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 1-2016פרוטוקול שולחן 
 6/2011/25מיום  

 
 יו"ר -  מלכיה - גולני שי  :נוכחים 

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

 חבר -  סאסא - קמינר אריק
 מנהל ענף הפירות - ברוקנטל משה

 ענף הפירות - רוני נקר
 ענף הפירות - אורנה סנדל   
 פירותענף ה -מרים זילברשטיין   
 מו"פ צפון - שמעון זית   
 שה"מ - שמעון אנטמן   
 ברעם - ינאי ג'ון   
 רפקור - חביב אהרון   
 מלכיה - כהן עמית   
 בראשית - ינאי אייל   
  
 חבר -  יראון - פרי מוני  חסרים: 
 חבר -  מטולה - ויינשטיין עומר   

 חבר - בראשית - קרת אסף
 רחב -  געתון -צימרמן אברהם   
 חבר - כפר גלעדי - לוין עמוס   
 חבר - מרום גולן - קוניאל גבי   

 

 

 גולני שי - מצב הענף  .1 : סדר יום

 יעל גרינבלט -  מו"פ .2   

 2016תקציב שולחן  .3   

 שונות. .4   
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 מצב ענף הקיווי .1
 של הפרי, סקירה כללית של מצב הענף. בעיות עיקריות: נושא חוסר התרככות  : שי גולני 
 במלכיה גויס צוות מתרגמים העוברים על מאמרים בנושא הבשלה אחידה ומה    
 נעשה בעולם. התעניינות גוברת בקרב מגדלים להכנס לגידול ומשתלות העוסקות    
 בזנים לא ראויים כדוגמת הגרין לייט.   

 
 : האם השולחן יקצה תקציב להבאת זנים חדשים.מרים זילברשטיין 

 
 נכנס דור חדש של שתלני קיווי הנמצאים בקשר ישיר עם בעלי זכויות מטפחים  :רינבלטיעל ג 
 באירופה. השוק נפתח.   

 
 יש לבחור זנים אשר הבשלתם אחידה וטובה ואשר מתאימים לאיחסון. אין לפסול  :אייל יונאי 
 כלל את הזנים הצהובים, רק לא להמשיך עם הנחותים שיש בארץ.   

 
 : מציע הקמת צוות בהנחיית מרים ליבוא זנים, עדיף שנהיה מעורבים ולא נקבל זנים משה ברוקנטל 
 דרך המשתלות. נחותים    

 
 פנינו לדודו עברי, מנכ"ל ענבי טלי לשעבר, לייעוץ בנושא השיווק. עלו מספר רעיונות   : ארנה 
 ל קנייה של שעליהם נדון בכנס קיווי הקרוב. העיקר הוא לטפל במוצר עצמו. כיום בכ   
 פרי הצרכן סופג אחוז מסוים שאינו מתרכך ונזרק. אם בהשקעה במחקרים נוספים    
 זה הנושא העיקרי שעליו יש לתת את  –במעבדה או נסיעה ללימוד הנושא בניוזילנד    
 הדעת. בנוסף , עם המוצר האיכותי, לסמן באופן אחיד. מותג משותף לשולחן הקיווי    
 שיבטיח פרי איכותי.   

 
 סקפטי לעניין המיתוג המשותף. : בני קלמן 

 
 . לפרסם שמות ה"עבריני הבוסר" במקביל לפרסום תאריכי הקטיף. 1 מציע   צימי: 
 . כתבה בעלון הנוטע בנושא ה"גרין לייט". 2               
 גורם לאי להבשלה חסון, האם השתנה משהו הל גידול ואו. בדיקת פרוטוק3                  
 אחידה.        

 
 . %6.5תנאי הקטיף זהים, להערכתי מוקדם מדי, אך בתחום המאושר. מחכים ל  : אייל יונאי 
 חסון אותם תנאים.האתנאי    

 
 אנחנו רואים שונות גדולה בפרי, וגם הספרות המקצועית מדברת על כך. מוציאים  : טלי גולדברג 
 כך. חסון והוא לא מתרמהאפרי    

 
 ' הדנים בבעיית הליבה הלבנה. כל נושא החשיפה 82אנחנו רואים מאמרים מ   : עמית 
 נחקר ונבדק ונמצא קשור לליבה הלבנה.  co2לרמות של    
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 ה שלמחרת הפרי על המדף רך מדי. כמו כן אנחנו יודעים לרכך את הפרי. הבעי  : אייל 
 לבדוק האם יש גורמים ממשקיים .   

 
 
 תקציב המו"פ .2
 

 יחולק בין המעבדה לבין מו"פ צפון באופן שווה. ₪ 140,000תקציב המו"פ בסך . 1 :הוחלט  
 השולחן דוחה את הבקשה להשתתפות במיזם מי שמיר לישובי הגולן.. 2   
 פ עם המעבדה בנושאים שהועלו."ארנה תזמן פגישה של צוות המו. 3   

 
 
 2016-תקציב השולחן ל .3

 .2015י נקר הציג את ביצוע תקציב רונ 
 הגענו ליעד התקציב. בנוסף למו"פ בוצעה כבכל שנה פעילות צוות האיכות. 
 .2016הוצגה הצעת תקציב דומה לשנת  
 לד' + דמי  ₪ 145, גובה ההיטל  2016תקציב שולחן הקיווי לשנת הוחלט לאשר  
 הביטוח לקנט. 

 
 

 
 

 ארנה סנדל   רשמה :       


