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 כ"ג אדר א תשפ"ב
 2022בפברואר  24

 לכבוד:
 , שר החקלאות ופיתוח הכפרח"כ עודד פורר

 , מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפרפס-גב' נעמה קאופמן

 

 המשותפים הדיוניםסיכום  -ערבה  כנס חקלאות

 9.2.2022, לערבה התיכונה תכנית חקלאות

בפני המועצה האזורית ערבה תיכונה ותושביה הוא בניית מדיניות לפיתוח בר קיימא, שיענה על  העומדהאתגר 

 .וגיוון מקורות הפרנסה באזור גידול דמוגרפי לצד, חקלאות יצרנית מקיימת, חדשנית ורווחיתהצורך בקיום 

כחלק מכתיבת תכנית החקלאות לערבה התיכונה, החלטנו לקיים כנס המשתף את כלל חקלאי הערבה בהתוויית 

 הדרך לעתיד החקלאות בערבה. 

 ,התקיים מהלך רחב של שיתוף הציבור לגיבוש מדיניות הפיתוח החקלאי של הערבה התיכונה 2022בפברואר  9-ב

חקלאית ערבה תיכונה והמועצה האזורית. המהלך התקיים בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הועדה ה

 ששילבו מגדלים מכל יישובי הערבה התיכונה, חוקרי ועובדי משרד החקלאות דיוןשולחנות במתכונת 

  .משתתפים 150 -של כ ובהשתתפות

 : הדיונים ם בשולחנותנושאיהרשימת 

 בהובלת ברכה גל ,אימוץ טכנולוגיות ומיכון להעלאת הפריון ולהרחבת מגוון הגידולים העלאת הפריון: .1

 בהובלת אילון גדיאל ,הסרת חסמים לפיתוח ואימוץ טכנולוגיות חדשניות מחקר וחדשנות: .2

 בהובלת ד"ר אסף לוי ,שיפור איכות המים והגבלת זמינותם לחקלאות חקלאות ומים: .3

 בהובלת רענן אמויאל ,גטיים למימוש חדשנות בייצור החקלאי בערבהפתרונות אנר חקלאות ואנרגיה: .4

 בהובלת אורן קורין ושחר ליבנה ,מיתוג ושיווק אזורי של תוצרת חקלאית טרייה שיווק: .5

בהובלת ציפי פרידקין, הילה  ,תשתיות קהילתיות, הרחבה חקלאית ופיתוח תיירות תכנון המרחב הכפרי: .6

 אקרמן ומירב עמית  

 בהובלת אברהם מרילה  ,צורך, זמינות ועלות העסקה חקלאות:כוח אדם ב .7

 דורית כבביה  ,בחינה של הרחבת מגוון הגידולים לענף החי בהובלת חקלאות בעלי חיים: .8

 להביא לידי ביטוי גם. בכתיבת הסיכומים נעשה מאמץ שהתקיימו במפגש שיתוף הציבור סיכומי הדיונים מצ"ב

בסיס לדיוני המשך ברמת מנכ"לים של משרדי ממשלה אחרים יהוו הסיכומים מקווים כי אנו קולות מיעוט. 

 .להציג בפניכם את סיכומי הדיוניםברצוננו  להצעת מחליטים.יעובדו ו

חדשנית ומעודכנת. תודה ת וחקלאאנו מודים לכל מי שלקחו חלק פעיל בדיונים וסייעו בגיבוש מדיניות פיתוח 

 .ה להצלחת האירועמיוחדת למנהלי ומנהלות השולחנות ולצוות המארגן בערבה ובמשרד החקלאות על התרומ

 בברכה,

 צורמאיר                         צביקה כהן                                                                

 ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה                   סמנכ"ל מימון והשקעות,                                  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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 :העלאת הפריון

 ותמיכה בהשקעות להסבת  באימוץ של טכנולוגיות חדשות החקלאות הגדלת תקציבי תמיכת משרד ,

 מגדלים לגידולים חדשים.

  של מספר משקים לצורך התייעלות בגורמי הייצור ויצירת אפיקי שיווק משותפיםבהתארגנויות תמיכה 

 .ל"בארץ ובחו

 

 :מחקר וחדשנות

 למציאת גידולים חדשים ורווחיים בעלי יתרון לגידול  ,הגדלת תקציב המו"פ לצורכי קליטת חוקרים נוספים

שמנים , ח"תוספי מזון והזנת בע, מרפא) , לפיתוח מוצרים בעלי התכנות מסחרית מצמחים מועיליםבערבה

 .(וקוסמטיקה

 .השקעה במו"פ מונחה שיווק 

 בשילוב  סיסטם לצורך מענה בתחומי מחקר רחב של פודטק, ביוטכנולוגיה וחדשנות-הקמת מערך של אקו

 החקלאות.

 

 :מים לערבה

 .על מנת להמשיך ולפתח את החקלאות  שיפור איכות המים בערבה הוא צורך דחוף וחיוני להמשך הפיתוח

שיאפשרו לגוון   (על פי תכנית האב ,מלמ"ק לשנה 56) איכותייםהמים הגדלת כמות הב ידיבערבה יש צורך מ

חודשים מרץ ואפריל  –בייחוד בימי השיא  ,של מים ולהגדיל הספקה רציפהאת סל הגידולים בערבה 

 אוקטובר. –וחודשים יולי 

 ( הים החיבור למערכת הארצית מצפון)מלמ"ק,  20שתספק ( דרך הסבחהומדרום ) מלמ"ק 15שתספק  תיכון

 לצורך שיפור איכות המים.  

 

 : חקלאות ואנרגיה

  .דו שימוש בקרקע חקלאית לצורך הקמת מתקן פוטו וולטאי 

 משטח גג החממה( או בסככה תפעולית  15%על גבי חממות ) הקמת מתקן פוטו וולטאי תניבח

יאפשרו לכל חקלאי לבסס לעצמו הכנסה בטוחה בנוסף לחקלאות וכך יצמצמו את שבחלקות ב' 

בעיית ההולכה הקיימת ם ודיקפעול ללצורך כך יש לרמת אי הוודאות הקיימת בענף החקלאות. 

  , מול רשות החשמל.כיום באזור

 

 :יווקש

  לחקלאות ולתיירות כפרית/מדברית. מול אזוריסי –יצירת מותג אזורי 

 ל"בחו ישראליים וקידום מכירות של מוצרי חקלאות ליצוא הגדלת תקציבים לפיתוח שווקים. 

  אחיד לכל מוצר על מנת שכלל חברות השיווק ידברו וישווקו באותה "השפה".איכות קביעת סטנדרט 
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 :תכנון המרחב הכפרי

  קידום דו שימוש בקרקע חקלאית )חלקות ב'( לצרכי תיירות קלה )קמפינג, חממות

 חקלאיות לתיירות(. 

 שימוש במדד הפריפריאלי בקולות קוראים לטובת אפשרות לקבלת תמיכות. 

 בחלקה א'.  חקלאית הגדלת אפשרויות לתיירות 

 

 :כוח אדם בחקלאות

  (בהעדר חלופות)התיעדוף במכסת העובדים הזרים לחקלאי הערבה הגדלת. 

  :הארציתרמה ב

o הטיפול בעובדים זרים תחת משרד החקלאות.  ריכוז כל 

o  צמצום סכום האגרות על עובדים זרים, הגדלת סך הקיזוז המותר בחוק על

 מגורים.

o  מעורבות חברות כ"א הישראליות במיון העובדים בתאילנד ובכך להעלות הגדלת

 התאמת העובדים המגיעים לעבודה בחקלאות.את 

o  לכל עובד תהיה הזכות לבקש העברה למעסיק אחר והדבר יעשה באופן  –ברחנים

מסודר אל מעסיק שיש ברשותו היתר פנוי. עובד שיברח ממעסיק ללא תיאום 

 קנס באופן משמעותי.יי –מהארץ לאלתר.  מעסיק שיעסיק ברחן  יגורש

 

 :חקלאות בע"ח

  וביצים לערבה.  מכסות חלב הוספת –הגדרת הערבה כפרויקט לאומי לעידוד ענף בע"ח 

  בחינת גידולי נישה ;ח הממוקד בפתרונות טכנולוגיים"פ הייעודי לענפי בע"המוחיזוק 

 .יםחקלאות מב

 ולולים מתקדמים במודל  לחקלאות מים ים, דירים, מתקנהפניית מענקים לבניה של רפתות

 של שיתוף פעולה )התאגדויות( של מספר חקלאים.

  תשתיות לטיפול בפסולות, ולל כ תשתיות. –מושביים לגידול בע"ח קידום אזורי תעסוקה

 שים, דרכים."מט

 

 

 

 

 :העתקים

 אורן קורין, יו"ר הועדה החקלאית

 ציפי פרידקין, מנהלת תחום חקר שווקים, משרד החקלאות

 משתתפי הכנס


