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 1-2016 – פרוטוקול שולחן שזיף יפני

 6/2013/28מיום 
 

 יו"ר - ראש פינה - גוטפריד עומר  :משתתפים
 חבר -  שה"מ - אנטמןשמעון     
 חבר -  רפקור -בנבנישתי גרונר    
 חבר -  ברעם - קלמן בני    
 חבר - ענף הפירות - עודד רטנר    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 מיג"ל - שמעון זית    
 ענף הפירות - רוני נקר    
 רפקור -  חביב    

 
 חבר - פרי מטולה -  ץ קוביכ  חסרים : 

 חבר - ראש פינה - שוורץ עדי
 חבר - איילת השחר - כרמי אייל   

 חבר -  נוב - ברוך מרגלית    
 חבר - בנימינה - ארנס צבי    

 חבר - יסוד המעלה - משה ברשח
 

 

 

 אינפורמציה.. 1 : סדר יום
 .2016תקציב מו"פ . 2   
 .2016 תקציב שולחן. 3   
 . שונות.4   
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 "ד אדר ב, תשע"וכ
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 אינפורמציהא.  

 צפוי יבול נמוך למעט דרום הגולן. :שמעון אנטמן
 חלק מהיבול נפגעי גם מברד.  

 
 2016תקציב מו"פ שזיף יפני  ב.

 שמעון סקר סעיפי התקציב.
 לשמירת חומר ריבוי. חלקות מבחן זנים וחלקות

 יש קושי בהשגת זנים חדשים לאינטרודוקציה. לאחרונה נוצר קשר עם מקור אפשרי לזנים חדשים  
 באירופה. בנושא ממשק מתרכזים בהפריית סן גולד ובעיצוב.

 בתחום הגנת הצומח שולחן שזיף שותף במספר מיזמים משותפים עם שולחנות אחרים 
 חיפושיות קליפה ועש התפוח המדומה(. )בוטריוספריה,

 
 (.₪ 113,000-:  מאשרים תקציב המו"פ בהתאם להצעה החלטה 

 
 

 2016תקציב שולחן שזיף יפני  ג.
 

 תכנון מול ביצוע. 2015הציג תקציב  רוני נקר:
 .50%-רמת הגביה בהסתכלות רב שנתית היא כ  
 ועל שיעור גביה ריאלי. 2016-הצעת התקציב מבוססת על היטל לדונם ללא שינוי מ  

 
 בהתאם להצעה. 2016-מאשרים תקציב השולחן ל         החלטה :

  47.20/דונם ועוד פרמיות ביטוח חובה בסך ₪ 50ההיטל לדונם ללא שינוי:   
 /דונם.₪  

 
 
 

 .2016-תקציב מו"פ שזיף יפני מאושר ל מצ"ב :
 .2016-תקציב שולחן שזיף יפני מאושר ל 

 
 

  
 
 

 עודד רטנר   רשם :        


