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 מאיר עזרןמשתתפים: אלי מוגרבי, אלי הנגבי מוטי בנימיני, יואב נגאדי, 

 

 אלי פותח את הישיבה: חבל שמספר חברים לא הגיעו לישיבה )כל אחד וסיבותיו עמו(

 

 מים 

ר , גם מצב הכנרת והאקוייפרים לאחר שעברנו חודש גשום יחסית מצב משק המים השתפ

 הולך ומשתפר, 

התוספות יינתנו  2020רשות המים ומשרד החקלאות מתכוננים  להוסיף  מים שפירים לשנת 

יתכן שתינתן , התוספת תהיה רק למי שיגיש בקשה למחוז ,  2020רק אחרי חודש מרץ 

 תוספת רוחבית לכל צרכני השפירים 

יתכן ויהיו שינויים קלים בגין נטיעות בהקצאות   1.34לעלה  לגבי השפדן בינתיים המחיר

 ותוספות כפי שהובטח לנו בוועדת הנגב , 

וועדת הנגב בראשות אורי נעמתי ממשיכה בעבודתה מול רשות המים בתכנון המים עד שנת 

 מתווה ארוך טווח  2050

 עובדים זרים

אות הגדולה שנפגעו ההקצאות פורסמו בחודש שעבר ומאז יש תרעומת גדולה בקרב החקל

 48,000השנה  הייתהכתוצאה מנוסחת הקיצוץ הגבוהה, הדרישה הכוללת הנורמטיבית 

עובדים במפקד הקודם ולכן ברשות התכנון החליטו על קיצוץ  43,000עובדים זרים לעומת 

 גבוה יותר 

עו"ד ברור שהנוסחה תהיה קשה  25,200היות ומספר העובדים הזרים לא השתנה ונשאר 

 יותר, בעיקר למשקים הגדולים והה וגב

ערערים מהאזור במחוז משרד החקלאות )ישנם גם בעיות רפואיות וועדות  50ישנם מעל 

חריגים אבל כל זה ייקח המון זמן ( בינתיים מנכ"ל משרד החקלאות הוציא מכתב למשרד 

משתלמים להפוך אותם לעובדים זרים ) במסגרת ההקצאה  500החוץ וביקש העברת 

ללת( התנגדנו למהלך יחד עם משרד החוץ נפגשנו עם השר צחי הנגבי בעניין והוא הכו

הבטיח לטפל בעניין, גם ראשי המועצות מעורבים במהלך, על מנת לעצור את הרעיון של 

 מנכ"ל משרד החקלאות.
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 השומר החדש 

ישנה  מגמה של העסקת נשים בדואיות  לעבוד בחקלאות הנושא מורכב כי כל הנשים 

 עובדים עם קבלנים )ומשפחות(  נערך יום עיון עם מנהל המחוז ועמותת ההעסקה הישירה 

 יכול להיות שזה יתאים לעובדות בבתי אריזה .

 משתלמים בחקלאות

חזק עם ביקורות בעיקר בעניין אנחנו מסיימים שנה שישית של הפרויקט יושבים עלינו 

 מגורים ותלושי שכר, מקווים לקבל הגדלה במספר המשתלמים. 

 ועדה חקלאית 

 

לסיכום כמו כל שנה סוכם בין ראשי המועצות על המשך שיתוף פעולה במסגרת הוועדה 

 למושבי הנגב ולראשי המועצות  2020החקלאית המשותפת הוגש תקציב 

 

 הדרכה 

וז שמעון החל לעבוד במסגרת מיקור חוץ במשרד החקלאות שכרו ישולם ירקות המדריך איל 

 על ידי המופ בשדות נגב אשר יגישו חשבון למשרד החקלאות 

כמו כן יחזקאל הרוש יעבוד כמדריך הדרים מטעם משרד החקלאות ולא דרך מועצת הצמחים 

 כפי שהיה עד היום 

 

 רשמה נטע כהן מזכירת הוועדה 

 


