
 
 

 

 ה"תשע, אב א"כ 

 2015, אוגוסט 6 

 

 לחקלאים שלום רב,

 

 המשך הפעולות להצלת החקלאות בישראלהנדון: 

 

קיימנו הפגנה בארבעה צמתים מרכזיים כנגד הכנסת ענפי החקלאות לחוק ההסדרים  השבוע

ואי פתרון סוגיית העובדים הזרים בחקלאות דבר אשר יפגע פגיעה ישירה וממשית בקיומם 

 של משקים חקלאיים רבים ולא יאפשר לכולנו להתפרנס בכבוד.

 ל הגזרות מהחקלאות. אנו לא נפסיק את המאבק עד אשר נוריד את כל ,כפי שציינו

 

 מאוד ברורות:הן שלת ישראל מהדרישות שלנו ממ

 

 הוצאת כלל סעיפי החקלאות מחוק ההסדרים. .א

 הצאן חלב של המכסות ביטול . 

 בפטם התכנון ביטול. 

 

 –עובדים זרים  .ב

 

o ביטול מס מעסיקים 

o החזר נקודות הזיכוי 

o עלויות בגין מגורים עדכון 

 

 - פערי תיווך .ג

 קידום מהיר של חוק פערי התיווך בחקלאות.     

 

שנה אשר יסדיר את  15 -כשלת ישראל להגיע איתנו להסכם ארוך טווח של מאנו דורשים ממ

כל הסוגיות במחלוקת בינינו לבין המדינה וזה מתוך אינטרס משותף אשר יאפשר את המשך 

אספקת תוצרת  -אפשר לנו להמשיך בשליחות הלאומיתקיום החקלאות על כלל ענפיה וי

 לות והקרקע.חקלאית איכותית במחירים סבירים, שמירת הגבו

 וזה תוך שאנו מתפרנסים בכבוד מעמל כפינו.

 



 
 

 

 

פנים  ההבנות אליהם הגיעו משרד החקלאות ומשרד האוצר אינן מקובלות עלינו בשום

אופן ואנו לא נוותר עד שיורדו כלל סעיפי החקלאות מחוק ההסדרים ויוסדרו כל סוגיית ו

 העובדים הזרים.

 

 נקיים מחאת חקלאיםבבוקר  09:00, בשעה: 10.08.2015אי לכך ביום שני הקרוב 

 במשרד החקלאות בבית דגן.

 

 בכוונתנו להגיע למשרד החקלאות תוך מחאה בכמה שיירות מרחבי הארץ.

 052-5775227ופלג אוריון  052-5450800חיים חבלין להזכירכם את הפעילות מרכזים 

 ולארגוני המגדלים.שיחלקו משימות לאזורים 

 

 אנו מבקשים מכולם להיות שותפים!

 

 חברים יקרים,

מול ממשלת ישראל אך כולם נחושים אל המשימה לשינוי מצבנו קשה ומורכבת מאוד 

 דרכינו. בצדקתובטוחים 

בכוונתנו לעלות בהדרגה את עוצמת המאבק באופן מסודר אך בסוף להגיע לנקודה שבה 

 נו.ממשלת ישראל תקבל את דרישת

 

 

 

 ב ב ר כ ה,                                                        

 

 

 

 ניר מאיר  צור                             מאיר                              אבשלום אבו וילן      

 מזכיר התנועה הקיבוצית     מזכ"ל תנועת המושבים                 מנכ"ל           

 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל   התאחדות חקלאי ישראל        


