
  

 

 

 

 

 178/092/ – עדכוני הוועדה החקלאית
 

 לחקלאים שלום רב,
 

 הקצאות עובדים

 בשבועות האחרונים התבקשתם למלא טפסים רבים ושונים והרי ההסבר לכך.

בהן לקחתי חלק, שתכליתן צמצום הרגולציה בתחומים  במשך תקופה ארוכה התקיימו פגישות במשרד החקלאות

 שאחד מהם הוא נושא העו"ז. ,רבים

ם להחליט בעצמ םהיה לאפשר לחקלאי ,הפתרון הטוב ביותר שהוצע, כזה שיפחית עלויות בירוקרטיה מיותרים

  עובדים מיותרים, שכן העלות כבדה. שלא יעסיקובהנחה  כמה עובדים ברצונם להעסיק במשק

 .30,000מספר העובדים לא יעלה על  ,שבכל מצב ,הייתה הסכמה

חוברת הירוקה". חקלאי שלא עשה שינויים במשקו יחתום על הצהרה וזה תה לפשט את "ההצעה נוספת היי

 צעד כזה לכשעצמו יחסוך בעלויות.ו חוברת, שעשו שינוי בגודל השטח או בסוג הגידול יגיש םיספיק. רק חקלאי

 וצע נדחה על הסף.הפתרון הראשון שה

פתרון לשינוי מבני במשק והקצאת העו"ז מחושבת לפי  שנתנהלאו החקלאים את ה"חוברת הירוקה" ימ 2015 -ב

 היה צריך להתבצע מפקד נוסף שכולל מילוי חוברת.  2017 -ב גודל השטח וסוג הגידול.

שתכליתו לאתר עובדים שרשומים  ,מקוצרלבצע בשלב הראשון מפקד במשרד החקלאות  וחלטהיות ולא בוצע, ה

על חקלאים שסגרו את משקם וע"י כך ליצור מאגר עובדים, כשבשלב הבא תינתן אפשרות לחקלאים לבקש 

מבחן ההכנסה מאפשר למשרד החקלאות לאתר משקים שנסגרו ושעדיין  תוספת עובדים על סמך מבנה המשק.

 חזור למאגר.רשומים עליהם עובדים, שעל פי חוק היו אמורים ל

סוגיית תה פותרת את ישעם כל הסירבול שכרוך במילוי טפסי "החוברת הירוקה", היא הי ,השורה התחתונה היא

 חלוקת העובדים לפי הקצאה.

, כיוון שבסופו של 2018 -את המצב הקיים כפי שהוא ואת הליך מילוי החוברת לבצע ב 2017-צעתי להשאיר בה

 פתרון הטוב ביותר.דבר, נכון להיום, זהו ה

 

 עובדים עונתיים

  שמגיעים מסרילנקה. ,עובדים 500מדינת ישראל הקציבה מכסה של 

בעיקר בשל  ,בעיות רבותב העובדים העונתיים כרוך עניין המכסה מלאה ונעשים מאמצים להגדילה.בשלב זה 

גרירות הודו, תהליך ארוך ומסורבל ולכן העובדה שאין לסרילנקה שגרירות בישראל וכל הניירת עוברת דרך ש

 הוגשה בקשה להוסיף מדינה נוספת למאגר העובדים העונתיים.

אפשר יהיה ו שבמידה, המסקנה לתהעהעובדים העונתיים בשנתיים האחרונות העסקת בעקבות בחינת נושא 

עים וסטודנטים יאפשר להוזיל לקיים הליך קבלת עובדים מסודר ואמין, תמהיל של עובדים עונתיים, עובדים קבו

  עלויות העסקה במשק.

שפעמים  משוםקבוע, עלותם זהה להעסקת עובד דיין עעונתיים,  למרות שיש צורך בתשלומים מראש להעסקת

ולא יהיו עובדים זמינים  יזדקקו להםש יםרק למקר שאין בהם צורך, קבועים עובדיםהחקלאים מעסיקים  רבות

 במאגר בגלל סבך הרגולציה.

 

 

 עונה מוצלחת,לכולנו שתהיה 

 יו"ר הועדה החקלאית -  חמי ברקן


