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 יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים  -שי חג'ג' .1

שרוצה להיות שר חקלאות ורואים את נתחיל ונאמר בקצרה שסוף סוף יש לנו שר חקלאות 
מדברים כמה  , אנחנונחום עפרה ואסף: רדומה גם שבא מכוחותינו, כיף לעבוד מול המש זה,

בשם ראשי המועצות אני  וד מול המשרד.לעב אני נהנה .פעמים בשבוע על כל מיני נושאים
 רוצה להגיד תודה רבה.

 
  דברי פתיחה -שר החקלאות ופיתוח הכפר -אלון שוסטר .2

  .םשני 3-4חודשים או  3-4תשרוד עוד היא אם אני לא יודע שיש לנו סיטואציה 
עם הנהגת  -המשרדהנהלת  -רכיםנו עואשבמפגשים העיתים שאני יכול לומר בכל מקרה 

 .עבודה משותפת מרגישיםאנו  ,ארגוניםוהמועצות אזוריות הכפרי, התנועות וההמרחב 
מנכ"ל שבנוסף יש לו  ניסיון ויש  עם הרוח הנכונה אני חש שיש שר שנמצא במקום הנכון

הוא חקלאות בתחום ההדבר המרכזי  .בחצי שנה הזאת הרבה עשינוו ת ביצוע נהדרותוויכול
חוד איב ", זה נכון בשוויץ,כאןמולדת  -כאןחקלאות " הפארפרזההיגיון של את לבסס מחדש 
והמרחבים  הישראלי הכפרהמשלים הוא המהלך השני, ו ,מדינת ישראלבהאמירויות ו

הגנים הלאומיים -יחד עם ארגונים נוספיםהגן, אנו שומרי -פיקדון עבורנובהם הפתוחים, 
 .על הנושאים הללו קהולכים להיאבבמלוא המרץ אנחנו במובן הרחב של המילה, 

 
 יו"ר ועדת חקלאות וראש המועצה האזורית גלבוע -עובד נור .3

יודעים היו הלוואי בכל משרד  .דבריו של שי חג'ג'מצטרף ל . אנילעפרהולמנכ"ל , תודה לשר
הרבה שנים לא היה  .החקלאות בנושאהדרך שבה אנו עובדים את . אשתף על מה אנו מדברים

אחד לשני, רגליים ה על ברור איפה מרכז המועצות ואיפה התנועות המיישבות וקצת דורכים
. עובדים מאוד צמוד התנועות המיישבותמול שי  תהובלבתיאום ו סנכרוןבמנסים לעבוד אנו 
 .לעמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושביםגם 

 
אנחנו לוקחים על עצמנו נושאים שאנחנו מרגישים שיש יתרון בהובלה שלנו לעומת נושאים 

תנו וכמובן בשיתוף המשרד. יאחרים שמובילים התנועות המיישבות בסנכרון ותיאום א
של  ועדה החקלאית, המשרד כמובן קיבל את זה. אנחנו בולטפל השנה חלטנונושאים שה

, כל צוות מקדם נושא בניהול ובתכלול של לצוותי עבודה התחלקנוהאזוריות מרכז המועצות 
 הילה אקרמן, מנהלת תחום חקלאות ואיכות סביבה בממ"א.

 
 הנושאים הם, לפי סדר חשיבות:

 

 ומאיים  ,והתוקף שלעומד להסתיים ש 27תיקון   -בלימת עליית מחירי המים לחקלאות
שיתוף להגיע מגובשים בדעה אחת וצריך ותפס לא מוכנים יאסור לה .עליית מחירי המיםב

 עם המשרד. פעולה

  כה לגשתועדה חקלאית צרי לה מועצה שאין -מועצות האזוריותבחיזוק הועדות החקלאיות 
המשרד חשוב ש. חייבים להחזיק ולקייםשאנחנו  זו ועדה סטטוטורית .לבדוק אצלה בתקנון

ולסייע ן את הפיתוח של הועדות האלו ויחשוב על דרך לתקצב את הפעילות שלה תנוייוביל א
  כל אחד ברמה המקומית ובשת"פ כחלק מהתמיכה של ממ"א.

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 משרד  -יש צורך לעזור לנו מול רגולטור נוסףנושא מוכר וכאוב,  -טיפול בפסולת חקלאית
בשיתוף פעולה בין משרד החקלאות וזה לא פתור בסינרגיה הנושא ה .איכות הסביבהל

משרד המוכים ע"י אחת החקלאים מוצאים את עצמם פעם  .איכות הסביבהללמשרד 
על  לקחנו .משרד החקלאות מקודמים מולוגנים ומ מספיק  לאפעם שניה ואיכות הסביבה ל

להיות במקום שמגיב, יש סוסים שרצים במשרד להגנת הסביבה עם לעשות סדר, לא  עצמנו
 .רגולציה ולא תמיד מתחשבים בראשי המועצות ובחקלאים

  שמשויך עובדים מול עוד גוףבנושא הזה  -בר בחקלאותהסניטציה וצמצום פגיעת חיות 
 ,ולתפיסתנו בתפיסתם החקלאות פוגעת בחיות הבר רט"ג. שנקרא למשרד להגנת הסביבה

זנים בתופעות של נתקלים  לא מעטואנחנו . חיות הברלכמו לפחות חקלאים יש זכות ל
נים זלמנוע את הפגיעה של ה איכות הסביבהלרט"ג ומשרד לשבהם יש אחריות  מתפרצים

וצריך  כלבת ועוד תופעות נוספותמסכנים ב ם שגםאם זה חזירי הבר ואם זה תני ;האלה
בתחום הזה ים פיילוט ה לא מעטגלבוע מובילפה. המועצה האזורית  םלחשוב איך עוזרי

טיפול בנושא  גם בשורותיכולים להביא חושבים שאנחנו אנו ושרט"ג מכיר ו שהמשרד מכיר
מועצות שסובלות מתופעות ה יתרללנו ויד מכוונת לעזור  עוד צריך ם אבל תניכלבת בב

 .וכל היתר מגידו , עמק המעיינות,עמק יזרעאל שלנו של דומות ובטח באזור

 מועצות מחזיקותהחלק מ  – והגניםשל פקחי נזקי חקלאות בשיתוף רשות הטבע  סבסוד 
ה שיתוף פעולה ז .חקלאיםלזה עולה כסף לנו ו .רשות הטבע והגניםבשיתוף נזקי טבע פקח 

טובות שאני יכול לעשות כמועצה לטובת  ות הכיההשקע זו אחת .שמוכיח את עצמו מאוד
כי  הזה,החקלאים שלי, אבל אני חושב שיש מקום שהמשרד יסייע לנו בעומק הכיס בנושא 

  זה בסופו של דבר תפר מאוד רגיש מול רשות הטבע והגנים ולטובת החקלאות בכלל.

 בסופו של  -תמיכה בתשתיות ומהלכים לשיפור הסניטציה בחקלאות של גידול בעלי חיים
ובדגש על  מזון לבע"ח יםבריכות הדגים שמשמש דבר זה מגיע גם לסניטציה של החקלאים.

מובילים . אנו איסוף פסדיםורפתות כל מה שקשור לפגרים הסביב  התנים וחיות נוספות.
צאן שלא עבר רפורמה במשרד החקלאות בניגוד ללולים של  פיילוט של איסוף פסדים

מטופל ע"י רט"ג ומשרד החקלאות בנגב באופן  -מביאים בשורה לנושא הצאןוורפתות 
 .ביתר חלקי הארץלא מטופל שתקצבו משאיות שאוספות בעבור הפזורה הבדואית. 

, כרגע לחקלאים גדולהבשורה להביא  "טעם קניחד והצלחנו בצפון יש לא מעט מגדלי צאן 
משרד החקלאות צריך ה. עושים במקום משרד החקלאות שלא ידע להיכנס לטיפול הז

 .להחליף את רט"ג בעניין הזה ולסייע בסבסוד, זה עניינו בראש ובראשונה

 אם, ו""אם אין חקלאות אין מולדת כמו שאמר השר -תמיכה בדור הצעיר בחקלאות 
ברור לכולנו שיש לתת על זה את  .אין עתידאז אין דור  .חקלאות בה אז יש מולדת כאן

כפרי המרחב קיים גם את הלשל החקלאות המטרה כי משרד החקלאות  בתוך זה גםו הדעת
אם לא שראל, וואת החקלאים שימשיכו לעבד את הקרקעות כי זה האינטרס של מדינת י

נחשוב על הדור הבא וניתן לו אינטרס כלכלי להיכנס לעולם הזה, הם יעדיפו להשתלב 
 יותר. במקומות של פרנסה מכובדת ועתיד בטוח

 
 -אשרת גני גונן, יו"ר ועדת תכנון וקרקעות במ.מ.א וראשת מ.א דרום השרון    .4

 תודה  -דברי הפתיחה של שי ועובד ומרגישים את הרוח הטובה והמקצועית אני מצטרפת ל
 : שני דברים מרכזייםלמנכ"ל. לשר ו

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 111,111עצומים והרס של כמעט עשה נזקים הוא  הותמ"ל נמצא במעין הקפאה.  -ותמ"ל 
. יכול להיות שאם הממשלה דונם שטחים חקלאיים והרס של צביון חקלאי של ישובים

 .הייתה יציבה היה עובר חוק כזה אך לא רוצים סיכון אלא המשך התחייבות ממך השר
. אנחנו מוכנים להיות מתחת ישובים חקלאייםללהמשיך הרס לא  אסור לתת לזה להמשיך.

ק רסיות של החוו. קראנו את הושלא סופר אותנו לאלונקה אבל לא מתחת לחוק דורסני
ליות עם הכרזות ישנות וזה "יש בקנה עוד תכניות ותמ שמתייחס ליישובים ערבים/חרדים

 .אסון נוראי ואסור לתת לו להמשיך הותמ"ל היה .יישובים חקלאיים יהרוס
 

 יוצאים בד"כ מופסדים  -ידנו על התחתונה עשרות ועדות גאוגרפיות -ועדות גאוגרפיות
מועצות הו אותםמשרד הפנים לא מכבד והרשויות הסכמים בין הרשויות,  ברמה הכלכלית

צריכות לתת מהקופה שלהן. יש מועצות אזוריות שממצב של רשות איתנה הגיעו למצב של 
. ועדות הבחלק ניכר מוועדות אל אין צדק בקשת מענקי איזון במסווה של "צדק חלוקתי"
יש כאן מגמה מאוד בעייתית. מבחינה  -גאוגרפיות גורמות למעבר של שטחים חקלאיים

חוק חקלאות שיגן על שטחים  -מבקשים לשמור על אדמות חקלאיות אופרטיבית אנחנו
 .אנחנו מעוניינים בתמיכתם -עדות גאוגרפיותולו מאוד קריטיים תנאי סף צבנוחקלאיים. ה

 מוחלט הרסהרי דות לדונם זה ייח 31זאת אומרת  לקדם את צפיפות הדיור -צפיפויות דיור. 
 אלא נושאים אסטרטגיים וחשוב לקדם אותם.

 
 תכניות מחוזיות למסדרונות  -אילן שדה, יו"ר ועדת תכנון וקרקעות וראש מ.א מנשה .5

  ראשית ברכה לשר ולמנכ"ל, -אקולוגיים
כניות ומכינים ת. זיותוועדות מחוב נושא שתופס עוצמה -המסדרונות האקולוגיים

היא כזו שעשויה  תופס  עוצמה שזה אך , אנחנו בעד,אנחנו לא נגד .למסדרונות אקולוגיים
דברים  , גידור ועודריסוסים  מגבלות שלא יהיה ניתן לגדל כגון; םלהטיל על שטחים לחקלאי

הם אלו הנושאים ה .ועוד דברים לו להקיםכבתי צמיחה שלא יו שמתחילים לדרוש אותם, או
מצבים שלא יצרו האלו והמסדרונות כי חקלאות מתפתחת, חדשה, היא משתנה קריטיים 

ן בדיונים באות עמנו יחד יםהמשרד נמצאק מהדברים לקיים. נכון להיום, אנשי נוכל חל
העירוני אנו לא מוצאים את המרחב  .מגבלות שמנסים להטיל עלינוהבמאבק נגד  עמדות

במרחב הכפרי, המסדרונות האקולוגיים בהתיישבות כי רוב  בוועדות המחוזיות כשותף לנו
 .ולכן המרחב העירוני מבחינתו שיהיו עוד מסדרונות ועוד חיות בחקלאות

 
ההצפות יהיו על שטחים כדי שלא יוצפו יישובים ו - -ניקוז -הצפות מניעת"ל תכניות בות

ארצית ע למועצה ישמגאבל שזה  חקלאיים. רשויות ניקוז הן ברובן של המועצות האזוריות
ורוצים לראות איך לא יציפו בעיר לא משנה אם שטחים חקלאים  אותנום לות"לים לא סופרי

 .זה עשוי לגרום לכך שלא יוכלו לגדל גידולים מסוימים .יהיו מוצפים כמה ימים
 .הרבה זמן, השינוי שעשיתם במשרד מבורך אתנושארו יאנחנו מקווים שת

 
 -אלי ברכה .6

המועצות האזוריות. כולנו מרגישים נושא מרכז מדהים בזמן כה קצר הצלחתם ללמוד את 
 .נהדר עם הנוכחות שלכם. רענן שנמצא איתנו בקשר. חגית שהתקשרה אתמול

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

צריך אקולוג של ש את הסכנה, כמו שזה נראה היום יאני רוצה להדג -מסדרונות אקולוגיים
מגיב החקלאי אם הוא לא  .יום 31ג צריך להגיב תוך "צריך לכתוב מה דעתו ורט /ועדהמועצה

רט"ג מגיבה  29 -ה רשאי לעבוד ולהקים את המבנה שהוא רוצה. השאלה מה קורה אם ביום
צריך לעבור כדי החקלאי שמאותו רגע המסלול ואומרת שמצאו שם חרק או בע"ח נדיר. 

 .יעברו עונות עד שיגמרו הופך לבלתי אפשרילהכשיר את המבנה או את הפעילות החקלאית 
ברגע ואנחנו עוסקים  .זזה הצידה אותחקלהברגע שרט"ג מגיבה  -איך הדוגמאאני אתן את 

. יש שם כוח גדול מאוד שיש לנטרל בבע"ח בשטח שהחקלאי רגיל לעבד אותו עד אותו זמן
ליד השטחים  אות תחיהקלאני רוצה שהחושלי, מרכז המועצות  של הגישה שלנואותו. 

 .הזו עדיין לא משקפת את זה ולא מתחת לשטחים הפתוחים והתכנית הפתוחים
 

פה אין את אין קריטריונים ברורים  -אנחנו מבקשים קריטריונים ברורים -ועדות גיאוגרפיות
בקשים שתעזרו מוביל את הדבר הזה ומ חג'ג' שי הדבר הזה אנחנו נמצאים בעמדת נחיתות.

 .לנו להפעיל את הלחץ
 

כנית וצריך לדאוג שהטיפול במים והמים לא נעצרים בקו הכחול של הת  -הבינוי העירוני
 .כניתוובנגב יסתיים בשטחים החקלאיים ולא יגמר בקו הכחול של הת

 
לגבי התמיכה ע את המכתב וקיבלנו השב פים"ראשית תודה על התמיכה במו -ערן דורון .7

. הדבר ין של פסולת חקלאיתיזה נוגע במועצות האזוריות. אני רוצה לחדד את הענ ,פים"במו
נתחיל שאנחנו מקווה  .יותר דומיננטי שםהמשרד צריך להיות  .פצצת זמןיזה כמו א הזה

 אסור להשאיר את ההובלה רק למשרד להגנת הסביבה. .פיילוט
 

 משבבים גמלים -שעבר חוק השיבוב את שממשיכים לוודאצריך  -בעלי חיים משוטטים
טרינרי ושהשירות הוצריך זה הפחית את הגמלים המשוטטים בצדי הדרכים.  -בשבב תת עורי

 .למרות זאת יעשה זאתשלא אהב את זה, 
 

איפה שהם שלא נמצאים משוטטים בע"ח באותם מאפשר לטפל זה שלהיות צריך  -ח"הפיצו
 .ורוח גבית שלך ושל נחום תעזור לזהעבודה מערכתית  .לא צריכים להיות

 
צריך  -חקלאיות אות וקק"ל היו אחראים על הכשרותקלבעבר משרד הח -הכשרות חקלאיות

 .חקלאיות שהמשרד ימשיך לתקצב הכשרות
 

  -רותם ידלין .8
 .הדבר שהצגתי לשר ולמנכ"ל הוא מילוי אדמה חקלאית לגובה בשאריות מאתרי בנייה

וממלאים  ומודיעין את בית שמשבונים  ,מכינים אתר בניהלא מדובר על זבל אלא על מצב בו 
זו  -, זו אדמה שאי אפשר לעבד אח"כ האדמהמגביהים את את האדמה בשטחים חקלאיים ו

. היא ירדה מהצפון למרכז ותתפשט רברנו מודיעיןחבל תופעה שמתקיימת בגזר, מטה יהודה, 
כי זה הגבהת  סאות. ועדות התכנון לא מטפלותיזה נופל בין הכ  למועצות אזוריות נוספות.

ים חקלאיים רבים נתיים שטחיבכל אחד אומר שזה מישהו אחר ו, גם לא רמ"י. קרקע
 ופני השטח משתנים לנו מול העיניים. פנינו במכתב ומאבדים את החיוניות שלהם  משתנים

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
שולחן עגול בנושא הזה. אנו זקוקים לכם כדי להוביל את  ערוךכבר בסוכות כדי לבקש מכם ל

 .זה
 

  -ניצן פלג .9
כמועצות ממנים באופן מלא אבל אנחנו , סטטוטוריזה  -מתחבר לעניין הועדות החקלאיות

אם רוצים יש אמירה מאוד חשובה שמשרד החקלאות ייקח בזה חלק.  .את רכז החקלאי
 תלוי  2121 קציבבת עברתיהחיות הבר פקח  בנושא כנ"ל .חקלאות צריך לעזור לזה

בנוסף לרט"ג ולמועצה צריך להיות  השליש האחרוןחושב ש .ת של החקלאיםשתתפובה
  לא הרבה כסף.ממשרד החקלאות זה 

 
 יש מאצ'ינג היישובים הקהילתיים,על בדגש  -קריטי ביישובים שלנו -עיקור וסירוס חתולים

 .לדחוף ולקדםכל הזמן זה משהו שצריך  .המשרד עם 51% של 
 

משמעותיות במט"ש שלנו  תפגיעועם  מאז הרפורמה אנו מתמודדים-ים של רפתותפכהש
תחנות קדם טיפול ברפת המושבית, הן לא  -מנסים לבלום ולהקל . אנחנוקנסות לרפתניםו

. לקיבוצים זה יותר קל. צריך לתת את הדעת כי  ₪ 311,111 - 211,111 כלכליות סדר גודל של
 .זה הולך ומחמיר

 
מובילה מסמך מדיניות שאנחנו לקראת אישור שלו גליל תחתון -במרחב הכפרי עגלים פיטום

במליאה, עבדנו שנה שלמה עם כל הגורמים: ועדה מקומית, רישוי עסקים, משרדי חקלאות 
  והגנ"ס. נפרסם בשבועות הקרובים זה יהיה כלי עבודה בתחום לכל מועצה בנושא הזה.

 
 .שיסתיים לנו את המסמך אנא העבר – חג'ג' שי

 
 שר החקלאות, אלון שוסטר. :החקלאותהתייחסות משרד  .10

 מנכ"ל משרד החקלאות, נחום איצקוביץ' 

רוצה לומר לכם ולשי יישר כוח על ההוכחה שאפשר להיות משויכים למחנות   -אלון שוסטר
התחדשות לטובת התייעלות שונים ועדיין להראות את מה שאנו מנסים להוכיח בפוליטיקה על 

 ולטובת הבאת דור צעיר.
 

 מרחב פרלמנטרי לקדם את החוק הזה. ואנחנו מקווים שיהיה לנו  -חקלאותהיסוד  את חוקהנחנו 
 בענפי  עבור חדשנות טכנולוגיתגדול מאוד לייחד סכום בתקציבים הלא רבים שיש לנו החלטנו 

 שם חשבנו שזו הנקודה הארכימדית שלנו. .הצומח
 

דגיש שזה עניין מרכזי למשרד האנו ממקמים את עצמנו בלב הזירה. אני רוצה ל -ניהול הקרקעות
 אלמנטיםזו צורת התיישבות עם .טוב ר וגם כדי שמי שגר בכפר ירגישפהחקלאות ופיתוח הכ

אנחנו צריכים לנהל את הקרקע כמו שמנהלים את הייבוא בחוכמה, במידתיות  .ברמה קהילתית
 .י דרך מוסכמותבאבנ

 
אנחנו ל כזה או אחר "תכנות במידה והכנסת תמנע לחלוטין מותמיהאני לא רואה  -הותמ"ל

 ,א חירומיותימה בא בשערי הותמ"ל. כל מהות הותמ"ל הנורמטיבית של רוצים לראות מסננת 
 . נעמוד על אחוזים -ךיצריכה להיות חכמה והוגנת בתהליכי קבלת ההחלטה. במידה והותמ"ל ימש

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כרגע זה  כאמור אין כרגע הסכמה. זה אמור להיות תחום בזמן 31%סדר גודל של עד  דיברנו על
 ממתין.

 
, נדרוש הוגנות. קודם אנחנו מתייצבים בזירה הזאת עם מיטב בעלי המקצוע -הועדות הגאוגרפיות

 ,מכיר היטב -ש מועצת שער הנגבאאופיר ליבשטיין ר .בנכסי העבר ליתממיניאו פגיעה פגיעה אי 
 תוספת אך לא על חשבון מועצה אזורית. אם יש מקום לצמצום הוא צריך להיות הות מגיעלשדר

 הדרגתי.ומידתי 
 

אסור לנו להיות בצד השני של הגדה שבצד השני יש ארגונים שאחראים על  -מסדרונות אקולוגיים
צריך זציה של פגיעה בסביבה. אנחנו לא נגד הסביבה. מילייצר מיני ,הסביבה. תפקידנו לייצר מזון

 .אנחנו ניכנס מול רמ"ילייצר פרנסה ומזון של החקלאים באיזון עם שמירת צרכים של הסביבה 
ומקווים לשינוי טוטאלי מנהל הנכנס ה אנחנו מברכים את מנכ"ל -י התהליךלא אתבטא לגב

כאויבי המדינה נדרוש הוגנות. דבר ראשון לא ניתן לראות את הכפריים , שייצג עד כה בעמדות
 .תהיה הגדרה מהי חקלאות

 
נרצה לסייע בהסדרה. האירוע שהיה בברנר עם יחידת האכיפה לגבי סילוק  הפולשים  -116תיקון 

 .במרחב לא ניתן לעקור באופן שרירותי אנחנו נהיה תומכי העציםלמחצה 
 

 :מנכ"ל משרד החקלאות -נחום איצקוביץ
 

קודם ברצוני לומר שאני ממש נהנה שאני מכיר חברים שנים וחלקם התוועדתי  ,לכולםשלום 
מנהיגות שי חג'ג'.  ת שפועל בעוצמה כזו בהנהגתוחוויה מרנינה לראות את מרכז המועצ .לאחרונה
 מדהימה.

 
ועל להשפיע על החקלאות  כדי אנו נמצאים בכל מקום, באופן כללי מחזק את מה שאמר השר

זה אומר גם במחוזות ובוועדות מחוזיות קיבלו הנחייה ברורה לא לעסוק רק מרחב כפרי ה
לייצר  המקום שלו כולל התכניות העירוניות כדי בנושאים החקלאיים אלא לעסוק גם במיצוב שלו

 זה ייתן מנוף רציני.של הוועדות המחוזיות בתוך משאב של השפעה 
 

כרגע בירור לנו יש  .קובע מהי חקלאות חושב שהוא רמ"י. ול רמ"ייש לנו דיון מורכב מ -רמ"י
גבי ללגבי מדיניות הקרקעית ואנו יקבעו הם  .אנו נוכיח שמי שיקבע זה אנחנו אצל ארז קמיניץ

 שאר הדברים.
 

ולהקל על פיתוח חקלאי  שבותיחוק ההתילתקן ולהקל על  אנו מנסים-חוק ההתיישבות
עתיד מעורבים בכל מקום שאנחנו יכולים להשפיע על  נהיהאנחנו  ושותפויות עסקיות לגיטימיות.

שהיה מנכ"ל משרד ד"ר שוקי עמרני  :מקצועיים כוחותנו לכך סגיי. יהמרחב הכפרהחקלאות ו
ועדות גאוגרפיות וגם בכל מוסדות התכנון וגם ב .לתכנון ובניהוהיה יו"ר המועצה הארצית הפנים 

השר ושל . יש פה הנחייה שלי רענן ורותי פרום יםלשם כך נמצא .תהיה עמדה של משרד החקלאות
משרד של  סמךאנחנו נכתוב מ -במידה ועולה סוגיה רצינית בזמן להיות אקטיביים ,לנקוט עמדה

 החקלאות.
 

 נושאים שיעלו ברגע שיהיה פתרון תקציבי., עובד נור העלה לא מעט נושאים תקציביים
 

מהדרה של משרד כתוצאה אנחנו מונעים את הפגיעה שנוצרה . נושא חשוב -נושא המים
נחזק את העמדה או שנתנגד להפיכתו לשר אלקין כשר לענייני מים  .מכל סוגיית המיםהחקלאות 

 .סמכויות לא תהיינה לו
כל השאלות ולקח כמעט שנתיים הקצנו משאבים  .א נקודה מאוד חשובהיה התמיכה בדור הצעיר
 כרגע אין הידברות תקציבית ממשית. לפנינו.התקציביות רשומות 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ואנו עתידים להוציא מסמך. המסדרונות לא אושרו לחלוטין הגישה שלנו -אקולוגייםפרוזדורים 
  חשובה.עמדה ,  אום עם שייבת מסמך מקצועינוציא  -רענן

 
לעשות חלוקה אבל אפשר  החשוב שנהיה באותה דע, יצאו מסמכים מקצועיים -ועדות גאוגרפיות

 .להעביר את זהושל הפיתוח הכלכלי בהינף יד  ,אי אפשר לגזול יוזמות של המועצות האזוריות
 .אנחנו נודיע את עמדתנו שיתוף פעולהות לעשאפשר 

 
ועם התקשרויות  היחידה של רותי פרום עם עוד מתכנני עריםאני הולך לחזק את  -בינוי עירוני

 עדיפות מלא.בזה בסדר  -כולל התקשרויות משפטיות שתחזקנה
 

פים האזוריים "שלחנו הודעה למו .2121הקדמנו את תקציב  גם במו"פ הכללי וגם האזורי -מו"פ
 .2121התקציב לפני ₪  15,111,111 ששריינו להם

 
נתיים יב. גם בגולן 151,111,111 לתקציב הכנסנו ;משותפת עם קק"לעבודה  -הכשרות חקלאיות

 . לא קיבלנו לזה מענה מקצועי
 

אנחנו סבורים שהמרחב הכפרי אלו המועצות האזוריות. המוטיבציה , אני אומר שתפו אותנו
אנו נהיה מעורבים בכל תחום שמשפיע על החקלאות  .והתפיסה קיימת קיימת והיכולות קיימות

 ידנו מושטת לשיתוף פעולה פורה. .הישראלית והמרחב הכפרי
 

לחזק  בנינו תכנית .שבתאיקובי  -קיימנו דיאלוג עם מי שמיועד להיות המפכ"ל -פשיעה חקלאית
ת מפכ"ל אם יתקבל להיו .דברים שקשורים למועצות האזוריותכולל את המרחב הכפרי עם מג"ב 

את נושא לחזק  . צריךלהחזיר השיטור הכפריובמשטרה הוא עתיד לפרוע את ההתחייבויות 
 גוברת.ים ולייצר מערכות עם הפשיעה של דמי חסות וגם הפשיעה החקלאית ה"הרבש

 ר צפון ואני חושב שצריך לתמוך בו. הוא היה מפקד מגזבוועדה נדאג לגבות את המינוי שלואנו 
 שתהיה כאן נקודת מפנה.יכול להיות 

 
. תמשיכו לעשות כל מה שאתם עושים ., אנו עמכם בכל דרךתודה לשר ותודה למנכ"ל -'ג'שי חג

 .נעמוד בכל דרך לקדם את המגזר שעליו אנו אחראיים. נהנים לעבוד עמכםאנו 
 

 
 
 
 
 

 העתק:
 שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים

 המועצות האזוריותראשי 
 
 


