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 לחקלאים שלום, 
 

 הצלת החקלאות הישראלית!הנדון: 
 

לאחר שנתיים של מו"מ מול משרדי הממשלה הרלוונטיים בענייני העובדים הזרים 

בחקלאות, שבמהלכן היה נדמה כאילו אנו מגיעים לסיכום בעניין כמות העובדים, 

עובדים עונתיים, הורדות בגין מגורים, נוהל הבאת העובדים ומס המעסיקים, הגענו 

 למסקנה שהמדינה פועלת שלא בתום לב1 

 

אינו מוביל לפתרון הבעיות, ויתרה מזה, המדינה דרך משרד הכלכלה אף  המו"מ

ה את רוב המשאבים בעניין אכיפת חוקי העבודה אל מול תלעשות כשהפנ ההגדיל

 החקלאים וזה עוד לפני שהסוגיות שבמחלוקת הגיעו לפתרון1 

 

 לצערי הרב ובהסתמך על המצב שנוצר אל מול המדינה, לא נותרה לנו ברירה אלא

 לצאת למאבק ציבורי ומשפטי1 

 

אות שאנו מקבלים מהמדינה לעומת היחס, מפער גדול בין הסיסמאות והמחנוצר 

 לצרכים שלנו, החקלאים1 יחסות והעזרה יההת

 

הכשל של המדינה מול החקלאים הוא בכל שרשרת ההתנהלות, וזאת למרות הרצון 

 והרוח הטובה מצד השר ומנכ"ל משרד החקלאות1 

 

 מאבק ציבורי ומאבק משפטי:בשני דרכים, אנו נפעל 

 

 בחלק המשפטי
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לאפשר לחקלאי לקזז לעובד בגין מגורים חשמל, מים, ארנונה וכו', את העלות  11

 האמתית1 

 

, מהלך את הפעלת צו ההרחבהקיבוצי המאפשר לשינוי ההסכם האנו פועלים כמו כן, 

 לא חלק מהבג"צ, וייעשה בתאום עם התאחדות האיכרים1 זה 
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חשוב לציין שמאבק זה : גדול מאבק ציבוריבלפתוח אנחנו מאמינים כי יש בנוסף, 

יכלול בתוכו את כל ענפי החקלאות ויעסוק בשלושה נושאים עיקריים המשלימים את 

 1 ות יום יומיתלהתמודדהתמונה שאנו נאלצים 

 

 את התועלת  ציבורלהזכיר ליש להעלות למודעות ו: ערך החקלאות בארץ ישראל

מזון, שמירת הקרקע, במייצרת ביטחון אשר חקלאות הישראלית הטמונה ב

 שמירה על גבולות הארץ, איכות סביבה, תרומה לכלכלה ולחברה הישראלית

 1 ועוד

 

 החקלאות הישראלית מייצרת ומוכרת פירות וירקות באיכות הטובה : התיווך יפער

1 לצערנו, הצרכן הישראלי לא נהנה הנמוך ביותר בעולם המערביביותר במחיר 

 1 ומגיעים למאות אחוזים ביריםסמכך בגלל פערי התיווך, אשר אינם 

אי לכך, אנחנו חייבים להסביר לאזרחי המדינה איפה הכסף ומה ניתן לעשות על 

והצרכן ייהנה ממחירים סבירים של  ,מצד אחד ,מנת שהחקלאים יתפרנסו בכבוד

 תוצרת איכותית ובריאה1

 

 בכל העולם החקלאות מעסיקה עובדים זרים1 : ידיים עובדות בחקלאות 

 הגיע הזמן שמדינת ישראל תפסיק להעניש אותנו, החקלאים1 

ם חייבים ידיים על מנת לייצר חקלאות, לספק תוצרת לאזרחי המדינה ולעול

 1זאת זכות, גאווה וגבורה ך הוא,לא בושה, נהפו אתז ייצרעובדות1 לעבוד ול

 ליהודים מאמינים זאת מצווה גדולה לעבד את אדמת הארץ1 

 

 , תנועות ההתיישבות. לכל כולנולמאבק משותף החברים יקרים, 

 והחקלאים בארץ. האזורים, לכל הארגונים החקלאייםלכל 

 

 המשיך לעבד את הקרקעזכות שלנו למאבק לזהו 

 , מאבק להמשיך ולייצר תוצרת חקלאיתזהו 

 לחקלאים את חדוות היצירהמחזירים 
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 בנושא: תשלום היטל על העסקת עובדים זרים מצ"ב מכתבו של עו"ד יואב רזין, 

 אשר נשלח לשר החקלאות יאיר שמיר ושר האוצר יאיר לפיד1 

 

 שיעור  –העסקת עובדים זרים בחקלאות  :מצ"ב מכתבו של עו"ד יואב רזין בנושא

 אשר נשלח לשר הכלכלה נפתלי בנט1 ,ניכויים בעד מגורים והוצאות נלוות

 

 לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר:

 

    ..2-6.162.  טל' 

 51-2666.66.  נייד

 meir@tmoshavim.org.il  אימל:

 בישראלתנועת המושבים  פייס בוק:

 

 בברכה,          

       
 מאיר צור                                                                                        

 מזכ"ל תנועת המושבים     
 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

 
 

 העתקים:

 מזכיר התאחדות חקלאי ישראל –אבשלום )אבו( וילן 

 מזכיר התנועה הקיבוצית  – איתן ברושי

 מזכירי תנועות

 האזוריות המועצות מרכזר יו" – שמוליק ריפמן

 ראשי מועצות אזוריות

 נשיא התאחדות האיכרים – דובי אמיתי

 ארגון מגדלי ירקותמזכיר  – מאיר יפרח

 ארגוני מגדלים

 י פרחיםארגון מגדלמזכיר  – חיים חדד

 איגוד מגדלי פרחיםמזכיר  – אברהם דניאל

 ארגון מגדלי פירותמזכיר  – איציק כהן

 ועדות חקלאיות 
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