
 
 

 

 

 

 
 המועצה האזורית באר טוביה, חקלאי וחקלאיות

 

 ,שלום וברכה
 

 ":מצאתי לנכון לעדכנכם בכמה נושאים הנוגעים למצב החירום בעקבות מבצע "שומר החומות
 

 חלקי טילים
מחלקי במהלך מבצע "שומר החומות", נפלו וכמו כן יורטו טילים בתחומי המועצה. רבים 

 הטילים הללו נפלו בשטחים החקלאיים של המועצה.
 

 –אני מבקש להבהיר ולהדגיש בפני כולכם 
 חל איסור חמור לגעת בחלקי הטילים אשר ימצאו בשטחים!

 חלקי הטילים עלולים להיות מסוכנים מאוד, להיות רעילים ואף יתכן והם נושאים חומר נפץ.
 קלאיים, אתם מאתרים או מזהים חלקי טילים, על כן, במידה ובמהלך עבודתכם בשטחים הח

ולהודיע על החלקים שאותרו. אין  של משטרת ישראל 100מוקד עליכם להתקשר במיידית ל
לגעת בהם או לנסות להזיזם, לא ידנית ולא באמצעות כלים מכניים, אלא להמתין להגעת נציג 

 אשר תטפל בנושא. מוסמך מטעם המשטרה
 

ידכם בשטחים החקלאיים, כולל מתן הסבר -תופץ לכל מי שמועסק עלאבקש מאוד כי הודעתי זו 
 ידכם, כך שהנושא יהיה ברור לכל הנוגעים בדבר.-מפורט לעובדים הזרים, במידה ומועסקים על

 
 עדכונים נוספים:

באזורים שפקע"ר )פיקוד העורף(  עפ"י הנחיות משרד החקלאות, חקלאים יכולים לצאת לשדות לעבודה, למעט -

 .הודיע על רגישות ביטחונית בהתאם להודעת אוגדת עזה, כדוגמת אזורים קרובי גדר ובמקומות החשופים לירי

יום עבור התארגנות  45משרד החקלאות הגיע להבנה עם רשות האוכלוסין וההגירה לאפשר ארכה בת  -

ם בישראל. לאור המצב הביטחוני, וקשיי הטיסה, העובדים הזרים מתאילנד אשר סיימו את תקופת שהות

 .המשרד יפנה לרשות האוכלוסין וההגירה לאורכה נוספת עד שיתאפשרו טיסות לתאילנד ולישראל

קיימים קשיים בפריקת אוניות עם גרעינים ותוספים להזנת בעלי חיים. המשרד פעל לקיצור תורים לאוניות אלו,  -

בקשר שוטף עם משרד התחבורה ורשות הנמלים, ובפרט נמל אשדוד, וכבר נפרקו שתיים. משרד החקלאות 

 בכדי לתת קדימות ועדיפות לפריקת מזון לבעלי חיים.

המשרד בוחן אפשרות לסייע לחקלאים באמצעות תגבור מערכי המתנדבים הקיימים בשיתוף הארגונים  -

 .שהמשרד פועל עימם בשגרה ברגיעה

. מוזמנים לפנות בכל שאלה 24/7עתה בחירום, כמו גם בשגרה,  מוקד השירות של משרד החקלאות פועל גם -

*. במוקד ישיבו לכם מוקדנים שקולטים את הפניות ומעבירים לטיפולם המסור של 6016או בקשה לטלפון: 

 .גורמי המקצוע במשרד

 .08-8509872בנושאי חרום במספר  םלשירותכמוקד המועצה, עומד גם הוא  -

 .יסתיים בהצלחה, ויוביל לשנים רבות של שקט ושלווהאני מקווה כי המבצע הנוכחי 
 
 

 מוטי ארבל           
 סגן ראש המועצה                                                                                                                         

 ויו"ר הועדה החקלאית                                                                                                                  



 
 

 

 

 
 


