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 2018יוני  26
י"ג תמוז תשע"ח

.20/06/18הועדה התכנסה בתאריך 

 משתתפים: 
אורחים : מאיר יפרח – יו"ר ארגון מגדלי ירקות –נבצר ממנו להגיע עקב מצב ביטחוני. 

מועצה   : כרמית גבע – מנהלת מחלקה ורכזת הועדה החקלאית , סימה לוי- מזכירת המחלקה. 
חברי ועדה נוכחים: ראובן ביטן – יו"ר הועדה, יוסי אלוני, רמי רוזן.  

חסרים: יוסי כחלון, יהודה גבאי, אברהם ניצני, טל בן נון, ויקטור חמני, יונתן הראל, ויוסי צפריר, 
יוסי הרשקוביץ.  

העתקים: פטר וייס-ראש המועצה, אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה.

:נושאים
המים. בכמויותקיצוץ  .1
.הודעות לחקלאים .2
.יבוא פרות וירקות .3

סוכם

 על מנת יתלוועדה החקלאיוזמן שוב . חרום בדרוםהמצב  עקבהגיע לפגישה נבצר ממאיר יפרח ל
 על קיצוץ המים.יותר יפרט ש

1. קיצוץ במכסות המים לשנת 2018: 
ראובן – הסביר את הליך קיצוץ המים ב – 11% ממים שפרירים עפ"י הקצאות ולפי 

מדד שהשתנה לפי צריכה בפועל לפי שנת 2016. 

הועלתה טענה שהחקלאים לא מקבלים הודעות/ מיילים. הנושא  – לחקלאים ותהודע .2
עדה חקלאית, לוז: חודש ויבדק מול מזכירויות יישובי המועצה )אחריות: מזכירת ו

 יולי(.

משתתף  ואבו הענבים החן ולבשראובן ביטן עדכן את החקלאים ש –יבוא פרות וירקות  .3
על מנת לקבל תשלום מכס  15.3 –ל  1.4 -סוכם על ניסיון להקדים את תאריך המכס מ

 גבוה יותר.

כתבה : סימה לוי
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