
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 27.12.17         לחקלאים שלום,

  71/11עדכון 

 יום השנה האזרחי  .1

 זהו יום חופש בתשלום לעובדים התאילנדים. )יום שני(  1.1.17-ב

 

 ם קיבוצי בחקלאותהסכ .2

 

שינוי הייצוג של חקלאי ישראל בגין ב מסמך של התאחדות חקלאי ישראל מצ"

 מול ההסתדרות.

, אנו החקלאים תחת הסכם קיבוצי שאיננו משרת אותנו ואף מזיק לנו כיום

 בנקודות מסוימות.

 זאת מ"צו ההרחבה" ותביעות של עובדים בסיום ההעסקה.חלקכם מכירים 

תחת "התאחדות חקלאי ישראל" על מנת התאחדו  החקלאים ארגוניכל ם כיו

 להחליף את ההסכם הקיבוצי בהסכם טוב יותר לחקלאים.

 .ותהצטרפמצ"ב מסמך של התאחדות חקלאי ישראל ודף 

 03-6099200פקס מייל בהכח ולהחזירו אלינו בעל כל חקלאי לחתום על ייפוי 

 דרך הרכז.או 

לחיזוק כוחנו ושמירת האינטרסים של  חתימתכם על מסמך זה חשובה

 החקלאים.

 

 

 :הרכזים דרך לרשותכם לעמוד נשמח סיוע או שאלה בכל
 050-4434400               -(צפון רכז) ויצמן משה

 050-7316855          -(מרכז זתרכ) כוכבי אפרת
 052-8664417               -(דרום רכז) בורגן דובי
 054-7966612 -(אשכול אזור רכזת) רחמים רינה

 

 בברכה,

 יוגב שריד

 עובדים זרים -מושבים מבט ל"מנכ

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 ח"תשע, כסלו ח"י
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 לכבוד

 חקלאים ומעסיקים עובדים בחקלאות 

 )עובדים ישראלים וזרים(

 

 שלום רב,

 הסכם קיבוצי בחקלאותהנדון: 

מזה שנים רבות אנו עוסקים בסוגיית ההסכם הקיבוצי והייצוג של המעסיקים בחקלאות אל מול 

 ההסתדרות.

למעסיקים, לחקלאים באזורים השונים  מתאיםואינו  מותאםנכון להיום, יש הסכם קיבוצי שאינו 

 בארץ.

 .לייצר הסכם חדש, הסכם מתאים יותרבכוונתנו 

בכדי לייצר הסכם חדש ולייצג את המעסיקים מול ההסתדרות אנחנו מקימים ארגון מעסיקים שיפעל 

 כלל החקלאים בישראל.בהתאחדות חקלאי ישראל. הארגון שמייצג את 

 מצ"ב טופס הצטרפות. 

המצורף טופס הבבקשה מכל המעסיקים בקיבוצים, במושבים והמעסיקים הפרטיים לחתום על 

 ולשלוח אותו להתאחדות חקלאי ישראל.

 בברכה ותודה,
 עמיר ריטוב          מאיר צור                                         ניר מאיר                                      

          

 מזכ"ל תנועת המושבים                   מזכ"ל התנועה הקיבוצית                   ראש מועצה לב השרון   

 ויו"ר מרכז המועצות האזוריות                                               ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל             

        

 יאיר ריינמן            כרמל סלע                                                               אבשלום אבו וילן       

          

 יו"ר התאחדות הארגונים          אזורית חוף הכרמל       מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל         ראש מועצה 

 הכלכליים הקיבוצים   יו"ר ועדת חקלאית                                                           

 במרכז המועצות האזוריות                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 לכבוד

 עמותת התאחדות חקלאי ישראל

  8שדרות שאול המלך 

 614001תל אביב 

 שלום רב,

 

 הצהרה וייפוי כח –ארגון מעסיקים יציג הנדון: 

 אני הח"מ כי הנני מעסיק עובדים בענף החקלאות, כמשמעות הדבר בחוקי העבודה. .1

 

( לייצג אותי בכל 992203858הנני מייפה את כוחה של עמותת התאחדות חקלאי ישראל )מספר  .2

 הקשור ביחסי עבודה מול העובדים בענף החקלאות והארגונים היציגים שלהם.

 

הנני מצהיר ומתחייב, כי התאחדות חקלאי ישראל מהווה עבורי "ארגון מעסיקים יציג" כמשמעות  .3

ם ו/או פי דין, על כל המשתמע מכך, ולכל דבר ועניין הקשור ליחסי עבודה  הקיימי –המונח על 

שיחולו ביני לבין עובדיי בענף החקלאות, לרבות ייצוגי במו"מ קיבוצי וחתימה על הסכמים קיבוציים 

 בשמי בענף החקלאות.

 

 ייפוי כח זה וההצהרות הכלולות בו יהיו בתוקף כל עוד לא תבוא ממני הודעה אחרת בכתב. .4

 

 בכבוד רב,

 

 

                  _____________________________                  _______________ 

 שם ומשפחה                               תעודת זהות                                  כתובת    

 

 ______________         _____________________            ________________ 

 חתימה                     כתובת דוא"ל                          מספר עובדים מועסקים        

 ישראלים וזרים כאחד

 )נכון למועד ההצהרה( 

 

 

 037719091 -מס טלפון התאחדות חקלאי ישראל 

 03-7719097 –פקס התאחדות חקלאי ישראל 

       yehudit@iff.co.il     -מייל התאחדות חקלאי ישראל  

 


