כ"ה תמוז ,תשע"ה
 12יולי2015 ,
לחקלאים שלום רב,
משרד האוצר הודיע למשרד החקלאות על שורה שלמה של גזירות
ומהלכים חד צדדיים שבכוונתו להוציא לפועל אשר יחסלו ענפים
חקלאיים שלמים לרבות :ביטול התכנון בענף הצאן ,ביטול תוך שנתיים
של התכנון בביצים ,פתיחה מידית של מכסות הדגים והוצאת הפטם מכל
תכנון.
משרד החקלאות ,מנגד ,מציע רפורמות יותר מעודנות בענפים הללו.
עמדתנו חד משמעית והיא כי אנו תומכים בהמשך התכנון ומתנגדים בכל
תוקף לביטול התכנון בענפים אשר משמעו העברת התכנון לידיהם של
המחלבות ,המשחתות או המשווקים עצמם .ביטול התכנון לא הוכיח את
עצמו בעבר והמחיר הסופי לצרכן רק עלה והחקלאים הפסידו.
אני רואה בחומרה את התנהלות משרד האוצר בנושא אשר משמעה
חיסול ענפים חקלאיים שלמים – ענף הצאן ,הביצים ,דגים ופטם.
אנו פנינו היום לממשלה ואמרנו באופן שלא משתמע לשניים כי כל
רפורמה שהמדינ ה תרצה לבצע תהיה אך ורק תוך כדי הידברות איתנו
ולא מעל לראשי החקלאים.
הפשרות של משרד החקלאות אינן מקובלות עלינו.
צר לי כי ישנם פקידים המנותקים ממהות קיומנו בארץ ישראל
אנו דורשים תכנית ארוכת טווח אשר תאפשר את המשך קיום החקלאות
לדורות הבאים.
החקלאות הישראלית במצוקה .משרד האוצר רוצה להמשיך ולפגוע הן
באזרח על ידי רפורמות ומהלכים חד צדדיים שלא יורידו לו שקל והן
לפגוע באופן ישיר בפרנסת החקלאים ,בעיקר מהפריפריה ,תוך מחיקה
של ענפים חקלאיים שלמים.
מנגד ,אני מברך את משרד החקלאות ובראשם שר החקלאות ,אורי
אריאל ומנכ"ל המשרד ,שלמה בן אליהו ,והסמנכ"לים – צביקה כהן,
אורי צוקבר ואסף אשר מבינים ומזדהים עם עמדותינו בנוגע לעובדים
הזרים ופערי התיווך וכי בכוונתם לקדם את השינויים בחוק ההסדרים
הקרוב .בכך שדעתם היא כי יש לבטל את מס המעסיקים לאלתר,

להחזיר את נקודות הזיכוי ,לעדכן את ההורדות בגין המגורים ולפתוח
את מכסות העובדים הזרים .כמו כן ,אני מברך את משרד החקלאות
שתומך בקידום החוק להגבלת פערי התיווך .מהלכים אלה בעובדים
הזרים ובפערי התיווך יחזירו לחקלאים את היכולת להתפרנס בכבוד.
אנחנו ערב העב רת תקציב מדינה וחוק הסדרים לשנתיים הקרובות ולצד
הגזירות המתוכננות בחקלאות יש גם הזדמנות לשנות דברים לטובה .אני
מבקש מכולם להתעדכן בנתונים .במהלך השבוע נקיים ישיבת היערכות
של ההנהגה החקלאית על מנת לקבל החלטה על המשך המו"מ ועל
המשך המאבק.
החקלאים מכל רחבי הארץ ומכל הענפים בחקלאות ,ראשי הארגונים
וההנגנה החקלאית כולה נחושים לשנות את המצב שבו אנו החקלאים
נמצאים .להחזיר לנו את חדוות היצירה ,הכבוד והפרנסה.
בברכה,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל


העתק :מאיר צור – מזכ"ל תנועת המושבים
ראשי תנועות
ראשי ארגונים

