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– 5  שנים עובד נור מכהן כראש המועצה  
על  קיבל  כשנה  גלבוע  ולפני  האזורית 
עצמו את ריכוז תחום החקלאות במרכז 
לשמו  הנושא  זה  האזוריות.  המועצות 
השתנתה  שנים   3  – כ  "לפני  במשרדו.  נפגשנו 
הגישה שלנו לעניין מעורבות המועצות בעיצוב 
המדיניות כלפי ענף החקלאות. שטחי המועצות 
השטחים  מכלל   85%  – כ  מהווים  האזוריות 
הפתוחים של מדינת ישראל. לכן יש לנו אחריות 
לאומית של שמירה על הקרקע ואין דרך טובה 
חקלאי.  עיבוד  ע"י  אלא  זאת  לעשות  ויעילה 
גם  וכך  לשטח  האנשים  את  קושרת  החקלאות 
בכל  בכך  מאמין  המדינה!  אני  גבולות  שמירת 
ליבי ולכן הסכמתי להיענות להצעתו של שי חג'ג', 
הפעילות  בראש  לעמוד  המועצות,  מרכז  יו"ר 
הזמן  כל  את  להשקיע  מתכוון  ואני  החקלאית 
הנדרש כדי שנגיע ליכולת להוביל את סדר היום 
בנושאים המרכזיים" תן דוגמא מהו נושא מרכזי 
שצריך לטפל בו. "החלטנו שבקדנציה הנוכחית 
 5  – ל  אחת  מתקיימות  )הבחירות  המרכז  של 
שנים(, אנחנו ובסיוע גופים נוספים ניזום חקיקת 
לשים  עלינו  חובה  בכנסת!   חקלאות"  "חוק 
שחקלאים  כך  הראוי  למקומה  החקלאות  את 

המיישבים את כל חבלי הארץ יוכלו להתפרנס 
מעבודתם בצורה מכובדת וייפסקו הנסיונות לנשל 
הכלכלי  הביטחון  היעדר  מאדמתם!  חקלאים 
בחקלאות גורם לכך שדור ההמשך נרתע לחזור 
הביתה בשונה ממה שקורה במרבית  המדינות 
במעמד  הן  מוגנת  החקלאות  שבהן  הנאורות 
החקלאות  אצלנו  הייצור.  תנאי  באבטחת  והן 
שהיא ערך לאומי שראשי המדינה לא מפסיקים 
את  מהמדינה  מקבלת  לא  בהישגיה  להתגאות 
התנאים הבסיסיים שיבטיחו את המשך קיומה, 
קבוע  באופן  נמצאים  החקלאים  הוא,  נהפוך 
במצב של התגוננות ואת זה אנחנו רוצים לתקן 

באמצעות חוק החקלאות.
איך אתה רואה את תפקידכם בהובלה

ובייצוג הסקטור החקלאי?
"אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפקיר את 
קבלת  אחר  קבוע  באופן  לעקוב  אלא,  גורלנו, 
ההחלטות )בממשלה( ויותר מזאת אנחנו חושבים 
שייצוג החקלאים צריך לעבור למרכז המועצות 
הזהירות  כל  עם  זאת  אומר  אני  האזוריות. 

המתחייבת – גם התאחדות חקלאי 
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⋅ בראיון לוחמני לחג הפסח מבטיח יו״ר הועדה 
החקלאית במרכז המועצות האזוריות עובד נור :  

״אנחנו לא נרשה לממשלה הבאה, לנהוג בחקלאות  
כפי שהיה בשנים האחרונות ⋅ היום כולם מבינים 
שהתאחדות חקלאי ישראל תצטרך לעבור שנוי  

 כדי לשמור על אחדות השורות  

ייצוג 
החקלאים 

צריך לעבור 
למרכז 

המועצות 
 האזוריות

מאת: גיורא פרויד
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כולם  היום   – שנוי  לעבור  תצטרך  ישראל 
השינויים  את  לבצע  צריך  זה!  את  מבינים 
ולא  השורות  אחדות  על  לשמור  שנוכל  כדי 
 ,27 להתפצל כפי שקרה ב"קלקול" )תיקון...( 
שבו החקלאים כמעט הביאו את עצמם לפשיטת 
רגל! אנחנו לא נרשה לממשלה הבאה, ללא קשר 
בשנים  שהיה  כפי  בחקלאות  לנהוג  להרכבה, 
זו משימה שלקחנו על עצמנו ואנו  האחרונות. 
נחושים להצליח בכך. מעודדת אותנו העובדה 
הרלוונטיות  המפלגות  שכל  ראשונה  פעם  שזו 
הכניסו את נושא החקלאות למצע שלהם ושהן 
הכריזו בראיונות רבים על התחייבויותיהן כלפי 
החקלאות. אנחנו נכין את עצמנו ביסודיות ונגיע 
מוכנים מבחינה מקצועית לדיון מול הממשלה."

למימדים  הגיע  חקלאית  תוצרת  יבוא 
מדאיגים כאשר חקלאים רבים מצמצמים 
את  שטחי  הגידול ואפילו שוקלים לחדול 
דעתכם  מה  כדאיות.  חוסר  בשל  מייצור 
לעשות?  מתכננים  אתם  ומה   בעניין 
"אנחנו בהחלט רואים את המגמה ומודאגים. 
קשה  שפוגע  שהיבוא  רואים  גם  אנחנו  אבל 

כמו  מסויימים  במוצרים  בעיקר  בחקלאים, 
המחיר  את  הוריד  שלא  רק  לא  בעגבניות, 
והגדיל  המוצר  את  ייקר  אפילו  אלא  לצרכן 
רבות  בארצות  השיווק.  רשתות  רווחי  את 
שאנחנו שואפים להידמות להן אין שוק חפשי 
ליבוא, אלא, הגנה על היצרנים ותמיכה בהם, 
והביקוש  ההיצע  שבו  בריא  לשוק  דאגה  תוך 
נפגשים במרווחים הסבירים. אני חוזר ואומר, 
התיישבות  זו  שחקלאות  הזה,  בהקשר  גם 
תמיכה  על  המושתתת  מדיניות  ודרושה 
עיקבית ולטווח ארוך בייצור המקומי, אחרת 
 החקלאות תתקשה לתפקד וההתיישבות תיפגע!

האזורית  המועצה  תפקידי  של  לנושא  נחזור 
בתחום החקלאות.

לגבי  שהזכרת  במסגרת  השינויים  האם 
תיקחו  לחקלאות,  שלכם  ההתייחסות 
 עליכם גם תפקידים שבעבר המשרד ביצע?

"המועצה היא גוף סטטורי שאינו יכול לעסוק, 
אלא, בנושאים שהוגדרו כתפקידיה. כך לדוגמא 
למעט  מו"פ,  בנושאי  סדיר  באופן  נעסוק  לא 
פיילוטים מיוחדים ובשיתוף עם גורמים אחרים. 
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מכל הישובים 
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אנחנו ערים לצורך לשנות ולהגדיר את תפקידי 
ונעשה  החקלאות  כלפי  האזורית  המועצה 
וההנהלות   החקלאות  משרד  בשיתוף  זאת 
אני  יתבצע  הדבר  איך  היום  להגיד  המחוזיות. 
עדיין לא מסוגל. אנחנו לומדים את הנושא. בכלל, 
אנחנו עוסקים בכל כך הרבה תחומים  והעומס 
והמחויבות  לחקלאות  הקשר  אבל,  רב.  הוא 
שלנו! האתגר  הוא  למסלול  אותה   להחזיר 

לגבי תפקיד רכז הועדה החקלאית במועצות, אני 
יכול להגיד שהוא "נזיל" והמועצות מתייחסות 
באופן לא אחיד להגדרת התפקיד. גם כאן עלינו 
למצוא את הדרך הנכונה להפעיל את הפונקציה 
הזאת, בכל מקרה, במועצות שבהן קיים ייצור 
חקלאי גדול. אצלינו בעמק )יזרעאל גלבוע ועמק 
עושים  ואנו  משותף  ועדה  רכז  יש  המעיינות( 
את המיטב במגוון רחב של פעילויות שקשורות 
גם  פעילים  אנחנו  שלנו  במועצה  לחקלאות.  
פעלנו  למשל,  לחקלאות,  הנושקים  בנושאים 
ממנה  שסבלנו  הכלבת  נמרצת  במכת  בצורה 
או בתופעה של גידול ניכר באוכלוסיית התנים 
שהתרבו כתוצאה מבעיות סניטציה של בריכות 
הדגים ש"סיפקה" לתנים מזון בשפע. אנו דואגים 
לקבלת תקציב מיוחד לגידור הבריכות. לאחרונה 
הפעלנו פרויקט ייחודי שבו סיפקנו למגדלי הצאן 
פתרון מעשי לפינוי פגרים. פתרנו בעיה קריטית 
על רקע סחבת מצד המדינה. תחום אחר בו מועצה 
אזורית גלבוע פעילה הוא קידום מיזמי אנרגיה 
ייצור  להגדלת  הלאומי  למאמץ  בכך  ולתרום 
אנרגיה מתחדשת. המועצה גיבשה את מדיניותה 
2017.על  ותכניותיה במסמך שהוגש באוקטובר 
פי  העקרונות שגובשו ופורסמו מ.א. גלבוע תתמוך 
בהקמת חווה סולארית )שדות פוטו-וולטאיים( 
על קרקע חקלאית באזור התענך, ביוזמת מספר 
נוספים.  כלכליים  גורמים  ובשיתוף  ישובים 

לקראת  מתקדמים  בשלבים  נמצא  הפרוייקט 
מתייחסת  המועצה  רוח:   – טורבינות  ביצוע. 
בחיוב להקמת  טורבינות אך בכפוף להתקיימות 
כח  תחנות  לגבי  מקצועיים.  תנאים  של  שורה 
הקמת  שוללת  המועצה  מדיניות   - בגז  מונעות 
תחנות כאלה, בשל נזק לבריאות הציבור, השפעה 
שלילית על חיי התושבים  ועל הסביבה. וממש 
למשאב":  "ממטרד  של  ובהגדרה  בתחום  חדש 
מיזם  יוסף  תל  קבוץ  של  ברפת  נחנך  לאחרונה 
ייחודי לייצור חשמל  מפסולת חקלאית הנוצרת 
המבוסס  המתקן  מזון.  וגידול  ייצור  כדי  תוך 
על טכנולוגיה אירופאית מתקדמת, הוקם ע"י 
שותפות בין הקיבוץ לבין חברת "שטאנג אקו", 
בהשקעה  של כ – 15 מיליון שקל. בסה"כ יטופלו, 
לפי התכנון, כ - 60 אלף טון פסולת שתיאסף מכל 
שהמתקן  החשמל  כמות  שנה.  במשך  הישובים 
 אמור לייצר שקולה לצריכה  של כ 330 בתי אב!

 עובד, אתם מציגים פעילות רבה בתחומים 
פיתוח,  מגמות  משלבים  שכולם  שונים 
על  שמירה  החברתית,  הרווחה  הגדלת 
ועוד  האנרגיה  בתחומי  ,יזמות  הקרקע 
? הכלכלי  מצבכם  מה   , נוספים   נושאים 

נמצאים  אנחנו  אבל,  הדעת,  את  מניח  "מצבנו 
עדיין בתהליך הבראה בעקבות גרעון של כ – 70 
אני  פעולות  ובזכות  מהעבר  שהצטברו  שקל  מ' 
יכול להגיד שאנחנו קרובים להתאזנות. כמובן 
שאנחנו תלויים גם באותו סיוע שנקרא "מענק 
איזון" שהוא תמיכה ממשלתית למימון פעילויות 
שהממשלה רואה ומגדירה אותן  כחיוניות וגם 
הרשות  של  הכספית  ליכולת  מעבר  שהן  מבינה 
המיסים  גביית  נתוני  פי  על  המוניציפלית 

האפשריים."

המועצה האזורית גלבוע משתרעת על שטח של כ-250 אלף דונם, אוכלוסייתה מונה כ – 
30 אלף תושבים,33 ישובים. מתוכם 14 מושבים, 8 קיבוצים, 5 ישובים ערבים. המועצה 
נוסדה בשנת 1949. במליאת המועצה 45 חברים, ראש המועצה עובד נור )יליד קבוץ עין 

חרוד איחוד, 1971( נבחר לראשות המועצה בבחירות 2015 

33 ישובים. מתוכם 14 מושבים, 8 קיבוצים, 5 ישובים ערבים
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