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לכבוד
ועד המושב
חברים יקרים,.
הנדון :עדכונים והתפתחויות -הרפורמה בחקלאות וחוק ההסדרים
אנחנו נמצאים בתקופה סוערת ומאתגרת במסגרתה אנו נמצאים בכמה חזיתות רחבות בכדי לשמור על דמותה של
החקלאות הישראלית ,המשק המשפחתי והמרחב הכפרי כולו.
לאחר שבועיים של מאבק עיקש נגד סעיפי החקלאות בחוק ההסדרים ושלושה ימים ולילות שאנו בכנסת ובממשלה
אני רוצה לעדכן על התפתחויות משמעותיות:
 .1חוק הותמ"ל
הוגבלה משמעותית הפגיעה בקרקע החקלאית במסגרת הותמ״ל :לאחר מרתון של דיונים אינטנסיביים בכנסת,
הגענו להסכמות בין הנהגת המרחב הכפרי ליו"ר הותמל ,מנכל רמ״י ומנהלת מינהל התכנון בנושא הותמ"ל
במסגרת ועדת הפנים בכנסת .היעד שלנו לאורך כל הדרך היה לעצור את התכנון הבלתי מוגבל על הקרקע
החקלאית ולייצר עליה הגנה מוגברת גם בהיבט של מספר התוכניות וגם בהיקף הקרקע .כעת ישנו סף שמבטיח
לשמור על המושב והקיבוץ כיישוב חקלאי מתוכנן עם אמצעי ייצור בגודל מסוים שממנו אין לותמ"ל יכולת
לפגוע .במסגרת ההסכמות הותמ" ל הוגבלה ביכולת לפגוע בקרקע חקלאית וגם מספר ההכרזות בשנה הוגבל,
כדי להגן על היישוב החקלאי.
על פי הסיכום:
א .עד  30%גריעת שטח חקלאי מיישוב .או  1,050דונם  -הקטן מבניהם ,כולל אם נלקחה קרקע בעבר,
על מנת לשמר את הצביון הכפרי חקלאי ביישוב.
ב .עד  18הכרזות בשנה ,כולל התחדשות עירונית ,ובנייה במגזר ערבי וחרדי.
ג .במידה והותמ"ל לא תממש תכנון תוך  4שנים ניתן יהיה להחזיר את הקרקע ליישוב שנלקחה ממנו
הקרקע ותבוטל התוכנית.
ד .חיזוק מקום הרשות המקומית כאשר ימונה משקיף נציג המרחב הכפרי בותמ"ל.
ה .שער כניסה.
אנו נמשיך להיות עם יד על הדופק בכדי לשמור על האיזון הנכון בין הצורך של העיר לגדול לבין שימורו וצביונו
של המושב כיישוב חקלאי!
 .2הרפורמה בחקלאות –
יצאנו למאבק חסר פשרות נגד הרפורמה ההרסנית בחקלאות תחת חוק ההסדרים :נכנסים להידברות .לפני
כשבועיים נודע לנו מהתקשורת כי שר החקלאות והאוצר מכניסים בתוך חוק ההסדרים רפורמה הרסנית
בענף ההטלה ופתיחת יבוא חסר רסן של פירות וירקות ללא טיפול בפערי התיווך וברשתות השיווק.
באופן מיידי התכנסנו ,הנהגת החקלאים וכלל ראשי המועצות בארץ ויצאנו למאבק חסר פשרות נגד
הרפורמה .התלבשנו על הכנסת ויצאנו למסע הסברה -מסיעות הכנסת דרך ראשי המפלגות ,משרי הממשלה
ועד חברי הכנסת כדי להסביר את משמעות הרפורמה על עתיד החקלאות בישראל וביטחון המזון עבור
אזרחיה .לאחר מכן קיימנו שתי הפגנות מוצלחות בהשתתפות אלפי אנשים -האחת בשמונה צמתים
מרכזיים ברחבי המדינה והשנייה מול ישיבת הממשלה בה דנו על חוק ההסדרים .לאחר ההפגנה בירושלים,

נקראנו לשר החקלאות בבקשה להתכנס למשא ומתן המחולק לשניים :הראשון על הורדת המכס והתמיכה
הישירה בענפי הצומח והשני על ביטול התכנון בענף ההטלה .בנוסף העלינו את סוגיית מחירי המים
והעובדים הזרים המצריכה פתרון מידי עבור החקלאים .אני מציין ומדגיש כי אני יחד עם ההנהגה
החקלאית נחושים לנהל מו״מ אינטנ סיבי ,מקצועי וענייני אבל לא בכל מחיר .במידה ולא נקבל את מה
שאנחנו רוצים ,אנו נשקול את צעדנו ונפעל בכנסת ובכל מישור אפשרי כדי להשיג עבור החקלאים את
המתווה הטוב ביותר בשביל ולמען עתיד החקלאות בישראל.
 .3חוק מיסוי שותפויות-
בוטל סעיף החוק שמגדיל את המיסוי במושבים ובקיבוצים .יחד עם התנועה הקיבוצית הצלחנו להביא
להישג במסגרתו רשות המסים תוציא מתזכיר חוק "מיסוי שותפויות״ את הסעיף שביקש להגדיר חברים
באגודה שיתופית חקלאית כ"שותפים מוגבלים",
אני מודה לכולכם על האמון בנו ההנהגה שמובילה את המהלך ולכם על ההשתתפות בהפגנות ועל הרוח הגבית
שאתם נותנים לנו.
הדרך עוד ארוכה לפנינו .אבל אנחנו נחושים מאוד להילחם עבור עתידה של החקלאות הישראלית והמרחב הכפרי
כולו.
הזירה של המאבק אמנם עוברת למו״מ מול משרד החקלאות מחד ולחברי הכנסת שם אנחנו מפעילים כל כוח
הסברתי אפשרי מאידך.
עם זאת ,אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחזור מידית למגרש המאבק הציבורי עד הסוף יחד אתכם ובשבילכם.

בברכה ,
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מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

