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משתתפים :ארז מויאל – מנהל מחלקה ,סימה לוי – מזכירה.
חברי ועדה :יוסי כחלון ,יהודה גבאי ,אברהם ניצני ,יוסי צפריר ,יוסי הרשקוביץ ,טל בן נון ,יהונתן הראל ,יוסי
אלוני ,רמי רוזן ,ויקטור חמני.
חסר  :ראובן ביטן.
יוסי הר
למועצה.

ארגון מגדלי הפירות ,הבחירות למועצת הצמחים – עפ"י כמות לפי טונות השיווק מגיע לנו נציג
ננסה לתאם יחד עם מועצה נוספת.
פירות דונמים ,ירקות עפ"י טון.
המטרה – נציג מוצעה לפחות לירקות יהודה גבאי ויוסי כחלון.
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האם זה עוזר ?
ענף הטוב ביותר המועצה מתנהל טוב מאחר ויש נפח והוא בכל העונה.
לא כל מגדלי הפרות משלמים למועצה ולא כולם שבי רצון.
גביה מההיטלים שמשלמים מועצת הצמחים לארגונים האחרים  85%ענף הפירות מהגביה המרוכזת
 15%מהישובים ,מהירקות – מעבירים כסף .מהפירות  19ועדות אזוריות ו  61נציגים במועצה.
במה זה עוזר ?
מחקר ופיתוח ,ייצוג גופים ממשלתיים.
צריך לזכור שמועצת הפירות חיה ונושמת בזכות החוק.
ארגון מגדלי הפירות נתן פיצוי אסון טבע לשנת .1991
בית משפט פסק  95%למגדלי הפרות ,מחלקים .70%
למועצת הפרות בחירות בחודש פברואר מרץ צריך נציגים.
במועצות קורסות מול כל הפרסום לגבי הדברה  ,פרות ,תרנגולות ,ואין מי שיגן.
יש נציגות באזור וזה מאוד חשוב.
במועצות – כל אחד ,מושך לכיוון שלו .איך הציבור רואה את החקלאים דוגמא -:עגבנייה
הייתה תקופה קשה לחקלאים זה עשה טוב.
מס מעסיקים –  01/01/16יפסק .

בית חשמונאי בית עוזיאל גני הדר גני וחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר ביל"ו כפר בן-נון כפר שמואל
כרמי יוסף מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים
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נושא תאילנדים – מי שלא שילם מס ישלם רטרו .לשכת רואה חשבון לא קיבלו הנחיות כתובות איך
לנהל את תלושי התאילנדים
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נשאר לחכות בסבלנות ולראות שמה שנאמר נעשה .צריך להחליט איזה הפגנות אנחנו הולכים .צריך
להיצמד לדרך מסוימת.

יוסי כחלון

לשמור על המועצה למרות כל הקשיים )מסביר על כל תלונות אגרסקו והיום לאחור מצטערים על
השינוי(

אברהם אלוני

קנט – קרן לנזקי טבע
שמאים שמקבלים את המשכורת – כולם מרימים ידיים) .ניתן לבקש שמאי שרוצים לא חייבים
לקבל את מה שנותנים(
מציע ועד גזר לנסות לטפל בעניין הקנט.
אנסה בשמחה כל בעיה שיש ניתן לפנות אלי .לחקלאים תינתן העזרה דרך המועצה.
יש הרבה ביטוחים לכל דבר
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לזמן פגישה עם יו"ר הקנט
לטפל בנושא פסולת חקלאית
מיזם עם אורן בנושא ניילון בחודש מרץ  2016הפרויקט יפתח שוב
ביום ראשון תתקיים פגישה ועדי אגודה בנושא "ניקיון בשטחים החקלאים"
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