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 ר"יו - ר שולחן "יו - שטרן שי :משתתפים   
 חבר -  כינרת - אופיר אבירם    

 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    

 חבר - נאות הכיכר -  צבר רז  

 חבר - הירדן.ב - אבנר צבי

 חבר -  גרופית - ניצן אפי    

 חבר -  מירב - פורטל יוסי    

 חבר - נתיב הגדוד - אורן חיים    

 חבר -  חצבה - ינאי יצחק    

 חבר -  סמר - זעירא דני

 חברה -  קטורה - סולומון ליסה

 - לוי עמיר

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    

 כפר רופין - בוקי גלזנר    

  - פלוטקין עמיר    

 ענף הפירות - רוני נקר    

 פירותענף ה - יונתן שאולסקי    

 ענף הפירות - רובין יעקב    

     

 חבר - נתיב הגדוד - אנונו אופיר :חסרים 

 חבר -  צופר - אשאל איתי

 חבר -  גלגל - אליהו דורון

 חבר - טירת צבי - רותם אבנר    

 חבר -  פצאל - בלומנפלד גדי

 חבר -  משואה - אלבז יעקב    

 חבר - בקעת הירדן - כהן תמיר    

 חבר - בית הערבה - רט מרוםרפופו    
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 2015,  פברואר15       

 ה"תשע, טו שב"כ 
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  :דיווחים שוטפים .1

 .התייחס לנושא גביית ההיטלים. דיווח על הנעשה בענף הפירות  :משה 
 .רבני התשלום הוגשו תביעות משפטיותציין שכנגד ס  

 
 .מ"ביר על עיקרי עבודת צוות קדהסי  אפ–מ "דיווח קד :אפי ניצן 

    
 לות לגבי עבודה מול מעצבי נשאלו שא. 2015-מ ל" את תקציב קדהציג באופן כללי : לוי רעמי 
 .דעת קהל   

 
 .דיווח על פעילות החידקונית :חיים אורן  

 לאזור חוטרים /להקפיד לא להכניס עציםיש .  כרגע נראית שנה רגילה–הפרייה 
 .ת להשאיר אותה נקיההערבה על מנ

 
 .רואים כבר נזק בעצים,  ישנה בעייה של קרנפית בבקעה גדי בלומנפלד 

 
 .המלכודות לא עובדות על הקרנפית וישנו נסיון למצוא חוקר שיחקור בעייה זו :חיים אורן  

 
 
 
  2015תקציב  .2

 .2015 התקציב לשנת  ואת הצעת2014יג את ביצוע תקציב הצ :רוני נקר  
 .לדונם ₪ 75-פ מורחב תוך הפחתת ההיטל ל"מ ומו"בהצעה זו קד   
 רוני הודיע כי השולחן זוכה בגין . בתקציב יש ניצול יתרות שנצברו משנים קודמות   
 . 90%ההוצאות הענפיות על כל אחוז גביה שעלה על    

 
 . צעיר מניב–  היטלמציע להכניס קטגוריה נוספת לגביה :צבי אבנר  

 
 .לדונם בוגר ₪ 75- שנים ולהוריד את הגביה ל6-להעלות את גיל הצעיר ל : ה ה צ ע 

 

 

 כמו כן הוחלט להוריד את הגביה .  שנים6- ל4-גיל מטע צעיר לצורך גבייה יועלה מ :ה ה ח ל ט  
 .החלטות אלו כפופות לבדיקת היתכנות של רוני.  75₪-ל ₪ 80-לדונם בוגר מ   
  ישלמו– ללא פרי –מגודלים אך ורק לצרכי נוי או לולבים  דונמים ש–החלטה נוספת    
  באישור כמובן שזה כפוף לווידוא בשטח שאכן כך הדבר.  25₪ –כמו דונם צעיר    
 .המדריך   

 
 .התקציב אושר בכפוף לבדיקה של רוני 

 
      

 שי שטרן :רשם        


