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 3-2018פרוטוקול שולחן 
 4/12/18מיום  

 
 יו"ר -  מלכיה - גולני שי  :נוכחים 
 חבר -  יראון - מוני יפר   
 חבר -  סאסא - קמינראריק    
 חבר -  ברעם - קלמןבני    
 חבר - כפר גלעדי - לויןעמוס    
 חבר - מרום גולן - פישרערן    
 חבר -  געתון -אברהםצימרמן    
 ברעם -  פול   
 ו.חקלאית גולן - סופרל יג   
 בראשית - יונאיאייל    
 נטועה - אוזןאייל    
 "משה - גרינבלטיעל    
 מלכיה - עמיתכהן    
 ענף הפירות - רטנרעודד    

 ענף הפירות - אורנה סנדל 
 ענף הפירות - ברוקנטלמשה 

 
 חבר -  עין זיוון - קודיש אלכס  :םחסרי 
 חבר -   - יוסיחזיזה    
 חבר -  רפקור - אהרוןחביב    
   

 
 דיווחים. .1 : סדר יום

 פרידה מחברי השולחן הקודמים. .2   
 "ר השולחן.אישור להמשך פעילות יו .3   
 )צוות קד"מ, קנט, מו"פ(.בחירת ועדות מקצועיות  .4   
 לי עבודת השולחן.נוה .5   
 .)לדונם או לפי שיווק(החלטה על סוג הגביה  . 6   
 גובה ההיטל לדונם. . 7   
 שונות. .8   

 

 2018דצמבר,  19

 י"א טבת, תשע"ט
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 דיווחים .1

 מצב הענף טוב, השוק טוב, אנחנו מצליחים להוציא פרי איכותי יותר ובשל יותר.   שי גולני 
 שלוש כאשר כל הנטיעות החדשות יגיעו -המטרה כרגע היא לגוון. עוד שנתיים   
  –ך, יתכן כי יהיה כדאי להסיט כ צריך לחשוב על כ טון.   8000נגיע ל  -לניבה    
 בהובלת יעל עם הג'ינטאו. טון לאוהבי הפרי המתוק  1500   

 
 7-2סעיפים  
 מסביר הצורך בבחירת יו"ר חדש, התארגנות בוועדות השונות, החלטה על אופן  משה ברוקנטל 
 ההיטל וגובהו. תשלום    

 
 ומה ניתן לקבל מקנט.מה אומרת הפוליסה יש צורך ליידע את המגדלים    פול 

 
 הבעיות העיקריות נפתרו, יש לבדוק התייחסות להקפאה וחוסר יבול.   אייל 

 
 נעשה עבודה בנושא ונשלח את כל המידע בקבוצת הוואטסאפ.   שי 

 
 שונות .8

 בסיור אחרון באיטליה ראה את הנזק של הפסאודמונס ועקירת המטעים כתוצאה   אייל  
 בעיקר נפגעים הזנים הצהובים.מכך,    
 אייל  פנה בנדון להגה"צ ולא קיבל כל תגובה.   
 מציע להיערך לפנייה מסודרת מטעם השולחן אל השירותים להגה"צ בדרישה    
 לביקורת במשתלות ובנתב"ג.   

 
 להתריע ולהזהיר את המגדלים. –מבקשת לדווח על כל משתלה שמציעה זן חדש    יעל 

 
 להיזהר מלתחזק את הענף בתור קטן וייחודי.. המחירים גבוהים, דבר העלול יש    אייל 
 להביא לפתיחת השוק ליבוא חופשי.    

 
 נעשה נסיון לעצור את מחיר הקיווי, על פי יורם מועלם המחיר בקצה השרשרת    שי 
 וההורדה רק תגדיל את הרווח הסיטונאי.₪  22 -19נע בין    
 דונם, מטעים מבוגרים נעקרים ומטעים צעירים  2500על מעריך שהענף יתייצב    
 מנסים היום להאריך את העונה, לגוון את הסל ולסייע בפעולות אלו  לניבה. מגיעים    
 למשווקים.   

 
 הוחלט ברוב קולות כי שי גולני ימשיך בתפקידו כיו"ר שולחן הקיווי. .1 החלטות 
 ה , לפי דונם.הוחלט כי אופן הגבייה ישאר כפי שהי .2   
 .2018גובה ההיטל נשאר כפי שהיה ב  .3   
 : יעל, שי, ערן, עמית, פול, חביב, שמעון נבחרה ועדת מו"פ ואלו חבריה .4   
 ארנה סנדל. אנטמן,     

 
 

 ארנה סנדל רשמה :      


