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 3-2018פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 5/6/18מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   מיגל - אלקנה בן ישר
 חבר  -   ברעם - קלמן בני

 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר
 חבר -  בראשית - נאי איילוי   
 חבר -   ברעם - אברהמי רמי   

 חבר -   סאסא - נוי נמרוד
 חברה -   שה"מ - על גרינבלטי

 חבר -  מרום גולן - ערן פישר
 חבר -  מג'דל שמס - אסאד ספדי

 חבר - ועדה חקלאית גולן - גיל סופר
 מיגל - עמוס נאור

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל
 ענף הפירות -  רוני נקר

 ענף הפירות - אורנה סנדל
 ענף הפירות -מרים זילברשטיין

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי
 ברעם - יוסי הלפרין
 מיג"ל - דני גמרסני

 
 

 חבר -  מו"פ צפון - דורון ישראל   חסרים :
 חבר -   ברעם - שטהאל פול

 חבר -   עלמה - גולן אברהם   
 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי   
 חבר -   רפקור -בנבנישתי גרונר   

 חבר -   צובה - צמיר מוטי   
 חבר -   אלרום - הירש דוד  

 חבר -   אודם - זבטני מוטי
 חבר -  קדמת צבי - זמר ברוך   

  חבר -   מטולה - לויט נועם
 חבר -   אביבים - פרץ ישראל

  חבר -   עין זיוון - קודיש אלכס
 חבר -   יונתן -רושנסקי אליעזר    

 
 

 2018יוני,  14

 ' תמוז, תשע"חא
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 משה, עמוס, עודד –דיווחים ועדכונים .  1 : סדר יום
 ד"ר שאול נשיץ-תפוח ישראלי לעומת תפוח מיבואאיכות .  2   

 מיגל –ג'ניה  -סקר תפוח גלובלי עם דגשים ליבוא וליצוא תפוח.  3
 .2019-היערכות למחקרים מרכזיים ב .4
 לבן.-דיווח מיתוג בתכנית כחול .5
 שונות. .6

 

 
 
 משה, אלקנה ועמוס –ם ועדכונים ידיווח .1

 תיד שולחן לא מספקת והשלכותיה האפשריות על עעדכנו בנושאים שונים, בדגש על בעיית הגביה ה
 התפוח ואפשרויות ביצוע תכניות המו"פ בעתיד.

 משה ציין שנדרשת מעורבות של חברי שולחן תפוח במאמצים להעמיק את הגביה מהמגדלים.
 מהתקציב שהוגש  20%-קוצצת בבמתכונת מ 2018-אושרר )בלית ברירה( תקציב מו"פ התפוח ב

 הקיצוץ רוחבי ! -לאישור במקור 
 

 איכות הפרי הישראלי לעומת המיובא .2
 נמסרו ע"י ד"ר שאול נשיץ מהמעבדה לקרור תוצאות ראשוניות של העבודה בנושא.

 
 סקר תפוח גלובלי .3

 .ת מצגת מפורטתנסקרה עבודה מפורטת שבוצעה ע"י הכלכלן ג'ניה וייסברג ממיגל. הסקירה באמצעו 
 צויין ע"י המשתתפים שהסקירה מקיפה מאוד, רלוונטית והוכנה ברמה גבוהה מאוד. 

 
 2019-היערכות למחקרים מרכזיים ב .4

 הנושא הוצג בפרוט ע"י ד"ר עמוס נאור.  
 לחפש  יכות התפוח הישראלי כפי שהוצג. ישהוחלט שיש להמשיך ולהעמיק את העבודה בנושא שיפור א 
 להשגת המימון הנדרש.דרכים  

 
 
 
 
 
 

 רשמו :   עמוס לוין ומשה ברוקנטל        


