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 חברי ועדה ענפית הדרים
 
 

 07/71/מיום פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית : הנדון 
 
 

 , לביא-שאול גור , )במקום גולדה עזוז(רפי צורי , קובי נגר, אבי צרפתי: נוכחים 
 ,מאיר פיינצק, קובי רייך, רוני רזון, ןמרדכי קדמו, חי בנימיני,             אריה שרייבר

 ,אמנון גרסיאני, צבי שפירר, משה סרפרז, רמי סיגל, בעז גלעדי,             הלל גרוסר
 .אריה מלך, רוני נקר', נח רבינוביץ, דוד גפן,  זכאי-            יצחק בר 

  
 

 .אבי קורנפיין, ניצן רוטמן, אמי סיון: חסרים  
 
 

 סדר היום
 
 .ר זמני"רת יובחי. 1
 .2007תקציב . 2
 
 ,ר זמני של הועדה הענפית"אריה שרייבר נבחר פה אחד לכהן כיו. 1

 . למלא מקומו בהעדרו-   חי בנימיני 
 
 גרם לנו לבצע, )ללא היטל עבור הדברה(עצירת ההיטלים וחידושם החלקי . 2

 .2007   בחינה מחדש של היכולת שלנו לבצע את תקציב 
 ח של המועצה שחולקה למשתתפים והיא מציגה"י רוני נקר והנה" ע   הוכנה עבודה

  מה ממנו בוצע ומה2007   את המאזן של הענף נכון למחצית יוני ואת תקציב 
 .   יש עדיין לבצע

 
  1.7 - יגדל הגרעון התקציבי ב 2007   מהנתונים שהוצגו עולה כי עד לסוף שנת 

 מ לממן גרעון זה ואין צורך בגביה עבור"אך יש מקורות כספיים בענף ע, ח"   מלש
 .   הריסוס עבור העונה הקודמת

 
 
 
 



 
 
 
 
  אסור להסתפק בהחלטה תקציבית ויש להכין תזרים מזומנים מעכשיו- קדמון   

 .              עד לסוף העונה
 
 מ להקל "אני פועל כרגע בכמה מישורים ע.  מסכים להנחיה של קדמון-     טל   

 :   על התזרים             
 

 גביית חובות ישנים. א 

 .2006 - ב  S.I.T -גמר חשבון עם משרד החקלאות בגין הריסוסים וה . ב 
 התחשבנות עם המשרד פעמיים בשנה בגין הריסוסים . ג 

 )ולא פעם אחת כפי שהיה נהוג            (
 

 .עם תחילת העונה, מתן מקדמה על חשבון ההדברה.          ד
 
   
 מ לכסות עלויות הסגירה של הרשות"הממשלה העבירה למועצה מענק ע - קדמון   

 מ להקל המצוקה הכספית"              לפיקוח חקלאי ואנחנו בוחנים עכשיו דרכים ע
 .י סיוע ממשלתי נוסף"              של המועצה ע

 .ועדה הענפיתימשיכו להשתתף בישיבות ה,               חברי הועדה הענפית שלא נבחרו
 
 ,צריך לאייש מחדש את תת הועדות של הענף,  לקראת הישיבות הבאות- חי בנימיני   

 אנו רוצים להיות אחראים לביצוע.                    ובראש ובראשונה את ועדת התקציב
 אבל איננו רוצים לא בגביה רטרואקטיבית עבור ההדברה, 2007                   תקציב 

 .            ולא להיכנס לגרעון       
 
 החלטות   
 
 .חי בנימיני לממלא מקום, ר זמני"אריה שרייבר נבחר ליו. 1   
 .לא מבצעים גביה לאחור בגין הדברת הזבוב. 2   
 .1.9.07טון החל מ /ח" ש35תנאי לביצוע התקציב הוא חידוש גביית היטל בגובה . 3   
 . תכין יחד עם טל ורוני תזרים כספי עד לסוף השנהתבחר ועדת כספים מצומצמת אשר. 4   
 ימשיכו החברים שלא , עד למינוי הרשמי של חברי הועדה הנבחרים והממונים. 5   

 .      נבחרו להשתתף בישיבות הועדה הענפית
 
 
 
 
 

 אריה שרייבר: רשם      


