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ושמירת השטחים טיפוח החקלאות ל אמנה ציבורית
 בעמק חפרהפתוחים 

 

 2009יוני  –מליאת המועצה לאישור 

 מטרות האמנה

ות והשטחים החקלאיים החקלא לתרומתם שלמתן הכרה ציבורית רחבה וכוללת באשר 

 הארצית.המקומית, האזורית וברמה בעמק חפר לחיי הקהילה ורווחת הציבור 

אדמות עמק שמירת חים שעל פיהם תפעל המועצה על אגפיה השונים, לקווים מנ קביעת

 בגבולות המועצה.חפר 

הבטחת המשך קיומו של ענף החקלאות וקיומם של השטחים החקלאיים בתחום השיפוט של 

 המועצה האזורית עמק חפר. 

עקרונות המדיניות וכיווני הפעולה של הנהגת והנהלת המועצה לחיזוק מעמדה של הצגת 

 קלאות בעמק חפר. הח

 רקע לאמנהה

חקלאית. האופי החקלאי  מועצה המועצה האזורית עמק חפר היתה מאז הקמתה ועד היום

שמייצר נגזר מהיקף השטחים החקלאים והמעובדים הכלולים בשטחה וכן מכלל ההכנסות 

 ענף זה. 

עלייה , ניכרת מגמה של בעמק חפר על אף הירידה ההדרגתית במספר המועסקים בחקלאות

 הינם מעובדים. ית השטחים החקלאיים בשטח המועצהוכיום מרבי ההדרים והמטעים בשטח

  .צפויה הגדלה של שטחי המטעים וההדרים 2015עד 

אחד הגורמים החשובים שתרמו לקיומו ולהצלחתו של ענף החקלאות בעמק לאורך השנים 

ובמים במי קולחין המועצה ויישוביה הינם חלוצים בתחום השימוש הוא מפעל המים. 

מפעל ניצול קולחין המחליף מים שפירים זוכה להיות דגם של ארגון המזון העולמי . מושבים

(.O.A.F .של האו"ם ) 

השטחים החקלאיים בעמק חפר )שטחי הגידולים הצמחיים( מהווים חלק בלתי נפרד מכלל 

גמה, משלב השטחים הפתוחים במרחב המועצה. פרוייקט השיקום של נחל אלכסנדר, לדו
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בתוכו את השימור של רצועת הנחל וגדותיו כשטח טבעי, לצד המשך קיומם של השטחים 

 החקלאיים במרחבים הסובבים את הנחל. 

מעבר לתועלת הישירה של השטחים החקלאיים )יצירת סיבים ומזון( לשטחים אלה תרומה 

שיפור איכות האוויר, סביבתי )-חזותי )נוף פתוח( ובהיבט האקולוגי-משמעותית בהיבט הנופי

חלחול מי גשם ונגר, קליטת פסולות עירוניות ועוד(. השטחים החקלאיים אף מהווים תשתית 

 לפעילות נופש ותיירות כפרית. 

הפעילות החקלאית מייצרת לעיתים נזקים כגון: דישון עודף, חומרי הדברה, שפכים ופסולת 

ידול טבעיים ועוד. על מנת להתמודד מוצקה, יצירת סחף, משטר השקיה לקוי, פגיעה בבתי ג

עם השלכות שליליות אלה, השלימה המועצה האזורית תכנית אב לפסולת חקלאית. בתחום 

המועצה פועל מתקן אזורי לטיפול בשפכי רפתות/בוצה חקלאית )מטב"ח(. המועצה מקדמת 

בשנה האחרונה הקמתו של מתקן לטיפול בפסולת החקלאית היבשה. כן פועלת המועצה 

באופן שוטף מול החקלאים למציאת פתרונות לבעיות השונות )כגון: יריעות ניילון וחומרי 

  הדברה( ולצמצום הנזקים הסביבתיים.

ענף החקלאות בעמק חפר מתמודד עם איומים ברמות שונות )תחרות עם שווקים בחו"ל, 

משמעותיים הינו קיצוץ במכסות וייקור המים במדינה ועוד(. ברמה האזורית, אחד האיומים ה

 כוונות הסיפוח מצד הישובים העירוניים הסובבים את המועצה. 

מצידה של העיר נתניה. דרישתה של תחת איום  יצביםנ המועצה וחלק מיישוביבימים אלה ה

חלקים נרחבים משטחה של המועצה האזורית ובתוכם ישובים שלמים, שטחי  זו הינה לספח

 דונם.  7,500ציבור בשטח כולל של  חקלאות, רצועת חוף, מתקנים ומבני

תכנית האב הכוללת לפיתוח בר קיימא של המועצה האזורית עמק הדיונים שנערכו במסגרת 

בין השאלות: . הציבו על סדר היום מס' שאלות מרכזיות הנוגעות לחקלאות בעמק חפר חפר

הדור כיצד מבטיחים לאורך שנים את המשך קיומו של הענף? כיצד והאם מעודדים את 

הצעיר לעסוק בענף זה? אלו מהלכים ארגוניים נדרשים לחיזוקו של הענף? כיצד מחברים 

 את מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית לנושא החקלאות והמורשת החקלאית?

 כיצד מקדמים את התפיסה של "חקלאות משמרת סביבה"? 

 ושא הנדון.על רקע זה התעורר הצורך לניסוח מחודש של חזון המועצה בנ

 טיפוח החקלאות ושמירת השטחים הפתוחיםחזון המועצה האזורית בנושא 

של המועצה )תכנית אב כוללת לפיתוח בר קיימא( מופיע החזון בנושא בתכנית האב 

החקלאות והשמירה על אדמות העמק. חזון זה הוגדר והוסכם ע"י ציבור רחב, הכולל בעלי 

  תפקידים במועצה, תושבים וחקלאים.
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בתחום המועצה  חשוב ונדבך מרכזי של צביון החייםהחקלאות תמשיך להוות ענף כלכלי 

 האזורית עמק חפר, תוך מעבר הדרגתי ל"חקלאות מקיימת" ומשמרת סביבה. 

 השטחים החקלאים יהוו חלק ממערך השטחים הפתוחים במרחב המועצה.

  ית עמק חפר.בתחומי גבולותיה של המועצה האזור וכל אדמות העמק יישאר

 הצהרות מדיניות

הן לתושבי ולחקלאי העמק והן   -  החקלאות הפעילההמועצה מכירה בחשיבותה של 

כל  עללתושבי האזור והמדינה בכלל. המועצה רואה חשיבות רבה בקיומה של החקלאות 

 .החל מגידולי השדה, דרך המטעים וכלה בחממות, הרפתות והלולים – רבדיה

המועצה מצהירה בזאת, שתמשיך לפעול למען שמירתו ופיתוחו של המרחב שבתחומה 

 חקלאי, על כל המשתמע מכך.  -כמרחב כפרי

הערובה האמיתית והיחידה לשמירתם של  היא-היא החקלאות הפעילה, קובעת כיהמועצה 

 פתוחים לדור הנוכחי ולדורות הבאים.השטחים ה

 ריאות הירוקות האחרונות הקיימות במחוז מרכז!מההחקלאיים בעמק חפר הינם  שטחיםה

והמשך התפתחותו של עמק חפר כעמק חקלאי הינם קיומו על כן, המועצה סבורה כי 

 ת האזור, העירונית והכפרית כאחד. אוכלוסייכלל  לתועלת 

שטחים של  ול מלאציעמק חפר משתלב עם אסטרטגיה ממשלתית לנהמועצה מדגישה כי, 

 מיקום שיהיו.חקלאים בכל גודל ו

או לכל עיר  המועצה מתנגדת באופן נחרץ לגריעת שטחים מאדמותיה וסיפוחם לנתניה

טובים ויעילים יותר כלים כי בידיה  -לאור הניסיון שנצבר  –המועצה מאמינה  .סמוכה אחרת

בשטחה, בהשוואה לכל רשות של השטחים הפתוחים המצויים  וארוך טווחלניהול נכון 

העבר בערים השונות מוכיח כי שטחים פתוחים הפכו במהירות למבני  ןיויסעירונית אחרת. נ

 מגורים, מרכזי מסחר ושטחי תעשייה.

המועצה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה למניעת ולמיזעור הנזקים הסביבתיים 

שיוצרת הפעילות החקלאית, ובכלל זה להטמעת התפיסה "חקלאות משמרת סביבה" הלכה 

קלאים. זאת למען הפיכת החקלאות בעמק חפר לחקלאות בת קיימא, למעשה בקרב הח

הגדלת המגוון הביולוגי ויצירת ממשק בין השטחים הפתוחים לשטחים החקלאיים 

  שבתחומה.
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 כיווני פעולה למימוש האמנה 

הפעולות  ותושביה את היחד עם כל יישובי ,למימוש עקרונותיה של אמנה זו תנקוט המועצה

 כללן:הנדרשות וב

 

",  בעמק חפר ושמירת השטחים הפתוחיםעל למיצוב החקלאות -ועדתהמועצה תקים "

ראש המועצה ובה יהיו שותפים נציגי החקלאים, נציגי ציבור ובעלי בראשה יעמוד סגן 

 . תפקידי הועדה יהיו: בתחומים משיקים כגון איכות הסביבה, תיירות ועוד תפקידים רלוונטיים

כנגד האיומים הניצבים בפני  –עשייה החקלאית על צורותיה השונות למצב בעמק חפר את ה

 האזור. 

חקלאי מתמחה המנהל  –להעלות את דימוי החקלאי ולמצב את דמותו של "החקלאי החדש" 

 עסק כלכלי. 

 להעלות את ערך החקלאות כענף ייצור.

 בי הארץיץ האקולוגי לטובת תושביה, תושבי האזור ותושלשמר את הנוף הירוק ואת הח

  ולם.כ

 לגרום לתושבי הערים שבסביבה להכיר בחשיבות השמירה על עמק חפר כעמק חקלאי.

תקציבים שתאגם ממקורות ממשלתיים החקלאות מיצוב ה לועדההמועצה תעמיד לרשות 

 ישמשו למימון פעולות של מחקר ופיתוח בחקלאות, תיירות חקלאית, הקמתר שאועצמיים 

ון פעולות שונות ומגוונות שיעדן לממש את החזילויות חינוך והסברה ופעמרכזי מבקרים, 

 שלעיל. 

המועצה תפעל, באמצעות הועדה למיצוב החקלאות, לתיאום פעולותיה מול משרד החקלאות 

 ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה וגופים ממלכתיים נוספים העוסקים בנושא זה. 

בחקלאות בעמק )אגודות מים, חברות לעיבוד , יחד עם הגופים העוסקים המועצה תפעל

של  להמשך פיתוח החקלאות בעמק תוך עידוד המחקר והפיתוחחקלאי והועדה החקלאית(, 

 ואיתור מקורות תקציביים פנימיים וחיצוניים. חדשים , הכנסת ענפים חקלאייםמקורות מים

   תקציביםו כלים ,טוטוריתאועדה סט, שהינה המועצה תעמיד לרשות הוועדה החקלאית

סיוע לחקלאים לצורך המשך העיבוד  –לפעילותה השוטפת ולקידום נושאים נוספים ובראשם 

והבטחת השמירה על השטחים החקלאיים שבאחריותם, על כל המשתמע מכך )לרבות 

 הוועדה למיצוב החקלאות. הועדה החקלאית תעבוד בשיתוף פעולה עם ביטחון(.

רכז את כלל הפעילות הקשורה לאיכות הסביבה וטיפוח ליד הוועדה החקלאית יוקם גוף שי

 וכיו"ב. , פסולות, טיפול בזיהומים של מי תהוםם, איכות מיהשטחים הפתוחים
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ראשי האגודות החקלאיות יחד עם ראש המועצה שירוכז ע"י סגן ראש של יוקם פורום 

 המועצה. 

ם השטחים השטחים הפתוחים ובהאת ולטפח לשמר על מנת  לפעולתמשיך  המועצה

  המדינה. תושבי כלל לטובת תושביה, תושבי האזור והחקלאיים, 

יות חינוך והסברה הן כלפי פנים )בקרב תושבי העמק( והן פעילומגוון של המועצה תנקוט ב

פעילות כלי התקשורת, זאת, תוך שימוש ב כלפי חוץ )בקרב תושבי האזור והמדינה בכלל(.

 חקלאית. -כפריתהתיירות פיתוח ענף הובבתי הספר, יצירת סיורים מודרכים 

במחלקות המועצה,  אמנה זו בכל פעילויותיה את תכניה שלהמועצה תביא לידי ביטוי 

 וועדותיה יישוביה.

 

  לפיכך החליטו הנהלת המועצה האזורית ומליאתה לאמץ אמנה זו.

 


