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נוציא פרסום של עיקרי הנושאים והחלטות שמתקבלות בישיבות 
, )למעט נושאים אישיים שלא יפורסמו מפאת צנעת הפרט

אבי , מיכל נדלר, משה סולומון
אלישע , חנה לייטמן, אסי מאיר

ד של "עו ד שטילמן"ניהל עו, ר
דין ודברים , ר"י אסיפה להוביל את התצ

במהלך הישיבה , בישיבה הוצג ההסכם כפי שהגיעו להבנות שני הצדדים
החלטה היתה . י חברי האגודה שנענו במהלך הישיבה

נעשתה בדיקת , להשתמש במי המאגר להשקיה
שהמים מול לימור מזכירת הישוב ואבי שדה נציג הוועד בנושא 

הוספת משאבה למאגר שתתאים לממירי התדר החדשים שהותקנו במבנה החדש 

 .דות מרוחקים פיזית מהמאגר
  נדחה את , 

  חקלאי שמעבד ה
  שנדרש בכל מקרה בכדי לאפשר 

אושר ניקוי התעלות בהדרגה 
 .י אבי וצביקה בשטח

לעיתים מעבודות חקלאיות , כמו כן מתבקשים כל החקלאיים לשמור על התעלות נקיות
את מעבר " סותמת"נכנסת אדמה או ליכלוך ו
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 משולחן האגודה החקלאית
 

נוציא פרסום של עיקרי הנושאים והחלטות שמתקבלות בישיבות , ראש השנה החדשה
למעט נושאים אישיים שלא יפורסמו מפאת צנעת הפרט(וועד הנהלה של האגודה החקלאית 

18.8.2017'  להלן סיכום מיום ב
משה סולומון, יובל גולדשטיין, יגאל לוין  - חברי ההנהלה

אסי מאיר - וועדת ביקורתשי חיימי וכמו כן חברי , יעקב פלד

ר"בהמשך לאסיפה הכללית שהתקיימה בנושא תצ, 
י אסיפה להוביל את התצ"ד חיימי עמרם שנבחר ע"מול עו, האגודה

בישיבה הוצג ההסכם כפי שהגיעו להבנות שני הצדדים, בנושא הסכם
י חברי האגודה שנענו במהלך הישיבה"עלו שאלות הבהרה נוספות ע

 .צגברוב קולות לאשר את ההסכם כפי שהו
להשתמש במי המאגר להשקיה) לקיים(נוסף חקלאילאור פנייה של 

שהמים מול לימור מזכירת הישוב ואבי שדה נציג הוועד בנושא  שי צביקה אי"עלויות ע
 

הוספת משאבה למאגר שתתאים לממירי התדר החדשים שהותקנו במבנה החדש 
 ).משומשת או ישנה

דות מרוחקים פיזית מהמאגרצנרת שתאפשר להגיע לש
, לאור הוצאות הרבות שהיו השנה בתיקון פיצוצי מים

שמעבד השקרוב למאגר ) דונם 90(נאשר מים משדה  ,ההשקעה בצנרת
שנדרש בכל מקרה בכדי לאפשר , ונאשר קניית מנוע נוסף, )ב"קו 20,000–

  .עבודה תקינה ויעילה
אושר ניקוי התעלות בהדרגה   -החלטה, ניקיון תעלות שמובילות מי גשמים למאגר

י אבי וצביקה בשטח"בשנתיים הקרובות על פי סדר עדיפויות שיקבע ע
כמו כן מתבקשים כל החקלאיים לשמור על התעלות נקיות

נכנסת אדמה או ליכלוך ו, בלים בתעלותשנעשות בשדות שגו
  

 
 
 

 
 

ראש השנה החדשהמהחל 
וועד הנהלה של האגודה החקלאית 
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