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 2-2018 –פרוטוקול שולחן דובדבן 
 5/12/18מיום 

 

 יו"ר השולחן - בראשית - נאי איילוי משתתפים :  
 חבר -  אורטל - אופירבלאו     
 חבר -  נטועה - עמוסכהן     
 חבר - רמת מגשימים - מאירקאופמן     
 מו"פ צפון - זית שמעון    
 ענף הפירות - סנדל ארנה    
 ענף הפירות - שמעון אנטמן    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - רוני נקר    

 

 חבר - מרום גולן - פישר ערן חסרים :
 חבר -   - קאופמן נדב    

 חבר - בראשית - קרת אסף
 חבר -  מנרה - מקסישולמן 
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 דיווחים .1

בניגוד לתחזית, היתה עונה לא עמוסה מדי, הפרי נמכר היטב וסיום העונה הוקדם.  ל יונאי:איי 
המגזר הדרוזי ממשיך בתהליך של קטיף עצמי ומכירה בשטח, דבר המשפר את    
 יכולת העמידה שלהם מול הסוחרים. כמו כן התחילו לעבוד מסודר, הכניסו פרי    
 לקירור , מסייעים למיתון השוק.   

 
 אזור ההר נהנה מאד ממצוקת האזורים הנמוכים.   אנטמןשמעון  
 היבולים גבוהים ברמה"ג ונמוכים יותר בדרום.   
 המחקר למציאת תחליף לאלזודף נמשך כבר שנים ועדיין לא נמצאה חלופה    
 מתאימה. בהגה"צ הורידו פרופיל בנושא.   
 ן הפורה רויאל דון. נטיעות נרחבות במגזר הדרוזי ולא רק, ברבות מהן ניטע הז   
 טון. 5000יש לבדוק כשולחן מאורגן איך מתמודדים עם    

 

 לא נמצא חוקר דובדבן לטובת תכנית ההשבחה ולכן הענף לא נמצא בתכנית   ה :מש 
 הכוללת.   

 
 , גובה הפיצוי אינו מחושב לפי ערך הפרי.לנושא הקנט ל יונאי:איי 
 לים שאמורים להחזיר פידבק זריז. בעיקר צוות הקנט שיבחר יעביר נתונים למגד   
 בעיות של שמאות מאוחרת ועבודה לא יסודית.   

 
 יש שמועות על נסיונות להביא כל מיני זנים מחו"ל בדרכים  – חומר ריבוי לא מוסדר   
 בלתי חוקיות.   

 
 חשובה ערנות המגדלים להצעות מגורמים פרטיים או משתלות פירטיות. החשש    
 העיקרי הוא  מהשארקה.   

 
 לדובדבן כמו ליתר הגידולים הקטנים אין אישור לחומרי הדברה.  –חומרי הדברה    

 
 מוצע לקיים פגישה מרוכזת של כל הענפים הקטנים וגיבוש דרכי פעולה משותפות.   

 
 טיפול בפרי בוסר 
 קש הרחבת הפיקוח גם מדווחת על מוקדי הפעילות בעונה האחרונה , עמוס כהן מב ה סנדל:ארנ 
 לאמצע העונה.   

 
 בדיקה מחודשת לאפשרויות היצוא , מציע גיוס כלכלני המו"פ לנושא. ר קאופמן:מאי 
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 החלטות 
 ומרי ההדברה לגידולים הקטנים.משה ברוקנטל יפגש עם עבד גרה לעניין השלמת העבודה על ח * 
 * ארנה תרכז ישיבה משותפת של הענפים הקטנים לצורך קידום הנושא ועבודה מול מנהלי המח'  
 החקלאיות של החברות.   

 
 7-2סעיפים  
 הסביר את נוהל בחירת חברי השולחנות ובחירת יו"ר השולחן. משה ברוקנטל 
 את נוהלי העבודה בשולחן.הסביר    
 ם.את התקנות החדשות שנדרשו לאשר בשולחן המגדליהסביר    

 
 התקיים דיון 

 
 החלטות 
 .משיך בתפקידו כיו"ר השולחןנבחר פה אחד להאייל יונאי  .1 
 על פי דונם.תמשיך תשלום ההיטל ישאר כפי שהיה והגביה  .2 
 אייל, מאיר, אופיר, ושמעון אנטמן. –נקבע צוות מו"פ  .3 
 אייל, עמוס, עודד. –צוות קנט  .4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה : ארנה סנדל   


