לחברינו החקלאים

 13בספטמבר2015 ,
כ"ט אלול ,התשע"ה
"אם חקלאות כאן ,מולדת כאן" (משה סמילנסקי)  -מצילים את הבית ,עולים לירושלים.
ערב ראש השנה תשע"ו ויום הכיפורים ,הצליחו ממשלות ישראל לחסל חלק ניכר מענף החקלאות
וההתיישבות במדינת ישראל ולגרום לקריסת וסגירת משקים רבים בכל רחבי הארץ.
הממשלה אחראית באופן ישיר ליוקר המחייה ולעלייה במחיר התוצרת החקלאית לצרכן והיא זו
האחראית לירידה בצריכה של  20%בפירות וירקות ב 5-השנים האחרונות ואם אין בכך די ,בימים אלו
ממש ,אנו שומעים על כוונת הממשלה לפתוח היבוא תוך הורדת המכסים.
אנו עדים למאבקים דומים באירופה כולה ,אך שם הם יודעים לנהל מאבקים מגובשים ,מנוהלים
ומכווני מטרה ,לשמירה על כבוד ופרנסת החקלאים ואנו ,הטובים בעולם במה שאנו עושים ,אנו
היודעים להוציא חי מהשממה ,לא ייתכן כי אנו לא נוכל להתאגד פעם אחת ולתמיד ,יחד כאגרוף קפוץ,
למלחמה על שמנו ,כבודנו ,פרנסתנו ואורח חיינו.
מצאתי בשר האוצר ח"כ משה כחלון ,אדם המחויב לתפקידו הציבורי ,המזדהה יותר מכל בעל תפקיד
אחר ,בצורך לפרק הקרטלים ,לפרק הריכוזיות ולטפל בפערי התיווך אשר מזה זמן ,מעלים את המחיר
לצרכן מחד ומורידים את הגמול לחקלאי בעבור תוצרתו מאידך.
אג'נדה זו של ח"כ משה כחלון שר האוצר ,של בחינה לאומית את עלויות המים והתמיכות הישירות
לחקלאיים ,כמו גם מתן פתרון לפערי התיווך ,ראויה לתמיכתנו המלאה כחלק מהשינוי החייב להגיע
במהירות ודחיפות ,להצלת החקלאות וההתיישבות בישראל.
אשר על כן ,לצד דרישתנו לפעולה לביטול מידי (בשלב ראשון) ,של המיסים המיותרים על העסקת
עובדים זרים במלואם ,אנו צועדים בתקופה הקרובה לצדו של שר האוצר בדרכו זו.
ו ככל שעל אף רצונו וכוונתו הראויים והאמתיים של שר האוצר לפעול לפתרון מצוקתנו ויוקר המחייה
השלובים זה בזו יוכשל ע"י מי מהממשלה ,ויש בהכשלה זו כדי להביא אותנו החקלאים ,אל פי תהום,
החלטנו לצאת לקרב על הבית ודרך החיים שלנו אני קורא לכל חקלאי ישראל ,להירתם לקרב זה על
אורח חיינו ולהצטרף למשימה הבאה:
מטרה:
 החלטת ממשלה מידית לביטול המיסים על העסקת העובדים הזרים ,הכוללים בין היתר את
היטל המעסיקים ,עדכון הסכום המותר בניכוי ונקודות הזיכוי.
 הגברת מודעות אזרחי המדינה ונבחרי העם לכשלים ,לרגולציה הגורמות להוצאות ייצור
מיותרות ולתוצאות הריכוזיות ופערי התווך הגורמים ליוקר המחייה .
 החלטת ממשלה להקמה מידית של וועדה כפי שהמליץ שר האוצר ,לבחינת הנושאים שהועברו
למשרדו ע"י החקלאים וגיבוש מסקנות בתוך  3חודשים לכל היותר.
המשימה:
 מחאה רועשת ומתוקשרת על גבי טרקטורים ,בנסיעה לבניין הכנסת עם תחילת מושב החורף ב
.12/10/2015
אמצעים:
 טרקטורים (בעלי לוחיות רישוי צהובות ,בעלי רישוי ו"טסט" עליה לכביש);
טנדרים וכלי רכב אחרים;
השיטה:
 תנועה על ציר  443בשעות הבוקר בנסיעה על פי פקודת התעבורה לבניין הממשלה בירושלים.
שלב א' – עד יום ה'  08.10.2015בערב קבלת אשורי הגעה של המעוניינים להשתתף במחאה

לרבות שם ומשפחה ,טלפון נייד ,סוג כלי הרכב בו מתכוון המשתתף לעלות לירושלים.
שלב ב'  -ביום א'  11.10.2015התכנסות על פי הרשימה במצפה מודיעין בשטח החקלאי ובמקומות
החניה שלצדו בשעה  19:00להתארגנות לחניית לילה .ארוחת ערב קייטרינג תוגש במקום על פי
רישום מראש מהשעה .21:00 – 20:00
שלב ג' – ביום ב'  ,12.10.2015ארוחת בוקר קייטרינג על פי רישום מראש מהשעה .08:30 – 07:00
התארגנות ובניית השיירה לפי רישום במקום ,בדיקת רישיונות נהיגה ורישיונות רכב וסדור הרכבים
בסדר תנועה .יציאה ועליה על כביש  443לכיוון ירושלים בשעה  .09:30תחילת תנועה במסלול  443ישר
עד הסוף 443 :ממשיך לכביש  45הממשיך לכביש  ,50דרך המנהרה לכיוון גבעת שאול ובהמשך לקריית
משה .בירידה לקריית משה פניה שמאלה לכיוון קריית הלאום וברמזור השני ימינה לרחוב קפלן (חניון
הלאום יהיה מצד שמאל ולאחר מכן בית משפט העליון) עוברים את משרד החוץ ,משרד הפנים ובכיכר
מול משרד האוצר מימין והתייצבות מול בניין הכנסת.
משתתפים:
 כל חקלאי ישראל מצטרפים למחאה ברישום מראש במשרדי התאחדות האיכרים על פי פרטי
ההתקשרות המופיעים בכותרת המסמך.
 oרישום מראש מהווה חובה בשל הצורך לשלוט בכ"א בביטחון ובבטיחות בתנועה מחד
וארגון הקייטרינג מאידך.
נ שמח לקבל ,הצעות ,הערות והארות על בסיס מטרות אלו ונמשיך ונעדכן אתכם ,ככל שמועד היציאה
למשימה יתקרב.
אז רגע לפני שהשנה מסתיימת ,בחרתי להפנות את הזרקור דווקא לעשייה הרבה שעשינו .במבט על
העשייה – פעלנו לצמצום הפגיעה בנו החקלאים של תיאום מחירים ע"י הקמעונאים והסיטונאים
מטעמם  -על ידי תיקון סע'  3לחוק ההגבלים העסקיים.
פעלנו וסייענו לכל חקלאי בהתמודדות עם הרגולציה ,בין אם בסוגיות הליבה של המים קרקע ועובדים
ובין אם בסוגיות אישיות אחרות בהן יכולנו להעניק מהידע והניסיון שנצבר בידנו.
הצלחנו להביא את משרד האוצר להבין שאנו החקלאים ,איננו הבעיה כי אם אנו הפתרון ,עובדה אשר
פתחה דלת רחבה להמשך מו"מ לביטול המיסים המיותרים וההוצאות המושתים עלינו.
והכי חשוב – הצלחנו להביא לתובנה בקרב חברינו ,כי כל מה שנדרש לרוע בכדי לנצח ,הוא אנשים
טובים שאינם עושים דבר (אדמונד ברק) ,ובחרנו בדרך של עשייה ושל פעולה לקחת את עתידנו בידנו.
כולי תקווה ואמונה כי תהא זו שנה בה נדגיש את הדומה על השונה ,את המאחד על המפלג וכי תהא זו
שנה של אחווה ורעות לכל חקלאי בית ישראל .עלינו לעשות את כל המאמצים על מנת לחזק את חוסננו
ולהאיר את המאחד אותנו בפני כל אשר יעמוד בדרכנו.
מאמונה בדרך זו ובצורך להשיג המטרות שהצבנו לפנינו ,התאחדות האיכרים בישראל ,כארגון
מעסיקים וכארגון המחזיק בידע מקצועי רב להתמודדות עם הרגולציה באשר היא ,פותחת את דלתה
לכל חקלאי ,אשר העיסוק בחקלאות מהווה את מטה לחמו ,להצטרפות להתאחדות האיכרים כחבר
מהמניין ,או כחבר למטרותיה ודרכה.
בשנה הקרובה עומדים בפנינו אתגרים רבים ,חשובים ומהותיים לעתיד החקלאות במדינת ישראל ,ואין
לי ספק כי יחד עם הקמת מטה משותף לניהול המו"מ של נציגות החקלאים האמתיים מכל מגזרי הארץ
 ,נבטיח את המשך צמיחתה וחוסנה של החקלאות כאן בארץ הזו.
בשם התאחדות האיכרים בישראל ובשמי ,אני מאחל לכל אחת ואחד מכם ,לכל בית ישראל בכלל
וביתכם חברי החקלאים בפרט ,שנה טובה ופורייה ,שנת ברכה ופרנסה טובה ,בריאות שמחה ואהבת
חינם.
בברכה,.
דובי אמיתי  -נשיא
התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

