מועצה אזורית הגליל התחתון

ד.נ .גליל תחתון ,מיקוד  ,0084211טל 14- 0082818 .פקס 14-0600620
דואר אלקטרוניSharonc@glt.org.il :

לשכת ראש המועצה
אילניה

כ"ד אייר תשע"ו
 10יוני 6102

פרוטוקול ישיבת ועדה חקלאית מס' 0651058100 - 8
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

משתתפים :דב וולפה ,אלי קליין ,דני טלית ,דרורה נחום ,אלה כהן חללה ,איתם בירגר.
סדר יום:
.0
.8
.3
.4

אישור פרוטוקול קודם
דוח רכז ותכנית עבודה
הצגת אגף שימור קרקע
דיון וסיכום

דיון והחלטות:
 .0הוצג המתווה בנושא פקח נזקי בע"ח אזורי .מודל של חלוקה בעליות  0/1רט"ג0/1 ,
רשות מקומית ו 0/1-חקלאים .הוצגה עלות שנתית :כ .₪ 101,111-עלות לאגש"ח 05,111
 . ₪מודל הצטרפות למשק בודד יבחן .במידה ומגייסים מספיק אגודות יפעל פקח רק
לגליל תחתון ,במידה ולא נבחן השתתפות עם רשויות נוספות( .אחריות איתם בירגר)

כפר-זיתים

 .8במסגרת הרצון להגברת השת"פ עם רשויות שכנות אנו מוסיפים לתפוצה את ועדות
חקלאיות כפר תבור ויבנאל ,אנשי הקשר אריה סלע וגלעד קרמר בהתאמה( .אחריות
לשכת סגן)

כפר-חטים

 .3תכנית לשטחים פתוחים -צוות מתוך הועדה החקלאית יהיה אחראי על הפרק בתכנית.
מטעם הועדה :אלון לרנר ואיתם בירגר.

כפר-קיש

 .4מועצת הצמחים -קיים לחץ לקראת התקציב הדו שנתי של הממשלה להכניס הצעת
מחליטים לביטול המועצה ולהסב למועצה וולונטרית כלומר ,ענף שלמעלה מ22%-
מהחקלאים הרשומים בו יצביעו שהם רוצים שולחן מגדלים יוכלו להקים כזה .מתוך
הכרה ראיה במנגנונים כנכס של החקלאים ובהעדר חלופה טובה יותר מבחינתנו אנו

מסד

מציעים מודל הפוך בו במידה ולמעלה מ 22%מצביעים שאינם רוצים בשולחן הוא
יבוטל -ייכתב נייר עמדה בנושא( .אחריות איתם בירגר)

מצפה

 .0מנהלת ההשקעות -המנהלת לא נפתחה ב 6102-וחקלאים שהגישו בשנתיים האחרונות
לא יקבלו את התמיכה .תומר גורפינקל משרונה כתב מכתב בנושא לשר החקלאות.
מאיר צור ,יו" התאחדות חקלאי ישראל הודיע שהוא מטפל בנושא – יש לעקוב( .אחריות
איתם בירגר)

שדה-אילן

 .0שימור קרקע -הקולות הקוראים יסגרו סופית ב ,05/1/02קיימים  1מסלולים .עדיפות
להתארגנות אזורית או לכל הפחות ברמת האגש"ח .יש להפיץ לחקלאים אחריות לשכת

לביא

מצפה-נטופה

שדמות-דבורה
שרונה

סגן
 .6ישיבה הבאה בנושא :פסולת חקלאית .תיאום באחריות לשכה
רשם :איתם בירגר
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