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 י"ב/אדר/תשע"ח                                                                                                                                                            

           27/02/2018 

                   21/02/18 -ועדה חקלאית מיום ה ה:סיכום ישיב

 .כרמל סלע, ליאור קטרי, איציק להב, אלי מוגרבי, דודי קדוש, אוריאל בן חיים נוכחים:

 , אוניברסיטת ת"א.המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומיתמוזמנים: דר' איתי רנן, 

 החקלאות ופיתוח הכפר. אביטל, מרכז בכיר מדיניות רגולציה, משרד ןארנו    

 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

 הקטנהנמלת האש  -מינים פולשים  .1

( מופיעה ברשימת מאה המינים הפולשים הבעייתיים Wasmannia Auropunctataמלת האש הקטנה )נ

בניגוד למיני הנמלים המקומיות,  ביותר בעולם של האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע.

: בגינות, אאת נמלת האש הקטנה ניתן למצו צתה של נמלת האש כואבת מאוד ויוצרת מעין כווייה.עקי

ועל גבי עצים. הנמלים נכנסות לבתים בעיקר בקיץ בחיפוש אחר  , שטחים חקלאייםמדשאות, בריכות

 לחות ומזון.

גיעה הישירה של משמעות אי טיפול בבעיה עלול לגרום לפגיעה משמעותית בתירות ובחקלאות. מעבר לפ

נושא  הנמלה באיכות החיים הימצאותה במשלוחים חקלאיים ליצוא עלולה לגרום חרם יצוא על ישראל.

 זה מצטרף לטיפול הכולל במינים פולשים ונזקי בע"ח בחקלאות.

הוחלט: מרכז המועצות יפעל בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד להגנת הסביבה להגברת ההסברה 

אנו מבקשים מרכזי ועדות  קלאיים ותיירנים. יבחן מודל לטיפול ברמה הארצית.לקהלי יעד כגון ח

חקלאיות לקחת אחריות ולדווח לפקחי רט"ג במקרה של זיהוי הנמלה על מנת שאלו יעזרו בגיבוש מתווה 

 טיפול.

לפני כשנתיים הוקמה במשרד החקלאות היחידה למדיניות רגולציה, במסגרת מהלך ממשלתי כולל   .2

 . שמטרתה הפחתת הנטל הרגולטורי דדות עם רגולציה ממשלתית המעכבת פעילות עסקית בישראללהתמו

היחידה הוא לסייע לרגולטורים לשפר את הרגולציה ביחידות הכפופות למשרד החקלאות, לצמצם תפקיד 

הנושאים  את הבירוקרטיה, ולהתאים את הדרישות למקובל בעולם, תוך שמירה על האינטרס הציבורי.

 המרכזיים שידונו השנה ומתבקשת עמדת ממ"א:

   התייחסות של החקלאים לעניין תקנות הבטיחות בעבודה  לגבשיש תקנות בטיחות בעבודה:  .1

 המגזר החקלאי.הנוגעות לשימוש בחומרי הדברה. כאמור, עד כה לא התקבלה אף התייחסות מן              

 קידום יצוא: .2

רוצים להשמיע הערות המפגש עם יצואנים  יזוםביצוא:  מערכת מחשב לניהול הפיקוח .א

 כיום. שהמשרד מבצעלגבי המערכת הקיימת, ודגשים לגבי השיפורים העתידיים 

הצעות לצעדים קונקרטיים אשר יקדמו את קידום צעדים כלליים לקידום היצוא:  .ב

 היצוא. 

   בתהליך בהבאת  "אממהסדרת קשרי המסחר בין חקלאים ומשווקים: נשמח מאוד למעורבות  .3

 קולם והתייחסותם של החקלאים לתהליך שתיארתי שאנחנו מנהלים בימים אלו.             

גיבוש עמדת ממ"א בכל נושא יבוצע  הוחלט: אוריאל יפעל לקידום הנושאים מול משרד החקלאות.

 בשיתוף הוועדה החקלאית. 
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 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

וצג כמקרה בוחן העוסק בהובלת נושאים רגולטורים נושא זה ה -חוק יצור הצמח ושיווקו )חוק הסטנדרטים(  .3

 ע"י גופים שונים ללא מעורבות ממ"א והמשמעות היוצאת מכך.

 לא התקבלו החלטות

 שונות:  .4

הועדה קיבלה החלטה להעביר את ישיבות הוועדה לפעם ברבעון. צוותים מקצועיים יתכנסו  .1

 בדחיפות גדולה יותר בהתאם לצורך.

אינם מגיעים למרכז המועצות. על מנת לפתור עניין זה הועדה ממליצה מסתמן כי נושאים רבים  .2

למועצות המוציאות תכתובות בנושאים חקלאיים לדאוג לשים את כרמל סלע, עמיר ריטוב ואוריאל 

 בן חיים בהעתקים.

אחראי  משימות לביצוע 
 לביצוע

ת. יעד 
 לביצוע

אישור 
 ביצוע

   וריאלא קידום מול רט"ג והגנ"ס  -נמלת האש .1

   אוריאל קידום פעילות מול מ. החקלאות  -הפחתת נטל רגולטורי .2

3.     

 

 , יו"ר ורכזי ועדות חקלאיות משתתפים, ראשי מועצותתפוצה: 

 אוריאלרשם: 


