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 ר"יו - ר שולחן "יו - שטרן שי :משתתפים   

 חבר -  כינרת - אופיר אבירם    

 חבר - נתיב הגדוד - אנונו אופיר    

 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    

 חבר - נאות הכיכר -  צבר רז  

 חבר - הירדן.ב - אבנר צבי

 חבר -  גלגל - אליהו דורון

 חבר -  גרופית - ניצן אפי    

 חבר -  מירב - פורטל יוסי    

 חבר - טירת צבי - רותם אבנר    

 חבר - נתיב הגדוד - אורן חיים    

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    

 כפר רופין - בוקי גלזנר    

 מעלה גמלא - בשן אייל    

 פ"ל אמ"מנכ - כהן איציק    

 נף הפירותע - רוני נקר    

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי    

 תענף הפירו - רובין יעקב    

     

 חבר -  פצאל - בלומנפלד גדי :חסרים 

 חבר -  חצבה - ינאי יצחק    

 חברה -  קטורה - סולומון ליסה    

 חבר -  משואה - אלבז יעקב

 חבר -  צופר - אשאל איתי

 חבר -  סמר - זעירא דני

 חבר - בקעת הירדן - כהן תמיר    

 חבר - בית הערבה - רפופורט מרום    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014,  נובמבר13      

 ה"תשע, חשון' כ 
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 משה ברוקנטל :דיווחים שוטפים .1 :על סדר היום 

 איציק כהן       

 חיים אורן       

 שי שטרן       

 אפי ניצן       

     
  דיון והחלטות–כנס שנתי  .2

 

 .שונות .3

 

 

 
 .ת ארגון מגדלי פירותנותן סקירה על פעילו :איציק כהן  .1

 .אגרקסקו, 91-92אסון טבע , מתווה המים ועובדים זרים -נקודות שעלו    
 
  ציין את הפעילות מול חברות השיווק לגבי .דיווח על פעילות ענף הפירות בשוטף  :משה  .2

 .מ להודו"השתתפותם בקד   
  על הנסיון לגייס כמו כן דווח. עדכן על ביטול מיזם החידקונית של המדען הראשי   
 מעבר סחורות , דיווח על הסדרי חובות מול המגדלים. תמיכה ברכישת מלכודות   
 .לעזה   

 
 . יצוא לכל חברי השולחןח "רוני יבקש מסיגלית להעביר דו –ח כספי "דו :רוני נקר .3

 . גביה קצת פחות טוב משנה קודמתהעל מצב רוני דיווח 
 . רוני יעביר את הרשימה של אלו שלא שילמו ותצא אליהם הודעה:סוכם 

 .ח" אלש300מבחינת התזרים יצאו . הפעילות מתבצעת –מ "קד
 
 .  נשלחה הודעה להגיש מחקרים עד סוף החודש–ועדה מקצועית  :חיים אורן .4

 .מבקשים למנוע כפל מחקרים   
 . ביבול הכללי8% ישנה עליה של –סיכום גדיד    
 . החומר עובד יפה  מאוד במטעים–ק שימוש בגימי   
 .כ בעייתי"בסה, בשנה השניה נצפו עיוותים בתפרחות –רז    
 .הנושא יובא לדיון בכנס השנתי   
 .מ"שה המלצות  החקלאים לא מקיימים את–חידקונית    
 .ישנם נפילות עצים בבקעת הירדן, עם זאת ניתן להילחם בחידקונית   
  חיים הסביר את דרכי ההתמודדות מול החידקונית במטעים –ניים מטעים אורג   
 .אורגנים   
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 . דומה לשנה שעברה–המוצע שי דיווח על הקונספט  -כנס שנתי  .5

 .התוכן יתמקד בתחום החקלאי   
 . מציע לשחזר את ארוחת הבוקר משנה שעברה–יחיאל    
 . הרצאת משווק–חיים    
 .שר כנס של יום אחדהשולחן מא   

 
 .הודומ "קד אפי ועמיר הציגו את הפעילות עם דגש על –מ "קד .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שי שטרן :רשם        


