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 1-2015 – פרוטוקול שולחן שזיף יפני

 5/2011/13מיום 
 

 יו"ר - ראש פינה - גוטפריד עומר  :משתתפים
 חבר -  ברעם - קלמן בני   

 חבר -  שה"מ - אנטמןשמעון     
 חבר - פרי מטולה -  ץ קוביכ

 חבר - ראש פינה - שוורץ עדי
 ענף הפירות - עודד רטנר    
 מ.פמנכ"ל א. - איציק כהן    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 מיג"ל - שלומי כפיר    
 מיג"ל - שמעון זית    
 ענף הפירות - רוני נקר    
  

 חבר - איילת השחר - כרמי אייל  חסרים :
 חבר -  רפקור -בנבנישתי גרונר    
 חבר -  נוב - ברוך מרגלית    
 חבר - בנימינה - ארנס צבי    

 חבר - המעלהיסוד  - משה ברשח
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 דיווח מהאיזורים –ושונות  אינפורמציה .1

 
 יש תהליך של מעבר לזנים מבוקשים ופרי גדול בלבד המביא תמורה. : קובי כץ
 ים שעונים לקריטריונים אלה.יש להמשיך המאמצים להשיג עוד זנ  
 להתקדמות בנושא הדילול הכימי כדי להקטין עלויות הייצור.חשיבות רבה    

 
 יש מגמה של צמצום השטחים עקב הרווחיות הנמוכה. :שמעון אנטמן

 הביקוש לשתילים נמוך. מגבלת היבול פוגעת ברווחיות.  
 מצטרף להדגשת החשיבות של מציאת זנים יותר טובים.  

 
 גם בראש פינה במרבית הזנים היבולים אינם מספקים והפרי אינו מספיק גדול. :די שוורץע

מרגישים שדרישות הצינון מהוות מגבלה אך עדיין המצב בראש פינה טוב יותר 
 מאשר במרכז העמק.

  
 
  5201תקציב מו"פ  .2
 

 .₪ 0128,00שהוכנה ע"י צוות המו"פ בסכום כולל של   התכניתסוקר  שמעון אנטמן:
 תקציב כזה מאפשר מעט מאוד פעילות ואינו מספק.   
 מציע להוסיף לתכנית הצעה שהתקבלה מאוחר בנושא פוריות הזן סאן גולד.  
 ת זיסוביץ, משתלבת כעת במערך ההדרכה של שה"מ. החוקרת, ענ  

. הזן הוא זן שיש לו ביקוש רב אך יש לו מגבלה רצינית ₪ 15,000ההצעה עלות 
 והכוונה לנסות לאתר את הגורמים לכך.של פוריות 

 
 מוסיף אינפורמציה לגבי פרוייקט הבוטריוספרה ופרוייקט עש התפוח המדומה.  משה ברוקנטל

 שני הפרוייקטים מתבצעים מאיגום תקציבים מהרבה שולחנות ומול זה תקציב 
 ממשרד החקלאות.

 
 שות משלמי ההיטלים בלבד.הפעילויות הממומנות ע"י השולחן צריכות לעמוד לר בני קלמן :

 
 הזמנות שנשלחו לכנס בנושא הגלעינים למגדלים שאינם משלמים היטלים לא כללו  שלומי כפיר:

 את תכנית הכנס וצויין שזה במחאה על כך שאינם משתתפים בנטל.  
 

 להקפיד לקיים את ההחלטה לבצע ניסויים רק בחלקות של חקלאים המשלמים  רוני :
 היטלים.  
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  2015תקציב מו"פ  .3

 
 קצת מעל המתוכנן וזה  2014-מציין שהסכום שנגבה ממגדלי השזיף ב רוני נקר :

 עדיין נמוך מאוד.  2014עקב גביה נמרצת בגין שנים קודמות. אחוז הגביה בגין 
 הגביה מאפשרת לאשר תקציב מו"פ כפי שתוכנן )כולל התכנית הנוספת

 . ₪ 143,000ל של ענת זיסוביץ( בסכם כולל ש
 
 
 

 האכיפה אכן מביאה תוצאות ועל הפרק עוד מספר מגדלים המפגרים בתשלום  משה ברוקנטל
 ופונים כעת להגיע להסדר.  

 
 , ₪ 2,000מבקש אישור שהשולחן ישלם עבור זיהוי גנטי של אחד הזנים סך של   :עומר 

 מאושר כפוף למכתב מקצועי של הממ"ר בעניין.  
 

 לרעיון של חזרה לגביה לפי טון באופן מיוחד אם זה לא יעשה באופן גורף.מתנגד   קובי :
אין אפשרות לבצע גביה בשתי צורות גביה. להמשיך במאמצים להגיע סוף סוף 

 להסדרת נושא הגביה בצורה טובה יותר בחוק.
 

 מצר על כך שחלק הכלליות בהיטל גדול יחסית. בני קלמן :
 

 כוללת גם חלק ניכר מפעילות הענף כגון בית גרעין, מעבדה, חלק  מציין שה"כלליות" משה ברוקנטל
 דה בנושא בוסר, תחזיות שיווק וכו' ולא רק שכר והוצאות מינהליות.מההקפ  

 
 
 

 ה ח ל ט ו ת
 .₪ 143,000מאשרים תקציב המו"פ )כולל העבודה הנוספת( בסך כולל של  .1
 של מגדלים שאינם משלמים היטלים. תמזכירים למפעילי המו"פ לא לאשר ביצוע נסיונות בחלקו .2
 מאשרים תקציב שולחן השזיף לפי המצ"ב.  .3

 ועוד פרמיית הביטוח. לדונם ₪ 50גובה ההיטל המאושר ללא שינוי בסך 
 
 
 
 
 

  
 שלומי כפיר   רשם :        

 
 


