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לכבוד
מר משה כחלון – שר האוצר
משרד האוצר  -ירושלים
הנדון :מצוקת החקלאים בשל הנטל הרגולטורי בנושא עובדים זרים
נכבדי,
בשנתיים האחרונות עלה לתודעה הציבורית והממשלתית הנושא בנדון .ענף החקלאות זועק לידיים
עובדות ,ונפגע משמעותי ת מההגבלות הקיימות על מספר העובדים הזרים .הנושא עלה על הפרק לפניי
כשנתיים בוועדת הפנים והגנ"ס ,ומאז חלה התקדמות משמעותית בקידומו מול גורמי המקצוע במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר (להלן" :משרד החקלאות").
התקדמות זו הביאה למצב בו הובהר באופן חד משמעי כי הגבלת העובדים הזרים בחקלאות ,הגבלה אשר
קיימת כבר מעל עשור ,לא הוסיפה ידיים עובדות מקרב אזרחי המדינה ,אולם בד בבד פוגעת משמעותית
ביכולת הייצור של החקלאים.
אני אישית סיירתי במשקים חקלאים רבים ,ולא היה משק אחד אשר לא נפגע מהמצב הקיים .הדרישה
לתוספת ידיים עובדות היא אחידה וקיימת בכלל המגזר החקלאי .ראוי לציין כי הגורמים המקצועיים
במשרד החקלאות לא נשארו אדישים לבעיה ,ומרגע הבהרת עומק וחומרת הבעיה לאחר התנעת ההליך
בוועדת הפנים והגנ"ס ,שלחו ב 5.7.16 -את עמדתם החד משמעית לוועדה ולכלל משרדי הממשלה
הרלוונטיים (כולל משרד האוצר) .בעמדה זו נרשם בבירור בכל הנוגע לכמות מכסות העובדים הזרים
בחקלאות ,כי צרכי הענף דורשים תוספת של כ 20-אלף עובדים זרים .עמדה זו התקבלה בוועדה אולם
נתקלה בהתנגדות מצד נציגי משרד האוצר .סירובם של נציגי האוצר לא מנע ממשרד החקלאות את הצורך
לטפל במצוקה ,ולכן ב ,2.1.17-כחלק מהצעת ההחלטה של משרד החקלאות להפחתת הנטל הרגולטורי
במשרד החקלאות ,הוצע שוב לבטל את ההגבלה על כמות מספר העובדים הזרים בענף החקלאות .גם
הצעה זו נדחתה ע"י הגורמים המקצועיים במשרד האוצר ,זאת על אף שניסיונות גישור והתאמה נעשו
עימם גם ע"י נציגי משרד החקלאות וגם ע"י נציגי החקלאים וועדת הפנים.
כפי שכבודו יודע ,ענף החקלאות נמצא במצוקה וקשיים שרק גוברים עם כל עונה שחולפת ,ולכן לא ברור
לנו מדוע נציגי האוצר ,בהינתן עמדות מקצועיות מהמשרד האחראי ,עומדים על רגליהם האחוריות כנגד
הצעות לייעול ועזרה לחקלאי המדינה .בייחוד כאשר הדבר כלל לא נתון בשיקולים תקציביים ,אלא שיקול
מקצועי טהור.
בשל כל האמור לעיל ,אבקש מכבודו לסייע לחקלאים ולמשרד החקלאות ,לקדם את הרפורמה הנדרשת
לביטול או לכל הפחות הגדלה משמעותית של מספר העובדים הזרים בענף החקלאות.
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