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 בס"ד
                                                                                                         

 15.6.16תאריך: 
 

 26.5.16מיום   1סיכום ועדה חקלאית מס' 

 ארי, בן רמון פרץ, יעקב אגמון, ישי כהן, עודד ברגר, איתם בונפיל, דודי נור, עובד נוכחים:

 מור. ענת אלהרר, רמי זועבי, מחמוד אהרוניאן, אילן  גרוסר, הילל

 

 על סדר היום:

 הכרות חברים. –הגדרת תפקידי הוועדה  .1

 הגדרת החיבור לממשק לחקלאי העמק. .2

 הגדרת נהלי עבודה ועדה . .3

 העבודה .הצגת המתווה לתכנית  .4

 

 

 

 עיקרי הדיון

 בוצע סבב הכרות   .1

הוצגה מצגת ובעיקרה : הגדרות תפקידי הועדה עפ"י צו המועצות האזוריות    .2
 הצגת חקלאי העמק והצעה למתווה תכנית עבודה 

חקלאי העמק מהווה גוף מרכזי המרכז את הועדות החקלאיות של המועצות   .3
תחתון והגלבוע. המרחב החקלאי הגדול האזוריות , עמק יזרעאל , מגידו, גליל 

מאפשר לקיים מו"פ משותף , מערך הדרכה ועדות ענפיות וייצוג משמעותי 
 בארגוני המגדלים ובמוסדות החקלאים ואל מול מוסדות הממשלה .

מ.א הגלבוע הינה מועצה רחבת היקף בעלת שטחי עיבוד גדולים וחקלאות   .4
מים אזוריות למים למושבים. לרב, אגודות  2איתנה. בשטח המועצה פועלות 

החקלאות הצמחית אינטנסיבית ומאופיינת בגד"שים גדולים ומשקי בע"ח 
מפותחים. המשק המשפחתי מצוי בפרשת דרכים ונדרש לטיפול ייחודי. רב 

האגש"חים יצאו לעצמאות כלכלית ומכאן שקיימות הזדמנויות לפיתוח ולצמיחה 
 ויש לייצר את הכלים לעידודן.

 צע סבב התייחסויות של כלל המשתתפים בו  .5
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 עיקרי הדיון

פרויקטים עם הרשויות: הסדרת ניקוז –שימור קרקע  קרקע חקלאית: •  .6
תכנית עבודה לדרכים חקלאיות. פרויקט טיפול  –עילי ותחתי, תשתיות 

 בכשות.
 חיזוק ולווי כלכלי, הנגשת קורסים והכשרות. -  משק משפחתי •
 מדיניות הפעלת הפקח. -  נזקי חיות בר •
הבטחת המשאבים לניהול המרחב ע"י הכלת צו  –ניהול מרחב חקלאי  •

 ארנונה חקלאית לוועדה החקלאית.  50%המועצות המקומיות להשבת 
ייצוג האינטרס של חקלאי הגלבוע. תנועת כלים  – תכנון אזורי חקלאי •

 חקלאיים.
השתתפות בקורסים, פורום חקלאים צעירים, מידע  –דור המשך  •

 .חוק עבודת נוער, ברשתות חברתיות
 הגדרת הפתרונות לזרמים השונים. – פסולת חקלאית •
 סייר שדות ייעודי. –בטחון שדות  •

ממשקי חקלאות קהילה, מדיניות לתרבות  –ניהול שטחים פתוחים             
 חקלאית

 

 החלטות  מס'

מטרת הועדה לקיים חקלאות יעילה ורווחית , מקיימת ובראיה קהילתית ורב   .1
 . דורית

יו"ר הועדה דודי בונפיל, ממלא מקום יו"ר )נעדכן בהמשך(, מרכז הועדה מטעם   .2
 חקלאי העמק: איתם ברגר

אחריות לשכה דודי , ימונו  –יתקיימו ישיבות ועדה חקלאית אחת לחודשיים   .3
צוותי עבודה ייעודיים מתוך הועדה אל מול הנושאים בתכנית העבודה ,אחת 
לשבועיים תתקיים פ"ע דודי ואיתם. הרכז החקלאי יהיה נוכח לשירות ציבור 

לות לאתר החקלאים במועצה אחת לשבוע וזמין באופן שוטף , כמו כן יש לע
המועצה את רשימת חברי הועדה ודרכי תקשורת , כמו כן נפרסם פרוטוקולים 

 באתר המועצה לשקיפות התושבים ושיפור השירות ,באחריות ליבי ביצוע. 

א. ממשקי התכנון והבניה   - 2016הוחלט על סדרי עדיפויות בתכנית העבודה   .4
 חתי .החקלאים . ב. טיפול בפסולת חקלאית . ג. המשק המשפ

באחריות איתם   -תוכן תכנית עבודה עם סעיפי תקציב, תוצג בישיבה הבאה  .5
 ברגר

 –המועצה תבצע בדיקה ואיתור משאבים נדרשים לאיוש התפקיד  –סייר שדות   .6
 )אחריות הסייר תיבדק וינתנו תשובות בהמשך(
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 החלטות  מס'

בעבודת המועצה השוטפת יש לבצע חיבורים בנושאים שבהם יש ממשק   .7
 לחקלאות כגון : שטחים פתוחים , מחלקת חינוך , איכות סביבה וכו' . 

                                                                                       
       רשמה: ליבי יוסף  
  

 העתק: 

 נוכחים.

                                                                                                
 
 
 


