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 1-2015 שולחן תאנה
 5.04.192פרוטוקול ישיבה מיום  

 
 

 ר השולחן"יו -  יעקבפפו  :נוכחים
 חבר - גפני יעקב  

 חבר - חיים אורן
 חבר - ירון סמסונוב

 חבר -  יעקב גפני
 חברה - ארנה סנדל

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל
 קרמינהל המח - משה פליישמן

 כרמי יוסף - משה פאיז
 פ צפון"מו - זית שמעון

 מדריך - ירה 'יונס מוג
 ענף הפירות - יונתן שאולסקי

 ענף הפירות - יעקב רובין
 ענף הפירות - רוני נקר

 
 

 חבר  -גולדשטיין אבי :חסרים   
 
 
 
 

 .אינפורמציה .1  :סדר היום 
 .חומרי הדברה .2
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 אינפורמציה .1

 .התחזית יבולים טובים. שנה טובה לתאנים חיים אורן 
 

 .גשם אחרון הקדים את הזן הקפריסאי :פפו יעקב  
 
 
 חומרי הדברה .2

 .חיים אורן הציג את כל חומרי ההדברה שנשארו לטיפול בתאנים 
 .התקיים דיון בנושא 
 .פ"נושא בדיון על המווחלט לתת דגש לה 

 
 קנט .3

 .הציג בעיות בהסכם הקנט שלא ניתן מענה ופיצוי לנזקים בשטח :פפו יעקב  
 .2016לקיים דיון של השולחן עם הקנט לפוליסה  :החלטה  

 
 פ"אישור תקציב מו .4

 הציג את עקומת הדעיכה של שלושה חומרים שנשארו לבדיקה בעלות של :חיים אורן  
60,000₪ . 

 
 .י סדרי עדיפות של חברי השולחן"היקפי המחקרים יקבעו עפ :משה פלישמן 
 י רישום תוצאות "דישון ונושאים נוספים ממליץ לקבוע עפ, פרוטוקול גידול להשקיה   
 להליך הרישום ופרטי הרישום צריכים . הגידול ויבולים של חלקות לפי אזורים   
 ף לעשות מאמץ להטמיע את המודל לכל המגדלים במשות, י המדריך"להיקבע ע   
 .לפי אזורים   

 
 לכנס בעלות שללזאב ממליץ לממן נסיעה . באיטליההצפוי דיווח על הכנס  
 .בערך ₪  10,000 

 
 :פ לפי הפרוט הבא"לאשר תקציב מו :החלטה

  55,000₪   חומרים 3עקומת  דעיכה של  
 אפיון חומרים נדיפים בתאנה ליצירת 
    40,000₪  תכשירים נגד זבוב התאנה 
    10,000₪  השתתפות זאב בכנס באיטליה 
  105,000₪     :כ "סה 

 
 ליצירת תכשירים נגד זבוב    אפיון חומרים נדיפים בתאנה–מימון מחקר של ליאורה  
 פ צפון בכפוף להגשת תכנית "י מו" בפריסת התשלום לשנתיים ע מותנה,התאנה 
 .קובלהמחקר בהתאם למ 
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 2015אישור תקציב  .5

 -מים בדונ שבשלב זה אחוז הגביה לפי 2014ע של והציג את תכנית תקציב וביצ :רוני נקר 
 .  וכתוצאה מגביה של השנים הקודמות עומדים ביעדי התקציב55%-כ הוא 2014  
 . 30,000₪ונוצלו רק  ₪ 40,000פ המתוכנן "תקציב המו  
   להעלות אתלדונם ובהוצאות ₪ 55-העלאת ההיטל ל : 2015יב צהוצגה תכנית תק  
 . בהוצאות האחידות לדונם13%וירידה של ₪  85,000-פ ל"תקציב המו  
 תשלום היטלים , יכולת שיפור הגביה, התקיים דיון של הנוכחים על מרכיבי התקציב  
 היטל העלאת מחיר ה,  לדונם לגמריהורדת ההוצאות האחידות, רק על התאנה  
 .ונושאים נוספים  

 
 פרמיית הביטוח + דונם / 55₪ ההיטלגובה  2015 את תקציב מאשרים .א :ה ח ל ט ה 

 .בקנט   
 ר השולחן יפנה למגדלים שלא שילמו לפי רשימת המגדלים החייבים "יו .ב  
 .במועצה   
  

 
 

 שונות .6

נים תוך תאום בין ווקרטת הציג אפשרויות נוספות וזולות יותר בקניית סלסלו :יעקב גפני 
 .המגדלים

 
 .    יעקב גפני ירכז את הנושא בלוחות זמנים קצרים ויתאם בין המגדלים:הוחלט  

 
 
 

  
 

   משה ברוקנטל  :רשם       


