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2018אוגוסט  14
 ג' אלול תשע"ח

.08/08/18הועדה התכנסה בתאריך 

משתתפים:  
אורחים : מאיר צור – מזכ"ל תנועת המושבים, ג'ו לוי – סמנכ"ל מימי הדרום. 

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

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

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

:נושאים
המים. בכמויותקיצוץ  .1
.רמי רוזן –כללי  .2

1. קיצוץ במכסות המים לשנת 2018: 
יוסי כחלון – הסביר את הליך קיצוץ המים ב – 11% ממים שפירים עפ"י הקצאות ולפי 
מדד שהשתנה לפי צריכה בפועל לפי שנת 2016, ולמרות שהובטח להם טרם קיבלו 

תשלום.

סוכם 
מאיר צור שמע את טענת החקלאים בנושא חוק 27 שפגע בחקלאים, לשאלתם מי קובע 

את נושא מים חלופים מדוע לא דואגים לחקלאים בענין- 
התקבלה התשובה הבאה ממאיר צור: אם לא מקבלים תשובה בנדון יתאחדו 

החקלאים  ויגשו לבית משפט. 

–רמי רוזן  .2
 שינוי בכללי הירושה.

 נהלינלווה לחקלאות דרישות המ.

סוכם

  יוסי הרשקוביץ ידאג לכנס  הנחלה.בן ממשיך וזכויות  בנושא כנסלערוך
 ואיתם בירגר. בהשתתפות עמית יפרח

 לקבלת עזרה. פוןנלווה לחקלאות רמי קיבל ממאיר צור מספר טל

כתבה : סימה לוי
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