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נוכחים: ראש המועצה אילן שדה, משה גנץ, אנדרי קישינבסקי, חן שוורץ, אורן 

 .הכסטר, נתי אוסטר, אסף ארנון, עלי כבהה ואלי אסייג
 

 ראש המועצה: דברי  .1
החקלאות והחקלאים מתמודדים בכל החזיתות: קיצוצים במים,  -

ונראה כי לאף אחד  - הפקעת קרקעות, טרור חקלאי, שריפות
זה לא ממש מזיז מלבד לחקלאים ולמגזר הכפרי. זהו יחס 

 .כיום השלטון היום לנושא החקלאות
ישנם דיבורים על חלוקה שונה של הקצאות המים, ישירות  -

מהלך שעלול ליצור ספסרות במים ה, חקלאי ולא לאגודל
 משק המושבי.ב

ישנם דיבורים אפילו על רפורמה אגררית לחלוקה מחדש של  -
 הקרקעות.

בינוני הראיה לטווח המה ששולט היום הוא הפופוליזם ולא  -
 ארוך.הו

 ,בלשון המעטה,חוסר האחדות בין החקלאים לא מסייעת  -
 למאבק בכל הגזרות הניחתות על מגזר זה. 

מחלוקות עם רשויות שכנות על העברת שטחים משטחי  -
המועצה לשטח שיפוטם, כפר קרע, חריש, חדרה )בבית 

יחידות דיור חדשות על  6,000אליעזר ישנה תכנית לבניית 
 .(חשבון שטחים של חקלאי המועצה

החקלאית בסיוע  בעקבות דברי אילן התקיים דיון על תפקיד הוועדה
אקטיבי למאבקי הקרקעות. לגייס חקלאים שיופיעו בפני וועדת גבולות 

על מנת להביא  ,בדיונים בהם משתתף אילן שדה וגורמי מועצה נוספים
 את הרשמים מן השטח אל חדרי הדיונים.

 הוועדה החקלאית צריכה ליזום, לעודד ולהוביל מאבק אקטיבי.
רכזי המשקים ויו"ר אגודות על רכז הוועדה ליזום מפגש עם 

חקלאיות  אצל ראש המועצה על מנת לרתום אותם ודרכם את 
 חקלאי היישובים למאבק חשוב זה

  
 עדכונים מרכז הוועדה: .2

 ,דווח על פגישה עם רכז המשק החדש של מענית גיל אייזנר -
שקבל על מצב החקלאות, חוסר הרווחיות בגד"ש, אי וודאות 

לגבי ענף החלב, קיצוץ הקצאות המים, עבודות תשתית 
ובעיקר הצורך  עוברות דרך שטחי החקלאות של מענית,ה

 במו"פ ובחיפוש אחר מיזמי החקלאות והגידולים לעתיד.
מענית מבקשת לצרף את צקי תירם כחבר הוועדה החקלאית  -

 .כם לאשר את בקשתו במליאת המועצה כמקובלבדיון סו –
 
 



 

אנשי מקצוע מתחום המים  21דווח על סיור משא"ב שכלל  -
 במפעלי ההשבה של המועצה. קבוצה זו לוותה על ידי רכז 

 הוועדה לאורך כל הסיור.
 מו"פ מרכז עומד וממתין לחתימת דודי ספיר במשרד הפנים. -
בעקבות שיטפונות החורף התקיימה פגישה  –נזקי שיטפונות  -

עם ניסים אלמון במועצה האזורית מנשה. נקבעה פגישה 
על מנת לעמוד על ביצוע עבודות שהובטחו  1/7/18נוספת ל 

 ע"י ניסים בכדי למנוע ככל הניתן שיטפונות בחורף הקרוב.
דווח על פגישה טעונה שנערכה עם מנהלי מחוז צפון  –רט"ג  -

להתרבות החזירים באזורנו בפיטוריו של  שתלו את הסיבה
 קפלן!!! אסף 

המטרה שלנו לנסות ולהפעיל יותר חזירים ולהכניס את 
מועצה המעוניינים ההמפעל הראוי לעבודה שתאפשר לחקלאי 

 בכך ולמחלקת הביטחון לסייע בציד.
יוזמת הוועדה החקלאית לקיים מפגשי וסיורי העשרה לחקלאים על  .3

לסייע באיתור גידולים / ענפים ואמצעי פרנסה מנת לפתוח אופקים ו
 נוספים. בדיון שהתפתח עלו הנקודות הבאות:

צריך להתארגן נכון על מנת לשווק את היוזמה, הן בתוכן והן  -
בפירוטכניקה )פליירים, פלטפורמות פרסום )אתר, פייסבוק 

 .(וכו'(
 בנים ממשיכים.  -למקד את המאמץ בדור הצעיר  -
 מיזמי תיירות חקלאית.לחשוב על שילוב  -
 לחפש נושאים מעניינים ופרקטיים כגון: -

  סיור לפטריות מרינה )יידחה עד לאחר שייעשו מאמצי
 השיווק שהוזכרו מעלה(.

  גידולים חדשים. –פרופסור יוסי מזרחי משדה בוקר 

  ידרופוניקה.ה–כפר ביאליק 

  תיירות חקלאית 

 .ועוד 
חנוכת נושא ההעשרה, לסוכם: לזמן כנס חקלאים להצגה ו

 לחשיבה יצירתית כחלק מהאירוע.לאתר מרצה 
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 אלי אסייג

 רכז הוועדה


