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  השולחןר"יו - שחר גולדברג :משתתפים   
 חבר - בנדיק אדי    
 חבר - ברוך מתי    
 חבר - נס רני-בר    
 חבר - וינר ליאו    
 חבר - כהן רולי    
 חבר - עומרציפמן     
 חבר - ברוקנטל משה    
 חבר -  לוי ניר    
 נורדיה - זנסקי חייםרו    
 פ.מ.א - כהן איציק    
 ברעם - קלמן בני    
 מיגל - כפיר שלומי    
 מיגל - זית שמעון    
 ענף הפירות -יונתן שאולסקי    
 ענף הפירות - רוני נקר    

 
 

 חבר - אוחנה מנחם :חסרים 
 חבר - משעול גיורא    
 חבר - קלאוזנר שאול    
 חבר - דהן דוד    
 חבר - רגלית משהמ    
 חבר - סעידי יצחק    
 חבר - פרכטר יהודה    
 חבר - צרפתי אבי    
    חבר - שביט עמוס    
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 דיווחים .1
  מהמצב בשטח–כללי  

 
 .בשוק המקומי המחירים נמוכים. תחילת עונה יצוא בסדר ן רולי כה
 בהמשך העונה היצוא נפגע קשה מהמצב באירופה ובעיקר מהמשבר ברוסיה   
  שלא נפגע איכות הפרי טובה לפרי. עונה לא טובהסיכום  . וחסימת היצוא לירדן  
 .מהברד והגשם  

 
 . ביצואהמשבר ברוסיה פגע קשה. יבולים טובים  שחר גולדברג 
  . בנובמבר פגע קשה באיכות הפרי ואחוז הפרי המשווקהברד   

 
 דיווח מענף הפירות 

 
 . הגיעו להסכם עם היפנים שהאחריות על הזן היא של ענף הפירות – הזן שינשו משה ברוקנטל

 .שחרור הזן לנטיעה בלתי מוגבלת מותנה באי יצוא  פרי מזן שינשו ליפן  
 .הזן לנטיעה בהתאם לכללי העבודה הנהוגים בענףענף הפירות ישחרר את   

 
 .היקף נזקים גדול במספר רב של סוגי פרי –  בינוארנזקים מהסופה  

 
 מאמצים רבים נעשים להורדת עלויות כספיות ולייעל את מעבר  – מעבר כרם שלום  
 .הפירות  

 
 .הגברת פעולות האכיפה, שיפור בגביית ההיטלים –גביית היטלים   

 
 נמוכים באפרסמון המחירים ה לאור המצב הקשה ו– יפור ריווחיות באפרסמוןש  
 נפגשו פעמיים מנהלי בתי אריזה , בשיווק לעזה ובשוק המקומי, יצוא לירדןב, ביצוא  
 חשוב לציין שהמפגשים תרמו . ומשווקים בענף וגיבשו תכנית לשיפור הריווחיות  
 .שוק המקומי ובשיווק לעזהמיידית להעלאת מחירי האפרסמון למגדל ב  

 
  הוצגו הנתונים בהשוואה לאירופה שמחירים של הפירות והירקות – פער המחירים :נס-רני בר

 .בארץ נמוכים ביותר מאירופה  
 . הוצגו דרכי הפעולה לשנות הגזרה– נקודות זיכוי לתאילנדים  
 .חוק המועצה בכנסתהשינויים  הוצגו המאמצים לקידום - חוק המועצה   

 
  ל"מושיק דקל ז  
 מגדלי האפרסמון מרכינים ראש בצער על מותו הפתאומי של מגדל האפרסמון   
 .רני דיבר בשבחו ולזכרו של מושיק דקל. ל"מושיק דקל ז  
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 2015לשנת פ "תקציב מואישור  .2

 .פ"על תקציב המופ כהכנה להמלצה "דרכי הפעולה של צוות המוהציג את   :ליאו וינר 
 הומלץ על קיצוץ בתקציבי . פ"הוצגו תכניות המחקר בהתאם לדירוג שקבע צוות המו

  .המחקר במטרה לשלב תכניות מחקר נוספות
 

  :התקיים דיון של הנוכחים על תקציב המחקר בנושאים הבאים   
 מהות , הכנסת זנים חדשים, מקומו של עש התפוח המדומה, היקף תקציב המחקר   
  .המחקר של אוהד בנושא טיפול בפרי לאחר הקטיף ונושאים נוספים   

 
 לאחר התאמות בדרישה המקורית ( ₪ 178,000פ בסך "מאשרים תקציב המו) א :ה ח ל ט ה  
 ).של החוקרים   
 .לקבלת תוצאות מחקר המעבדהנריה אוהד ר "דתזומן פגישה עם ) ב   

 
 
 5201אישור תקציב  .3

 .נמוך יחסית שבשלב זה אחוז הגביה בדונם 2014 וביצוע 2014 את תכנית מציג :רוני נקר  
 מצם הגרעון שנצבר וצ, תוצאה מגביה משנים קודמות עומדים ביעדי התקציבכ   
 דונם / 48₪ המתבססת על היטל של 2015הוצגה תכנית לשנת . הקודמת משנה   
 . בהוצאות האחידות לדונם13%וירידה של ללא שינוי    

  
  של הענף האחידות לדונםההוצאות , התקיים דיון של הנוכחים על מרכיבי התקציב   
 .ויכולת שיפור הגביה   

 
 הציג את החוב האקטוארי באסון טבע ובנזקי טבע וכוונתם של הקנט להעביר את   :משה  
 .נזקי האלטרנריה מנזקי טבע לאסון טבע   

 
 :החלטה 

  .2015אישור תקציב  .1
 .נט יפגש עם הקנט לדון במרכיבי הפוליסהצוות הק .2

 
 
 שונות .4

 פ"החלפת נציג בצוות מו 
 .פ ולהכניס במקומו את חיים רוזנסקי"סעידי ביקש להפסיק את חברותו בצוות המו –שחר  

 
 פ"מאשרים את חברותו של חיים רוזנסקי בצוות המו - החלטה  

 
 
 

 משה ברוקנטל :רשם        


