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 2/8/17מיום   7201-2פרוטוקול מס' 

 יו"ר שולחן - בנימינה - אבי גולדשטיין משתתפים:
 חבר -  שה"מ - שמעון אנטמן    
 חבר -  מזור - אדי דליות    

 חבר - כפר סירקין -  לוי ניר
 חבר -  רחובות - מדר יהודה    
 חבר - פרי מטולה -  כץ קובי    
 חבר -  ביצרון - נס רני-בר    
 ברעם - קלמן בני    
 מנכ"ל א.מ.פ - כהן איציק    
 מו"פ צפון - זית שמעון    
 צובה - צמיר מוטי    
 "נתיב יועצים"  -רון אנטונובסקי    
   ענת    
  משה אהרוני     
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - רוני נקר    
 ענף הפירות - דל ארנהסנ    

 
 חבר -  מטולה - אמיתי עדי  חסרים : 
 חבר -  נוב - ברוך מרגלית    
 חבר - בנימינה - לאואר עופר    
  חבר -  ינון - גרלה עזרא    
 חבר -  ערוגות - קאופמן שלמה    
 חבר - בראשית - קרת אסף    
 חבר -  צוריאל -תורג'מן פרוספר    

 חבר - שדה משה - אסף דני
 חבר - גבעת נילי - דהן ליאור    
 חבר -  שפיר - וייס יוסי    
 חבר -  ינון - כהן עמוס    
 חבר - כרם בן זמרה - ממן סלומון    
 חבר -  אביבים - פרץ ישראל    
 חבר - זכרון יעקב - קרניאל ישראל    
 חבר - ראש פינה -מייסטר אברהם    
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 על סדר היום

 נקטרינה:-ד"מ אפרסקפעילות ק .1
 רון אנטונובסקי. – 2017הצגת תוצאות קמפיין אפריל מאי   1.1 
 פעילות דיגיטל חצי שנתי.  1.2 
 ספטמבר.-דיון בנושא תמיכה בשיווק פירות אוגוסט  1.3 

 ארנה סנדל. –דווח צוות סטנדרטים  .2
 ארנה סנדל. –דיווח פרוייקט כח הצבע בבתי ספר  .3
 שמעון אנטמן. –חינת זנים ועדכון על מבחר הזנים הקיים דיווח סיור לב .4
 .2018-דיון בנושא שיפור הפוליסה ל –קנט  .5
 משה ברוקנטל. –חוק הסטנדרטים, מיזמי הזבוב, כללי  –דוח מנכ"ל  .6
 שונות. .7
 

 נקטרינה-פעילות קד"מ אפרסק  .1

 רון אנטונובסקי – 2017הצגת תוצאות הקמפיין אפריל מאי   1.1 

 .2017נקטרינה אפריל מאי -הציג את סיכום הקמפיין אפרסק  
 הקמפיין נקטע ולא בוצע במהלך רצוף עקב הקמת תאגיד השידור החדש   
 ולכן הקמפיין הוצג לאורך זמן גדול יותר מהמתוכנן. כפיצוי העלות הכספית   
 אלש"ח. 75-אלש"ח ל 170-קוצצה מ  
 יר בתחילת העונה שתשפיע על המחיר מטרת הקמפיין למנוע ירידת מח  
 בהמשך העונה. מתוצאות הסקר עולה שרמת המחירים בתקופה זו ירדה   
 בצורה מתונה יותר בהשוואה לשנים קודמות.  
 התקיים דיון של הנוכחים על כדאיות הקמפיין.  

 
 אבי גולדשטיין –פעילות דיגיטלית חצי שנתית  1.2 
 החצי שנתית שבוצעה ומה מתוכנן לחצי השנה אבי ורון הציגו את הפעילות   
 והמשמעות מפרוקה. ממליץ להמשיך את   T-ROOהבאה. פרוק חברת   
  2018בהתארגנות החדשה של החברה ולקראת  2017החצי השני של   
 לקיים דיון על הפעילות הדיגיטילית. הודגש שישנה חשיבות לשמר את   
 האתר והפעילות הדיגיטלית.   
  2018ולקראת  2017להמשיך בפעילות הדיגיטלית עד סוף שנת  :סוכם   
 לקיים דיון על המשך הפעילות.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ענף הפירות

  235ת.ד  5610102 מונוסון-יהוד 40  העצמאותדרך 

Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102 

WWW.PLANTS.ORG.IL 

\\fs\fruits\Gal\ 62827-2017\א.נקטרינה-פרוטוקולים\א.נקטרינה\2010מסמכים.doc  3מתוך  3עמוד 

 2017אוקטובר,  15

 "ה תשרי, תשע"חכ

 
 
 
 
 
 
 

 ספטמבר-מיכה בשיווק פירות אוגוסטדיון בנושא ת 1.3 
 צפוי יבול גבוה בעיקר  –הערכת יבולים בחודשים הקרובים  שמעון אנטמן :  
 באפרסקים.  
 ספטמבר לאור -ת הקמפיין בחודשים אוגוסטהציג את מטר  אבי גולדשטיין  
 גבוהים יש צורך בקמפיין ע"מ לשמור על רמת המחירים. הערכת יבולים  
 התקיים דיון של הנוכחים בנושא.  
 השולחן מאשר באופן עקרוני הפעלת הקמפיין. סוכם :  
 הפעלת הקמפיין תהיה מותנת במצב השוק, גודל התקציב והיקף הקמפיין   
 בהתאם ליכולות הכספיות של שולחן המגדלים.ייקבע   

 
 שונות .7

 דילול מכני באפרסק נקטרינה 
 הציגה את תוצאות הנסיונות והתצפיות שנעשו בכלי האיטלקי והכלי הצרפתי. ענת 
 מטרת הכנסת המדללות המכניות לחסוך בכח אדם. 
 ודה סיכום שנת הפעילות הראשונה שהביאה לחסכון בכח אדם משמעותי בימי עב 
 וקבלת פרי גדול ואיכותי יותר. 

 
 
 

 לא נדונו מחוסר זמן. 2,3,4,5,6סעיפים בסדר היום:  
 

  

 

    

 משה ברוקנטל  רשמו:     


