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 2-2018פרוטוקול שולחן 
 26/3/18מיום  

 
 יו"ר -  מלכיה - גולני שי  :נוכחים 

 חבר -  שה"מ - יעל גרינבלט
 חבר -  ברעם - בני קלמן

 חבר -  מטולה - ויינשטיין עומר   
 חבר -  סאסא - קמינר אריק

 מלכיה - כהן עמית
 רפקור - חביב אהרון

 מיג"ל - טלי גולדברג
 תבראשי - פלג אריה

 מו"פ צפון - גל ספיר
 ענף הפירות - אורנה סנדל 

 
 חבר -  געתון  -צימרמן אברהם   :םחסרי 
 חבר -  יראון - פרי מוני   
 חבר - כפר גלעדי - לוין עמוס   
 חבר - מרום גולן - קוניאל גבי   

 

 
 
 

 .2018תכנית המו"פ לשנת  .1 : םסדר יו
 שונות. .2   
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 ' אייר, תשע"חג
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 2018מו"פ לשנת תכנית ה .1

 , בה לא נסגר נושא תקציב המו"פ,11.02.18הישיבה מתקיימת בהמשך לישיבה מיום  
 ישיבה זו עניינה תקציב מו"פ שולחן הקיווי. 

 
ש"ח. דרישת המדען לקידום  140,000טלי גולדברג מציגה את התכנית אשר הוגשה למדען בסך  
 שנים. 3ש"ח לשנה למשך  70,000  ההצעה בועדות  היא לתקצוב משיק מהשולחן, ז"א  

 
 . התכנית מצורפת.2018יעל מגישה את תכניות המו"פ ל  

 
 ש"ח. 50,000קרן שה"מ מתקצבת עבודה של יעל בנושא הפרייה בסך  

 
עקב אי תשלום היטלי מועצה. הניסוי  ,סוכם כי העבודה המתנהלת במשק חזיזה בשעל תופסק 
 יעבור למטע מלכיה. 

 
 לטלי גולדברג לעבודה בנושא החומר יבש .  2019לשנה החל משנת ש"ח  70,000השולחן מאשר  
 כמדד לקטיף ושיפור איכות הפרי למאכל.  

 
 השולחן מאשר את תכנית המו"פ כפי שהוגשה. החלטה : 

 
 ש ו נ ו ת  .2

 טעימות קיווי במעבדה 
 וי שיצא מאווירות איחסון שונות.לפני מספר ימים נערכו במעבדה בקריית שמונה טעימות קיו 
!!! ( היה במובהק  19.11בטעימות אלו עלה באופן חד משמעי כי הפרי שנקטף מאוחר יותר )  
איכותי יותר בכל המדדים, רמת הסוכר, איכות פנימית )לא היתה שידרה לבנה כלל(, אחידות  
 ם יותר.ההבשלה וכמובן הטעם. כל זאת בהשוואה לפירות ממועדי קטיף מוקדמי 
 את סיכום המחקר ומסקנותיו המפורטות והמדוייקות תפרסם ד"ר טלי גולדברג בקרוב. 

 
 
 
 
 

 ארנה סנדל רשמה :      


