הועדה החקלאית
פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מתאריך 20/02/19
נוכחים :מוטי ארבל – יו"ר הועדה ,אלכס גולדפרב ,איתי גואטה ,יריב צוק ,תאיר ויינר ,תומר
אברהם ,שרונה עמר ,תמי פישל ,בני יאמין ,יצחק (איסקו) משה – מהנדס המועצה
חסרים :פרדי אוריאל ,תומר זולר ,איתן מימוני – יועמ"ש
נוספים :עדנה נווה – מנהלת מח' איכה"ס ורישוי עסקים ואכיפה ,ניסים נחום – רכז הועדה
החקלאית.

מוטי ארבל -
זוהי ישיבתה הראשונה של הועדה החקלאית בקדנציה זו .להזמנה לישיבה שנשלחה אליכם
צורפה רשימת נושאים אשר אני סבור כי רצוי שהועדה החקלאית תעסוק בהם במהלך קדנציה זו,
נושאים אשר מטרתם סיוע לחקלאים וקידום ענף החקלאות במועצתנו .מלבד נושאים אלה ,אשר
יפורטו בקצרה מטה ,ועל כל אחד מהם אנו נקיים ישיבות עבודה נפרדות ,אני אשמח לקבל מכל
החברים הצעות נוספות לפעילות הועדה בתחומי החקלאות.

סעיף  - 1קידום יישום תוכנית הפל"ח (פרויקטים לא חקלאיים בנחלות)
יו"ר הועדה סוקר בפני החברים את יתרונות הפל"ח ואת ההבדלים בין פל"ח לשימוש חורג.
החלטות:
א .הועדה תקבל מגורמי המקצוע במועצה ,משרד החקלאות וגורמים נוספים את חוות
דעתם המקצועית באשר לאופן קידום התוכנית ויישומה במועצה .לאחר קבלת חוות
הדעת ,תקיים הועדה קדם דיון לגבי המשך הפעילות.
ב .רכז הועדה ישלח את מסמך המדיניות של פל"ח לחברי הועדה.
ג .לישיבה שתעסוק בנושא יוזמן עו"ד עמית יפרח לתת סקירה על הנושא והמלצות
לקידומו.

סעיף  - 2פעילות שימושים תומכי חקלאות (בתי אריזה ,חנויות מכר ,בתי בד,
צימרים וכדו')
יו"ר הועדה סוקר בפני החברים את יתרונות הפל"ח ואת ההבדלים בין פל"ח לשימוש חורג.
החלטה:
הועדה ממליצה לפעול לקידום תב"ע מועצתית וכל הדרוש לכך ,ע"מ שכל חקלאי יוכל לנצל את
זכותו לפרנסה משימושים תומכי חקלאות.
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סעיף  - 3שימושים חורגים בנחלה החקלאית
כיום האפשרות העומדת בפני הועדה המקומית לתו"ב הינה לאפשר שימוש חורג עד  5שנים בלבד.
תקופה זו קצרה מכדי לאפשר פעילות כלכלית ראויה לטווח ארוך.
החלטה:
הועדה תבחן מול הגורמים המקצועיים את האפשרות למתן שימוש חורג של לפחות  10שנים ,או
לתקופה מקסימלית אחרת ,אותה ניתן לאשר ,זאת מבלי להגיע לתקופה שתצריך תשלום היטלי
השבחה.

סעיף  - 4טיפול בפסולות הנובעת מגידולי פירות וירקות.
הנושא מועלה כנושא המעיק על רוב חקלאי המועצה ולא נמצא לו פתרון משביע רצון עד היום.
החלטה:
הועדה תקיים ישיבה ייעודית לנושא ובהתאם להמלצות ,תדרוש להעמיד תקציב ייחודי לכך.

סעיף  - 5טיפול בפסולות ניילון וגזם עונתי.
עדנה נווה ,מנהלת המח' לאיכה"ס מסבירה כי למועצה קבלן אשר מפנה את פסולות הניילון
מהשטחים החקלאיים .כאשר קיימות בעיות נקודתיות יש לדווח עליהן למנהלת המחלקה.
יו"ר הועדה מנחה כי יש לוודא שהקבלן יבצע את עבודתו בצורה תקינה ומהירה ויתייחס בדחיפות
לבעיות החקלאים .כמו כן יש לקצוב לקבלן זמני פינוי מרגע ההודעה.

סעיף  - 6מפגשי"ם.
יו"ר הועדה מציג לחברי הועדה את האפשרות להרחבתם של המפגשי"ם כך שישמשו גם לקליטת
פסולות כמפורט בס'  4ו .5
מוסבר כי לנושא זה משמעות תקציבית גדולה .על הועדה לקבל את מדיניות ראש המועצה בנושא.
באים תתקבל החלטה לבצע פינוי פסולות המפורטות בסעיפים  4ו  ,5מחלקת איכות הסביבה
תדאג ליישום החלטה זו.
החלטה:
יו"ר הועדה יפנה לראש המועצה לקידום הנושא.

סעיף  - 7בחינת האפשרות להגדלת תחום ה"קו הצהוב" (מתחם המגורים(
הועדה תבחן האפשרויות להגדלת שטחי הבינוי בנחלה מ  2.5דונם ל  3דונם ,לפתרון בעיית הדיור
במשק ובמיוחד כאשר בעתיד תינתן אפשרות לבית שלישי.
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סעיף  - 8אזורי גידול משותפים
הועדה תקדם אפשרויות לשת"פ בין-ישובי ליצירת מרחבי גידול משותפים (ירקות ,פירות ובע"ח).
משמעות הדבר הינה בחינת האפשרויות החוקיות להשכיר שטחים ע"י חקלאי של ישוב אחד
לחקלאי מישוב אחר במועצה .השאיפה הינה כי המועצה כולה תחשב כאזור גידול אחד.

סעיף  - 9תקציבי שיקום תשתיות ורשת מים לאגודות חקלאיות.
כיום המועצה משתתפת בפעילות האגודות החקלאיות בסכום של  40אל"ש בשנה .סכום זה אינו
ריאלי ואינו תואם את צרכי האגודות החקלאיות.
החלטה:
הועדה תפנה לראש המועצה להגדיל התקציב ,בעקבות ביטול ההחזרים מרשות המים.

סעיף  - 10התמודדות עם בעיית התנים.
תופעת התנים המתקרבים לשטחי הישובים ומשקי בע"ח הפכה לבעיה משמעותית .מנהלת
איכה"ס מסבירה כי אחד הגורמים המרכזיים לבעיה הינה תופעת הפגרים המושלכים בשטחים
הפתוחים ע"י מגדלי בקר.
החלטה:
הועדה תשקוד על מציאת הגורמים המתאימים לטיפול בבעיה ותוודא כי יטפלו בנושא זה .יחד
עם זאת יש לחדד לחקלאים את הפתרונות החוקיים לפגרי בקר ועליהם לפעול לפי כך.

סעיף  - 11טיפול בחיוב אגרת ביוב על בסיס צריכת מים.
יו"ר הועדה מציג את הנושא בפני הועדה .אגרת הביוב לחקלאים כיום הינה גבוהה מאוד .עלינו
לוודא כי תעריף החיוב של המועצה יהיה המינימלי.
החלטות:
 תתקיים ישיבה מיוחדת הדנה בנושא .לישיבה תוזמן מנהלת הגביה ע"מ שיציגו את הנושאוהשלכותיו.
 יש לוודא כי מדידת הממוצע תתבצע בחודשים המתאימים בכל שנה ,ולבדוק מחדש בכל שנהבנפרד ,זאת מאחר ואין קביעות בירידת המשקעים.
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סעיף  - 12הדברה של זבוב הפירות.
מנהלת איכה"ס מסבירה כי חקלאי המועצה מטפלים בפרדסים טיפול מונע במזיק זבוב הפירות.
יחד עם זאת ישנם תושבים רבים המגדלים בחצרותיהם עצי פרי ,אשר נגועים במזיק .מזיק זה
מתפשט מהבתים הפרטיים גם לפרדסים.
החלטה:
הועדה מחליטה על רכישת  1,500 - 2,000בקבוקים לחלוקה לתושבים באמצעות המזכירויות (לא
לחקלאים)

סעיף  - 13הכשרות והדרכות לחקלאים.
בהתאם להצעתה ,חברת הועדה שרונה עמר תקח על עצמה הכנת תכנית הכשרות והדרכות
לחקלאים במועצה .התוכנית תוצג בפני הועדה בישיבתה הבאה.

סעיף  – 14נושאים נוספים לאפשרויות סיוע לחקלאים.
לאחר הנושאים שהוצגו ע"י יו"ר הועדה ,החברים מעלים נושאים נוספים לדיון בישיבות הבאות,
שמטרתן סיוע לחקלאים במצוקות המרכזיות אשר עימם הם נאלצים להתמודד ,וכן הצעות
לפתרון.
תומר אברהם מסביר כי אחת הבעיות המרכזיות הניצבות בפני החקלאים הינן עודף רגולציה.
נדרש סיוע של הגורמים המקצועיים במועצה להתמודדות עם עודף רגולציה זה.

סעיף  - 15יצחק (איסקו) משה ,מהנדס המועצה
אני רואה חשיבות גדולה בסיוע מקצועי של הועדה המקומית לחקלאי המועצה.
המועצה נערכת להתמודדות עם הועדות הגיאוגרפיות וותמ"ל הפועלים לנגוס באזורים מניבי
הכנסה ושטחים חקלאיים של הישובים.

רשם :ניסים נחום ,רכז הועדה.

