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 2-2018  שולחן אפרסמון

  21/10/18פרוטוקול ישיבה מיום 
 

 חבר - נס רני-בר משתתפים :  
 חבר - סעידי נתי  
 חבר - בניקלמן   

 חבר - קלאוזנר שאול    
 חבר - ברוקנטל משה    
 ענף הפירות - נקררוני     
 ענף הפירות - רוביןיעקב     
  לאווינר     

 
 

 השולחן יו"ר - שחר גולדברג  חסרים : 
 חבר - אוחנה שחר  

 חבר - ברוך מתי
 חבר - איילבינסקי 

 חבר - בן זאב שי
 חבר -  לוי ניר    

 חבר - עומרציפמן   
 חבר - חייםרוזנסקי   

 
 

 
 דיווחים. .1  סדר היום :

 פרידה מחברי שולחן קודמים.      .2
 אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן.      .3
 ת קנט,קד"מ, מו"פ(.בחירת ועדות מקצועיות )צוו      .4
 עבודת השולחן.נוהלי   .5
 חלטה על סוג הגביה.ה  .6
 גובה ההיטל לדונם.  .7
 שונות.  .8
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 דיווחים 1.

 ל ההכנות לפגישה עם וועדת ההשבחה בה הוא ממליץ להקים תכניתדיווח ע :נס-רני בר 
  השבחה בניהולה של ענת יצחקי. התקיים דיון של הנוכחים על הצעת תכנית   
 ההשבחה ועתיד הענף, תכונות נדרשות לזנים החדשים, זנים מיפן ומסין ונושאים    
 סוכם להטיל על רני וענת להגיש את תכנית ההשבחה לוועדת ההשבחה   נוספים.    
 של ענף הפירות.   
    

 פרידה מחברי שולחן קודמים .2
 ם על פעילותם לקידום הענף הודה ליו"ר השולחן שחר ולחברי השולחן הפורשי :משה ברוקנטל 
 בקדנציה הקודמת.   

 
 אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן .3

 )ללא נוכחות של שחר גולדברג( ברוקנטלמשה 
 מציע לחדש את המינוי של שחר גולדברג כיו"ר השולחן. 
 בחירתו של שחר אושרה.  החלטה: 

 
 בחירת ועדות מקצועיות )צוות קד"מ, קנט ומו"פ( .4

 ייבחרו בישיבת השולחן הבאה. החלטה:  
 
 נוהלי עבודת השולחן .5

 הציג את נוהלי עבודת השולחן וחשיבות השתתפות החברים בישיבות השולחן. משה ברוקנטל: 
 
 החלטה על סוג הגביה )לדונם או לפי שיווק( .6

 במסגרת התקנות אשר יובאו לאישור בוועדת הכלכלה של הכנסת יש התייחסות  משה ברוקנטל: 
 לנושא הגביה. התקנות המוצעות מאפשרות לשולחנות המגדלים לבחור בין שתי    
 דרכי הגביה לטון או לפי דונם.   
 הגביה בענף האפרסמון תהיה לפי דונם. ה ח ל ט ה : 

 
 גובה ההיטל לדונם .7

 .2018גובה ההיטל יהיה כפי שהוחלט בשנת  : החלטה 
 

 
 

 משה ברוקנטל  רשם :       


