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 חמני,   יוסי אלוני, רמי רוזן, יונתן הראל, ויוסי צפריר. חסרים : יוסי הרשקוביץ.
העתקים: פטר וייס-ראש המועצה, אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה.

:נושאים
המים. בכמויותקיצוץ  .1
.הצמחים סגירת מועצת .2
ריסוס נגד מזיקים. .3
הודעת החקלאים לתושבים טרם ריסוס השטחים החקלאים .4

.

סוכם
בעקבות  בענין. תקציר מסר, מימי הדרום יוסי לוי סמנכ"ל  :המים כסותקיצוץ במ .1

 חמור במשק המים. מחסורנוצר  שחונותשלוש שנים 
  להמתין עד חודש אפריל לסיום הגשמים ואז תינתן החלטה לאחר דיון בכנס הוחלט      
.בנוגע למכסות המים        

של  ר על חשיבותהיהסב, יו"ר מועצת הצמחים, משה ברוקנטל  :הצמחים תסגירת מועצ .2
, יתוחים, פרדוגמא: מחק, ללמען החקלאי ופירט את פעולות המועצה מועצת הצמחים

 וכד'. ים ריסוסייעוץ בנושא 
 לצורך ביטול ההחלטתישיבות עם שר החקלאות והמנ"כל מספר  משה דיווח שבוצעו

 החלטה סופית תתקבל ע"י שר החקלאות.. מועצת הצמחים סגירת 

הוסבר שכל החומרים להדברה מאושרים ע"י המשרד להגנת  :ריסוס נגד מזיקים .3
הצומח.

הסבירה לחקלאים שיש לנהוג לפי נוהל בו  ,ועדההכרמית, רכזת  :הודעה לחקלאים .4
רות פשאהנבחנת תושבי היישוב בו מתבצעת הדברה יקבלו דיווח טרם ההדברה. 

 הדברה.העל  החלאיות,לחלקות  הגרים בסמוךלהודיע לתושבים 

מאגר מים מט"ש איילון.: נושא לישיבה הבאה .5

כתבה : סימה לוי

נושאים :"חמני, יוסי אלוני, רמי רוזן , יונתן הראל, ויוסי צפריר. חסרים : יוסי הרשקוביץ. העתקים : פטר וייס-ראש המועצה, אריאל הילדסהיימר- מנכ""ל המועצה.""משתתפים : אורחים : יוסי לוי – סמנכ""ל מימי הדרום, משה ברוקנטל יו""ר ענף הפרות במועצת הצמחים. מועצה : כרמית גבע – מנהלת מחלקה ורכזת הועדה החקלאית , סימה לוי- מזכירת המחלקה. חברי ועדה : ראובן ביטן – יו""ר הועדה, יוסי כחלון, יהודה גבאי, אברהם ניצני, טל בן נון, ויקטור"הועדה התכנסה בתאריך 27/11/17."03 דצמבר 2017 ט""ו כסלו תשע""ח" 1. קיצוץ בכמויות המים. 2. סגירת מועצת הצמחים. 3. ריסוס נגד מזיקים. סוכם4. הודעת החקלאים לתושבים טרם ריסוס השטחים החקלאים "1. קיצוץ במכסות המים: סמנכ""ל מימי הדרום יוסי לוי, מסר תקציר בענין. בעקבות שלוש שנים שחונות נוצר מחסור חמור במשק המים. לאחר דיון בכנס הוחלט להמתין עד חודש אפריל לסיום הגשמים ואז תינתן החלטה בנוגע למכסות המים." "2. סגירת מועצת הצמחים: משה ברוקנטל , יו""ר מועצת הצמחים, הסביר על חשיבותה של מועצת הצמחים ופירט את פעולות המועצה למען החקלאי, לדוגמא: מחקרים, פיתוח, ייעוץ בנושא ריסוסים וכד'. משה דיווח שבוצעו מספר ישיבות עם שר החקלאות והמנ""כל לצורך ביטול ההחלטת סגירת מועצת הצמחים. החלטה סופית תתקבל ע""י שר החקלאות." "3. ריסוס נגד מזיקים: הוסבר שכל החומרים להדברה מאושרים ע""י המשרד להגנת הצומח." 4. הודעה לחקלאים: כרמית, רכזת הועדה, הסבירה לחקלאים שיש לנהוג לפי נוהל בו תושבי היישוב בו מתבצעת הדברה יקבלו דיווח טרם ההדברה. נבחנת האפשרות להודיע לתושבים הגרים בסמוך לחלקות החלאיות, על ההדברה. C :\Users\Sherly\Downloads\327244.docxכתבה : סימה לוי"5. נושא לישיבה הבאה: מאגר מים מט""ש איילון."




