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בן שלום חנן
טרבלסי רמי
ליזרוביץ ניר
יצחקי שרון

דיווחים.
פרידה מחברי השולחן הקודמים.
אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן.
בחירת ועדות מקצועיות (צוות קד"מ ,קנט ,מו"פ).
נוהלי עבודת השולחן.
החלטה על סוג הגביה (לדונם או לפי שיווק).
גובה ההיטל לדונם.
שונות.
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ענף הפירות

.1

דיווחים
יאיר אזולאי

סקירה כללית .עומס פרי בשווקים הסיטונאים בחודש וחצי האחרונים.
פרי מיובא שנשלח דרך הים חייב להקטף בוסר וללא סוכרים על מנת לעמוד במסע.
אין קטיף סלקטיבי ,המטעים נקטפים בבת אחת והפרי הזה הגיע לשוק מלא בפרי
ישראלי .הירקנים יודעים לזהות פרי ישראלי ,הצרכן עדיין לא יודע.

סיזל

העדר בהכותרת בפרי המיובא מספיק לנו ,אין צורך ביח"צ או פרסום.

רני

מציע לחזור לתמליל של "קח פרי ותהיה לי בריא".

זיו

מציע למתג אננס עם כתר ,המטרה לסייע לצרכן לזהות את הפרי המקומי.

רם

מציע להביא מומחה לשיווק.

יאיר

כל עוד המצב כפי שהוא היום ,לא כדאי .הסרת הכתר עושה את העבודה גם
מבחינת הנראות וגם האיכות.

סעיפים 3-7

משה מסביר את נושא גביית ההיטלים והאפשרויות העומדות בפני השולחן ,וכן את
הנוהל של בחירת יו"ר .
התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:
יתרונות הגביה לדונם ,לחילופין הגביה לטון ,גובה ההיטל ,הפעלת יחסי ציבור,
החלטת השולחן לגביה של  50%מהיקף השטח המוצהר ,קבלת מידע על היקפי
השטחים אמיתים ונושאים נוספים.

החלטות
 .1הוחלט כי יאיר אזולאי ימשיך בתפקידו כיו"ר השולחן.
 .2השולחן מחליט להשאיר את הגבייה לפי דונם.
 .3גובה ההיטל ישאר כשהיה.
 .4הסדרת נושא תשלום ההיטלים :על מגדל אננס לשלם על חצי מגודל השטח.
 .5כמו כן סוכם כי המועצה תפנה לרכזי ועדות ענפיות לקבלת מידע מעודכן על מגדלים והיקפי השטחים וכן
יזומנו מגדלים נוספים לקחת חלק בישיבות השולחן.
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