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הצגת נושאים לפעילות בתחומי האחריות.
עדכונים שוטפים מפעילות

סיכומים.
אלדד -ענף בעלי חיים -במועצה  19רפתות 5 -במשק הקיבוצי 14 ,במשק המושבי.
כ 20%-מהרפתות במשבר .הבעיה העיקרית היא הרגולציה ,בעיקר בנושא הסדרת הביוב.
בגברעם הבעיה נפטרה ע"י הקמת מתקן לטיפול בשפכים והזרמה למט"ש שדרות .בשאר המקומות יש
תשלום קנסות ברמה שמאיימת על המשך הענף .הצוות מבקש לגייס איש מקצוע שיציע פתרונות במפגש עם
החקלאים.
זבובים -לדעתו של אלדד ,יש התייחסות לא נכונה כלפי הרפתות והלולים.
הילה -עובדים זרים/עובדים לחקלאות -בקשה מהמועצה להסדיר את נושא מגורי העובדים הזרים.
הקצאות עובדים זרים -לעוטף עזה מגיעה תוספת .בפועל היא לא מגיעה ,הילה מציעה להתחבר למ.א .אחרות
בעוטף בתביעה לקבל את התוספת.
התייחסות לעובדים הזרים בעת חירום .הנושא חייב להיות מטופל ברמה מועצתית ,השגרירויות רואות
במועצה גוף מטפל ולא בחקלאי הבודד .יש לתאם תגובות יחד עם המועצות האחרות.
ניודים -בד"כ נעשה דרך חברות כ"א .יתכן ויש מקום לעשות זאת ע"י קשר של החקלאים עם חברת כ"א
אחת כדי שהניודים יהיו בתוך המועצה.
פרויקט סטודנטים לחקלאות /השומר החדש -הילה תוציא מכתב לחקלאים לבדיקת הצרכים ,ובהתאם
הנושא יטופל ע"י הועדה.
בקשה ברמת המועצה להסדיר את נושא מגורי העובדים הזרים.
עובד -ירקות -הירקנים הם צרכני המים הגדולים במועצה ,והם אלה שמחזיקים את מכסות המים של
המושבים .להערכתו ,מים יהיו הבעיה הגדולה של הירקנים במיוחד אלה שמגדלים ממערב לכביש ,4
החקלאים שם מחויבים להשתמש במים שפירים בלבד ומאוימים בקיצוץ משמעותי!
הדרכה מקצועית ,נכון להיום ,כולה פרטית .יש צורך בהדרכה ממוסדת ומתבקשת פעילות משותפת של
המועצה בנושא זה.
עדכונים
נוצר קשר עם מו"פ דרום ,ארגון המועצות האזוריות ,א .מגדלי ירקות וועדת הנגב.
המועצה משדרגת את אתר האינטרנט ובמסגרת השדרוג יהיה לועדה החקלאית דף נפרד בו יפורסמו הודעות
ועדכונים לחקלאים( .עד להקמת הדף ,העדכונים נשלחים בהודעות טקסט דרך מוקד המועצה ובאתר
הכללי).
טלי סטרק ממשרד החקלאות ,קיבלה קהל במשרדי המועצה ,לעזרה לחקלאים למילוי חוברות -עובדים
זרים.
הוכנה רשימת חקלאים ,תודה לאודליה ,שעוברת כעת עדכון ע"י חברי הועדה.
הישיבה הבאה תהיה ביום א  7.7.19שעה  20.30בחדר הישיבות במועצה.
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