
 

 

 

 ראשון י"ח ניסן תש"ף יום 
 2020באפריל  12

 לכבוד
 שר החקלאות

 ח"כ צחי הנגבי
 

 שלום רב, 

 פיצוי לחקלאים בעקבות משבר הקורונההנדון: 

. לבלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראלכולל במאמץ , ואנו נמצאים בשיאה של תקופה מאתגרת

 לייצר את המזון הטרי.  מדינת ישראל ת שלעצמאונחת הוא ה מסביםהאחד הנושאים 

בכפר המכביה, נדרשת התייחסות להגדלת מכסות  11.3.20כפי שהוצגו הנתונים בכנס שהתקיים ב 

. כמובן, שנדרש זמן "פיקים"כדי לצמצם את התלות בייבוא, גם ב –בענף הביצים, הדגים והבקר 

 לשנתיים.  -היערכות של בין שנה

געו כתוצאה מהמשבר, בין אם בשל סגירת השווקים המקומיים, ענף כידוע לך, חקלאים רבים נפ

 הגבלת הייצוא.  -התיירות, ההסעדה, המשך ייבוא לישראל, ומנגד

אך באופן מרתיח כלל לא הממשלה פעלה באחריות ציבורית ודאגה למסלול פיצויים לאזרחיה, 

אפילו לא ענף החקלאות לא נלקח בחשבון  .רהתייחסה לחקלאים שנפגעו כתוצאה מהמשב

לאלה שנאלצו להשמיד את כל התוצרת  ,בארנונהבמתווה ביטול תשלומי הארנונה/ הנחות 

על מנת שלא יהיה  24/7. אלה החקלאים, העובדים החיוניים, שנמצאים במשקים בחממות

  מחסור במדינת ישראל, וחלקם הפסידו את פרי עבודתם של כמה חודשים ויותר.  

 עד כה בענף הירקות.₪ מיליון  60 -כסגירת השווקים הביאה לפגיעה של 

מיליון  50 -בכהמוערך עד לרגע זה  בענף התבליניםסגירת השמיים והגבלת הייצוא הביאו לפגיעה 

.₪ 

 ₪.   מיליון  100 -פגיעה בכ ,בענף הפרחים

 :ליישום ותפשוט חלופות 2אנו מבקשים להציע  ,מכאן

 .עבור החקלאים שנפגעו בלבד ₪מיליון  300 העברת פיצוי של .א



 תוכנית שהצענו ואנו מציעים אותה כאן בשנית:  .ב
 
 

רק בתוך מיכסה מאושרת ) 2020אגורות על כול קוב מים בפועל לחקלאות בשנת  30החזר  .1
 (.למשק ולחקלאי

 .אגורות על כול ליטר חלב מיוצר )בקר וצאן( 5של החזר  .2
 ה.ביטול מלא של אגרת עובד זר לשנ .3
 השקעה שהובטחה לענף הכנף.ל (400 -ך המתו) ש"ח ןמיליו 200 של מיידיתהפשרה  .4
עידוד עבודה עברית בחקלאות, באמצעות תוכניות השמה וסיוע לשכות התעסוקה )זה יקל  .5

 על אזרחים שאיבדו פרנסתם בעת הזו, ואף יאפשר להם אופק תעסוקתי(.
 

 .2020זו מיועדת לעזרה ראשונה ולשנת  תנויפני

 
 חיזוק החקלאות הישראלית.ל מחויבות שלנולמלא אין לנו ספק כי אתה שותף 

 
 מאחלים בריאות איתנה לכל עם ישראל ולכל העולם

 וחזרה מהירה לשגרה

 

 חיים ביבס    שי חג'ג'

 יו"ר מרכז השלטון המקומי             יו"ר מרכז המועצות האזוריות                 

 מכבים רעותראש עיריית מודיעין   ראש המועצה האזורית מרחבים

 

 דובי אמיתי              אבו וילן

 ויו"ר נשיאות המגזר העסקי יו"ר התאחדות האיכרים  מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

 עו"ד עמית יפרח          ניר מאיר

 מזכ"ל תנועת המושבים      מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

 מאיר צור                יעקב בכר                      

 יו"ר התאחדות חקלאי ישראל          הארגונים הכלכליים הקיבוציים  התאחדותיו"ר 

 

 העתק:
 ראש הממשלה, בנימין נתניהו

 שר האוצר, ח"כ משה כחלון
 מנכ"ל משרד ראש הממשלה, רונן פרץ 

 מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד
 מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן

 מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו 
 הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור 

 יאל יוצרסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אר
 ראשי מועצות


