מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL
28יולי2015
י"באבתשע"ה 


פרוטוקול ישיבה  17.07.15ישיבה מס 1

משתתפים:פטרוייס–ראשהמועצה,ארזמויאל–מנהלמחלקתתברואהורישויעסקים,סימהלוי–מזכירת 
המחלקה,חבריועדה-ראובןביטן-יו"ר,יהודהגבאי,אברהםניצני,יוסיצפריר,יוסיהרשקוביץ,יוסי 
אלוני,רמירוזן,ויקטורחמני. 
אורחים :משפחתסהר(אישתוילדיוכלתונכדאחגיסה) 
צפניהשאולקר–מנהלמחוזהשפלהוההרמשרדהחקלאות,יהודיתחלימי–סגניתמנהלמחוזהשפלה 
וההרמשרדהחקלאות,אורןבןסידון–שימורקרקע .
דודהיימן–מנכ"להתאחדותהאיכרים,עודדגרוס–יו"רסידוןגזר,רענןמדר–מחליףאיתןסהרז"ל, 
משהפיזחקלאיוחברבועדכורמיגזרסידון .
חסרים:טלבןנון,יונתןהראליוסיכחלון .

 .1הצגתמשפחתסהר
 .2דבריםלזכרושלאיתןסהרז"ל

יוסי ה .הכרותבמשך20שנהבוועדההחקלאיתוגםבשטח.כלשרחקלאותהגיעלסידון,איתןאירחבסברפנים
יפותובחיוך,ידעלייצגאתהדבריםהכואביםבצורהיפהומכובדת.אזורמרכזבעיותשלכלהחקלאים
מתנדבבמג"בבגזר .

ראובן הכרותמולשטחסידון–הייתהלודרךמיוחדתלהכניסלמסלול–ביצעזאתבדרךמיוחדתנכנסלליבנו .
קשראדוקבשיחהיוםיומית,גישהמכובדתלאמשנהמיעמדמולוגםאםביצעתדבריםלאטובים,היגע
לכלישיבהמשכמוומעלה.ממוחהבתפקידו .
בכלשעהובכלרגעיאמרלזכותו .
עודד עבדנויחדיו.חקלאיבסידון.איתןישבבפעילותציבוריתאיגודהאיכריםבמועצההפרותבשולחנותשונות
חברועדהחקלאותלאחרונהועדתביקורתתפקידעםהרבהאחריות .
לאצפויהמקרהאףאחדלאיכוללקחתממנואתתפקידו .
לבענקבכלתחום,מסראתנפשו .
איתןידעלדברעםכולםזכהלהערכהמכולם.כיו"רידעלהעביראתדברובשקטנפשי,פתרכלבעיות
במסירותולבכלכךגדול.מסירותלמשפחהלבניםשנמצאיםאהבהאחריותיתר,כינסאותםתחתכנפיו
כגודלאהבהגודלהכאב .

רענן מ הכרותמרחוק–עקבמחלתושלאיתןלאעבדעמואךשמענפלאותאודותיו 
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משה פ איתןהיהנעיםהליכותצנועחבר–חסרלימאודבשטח.אישמקצועביצעעבודהבדרךהנכונהביותר .

ויקטור היהחברטוביותרמידיישר–סרגל.חברכמואח .

צפניה הכרותשל25שנים .
רפרנטשלסידוןגזר 
תמידרוצהלהיותבקשר,אישישרומילתואמינה.למרותכלהקשייםתמידניסהלעזורלכולם,עזרהמון
לעמותות.בשנההאחרונהתיקןתקלותמיםלחקלאיםהפרטים.אהבלתתולחלוקמהידעשצברהמרוצת
השנים.ללאספקאבדהלכולם.
פטר איתןהיהחבר25שניםעודכשהייתיסגן .
נטועבאזורתרתימשמע .
איןעודאנשיםשנטועיםבקרקע .
חסרליהשיטוטבימישישי .
בפרלמנטאיתןידעלהרגיע,מטבעוהיהאישרגוע .
לעולםלאנתןתחושהשלבעיהאומחלה .
בשישיהאחרוןלפנימותוהודיעשהולךלניתוחהשתלה–באופןעקרוניאינימבקרבביתחוליםאבלאת
איתןביקרתיכברלמחרת .
לאיאמן–שהואחולהעםכלהאופטימיותשבו 
חסרמאוד .
נהוגכשמספידיםלהגידדבריםטוביםרציתילעקוץבציוניות–ללאהצלחה.הואהיהאדםנדיר 
שתהיומשפחהחזקהומלוכדתלאלהתקלקללשמורעלאימא .
לאניתןלשכוח .
אישתו תודהלכולםולמיליםהחמות.חשובלשמועולהשמיעלילדיםבצדאחרובתוךהבית .
אביבעבדעםאיתןמישהוהדליקשרפה(נשרפועצים)אביבאבאאוהבאתהעציםיותרממך.אבאנכנס
לתוךהאש–כאבלועלשריפתהעצים .
אהבהבתוךנשמתולאדמה .
הגיעלשטחלמרותשהיהאסורלו. 
היהליכלכךכיףלנסועבשטחולראותאתהפריחה–עושהלושלוותנפש .
וכאןהבנתיאתהפרידה .

אחיו הקשרבנינוהיהמעברלאחים .
במקריםשלזיהויגניבתמים–היהאומרלעודדנלךלמשטרהלא!הביאאתהחקלאילסדראתהעניןגבה
ממנותשלוםלפיהערכה .
זההיהאיתן–לאהסכיםלקלקליחסים .
פעםאחתבמקרהשלגניבתטרקטור01:30בלילההיהרץעםמשמרהגבוללמצואאתהטרקטור .
האמיןלחקלאיםוניסהלשמורעליהם .
תמידהייתהלואוזןקשבתגםאםלאהיהתפקידו .
חסרלימאוד .

כלמהשאומרהקטיןאתאבי .
בנו
אמרתםהרבה 
יוסי

מודהלמשפחהעלחלוקתהכבודוהאיחוד.יציאהשלמשפחתסהרמחדרישיבות .
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סדר היום של הישיבה:
א .עובדיםזרים.
ב .פסולתחקלאית.
ג .פרידהמיוסיהרשקוביץ
רמי פניותמכלמיניחקלאיםימימכירהתוצרתעצמית .
מהחושביםהחקלאיםבעניין? 
ראובן חקלאילאיכוללהתפנותלעניןייצורשלאלפיטונותביום .
איןחקלאיםקטניםרקגדולים .
יהודית לפתחאתהענין.ישיעוץמפשטימענקיםלענין 
רמי אפשרותלקייםמכירות 
צפניה משרדהחקלאותהתחיללעודדשוקאיכריםבצורהמסודרתע"ירישיוןואישור–לאבמשקים .
והיהבאזור–החקלאיםיוכלולהשתתף .
ראובן אםכלהרצוןהטוב–כךלאניתןלתקוףמחירים–הלחץצריךלבואמהכנסיפורסםמחירהקניהוהמכירה .
ארז במכירהצריכיםלהיותמסודרים 
יוסי חייםבמדינהעםחוקיםגםאםלאכולםמסכימים .
המדינהלאיכולהלתתהכשרלכלאחדשרוצה .
משרדהבריאות–היאהרגולטורית(לגבינות) .
עובדיםזרים 
ביתמשפטעליוןשדןמס'מעסיקים.החזירהאתהכדורולאנתןהנחיהלבטלוהעבירלמשרדהאוצר .
כלהגופיםהמגדלים–עושיםפעילותבנושא .
ראובן צפניה"האםמארגןסיורלשרהחקלאות"? 
צפניה לאבמועצה .
ראובן מחירקניהומכירה 
צפניה שרהחקלאותמנסהלהגיעלשיווקחופשי-שרהאוצרלאמסכים .
צפניה משרדהחקלאותרוצהלעודדאתהחקלאיםלהתארגנות 
מיתוגמוצרים 
כחמכירה 
כחקניה 
המטרהלארגןאתהחקלאיםלקניהמשותפת .
אורן פסולתחקלאיתרפרנטשימורקרקע .
נוהל2/15הסדרהפסולתחקלאות–פגרים,גזםנילונים–ישנומענקשנקרא"טיפולבפסולתחקלאית"
מפורסםבמרכבה .

סימה קולקורא–בירוקרטיהנוראית 
אורן עדאוקטובר–כלהקודםזוכה 
יוסי ה פסולתחקלאית–המוןפסולת 
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צפניה המענקיםקבועיםבכלבאזורים 
יהודית לעודדחקלאים 
לבחוןקולקורא 
חדש–צריךעזרה 
ארז
נוהלתמיכהמנהלי-פסולתחקלאי



צפניה הקולקוראלכולםלגדולולקטן–ליצירתקומפוסטבמשק 
נוהללכלהאפשרויות 
אורן שימורקרקע–תוךבקשותשלשנהשעברה–שעלבים.תכנוןוגםכספיישאתהיכולתלסחובשלהקרע
הבוצית .

יוסי אסוןטבעחורף–ענףהפרותהתקבלוכפסים32מיליון₪כלאותםזכאיםיקבלסכום .
אברהם פסולתבניןזריקותבשטחהמועצהבאזורנצרסרני.לפקחאיןגיבויביןג'וארישלבאריעקב–מטמנה .
יוסי מבהיראתעניןהפקחותבשטח .
צפניה צריךלשלוחתמונותלהציגמכתביםוכד' .
ארז

מודהליוסיעלקבלתולתפקידועלהחפיפה.נכנסלתפקידשלאדםעםהמוןידע,אשתדללעזורככל
שבאפשרותי.יידעחשובמאודמבקששיתוףפעולה .


ראובן מאחללארזלהיכנסלידעשליוסי.עלכלהאינפורמציה .
מאחללארזבהצלחה .
צפניה ליוסי–תמידהייתזמיןהגעתעםידעעשיר .


סגירת ישיבה 19:30
רשמה:סימהלוי 
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