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    ר ועדת כספיםר ועדת כספיםר ועדת כספיםר ועדת כספים"""" יו יו יו יו----    מנשה שלום מנשה שלום מנשה שלום מנשה שלום                 ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

    נסנסנסנס----רני בררני בררני בררני בר                    
    אריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמן                    
    יוסי הלפריןיוסי הלפריןיוסי הלפריןיוסי הלפרין                    
    חיים בוקיחיים בוקיחיים בוקיחיים בוקי                    
    אילן אשלאילן אשלאילן אשלאילן אשל                    
    רוני נקררוני נקררוני נקררוני נקר                    
    גדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץ                    
    ))))התנצלהתנצלהתנצלהתנצל((((    ראובן דור ראובן דור ראובן דור ראובן דור         ::::נעדרו נעדרו נעדרו נעדרו             

    
    

 נושאי הדיון

 .1/4/09 פרוטוקול אישור.  1
 .דיווח שוטף מנהל הענף. 2
 .ר ועדת כספים"ר ועדה ענפית ויו" יו–הגדרת סמכויות תפקיד .  3
 ).ל"במקום דני ברונר ז(בחירת נציג לוועדת  הכספים .  4
 ).ל"במקום דני ברונר ז(נציג ענף הפירות בוועד הפועל . 5
 .ח תזרים מזומנים"התקדמות בגביה ודו.  6
 ).09 + 08בגין (פים "וח התקדמות תשלומים למודיו.  7
 .סיעור מוחות לקרוב מגדלי הפירות לפעילות המועצה.  8
 
 

 .  :דיון והחלטות
 . אושר– 01/04/09 מיום 1' פרוטוקול מס. 1
 
 תשתית   , גביה,  בוסר: סוקר נושאי העבודה העיקריים,גדי  - הענף י מנהלי" עדיווח שוטף. 2

    ז להחזרת ענף הפירות לקידמת   נעשה מאמץ מרוכ, רני    .ת  לגביה    משפטית מתוקנ
    בנושא ענף הפירות ללא מעורבות של  במועצהיתקבלו החלטות ולמנוע מצב בו הבמה     
      העברת מידע וחיזוקל )הכולל את עובדי המועצה (במקביל נבצע מהלך מורכב .הענף   
 .הקשר עם המגדלים   

 ענף הפירות /ועדת כספים - 2' מספרוטוקול 
 19/4/09-מ
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 .ועדת הכספים תהווה הנהלה פעילה של הענףו  -הגדרת סמכויות תפקיד .  3

  ופעילות ויידעו את הוועדה לגבי ותר הענף יגדירו ביניהם תחומי אחרי"ר הוועדה ויו"יו     
   לוועדה ביצוע למשמעות הל הנושאים בעלי  כיביאו אתר הענף ומנהל הענף "יו.      הסיכום

 .מנת לקבל החלטה כיצד לנהוג      על
 
     יובא לאישור הוועדה ( המלצה לצרף את דרור אלירז –בחירת נציג לוועדת  הכספים .  4

 .)הענפית     
 
      ד פלס ייבחן משפטית מי יכול " עו– )ל"במקום דני ברונר ז(נציג ענף הפירות בוועד הפועל . 5

   ולאחר מכן תתבצע בחירה בוועדה הענפית בהמלצת ד הפועל מתוך הענףלשמש חבר בווע   
 .הוועדה הכספית    
 
    התחייביות , הצגת התזריםו  דיווחרוני – ח תזרים מזומנים"התקדמות בגביה ודו.  6

 .הכנסות     ו
 
       דיווח של רוני בנושא כמו כן  – )09 + 08בגין (פים "דיווח התקדמות תשלומים למו.  7

 : בנושא והתקבלו ההחלטות הבאותהתקיים דיון נירחב    

  גבית ההיטל היקףפ יהיה תוצאה של"לרבות מו) שולחן(תשלום פעילות בכל מין פרי  •
 .מהשולחן הספציפי

 .של קרן ענפית בכל מין פרי) חצי שנתי(ח תקופתי "להגיש דו •
 
 
ח פעילות להפצה בקרב "לנסח דו -רוב מגדלי הפירות לפעילות המועצה י סיעור מוחות לק.8

 .מגדלים ומשווקים יעדי הענף להפצה בקרב צב כרזת המגדלים ובנוסף לע
 

 :כללי
  
 : לדרוש דיון דחוף עם יוסי ישי בנושאים הבאים 

 .תכנית שנטוע מטעים לאחר הקיצוץ במכסת המים.       א
 .עובדים זרים לענף המטעים.       ב

 
 

  גדי הורביץ:  רשם 


