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מחלקת חקלאות



איך התחלנו
קביעת מטרת על•

ז אשכול  "החקלאות כנכס אסטרטגי משמעותי של מוא•

מאגר נתונים  •

ש  "קביעת יעדים אסטרטגיים ובניית תוכנית עבודה רב•

טיוב הקשר בין המועצה לחקלאי מתוך הבנה שלחקלאי צרכים ייחודיים•

"כתובת ברורה לחקלאי ולחקלאות", זמינות•

הקמת מרכז מענים ייעודי לחקלאי•

חינוך חקלאי, פסולת חקלאית וסביבה, חדשנות בחקלאות•

חקלאות בחירום•

בזמן סבבי הסלמה ואחריה, היערכות להסלמה•



פסולת חקלאית
שני תהליכים מקבילים•

.אשכול רשויות נגב מערבי•

הקמת מנהלת פסולת חקלאית אשר תפעיל מערך לוגיסטי שיטפל בשני זרמי פסול עיקריים•

עקרון כלכלה מעגלית•

מיחזור•



פסולת חקלאית
ז אשכול"מוא•

ז אשכול"ק קרן ניקיון מוא"ק•

מערומי פסולת מעורבת כמיליון טון במרחב•

נוף סביבתי•

סולארי•



חדשנות בחקלאות

אין חדשנות בלי חקלאים וחקלאות ואין חקלאות בלי החדשנות•

י אשכול רשויות נגב מערבי רואה במועצה אזורית  "החקלאות המתקדמת אשר מופעל עקלאסטר•

בעולמות  ( והארצי)להוות מרכז הניסויים המרחבי אשכול נכס ייחודי ומשלים למרחב ביכולת 

להוות כר , מטרת המרכז הינה להוות גורם משלים למרכזי החדשנות במרחב. החקלאות המתקדמת

פורה לחברות וסטרטאפים מכל הארץ לבצע ניסויים בשטחי המועצה בשיתוף החקלאים במרחב וכלל 

.  גורמי הסיוע ברמה הארצית

הידע החקלאי העצום שווה ערך לכל בעל תפקיד , החקלאי הינו נדבך חשוב ביותר להצלחת כל מיזם•

שותף מלא  אלא " שטח ניסוי"לכן בחיבור החקלאי ליזם אנו דואגים שהחקלאי לא יהיה רק , אחר

.גם מההצלחה בעתידשיהנהכזה , לתהליך



חדשנות בחקלאות

ק מחקר ופיתוח"ק•

במסגרת מציאה לפתרון קצה-טיפול בגזם החקלאי•

2023ע "סיוע בעמידה ביעדי ת-גידולי שדה•

ק לפיתוח מענים אמיתיים בחקלאות"ק•
(אבני דרך, הצעות מחיר, תוכניות עבודה)מיזם חדש ישים היתכנות גבוהה לביצוע •

מענה לצורך קיים•

בעל השפעה רחבה לחקלאות אשכול•

פעילות שמתקיימת בתוך שטח המועצה•

2023יישום במהלך שנת •



חינוך חקלאי

ביסוס החינוך החקלאי בבתי הספר  •

לכלל התלמידיםהנגשתה'  יב-בניית תוכנית לימודים במסלולים השונים מכיתות א•

ואגרוטקמגמת חקלאות כמגמה מדעית המשלבת חקלאות מסורתית •

מכון וולקני-שותפויות חינוכיות במרחב•

,  קיימות, לימודי סביבה, חממות מחקר)הקמת חווה חקלאית לימודית משולבת •

(טכנולוגיות חקלאיות



חינוך חקלאי

נמצא  

כאן






