 05בינואר2018 ,
י"ח טבת ,התשע"ח
חקלאים יקרים,
הנדון :ארגון מעסיקים בענף החקלאות
בהמשך לריבוי המכתבים המופצים בימים אלו לפתחיכם ,בבקשה לחתום על ייפוי כח לטובת התאחדות חקלאי
ישראל ו/או ארגון מגדלי הירקות להכרה בהם כארגון מעסיקים "יציג" – להלן מספר הסברים על מנת שתוכלו
לקבל החלטה ממקום של ידע והבנה.
התאחדות חקלאי ישראל המפיצים בימים אלו מכתבים המבקשים את חתימתכם בכדי לשפר את מצבכם
כביכול ביחס לצו ההרחבה החל עליכם ,טועים בשל חוסר הבנה מקצועית ומטעים אתכם ,שכן מי שגרם לכך
שצו ההרחבה הישן והדרקוני משהו ימשיך לחול עליכם – אלו הם אותם הארגונים המבקשים את קולכם כעת.
שלא תטעו – כבר מפברואר  ,2017יכולתם לשלם הרבה פחות!
כל קבוצת חקלאים שהזמינו את בעלי המקצוע במשרדנו לפגישה מרוכזת ואף חקלאים בודדים ,אשר פנו
למשרדנו לקבלת הסבר הנוגע לסוגיה זו ,הבינו כבר ממזמן ,כי ההסכם הקיבוצי שנחתם ,חל על חברי
התאחדות האיכרים בלבד והוא ההסכם הקיבוצי הטוב ביותר הקיים במשק בין עובדים ומעסיקים ובטח ביחס
לצו ההרחבה החל עליכם כיום וכל אמירה כי ניתן "בוודאות" להשיג הסכם קיבוצי טוב יותר על חשבון
העובדים הזרים – הינה זריית חול בעינכם שאין מאחוריה דבר.
להלן מספר עובדות פשוטות:


עמדתם של התאחדות חקלאי ישראל וארגון מגדלי הירקות ,נבחנה פעמיים בבית הדין הארצי לעבודה
ונדחתה באמירה כי אין בייפוי כח להתאחדות חקלאי ישראל ,בכדי לתת להם מעמד של ארגון מעסיקים.
כל זאת תוך הוצאת סכום של כ ₪ 250,000 -לשירותים משפטיים מכספיכם אתם החקלאים.



אין דבר כזה ארגון מעסיקים יציג .בניגוד לארגון עובדים יציג ,יכולים להיות עשרות ארגוני מעסיקים וכל
מעסיק יכול לחתום על הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לגבי העובדים בחצרו.



כבסיס של מו"מ ברור לכולכם שמספר ארגוני מעסיקים ומספר הסכמים קיבוציים או מיוחדים ,יעלו את
המחיר שישולם ע"י המעסיקים.



התאחדות חקלאי ישראל ,עודכנו והוזמנו להיות מעורבים בכל נקודה ונקודה במו"מ שקדם לחתימה על
ההסכם הקיבוצי ואף תמכו בו ואין היום ולא הייתה בעבר כל מניעה מארגונים אלו ,לשבת במו"מ מול כל
גורם רלוונטי לניסוח הסכם טוב יותר ככל שהיו מצליחים בכך והם בחרו שלא לקחת חלק פעיל במו"מ לא
בעצמם ולא באמצעות מי מטעמם.



הבעיה בהתנהלותם הינה ,שבמקום להציג מנהיגות ולתמוך בהרחבת ההסכם הקיבוצי שנחתם והמיטיב
את מעמדכם בכך שתתחילו לשלם פחות כבר לפני כשנה ולצד זה להיכנס ככל שירצו ,למו"מ נוסף להמשך
שיפור כזה או אחר של צווי ההרחבה ,הם בחרו להשית עליכם עלויות מיותרות בכדי להביא אתכם
לייאוש ,שיעניק להם את קולכם.



התאחדות האיכרים בישראל ,כארגון מעסיקים מקצועי ובעל ידע ועומק בתחום זה ,פנתה לכל הגורמים
הללו ,תוך אזהרות ,הפניות לחוק הסכמים קיבוציים דמי טיפול ארגוני ועוד ,ונענתה בזלזול אשר פגע
בראש ובראשונה בכם החקלאים – עובדה אשר הביאה את התאחדות האיכרים בישראל לעשות לטובת

חבריה החקלאים ולהבין כי אין מקומה לצד הארגונים הפוגעים בחקלאים והמונעים ממניעים ,הנוגעים
לבוחריהם ,המהווים רוב בישובים מהם אתם מגיעים ושאין להם דבר וחצי דבר עם החקלאות.


מאחורי בקשת התאחדות חקלאי ישראל ו/או ארגון מגדלי הירקות ,עומד דבר נוסף ומשמעותי שנסתר
ממכתבם  -באם תחתמו להם ייפוי כח כמבוקש ,לא תוכלו להתכחש לחובתכם שבחוק לשלם דמי חבר ו/או
דמי טיפול ארגוני כאשר תידרשו על ידי שני ארגונים אלו ,בלי קשר להכרה בהם כארגון מעסיקים או לא.



התאחדות האיכרים בישראל לעומת זאת לא עוסקת בכך כלל ופועלת למען כל חקלאי באשר הוא חקלאי,
ללא קשר לתשלום דמי חבר ארגוני ו/או דמי טיפול ארגוני .שכן ,דמי החבר בהתאחדות האיכרים הינם
וולונטאריים עומדים על  ₪ 100בסה"כ לתקופה של  5שנים .כמו כן ,התאחדות האיכרים מעולם לא גבתה,
לא גובה ולא תגבה בעתיד ,שום דמי טיפול ארגוני מכם החקלאים וזו התחייבות שהועברה הן לכם
החקלאים ,הן לוועדת העבודה בכנסת בדיון שנערך על דמי הטיפול הארגוני וכן ,לממונה על יחסי העבודה
במשרד הכלכלה/עבודה.



אל תלכו עיוורים אחר ההבטחות שאין ביכולתם לקיים .שבו ,לימדו ותקבלו החלטה ברורה המבוססת על
הבנה וידע ולא על עיקרון העדר.



די לבחון את פעילות התאחדות האיכרים בעניין הביטוח לעובדים הזרים ,דמי המחלה ,הצמדת זכויות
עובדים נורמטיביות לחוק בלבד ,הארכת הוראת השעה להקלה במס רכישה של טרקטורים ,ניסוח חקיקה
להגברת האכיפה והענישה בפשיעה החקלאית ,ארגון התנועה הקיבוצית לטיפול בשינויי הארנונה שיבואו
עלינו בקרוב ועוד רבות ונצורות ,בכדי להבין את הסיבה שרבים מכם החקלאים שאינם חברים בהתאחדות
האיכרים ,נעזרים בבעלי התפקידים בהתאחדות האיכרים בישראל לסיוע וללווי כמעט בכל נושא ותחום
הנוגע לכם כמעסיקים ו/או כחקלאים גרידא ,אל מול כל רגולטור ו/או גוף שיפוטי.



התאחדות האיכרים בישראל ,אינה דורשת היום כפי שלא דרשה בעבר ,את חברותכם ו/או ייפויי כח
מטעמכם ,כתנאי זה או אחר לקבלת שירות מקצועי ואדיב ועומדת לרשותכם לכל דבר ועניין.



לסיכום אומר כך  -ההסכם הקיבוצי בענף החקלאות שנחתם על ידי התאחדות האיכרים במרץ  ,2015הוא
ההסכם הטוב ביותר במשק ומותאם באופן מרבי לרוח הזמן והדין ובטח שהוא טוב יותר מההסכם הקודם
וצו ההרחבה שהוצא מכוחו .אני מבקש להודות לכם החקלאים ,על מכתבי האמון והתמיכה להם אנו
זוכים בהצטרפותכם להסכם הקיבוצי בחתימה ישירה או בתמיכה בהרחבה שלו וקורא שוב לכל
הארגונים והחקלאים להצטרף בתמיכה להרחבת ההסכם הקיבוצי שנחתם במרץ .2015



אנו מוכנים להגיע ולהסביר לכם ככל שנידרש ,בכינוסים מקומיים ו/או בשיחות פרטניות ,באופן פתוח
ושקוף בנושא ,בכדי שתוכלו להחליט באופן מושכל .לאחר מכן ,ובלי קשר להחלטתכם ,התאחדות
האיכרים תכבד ותמשיך להעניק לכם את השירות המצוין אותו היא מעניקה לכם כבר כיום.

אני והצוות המקצועי במשרדי כאן לשירותכם ,לכל דבר ועניין כפתרון ולא כבעיה וכל שעליכם לעשות בכדי
להיחשף לאמת פשוטה זו ,הוא לשאול ,לברר ,ללמוד ולשמוע.

לשירותכם תמיד,
דובי אמיתי
נשיא התאחדות האיכרים בישראל

