מועצה אזורית חוף אשקלון
ועדה חקלאית
פרוטוקול ישיבת ועדה חקלאית מיום 12.5.19
נוכחים :גולן טל ,עובד דפנה ,צבי בר .חקלאים.
סדר יום:
הצגת נושאים לפעילות בתחומי האחריות:
.1
בעלי חיים -אלדד כהן.
גד"ש וירקות -עובד דפנה.
מטעים -גולן טל.
מים וניקוז -עומר דניאל.
כל אחד מהאחראיים על נושא יציג את הענף במועצה ,הצרכים שלו והנושאים הנדרשים בטיפול.
בחירת מרכז לנושא עובדים זרים.
.2
בחירת נציג המועצה להנהלת מו"פ דרום.
.3
עדכון פגישה עם מנהל המחוז במשרד החקלאות.
.4
עדכונים שוטפים מפעילות הועדה מהפגישה הקודמת.
.5
סיכומים:
עקב בעיות תאום ופרסום מועד ,הגיעו רק  2חברי ועדה וחקלאים ,הצגת נושאים תהיה בישיבה
הבאה.
 .1עובד הציע להפריד בין גד"ש לירקות .במידה ואחד מנציגי הקיבוצים ירצה ,אשמח
 .2הלה פנלון התנדבה לרכז את נושא העובדים הזרים.
 .3עובד דפנה יהיה הנציג במו"פ דרום.
 .4עדכון מפגישה של ראש המועצה ושלי עם מנהל המחוז.
א .הדגיש את חשיבות הועדה החקלאית.
ב .הסביר את הקשר של הועדה החקלאית למחלקות שונות במועצה:
איכות סביבה -רשות הניקוז ,לוודא שהמועצה העבירה כספים ,יש במשרד תקציבים המיועדים
לפעילות.
ועדה לבניין ערים -צירוף שטחים שהיו בחריגה .במועצה הוכנה פרוגרמה ע"י בני ישרים .ברמ"י
יש נכונות לרשום במשבצת את השטח.
דודק -במשרד החקלאות יש תקציב לגני שעשועים.
תיירות -תקציב לדרום אדום ,תקציב לירידים כפריים.
 .5עדכונים שוטפים מהפעילות:
א .רשימת התפוצה/חקלאים הוכנה -מאחר ולא היו תגובות מהמשקים/מושבים ,על בסיס
הסקר/מדידות של השטחים ע"י משרד החקלאות מעודכן ל 2019 -ורשימות שהיו במועצה
סה"כ כ 120 -חקלאים פעילים.
ב .באתר המועצה יהיה דף של הועדה החקלאית בו יופיעו הודעות משרדי הממשלה ,המועצות
האזוריות ואחרים באופן שוטף.
ג .הועדה החקלאית של המועצה צורפה לפורום הועדות החקלאיות של המועצות האזוריות.
ד .לאחר תאום עם היועצת המשפטית של המועצה ,כל אחראי תחום יוכל לשלוח חומר למזכירת
הועדה והיא תפיץ אותו על דף לוגו של הועדה החקלאית.
ישיבת הועדה הבאה תהיה ביום א  2.6.19בשעה ( 20.30השעה בהתאם לבקשת חלק מהחקלאים)
רשם
צביקה בר
יו"ר ועדה חקלאית
העתק -איתמר רביבו -ראש המועצה.
דורון -מנכ"ל המועצה.
חקלאים
אתר המועצה.
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