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 1-2015פרוטוקול שולחן פסיפלורה 
 5/8/15מיום 

 

 

 יו"ר   -  כפר בילו - י צפריריוס  נכחו :  
 חבר -  כפר חיים - פרכטר רפי    
 חבר - ביא"ר לפרחים אביב - גזית מוטי    
 חבר - מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
  - אורי שפאטץ    
  - וני אריאלי    
 - דניאל דובדבני    
 ענף הפירות - יונתן שאולסקי    
 ענף הפירות - רוני נקר    

 
 חבר -   ביצרון - סביון רפי חסרים :  
 חבר -  כרמי יוסף - רולי מורן    

 
 
 
 

 דיון על גובה ההיטלים. . 1 :סדר יום
 דיון על פוליסת הביטוח של קנט לפסיפלורה. .2  
 .2015תקציב מו"פ אישור  .3  
 .2015אישור תקציב  .4  
 שונות. .5  

 
  

 דיווחים .1
 דיווח על נזקי כנימה קמחית שטוחה. יוסי צפריר:

 
 תמלוגים למימון המו"פ במו"פ דרום." בשימוש בכספי הקידום"דיווח על דיון עם  :משה ברוקנטל
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 דיון על גובה ההיטלים .2
 של ענף הפירות למגדלי נמוכה תרומה ובה ההיטלים בגלל לצמצם את גדרש  יוסי צפריר: 
 הפסיפלורה.    

 
התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים: בקשה לפרוט השימושים בכספי ההיטלים שנגבו, מה 

שימוש בכספי התמלוגים, תגבור כספי לגידולים הקטנים ונושאים המגדל מגביית ההיטלים, מקבל 
 נוספים.

 
 יסת הביטוח של הקנט לפסיפלורהדיון על פול .3

 ביטוח שלא נותנת מענה כספי למגדל. דיווח על פוליסת ה יוסי צפריר : 
 דורשים לקבל פוליסה נפרדת עם פרוט לפסיפלורה.   

 
התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים: הצורך בביטוח תקופת הפוליסה מאוגוסט עד ספטמבר, 

 גובה התשלום לטון ודונם בפיצויים.
 
 2015אישור תקציב  .4

 שימוש בכספי התמלוגים.וכן  2015-הצעה לו 2014וביצוע  הציג את תקציב רוני נקר : 
 

  ם הבאים:התקיים דיון של הנוכחים על התקציב בנושאי 
 ביטוח חובה  גובה ההיטל, שימוש בכספי ההיטלים, שימוש בכספי התמלוגים, דרישה לביטול 
 ונושאים נוספים. 

 
 מוצע נסיון לגידול שטח נסיוני, משתילים שיוכנו ע"י תרבית רקמה. משה יבדוק אפשרות לביצוע  .5

 הנסיון ע"י מכון וולקני. יוסי יקבל הצעות ממעבדות פרטיות. 
 
 

  ה ח ל ט ה: 
 .2016חברי השולחן יפגשו עם שמוליק תורג'מן במטרה לשפר את פוליסת הביטוח לשנת  .1

 ן באמצעות היועץ הביטוחי של הענף להכין פגישה בהקדם עם היועץ הביטוחי, עם לאחר הכנת הדיו 
 חברי השולחן. 

 
ימוש טלים המפרטים את השרוני נקר יכין מסמכים מדוייקים לכל הוצאה מכספי התמלוגים וההי .2

 .2008ם החל משנת בכספי
 
 לדונם +  ₪ 48בסך  2015לשנת יוחלט על גובה ההיטל  2יף לאחר דיון במסמך שבסע .3

 כמפורט כדלהלן: 
 היטל מועצה –לדונם  ₪ 22 
 תמלוגים למכון וולקני –לדונם  ₪ 25 
 שונות )יועץ לביטוח(  ₪  1 
 סה"כ + פרמיית ביטוח  ₪ 48 

 
 

 משה ברוקנטל רשם :


