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 27/07/2020פרוטוקול מישיבת וועדה חקלאית מיום                       

 משתתפים:

, אליהו כהן ראלחנן ויינשטין, מאיר עזרן, יואב נגדי, מוטי בנימיני, אלי הנגבי, עדי שקל

 מוגרבי.

 

 ח את הישיבה.פות -אלי מוגרבי

ומשתתפים זרן על פטירת אמו, עשל החבר מאיר  ו,חברי הוועדה משתתפים באבל -

 בצער המשפחה.

 

 מדניות הייבוא לישראל 

נושא הייבוא לישראל מאוד קשה ומכביד על החקלאים, שגם כך עוברים תקופה לא 

 של מחירים נמוכים. קלה 

הביאו בצל מטורקיה בשבוע שעבר כאשר יש כאן בישראל מלאי גדול של בצל, גם 

 גבניות מייבוא מציפות את השווקים.הע

 

 בנימיני מוטי:

ן משיכה של תוצרת בגלל בתי המלון מסעדות, כל השוק נמצא בהתרסקות, אי -

 שווקים או שלאנשים אין כסף.

 אלי הנגבי:

 בינתיים הלימון שומר על מחיר גבוה כמה שנוטעים, המחיר עדיין גבוה, אך לא יודע      -

 מה יהיה בשנים הקרובות.                

 אלי מוגרבי:

 רוצה להשתלט על הייבוא.העניין הוא ששר האוצר  -

 בהתייעצות עם שר  מסתבר ששר האוצר הוא בעל הסמכות לייבוא תוצרת לישראל,           

 בגלל יוקר המחיה,החקלאות,            

 לייבא חופשי אננס, בננה לאפשרשר האוצר ביקש  בחוק ההסדרים,לאחרונה            

 זלת התוצרת, ותמורת זה הוא ייתן לחקלאיםשל יוקר המחיה והו בטענהוהכל,            

 ללא מודל של תמיכה אין נוסחה נעשה תמיכה ישירה לפי דונם, להערכתי הדבר           
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 ברורה.                     

 האם דונם חיטה הוא כמו דונם תות שדה או אננס?! הדבר לא ברור.          

 .הבנתי שמשרד החקלאות מתנגד לרעיון         

 

 אלי הנגבי:

יבים, כי כנראה מדובר בתמיכה ישירה השנה יתנו ואחרי שנתיים יגידו אין תקצ -

 בסכומים גבוהים.

 אלי מוגרבי:

הגנת הצומח ממש החקלאות למשרד האוצר,  ם להעביר אליו את אגףהשר מעוניין ג -

 גם כאן משרד החקלאות מתנגד כלל לרעיון.

 ה כנציג בני שמעון.ויינשטין מקיבוץ שומרידה, אלחנן בינתיים הצטרף חבר חדש לווע

 

 

 מים

כל הישובים  תבחודש הזה הישובים שלנו קיבלו תוספת מים, מים שפירים אוטומטי -

נטיעות חדשות וקיבלו  בגין גם הגישו, רוב הישובים 25%קיבלו תוספת רוחבית של 

 תוספת גם בשפירים וגם בשפ"דן. לא ברור איך הנוסחה נעשתה.

 גבי:אלי הנ

 אין הרבה מה לעשות עם תוספות מים שמגיעות בחודש יולי. -

 עדי שקלר:

ת ינתנו בחודש ינואר שנוכל ואני העליתי זאת הפגישה עם השר וביקשתי שהתוספ -

 לתכנן את השנה החקלאית

 אלי מוגרבי:

ישנו ויכוח על הנושא עליית מחיר השפ"דן, כאשר המגמה היא להעלות את מחיר  -

ובאזור  תוספות מי השפ"דן עם חיבור הרצליההבטחה ל תמורת₪  1.49השפ"דן ל 

 אג' בערך. 0.30הפער בין השפ"דן לשפירים כנראה יהיה כ 

שר למשאבי מים והשכלה גבוהה. לפני כשבוע נפגשתי עם השר יחד עם תמיר  -

עידאן, ראש מועצת שדות נגב. טענתי בפניו את בעיות המים האזוריות, כמו כן 

יות לא ברור וליטים של השר שהוא רוצה שיהיו לו סמכהצעת המחמונחת לפניכם 

גישת עבודה אצלו במשרד יחד עם תמיר עניין, סוכם שאני יוזמן אליו לפה כיצד יגמר

 וחזי ליפשיץ, כנראה המנכ"ל של המשרד לענייני מים.
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 עובדים זרים

המצב לא ברור מחוש פברואר כמעט אין כניסה של עובדים זרים. ישנו חוסר של  -

עובדים זרים שחסרים אם אלו שנמצאים באינטר ויזה, ישנו איזה מסלול  4,000

ת או בית ספר שדה, אבל העלות הא גבוהה מידי, חזרה לארץ עם ימי בידוד מלוני

עם תשלום ימי מחלה של העובדים שחוזרים מאינטר ויזה לגבי ₪  10,000כמעט 

עובדים חדשים , בינתיים אין מתווה מסודר של חזרה, כנראה תשלום ימי עבודה על 

 חשבון ימי מחלה לא יהיו שם. 

 על כל עובד.₪  4,000כמעט החקלאי יצטרך לשלם רק על הבידוד, סדר גודל של 

 

 משתלמים בחקלאות

של  לבג"ץהוועדה הבין משרדית הודיעה על הפסקת פעילות המרכזים העתירה  -

של ראשי המועצות מכללת אוהלו _מועצה אזורית, גולן( חר לחץ מכללת אוהלו, לא

משכו את העתירה בינתיים כל המרכזים ערבה, רמת נגב, ושדות נגב הצטרפו 

נו הערות לנוהל ההסדרה כפי שביקש בג"צ. היו וכמו כן הכ לבג"ץשה לעתירה שהוג

פגישות ברמת נגב שלנו יחד עם שלושת ראשי המועצות, בינתיים הכל חזר למסלול, 

 מחכים לנוהל חדש.

לגבי המשך הדרך עם המשתלמים השנה הוגשה בקשה להארכה שעדין לא אושרה  -

להחזיר את המשתלמים, השגריר  אםנבינתיים הם נמצאים כאן, יש לחץ מווייט לנו,

אמור להגיע השבוע לאזור לפגישות אולי נארגן יחד עם הערבה ורמת נגב  מיהווייטנא

, אבל הדרישה שלנו היא שיגיע מטוס עם משתלמים םטיסת חילוץ מיוחדת לווייטנא

חדשים ואז נחזיר את אלו שהיו השנה )גב אל גב( לא מאמין שיהיה ניתן להוציא 

 עלתה קצת השבוע. םלך כזה, מה גם שהקורונה בווייטנאלפועל מה

לגבי נפאל בינתיים המשתלמים נשארים בארץ עד שיתברר המצב בנפאל, וגם קשה  -

 לסמוך על ראיונות שהנפאלים יעשו נו שם , בודקים את כל האופציות.

 עדי שקלר:

ור, נושא המשתלמים חשוב מאוד לאזור, הם הפכו להיות חלק מהעובדים שלנו באז -

 צריך לשמור על הפרויקט בכל מצב.

 ביקור שר החקלאות 

שעות  12השר ביקר אותנו לפני כשבועיים בערך, הסיור היה ארוך ומייגע כמעל  -

הספקנו להיות במחוז, ואצל כל המועצות, נערכו פגישות בין השר לראשי המועצות 

ה בסיור ולחקלאים, מרגישים רוח טובה וחדשה שמנשבת במשרד החקלאות, האוויר

הייתה טובה, מקצועית ומעניינת. בשלב זה השר לומד את הבעיות, קורונה ) נזקים 

 חקלאים(, מים, עובדים זרים, משתלמים )הצגנו בפניו סרטון(, ייבוא ועוד.

 עדי שקלר:
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של  מעלה את נושא הפסולת החקלאית שמאוד מקשה על החקלאים, יש בעיות -

 ניילון, טפטוף וערימות של שלף.

 הנגבי:אלי 

, אני כחקלאי משלם כל פתרוןיש אתרי אשפה פיראטיים בכל פינה בישוב לדעתי אין  -

 ₪. 1,000פעם על פינוי של מכולה קרוב ל 

 

 אלי מוגרבי:

ראשית ניתן לבקש אישור שריפה מהמחוז, על שריפת גזם )מלסקו( בפרי הדר עם  -

 ל עגבניות.המלצת מדיך, כמו כן ניתן לבקש אישורי שריפה על וירוס בגידו

ות שלקחו יועץ לטיפול בפסולת רשוי 9מסגרת אשכול נגב שבו שותפות במקביל ב

( עשיתי איתו מספר סיורים ונערכו מספר האזורית של כל הרשויות )ליאור זייד

פגישות באשכול, קיבלנו כמה הצעות ממספר חברות שהציגו בפנינו את הרעיונות 

ושא תקציב עלויות פינוי הפסולת לטיפול, נראה לי שהבעיה המרכזית היא נ

 ₪.ון ימיל 40-בזהירות רבה נאמד בכהחקלאית, כאשר אומדן העליות 

 יואב נגדי:

 אצלנו בפעמי תש"ז המשרד להגנת הסביבה התחיל לחלק דוחות לחקלאים. -

 אלי מוגרבי:

לבעיית הפסולת החקלאית, אני  ניתן לאכוף אם לא מציעים פתרוןאני תמיד אומר לא  -

 בפעמי תש"ז. , ליאור זייד,אשכולהרוך סיור עם היועץ של מוכן לע

 

 

 העתקים:

 מרחבים, בני שמעון, שדות נגב. -מזכירת המועצות

 

 אלי מוגרבי. –רשם 

 


