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 1-2016פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 6/3/16מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   מיגל - אלקנה בן ישר
 חבר -   שה"מ - ישראל דורון

 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי    
 חבר  -   ברעם - קלמן בני
 חבר -  בראשית - ינאי אייל

 בר ח -  מעלה גמלא -ואן ראלטה מיכה
 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר

 ראש פינה - מייסטר אברהם
 חבר -   ברעם - יוסי הלפרין

 רמת הגולן -  אסעד
 ברעם - שטאהל פול
 מו"פ צפון - שלומי כפיר
 מיגל - שמעון זית

 
 חבר -   ברעם - אברהמי רמי  חסרים :

 חבר -   עלמה - אברהם גולן
 חבר -  בראשית - אסף קרת

 חבר -   רפקור -י גרונרבנבנישת   
 חבר -   אלרום - הירש דוד

 חבר -   אודם - זבטני מוטי
 חבר -  קדמת צבי - זמר ברוך   

 חבר -   שעל - חזיזה אלי
  חבר -   מטולה - לויט נועם
 חבר -   סאסא - נוי נמרוד

 חבר -   אביבים - פרץ ישראל
 חבר -   צובה - צמיר מוטי

  חבר -   עין זיוון - קודיש אלכס
 חבר -   יונתן -רושנסקי אליעזר    

 חבר -  מרום גולן - קוניאל גבי
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 אינפורמציה.  .1 : סדר יום

 .2016תקציב מו"פ .  2

 .2016תקציב .  3   

 .  שונות.4   

 
 דיווח .1

 קנט א.
 .2015נמסר שיש הנחייה למעריכי הקנט להכיר בנזקי החום של אוגוסט  
 נמצאות במגעים בין הצוות בראשות אייל לבין הקנט. – הסמכות לעתיד 
 יש להתחיל הדיונים עם קנט לא יאוחר מאמצע השנה ולהגיע לסיכומים בכתב שיבואו  2017לקראת  
 .2017לידי ביטוי בפוליסת  

 
 יבוא תפוח ב.

מאירופה נוצלה עודד רטנר הציג את נתוני ניצול מכסות יבוא תפוח מארה"ב ומאירופה. המכסה  
 במלואה, מארה"ב חלקית. 

 
 2016תקציב מו"פ  .2

 אלש"ח.1,100דהיינו  ,2015-שרוליק הציג את הצעת תקציב המו"פ, בהיקף זהה לתקציב שבוצע ב 
 

 החלטות 
 לקיים דיון לקביעת יעדי שולחן תפוח בנושא השבחה לזימון ע"י עמוס. א. 
 תקצוב למחקר גרב. –לבדיקה  ב. 
 המו"פ אושר. תקציב ג. 

 
  2016-לאחר הישיבה התקיימה בדיקה בנושא מחקר הגרב והוחלט לתקצב את המחקר ב 
 אלש"ח. 10-אלש"ח, תוך הקטנת תקציב רשתות צל וייעול השקייה  כ"א ב 20-ב 

 
 2016-תקציב השולחן ל .3

 .אלף רשומים 28-אלפי דונם, מתוך כ 18.5 -היתה מ 2015-רוני נקר דיווח כי הגביה ב 
 גביה בגין שנים קודמות. ₪מ'  0.5 -עוד כ 2015בגין  ₪מ'  1.3 -ההכנסות כ 

 
 החלטות 
 היקף מדוייק ייקבע בהמשך.  –סוכם לתקצב הכנת תכנית מיתוג ושיווק בעזרת יועץ שיווקי  .1 
 .סטיפול באחריות עמו  
 התקציב אושר )כולל התוספת לתכנית המיתוג(. .2 
 בתוספת פרמיית קנט. 2015-/דונם זהה ל₪ 75בסך  2016-המאושר ל גובה ההיטל .3 

 
 

  
 .2016-תקציב מאושר של שולחן תפוח ל מצ"ב : 
 .2016-תקציב מו"פ מאושר של שולחן תפוח ל  
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 עודד רטנרשמעון זית ו רשם :        


