מנכ"ל משרד החקלאות:

יש להגדיל את מכסת העובדים הזרים בחקלאות
מנכ"ל המשרד ,ד"ר נחום איצקוביץ ,פנה
בנושא לממונה על התקציבים באוצר ,שאול
מרידור ,בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת
מספר העובדים הזרים בחקלאות .המטרה,
הגדלת כמות התוצרת החקלאית הטרייה
המיוצרת ,ומכאן להורדת מחירים •

היא מדיניות רווחת
בעולם ,כיוון שתעסוקתם
מאופיינת בעבודה פיזית
קשה בדרך כלל ,ובישראל
בפרט תחת תנאי חום
ולחות .ההתנגדות
להעסקת העובדים
הזרים בחקלאות נובעת
מהחשש שהם תופסים
מקומות עבודה של
עובדים ישראלים ,בטח
ד"ר נחום איצקוביץ ,מנכ"ל משרד
בתקופה הנוכחית ,אך
החקלאות
המציאות מלמדת כי
מהגרי העבודה אינם תופסים מקומות עבודה של עובדים
מקומיים ,אלא מועסקים בעבודות שמקומיים אינם רוצים
או אינם יכולים לעבוד בהן .למותר לציין ,כי אם יבחרו
לעבוד בחקלאות ,הענף יקלוט אותם בשמחה .זאת ועוד,
מבדיקה שנערכה במשרד עלה כי המצב הזמני בו נמצא המשק
הישראלי בעקבות משבר הקורונה לא השפיע על שיעור
המועסקים בחקלאות מקרב מבקשי העבודה ,כיוון שמדובר
בעבודה מאומצת ומצב זמני .על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,הגדלת מספר העובדים הזרים אינה מביאה
לירידה במספר העובדים הישראלים בחקלאות ,ההיפך,
העובדים הזרים אפשרו את הגידול ביחידות הייצור והיוו
פיצוי לצמצום במספר העובדים הפלסטינים▲ .

עקב פניות של חקלאים רבים ותוך ראיית המצוקה בענפי
החקלאות השונים ,פנה מנכ,ל משרד החקלאות הנכנס,
למשרד האוצר בבקשה להגדיל את מכסת העובדים הזרים.
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ד"ר נחום איצקוביץ',
פנה במכתב לממונה על התקציביים באוצר ,שאול מרידור,
בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים
בחקלאות .מטרת ההצעה היא להגדיל את מספר העובדים
הזרים ב ,4,000-כך שהמכסה תעמוד על  29,200עובדים זרים
סך הכול ,אשר יתרמו לענף ויוכלו לסייע לחקלאים לממש את
מלוא הפוטנציאל שבייצור המקומי ,בהעדר כוח אדם מקומי
שמוכן לעבוד בענף .מבדיקה שנערכה במשרד החקלאות עלה
כי בעקבות התפתחות החקלאות בשנים האחרונות ובין היתר
המעבר לחקלאות אינטנסיבית ,גדל הביקוש לעובדים זרים
בחקלאות לכ 47,000-עובדים זרים .כיום מספר ההיתרים
לעובדים זרים בחקלאות עומד על  25,200אשרות בלבד.
מחסור זה בידיים עובדות מביא לאובדן של תוצרת חקלאית
בשל מחסור בידיים עובדות .העסקת עובדים זרים בחקלאות

הוקם פורום חקלאים צעירים
בתנועת המושבים
הפורום המורכב מנציגים של חקלאים
צעירים מכל רחבי הארץ ,ממושב בן
עמי שבצפון ועד הערבה •
מטרת הכינוס ,הקמת פורום צעירים בחקלאות
שמטרתו כפולה לגרום ליותר מושבניקים להיות חלק
מדור ההמשך של החקלאים החקלאות לחזק צעירים
שרוצים לעסוק בחקלאות ולהיות חקלאים ולפתח
אותם .הפורום יעסוק בנושאים של חדשנות וטכנולוגיה
חקלאית וייצר מסמך עקרונות אשר יהווה מסמך עבודה
מול משרד החקלאות לקידום הצעירים בענף .יפעל
לחזק את דור ההמשך בחקלאות לצד הכנסת צעירים
חדשים אשר יחזקו את החקלאות הישראלית ולמען
שמירה על ביטחון המזון▲ .
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