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 ר"יו -  גינוסר   - ברק קפלן : נוכחים

 חבר - מרום גולן   - בני ליברמן 

 חבר - עין המפרץ - אידלמן עזרא

 חבר -  מ"שה -  נוי מיקי     

 חברה - ענף הפירות - סנדל אורנה

 חבר -  לביא - אמיר מעגן

 אלמגור - אלי שלום

 מנהל ענף הפירות  - משה ברוקנטל

 ענף הפירות - רוני נקר
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 .2015פ "תקציב מו. 2   

 .2015תקציב .  3   

 .  שונות.  4   

 

 

 אינפורמציה .1

  אין כה עד .הקרה נזקי לגבי מקנט עדכנית מצב תמונת לקבל נסיון .כללית סקירה  :קפלן ברק 
  בגליל במשקים עההפגי עיקר ,נזקים על דיווחו  משקים 20 – כ .מדוייקים נתונים   
 .מהמטעים שליש ,נפגעו דונם 400 – כ .מטולה ,גלעדי כפר ,שניר ,העליון   

 
 קיבוץב כן כמו ,ומצובה העמק בית המערבי בגליל ,אחרים באזורים גם פגיעות יש : נוי מיקי

 .לביא
 
 
 
 
 

 2015,  אפריל13  

 ה"תשע, ד ניסן"כ 
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 המקומי לשוק הפרי מרבית 15.6 קטיף תחילת ,מקדים אזור אלמגור באזור  :אלי שלום
 .זנים והחלפות חדשות נטיעות יש באזור .יותר גבוהים במחירים

 
 .מהנזק כתוצאה שיפור יתכן ,במטעים שנפגעו קל,אישית הערכה :ברק קפלן

 
 

 

   2015פ "תקציב מו .2
 יש .לענף חוקר לקבל במטרה צפון פ"במו פגישה התקיימה חודשים מספר פניל :מיקי נוי 

 .פ"במו זמינים חוקרים ואין מוגבל התקציב .הפוריות אתלהעל שדה בנסיונות עניין
  .לאישורה נמוך סיכוי להערכתו ,למדען תכנית הגיש שטרן רפי

 ח"ש 8יציבים מחירים ,דונם/טון (2 המטעים במרבית גבוהים יבולים הקודמת בעונה
 ).המטע בשער

 
 

 לא האם ן שטר רפי של לעבודה בנוגע .י'ליצה את עצמו על לקח צפון פ"שמו טוב :עזרא אידלמן
 ?נינייםע ושאיםנ??  עדיף

 
 מסכים ,בנושא רבה מחשבה והשקיע רחבה הסתכלות עם עבודה הגיש שטרן רפי  :מיקי נוי 

 המדען מול היריעה את לפרוש חייב רפי אבל הקצר לטווח לעבודות זקוקים שאנחנו
 .מימון יקבל לא אחרת

 
 .לאיחסון יועדו השולחן תקציבי מרבית .שנה 14 כבר י'הליצ עם עובדת המעבדה :אוהד נריה 

 אלו . גדולים אריזה בתי לעניין נסיון נעשה .בשקיות פרי לשיווק לופרוטוק פיתחנו 
 .מאוייד פרי המקומי בשוק לשווק ממשיכים ,מעוניינים לא

 
 . 50,000₪ בסך 2015פ לשנת "אושר תקציב המו :החלטה 

 
 
  2015תקציב  .3

 

 .פ"המיועדים למו ₪ 50,000 - כ -  2015 תקציב מציג :רוני נקר 
 

 בעייתי אולי - מ"הקד בנושא .י'לליצ תקפים אינם הרוחביים התקציב מרכיבי כל :אמיר מעגן
 .מאוייד מטופל בפרי תזונאית באמצעות לקדם
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 מיקי .ובהנחיתו רפי בעזרת שדה לנסיונות השנה כבר תקציב ליעד הכוונה  :ברק קפלן 
 .עבודה תכנית לגיבוש שטרן רפי עם יפגשו וברק

 
 
 

מיקי . השולחן הסמיך את מיקי וברק להשתמש בתקציב לנסיונות שדה
וברק יעדכנו את חברי השולחן על ההתקדמות מול המדען וכן על תוכנית 

יחזור ,במידה ולא יצליחו להציג תוכנית לנסיונות עוד השנה  .הנסיונות 
 .גדליםהנושא לשולחן המ

 
 

 .פרמיית הביטוח לקנט+  ₪ 65 בסך 2015י 'אושר תקציב שולחן ליצ :החלטה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ארנה סנדל  :רשמה         


