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 2-2102 –פרוטוקול שולחן תמר 

 210813מיום 
 

 יו"ר - יו"ר שולחן  - שטרן שי משתתפים :  
 חבר -  כינרת - אופיר אבירם    
 חבר - נתיב הגדוד - אנונו אופיר    
 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    

 חבר -  פצאל - בלומנפלד גדי
 חבר -  חצבה - ינאי יצחק    
 חברה -  רהקטו - סולומון ליסה    

 חבר - נאות הכיכר -  צבר רז  
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 כפר רופין - בוקי גלזנר    
 ענף הפירות - רוני נקר    
 ענף הפירות - יונתן שאולסקי    
     

 חבר - ב.הירדן - אבנר צבי חסרים :
 חבר -  משואה - אלבז יעקב
 חבר -  גלגל - אליהו דורון
 חבר -  צופר - אשאל איתי

 חבר -  סמר - זעירא דני
 חבר - בקעת הירדן - כהן תמיר    
 חבר -  מירב - פורטל יוסי    
 חבר - טירת צבי - רותם אבנר    
 חבר - בית הערבה - רפופורט מרום    
 חבר - נתיב הגדוד - אורן חיים    
 חבר -  גרופית - ניצן אפי    

 

 
 משה ברוקנטל. 1 ם:דיווחים שוטפי על סדר היום :

 איציק כהן. 5      
 חיים אורן. 3      
 שי שטרן. 4      
 דיווח קד"מ –אפי ניצן . 0      
 . רוני נקר0      
     

 

 4102אוגוסט,  5     

 ' אב, תשע"דט 
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 משה ברוקנטל .1

 נתן סקירה על הנעשה בענף פירות. דיווח על החלטות של הועדה הבין ענפית.
 דלים.רט את ההחלטה בנושא הסדרי חוב מול מגפ

 דיווח על סיור של המועצה בעוטף עזה. ציין את הבעיות הקשות בעקבות הלחימה.
 
 רוני נקר .5

 .00%על פחות מנכון להיום הגבייה עומדת  5014ענף תמר. בגין דיווח על מצב הגבייה ב
 .60%ישנה גבייה של מעל  -5013

 הועלתה טענה לגבי ההיטל על מניב צעיר. -היטל מניב צעיר
  

 ון בנושא.ידהישיבה הבאה יתקיים דיון עם הצעה להחלטה. באחריות רוני נקר להכין :ב טהוחל

 השולחן מבקש מרוני ומשה לקדם את תהליכי ההוצאה לפועל. רוני יעביר לנציגי האזורים  
 את רשימת סרבני התשלום לפי אזורים. 

 
 שי דיווח על היבול הצפוי בכלל הזנים ועל החלוקה הכללית בין המשווקים.  -דוח מהשטחשי שטרן: .3

 כמו כן ניתנה התייחסות לנושא השמיטה.
 

 דקונית שנעצר ע" המדען הראשי.הח משה ושי נתנו סקירה על מיזם  -חדקונית
 מבקש לעבוד בצורה מאורגנת בבקעה. יש להפיץ לכל המגדלים את    -גדי

 דקונית.חבפרוטוקול הטיפול   
 מתנגדת להגדרה שהמצב בשליטה. חושבת שצריכה להיות התארגנות    -ליסה

 בנושא   אזורית. מבקשת דיווחים שוטפים לחברי השולחן על הפעילות   
 דקונית.הח  

 הסביר על המודל של עבודה לפי אזורים.    -משה
 ישנה בקשה להשתתפות משרד החקלאות במימון המלכודות.   -שי
 שנם מגדלים שלא ישתפו פעולה ולכן מוכרחים לייצר גוף מאורגן.י   -רז

 קשים מחיים במבקש לפעול להעלאת המפתח לעובדים זרים בתמרים. מ
 את התקן. אורן לבדוק

 עמיר לוי נתן סקירה כללית על פעילות קד"ם בארץ ובהודו.   -קד"ם
 ל מבקש מחברי השולחן להיות מעורבים בהשתתפות המשווקים בתשלום ע -שי

 הקד"ם בהודו.
 
 
 
 

 שי שטרן רשם :       


