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 14.09.2021פרוטוקול ישיבת ועדה חקלאית סטטוטורית מיום 

 עיקרי תוכנית האסטרטגית לתחום חקלאות.נספח א': 

 הגדרות תפקיד תחום החקלאות.נספח ב': 

 

 . והח"ם , השי רוביןחנניה אווקרט אורי פטקין סילביה גרין ,ידידיה הוכמן, דודי אלון,  : נוכחים

 . אורנה איינשטיין .שמיל בלברמן, יוני אריאל: חסרים

 

 : נושאים לדיון

 הצגת תפקידי הועדה החקלאית הסטטוטורית. .1

 דיון חופשי של חברי הועדה. .2

 והילך.  2022עיקרי תוכנית העבודה לש"ע אסטרטגית ותוכנית הצגת  .3

 שוטף. .4

 : מהלך הדיון

המקומית"  במהלך הדיון הוצג תפקידי הועדה החקלאית עפ"י מסמך "עבודת הועדות ברשות  .1

 . 2018פרסום של משרד הפנים 

 לאחר הצגת המסמך התנהל דיון חופשי של חברי הועדה ולהלן עיקרי הדברים:  .2

: התפקידים מספיק ברורים וניתן לעבוד. כל התעסוקה החקלאית חנניה אואקרט

אייש את נציגי הציבור ולהביא לידי ביטוי את הפעילות  מחולקת לענפי משק ולכן נדרש ל

ולאפשר תמיכה בין הועדה למנהל תחום חקלאות ובין הועדה לשטח. בנוסף,  החקלאית

 נדרש לבחור יו"ר ועדה. 

אין שימוש נכון בועדה החקלאית, ככלי לביצוע, מצד גדי,  : אני מרגיש שידידיה הוכמן

המוצע. נדרש יותר להעסיק את חברי הועדה. תטילו עלינו משימות, חיבור לשטח.  

 ת לביצוע וכדו'. לבדוק נתונים, אופציו

: למועצה יש צרכים רבים. שורה שלמה של נושאים. למשל, בעיות חינוך בכל אשי רובין

הרמות והחתכים. החקלאות שהיא המקור העיקרי של פרנסת התושבים חשובה אך 

יחד עם זאת נדרש להתחשב בצרכים האחרים ולא להעמיד משאבים גדולים למדי  

חנו שהם ליד החקלאות וצריך לזכור שלא תמיד לטובת החקלאות. ישנם נושאים לפת

 תעמיד הממשלה תקציבים רק בגלל היותנו בעוטף.  

: לגבי תפקידים, לראייתי נכון לבדוק איך ניתן מנהלים, מובילים את המו"פ.  אורי פטקין

המו"פ יכול לשרת את כלל המגזרים. חשוב לייצר חקלאות להמשך. צריך להקצות 
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משאבים, לבדוק אפשרויות/ שותפויות/ התארגנות שיווקית אזורית. מכיר שבעבר היה 

  נסיון שכשל.

לנו שתוכל להילחם ולא להותיר את החקלאי כבודד  בנושא עו"ז נדרשת נציגות חזקה ש

 במערכה. 

 בעניין פסולת חקלאית צריך להמשיך ולדחוף לפתרון. 

 קרקעות: צריך להסדיר היכן יש צורך, חוסר. 

 פרוייקטים מים: להמשיך ולשפר הספקת מים שפירים/ שפד"ן.

 '(אנספח ראה ) במהלך הדיון הוצגה התוכנית האסטרטגית לתחום החקלאות במוא"ז אשכול .3

 בהתאם להגדרות תפקיד תחום חקלאות מועצתי )ראה נספח ב'( .

 לאחר הצגת עיקרי התוכנית התנהל דיון ולהלן עיקרי הדברים:  .4

מברך על שבפרק זמן של כחצי שנה אנחנו יודעים לכמת את מה שיש חנניה אואקרט: 

הן מחוברת ובעיקר את מה שחסר לנו. המחלקות במועצה עובדות אך אף לא אחת מ

 לחקלאות. לא מבין איך החקלאות לא באה לידי ביטוי במחלקות שבמועצה.

אנחנו אחרי שנים של הזנחה. החקלאות היא גם מנוע של קליטה ושל   ידידיה הוכמן:

צמיחה. משפחות חדשות נקלטות חקלאים חדשים צומחים ומתפרנסים בצורה מכובדת 

 להיות אגף במועצה. ומבורכת. תחום החקלאות במועצה חייב

ומצד שני יש הזדמנויות  ת וחוסר ודאות תחום החקלאות חווה טלטלו דודי אלון:

 צום פערים ולייצר מנוע צמיחה ותחומי פעילות מקבילים לצד החקלאות המסורתית לצמ

להוות מובילים בחדשנות מבוססת מופ גם אצל החקלאים בשיתוף החקלאים 

 והמגזר העסקי . 

לראייתי תפקידה של הוועדה לקדם בצורה משמעותית את תחום החינוך לחקלאות 

לישובים עלינו לדאוג להתחדשות לחקלאים בדיוק כפי שאנו דואגים לצמיחה דמוגרפית 

 .על כלל התשתיות שהחקלאות מצריכה

 

 

 

 אוהד בן גיגי רשם:                                                                                           

       ומנהל תחום החקלאותמרכז הועדה                                                                                  
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 נספח א' 

 

 

 נספח ב' 

 

 

                                                     
            

טיפול בנושאים
שוטפים

שותף מרכזי
בהקמת מנהלת

לנושא טיפול
בפסולת החקלאית

חינוך לחקלאות
ז אשכול"במוא

הקמת מאגר מידע
חקלאי עדכני

בנייה והוצאה לפועל
של תוכנית עבודה

רב שנתית
ח"מל

קידום חדשנות
ואגרוטק

קידום תיירות
חקלאית

אחראי על קידום
תחום הדרכות

והכשרות

שיפור השירות
הנגישות והמענה

לחקלאי
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