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    חברחברחברחבר    ----        צמח בננותצמח בננותצמח בננותצמח בננות    ----        מנש שלוםמנש שלוםמנש שלוםמנש שלום    ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
    חברחברחברחבר    ----        גליל מערביגליל מערביגליל מערביגליל מערבי    ----        עופר אריאלעופר אריאלעופר אריאלעופר אריאל

    חברחברחברחבר    ----        כפר רופיןכפר רופיןכפר רופיןכפר רופין    ----        בוקי גלזנרבוקי גלזנרבוקי גלזנרבוקי גלזנר            
    חברחברחברחבר    ----            ביצרוןביצרוןביצרוןביצרון    ----        נס נס נס נס ----רני בררני בררני בררני בר            
    חברחברחברחבר    ----    ארגון מגדלי אבוקדוארגון מגדלי אבוקדוארגון מגדלי אבוקדוארגון מגדלי אבוקדו    ----        אריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמן      
    חברחברחברחבר    ----            ברעםברעםברעםברעם    ----        יוסי הלפריןיוסי הלפריןיוסי הלפריןיוסי הלפרין            
    חברחברחברחבר    ----            מילופרימילופרימילופרימילופרי    ----        זיוזיוזיוזיו----רמי בררמי בררמי בררמי בר            

    חברחברחברחבר    ----            רמותרמותרמותרמות    ----        ראובן דורראובן דורראובן דורראובן דור
    חברחברחברחבר    ----        ראש הנקרהראש הנקרהראש הנקרהראש הנקרה    ----        און ברזילאי און ברזילאי און ברזילאי און ברזילאי             
    חברחברחברחבר    ----            ערוגותערוגותערוגותערוגות    ----        בוקי חייםבוקי חייםבוקי חייםבוקי חיים            
    חברחברחברחבר    ----            רינתיהרינתיהרינתיהרינתיה    ----        יורם פורטליורם פורטליורם פורטליורם פורטל            
    חברחברחברחבר    ----        אגרקסקואגרקסקואגרקסקואגרקסקו    ----        טלי זיו להבטלי זיו להבטלי זיו להבטלי זיו להב            
    חברהחברהחברהחברה    ----    צצצצ""""השרותים להגנההשרותים להגנההשרותים להגנההשרותים להגנה    ----        שלומית ציונישלומית ציונישלומית ציונישלומית ציוני            
    חברחברחברחבר    ----            צצצצ""""גנהגנהגנהגנההההה    ----        יגאל שולמןיגאל שולמןיגאל שולמןיגאל שולמן            
    חברחברחברחבר    ----        איילת השחראיילת השחראיילת השחראיילת השחר    ----        גרשון אפקגרשון אפקגרשון אפקגרשון אפק            
    חברחברחברחבר    ----            לכישלכישלכישלכיש    ----        אלירז דרוראלירז דרוראלירז דרוראלירז דרור            
    פרי מטולהפרי מטולהפרי מטולהפרי מטולה    ----            קובי כץקובי כץקובי כץקובי כץ            
    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----        עודד רטנרעודד רטנרעודד רטנרעודד רטנר            
    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----            רוני נקררוני נקררוני נקררוני נקר            
    מנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירות    ----        גדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץ            
    פפפפ""""ל אמל אמל אמל אמ""""מנכמנכמנכמנכ        ––––        אילן אשל אילן אשל אילן אשל אילן אשל             

    
    
    

  גדי, רני–דיווח שוטף . 1  :נושא הדיון 
 .אישור חברות גרשון אפק. 2
 .רענון שולחנות מגדלים. 3
 ר ועדה"בחירת יו. 4
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  תחזית שיווק- :סוקר הנושאים הבאים   :גדי
  סיכום חיובי לגבי חוזה ביטוח אבוקדו-
 . חידוש הרכב שולחנות-

 
 :סוקר הנושאיםש הבאים  :רני

 .עיקרייםזירוז ביצוע הערכות יבול במיני הפירות ה -

 . הועברו התמיכות המובטחות למגדלים–יצוא פירות קיץ  -
  כך שיתאפשר לגבות חוב המגדל–עדכון תקנות גביה  -
 שטח'  בסיס הגביה ישאר גביה מיח– מהמשווקים גם -
 ' מחב08/09 עדיין לא התקבלו סיכומים סופיים לעומת –יצוא פירות  -

 .היצוא התמורות עד כה לא מעודדות

 התמוטטות,  מצוקת אשראי– סימני המשבר הכלכלי –משבר כלכלי  -
 .עוסקים בשיווק פירות

 
 .ל"דיון פתוח בנושא הנצחת זכרו של דני ברונר ז

 
 

 .2009-מוסר דיווח בנושא קיצוץ מכסת המים ל. 1 :אילן 
 ק בגובה הקיצוץ שתוכנן" ממ100 לדרוש להקטין הקיצוץ המתוכנן של. 2 
 . המאגריםמלאותהתג ולא יתבצע עקב "    ברמה 
 .קורא לחברים שלא חתמו על קיצוץ מרצון לשקול העניין שוב ולחתום. 3 

 
 

 החלטות
 
 ב נציגי מועצות איזוריות והתאחדות "חידוש הרכב השולחנות עביצוע מהלך מאשרים .  1

 .ב התכתובת שתישלח לאזורים"רצ . האיכרים     
 
 .ב"רצ, ב הצעתה"רלי שור עמאשרים חידוש ביצוע תחזית שיווק באמצעות .  2
 

 .ר ועדה ענפית פירות"נס כיו-מאשרים בחירת רני בר .3
 
אי הסכמתו בתוך להודיע על למנש שמורה הזכות . דת כספיםר וע"מאשרים בחירת מנש כיו .4

 .שבועיים
 

 .חת זכרו של דני ברונרצראובן עופר ורמי יגבש רעיונות והמלצות להנ, צוות בהרכב אילן .5
 
 .ר הוועדה"עביר לכל חברי השולחן פרוט סמכויות יולה .6
 

ר ולחברים פעילים "מחליטים להעביר לדיון בוועדת כספים נושא החזר הוצאות ליו .7
 .בוועדות השונות

 
 .עדכון מצב הגביה יתבצע בכל ישיבת הוועדה .8
 

 . מין וכמות–ח בנושא יבוא פירות לישראל "דו .9
 
 

 גדי הורביץ:    רשם 


