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 לכבוד
 נוכחים

 06.08.14מתאריך  2סיכום ישיבה ועדה חקלאית מס' 

 

 : אברהם ניצני, יוסי אלוני, רמי רוזן, יוסי צפריר, טל בן נון, יהונתן שנהב, ראובן ביתן, יהודה גבאי, תלי  נוכחים
 מנהל ועדה חקלאי. -מנהלת יחידה סביבתית, יוסי הרשקוביץ -אוריאלי              

 

   פקולטה לחקלאות,   –פרויקט הפקולטה לחקלאות, מלה ברסלבסקי  –רב המועצה, אורן דוד  –: שלמה נפתלי אורחים
 דתות.לעיני   משרדה –ציון פדידה                

 

 סדר היום: 
 תשע"ה –שמיטה  .1
 - עו"ז .2
 פרויקט פקולטה .3

 

 .שנה הבאה עלינו לטובהב –שנה שביעית  – שמיטהשנת . 1 יוסי הרשקוביץ

  .שמתאים לו פתרוןחקלאי מציעה את  בארץ ולכל םחקלאיהרבנות הראשית מגיעה לכל ה   

 .השבתהאת ה בלים תמריץ ממשרד החקלאות שמעודדים ולא מגדלים, מקיתיש חקלאים שמשב .א

רת לגוי, כלרבנות שמו מטע 9241459,את הפרדס סים, בית הדין, מוכרמטעים ופרד–אוצר בית הדין  .ב
 אחרי, שנה חוזרת "הבעלות" לחקלאי .

 סקר את נושא השמיטה וברך על שהמועצה מעורבת בנושא  מול החקלאים ומול המשרד לעניני דתות. נפתלי .הרב ש

 האגודות ?האם אפשר להגיע לאגודות ולעשות את זה מול  ראובן ביטן

 לא, אלא רק מול החקלאים. ציון פדידה
 עד טו באב–שתילת עצים   

  עד ראש השנה –ירקות  זריעה שתילה
 052-2674296הרב שלמה נפתלי  050-4118177הטלפון של ציון פדידה 

 .שיתוף פעולה עם הוועדים והאגודות להקל על החקלאים שמגדלים בשטחי האגודה  
 

 עובדים זרים תאילנדים. 2 יוסי הרשקוביץ

 חוברות ירוקות. – 2015נעשה מפקד לשנת 
 עובדים זרים עם אופציה לעוד. 26,000 –בשנה האחרונה יש כ 

 אצלי במשרד. החקלאים כולם קיבלו חוברות בדואר, אלו שלא קיבלו יש חוברות
 משרד החקלאות קלט את החוברות. אפשר ללכת לאגודה ושהם יחתמו + ראש הועד.

 ברת מופיע הסבר לגבי החתימות.כל חו
 גיע שוב למועצה לקבל את הבקשות מהחקלאים. תנציגת משרד החקלאות 

 שתהיה אורכה להגשת החוברות. כנראה
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IOM   חברה שדרכה קיבלו תאילנדים שלא ידעו לעבוד בחקלאות אספו אותם בבנקוק ממסעדות חנויות

 וכו'.
מטפלת בזה. חברת אופק מטפלת בתיקים של תביעות תאילנדים ויש  חגית וינשטוק –תביעות תאילנדים 

 עוד עורכי דין שמטפלים בתביעות.
 שלבסוף ניתן לסימן באלפים בודדים.₪ מדובר בתביעות על הלנות שכר ותנאים נלווים בעשרות אלפי 

 ₪. 580ויזה  –עלות למשרד התמ"ת  .א

 איזון תיק. .ב

 ₪ . 1,250תשלום למשרד הפנים  .ג

 ₪. 70חברת כ"א  .ד

 מס מעסיקים. .ה

 לחודש.₪  500פנסיה  .ו

 ₪  6,000תאילנדי כולל  .ז

 
חודש אצל החקלאי משתלמים מארצות  11משתלמים באמצעות הפקולטה לחקלאות  עובדים . 3 אורן דוד

עמלה לחברה ₪  800ימי עבודה +  5לשלם שכר מינימום בעבור  –היתרון לחקלאים  –מתפתחות 
 עות(. זה לא ע"ח הויזה.שמטפלת )ביטוח ביטוח רפואי, הס

 ללימודי  חוץ בפקולטה לחקלאות. באחריות היחידה ההכשרה  
 המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ. –מטריה ממלכתית, ע"י משב  
 + סיורים לטכנולוגיות ושיטות  עבודה ישראלית.ימודיםיום בשבוע ל 
 מציביםהסטודנטים עוברים ראיון בארץ המוצא לבדוק ידע חקלאי, הבנה כדי שתוך כדי ראיון נדע לאן  

 אותם בארץ. 
 

 יוסי יעביר את דף ההסבר לחקלאי + דף חוזה ברגע שיאושר ע"י הפקולטה לחקלאות ומש"ב.  
 ימי עבודה בשבוע אצל חקלאי. 5אחת לשבוע ,  –יום לימודים ביום שישי   

 שיתאימו לתכנית וצרכיה. –חודש סיור לימודי פעם ב
 ננסי ימשיך בקשר עם נציגים מהפקולטה לחקלאות

 הפרויקט בתהליך בדרום, בעמק הירדן ועמק המעיינות.
 

 מציע לערוך סיור בערבה רמי רוזן
 .ת הפרוטוקוליכלצורך ער שתהיה הקלטה של הישיבות כמו במליאהבקש 

. 
 

 

 19:30הישיבה הסתיימה 

 

 רשמה: תלי אוריאלי
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