דוח מנכ"ל
התאחדות האיכרים פועלת לאורך כל השנה בכל התחומים המדירים שינה
מחקלאי ישראל  -בין אם באמצעות יוזמות חדשות שאנו מעלים ובין אם
בכיבויי שריפות ונטרול הליכים שיש בהם כדי לפגוע בפרנסת החקלאים
אשר עולים בחקיקות וצווים שונים בכנסת ובממשלה חדשות לבקרים
-------------------------------------------------להלן עדכון לגבי נושאים בולטים שעלו בחודשים האחרונים

ביטוח בריאות לעובדים זרים
לאחרונה נודע כי קופ"ח וחברות הביטוח החליטו לעלות את ביטוח הבריאות לעובדים זרים ב-
.25%
בעקבות התערבותנו מול הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר ,הגב' דורית סלינגר ,אנו
שמחים לבשר כי עליית המחירים לא תתאפשר עד שלא ימסרו לה נתונים מקופות החולים על עלייה
בניצול השירותים על ידי העובדים הזרים ,כפי שטוענות קופות החולים.
חברות הביטוח יספגו במשך חודשיים את הייקור בתעריף הספק (קופת החולים) ,המשמעות היא
שהביטוח יחודש באותה הפרמיה של שנה שעברה.
בינתיים ,אנו ממשיכים לפעול מול כל הגורמים על מנת לפתור את הנושא גם להמשך השנה.
מצ"ב מכתב בנושא ,לעדכונכם .כמו כן ,מצ"ב פנייתנו ליו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת לקיום
דיון דחוף בעניין.
ביטול תוספת דמי מחלה לעובדים זרים
מזה זמן רב אנו פועלים במסגרת נשיאות הארגונים העסקיים בביטול תוספת דמי מחלה לעובדים
זרים ואנו נמצאים לקראת ישורת אחרונה.
המעסיקים בענף החקלאות אשר מעסיקים עובדים פלסטינים ,נדרשו להעביר למת"ש ,בנוסף
לסכומים המגיעים לעובד בגין עבודתו ,גם הפרשות בגין  2.5%משכרו של העובד לקרן מחלה .עם
חתימת ההסכם הקיבוצי החדש ב 2015-וביטול קרן המחלה והצמדת הזכות לדין ,התייתר הצורך
בהעברת הסכומים הללו למת"ש.
זכות זאת הותאמה לדין גם בהסכמים קיבוציים נוספים ובתיאום עם נשיאות הארגונים העסקיים,
רשות האוכלוסין נאותה לבחון את האפשרות בצורך בהפרשה לקרן מחלה ולהצמיד את הזכות לדין.
כלומר -התשלום יהיה ישירות לעובד בהתאם לאישור מחלה שיציג.
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מיסוי טרקטורים
לפני מספר שנים החיל משרד האוצר ,באמצעות רשות המיסים והוראת שעה ,הטבה לחקלאים
בדמות הפחתת מס הקנייה על טרקטור משא חקלאי המונע בבנזין מ 30%-ל.12%-
ב 31.12.17-היתה אמורה להסתיים ההטבה ,בשל רצונה של רשות המיסים לבחון את האפשרות כי
הוראת שעה זו מנוצלת לרעה ולבחון את המשך קיומה ,כאשר הפסד ההכנסות לפי רשות המיסים
מוערך בכ 1.6-מיליון  ₪לשנה .לאחר פניית נשיא ההתאחדות ,דובי אמיתי ,למנהל רשות המיסים,
מר משה אשר ,להארכת ההטבה ,התבשרנו לפני מספר ימים כי ההטבה הוארכה בחצי שנה נוספת
על מנת לנסות ולהגיע להסכמות בעניין ולא למהלך חד צדדי של הסרת ההטבה.
ראו בנספחים את קובץ התקנות.
מכירת מקרקעין
כידוע לכולם ,ענף החקלאות מצוי בקשיים רבים ולדאבוננו ישנם משקים שלא מצליחים להרים את
הראש ולשרוד ונאלצים להציע את הקרקע שלהם למכירה.
לאחר פנייתו של נשיאת התאחדות האיכרים ,דובי אמיתי ,לקק"ל -בעקבות מקרים בעייתיים בהם
נתקלנו ,פרסמה קק"ל בימים האחרונים באמצעות הימנותא (חברת בת של קק"ל) קול קורא (מצ"ב)
בעיתונות הכתובה ובאתר ,ומי שזה רלוונטי אליו מוזמן לקרוא את הפרטים בלינק הבא:
/http://www.kkl.org.il/tenders/call-for-proposals/kol-kore-002-16
מדובר בקול קורא שפורסם בעבר ,אבל כעת פורסם מחדש ויושם דגש מצד "הימנותא" על פניות של
חקלאים .כמו כן ,יאפשרו לחקלאי שיהיה מעוניין בכך ,להמשיך לעבד את החלקות בשכירות.
הגשנו  2הצעות חוק חדשות בנוגע לפשיעה חקלאית
 )1הצעת חוק שתאפשר לחקלאים לבטח את עצמם מפני נזקי הטרור החקלאי באמצעות קנ"ט:
אנו מקדמים בשיתוף עם ח"כ רוברט אילטוב וח"כ שלי יחימוביץ' ,הצעת חוק חדשה שתאפשר
לחקלאים לבטח את עצמם מפני נזקי הטרור החקלאי באמצעות קנ"ט.
זהו צעד חשוב בהתמודדות עם תופעת הטרור החקלאי והפגיעה היומיומית שלה במגדלים,
שעוברת מתחת לרדאר  -נזקים אדירים למשקים חקלאיים ונזקים של מיליונים במקרה של
שריפות בתי אריזה ,שאף חברת ביטוח כבר לא מוכנה לבטח יותר .המדינה צריכה לספק גם
ביטחון וגם ביטוח  -ובשני המקרים החקלאים מרגישים נטושים.
 )2החמרת ענישה בעבירות פשיעה חקלאית:
הצעת חוק המקודמת בשיתוף עם ח"כ רוברט אילטוב .מטרת הצעת החוק להחמיר את רף
הענישה וליצור הרתעה מספקת בכל הקשור לפשיעה חקלאית .בין היתר ,במקרים של הרשעות
והטלת קנסות – הקנס יופנה לנפגע העבירה ולא לקופת המדינה .בנוסף החוק יחמיר את הענישה
גם אם ערכו של הדבר הנגנב נופל מ ₪ 1,000-אשר משליך על לשורה של נזקים נוספים שעלותם
הכוללת יכולה להיאמד בעשרות אלפי שקלים וכן קביעת עונש מאסר ממושך יותר בנוסף לקנס
כספי .עוד מציעה הצעת החוק -עונש מינימום שיחול על מי שמורשע בעבירות איום לשרוף או
להרוס.
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סכנת הדבקה בכלבת לעובדי החקלאות במרחב צפון
במכתב ששלחנו למנהל השירותים הווטרינריים ,הצפנו את הבעיה כי  20%מהעובדים הזרים בענף
החקלאות עובדים במחוז צפון של משרד החקלאות וחשופים לסיכוני הכלבת.
במכתב ביקשנו שהמשרד יפעל לחסן את העובדים הזרים כטיפול מנע ולפרסם בדחיפות מנשרים
בשפה התאית לטובת העובדים.
העובדה כי עובדים אלו ממשיכים בעבודתם בחקלאות ,תוך חשיפה משמעותית גבוהה יותר משאר
האוכלוסייה ,מחייבת התארגנות מהירה של המשרד לטיפול מונע והיערכות.
מצ"ב בנספחים המכתב
סימון תוצרת כחול לבן תחת תו "מיוצר בישראל"
הצטרפתם כבר למטה כחול לבן?
הגיע הזמן לעשות מהפכה צרכנית ולהרגיל את הציבור להעדיף תוצרת טרייה כחול לבן!
יוזמת התאחדות האיכרים מול מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר והתאחדות התעשיינים מזמינה אתכם ,היצרנים והחקלאים בישראל ,לסמן את תוצרתכם
בתו "מיוצר בישראל" ובכך לקדם את מכירת התוצרת הישראלית המקומית.
לכל הפרטים על היוזמה שתשנה את התודעה הציבורית (כפי ששינינו בפערי התיווך) ,היכנסו ל:
https://www.ikarim.org.il/madeinisrael

ייצוא
ביום חמישי ה 7-בדצמבר  ,2017קיימנו בהתאחדות מפגש סקירה והדרכה על מערך כלי הסיוע של
משרד הכלכלה והתעשייה עבור יצואנים בענף החקלאות.
במהלך המפגש נציגי מערך כלי הסיוע ממשרד הכלכלה העבירו סקירה מקיפה על תכניות הסיוע
הרלוונטיות ליצואנים בענף החקלאות.
בנוסף ,נציגי מכון היצוא הציגו העבירו גם הם סקירה מקיפה ביותר על כלי הסיוע של מכון היצוא
ליצואנים על מנת לסייע להם בקידום ,בשיווק ובחשיפה לשווקים חדשים בינלאומיים.
היצוא הינו מנוע צמיחה משמעותי ביותר לכלכלת ישראל ולענף החקלאות בפרט ולכן אנו נמשיך
לקיים מפגשים ושיתופי פעולה עם גורמים נוספים על מנת לסייע לכם היצואנים והמגדלים
שמייצאים את התוצרת הטריה.
אתם מוזמנים להיכנס לעמוד "היצוא" באתר הבית שלנו ()https://www.ikarim.org.il/export
ולפנות אלינו לקבלת סיוע ומידע בנושא.
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פשיעה חקלאית  -שת"פ עם מגב והשומר החדש
במסגרת שיתופי פעולה שיצרנו עם משמר הגבול ,העמדנו לנו כמטרה לטפל בשיפור האמון בין מג"ב
לבין החקלאים ומאז ניתן לראות שינויים משמעותיים בשטח.
חקלאים שפנו אלינו עם בעיות ומקרים פרטניים טופלו וקיבלו מענה ,אנחנו רוצים בהזדמנות זו
להודות למג"ב ,לאנשים בשטח ,לחוקרים ולמפקדים על ההירתמות שלהם לטובת הטיפול
באירועים של הפשיעה החקלאית .בחודשים האחרונים נחשפנו לתפיסות של עבריינים רבים ,חלקם
גנבו תוצרת חקלאית ,חלקם גנבו ראשי בקר – אין ספק כי העבודה עדיין רבה אבל רואים שינוי
בשטח וזה משמעותי.
במסגרת שיתופי הפעולה  -העברנו הרצאה לקורס חוקרים של מג"ב מתוך רצון להכניס אותם לעולם
החקלאות ולמשמעויות של הנזקים הכלכליים שנוצרים בעקבות אירועי הפשיעה הללו .ניתנה הנחיה
לכל החוקרים בשטח לבקש מהחקלאים שמגישים את התלונות להרחיב על הנזקים הכלכליים
שנגרמים להם באירועי הפשיעה.
לכם החקלאים נדגיש שוב – אם נפגעתם ,אם קרה לכם מקרה של גניבה ,גרימת נזק ,לכו להגיש
תלונה!
וחשוב לדעת כי במסגרת הגשת התלונה יש להתייחס ולהסביר את המשמעויות של הנזקים
הכלכליים ,לא כמה עולה בשוק קילו אבוקדו – אלה מה עלות התשומות שהוצאתם עד לעונת הקטיף
ומה המשמעות של הנזק במקרה שמישהו אחר קטף לכם את היכולת להחזיר את ההוצאות הללו.
ביקשנו להחזיר ולקיים את מפגשי השותפויות בין חקלאים לבין המש"קים של מג"ב – מתוך הבנה
כי שיח ומפגשים מסוג כזה הינם קריטיים להתנהלות טובה יותר בשטח.
כמו כן ,ישנו הליך חקיקה מתקדם שמטרתו להחיל עבירות פלישה לשטחים כעבירות מנהליות -
נעדכנכם ככל שיתקדם.
פניה למנכ"ל החקלאות לגבי סוגיית מכירת זנים
בתקופה האחרונה נודע לנו על כשלים חמורים של הפרת חובה חקוקה ,על גבול הפלילי ,של מחלקות
בתוך משרד החקלאות – האמונים על הפיתוח ושימור הידע המקומי  -כאשר בסיסי ידע ופטנטים
שהושגו ו/או נרשמו על בסיס מחקרים שמומנו ע"י חקלאים מקומיים ,להשבחת התוצרת ויכולת
התחרות המקומית ,הועברו בניגוד לחוק וללא אישור מראש ,למדינות שונות בין היתר ,באירופה.
מצ"ב בנספחים מכתבו של נשיא ההתאחדות ,דובי אמיתי ,לשר החקלאות.

פניה לאודי אדם מנכל הביטחון לגבי הפקעת קרקעות ברמת השרון
לטובת מגרש חניה
במסגרת ישיבה של "הוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור" בדיון תמל1068 /
רמת השרון ,התברר כי מדינת ישראל הולכת להליך מהיר מידי ,שהתנהל בחוסר שקיפות ומשמעותו
לקיחת קרקעות שעיבדו חקלאים ברמת השרון משנת  .1954הדרישה הזו לפנות חקלאים מקרקעות
ולקיחת היכולת שלהם להתפרנס אחרי עשרות שנים הינה מקוממת וחסרת כל הגיון סביר.
מצ"ב בנספחים מכתבו של נשיא ההתאחדות ,דובי אמיתי למנכ"ל משרד הביטחון.
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ההסכם הקיבוצי
לאחרונה קבלנו פניות רבות מחקלאים מבולבלים בעקבות מכתב שהופץ ע"י התאחדות חקלאי
ישראל בעניין ההסכם הקיבוצי .על מנת להפיג מעט מהעננה והבלבול שמכתב זה גרם לחלקכם אנו
מבקשים להפנות את תשומת לבכם למכתב המצ"ב בנספחים ולחוות דעת מוזמנת על ידי התאחדות
חקלאי ישראל או מי מטעמה ,אשר כל בר דעת הקורא אותה מבין -שעל אף שהיא מוזמנת על ידם,
גם עורכי הדין החתומים מציינים בחוות הדעת טיעונים המחזקים את טיעוננו (מסומן בצהוב) ועוד
הם מוסיפים בסוף מכתבם "ממליצים ולא בלי חשש" – כלומר ,הם ממליצים כי ביקשו מהם ,אבל
הם לא בטוחים שזה הדבר הנכון לעשות.
הצוות המקצועי של המשרד זמין עבורם בכל מועד ושעה ובכל מקום לכנס או פגישה לטובת הסבר
על ההסכם והמצב המשפטי הנוכחי בו אנו נמצאים.
תלונה לרשות ההגבלים עסקיים ,כנגד רמי לוי וביכורי שדה דרום
התאחדות האיכרים הגישה תלונה לרשות ההגבלים העסקיים ,כנגד רמי לוי וביכורי שדה דרום.
התלונה מתייחסת להסדרים אותם מכתיבים רמי לוי וביכורי שדה דרום ,לחקלאים ,בכל הנוגע
לסחר ושימוש במשטחים וארגזים המשמשים להובלת תוצרת חקלאית.
בתלונה אנו טוענים כי רמי לוי וביכורי שדה דרום ,נוקטים בפרקטיקות שיש בהן הסדר כובל
המפרים באופן בוטה את חוק המזון :האחד ,גביית דמי שימוש ודמי פריקה בגין שימוש בארגזים
ומשטחים .השני ,גביית דמי פיקדון גבוהים משמעותית משווי הארגז/משטח ויצירת תנאים
המונעים השבת חלק גדול מהם בפועל לספק .השלישי ,אי החזרת פיקדון המשולם בגין משטחים
וארגזים אוניברסליים .הרביעי ,שימוש בארגזים ומשטחים בצבע מסוים שהוגדר ,באופן הפוגע
בתחרות.
התיק ברשות ההגבלים מתקרב לסיום טיפול.
כזכור ,התאחדות האיכרים הגישה בעבר מספר תלונות לרשות ההגבלים ,אשר אילצו את רמי לוי
להעביר את פעילותו מקרטל תימורים למרכז לוגיסטי אחר ולהיפרד משותפיו.
על שבוע המודעות לחקלאות כבר שמעתם??
* לחצו על התמונה לקבלת פרטים *
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