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 בהשפעות הקורונה להנדון: הקמת חמ"ל לטיפו

 

 . מטרות החמ"ל1

  

 א. החמ"ל יהווה מטה ארצי משותף לטיפול בהשפעות משבר הקורונה על כל ענייני החקלאות במדינה.    
  

ב. החמ"ל ירכז את כל הבעיות העולות מהשטח, ויתאם בצורה מאוחדת את הפעולות מול גורמי     

 הממשלה.

 מרגע הקמתו, כל הפניות למשרדי הממשלה יבוצעו באמצעותו.        
  

 החמ"ל ירכז, יקבע וידאג לביצוע מדיניות התקשורת.ג.    
  

קובעי מדיניות ודעת קהל )הפגנות, מפגני מחאה, גיוס ד. החמ"ל ייזום ויבצע פעולות להשפעה על    

 מתנדבים לפעולות וכו'(. 
  

 ה. לקבוע תקציב פעילות מיוחד לחירום על בסיס עיקרון ערבות הדדית.    
  

 

 . הרכב החמ"ל:2

 א. הרכב "רזה" ככל הניתן, לא יותר מעשרה נציגים, כדי לוודא זריזות ויעילות.    

 ב. החמ"ל ינוהל באחריות התאחדות חקלאי ישראל.    

 מאיר צור, יעקב בכר, אבו וילן. ג. נציגי החמ"ל:    

 דרוראילנה החמ"ל:  מנהלתד.     

 ה. מנהלת התקשורת: הדר אלוני    
        

 וןמספר טלפ ארגון שם

 050-5388001 התאחדות חקלאי ישראל אבו וילןצוות מצומצם :  

 052-3666066 התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור                      

 054-4921664 ארגוני הקניות הכלכליים הקיבוציים יעקב בכר                      

 050-6235378 התאחדות חקלאי ישראל מנהלת החמ"ל: אילנה דרור

 052-3795450 התאחדות חקלאי ישראל הדר אלוני מנהלת התקשורת:

 אלי אהרון

 אורן ברנע

 052-3964190-אלי ירקותארגון מגדלי 

 054-6673129 –אורן 

 050-5369639 ארגון מגדלי פירות ירון בלחסן

 050-9901398 ארגון מגדלי עופות מוטי אלקבץ

 050-5219240 ארגון מגדלי הדרים חי בנימיני

 052-2437960 התאחדות מגדלי בקר אביתר דותן

 052-5450800 התנועה הקיבוצית חבלין םחיי

 052-5775227 תנועת המושבים פלג אוריון

 050-5535789 האיחוד החקלאי ירון סולומון

 050-5387449 ארגון עובדי הפלחה דיוויד לוי

 054-4977723 מועצת הדבש מידן בזא

 050-5500061 ארגון מגדלי דגים אלי שריר

 054-4386638 אגודת מגדלי התבלינים אנה מלר

 052-6383177 ארגון עזיזה אילנית דדוש

     



      

      

      

ד. החמ"ל יפעל באמצעות גרעין מצומצם במשרדי התאחדות חקלאי ישראל, יתר הנציגים יעבדו 

 ממשרדם באמצעות שיחות זום.

  

 . שיטת העבודה3

  

 א. החמ"ל ירכז את כל הפניות מכלל ארגוני החקלאות.

מהות הפניה,  . מזכיר החמ"ל ינהל טבלת שליטה מסודרת למעקב אחרי כל פניה: מס"ד, תאריך,ב

 הגוף המוסר, הטיפול הנדרש )לפי החלטת מנהל חמ"ל(, מי הנציג האחראי לטיפול, מעקב טיפול.

ג. מנהל החמ"ל יקבע נציג אחראי לטיפול לכל בעיה/נושא שעולה. במידת הצורך ימונה אחראי שאיננו 

 חבר חמ"ל לנושא מסוים.

 ד. בסוף כל יום יוציא החמ"ל עדכון פעילות לרשימת תפוצה )טבלת שליטה מעודכנת(.

תתקיים ישיבה מורחבת בהשתתפות ראשי/נציגי ארגונים רלוונטיים לפי החלטת  לשבוע. אחת ה

 החמ"ל. תמנהל

    

 חמ"ל:מנהלת הדרכי תקשורת ל

 050-6235378  :טלפון    

 elana@iff.co.il  :   מייל   

     03-7719097:     פקס   

 

 

 

 בברכת פסח שמח וכשר,   

 

 

 אבשלום )אבו( וילן

 מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

 

 

 


