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 ח'/כסלו/תשע"ח                                                                                                                                                            
       26/11/2017 

          2017לנובמבר  20 -סיכום ישיבה: ועדה חקלאית מיום שני ה

נוכחים: כרמל סלע, מוטי דותן, אייל בצר, ישראל נדיבי, ציון דקו, יענקלה מוסקוביץ, אלי כהן מוגרבי, דודי קדוש, 

 אבי רמות, איציק להב, עודד כהן, אוריאל בן חיים.

 דורפמןעמי יהושע שקדי, יוחנן מאלי,  שאול גולדשטיין, גיא איילון, -מוזמנים: רטג

 מתן רז -מים לישראל   

 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

 נזקי בע"ח בחקלאות:  .1

הועדה הזמינה את נציגי רט"ג לגיבוש תוכנית פעולה רב שנתית לטיפול בבעיית נזקי בע"ח בחקלאות. 

 נושאים מרכזיים שעלו בדיון:

 בבעיה. השותפות בין הצדדים חשובה לטיפול .1

 נציג משרד החקלאות, שלטון מקומי, משרד הבריאות. -יש לדאוג לשיתוף בעלי עניין נוספים .2

לא ניתן לפתור הבעיה לחלוטין אך בהחלט ניתן לצמצם נזקים באופן שיאפשר קיום חקלאות  .3

 משגשגת ומניעת פגיעה בפעילות החי בשטחים הפתוחים.

כגון: לשמניה, נמלת האש, כלבת, חדירת האדם קיימת עלייה בהשפעות של מגוון מפגעים על  .4

 תנים וחזירים לישובים.

 יש להגביר חינוך והסברה בקרב החקלאים והתושבים לצד פעילות ייזומה. .5

 קיימת חשיבות לשמר את הנושא באופן פעיל ע"י יצירת צוות עבודה קבוע. .6

 בים.יש לשפר את הסניטציה במרחב הכפרי הן בשטחי החקלאות והן במרחב היישו .7

 יש לשלב את הפעילות המשותפת גם בנושא מיני צומח פולשים. .8

 יש להפעיל לחץ על משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה למימון תוכנית רב שנתית. .9

קידום עבודה פרטנית של המועצות מול  -הוחלט: יוקם צוות מקצועי משותף אשר יפעל בשני משורים

וות יפעל לגיבוש תוכנית פעולה הכוללת גיוס תקציבים, ג, עבודה ארצית מול ממ"א. הצ"מחוזות רט

הגנה והגברת פעילות פקחי נזקי טבע. בנוסף, י עמצאלמו"פ, בחינה והמלצות  ,קביעת נושאים הנדרשים

 יופעל צוות דוברות משותף לנושא הכלבת ובכלל.

 לחוק המים והקצאת מים לחקלאות: 27תיקון   .2

כרמל סלע ומתן רז נתנו סקירה על הנעשה. הנושאים מורכבים הן מבחינת מצב ומבנה משק המים והן 

מבחינת כלל השותפים. העבודה מתבצעת בהידברות עם כלל בעלי העניין. קיימת סבירות לקיצוץ מותנה 

 ועל כן החקלאים נדרשים לחסוך ולחשוב בהתאם למצב.  2018משקעים ב 

 בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל ומים לישראל. ימשיך לעסוק בנושאהוחלט: צוות המרכז 

 תוכניות עבודה:  .3

 אוריאל ישלח לועדה תוכנית מגובשת על בסיס הנושאים שעלו בוועדה. 

 נציגי הועדה מתבקשים :

 .2018-19לדרג את חשיבות הנושאים לטיפול ב  .1

 לצוות עצמם לאחד מצוותי העבודה בהתאם לנושאים. .2
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 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

 שונות:  .4

עולה כי החקלאים משלמים אגרות שלא לצורך. הנושא נמצא בטיפול התאחדות  -אגרות עובדים זרים

 חקלאי ישראל. 

הרפורמה ברישוי עסקים מגיעה לחקלאות, מתגבש צוות מקצועי במשרד החקלאות  -מפרטים אחידים

 לטיפול מרוכז בנושא. צוות המרכז מוביל ומרכז את הפעילות.

אחראי  משימות לביצוע 
 לביצוע

ת. יעד 
 לביצוע

אישור 
 ביצוע

 אוריאל נזקי בע"ח צוות עבודה .1

 שקדי
  מיידי

 בוצע מיידי אוריאל נזקי בע"ח צוות דוברות .2

אגרות עובדים זרים: ניסוח מכתב לדודי אמסלם ומנכ"ל משרד  .3

 החקלאות

 אלי מוגרבי

 אוריאל

 כרמל 

  מיידי

4.     

 

 מוזמנים, ראשי מועצות, יו"ר ורכזי ועדות חקלאיותתפוצה: נוכחים, 

 רשם: אוריאל


