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 1512/16/מיום ,  5201-2ישיבת שולחן 
 יו"ר -  כרמיה - צוק רוני  נוכחים: 
 חבר - שדה יואב - דודאי מרדכי  
 חבר - כפר בילו - יוסי צפריר  

 חבר - בית יצחק - קריין יואב
 חבר - גבעת יואב -  גור רמי

 חבר - מעברות - ארדיטי חיים  
 חבר -  קדרון - פר חגאיעו  
 מעברות -  אילון  
  מעברות -  דוד  
 ענף הפירות - ארנה סנדל  
 ענף הפירות - יונתן שאולסקי  
 ענף הפירות - רוני נקר  
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  

 
  חבר -  שה"מ - לוזון ברוך חסרים :
 חבר -  בצת - חיים פורטנוי  

 
 
 
 

 ה.אינפורמצי .1 :סדר יום
 .2016תקציב שולחן        .2
 שונות       .3

 
 

 . עפ"י המדווח, עד כה חלק גדול מהמגדלים לא הסדיר את 2016מציג תקציב שולחן  : רוני נקר
 . 2016תשלום ההטלים ל   

 
 סקירה כללית של מצב הענף. מציג מגוון בעיות גידול אשר תקציבו הדל של שולחן  :  רוני צוק
 מחקרים ומציאת פתרונות.המגדלים אינו מאפשר   

 
 למדען ראשי. : מציע לפנות לחוקרים ולבקשם להגיש תכניות בנושא פיטיהמשה ברוקנטל

 
 
 

 2015דצמבר,  24

 "ב טבת, תשע"וי
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 נושאים  מהם תורכב רשימה מועדפת אשר תופנה לחוקרים  3מציע כי כל מגדל יגיש    חגי:
 לות.הרלוונטיים, כמו אלון סמך בנושא הכוונת פריחה או דדי עזרא בנושא מח  

 
 נפתח שער לייצוא פרי לארה"ב. יש להרחיב את הגידול כדי לבסס קו שיווק רציף ואמין.  : יוסי צפריר

 לצורך כך יש להגדיל את שטחי הגידול דבר המחייב יותר עובדים שאותם לא ניתן להשיג.   
 מציע לפעול בדחיפות בכיוון זה בכדי לשמור על השוק האמריקאי מול התאילנדים.  

 
 יש לשמור את הזנים שלנו, לא בטוח שצריך להתרחב.   חגי:

 
 עד שאין יצוא פתוח ומובטח אין להגדיל שטחי גידול פן יפגע השוק המקומי.   חיים:

 
 במטע מעברות הוחלט השנה לא לעבוד ליצוא. מציע לאגד את מגדלי הפיטיה ולנסות לעבוד   : איילון

 ננות. מתוך ה"פול" שיווצר ניתן יהיה להפריש יחד על פי מודל האבוקדו או שולחן הב  
 לפיתוח זנים או פעולות אחרות בהן ירצה השולחן.  

 
 

 סיכום:
 .  פעולות ע"ח תקציב זה יאושרו רק לאחר העמקת הגביה . 2016. מאשרים תקציב השולחן לשנת 1
 . עבודות מחקר נדרשות ע"י השולחן:2

 הכוונת פריחה    
 שימור אבקה    
 לות ומזיקיםמח    
 טיפוח זנים    

 
 
 

 סנדל ארנה :  רשמה        


