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 1-2016פרוטוקול שולחן אננס 

 6/1/323מיום 
 

 חבר - גולומביק שאול נוכחים :  
 חבר - סיזל יעקב    
 חבר - רוזנסקי חיים    
 חברה - סנדל אורנה    
  תומר - יאיר אזולאי    
 כפר נטר - גולומביק רם    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - ני נקררו    

 
 חבר - קריין יצחק חסרים :  
 חבר - צפדיה משה    
 חבר - יצחקי שרון    
 חבר - טויב רועי    

 
 

 אינפורמציה.. 1 : סדר יום   
 .2016תקציב שולחן . 2    
 שונות. 3    

 

 
 אינפורמציה .1

 . האננס בכיוון הנכון. סיזל מדווח על צמיחה בגידול ללא מגמות של ירידה במחיר יזל יעקב:ס 

 .הקפיצה את הגידוללייצור אננס כניסה של חנן ה   

 

 הפרי הישראלי נקי מחומרי הדברה ועומד גורם להורדת המחיר, היבוא לא  יאיר אזולאי: 

  5ה"צ כשמולו הפרי המיובא עובר חיטוי, הסרת כתר העלים ומסע בן נבדרישות הג   

 יך את העונה לכל ימות השנה הפרי יונגש לציבור שבועות בים. ככל שנצליח להאר   

 והשוק יגדל. הבעיה בהתפלגות לא טובה, חלק מהפריחות לא בזמן המתאים, ואין    

 פריסה מיטבית על פני השנה.לשליטה על מועדי הבשלה וויסות שיווק. יש להגיע    

  

 

 

 

 

 2016מרץ,  28

 "ח אדר ב, תשע"וי
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 ת מכסים.היבוא מהווה תמיד איום. ההגנה באמצעו גולומביק רם 

 

 הגנת הצומח 

 אין חומרי הדברה מאושרים לשימוש באננס. הגידול נמנה עם מספר גידולי נישה הסובלים מחוסר  

 לאישור חומרים, למחקר ולקידום מכירות .  תקציב 

 ארנה מטפלת מול משרד החקלאות בנושא .סוכם :  

 

 קידום מכירות
 מתבקש בידול בין הפרי המיובא לפרי המקומי. בדיקה מחודשת של נושא המיתוג לאננס ישראלי. 

 

 2016תקציב  .2

 השנים האחרונות. 3 –ב  מבורקדבשוק ה ל מחירי הפרי עפ"י סטורנקסניתוח שרוני נקר מציג  

מחיר )הנתונים מחיר הפרי הממוצע עלה משנה לשנה. קשה לקבוע אם יש עונתיות בכמות או ב 

 שהוצגו כוללים את הפרי המיובא(.

 .2015-רוני הציג גם את נתוני התקציב. לא בוצע קד"מ ב 

 

 החלטות

 סוכם לתקצב תכנית למיתוג פרי מקומי, הטיפול באחריות ארנה. .1

 .2016אושר תקציב שולחן  .2

 קנט. פרמיית/דונם, בתוספת  ₪ 50כמו בשנה שעברה,   2016 –גובה ההיטל המאושר ל  .3

 יושב ראש שולחן

 עקב יציאתו של רועי טויב מגידול האננס ועזיבתו את שולחן האננס נדרש השולחן ליו"ר חדש. 

 הוחלט לדחות את בחירת היו"ר לישיבה הבאה, בעוד כחודש, בכדי לאפשר לחברים לשקול את 

 מועמדותם.

 

 דיון פתוח

 

 

 

 
 

 ארנה סנדל רשמה :      


