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 11/12/18מיום   1-2018פרוטוקול ישיבה 

 
   

 יו"ר השולחן -  פתחיה - ןראובן ביט נוכחים :
 חבר - בקעת הירדן - אבנר צבי    
 חבר -  בקעות - דוגמא אמיר    
 חבר -  לכיש -  שיקו    
 חברה -  ערבה - מרים כרמון    
 חבר -  שחר - לוצטו יואל    
 חבר -  ערוגות - רוביץ אסףלז    
 חברה -  ערבה - גינת דליה    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 שה"מ - רבן אייל     
 ענף הפירות - רוני נקר    
 ענף הפירות - יעקב רובין    
    
 חבר -  גמזו - חזות שמעון חסרים :  
 חבר -  ערוגות - וינברג נתן    
 חבר -  משואה - הללי גיא    
 חבר -  לכיש - ארד אסף    

 חבר -  לכיש - יוסי בן דב
  חבר -  לכיש - הדר חיים    

 חבר -  לכיש - אודי רוזנפלד    
 חבר -  גלגל - שרון יובל

 חבר -  גלגל - ישורון יובל    
 חבר -  פדיה - חמני ויקטור    
 חבר - כרמי יוסף -  ל דבט    
 חבר -  אלונה - קרן יצחק    
 חבר -  לכיש - פאר עמיר    

 
 
 
 
 
 

 2018פברואר,  14

 "ט שבט, תשע"חכ
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 סדר היום :
 דיווחים. .1
 .2018תקציב מו"פ  .2
 .2018תקציב  .3
 שונות. .4
 
 
 

 דיווחים .1
 הציג את תהליך הארועים שקרו בחודשים האחרונים בנושא חומר הריבוי בחוות  -  : אייל רבן 
 מאכל והתמודדות  יזרעם. הדגיש את הצורך לעמוד על האינטרסים של מגדלי ענבי     
 , מגדלי ענבי יין והשירותים להגנת הצומח.עם היקבים     
 מטרתם בעיקר לאזור המרכז. הערכות השולחן ליבוא זנים חדשים שהציג את  -   
 .IFGהציג את יתרונות חברת      
 הזמין את חברי השולחן ליום צוות מקצועי ביום רביעי השבוע. -   
 התראה ארוכה יותר למפגשים. חברי השולחן ביקשו     
    
 הציג את אסף כחבר שולחן חדש במקום סער בוקי. - ראובן  ביטן: 
 הציג את תכנית הסיורים המתוכננת. -   

 
 דיווח על הפגישות עם גלעד אלירז בנושא יבוא ענבים, שהבקשות המרכזיות שלנו  צבי אבנר: 
 נו להקדים הטלת המכס שר החקלאות לבקשתתקבלו, העלאת המכס וגיבוי ה   
 בחודש.   

 
 דיווח על התהליכים שענף הפירות עובר לאחר הוראת שר החקלאות על הוצאת  :משה ברוקנטל 
 מספר מינים מענף הפירות.   

 
 
 2018תקציב מו"פ  .2

 הכוללות השתתפות במיזמים, השקיה  2018הציג את תכניות המחקר לשנת  אייל רבן : 
 ודישון, איכות פרי, הגנת הצומח וזנים. המחקר של אתי אור באיכות הפרי ושל    
 מוניר מואסי בהגנת הצומח לא עברו עדיין שיפוט בוועדת המו"פ של השולחן.   

 
 פרל לאחזקת חלקת הזנים. דיווח על הפועלים שהוא מספק לאבי :ראובן ביטן 
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מחקרים שנעשים דרי עדיפות במחקרים, פרסום הסהתקיים דיון של הנוכחים על    
 באזורים כדי שהמגדלים באזורים אלו ידעו על המחקר ונושאים נוספים.   

 
 
 
 2018תקציב שולחן  .3  

 ביה של השולחן וציין את לעומת הביצוע, את אחוזי הג 2017-הציג את התכנית ל רוני נקר : 
 ין את החלטת השולחן שלא מהמניין עליית התמורה מהתמלוגים מול התכנון. צי   
 שבה ישנה  2018-לאשר את התמיכה ביצוא למגדלי הבקעה. הציג את התוכנית ל   
 דרישת ענף הפירות שלא לבצע תכניות מחקר אצל הזכיר את עליה בתקציב המו"פ.    
 מגדלים שלא משלמים היטלים, כנ"ל לגבי חלוקת רכב של זנים חדשים.    
 אמץ של הענף שלא להעלות את העלות הקבועה לדונם לאחר הדגיש את המ   
 הוצאת מספר מינים מרשימת המועצה.   

 
 התקיים דיון של הנוכחים על התקציב, גובה ההיטל, תחזית לקבלת תמלוגים    
 בעתיד, יעוד התמלוגים במסגרת תקציב השולחן ונושאים נוספים.   

 
 .2018נת מאשרים את תקציב המו"פ לש .1 ה ח ל ט ה 
 . גובה ההיטל לדונם ללא שינוי 2018אשרים את תקציב השולחן לשנת מ .2   
 + פרמיית קנט בביטוח הבסיסי.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 משה ברוקנטל   רשם :     


