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 2017השהיית תשלום אגרות עובדים זרים  -הודעה לכלל ציבור החקלאים

 לכלל ציבור החקלאים,

הוציאה חוזר  "הרשות"()להלן:  במשרד הפנים האוכלוסין וההגירהלפני מספר ימים נתבשרנו, כי רשות 

. כפי שידוע לכולכם מדובר על 2017 רות לשנתהמחייב את כלל חקלאי ישראל, לשלם את מלוא האג)מצ"ב( 

כשליש  -תוך פרק זמן קצר ודרישות התשלום שניתנו הן  אגרות המגיעות לעשרות אלפי שקלים לחקלאי,

 . 22.12.16, והיתרה עד 8.12.16מהסכום, עד 

כל התחשבות בדיונים אשר מתקיימים בוועדת הפנים והגנת  דרישת תשלום זו מטעם הרשות הגיעה ללא

 ( כבר כשנה. "הוועדה"הסביבה )להלן: 

דוגמא בולטת להתרשלות הרשות במתן דרישה זו, ניתן לראות בעמדת משרד החקלאות, שנשלחה מטעם 

ממליץ להפחית . בעמדה זו ניתן לראות בפירוש כי משרד החקלאות )מצ"ב( 5.7.16השר עצמו, לוועדה מיום 

 את עלות תשלומי האגרות.

במשך השנה האחרונה נציגי החקלאים קיימו מאבק מתמשך בוועדת הפנים לטובת הפחתת נטל האגרות. 

בדיונים אלו הייתה הסכמה כללית של נציגי הוועדה ומשרד החקלאות, כי נדרש וראוי להוריד את עלויות 

  האגרות.

הנחתה מפורשות הוועדה את נציגי האוצר למסור הדיון האחרון, ובו התקיים  7.11.16-ימים ב 10רק לפני 

, בהבנה כי הוועדה ומשרד החקלאות בנוגע לגובה האגרות המומלץ 21.11.16תשובה סופית עד לתאריך 

 רואים לנכון להפחית את עלותן.

ת הכספים, ללא מכל האמור לעיל, לא מובן לנו כיצד מרשה לעצמה כעת הרשות לפעול באופן כה בוטה לגביי

כל התייחסות למסקנות הוועדה, וללא כל הגינות להמתין את תקופת השבועיים המבוקשת עד לקבלת 

העובדה כי ההנהגה החקלאית לא מקבלת את  המלצות משרד האוצר, כפי שנתבקשו ע"י הוועדה והיו"ר.

הנחיות הוועדה וגוררים נציגי הרשות, אשר יושבים בדיוני הוועדה כבר כשנה, לא רק שאינם מקדמים את 

ללא כל התייחסות , זאת כעת בקשות תשלום דחופות לנו רגליים, אלא מוסיפים חטא על פשע וגם שולחים 

 .ת הוועדה והפעולות המתבצעות בשטחלהנחיו

מכיוון שכך, שלחנו מכתב דחוף ליו"ר הוועדה, שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה וחברי הוועדה 

ו בקשתנו לעצור מידית את הליך הגבייה הלא ראוי, המתבצע בימים אלו, עד לקבלת התשובות , וב)מצ"ב(

 הנדרשות לגביי גובה האגרות. 

בשלב זה אנו קוראים לציבור החקלאים שלא לשלם את אגרות העובדים הזרים, עד לעדכון הנושא מטעם 

 הוועדה וקבלת תשובת משרד האוצר.

 בברכה,                                                                                                      
 אבשלום )אבו( וילן                                                                                                 

 מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל                                                                                                  
 העתקים:
 מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  –מאיר צור 

 נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל –דובי אמיתי 
 התנועה הקיבוצית  מזכ"ל –ניר מאיר 


