מטרת העל של הועדה החקלאית היא פיתוח החקלאות בהר חברון.

הועדה החקלאית הנה גוף מסייע לכל יוזמה חקלאית או שיתוף פעולה חקלאי במועצה ,הועדה
מתכנסת אחת לרבעון ,צוות עבודה שוטפת כולל את מנכ"ל המועצה ,נציג אמנה ומרכז
הועדה ,צוות העבודה מתכנס אחת לחודש.
הועדה הינה כתובת ליזמים חקלאיים מהר-חברון המסייעת בקבלת מכסות מים לחקלאות ,
חוזי קרקע חקלאית ,סיוע מול משרד החקלאות ועוד.
מי אנחנו? חברים בוועדה :אלירם אזולאי – מנכ"ל מועצה ,אריק דאובה– גזבר  ,יעקב כהן –
חטיבה להתיישבות ,יהודה גרמן – נציג אמנה ,שמוליק חדד -מתכנן אזורי משרד החקלאות,
נעם חן  -נציג ציבור וחבר מליאה ,אלקנה ארלנגר – מרכז הועדה.
הועדה פועלת תחת חסותו ובניהולו והכוונתו של מו"פ אזורי יהודה ושומרון ,המו"פ מהווה
בסיס מקצועי וכר פורה לשיתופי פעולה מחקריים יישומיים בין הצרכים בשטח לבין
המחקרים האקדמאיים.
פעילות הועדה:
א .ימי עיון – ימי עיון מרוכזים בהם מוצגים עדכונים מקצועיים ,מחקרים יישומים
ויצירת פורומים משותפים.
ב .הדרכות שטח  -הועדה שמה לה למטרה לארגן ימי סיור של מדריכים חקלאיים ע"פ
הצורך העולה מהשטח.
ג .סיורים – הועדה יוזמת מגוון של סיורים על מנת להמחיש את הפעילות החקלאית
הענפה בהר חברון והעלאת צרכי החקלאים ופתרון בעיות .בין המשתתפים אנשי
החטיבה להתיישבות ,משרד החקלאות ,המנהל האזרחי ,עובדי המועצה ,וגורמים
אזרחיים נוספים.
ד .פיתוח חקלאות אסטרטגי – השתתפות פעילה עם גורמי התכנון במועצה ע"מ להכין
תכנית אב לחקלאות במועצה ,התכנון כולל איסוף נתונים מהשטח והעלאתם
למערכות  .GISהועדה פועלת ע"פ תכנית מובנית מראש ע"מ לסקור את כל השטח והן
ע"י פניה מצד מיזמים חקלאיים לאיתור שטח.
ה .ניצול מי קולחין  -יעד זה הושם כמטרה במועצה האזורית הר חברון ,וזאת ע"מ
לפתור בעיות של חוסר במכסות מים לחקלאות ,בעיות אספקת מים ,ראיה סביבתית
כוללת ואפשרות ליתרון כלכלי לחקלאי האזור.
ו .עבודה שוטפת מול בעלי תפקידים רלוונטיים – במסגרת פעילות הועדה ,נוצרים
קשרים עם כל הגורמים הרלוונטיים:
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 .1פנים מועצה – בטחון ,תשתיות ,ותיירות.
 .2מחוץ למועצה – אמנה ,חטיבה להתיישבות ,משרד החקלאות ,ומקורות.
 .3מזכירויות ומזכירי ישובים.
ז .מחקר ופיתוח  -הועדה בשיתוף מו"פ ההר מכווינה בחינת גידולים שונים קיימים
ופוטנציאלים תוך שימת דגש לפיתוח בענף שיש בו ייחודיות/חשיבות/הצדקה לגידול
באזור.
בברכת בנין הארץ
אלקנה ארלנגר 0549225356
רכז וועדה חקלאית הר חברון
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