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 5/12/11  מיום 5201-1' פרוטוקול מס

  
 ר שולחן"יו -  בנימינה - אבי גולדשטיין  :משתתפים

   חבר -ר ועדה ענפית"יו - נס-רני בר    
 חבר -  ברעם  - קלמן בני     

 חבר - פרי מטולה -  כץ קובי    
 חבר -  מ"שה - שמעון אנטמן    
 חבר -  נוב - ברוך מרגלית    

 חבר -  מזור - אדי דליות    
 חבר - כפר סירקין -  לוי ניר    

 צובה - צמיר מוטי    
 פ צפון"מו - שלומי כפיר    
 פ צפון"מו -  זיתשמעון    

 פ.מ.ל א"מנכ - כהן איציק    
 מנהל ענף הפירות  - משה ברוקנטל    

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי    
  הפירותענף - אורנה סנדל    
 ענף הפירות -  רוני נקר    

 ענף הפירות - יעקב רובין    
     

  

 חבר -  מטולה - אמיתי עדי   :חסרים  

  חבר -  ינון - גרלה עזרא    
 חבר -  ערוגות - קאופמן שלמה    

 חבר - בראשית - קרת אסף    
 חבר -  צוריאל -מן פרוספר'תורג    

 חבר - שדה משה - אסף דני

 חבר - גבעת נילי - דהן ליאור    
 חבר -  שפיר -  וייס יוסי    

 חבר - חקלאי ישראל.ה - טובלי יצחק    
 חבר -  בנימינה - לאואר עופר    
 חבר -  ינון - כהן עמוס    

 חבר -  רחובות - מדר יהודה    
 חבר - כרם בן זמרה - ממן סלומון    

 חבר -  אביבים - פרץ ישראל    
 חבר - זכרון יעקב - אל ישראלקרני    
 חבר - ראש פינה - מייסטר אברהם    
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 ה"תשע, אדר' ג 
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 .דיווחים.  1 : סדר יום
 .2015פ "תקציב מו.  2   

 .2015תקציב שולחן .  3

 .שונות.  4
 

 

 דיווחים .1
 .י השוק הסיטונאי וברשתות השיווק"הציג את העלאת אחוז הגביה מחקלאי ע  :נס-רני בר

 .שא נקודות הזיכוי בעובדים הזרים שמשמעותם תשלום נוסף של החקלאיציין את נו
ין אלהפירות והירקות זולים בארץ , ופההשפעה על יוקר המחיה בהשוואה לאיר

 .שיעור לעומת אירופה
 

 ציין את השיפור בגביה בענף הפירות בשל האכיפה ובתקציב האפרסק ישנו שיפור  :משה ברוקנטל
 . גביית חובות העברבגביית הכספים בגלל   
 .תאר את הבעיות במעבר כרם שלום והמאמצים להשאירו פתוח למעבר פירות   

 
  2015פ "תקציב מו .2
 

  :פ הכוללת את הנושאים הבאים"מציג את תכנית המו :שמעון אנטמן 
  זנים שיועברו 6ישנם .  מוכנסים זנים חדשים כולל זנים פטנטיים– חומר ריבוי   
 וות הריבוי בחוות מטעים מתוכננת להקמה באזור מצפה רמון באזור ח. למשתלות   
 .ם ווירוסים האופיניים לצפוןמזיקי, שנקי ממחלות   
 מיזם תחליף לאלזודף וטיפולים להאטת קלקול , דילול כימי ודילול מכני –ממשק    
 .הקרקע בהשקיה בקולחין   
 , ות לעמידות לנמטודותבחינת כנ,  המשך המחקר חיפושית הקליפה– צ"הגנה   
 .מיזם הבוטריוספירה ומיזם עש התפוח המדומה   
  פיתוח למדידת עסיסיות באפטרינה ומחקר למציאת מדדי – טיפול לאחר קטיף   
 .הבשלת יתר כתוצאה מאחסון ממושך בקרור   
 .ניקוי מוירוס ובדיקות וראלוגיות –שונות    

 
 והמדען  ₪ 378,000מתוכם שולחן המגדלים  ₪ 708,000כ התקציב המוצע "סה   
   330,000₪ . 

 
 ,  בסעיף איקלום ושונותנדרש להכניס, פ" על תקציב המוהתקיים דיון של הנוכחים   
 .הכנסות משתלנים שקיבלו זני פטנט   
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 פ" תקציב המומאשרים :החלטה  

 

 לקראת הקיץ יש להפיץ למגדלים 
 .סף פרוטוקול קירור אפרסק ונקטרינהמדדי הכנסה לקרור ובנו -
 .רכישת השתילם והטיפול המונע, המלצות להתנהגות עם מחלת הבוטריוספירה -
הזנים החדשים והזנים שנוקו מוירוסים לאחרונה שעומדים לרשות מגדלי , מבחר הזנים הקיימים -

 .האפרסק והנקטרינה
 .וע הצפת השוק בפרי נחותמ לקבל פרי איכותי ולמנ" דילול קפדני ע–מסר חשוב למגדלים  -
 חיות להתמודדות עם השרקהפון הנד -

 
 2015אישור תקציב  .3

  בדגש שגביית הכספים גדלה יותר מהתכנית 2014 וביצוע 2014מציג את תכנית  :רוני נקר 
 . 50%-פחות מ 2014בגין עקב גביה מהשנים שעברו לעומת זאת הגביה    

  להעלות 2015 וזה מאפשר בתקציב כתוצאה משיפור בגביה התקציב נשאר עודף
  מ תוך הורדת העלות האחידה לדונם " את תקציב הקדפ ולחדש"את תקציב המו

 .13%-ב
 

 -בתקציב כ כבר בטיוטאמתוכם  ₪ 400,000מ בסך " מבקש לאשר תקציב לקד:אבי גולדשטיין 
 מ "על חשיבות הקד, התקיים דיון של כל הנוכחים על סעיפי התקציב . 190,000₪   
 .ועל הבוסר   

 
 ק נ ט 

 .ח האקטוארי של אפרסק נקטרינה באסון טבע ובנזקי טבע" הציג את הדו:משה ברוקנטל 
 .נמצאים במשא ומתן על מחיר הפוליסה   

 
 :התקיים דיון של הנוכחים בנושא והועלו הנושאים הבאים  
 .יטוח ונושאים נוספיםדרישות נוספות בפוליסת הב, יכולת שליטה של ענף הפירות בביטוח רשות 

 
 ה ח ל ט ה 

 י "מ עפ"בהתאם לשיפור בגביה יוגדל תקציב הקד שהוגש 2015תקציב מאשרים את  .1 
 פרמיית ) + כמו בשנה קודמת(לדונם  ₪ 55 ההיטל לדונם .מ והשולחן"המלצת צוות קד  
 .הביטוח מקנט  
 .מ"מ ייפגש וידון בתכניות הקד"צוות קד .2 
 .גש במטרה לשפר את פוליסת הביטוחצוות קנט ייפ .3 

 
 

 משה ברוקנטל :רשם        


