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 2-2018 שולחן ליצ'יפרוטוקול 
 24/12/18מיום 

 
 

 "ר השולחןיו -  ארבל - אלי קליין  נוכחים:
 חבר - בית העמק - היללמילר    
 חבר - אלמגור - אלישלום    
 חבר - עין כרמל - צורבועז    
 חבר - אלמגור - ל בנאידניא   
 חבר -  לוטם - דודי מטלון   
 שה"מ - סנשניצן    
 ענף הפירות - סנדלורנה א   
 מנהל ענף הפירות -ברוקנטלמשה    
    

 
 חבר -  לביא - מעגן אמיר  חסרים :
 חבר - כפר גלעדי - עמריסבר    
 חבר -  עבדון - יצחקקניאן    

 
 
 
 

 על סדר היום:
 דיווחים. .1
 פרידה מחברי השולחן הקודמים. .2
 אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן. .3
 ועדות מקצועיות )צוות קד"מ, קנט, מו"פ(.בחירת  .4
 נוהלי עבודת השולחן. .5
 החלטה על סוג הגביה )לדונם או לפי שיווק(. .6
 גובה ההיטל לדונם. .7
 שונות. .8
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 דיווחים .1

 יבול נמוך, מחירים גבוהים. ממליץ על שיווק ישיר גם ליצוא. :דודי מטלון 
 

 אוריציוס ואונקלון.מש לזנים במשתלות יש ביקו דניאל בנאי: 
 נגב, ערבה, ביקעה, גליל מערבי, –ענק לשתילים מכל הארץ ביקוש    
 שתילים בשנה. 23,000ועוד. ייצור של כרמל    
 .2021שתילים לעתיד רק בשנת קבלת    

 
 אנחנו משווקים ראשונים. –משווקים לשוק המקומי  –אלמגור  אלי שלום 

 
 משווקים לשוק המקומי, , מסר דו"ח על הרכב הזנים - בננות החוף   בועז צור 
 היבול היה נמוך.   

 
 יבולים נמוכים. –שנת יבול ראשונה  - ארבל אלי קליין 

 
 לרוב המגדלים היה יבול נמוך בגלל הסירוגיות והמחירים היו גבוהים  מיקי נוי : 
 ו ישנם מגדלים שלא סבלו מיבולים נמוכים הרווחים שלהם הימאוד.    
 המטעים נראים טוב, רוב החלקות עברו השנה גבוהים מאוד.    
 הצמאה.   

 
 דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:התקיים    
 היקף השטחים טוב או רע, תאום בשיווק, שילוב של בתי הגדלת    
 האריזה, היקפי היצוא ונושאים נוספים.   

 
 פרידה מחברי שולחן קודמים .2

 ציין את הפעילות של השולחן בקדנציה הקודמת הכוללת פעילות   משה : 
 מו"פ ונושאים נוספים והדגיש את החשיבות בעתיד לקיים סיורים של    
 המגדלים וכנסים מקצועיים.   

 
 אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן אלי קליין .3

 וכחותו של אלי(.דיון של הנוכחים על המועמד ליו"ר השולחן אלי קליין )ללא נהתקיים  
 הוחלט : הוחלט פה אחד לאשר את המינוי של אלי קליין ליו"ר השולחן. 

 
 בחירת ועדות מקצועיות )צוות קד"מ, קנט, מו"פ( .4

 הציג את אופן פעילות הצוותים וחשיבותם לפעילות הענף ורווחיותו.  משה : 
  דיון של הנוכחים על פוליסת הביטוח של קנט שלא נותנתהתקיים    
 מענה לנזקי שרב, גודל חנט, יבול נורמטיבי ומחיר נורמטיבי לטון.    
 הפעלת קד"מ בשוק המקומי ע"י משרד יחסי הציבור ועל תכניות    
 המו"פ.   
 כשולחן בכל הצוותים.תפקיד  חברי השולחן ימלאו הוחלט:   
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 נוהלי עבודת השולחן .5

 לשולחן. הל קביעת הנציגיםן ונוהציג את נוהלי עבודת השולח  משה : 
 
 ן(סוגי הגביה )לדונם או לפי טוהחלטה על  .6

 לפי דונם.כבעבר הגביה תבוצע  החלטה 
 
 גובה ההיטל לדונם .7

 2018כפי שהיה בשנת גובה ההיטל  החלטה : 
 
 שונות .8

 מדדים לדישון הליצ'י. -של נורית בן הגאי הרצאה  
 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 וקנטלמשה בר   :רשם      


