
 

 

 

 

  235 ת.ד  56000 מונוסון,-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645פקס:  03-9595632טל: 

 פירותענף ה

\\fs\fruits\Gal\ 50358-2016\פרוטוקולים\אגס\2010מסמכים.DOC 

       

 

 
 

 6/3/16מיום  1-2016פרוטוקול 

 
 

 יו"ר -  רפקור -  עדי שוורץ משתתפים:  
 חבר -  רפקור - בנבנישתי גרונר    
 חבר - מגשימים -  ויינברג יהודה    
 חבר -  שה"מ -  ישראל דורון    
 חבר - פרי מטולה -   כץ קובי    
 חבר - ענף הפירות -  רטנר עודד    

 חבר -  רפקור -  שוורץ חגי
 חבר -  הרקור - אברהם מייסטר    
 מיגל -  שמעון זית    
 מיגל -  אלקנה בן ישר    
 החברה לפיתוח הגליל -  עמוס לוין    

 המעבדה לקרור -  גמרסני דני
 נציג מו"פ צפון -  מי כפירשלו    
 מנהל ענף הפירות -  משה ברוקנטל    
 גמזו -  שמעון אנטמן    
 ענף הפירות -  ני נקררו    
 ענף הפירות -  אורנה סנדל    
     
 חבר -  ברעם -  קלמן בני חסרים :  
 חבר - רמות נפתלי -  כהן זבולון    
 חבר - רמת מגשימים -  ויינברג יהודה    
 חבר -  מטולה -  לויט נועם    
 חבר - איילת השחר -  כרמי אייל    
 חבר - הכרם בן זמר -  נחמיאס יוסי    
 חבר -  דישון -  קטעי סעדיה    
 חבר - בראשית -  אסף קרת    
 חבר -  רפקור - רובינשטיין מודי    
 חבר -  שקף - רוזנברג אברומי    
 חבר -  יונתן -  רטנר יונתן    
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 אינפורמציה.  .1 : סדר יום

 .2016תקציב מו"פ .  2   

 .2016.  תקציב שולחן 3   

 ות..  שונ4   

 
 מידע .1

 עודד רטנר הציג נתוני ביצוע של מכסות יבוא אגס מאירופה וארה"ב. 
 התקיים דיון. 

 
 סוכם 
 להעביר למשרד החקלאות את עמדת השולחן כי אין צורך ביבוא נוסף של אגס. א. 
 השולחן דורש מהשירותים להגנת הצומח ביצוע בדיקות שאריתיות חומרי הדברה בפרי  ב. 
 אחריות אורנה(.המיובא )ב  
 כמו כן דורש השולחן ליישם את תקנות בריאות העם )משרד הבריאות( בפרי המיובא  ג. 
 )באחריות אורנה(.  

 
 2016תקציב מו"פ  .2

  125ש"ח, כולל לא 635,  דהיינו 2015-הוצגה הצעת תקציב המו"פ, בהיקף זהה לתקציב שבוצע ב 
 למיזם החירכון.  אלש"ח 
 אלש"ח(. סה"כ  50-)להקטין ב 2015לאחר דיון, סוכם לעדכן תקציב מיזם חירכון בהתאם לביצוע  
 יבוא לידי ביטוי גם בדוח הביצוע של תקציב  2015-אלש"ח. הביצוע המצומצם יותר ב 585מעודכן  
 .2016וישפיע על יתרת הפתיחה של  2015 
 אלש"ח. 50-החרכון ב סעיפי המו"פ המוצעים אושרו בהקטנת תקציב החלטה : 

 
 2016-תקציב השולחן ב .3

 . 2015ולכן גרעון בביצוע תקציב  2015-רוני נקר הציג את הצעת התקציב, המראה גביה נמוכה ב 
 אלש"ח )יתרה זו תתוקן  86של  2016יש גרעון לתחילת  2015מאחר והיתה יתרה חיובית בתחילת  
 (.2בהתאם לאמור בסעיף  
 בל את עצמו זירוז הגביה מהמגדלים בחודשיים הקרובים. הצפי הוא הגדלת משה ברוקנטל קי א. 
 אלש"ח. 150הגביה בלפחות   
 התקציב, בהתאם למצב הגביה. בהפעלתצוות המו"פ יבדוק דירוג סדר עדיפות  ב. 

 
 מסגרת התקציב אושרה. מימוש תקצוב סעיפי המו"פ בהתאם לתכנית המלאה, יאושר בהמשך  
 הגביה. בהתאם לתוצאות 
 בתוספת פרמיית קנט. 2015-לדונם, זהה ל ₪ 80המאושר  גובה ההיטל 

 
 

 רשם :  שמעון זית        

 
 (3)עשוי לעבור עדכון בהתאם לסעיף  2016-תקציב מאושר של שולחן אגס ל –מצ"ב 

 תקציב מופ סופי יפורסם במועד מאוחר יותר 


