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 202111.11.פרוטוקול ישיבת ועדה חקלאית סטטוטורית מיום 

 

, אורנה איינשטיין, יוני , השי רוביןחנניה אווקרט  אורי פטקין סילביה גרין ,ידידיה הוכמן, דודי אלון, : נוכחים

 .והח"ם צוויג, בני חסון 

 .שמיל בלברמן, יוני אריאל: חסרים

 

 :דיוןלנושאים 

 תכנית עבודה מאושרתהצגת  .1

 סטטוס -פסולת חקלאית  .2

 לא בוצע  -עובדים זרים  .3

 שוטף  .4

 :מהלך הדיון

 לתחום החקלאות. 2022תוכנית העבודה לש"ע  ההדיון הוצג ראשית ב .1

הנושאים שקיבלו דגש במהלך הדיון נוגעים לפסולת החקלאית, לחינוך החקלאי ולנושא המו"פ   .2

 באשכול. 

 פסולת חקלאית: .3

גזם החשוב לוודא שלא נגרם נזק משני כתוצאה מהיעדר בקרה על איכות  :איינשטיין אורנה  .א

ולוודא שאנחנו לא עושים טוב במקום אחד )פינוי הפסולת( אך   שמופנה לאתרי קומפוסט

 גורמים נזק במקום אחר. 

מבקש לבדוק ולקבל את הנתונים מתהליך הפינוי של הגזם מראשיתו ועד  :  חנניה אוקראט . ב

בנוסף, נדרש לקיים פגישה משותפת של הועדה   ודא שאנחנו עושים את הדבר הנכון.סופו ולו

 החקלאית יחד עם הועדה לאכ"ס  

: נושא הפסולת במועצה הינו אקוטי ונדרש להרים תוכנית כוללת. התוכנית ידידיה הוכמן .ג

חייבת לבוא עם "מקל וגזר" לחלקאי וחייבת להתקיים בתוכנית מתוקצבת לפינוי הפסולת 

 קיימת במועצה. לראייתי נדרש להקים צוות מצומצם שירים את התוכנית כולל קרן ניקיוןה

ישובים  המ מש"ח כ"מצ'ינג" 8מש"ח מתקציב המועצה ועוד  3 -כשבתוכה יש את ה

 חקלאים.הו

  : שמח על כך ומסכים עם ידידיה ועל מה שנאמר. אשי .ד 
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 חינוך חקלאי במועצה:  .4

 הצגה תוכנית לביסוס והעצמת החינוך החקלאי במועצה. התוכנית התקבלה "פה אחד".  .א

הועלה הרעיון לבדוק את הקמת החווה החקלאית באזור החווה האקולוגית סמוך לקיבוץ מגן   .ב

ובי"ס "נופי הבשור" ולא במו"פ דרום עקב הקשיים הסטטוטוריים והעלות הגבוהה, הנדרשת. 

 חברי הועדה. הנושא הוסכם על ידי כלל 

 מו"פ באשכול: .5

: ההחלטה על הפסקת תקצוב המחקר במו"פ יח"מ והסטת התקציב לתחום  איינשטיין  אורנה  .א

 החקלאות היה לא נכון ומחייב חשיבה מחדש. 

מו"פ לחקלאות בכלל ולחקלאות באשכול בפרט חשוב מהמעלה הראשונה והוא אחד התנאים   .ב

ות ושמירה על היתרון היחסי של החקלאות המרכזיים והינו חוד החנית להמשך פיתוח החקלא

 במרחב ביחס למתחרים בארץ ובעולם. 

 : נושאים לטיפול .6

עדת איכות הסביבה, ווועדה החקלאית ולובאחריות אוהד בן גיגי לארגן פגישה משותפת ל .א

לפני המליאה הקרובה, בה יידון נושא הסדרת הפסולת החקלאית הקיימת ושהתוצר של 

 תוכנית מגובה בתקציב.הפגישה תניב 

   ידי.יהמ בטווח הזמן מו"פ באשכול לקבוע דיון פרטני בנושא באחריות אוהד בן גיגי .ב

 

 

 

 

 

 אוהד בן גיגירשם:                                                                                            

       ומנהל תחום החקלאות מרכז הועדה                                                                                  
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