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 11.04.2021פרוטוקול ישיבת ועדה חקלאית סטטוטורית מיום 

 .והח"ם ,חנניה אווקרט ןסילביה גרין , אורנה איינשטייידידיה הוכמן, דודי אלון,  : נוכחים

 אורי פטקין, שמיל בלברמן, יוני אריאל : חסרים

 ששון.עזרא  מורן בקיש ו: רשט"ג

 

 : נושאים לדיון

 הצגת שת"פ מול רשט"ג למיזעור נזקי חקלאות כתוצאה מפעילות בע"ח. .1

 אוהד בן גיגי.  -הצגת מנהל תחום חקלאות מועצתי .2

 הצגת עיקרי הכנס למאבק בעליית תעריפי המים לחקלאות. .3

 שוטף. .4

 : מהלך הדיון

הוצגה תוכנית פעולה לייעול הפיקוח ומזעור הנזקים החקלאיים אשר נגרמים ע"י בע"ח, ע"י  .1

רשויות שלפיו, לכל רשות ישנו  11 -פקח מורן עזרה הציג מודל שמבוצע בצפון הארץ ב ט"ג.רש

פקח יעודי שתפקידו להוריד את היקף הפגיע בגידולים חקלאיים שנגרמים ע"י בע"ח. עלות 

  2/3רשט"ג,  1/3אש"ח כאשר ההשתתפות הינה  360 -קליטת פקח נוסף הינו בסדר גודל של כ

ע"י דודי כי יבוצע תיעדוף לנושאים העומדים לפתחנו ולאתר את התקציב  סוכם מוא"ז אשכול.

 הנדרש להוספת הפקח.

 דודי אלון מבקש לקבל את פירוט התוכנית של המודל כפי שהוצג.  .א

 חנניה אואקרט מבקש לקבל את סדר היום המוצע בתוכנית. .ב

של פקח  אורנה איינשטיין מבקשת לשלוח לחקלאים בכל המועצה תזכור על הימצאותו  .ג

 רשט"ג שכזה.

 אוהד בן גיגי הציג את עיקרי העשייה המתוכננת לתקופה הקרובה בדגש על: .2

וסיוע ליזמים במתן פתרונות . באיתור הקמת המנהלת לטובת טיפול בפסולת החקלאית .א

 קצה. 

ולשמש חולייה מקשרת בין משרדי הממשלה, המועצות   חיבור החקלאים למוא"ז, למו"פ .ב

 ולמוא"ז אשכול בכלל.  לחקלאים במועצה בפרט

 -הוצגו עיקרי הנושאים שעלו בכנס למאבק בתעריפי המים לחקלאות שהתקיים ב .ג

11.04.2021 . 
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 נושאים נוספים:  .3

לפי ענפים בקיבוצים  נדרש למפות את הנושאים המשותפים והמבודלים אורנה:  .א

 .  ובמושבים

ב. כאשר הניהול סילביה מבקשת להחזיר את ניהול היתרי הרעייה למג" היתרי רעייה:  .ב

 היה בידי מג"ב הנזק אשר נגרם לחקלאים היה מזערי. 

דודי: נדרש לקיים פגישה עם אושרה גבאי ונציג מג"ב רלוונטי )רצוי מ. מג"ב אזורי( על 

  מנת לדון על נושאי הפשיעה החקלאית באזורנו.

 

 

 

 אוהד בן גיגי רשם:                                                                                           

       ומנהל תחום החקלאותמרכז הועדה                                                                                  
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