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 0808ינואר  80 
י"א טבת תש"פ 

הועדה התכנסה בתאריך 8178/70810

משתתפים : חברי הועדה החקלאית 

יו"ר הועדה – ראובן ביטן 

מועצה : יהודה שניוויס – סגן ראש המועצה, יניר שמולביץ – מנהל מחלקת יחידה 
סביבתית ורכז הועדה החקלאית , סימה לוי – מזכירה 

נושאים על סדר היום : עובדים זרים – סקירה מקצועית ומשפטית

אורחים: יהודית כרמי – משרד החקלאות, שקד דדוש – עו"ד דיני עבודה, שחר גולמן 

– ביטוח איילון, ארז מויאל – מבט מושבים.

במטרה לעזור לחקלאים להתמודד עם סוגיית העובדים הזרים, הזמינה הוועדה 
 ה את חקלאיה לכנס בנושא.החקלאית של המועצ

מדיניות עם דגשים מעשיים בתחומים של  קיבלו החקלאים מידע רב רבבמהלך הע
 וסוגיות משפטיות ,, זכויות, חובותחקיקה ,םמשרד החקלאות, תקנים , ביטוחי

 .שכיחות

כולל  זריםהעובדים החלים על הדיני עבודה  אתרחבה סקר בה עו"ד שקד דדוש
נתן דגש להליך ההתקשרות והתנהלות במהלך תקופת ההסכם  פרקטיקה משפטית.

 .ולאחריה

העמקה בחובות הביטוח הקבועות בחוק כחלק . סקר את נושא הביטוח – שחר גולמן
 .מזכויות העובדים

סקר את פעילות החברות הפרטיות העוסקות בגיוס   – מבט למושבים –ארז מויאל 
 .ההתנהלות של החקלאי מול חברות אלו. הסביר את חשיבות והקצאת עובדים זרים

הסבירה את מדיניות משרד החקלאות את המגמות  – יהודית כרמי משרד החקלאות
 המסתמנות בתחום ונתנה עצות מעשיות בכל הנוגע להתנהלות מול המשרד ונהליו. 

ציינו את חשיבות המידע שהועבר במהלכו בדגש על המשתתפים הודו למארגני הערב 
 .סוכם כי יערכו מפגשים נוספים להעמקת הידע בתחום,  המעשייםהנושאים 

ורשמה : סימה ל
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