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 ועדה ענפית פירות
 1' פרוטוקול מס

 2010/33/-מ
 

    רררר""""יויויויו    ----            ביצרוןביצרוןביצרוןביצרון    ----        נס נס נס נס ----רני בררני בררני בררני בר    ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
    חברחברחברחבר    ----        גליל מערביגליל מערביגליל מערביגליל מערבי    ----        עופר אריאלעופר אריאלעופר אריאלעופר אריאל

    חברחברחברחבר    ----        כפר רופיןכפר רופיןכפר רופיןכפר רופין    ----        בוקי גלזנרבוקי גלזנרבוקי גלזנרבוקי גלזנר        
    חברחברחברחבר    ----        יסוד המעלהיסוד המעלהיסוד המעלהיסוד המעלה    ----        משה ברשחמשה ברשחמשה ברשחמשה ברשח        
    חברחברחברחבר    ----     אבוקדו אבוקדו אבוקדו אבוקדוארגון מגדליארגון מגדליארגון מגדליארגון מגדלי    ----        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    ----        אגרקסקואגרקסקואגרקסקואגרקסקו    ----        טלי זיו להבטלי זיו להבטלי זיו להבטלי זיו להב        

    חברהחברהחברהחברה    ----    צצצצ""""השרותים להגנההשרותים להגנההשרותים להגנההשרותים להגנה    ----        שלומית ציונישלומית ציונישלומית ציונישלומית ציוני
    חברחברחברחבר    ----    התאחדות האיכריםהתאחדות האיכריםהתאחדות האיכריםהתאחדות האיכרים    ----        ישראל קרניאלישראל קרניאלישראל קרניאלישראל קרניאל        
    חברחברחברחבר    ----            לכישלכישלכישלכיש    ----        דרורדרורדרורדרוראלירז אלירז אלירז אלירז         
    חברחברחברחבר    ----        איילת השחראיילת השחראיילת השחראיילת השחר    ----        אפק גרשוןאפק גרשוןאפק גרשוןאפק גרשון        

    
    חברחברחברחבר    ----        צמח בננותצמח בננותצמח בננותצמח בננות    ----        מנש שלוםמנש שלוםמנש שלוםמנש שלום    ::::חסרים חסרים חסרים חסרים 

    חברחברחברחבר    ----            ערוגותערוגותערוגותערוגות    ----        בוקי חייםבוקי חייםבוקי חייםבוקי חיים        
    חברחברחברחבר    ----            רינתיהרינתיהרינתיהרינתיה    ----        יורם פורטליורם פורטליורם פורטליורם פורטל        
    חברחברחברחבר    ----            ממממ""""שהשהשהשה    ----            חנן בזקחנן בזקחנן בזקחנן בזק        
    חברחברחברחבר    ----        רמות נפתלירמות נפתלירמות נפתלירמות נפתלי    ----        ירון בלחסןירון בלחסןירון בלחסןירון בלחסן        
    חברחברחברחבר    ----        בננות גרנותבננות גרנותבננות גרנותבננות גרנות    ----        דורון דרסלרדורון דרסלרדורון דרסלרדורון דרסלר        

    חברחברחברחבר    ----            נטועהנטועהנטועהנטועה    ----        הןהןהןהןעמוס כעמוס כעמוס כעמוס כ
    חברחברחברחבר    ----            אמיריםאמיריםאמיריםאמירים    ----        משה זרחימשה זרחימשה זרחימשה זרחי        
    חברחברחברחבר    ----    שוק סיטונאי צריפיןשוק סיטונאי צריפיןשוק סיטונאי צריפיןשוק סיטונאי צריפין    ----        אבנר מלכהאבנר מלכהאבנר מלכהאבנר מלכה        
    חברחברחברחבר    ----        ראש פינהראש פינהראש פינהראש פינה    ----        יעקב בלוםיעקב בלוםיעקב בלוםיעקב בלום        

    
    ל מועצת הצמחיםל מועצת הצמחיםל מועצת הצמחיםל מועצת הצמחים"""" מנכ מנכ מנכ מנכ––––צבי אלון צבי אלון צבי אלון צבי אלון     ----         : : : :מוזמנים ועובדים מועצה מוזמנים ועובדים מועצה מוזמנים ועובדים מועצה מוזמנים ועובדים מועצה 

     מנהל ענף הפירות מנהל ענף הפירות מנהל ענף הפירות מנהל ענף הפירות----גדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץ    ----
     חשב חשב חשב חשב––––רוני נקר רוני נקר רוני נקר רוני נקר     ----                    
    פפפפ""""ל אמל אמל אמל אמ"""" מנכ מנכ מנכ מנכ––––אילן אשל אילן אשל אילן אשל אילן אשל     ----                    
     ענף הפירות ענף הפירות ענף הפירות ענף הפירות––––עודד רטנר עודד רטנר עודד רטנר עודד רטנר         ----                    
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 . אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1  :סדר יום
 רכישה או -עמדת ענף הפירות לגבי משרדי המועצה .2                                    

  דיון–שכירות          
 .בחירת נציג נוסף לוועד הפועל .3   
 .סטנדרטים .4   
 .שונות .5   

 
 

 .עדכונים מהנעשה במועצה ובענף  :נס -רני ר
 

 .2009, 2008, 2007עדכוני מצב גבייה לשנת   :ר ו נ י 
 

א והשתתפות "מציגים נושא מכירת משרדי ענף הפירות בת :צבי/עזרא/רני
 .צ"ברכישת המשרדים בראשל

 
 :ה ח ל ט ו ת 

 .מאשרים פרוטוקול ישיבה קודמת .1
 
 .א"מ וההתמחרות לגבי מכירת משרדי ענף הפירות בת"מומאשרים המשך ה .2

 .האינפורמציה תובא לפני הוועדה לקבלת החלטה סופית 
 
 .מאשרים מכירת משרדי ענף הפירות בחיפה .3
 
 :הצמחים .לוועד הפועל מ) נוסף(בחירת נציג ענף הפירות  .4
 
 גדי+  רוני – ועדת קלפי :  הבחירות נערכו בקלפי .א
 5  –אילן אשל  -הצבעה תוצאות ה .ב

 4 -ראובן דור     
 5 -אריה רוטמן    

 
 .אילן אשל ואריה רוטמן ברוטציה: נציגי ענף הפירות יהיו  

 
 . מהקדנציה50%אילן אשל יכהן ראשון למשך  

 
 
 

 גדי הורביץ:   רשם        


