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דו"ח מהנעשה בהתאחדות חקלאי ישראל
בשעה טובה ,קיבלנו אתמול את ההודעה לה חיכינו מאז  .2009שר האוצר ושר החקלאות מסרו לנו כי החל מ-
 1.1.2016יבוטל מס המעסיקים וההוצאות המוכרות לחקלאי בגין אחזקת העובדים יועלו ל ₪ 530-לחודש.
בעת חתימת ההסכם בדבר הקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות – דרשנו לבטל את מס המעסיקים ולא
נענינו .חתמנו תחת מחאה ,ולאורך השנים הנושא עלה בכל פגישה שלנו עם שר האוצר ואנשי אגף התקציבים.
לשמחתנו – שר האוצר הנוכחי משה כחלון ושר החקלאות אורי אריאל הבינו כי הגיעה שעת האמת וביטלו סוף
סוף מס לא צודק זה שאין לו אח ודוגמא בשום מדינה בעולם .צעד קטן לאוצר וצעד גדול לחקלאות הישראלית.
ועם זאת ,עדיין עיקר המאבק עוד לפנינו .בנושא העובדים אנו עומדים בתוקף על דרישתנו להחזרת נקודות
הזיכוי למעסיקים החקלאיים בגין העובדים הזרים .בית המשפט העליון נזף בממשלה על החלטתה המנוגדת
לאמנות הבינלאומיות שעליהן חתומה מדינת ישראל .במדיה ולא נגיע להסכמה – יימשך התהליך המשפטי –
בכל עוצמתו.
כללית ,בעקבות מסע ההפגנות והמאבק הציבורי המתנהל בחודשיים האחרונים הגענו להסכמה עם משרדי
האוצר והחקלאות על הקמת צוות משותף לאגף התקציבים באוצר ,התאחדות חקלאי ישראל ומשרד החקלאות.
תפקידו של הצוות להכין תוכנית כוללת לעתידה של החקלאות הישראלית לשנים הבאות.
הצוות החל בעבודתו ,התקיימו כבר שתי פגישות ונקבעו פגישות נוספות .מדובר במהלך שעשוי לשנות את
נתוני היסוד של החקלאות ולאפשר פרנסה מכובדת לחקלאי מחד ומחיר הוגן לצרכן מאידך.
התחלנו בעבודה של שלושה צוותי משנה  -צוות לעובדים זרים  ,צוות בנושא הפטם ,במטרה להגיע לפתרון
עוד לפני ההצבעה בכנסת על חוק ההסדרים ,וצוות לנושאי פערי התיווך.
צוות בנושא המים עובד כבר מספר חודשים בהשתתפות אנשי האוצר ,רשות המים ,משרד החקלאות
והתאחדות חקלאי ישראל.
צוות נוסף שיוקם בקרוב יעסוק בכל נושא הקרקעות בהתיישבות.
מינהל מקרקעי ישראל עבר לאוצר ,ואנו תקווה כי הדבר יאפשר קבלת החלטות מושכלת ומשותפת שתקדם
אותנו בכל נושא הנחלות ,המשבצות ,העיבודים החקלאים ,חוק ההתיישבות וזכויות הבניה בישובים.
צוותים נוספים יעסקו בנושאים שעל הפרק דוגמת התמיכות בפיתוח הכפר ,נושא היצוא ,מקורות להשקעות,
הגנה מכסית מול תמיכה ישירה וכו',.
בקצרה – ננסה להתמקד בשורת נושאים עקרוניים ,התחלנו בדחוף ויצאנו עם הישג ראשון ,נצטרך כעת לצלול
לעומקם של הדיונים בנושאים העיקריים והעקרוניים ובכוונתנו – לעבוד ככל הנדרש ,כדי להגיע לתוכנית רב
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שנתית ,שתאפשר יצירת מרחב כלכלי וחברתי לחקלאות ולחקלאים ותייתר את הצורך בוויכוחים בלתי נגמרים
על כל פרט ופרט.
את הדיונים ילוו צוותי היגוי .הגו ף שיקבל את ההחלטות מטעמנו הינו מזכירות התאחדות חקלאי ישראל שהינו
הגוף היחידי שבו יושבים כל נציגי התנועות וכל ארגונים והוא היחידי המוסמך מטעמנו לאשר כל הסכם.
אני תקווה כי בעבודה משותפת של החקלאים ,תנועות ההתיישבות ,ארגוני המגדלים,
מועצות האיזוריות ,מועצות הייצור ואגודות המים המייצגים רוב מכריע ומוחלט של ההתיישבות והחקלאות
הישראלית .נשכיל להגיע להישגים שישימו מחדש את החקלאות הישראלית על המפה!
אני קורא לכולנו לעבודה משותפת ועניינית .כוחנו באחדותנו.

שלכם,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
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