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 29/4/15 מיום  1-2015פרוטוקול ישיבה 

 

   

 ר השולחן"יו -  פתחיה - ןראובן ביט :נוכחים 

 חבר - בקעת הירדן - אבנר צבי    

 חבר -  משואה - הללי גיא    

 חבר -  ערוגות - סער בוקי

 חבר -  לכיש - עברי דודו    

 חבר -  גלגל - שרון יובל    

 חבר -  מזור - כרמון מרים    

 חבר -  ערוגות - וינברג נתן    

 חבר -  גלגל - ישורון יובל    

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    

 מ"שה - רבן אייל     

 פ צפון"מו - זית שמעון    

 ענף הפירות - רוני נקר    

 ענף הפירות - רובין יעקב    

    

 חבר -  שלכי - ארד אסף :חסרים   

 חבר -  בקעות - דוגמא אמיר    

 חבר -  שחר - לוצטו יואל    

 חבר -  מזור - חזות שמעון    

 חבר -  פדיה - חמני ויקטור    

  חבר -  לכיש - בן דב יוסי

  חבר -  לכיש - הדר חיים    

  חבר -  לכיש - רוזנפלד אודי    

 חבר -  סתריה - הרשקוביץ יוסי

 חבר - מי יוסףכר -  ל דבט    

 חבר -  אלונה - קרן יצחק    

 חבר -  לכיש - פאר עמיר    

 

 

 

 

 

 

 2015,  מאי4   

 ה"תשע, ו אייר"ט 
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 :סדר היום 

 .דיווחים .1

 .2015פ "אישור תקציב מו .2

 .2015אישור תקציב  .3

 .שונות .4

 

 דיווחים .1
 . היבולים ממוצעים,שליש מיבול החממות נבצר:בקעה   :צביאלה  
 היבול הצפוי נמוך מהשנה . חים הפתוחיםבאמצע חודש מאי יתחילו לבצור מהשט   
 יש עצירה בקניה והרשתות עובדות בהיקף , המצב בשוק שלאחר החגים. שעברה   
 משקיעים מאמץ גדול בשיווק פרי . צופים לעליה במכירות בשבוע הקרוב. קטן   
 .תחזית ליצוא בהיקף קטן. באיכות טובה   
  
 .ישנן חלקות עם יבול טוב וחלקות עם יבול נמוך. בוליםישנו שוני גדול בי:ערוגות  :סער בוקי  
 . ביבול בכל הזנים20%- לירידה של כהכ צופ"בסה   

 
 .תחזית ליבולים ממוצעים: מזור  כרמון מאיר 

 

 . במבט כולל על כל החלקות והזנים יגיעו ליבולים ממוצעים:סידון  ראובן ביטן 
 . וזה יעלה את איכות הפרי והיבוללא להקדים אלא לאחר, ממליץ סבלנות בבציר   

 
 .ברמה הארצית התחזית ליבולים ממוצעים :אייל רבן  

 
 ..ממליץ להקפיד על איכות הפרי בשיווק.  התחזית לשנה ממוצעת:לכיש  :דודו עברי  

 
 
 2015פ "אישור תקציב מו .2

 שולחן כדי פ והתקציב הכללי לפני הישיבה לחברי ה" לשלוח את תקציב המומבקש  :סער בוקי 
  .שיתכוננו לישיבה   

 
 .בעתיד  יישלח החומר לחברים לפני הישיבה. לחבריםזו טעות שהחומר לא נשלח   :ראובן ביטן 

 
 טיפול , מבחני זנים. השקיה ודישון, מחקרים: פ הכוללת"הציג את תכנית המו  :אייל רבן 
 ובנוסף יש מימון של  ₪ 750,000הגנת הצומח בתקציב של , באיכות פרי ואחסון   
 .  112,000₪-המדען הראשי למחקר תחליפי אלזודף ב   

 
 :התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים 
 , פעילות המחקר מול אבי פרל, פ"ייצוגיות בצוות המו, פ"נוהלי עבודה והחלטה של צוות המו 
 .הזנים בלכיש ונושאים נוספים, עלויות כספיות בשטח, קר של ערן הרכביהפסקת המח 
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 פ והסיבות להקטנת המימון למחקר של ערן "הציג את נוהלי עבודת צוות המו  :אייל רבן 
  .הרכבי   

 
 .הציג את המשא ומתן מול אבי פרל והרצון לשיתוף פעולה  :ראובן ביטן 

 
 .של חלקת הזנים בלכיש  העלות הכספית העיקריתהציג את מרכיבי :דודו עברי  

 
 . 750,000₪ס " ע2015פ "יב מו תקצמאשרים :ה ח ל ט ה  

 

 
 2015אישור תקציב  .3

  עקב תקציבכספים גדולה יותר מההגביית .  2014 וביצוע 2014מציג את תכנית   :רוני נקר 
 -מגיעה רק ל 2014 בגין שנתלעומת זאת הגביה לפי דונם . שנים עברובגין גביה    
 כתוצאה . 80%-מעריך מניסיון של שנים עברו כי הגביה תגיע ל.  בשלב זה70%   
  וזה מאפשר 2014-התמלוגים נשאר עודף תקציבי ב משיפור בגביה והגדלת    
  ולבצע את תכנית התקציב כפי 2015לדונם בשנת  ₪ 28-ל ₪ 30-הורדת ההיטל מ   
 .13%-רדת עלות ההוצאה האחידה לדונם ב תוך הו2014שבוצעה בשנת    

 
 :התקיים דיון של הנוכחים על התקציב והועלו הנושאים הבאים   
 , שחרור מספר מגדלים מתשלום ביטוח חובה, חיוב המגדלים לשלם ביטוח חובה   
 ח לתשלום השולחן על ביטוח חובה לעומת תשלום ענף הפירות לקנט "קבלת דו   
 .ונושאים נוספים   

 
 :החלטה 

פרמיית + לדונם  ₪ 28- ל30- והורדת התעריף מ2015מאשרים תקציב  .א

 .הביטוח בקנט

ח על תשלום מגדלי ענבים על ביטוח חובה מול תשלום "רוני נקר יגיש דו .ב

 .ענף הפירות לקנט בישיבת השולחן הבאה

 .תיבחן אפשרות שחרור מגדלים מתשלום ביטוח חובה .ג

 
 
 שונות .5

   מגדלי הערבה 
 .מבקש אישור לתגבור הדרכה בערבה  :ן ביטןראוב 

 
 .באחריות ראובן ביטן להכין תכנית מסודרת שתובא לאישור השולחן :ה ח ל ט ה  

 
 

   
   

 משה ברוקנטל    :רשם      


