
 

7.10.15 

 לחקלאים שלום רב, 

 

 מהמשא ומתן המתקיים עם הממשלה והתנגדות התאחדות חקלאי עדכוןהנדון: 
 12.10.15 -ישראל להפגנה ב                               

 

לייצר זאת בכדי משרד האוצר ומשרד החקלאות על כלל נושאי החקלאות והתחלנו לנהל מו"מ עם שעדכנו לאחרונה,  כפי
ולייצר המזון שיך את שליחותינו הלאומית באספקת שר לנו, החקלאים להתפרנס בכבוד, להמהסכם ארוך טווח אשר יאפ

 המדינה. גבולותעל הקרקע וושמירה את ביטחון המזון לעם ישראל 

 במידיתמבין שחייבים לפעול שנים רבות, משרד האוצר לאחר  .נציין שיש רוח חיובית ביותר במשרד האוצר והחקלאות
 להצלת החקלאות. 

 שלב הראשון הוסכם כי מטפלים בשלושה נושאים: ב
 .מת התקדמות משמעותית במו"מיקי –עובדים זרים  .1
 פטם. .2
 . פערי תיווך ושוק סיטונאי חדש .3

 
צוע החיצוניים אשר יעבדו עם אנשי המק פים החקלאים השוניםלצורך כך הקמנו צוותים מקצועיים למו"מ מתוך הענ

 שצירפנו אלינו לטובת המו"מ. 

על מנת שכל אחד יוכל פתוח לכלל החקלאים באותו הנושא  קיים דיוןתהטיוטה הראשונה, יאת  יגבש כל צוותלאחר ש
שבו יציגו את למסמך מסודר  הם יעבדו אותןלאחר שהצוותים יקבלו את ההצעות וההערות,  להעיר ולהציג את עמדתו.

 דרישותינו הברורות מהממשלה. 

 המשא ומתן ויש עוד הרבה עבודה לפנינו.  ראשון שלהנציין שאנחנו עדיין בשלב 

 :צוותי העבודה

 עובדים זרים – מו"מצוות 

 "ת נגברמיענקלה מוסקוביץ,  -ריו 

 חמי ברקן, ערבה 

 חיים חדד, ארגון מגדלי הפרחים 

 אלי אהרון, ארגון מגדלי הירקות 
 אנה מלר, ארגון מגדלי התבלינים 

 שייקה שקד, נתיב העשרה 
 יפתח בן דוד, פראן 

 מו"מ פטם צוות

 ארגון מגדלי העופות ,מוטי אלקבץ -יו"ר 
 ארגונים קיבוציים -יאיר רייינמן 
 יו"ר שולחן פטם ,איציק חסון 

  מגדל –שי דובני 
 עוף שוקי בשן, מילוא 

 ציון בוסני, מגדל 
 אבנר קידר, מגדל 

  גדעון גואטה, מגדל 
 



 

 

 :צוות מו"מ פערי תיווך ושוק סיטונאי חדש

 "ון מגדלי הירקותמאיר יפרח, יו"ר ארג -ריו 
  ,רגון מגדלי הפירותיו"ר אאיציק כהן 

 קובי כץ, מטולה 

 דודו עברי , לכיש 

 יעקב נוימן, גני יוחנן 
  ,חקלאי העמקמרכז איתם בירגר 

 דרור תנורי, יח"מ 
 

 לשאר הסעיפים והענפים החקלאיים.הנוספים נמנה את הצוותים  אנו בשבוע הבא
 

 :12.10 -במארגן  שהנשיאההפגנה לגבי 

מתנגדים להפגנה בכל תוקף. להפגין נגד הממשלה ושר האוצר דווקא בזמן שסוף סוף אף ו נציין שאנחנו לא חלק מההפגנה
 יני על מנת לפתור את כלל הבעיות,מגיע שר אוצר אשר מבין את צרכינו ומנחה את משרדו לנהל איתנו מו"מ רצ

 .לנשיאר פולחן אישיות יעודה הוא לקלקל את המו"מ ולייצכל זאת הפגנה ש

 ולא רואים את טובת החקלאים והחקלאות. חבל שיש בתוכנו אנשים המעדיפים את הפרסום ותשומת הלב האישית שלהם

 בחוסר אחריות,פיצול החקלאים שהוא מנסה לעשות בכל הכוח, בחוצפה וו ם הזולשבמקום הפופוליז לנשיאאני מציע 
 הזרים שיזם וחתם אל מול ההסתדרות. את ההסכם הקיבוצי בעניין העובדים תר לאליבטל שיראה אכפתיות ו

בידיו של נמצא בעבור כל עובד בכל חודש. ביטולו של הסכם זה ₪  500 -הסכם שאנחנו החקלאים משלמים כבמדובר 
 אלא צריך. להפגנה מיליוניםוז של וללא בזב , ללא קייטרינגלא הפגנות, ללא טרקטוריםל בלבד ואת זה ניתן לבטל הנשיא

 רק רצון טוב ודאגה לחקלאים. 

 . השתמש בהם על מנת להאדיר את שמוולם לא באמת דאג לחקלאים אלא רק מע שהנשיארק 
 

ומשרד האוצר כאשר שר האוצר מפקח ורתום בשלב זה אנו מתנהלים במו"מ ענייני וחיובי עם משרד החקלאות  לסיכום
ו"מ. במידה והמו"מ לא יתקדם, אנו נחדש באופן מאורגן ואחראי את המחאות, ההפגנות ואם יהיה באופן אישי לטובת המ

צורך נפעיל את תכנית השבתת התוצרת החקלאית או כל דבר אחר עד אשר נחזיר את החקלאות והחקלאים למסלול של 
 פרנסה בכבוד וחדוות היצירה. 

 

 
 

 מאיר צור
 מזכ"ל

 תנועת המושבים
 ויו"ר התאחדות
 חקלאי ישראל

 
 

 העתק: הלובי החקלאי בכנסת
 צות ראשי מוע             

 ראשי תנועות             
 ראשי ארגונים             

 


