מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון ,מיקוד  ,10141טל 40-0068646 .פקס40-0600686 .
Email: lishkagl@iula.org.il
מוקד מוניציפלי146 :
www.glt.org.il
כתובת אתר אינטרנט:
 80ספטמבר 5802
כ"ד אלול תשע"ה

אילניה
ארבל
בית קשת

משתתפים :אייל שוורץ ,אלון לרנר ,דני טלית ,ראובן בירגר ,פז עפרוני.
מועצה :מוטי דותן – ראש המועצה ,יצחק פרסמן – מהנדס המועצה ,דב וולפה – סגן וממונה
חקלאות ,איתם בירגר -רכז חקלאי.
הוזמנו ע"י הועדה :דוד יפת – מנכ"ל מי גת ,סולימאן זועבי – סגן מנהל מחוז עמקים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

הנדון :פרוטוקול ועדה חקלאית בנושא תכנון שהתקיימה ב1684886416
 .0אושר פרוטוקול הועדה הקודם.
 .5דווח על מאבק החקלאים ,הועדה לוקחת חלק פעיל בפעילות .בהמשך מתוכננת הפגנות בצמתי
הארץ.
 .3בוצע דיון בנושא תכנון בהובלת ראש המועצה:
א .תכנון בע"ח :עולה כי במספר ישובים במועצה קיימת בעיה של כושר נשיאת מפגעי איכות
סביבה עקב ריבוי משקי פיטום בקר .יש מגמה של שינוי מדיניות של איכות הסביבה סביב
מפטמות בקר .ראש המועצה הנחה את הועדה החקלאית לגבש ולהגיש לו את המלצותיה
בנושא .עד אז הורה ראש המועצה שלא ינתנו היתרי בנייה למפטמות חדשות אלא בתכנית
מפורטת.הוחלט על הקמת צוות ייעודי לכך בשיתוף משרד החקלאות ,מועד מתוכנן
להגשת ההמלצות6881486416 :

כפר-חטים
כפר-קיש

ב .תכנון מטעים :ע"פ המידע שהתקבל בועדה ובמי גת הערכה היא כי בתשע"ו ינטעו ברחבי
לביא

המועצה כ 0088-דונם מטעים עם תשתיות למי קולחין .מי גת נערכת לגייס את ההיצע.
הוחלט כי תבוצע עבודה של הועדה לתכנון פרוגרמה לענפי הצומח בגליל התחתון .תאריך
יעד להגשת הפרוגרמה.5481186416 :

מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

 .4דווח מי-גת :ככל הנראה במהלך השנה ניתן יהיה לקבל מים ממאגר אלומות ,איכות המים
טובה ותעלה את האיכות הכללית .לא ניתן להגדיל את היקף המטעים בלי תכנון מקדים ,היום
אנו נמצאים בקצה גבול יכולת אספקה והאגש"חים חייבים לפעול ולהיות מתואמים.
 .2פרוגרמה לגליל התחתון :נציג משרד החקלאות דיווח כי שוב קיימת אפשרות להסדיר את
המשבצת החקלאית ליישובים ,יש להגיש פרוגרמה אזורית ולאחר מכן להמשיך עם פרוגרמות
ליישובים.
בברכה
איתם בירגר
רכז חקלאי
העתקים:
מוטי דותן – ראש המועצה
דב וולפה – סגן ראש המועצה וממונה חקלאות.
יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמוליק אייזנברג – גזבר.
חברי ועדה חקלאית

