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 גיורא טלמור , רפי כהן , תומר עזריה . השתתפו:

 : מקריא לחברים את תפקידי הועדה החקלאית . גיורא טלמור

תחזוקה   אד קטן מועבר לצרכי חקלאותוחלק מגבת ארנונה חקלאית מהישובים י: כידוע נ רפי כהן

 .דרכים 

 : מבקש מרפי לתת דוגמאות לדרכים חקלאיות . תומר עזריה

בבית חנן וחשבנו מה אנחנו מצפים בראש ובראשונה מועדה החקלאית : אני חבר באגודה  רפי כהן

 חקלאית 

  אנו מבקשיםובל מגניבות , אני מעבד לבד וסשדונם מטעים  41 -כלי יש משק פעיל , מטעים ופלחה , 

בכל הקשור בישובים בעד שמירה אנו החקלאיות ,כמו כן הדרכים  תשתתף בתחזוקת שהמועצה 

 .לחקלאות 

 : אני בעד שמירה בישובים , יחד עם זאת לקחת חברת שמירה זה לא יתן כלום , אני  גיורא טלמור

 יתן משהו .מקווה שנוכל להוציא לפועל את כל נושא ההתנדבות ואולי זה 

. המועצה לא מתחזקת בצורך. אם יוחלט ליישם נחשוב ונמצא את הדרך הנכונה : אנחנו דנים רפי כהן

 – 01,111, יש גביה של ארנונה לחקלאות , מציע שהמועצה תקצה  בישובים דרכים חקלאיות

 .לכל אגודה חקלאית  בשנה לשיפור דרכים חקלאיות₪  00,111

מראש המועצה המועצה לא מקבלת מענקים והיום יותר קשה להקצות : כפי ששמעת  גיורא טלמור

 תקציבים.

לגיורא העברתי אליך דף עם סמכויות הועדה החקלאית במועצות מקומיות ועיריות יש  רפי כהן :

.לפנות אך במועצות אזוריות אין , חקלאיים ,חובה להוצאה של ארנונה חקלאית לצרכיםהנחיות 

 מועצות אזוריות . –מצרף פסקאות מתאימות מצו המועצות מקומיות למשרד הפנים ולבקש. אני 

 להלן ציטוט מצו המועצות המקומיות :

,מאגרות ומתשלומים אחרים שהוטלו על אדמה חקלאית או על כל ההכנסות מהיטלים  –כספים 

אחוז לפחות של ההכנסות מארנונות שהוטלו על  01העוסקים בחקלאות בקשר לאדמה חקלאית וכן 

מה חקלאית יוצאו לעניינים חקלאיים , יירשמו בפנקסי המועצה בנפרד , ובגמר כל שנת כספים אד

 יועבר היתרה או הגרעון לשנת כספים הבאה .



 

 

 

נקודה נוספת שדיברנו עליה באגודה החקלאית היא להקים במועצה מין שוק איכרים , של פעם 

לדעתי אפשר מראש בחודש אולי פעמיים בחודש , מציע שהמועצה תיקח על עצמה את היוזמה 

 השנה עד פסח .

יים ר לעשות בזה גם שימוש כמו שבילי אופנדה וניתן לסדר דרכים חקלאיות ואפש: במי תומר עזריה

 נראה לי מאד נכון ונחוץ .

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,       

 גיורא טלמור יו"ר ועדה חקלאית       

 א.חיימוביץ  נרשם ע"י


