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 כ"ט/תמוז/תשע"ז                                                                                                                                                           

       23/07/2017 

                2017ליולי  19 -ועדה חקלאית מתאריך ה  סיכום ישיבה:

כרמל סלע, אייל בלום, אלי כהן מוגרבי, ציון דקו, איתם בירגר, ליאור קטרי, גיל פלוטקין, איציק להב, רן  נוכחים:

 שוסטרמן, יעקוב מוסקוביץ

 מצטערים: אייל בצר, שי חג'ג', דויד אלחייאני, עובד נור, דודי קדוש, גיל סופר

 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

יחס כרמל לתפקידה וחשיבותה של החקלאות במארג השטחים הפתוחים ותפישת המרחב יבפתיחת הדיון הת  .1

המועצות האזוריות כמנהלי השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי. חשיבותה של הועדה החקלאית במרכז 

 הכפרי. וכן חשיבות הפיכת הוועדה לרלוונטית עבור החקלאים והחקלאות בישראל.

 נידונה מערכת היחסים עם התאחדות החקלאים בישראל.  .2

להקים פורום קבלת החלטות משותף לתנועת המושבים ותנועת הקיבוצים. כמו כן,  תדורש הועדה: הוחלט

חתימה משותפת של הפורום על . 1בעבור; להתאחדות של המועצות קיימת התניה להעברת דמי החבר 

 דרישה להצגת תוכנית העבודה של ההתאחדות ואישורה ע"י הועדה החקלאית במרכז המועצות.. 2החלטות 

 כי, הצלחת הוועדה תלוי בתמיכה מבית של המועצות האזוריות!  חשוב להדגיש

 יצירת גוף מוביל דעה אחד בנושאים חקלאיים. נידונה החשיבות של   .3

 : הועדה תקבע נושאים לטיפול דרך ההתאחדות ונושאים שיטופלו באופן ישיר דרך הועדה.הוחלט

 נושאים לטיפול דרך ההתאחדות:   .4

 מים, קרקע, עובדים -מרכזייםתשומות וגורמי יצור 

 יש להעביר הודעה לתקשורת ובעלי עניין בדבר הקמת הוועדה החקלאית החדשה.  .5

 נושאים לטיפול דרך הוועדה:   .6

 ארנונה חקלאית ותקציב הוועדה החקלאית במועצה .1

 מבנה הועדה החקלאית במועצה, אופן פעילותה ונוכחות רכז פעיל. .2

 קרן הון השקעות בהחקלאות. -מענקים לחקלאות -מנהלת ההשקעות .3

 דור המשך )נקלטים חדשים, בנים ממשיכים, פעולות צעירים בהנהלות הישובים( .4

 רישוי עסקים בחקלאות. .5

 ממשקים תומכי סביבה וקהילה )הדברה, פסולת חקלאית ועוד( -אגרואקולוגיה .6

 מהלכים אסטרטגים רוחביים. -ניהול מרחב חקלאי .7

 אוריאל וכרמל יכינו את הנושאים לדיון עומק בוועדה.  .7

8.  

 במרכז המועצות האזוריות 11:00הוועדה תתכנס אחת לחודש בימי רביעי בשעה 

אחראי  משימות לביצוע 
 לביצוע

ת. יעד 
 לביצוע

אישור 
 ביצוע
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 בוצע מיידי אוריאל קביעת מועדים לישיבות הוועדה .1

 אוריאל וניר מאיר.פגישה של כרמל עם מאיר צור  .2

 כרמל
 בטיפול מיידי

 אוריאל הכנת נושאים לוועדה הבאה .3

 כרמל
 בטיפול 

 אוריאל  הכנת מסמך בדבר הקמת הוועדה המחודשת ופרסומו . 4

 כרמל

 עומרי גל

 בטיפול מיידי

 

 ראשי מועצות, יו"ר ורכזי ועדות חקלאיות, וועדהתפוצה: 

 אוריאל בן חייםרשם: 


