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 1-2016פרוטוקול שולחן פפאיה 

 6/16/5מיום 
 

    
 יו"ר - טויב רועי נוכחים :   
 חבר -  ארד גל     
 חברה - סנדל ארנה     
  אורי שפאץ     
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל     
 ענף הפירות - רוני נקר      

 
 חבר - אביזוהר אסף חסרים :   
 חבר -חסידים אברהם     
 חבר - רי עומרנה     

 

 
 

 אינפורמציה. . 1 :   סדר יום
 .2016תקציב שולחן . 2   
 שונות.. 3   

 
 
 אינפורמציה .1

 קנט 
 הפוליסה אינה מספקת, הנושא של נזק כמותי אינו מתאים ואין כיסוי הולם.  : רועי טויב 

 
 יטופל בעזרת יועץ ביטוח.   משה: 
  
 בלר.לזמן ישיבה עם יועץ הביטוח אי  סוכם : 

 
 מנגו. יש רשימת חומרים מומלצת ומרי ההדברה. מתבקש להתאמות בעיית ח  : אורי 
 למנגו וצריך להשליך ממנה לפפאיה.    
 מדווח על הרבה מאד מגדלים באזורו המתעניינים בגידול, בעיקר מגדלי כמו כן    
  כמותרואים גם כבר את התשתיות המתאימות.  פלפל מחוף כרמל אשר יש להם   
 הצפויות. יש עודף פרי הפרי צריך לטפל בכמויות  גדולה של שתילים במשתלות.   
 והשוק לא ממש מכיר את הפרי.   

 

 2016יוני,  13

 ' סיון, תשע"וז
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 להגיש רשימת חומרי הדברה מומלצים לפפאיה לפי החומרים המורשים במנגו.  סוכם : 
 
 

 לקראת הסתיו. דגש על איך לקנות, איך לזהות פרי ע"י יח"צ קידום מכירות מציעה    ארנה: 
 בשל, איך לאכול..   

 
 קידום מכירות דרך משרד יח"צ. הכנת תשתית מול מירב מור אופיר.  : סיכום 

 
 
 2016-תקציב ל .2
 

 . רוב המגדלים שילמו כשהשטח גדל.2015מציג את ביצוע תקציב   ני :רו 
 נה תמכנו בשימוש בשרוולי פלציב וגם בביטוח כפי שהיה בשנים קודמות. הש   
 מכירות  בשרוולי פלציב וקידום הכולל המשך תמיכה בשימוש 2016הוצג תקציב    
 באמצעות יח"צ עם הדיאטנית עקב השחיקה ביתרות של השולחן הוחלט להפסיק    
 התמיכה בפרמיית קנט.   

 
 + פרמיית הביטוח בקנט. ₪ 23התעריף לדונם   .2016-צעה למאשרים הה הוחלט : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סנדל ארנה :רשמה


