
 

 

 

 

  530 ת.ד  00000 מונוסון,-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

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

 03-6060040פקס:  03-6060035טל: 

 פירותה ענף

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\STQD2Y59\40675-
2014.DOC 

 

 
 1-5014 – פרוטוקול שולחן שזיף יפני

 415013181מיום 
 

 יו"ר - ראש פינה - גוטפריד עומר  :משתתפים
 חבר - איילת השחר - כרמי אייל

 חבר -  ברעם - קלמן בני   
 חבר -  רפקור -בנבנישתי גרונר    
 חבר -  שה"מ - שמעון אנטמן    
 חבר -  נוב - ברוך מרגלית    
 ענף הפירות - עודד רטנר    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 מיג"ל - שלומי כפיר    
 ענף הפירות - רוני נקר    
 ענף הפירות - אורנה סנדל    
  

 חבר - פרי מטולה -  כץ קובי  חסרים :
 חבר - ראש פינה - שוורץ עדי

 חבר - בנימינה - ארנס צבי    
 חבר - יסוד המעלה - משה ברשח

     

 

 

 אינפורמציה.  .1 : סדר היוםעל 

 .2112תקציב מו"פ .  2

 .2112תקציב שולחן .  3   

 שונות..  2   

 
 

 אינפורמציה .1
 צפויה שנה של יבול מלא.  : שמעון אנטמן

ספירת הפירות וידוא עומס נותר ע"י מדגיש נושא הצורך בדילול קפדני ומקצועי כולל 
 הנשארים על העץ מדי פעם.

 
 
 

 5102מרץ,  52    

 "ג אדר ב, תשע"דכ 
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 מיני פירות )שזיף,  4-ב 5014-סוקר נושא הגביה. מדווח על הכוונה לגבות היטל ב :וקנטלמשה בר
 דרך צינורות השיווק.אפרסק1נקטרינה, שסק ומשמש(    

 
 התפתח דיון שבו מנו הנוכחים את החסרונות והבעיות הצפויות לדעתם בשיטת    
 ה יפגע הן בגביה והן גביה זו. מעריכים שיש לשקול העניין מחדש ושיישום השיט   
 ביחסי מגדלים1מועצה בדגש על המגדלים שהיו עד כה "בסדר".   

 
  5-מציע לאחד שולחנות השזיף היפני והמשמש. רוב חברי השולחן משמשים ב אייל כרמי:

 השולחנות והמאפיינים דומים.  
 

 הנושא ייבדק מבחינה יישומית ומשפטית.: משה ברוקנטל
 
  2112תקציב מו"פ  .2
 

 סוקר סעיפי התקציב המוצע. התקציב המוצע הוא מתחת למינימום האפשרי. שמעון אנטמן:
 יש בעיות המשותפות לשזיף ולמספר גידולים נוספים ובשזיף חייב לתת את חלקו.   
 ה וחיפושיות הקליפה.נושא החלפת האלזודף הבוטריוספריבכלל זה   
  10,000חייבים לתקצב גם ₪.  110,000התקציב המוצע למו"פ עמד על   
 לחיפושיות הקליפה, זה יעמיד את סה"כ תקציב המו"פ ₪  10,000-לבוטריוספירה ו  
 ₪. 130,000על   

 
 )פרוט מצ"ב(.₪  100,111מאשרים תקציב מו"פ בסכום כולל של  ה ח ל ט ה :

 
  2112תקציב שולחן  .0
 

 .5014-תכנון מול ביצוע והצעה ל 5013ג תקציב מצי רוני נקר :

 ₪. 130,000-בעקבות ההחלטה בסעיף הקודם תקציב המו"פ מעודכן ל  
 הסביר שהגביה מאוד נמוכה ואת הצורך בכלי גבייה נוספים דוגמת ההחלטה לגביה   
 מהמשווקים.  

 
 ושא הבלק דיימונד מבקש להביא לידיעת השולחן כמה מהגרעון המוצג מקורו בנ עומר גוטפריד:

 ע"מ לקיים את הפעילות המינימלית שבכוונת  וכמה זה גרעון מפעילות שוטפת.  
  00השולחן לאשר ללא יצירת גרעון מתוכנן בשנה השוטפת, יש לאשר היטל של   
 בשנה הקודמת.₪  48דונם לעומת 1₪  

 
 ופעילות צוות ₪  100,111מאשרים את תקציב השולחן המצ"ב הכולל מו"פ בהיקף  ה ח ל ט ה :

 ובנוסף את פרמיית הביטוח לקנט.₪  22,111האיכות בסך   
 דונם .₪/ 01, 2112-גובה ההיטל ל  
  
 שלומי כפיר   רשם :        
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 2112-תקציב מו"פ מאושר ל מצ"ב:
 .2112-תקציב שולחן מאושר ל 


