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פרוטוקול שולחן שסק 1-2016
מיום 16.2.16
נוכחים:

סדר יום

.1

:

דיווחים
גידי לויטה :

דני גרף :

.2

מו"פ 2016
שמעון אנטמן
מאיר הדר:

גידי לויטה
גוטמן אריה -
הדר מאיר
מוארמן עמירם -
שמעון אנטמן -
גרף דני
איזקסון טל
רוני נקר
אורנה סנדל -
.1
.2
.3
.4
.5

יו"ר השולחן
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
וולקני
ענף הפירות
ענף הפירות

דיווחים.
אישור תכנית מו"פ .2016
אישור תקציב .2016
דיווח על נזקי קרה -קנט
שונות.

מבקש מחליף לתפקידו כיו"ר השולחן .מוכן לסייע ככל הנדרש
למחליפו אך כיוון שאינו מגדל עוד ,אינו רואה עצמו ממשיך לנהל את
שולחן השסק .בנושא קנט ,מבקש חומר ודוח אקטוארי לפני פגישה
עם קנט .הפגישה מתוכננת לחודש הבא.
מעלה את נושא פסק דין פתח תקווה מלפני כמה שנים בו המגדלים
שילמו חובם ללא ריבית .מדגיש את התסכול של אלו המשלמים
בזמן.
מציג הצעת המעבדה לקירור  ,אחסון פרי לחודשיים להארכת
העונה.
אין עניין בהארכת העונה בשסק כיוון שעם כניסת פירות קייץ נוספים
כמו מישמש יורדת הדרישה לשסק .לעומת זאת ,יתכן כי המחקר
יוכל לסייע בוויסות השוק  .בשבוע השלישי של השיווק חלה ירידה
בביקוש וכאן יתכן כי יהיה נכון להכניס פרי לאיחסון .ממליץ לשמור
את עודף התקציב שנותר מ –  2015לשנה הבאה ,אם יידרש תקציב
לקד"מ.
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טל איזיקסון

מדווחת על אוסף הזנים שהקימה בנווה יער ,כרגע  24זנים ובנוסף
 10מורכבים שנבחרו בבית דגן .השנה ניתן יהיה לערוך סיור ,לראות
ולהתרשם מהפרי .ההצעה למחקר הוגשה למדען ראשי ונדחתה על
ידו באמתלה של חוסר עניין .כרגע העבודה ממומנת ע"י השולחן.

שמעון אנטמן

מציע להגיש שנית למדען ,עם תוצאות ראשוניות.
כמו כן יפגש שמעון עם ד"ר טלי גולדברג מהמעבדה לקרור בנושא
האחסון.

.3

תקציב 2016
נקר מציג ביצוע תקציב שולחן  .2015ההכנסות הוכפלו ביחס לתקציב עקב
הבשלת פעולות גביה נגד חייבים משנים קודמות .נותרה יתרה שעוברת
לשנת .2016

.4

קנט
נזקי הקרה

בכל האזורים ניזוקו מטעים כתוצאה מהקרה של סוף ינואר ,בחלקם
הפגיעה טוטאלית .נראה כי במטעים המכוסים ברשתות לבנות הנזק
גדול מהרשתות השחורות.

גידי

ממליץ לחכות עד סיום עבודת השמאים ואז לזמן את נציגי קנט
לפגישה.

עמי מוארמן

מציע לזמן את קנט לישיבה מול כלל שולחנות המגדלים.

סיכום והחלטות:
מו"פ – תקציב המו"פ לאוסף הזנים אושר.
.1
תקציב שולחן שסק  – 2016מאושר ללא שינוי בגובה ההיטל  +פרמיית הביטוח
.2
מקנט.
לבקשת גידי לויטה תערך פגישה עם נציגי קנט לקראת סוף מרץ.
קנט  :א.
.3
ישיבה משותפת לכל נציגי השולחנות עם קנט (לבקשת עמי מוארמן)
ב.
בהמשך ובתאום עם יו"ר שולחנות רלוונטיים ומנהל הענף משה
ברוקנטל.

רשמה :
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