ב"ה ה' באב ,תשע"ו

שלום לכולם!
התאחדות חקלאי ישראל
ישיבת מזכירות התאחדות חקלאי ישראל שהתקיימה השבוע הוקדשה לסקירה ולדיון בנוגע
לנתוני ענף החקלאות לשנת  .2015לאחר שהמשתתפים עודכנו בשני נושאים שעל הפרק –
נושא המים וגזירת הורדת המכס בענף המדגה ,הציגה רחל בורושק ,כלכלנית ההתאחדות,
מצגת מפורטת לעניין הפרמטרים העיקריים של ביצוע החקלאות הישראלית בשנת .2015
ואלה הנקודות העיקריות שעלו מן המצגת ומהדיון שהתפתח בעקבותיה :סך התפוקה
החקלאית אינו צומח ב  6-7שנים האחרונות והיצוא כ"קטר צמיחה" נתקע ; על אף הגידול
באוכלוסייה ,הצריכה המקומית של תוצרת טרייה לא גדלה ; אל מול תנאי סחר חיוביים ,ב-
 3שנים האחרונות ניכרת ירידה ברורה בפריון השוטף .בעקבות הנתונים הועלתה שאלה האם
החקלאות הישראלית מתבססת על התפתחות והשקעות העבר בלבד ולמעשה מתנוונת
ושוחקת עצמה? הנתונים הבעייתיים עשויים להוות הזדמנות להתחיל ולנהל דיון רציני על
מקומה של החקלאות בכלכלה הישראלית ואין ספק שבנתונים הנוכחיים נדרשת תמיכה
ממשלתית בפיתוח ההון על מנת לקדם את תחום האוטומציה והטכנולוגיה שהן המובילות
העיקריות לשיפור בפרמטר זה.
הסכם על מתווה לענף המדגה

האם החקלאות
הישראלית מתנוונת
ושוחקת את עצמה?

אחרי מאבק גדול אליו התגייסו הדייגים ,החקלאים ,והתושבים ,יחד עם התנועות
הקיבוציות ,התאחדות חקלאי ישראל ומשרד החקלאות ,הושגו הסכמות על מתווה לטווח
ארוך הכולל ,הורדה מדורגת של המכס (עד  50%בשלב הראשון) ,ותחנות עצירה לבדיקה,
להמשך הורדה ,תמיכה ישירה למגדלים והשקעות בפיתוח והרחבת ענף המדגה אשר יאפשרו
בעז"ה לקדם ולחזק את הענף ,את החקלאות ,הסביבה ההתיישבות בעמק המעיינות
והפריפריה כולה .יורם קרין ,ראש מועצת עמק המעיינות דיווח על ההתקדמות והוסיף :אני
מברך על המתווה שהושג  -המבטיח את המשך קיומו של ענף המדגה שהוא ענף חקלאות
מרכזי בעמק .. .ענף המדגה שהוא ענף מרכזי בעמק המעיינות ימשיך להתפתח ולספק תוצרת
ישראלית איכותית לכולם" .אנו מודים לשר החקלאות אורי אריאל ,וכן לאיילת שקד ונפתלי
בנט שהתגייסו לסייע בנושא לאחר שהצגנו אותו בישיבת הסיעה בשבוע שעבר .ההפגנה
שתתקיים היום ,יום חמישי ,תהפוך לפעילות שיווק ויחסי ציבור של ענף המדגה .המאבק
הובל בשיתוף כל הגורמים .אנו מודים במיוחד ליוסי יעיש ,מזכיר ארגון מגדלי הדגים וחבר
שלוחות שעבד ימים ול ילות במסירות נפש בעניין .לפני הקיבוצים המגדלים ,עומד עדיין
האתגר "הפנימי" של הסכמות ושיתופי פעולה שיאפשרו את הקיימות וצמיחת הענף .אגף
המשק התנועתי עמל בעניין זה מול קיבוצי התנועה בעמק המעיינות .מכולנו נדרשת אחריות
משותפת וראיה לטווח ארוך .אף כאן נמצא הערך והכוח של השותפות והערבות הדדית,
במובנם הרחב .מוזמנים לצפות בסרטון קצר שעושה סדר בדברים  -סיפורי דגים ביוטיוב.

כל האמת בסרטון אחד
קצר על משפחת צ'אן
מסין ומשפחת גד מכאן

המאבק נגד הצעת מיסוי הקיבוצים בחוק ההסדרים
השבוע עסקנו רבות בנושא זה .בשיחות המקדימות ובמכתבנו לשרי הממשלה ,הדגשנו את
הצורך להתאים את המיסוי לעקרונות ולאורחות החיים הקיבוציים ,ולא להפך .בהיבט
המשפטי ,לקיבוץ  2עקרונות-על האחד :ההכנסות וכח ההתפרנסות שמביא החבר הן של
הקיבוץ ,גם כאשר בקיבוץ המתחדש הוא מקבל מהקופה המשותפת תקציב שקשור
להתפרנסות ,שמשתנה בהתאם להסדרים הפנימיים .השני :שותפות מקיפה וערבות הדדית
גורפת ,על כלל החברים ובני ביתם .המבנה הארגוני של הקיבוץ והוראות הדין החלות עליו,
ערוכים באופן שיתאם לעקרונות על אלה .ההצעה מרסקת את העקרונות הללו :היא קובעת
שההכנסות אינם של הקיבוץ אלא רק של החבר ,היא מייצרת יחסי עבודה בין הקיבוץ לחברים,
מאיינת את היכולת לממש את הסדר הערבות ההדדית ,ומפרקת בפועל את השותפות
הקיבוצית .אנו מסכימים שיש מקום להסדרת מיסוי הקיבוץ המתחדש גם בחקיקה ,באופן
שמביא לידי ביטוי הדיפרנציאליות בתקציב ,והצענו בעניין הצעה התואמת את חוזר מס הכנסה.
ההצעה של האוצר פוגעת גם בקיבוץ השיתופי ללא הצדקה ,מציעה שינוי נרחב בהסדרי הביטוח
הלאומי באופן לא סימטרי ולא הגון .במישור הציבורי ,הפוליטי ,המקצועי והמשפטי נפגשנו
(מזכירי התנועות וצוות מקצועי) ,עם מנכ"ל משרד רוה"מ אלי גרונר ,מנכ"ל האוצר שי באבד
(סוכם על המשך הידברות אך לא הושגו הסכמות בתכנים) ,המשנה ליועמ"ש לממשלה אבי
ליכט ,ושרת המשפטים איילת שקד שהיא ואורי אריאל הסכימו לסייע לנו בנושא .שוחחנו גם
עם שרים אחרים בסיוע ח"כ ברושי .בשבוע הקודם נפגשנו עם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין שיכול
להשפיע על תכולת חוק ההסדרים .הוסכם ששרי הבית היהודי יובילו את עמדתנו בנושא ,ושיש
לדון בעניין בחקיקה ראשית ולא בחוק ההסדרים ,ולתת פתרונות לנקודות שהעלינו .הדברים

הצעת האוצר מרסקת
את עקרונות הקיבוץ.
המאבק רק מתחיל!

שותפות
וערבות

נכתבים לפני הסיכומים בישיבת הממשלה ,אך ההערכה היא שהמאבק לא תם ,הוא רק מתחיל.
עיקרו עוד לפנינו בכנסת ,בדיוני התקציב ,ובמה שביניהם.
פגישה עם מנכ"ל רמ"י
בסיוע חברנו יונתן בשיא ,נפגשנו עם מנכ"ל רמ"י עדיאל שימרון .ביקשנו לסייע לכפר רתמים,
שסווג כמושב שיתופי ,בהקצאת קרקע לאגודה לצורך פעילות חקלאית ועסקית משותפת,
לטובת היישוב כולו .בינתיים הוסכם בין רמ"י למשרד החקלאות להקצות את הקרקע לאגודה,
אך לא בתנאי נחלה (מה שמאפשר פחות חופש פעולה) .אנו נוסיף לסייע לרתמים בנושא זה.
ביקשנו גם לבחון את מדיניות רמ"י באשר לאפשרות של פיתוח והתיישבות כפרית-שיתופית/
משימתית בתוך כפרי הנוער ,בייחוד באלה שיש בהם שטח מתאים ,סמל יישוב נפרד ועוד.
סיכמנו עם רמ"י להמשיך לקדם את הנושא במקומות המתאימים ,עם המועצות האזוריות
הרלוונטיות ,החטיבה להתיישבות וכפרי הנוער.
קבוצות 'משבי רוח' עם מוקי צור
השבוע התכנסו חברי שתי קבוצות 'משבי רוח' – הדרומית והצפונית כאחת ,בבית הקפה
הייחודי שבשדה אליהו 'קפה בשדה'( ,מומלץ!) לשיחה עם ההיסטוריון והסופר  -מוקי צור.
מוקי ,שלא נס ליחו ,חיבר כמעשה אומן ,בין אז להיום ,שילב בהרצאתו משפטי מחץ ,אוסף
אמירות ששפכו אור על המציאות הקיבוצית  2016מנקודת מבטו של היסטוריון שחי את נושא
מחקרו .המשתתפים קיבלו זריקת עידוד משמעותית לכוחם לפעול תחת מטריית התנועה.
המפגש הבא של שתי הקבוצות יתקיים בע"ה בשבוע הבא – בשבת 'משבי רוח' שתתקיים
בקבוצת יבנה (ותודה גדולה על הנכונות לארח) .השבת תכלול שיחות לתוך הלילה ,מפגשים,
מחשבות ,רעיונות ו'חפירות' אופייניות .מבטיחים לעדכן.

שבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

נבדקת אפשרות
להקמת ישוב משימתי
בתוך כפרי הנוער

