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 2013,  ינואר28             

 

                       

 

 2013-1 – ל שולחן מנגופרוטוקו
 21/1/13מיום 

 
 ר"יו -   רמות - ראובן דור  :נוכחים  
 חבר -  מעוז חיים - הוליצר יריב    
 חבר -  רמת מגשימים - דאסה עמנואל    
 חבר -  רמת מגשימים - בן ישר אלקנה    
 חבר -  צמח אבוקדו - מיקינן ע    
 חבר -   עמיעד - גסטר עובד    
 חבר -   אלמגור -  לוי רוני    
 חבר -   מגדל - גדי הורביץ    
 חבר -  מעלה גמלא - בלסקי נעם    
 חבר -   מ"שה -  מיקי נוי    
 חבר -   אמנון - סילוק אבי    
 חבר -  פרי שומרון - כהן רולי    
 ומרוןפרי ש -  עידו    
 מכון וולקני - כהן ' דר    
 מ"שה - קליף להב    
 פ צפון"מו -ר אדולפו לוין"ד    
 פ צפון"מו -ר שניידר דורון"ד    
 ענף הפירותמנהל  - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - עודד רטנר    
 ענף הפירות - רוני נקר    
 ענף הפירות - סנדל ארנה    
 תענף הפירו - רובין יעקב    

 
  
 חבר -  צמח אבוקדו - אקל טבת :חסרים   
 חבר - פרי סובב כינרת - אבשי הרצוג    

 חבר -   חצבה -יכטנשטיין צביל
 חבר -   רשפים - מילניצקי רונן    
 חבר -   רמות - גפני עמיר    
 חבר -   רמות - שהם מנחם    
 חבר -   אלמגור -  אפשטיין יורם    
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 .2012סיכום עונת .  1 : סדר יום
 .הסכם קנט .2
 .2012אישור תקציב מחקרים  .3

 .דוח כספי .4

 .דיווחי מחקר .5

 .שונות .6

    
 
 2012סיכום עונת  .1
 

 הכנסת פרי בוסר לשוק , כמות היצוא והשוק המקומי: סקירה על מצב הענף שכולל  :ראובן דור
 .בתחילת העונה  

 
 .יםי זנים ואזור"סקירת עונה קודמת עפ :מיקי נוי 

 
 פעילות גביה , התארגנות לטיפול בזבוב, פ"מו, תקציב הענף,  סקירה כללית:משה ברוקנטל

 .לפועל ותביעות משפטיות הכוללת הוצאה   
 
 הסכם קנט .2
 

 .2013הסבר בנושא הפוליסה של  :עודד רטנר
 נושא התייבשות תפרחות הועבר מנזקי טבע לאסון טבע כי הוא משפיע על גובה   
 המצב האקטוארי מאפשר הוזלת . היבול ולא פגיעה בפרי במהלך התפתחותו  
 .8%-הפרמיות ב  

 
 

  2012תקציב מחקרים  .3
 .פ המוגש לשולחן" המו2013-ראובן דור מציג תקציב מחקרים ל

 
 העברת המידע לרמת המגדל ועוד תקציב , פ"היקף תקציבי של המו:  בנושאים הבאים דיון פתוח

 . להגדלת השטחים ונושאים נוספיםהערכות, מ"לקד
 

 הצעות להחלטה
 להקיף צוות לשם כך לדיון ,  לדחות האישור עד לדיון מחודש ביעדי ענף המנגו–  גדי הורביץ -

 .   לא יאוחר מתחילת מרץ
 
 . לאשר הצעת התקציב כפי שהוגשה לשולחן– משה ברוקנטל -
 
 קים צוות בהרכב לדיון בתכניות לה,  450,000₪ לאשר תקציב מסגרת של – ראובן דור -

 .2013-  המפורטות ל
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 החלטות
צוות שידון בתכניות ,  450,000₪פ של "תקציב מסגרת למו, אושרה הצעתו של ראובן דור כדלקמן

 .עמי, ראובן, גדי, רוני לוי, עמנואל, עובד, אבי: חברי הצוות, המחקר
 
 דיווח מחקר .4

 .ם של דורון שניידר ואדולפו לוין בשל התארכות הדיון בנושאים הקודמיםהוצגו דיווחי מחקר מקוצרי 
 
 
  2013ח כספי ותקציב "דו .5

 .2013רוני נקר מציג הצעה לתקציב שולחן 
 ומתבקשת עבודה ) אלפי דונמים(על פי הערכות מגדלים חסרים דונמים רבים לנתוני המועצה 

 י החקלאים " מעבר לתשלום ששולם ע2012 השולחן מתנגד לחיוב תקציבו בגין מינהל. בנושא
 . משלמי ההיטלים

 
 
 ה ח ל ט ה 
 .ענפית.ו/ עד לברור בועדת כספים2013-מעכבים אישור תקציב השולחן ל 

 
 
 
 
 
 
 

 ארנה סנדל :רשמה        


