
השנתי ההסדרים חוק
 בכל ט,0ץווגו בחודש

 לממשלה מוגשות שנה,
 לחוק הצעות ת,0ולכנ

ההכודוים.
 שמובילות הצעות, ץוותן - שנה כל

הץווצו. משרד מול למלחמה

 ההחלטה הצעות במסגרת - 2005 ההסדרים חוק •

 הנוגעות מחליטים הצעות מספר הוגשו 2005 לתקציב

התקציבים: אגף ע״י שגובשו החלב, לענף

 שעיקר הצדדים, על כובל מהסדר הפטור צמצום א.

שיווק עיסוקם

 מתנגדים - החקלאות משרד ועמדת עמדתנו

 לענפי כובל מהסדר הפטור לצמצום בתוקף

 האפשרות תבטל הפטור הקטנת - החקלאות

 דבר למשווקים, המגדלים בין השיווק לתיאום

 מחירי בה שכזו, בתקופה במיוחד הכרחי שהוא

תקדים. חסר לשפל הגיעו החקלאית התוצרת

 המחליטים הצעת כנגד עמדה ניירות יוכנו

 בנושא, הקיימים עבודה ניירות על המתבססים

המערב, במדינות הקיים הפטור הקיימת, החקיקה

 המבוקש, מהתיקון החקלאות לענפי הסיכון

 למעמד לב בשים השונים, לענפים התייחסות

ועוד. החקלאות חוקי הייצור, מועצות

חקלאית הדרכה ייעול ב.

 ההדרכה שירותי את לייעל - האוצר משרד הצעת

 יינתנו ההדרכה ששירותי כך לחקלאים, הניתנים

 בהדרכה עוסקים אשר פרטיים, גופים באמצעות

 ייחודיות פונקציות על שמירה תוך חקלאית,

זו. בהחלטה כמפורט הממשלה, באמצעות שיבוצעו

לאומית, חשיבות בעלי ציבוריים בנושאים הדרכה

קולחין, במי שימוש במים, בשימוש חסכון כגון

 כוח חוסכות טכנולוגיות הסביבה, באיכות סוגיות

 הדרכה שירותי רכישת באמצעות וכדומה, אדם

 יחידות עם בשיתוף יישומי מחקר ביצוע חיצוניים.

 ויחידות הכפר ופיתוח החקלאות במשרד מחקר

 ההדרכה על ופיקוח בקרה נוספות. מחקר

 המנגנון על ופיקוח לחקלאים הניתנת החקלאית

 הממשלה של ההשתתפות תשלומי להעברת

 מקצועי ייעוץ זו. בהחלטה ההדרכה לשירותי

 הכפר ופיתוח החקלאות במשרד שונות ליחידות

אחרות. מקצועיות ליחידות או מחקר ולגופי

 להצעות מתנגדים החקלאות, משרד ואנשי אנו

עמדה. נייר הוכן - אלו

 עובדים ענף הסדרת האוצר: הצעת - זרים עובדים ,.

 היתרים להקצאת חדשה שיטה יישום - זרים

 של מוגבל מספר ע״י זרים עובדים להעסקת

 על והבקרה השליטה את להגביר במטרה חברות;

 ההעסקה עלות את להשוות זרים, עובדים העסקת

 ישראלים העסקת לעלות הזרים העובדים של

 זכויות ומתן שכר תשלום הבטחת תוך וזאת

זרים. לעובדים סוציאליות

 החקלאות משרד עם פעולה שבשיתוף נראה, לנו

בנו. לפגוע האוצר ניסיונות את לבלום נצליח

 הכניסה של האחרונה בישורת אנו - רפורמה •

 היצרנים שכל לכך גדולים מאמצים נעשים לרפורמה.

ייכנסו.

 לכך, יד יתן לא האוצר יוארך, לא הרפורמה שמהלך ברור

 אחרון מאמץ לעשות לכולם, קוראים אנו לפיכך

 לרשותנו, העומדים והמוסדות הכלים בכל להשתמש

למהלך. ולהיכנס

 בראון מאיר

ת כיר1מ חדו תא ה ה
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