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 1-2015פרוטוקול שולחן 
 5/2011/4מיום  

 
 

 ר"יו -  מלכיה - גולני שי  :נוכחים 

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

 חבר -  יראון - פרי מוני

 חבר -  מטולה - ויינשטיין עומר   

 חבר -  סאסא - קמינר אריק

 חבר - בראשית - קרת אסף

 חבר -  געתון -צימרמן אברהם   

 פ צפון"מו  - שלומי כפיר

 מנהל ענף הפירות - ברוקנטל משה

 ענף הפירות - רוני נקר

 ענף הפירות - אורנה סנדל   

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי   

 פ.מ.ל א"מנכ - כהן איציק   

 יקיר הענף - שמחה גלר   

 רפקור - חביב אהרון   

 פ צפון"מו - שמעון זית   

 וןפ צפ"מו - גל ספיר   

 המעבדה לקרור - טלי גולדברג   

    מלכיה - עמית כהן   

    

 

 חבר - כפר גלעדי - לוין עמוס  :חסרים 

 חבר - מרום גולן - קוניאל גבי   
 

 

 

 

 

 2015,  ינואר13 

 ה"תשע, ב טבת"כ 
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 הוקרה לשמחה גלר .1 : סדר יום

 פ"מו .2   

 2015אישור תקציב  .3   

 .שונות .4   

 

 הוקרה לשמחה גלר. 1

 .חה גלר על תרומתו לענף הקיווי ומעניק לו מגן הוקרהשי גולני מברך את שמ

 פ"מו. 2

                                              פ ולכן לא הבאנו"כרגע עדיין חסר לנו בתחום המו .שקלנו להפנות תקציב למיתוג ושיווק  : גולנישי

 .הצעה רלוונטית לשולחן  

מ "אנטונובסקי לצורך ריכוז מידע ובניית תכנית קדשקלנו להמשיך ולעבוד עם רון  :סנדל ארנה

בינתיים נראה כי תקציב השולחן יספיק בקושי לתכניות המחקר הקיימות  ,טנטטיבית

 .גם השנה נמשיך ונטפל ,התבצעה פעילות סביב הגרין לייט ,בנושא הבוסר .והנדרשות

שני זנים צהובים נמצאים כרגע  .וימעוניינים לחזור לתחום הקיו ,התעוררות בקרב השתלנים :גרינבלט יעל

 .שתלנים שונים 2י "בקרנטינה ע

 ?לשם מה אנו מחפשים קיווי צהוב או זן מקדים במקום לטפח את ההיווארד   :אסף

 

 הכיוון צריך להיות יצוא ובמקביל הכנסת .התשובה לכך היא בכיוון ההתמודדות עם היבוא   :שלומי

 .תרביות לארץ ושתלנים שירימו את הענף 

 .יבוא זנים חדשיםי "עלא צריך הרפתקאות  ,מתחבר לאסף   :בני

 מנהלי הענף בלמו יבוא זנים חדשים ,באפרסמון לדוגמא .צריך ללמוד מענפים אחרים   :יונתן

  .העולם התקדם לזנים מעולים ואנחנו נשארנו מאחור . והתבססו רק על הטריומף 

 לעומתו  .נולד בחטא והייתי שמחה לעקור אותו "גרין לייט"ה .צריך לבצע חשיבה אסטרטגית    :יעל

 .הזנים הצהובים טובים וטעימים  
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 .יקבע דיון נוסף לחזון הענף   :שי

 .פ"יעל מציגה תכנית מו

 .גל ספיר מציג עבודה בשיפור הפרייה ובחינת דילול

בין מדד חומר יבש בקטיף ואיכות הפרי  ת הקשרבחינ :טלי גולדברג מציגה עבודת המעבדה

בהוצאה מאחסון וכן ניסוי הבוחן השפעת החשיפה לאתילן בקרור על קצב הבשלת הפרי 

 .ומידת אחידות ההבשלה

 

 .עבודות בשיפור האיכות צריכות להיות מול המשווק   :אסף

 .יחההן חורפית והן אביבית בזמן הפר ,ישנם מטעים שנפגעו קשה בקרה    :יעל

  .נזמן פגישה עם קנט   :שי

 .ח"ש 140,000פ "כ תקציב המו" סהפ שהוצגה"מאשרים תכנית המו  :החלטה

 

  2015תקציב . 3

  .2015 ואת הצעת התקציב 2014מציג ביצוע תקציב   רוני נקר

פרמיית +  כמו בשנה שעברהח "ש 145  ההיטל לדונם יעמוד על 2015אושר תקציב שולחן    :החלטה

 . ט "קנה י " עהביטוח שתיקבע

 

 

 

 

 

 

 

 ארנה סנדל :רשמה        


