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 1-2016פרוטוקול  – שולחן אפרסמון

 6/12/17פרוטוקול ישיבה מיום 
 

 השולחן יו"ר - שחר גולדברג משתתפים :  
 חבר - בנדיק אדי    
 חבר - וינר ליאו    
 חבר - כהן רולי    

 חבר - עומרציפמן 
 חבר - קלאוזנר שאול    
 חבר - ברוקנטל משה    
 חבר - נס רני-בר    

 בדהמע - אוהד נריה
 מיגל - זית שמעון    

 מ.החקלאות  - יצחקי ענת
 מועצה - רוני נקר

 מועצה - יעקב רובין
 

 חבר - ברוך מתי חסרים :
 חבר -  לוי ניר    
 חבר - משעול גיורא    

 חבר - אוחנה מנחם
 חבר - דהן דוד    
 חבר - מרגלית משה    
 חבר - סעידי יצחק    
 חבר - פרכטר יהודה    
 חבר - י אביצרפת    
    חבר - שביט עמוס    

 
 
 

 דיווחים. .1 סדר היום : 
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 2016מאי,  23

 "ו אייר, תשע"וט
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 דיווחים .1
 

 על סיור ברוסיה עם שר החקלאות אורי אריאל. דיווח על פעילות הוועדה הבין דיווח   נס-רני בר 
 החקלאות, אוצר וכלכלה שתפקידה לבדוק את  משרדית המורכבת מנציגי משרד   
 ן הפעילות של מועצת הצמחים.פאו   

 
 דיווח על נזקי הקרה, הסכמי שולחנות המגדלים וענף הפירות עם הקנט, היערכות  משה ברוקנטל

 לבחירות למועצת הצמחים.  
 

 ון.יש לעשות שינויים בפוליסת הביטוח בהתאם לפגעים שתוקפים את האפרסמ לאו וינר 
 
 לקיים פגישה של צוות הקנט של השולחן עם נציגי קנט לעשות שיפורים  ס ו כ ם : 
 .2017בפוליסה לקראת הסכם ביטוח    

 
 2016אישור תקציב מו"פ  .2
 

 דיווח על תהליך המלצת המחקרים ע"י צוות המו"פ של השולחן. לאו וינר 
 .2015דיווח על ביצוע המחקרים בשנת    
 המומלצת ע"י צוות המו"פ. 2016הציג את תכנית המחקרים    

 
 הציג את מיזם עש התפוח המדומה ומיזם מי הקולחין. משה ברוקנטל 

 
 התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים: 
 במחקר של אוהד נריה, חלוקת   MSPצמצום תהליך הנשירה במחקר של ענת יצחקי, שימוש ב  
 י ץ בתכנית קד"מ לאפרסמון, הענף לפנהתפוח המדומה, ריכוז מאמ הנטל של מיני הפירות בעש 
 ברירת לחדול או להמשיך, חשיבות קידום מכירות. 
 .2016-ל ₪ 188,000מאשרים ההצעה שהוגשה ע"י צוות המו"פ בסך  סוכם : 

 
 2016אישור תקציב  .3

 מהתקציב עקב הכולל גביית כספים גדולה יותר  2015וביצוע  מציג את תכנית רוני נקר  
  2015לעומת זאת הגביה בגין  .הצלחת פעילות האכיפה והגביה משנים שעברו   
 . 80%-. מעריך מנסיון של שנים עברו כי הגביה תגיע ל60%-רק לבשלב זה מגיעה    
 . התקיים דיון של הנוכחים על 80%מתוכנן על גביה של  2016תכנון תקציב    
 התקציב ומרכיבו.   

 
 לדונם. ההיטל יעמוד על  ₪ 5-תוך הורדת ההיטל ב 2016מאשרים תקציב   ההחלט 
 /ד' + פרמיית הביטוח בקנט.₪ 43   

 
 
 

 משה ברוקנטל רשם :       


