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  1-2013 – שולחן שזיף אירופי

 301/22/10-מ
 

 

 ר השולחן"יו - ספסופה -  סיידה יוסי :משתתפים 

 חבר - ספסופה -  גבי אסידו   

 חבר -  מירון -  אדלר דבורה   

 חבר - ענף הפירות -  רטנר עודד   

 חבר -  מ"שה -  שמעון אטמן   

 חבר -  ברעם -  בני קלמן   

 משקיף - פ.מ.ל א"מנכ -  אילן אשל   

 משקיף -  ל"מיג -  שלומי כפיר   

 מבואות החרמון. א.רכז חקלאי מ -  שמעון ביטון   

 מנהל ענף הפירות -  משה ברוקנטל   

 ענף הפירות -  עודד רטנר   

 

 חבר -  מלכיה -  גולני שי :חסרים 

 חבר -  ברעם -  מאיסטרו יוסי   

 חבר -  דלתון -  לגטיוי משה   

 חבר - כפר שמאי -  פררו ראובן   
 

 

 

 .אינפורמציה. 1  על סדר היום
  2013אישור תקציב . 2   
 .שונות. 3   

 
 

 אינפורמציה ושונות

 

 .המחיר היה יותר נמוך משנה קודמת אך עדיין מחיר סביר.  היה יבול גבוה יחסית2012-ב :יוסי סיידה
 

 אי לכך מצפה ליבול נמוך . השנה ממוצעת מינוס מבחינת מנות הקור. ול היה גבוההיב :שמעון אנטמן
 . משמעותית בשנה הקרובה  
 .מדווח על המשך הנטיעות בחלקת מבחן הכנות בחוות מתתיהו  

 
 
 
 

 2013,  פברואר12 

 ג"תשע, אדר' ב 



 

 

 

 

  235 ד . ת56000 ,מונוסון-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645:  פקס03-9595632: טל

 פירותענף ה

P:\Gal\36701-2013\פרוטוקולים\לישיבה הזמנה\2010 מסמכים.DOC 

 
 
 
 
 
 
 

 .מציע להעלות את היבול הנורמטיבי בביטוח של קנט :גבי אסידו
 . טון לדונם2.5-מציע לעדכן ל, 2.2הנורמטיבי היום   

 
 .מדגיש חשיבות ההודעה על כל נזק טבע במועד וקריאה לשמאי :אילן אשל 

 
 

 2013קרן ענפית 

 . תכנון מול ביצוע2012-עודד מציג תקציב הקרן ב
 . 43,000₪ מסתיימת ביתרה מצטברת של 2012

 ₪ 45,000 2013-זה מאפשר לתקצב ל. 2013-מה שמתוכנן לגבות ב+  סכום היתרה 2013-לרשותנו ל
 ).או קרור/תעשיה ו(לתמיכה בעודפים 

יש , אם יוחלט לתמוך בשניהם.  האפיקים או רק באחד מהם2-השולחן צריך להחליט אם להמשיך לתמוך ב
 .בהם יהיה צורך לתמוךלהחליט שגובה התמיכה ייקבע בדיעבד לפי כמות הטונות 

 
 החלטות

 

 .דמי הביטוח+ לדונם  ₪ 60 –לא מבצעים שינוי בגובה ההיטל  .1
 
 .אם התקציב לא יספיק תצומצם התמיכה בהתאם). קרור ותעשיה( האפיקים 2-תימשך התמיכה ב .2
 
בחודש יולי ייפגש השולחן פעם נוספת על מנת לקבל החלטה אם להפעיל את התמיכה השנה או  .3

 .לשמור את התקציב לשנה הבאה
 
 
 
 

 עודד רטנר :רשם        


