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 2019מרץ  11
ד' אדר ב תשע"ט

הועדה התכנסה בתאריך 06/03/19

משתתפים:  

יו"ר הועדה – ראובן ביטן 

מועצה : יהודה שניוייס – סגן ראשת מועצה, כרמל טל – מנכ"לית המועצה, כרמית גבע –מנהלת 
מחלקה ורכזת חקלאית יוצאת, יניר שמולביץ – מנהל מחלקת יחידה סביבתית ורכז ועדה חקלאית 

נכנס, סימה לוי – מזכירה. 
חברי ועדה נוכחים: ויקטור חמני,  מקס הרצברג, יוסי הרשקוביץ, דורון לבנה, רענן מדר. 

חסרים: אלעד לוי, רן שובע. 
 אורחים: יהודה גבאי, יוסי כחלון.

נושאים:

.הכרות כללית .1
 עקרונות לפעולה. .2
פרידה מכרמית. .3

הכרות .1

חברי הועדה הציגו, את עצמם, את פעילותם החקלאית, ואת עיקרי הנושאים בהם –לדעתם 
- צריכה הועדה  לעסוק.

עקרונות .2

א. הועדה תפעל לקידום נושא החקלאות במועצה מתוך הכרה בחשיבותה של הפעילות 
החקלאית הן במישור הארצי והן כתחום מרכזי המועצה.

ב. הועדה תפעל מול החקלאים הפעילים בתחומי המועצה.
ג. הועדה תפעל לגיוס תמיכה ושיתוף פעולה של גורמים נוספים כגון : משרד החקלאות, 

מרכז המועצות האזוריות, התנועות המיישבות וכו'.
ד. הועדה תבחן שיתוף פעולה עם ועדות חקלאיות במועצות שכנות.

ה. הועדה מכירה בחשיבות ההשתתפות הפעילה במאבקים של כלל החקלאים במדינה 
מתוך הבנה כי ניתן לקדם תהליכים תוך ריכוז כוחות. 

ו. הועדה תפעל לקדם, בין השאר, את נושא הפועלים הזרים, הולכת מי קולחין. וטיפול 
בפסולת חקלאית.

3. פרידה מכרמית 
     הועדה מודה לכרמית על שנות פעילותה כרכזת הועדה, ומאחלת הצלחה ליניר בתפקידו. 

סוכם

 ודרכי התקשרות עם כל  נתונים שיכלול את כל החקלאים הפועלים במועצה מאגר ייסדל
.אחד מהם

  של הועדה את סדרי העבודה ויקבעבתיאום עם רכז הועדה החקלאית הועדה יו"ר .

כתבה : סימה לוי
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