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 3-2014 ל שולחן שסקקופרוטו
 28.12.14מיום  

 
  

 ר השולחן"יו - גידי לויטה  :נוכחים

 חבר - גוטמן אריה    

 חבר - הדר מאיר    

 חבר - מוארמן עמירם    

 חבר - שמעון אנטמן    

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל

 ענף הפירות - רוני נקר

 ענף הפירות - אורנה סנדל

 

 חבר - אבשלום בלום :חסרים   

 חבר - דני גרף

 חבר - ישראל קרניאל    

 חבר - שרון ליאור    

 

 

 .ח סיכום עונה"דו .1 : סדר יום

 .קנט .2

 .2015אישור תקציב  .3   
 

 

 
 ח סיכום עונה"וד .1

 2015כפי שנראה כרגע גם עונת .  טובהההיית 2014עונת  : גידי לויטה
יש לדון . עם שפע של פריחות והצפי הוא לעונה טובהמתחילה 

גובה התקציב מותנה בהחזרי . בפרמיה לקנט ובתקציב השולחן
 .חובות של מגדלים אשר אינם משלמים היטלים

 
 קנט .2

 דגש על בעיות בכמה מיני פירות מול . מעדכן בנושאים שוטפים :משה ברוקנטל 
 .השוק הרוסי הקורס

 קנט דרשה להעלות מחיר הפרמיה . מציג דוח אקטוארי לשסק    
 בנזקי טבע עקב הפיצויים הגב והים ששולמו בשנה הקודמת בגין     
  .הקרה    

 
 
 

 2015,  ינואר12  

 ה"תשע, א טבת"כ 
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 .לא מצליחים להרחיב את ביטוח הרשות    :מאיר 
 
 
 

 מגדלים לא ,  הצעה של השולחן להרחיב את ביטוח הרשותההיית :משה ברוקנטל 
 בנזקי טבע , 30%ות עצמית של באסון טבע יש השתתפ. מעוניינים

 . מרובת תביעותההייתהשנה האחרונה 
 

 . החקלאיםיש להסביר לקנט את מצוקת  :גידי לויטה  
 
 
  2015אישור תקציב  .3

 

 .2015מציג תקציב   :רוני נקר  
 

 .עשות מחקרים כללל לאניתן   :עמי מוארמן  
 

 ימון ההוצאות איך יתכן כי מחצית מתקציב השולחן מיועד למ   :מאיר  
 .הענפיות של המועצה     

 
  מתקציב שולחן השסק מיועד להוצאות 50%מסכים כי לא יתכן כי   :גידי לויטה   
 צריך להתאים את ההיטל באופן יחסי לגודל .  של המועצההענפיות     
 .השולחן     

 
 .2012-מזכיר סבסוד השסק לעזה ב :משה ברוקנטל   

 
 א "ז,  הורדנו את ההיטל האחיד לדונם בעוד שקל2015-ב  :רוני נקר   
  13%ירידה של ! לדונם לשנה  ₪ 22שהתשלום למועצה הוא      
 .בשנתיים האחרונות     

 
 אפשר להחליט ששוברים את הכלים . כולנו מגדלים ולא רק שסק  :שמעון אנטמן   
 הוא מגדל ולא לשלם כלל ואז אני מציע לכל אחד מכם לבדוק מה      
 לפני שנה סיימנו עם דורון ! ועל איזו כנה ומי הביא אותה לכאן     

יועד פ "המותקציב . מנווה יערשניידר וקיבלנו את טל איזקסון 
 .לחלקה בנווה יער
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 בניתי אוסף של זנים .  מהשולחן2014-עדיין לא קיבלנו מימון ל   :טל   
 כרגע יש באוסף . לנווה יער) לא מטופל(מבית דגן שחלקו הועבר      
 עדיין לא במקום מחקר . ישנם כמה שלא הצלחנו להעביר,  זנים25     
 , ישנם נושאים רבים למחקר. מסודר אבל אני מכינה את התשתית     
 . מתמחה באבחון גנטי. צבע וקליפה, אני מתמקדת באיכות הפרי     
 אינם בתחום המומחיות שלי אך בשיתוף ישנם תחומים נוספים ש     
 -מקווה להגיע ל,  עצים50כרגע בחלקת הזנים . פעולה ניתן לבצעם     
 ). דונם2-כ (100     

 
 .מדוע משרד החקלאות לא מממן  :עמי מוארמן   

 
 .המדען אינו מממן מאגר גנטי   :טל   

 
 .ראשיתגישי הצעה ואנו ננסה לסייע אצל המדען ה :משה ברוקנטל   

 
 
 

 ה ח ל ט ו ת 

 

 .יש לזמן גם את דודי.  יזמן פגישה עם קנט–משה  .1
 .לדונם ועוד פרמיית ביטוח לקנט ₪ 50 בסך 2015מאשרים תקציב שולחן שסק לשנת  .2
 
 
 
 
 
 

 ארנה סנדל :רשמה        


