
הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, קנט, בחרה את  20 
התמונות שעלו לשלב הגמר של התחרות שנועדה לחשוף 

לציבור הרחב את תרומתה הגדולה של החקלאות לפיתוחה 
של המדינה ואת יופיו המרהיב של הנוף הישראלי. זאת מתוך 

מאות תמונות שנשלחו השנה לתחרות. את התמונה הזוכה 
יבחר הציבור הרחב. תחרות הצילום המסורתית "הגלריה 

החקלאית" של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 
מתקיימת זו השנה השתיים עשרה. השנה התחרות מתקיימת 
בסימן 50 שנות פעילות של הקרן. כבכל שנה, התחרות נועדה 

לחשוף לציבור הרחב את תרומתה הגדולה של החקלאות 
לפיתוחה של המדינה ואת יופיים המרהיב של הטבע 

והחקלאות בישראל. התמונות שעלו לשלב הגמר כוללות מגוון 
רחב מאוד של צילומים, שנשלחו מכל רחבי הארץ, ובכלל זה 
תמונות נוף ותמונות מחיי היומיום של החקלאים בישראל. ▲

מי תהיה תמונת הטבע והחקלאות 
של ישראל לשנת 2017?

מי תיבחר לתמונת השנה בחקלאות?

נבחרו 20 הצילומים שעלו לשלב הגמר של תחרות "הגלריה החקלאית- חקלאות בנוף הישראלי" 
שעורכת הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות •

כאמור, ההוצאה בעלויות לעובדים זרים לדיור, מזון, אנרגיה, 
בגדי עבודה וכו'. המחיר שהוחלט יהיה מחיר אחיד לכולם 

בכל אזורי הארץ. בכך בא בעצם לידי סיום דיון אשר נמשך 
למעלה מחמש שנים. כאשר על פי כל עבודות המחקר שנעשו 

על ידי גופים בלתי תלויים, עלות ההוצאה האמיתית של 
חקלאי על עובד היא למעלה מ- 1000 ₪ לעובד זר לחודש. 
החקלאים הסכימו לפשרה לאחר דיונים ממושכים ולאחר 

שהדרישה להתנות ולהצמיד את ההכרה בהגדלת ההוצאות 
באזורים אחרים נדחתה על סף. 

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן: "מדובר 
בהישג משמעותי לחקלאי ישראל. ראשיתו של המאבק עם 

החתימה על הסכם הקטנת העובדים הזרים בשנת 2009 
וסיומו בהתערבותה של שרת המשפטים, איילת שקד 

שהציעה את הפשרה הנ"ל".
דוברת משרד החקלאות מיהרה להנפיק הודעה לתקשורת 

שבה נכתב בין השאר לאחר התערבות שר החקלאות ובהתאם 
לסיכום בין שרי החקלאות, המשפטים והאוצר ואישור שר 

העבודה, אימצה וועדת העבודה והרווחה את הדברים. השר 
אורי אריאל בירך על ההחלטה ואמר: "אני שמח שהמהלך 

שעשינו יחד עם השרים הרלוונטיים להפחתת ההוצאות על 

החקלאים אושר בוועדת העבודה והרווחה. מדובר בתיקון 
עוול שנגרם לחקלאים, שבמשך שנים נאלצו לשלם מחירים 

מופקעים כדי להעסיק עובדים זרים בענפי החקלאות השונים.
אני מאמין שהפחתת הנטל הכספי על החקלאים תאפשר 

הוזלת מחירים של התוצרת החקלאית והמהלך יביא ברכה 
לכלל אזרחי מדינת ישראל". ▲

יוכרו עלויות המחיה של העובדים הזרים ל-530 ₪ 
התאחדות חקלאי ישראל: "מדובר בהישג משמעותי לחקלאים"

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשותו של ח"כ אלי אללוף התכנסה היום )3.7( לדיון מיוחד 
בנושא העלויות והוצאות המחיה של העובדים הזרים.  הוועדה קיבלה את עמדת התאחדות חקלאי 

ישראל, לפיה יוכרו העלויות עבור הוצאות המחיה של העובדים הזרים בסכום העומד על 530 ₪. 
כיום הסכום נע בין 200-280 לפי האזורים השונים בארץ  •

וועדת העבודה והרווחה
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