
 

 

 

 

  235 ת.ד  56000 מונוסון,-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645פקס:  03-9595632טל: 

 פירותענף ה

\\fs\fruits\Gal\ 50366-2016\הזמנות-פרוטוקולים\2012זית \זית\2010מסמכים.DOC 

              

                 

 1-2016 –פרוטוקול שולחן זיתי מאכל 
  1/3/16  מיום

 

 יו"ר שולחן זית -  מגדל - הורביץ גדי :משתתפים
 חבר - כפר קיש - בירגר ראובן  

 חבר - גבעת יואב -  גת ניר
 חבר -  מגדל - מלך צבי  
 חבר -  מג'אר - אדיב ערטול  
 חבר - שדה אילן - וידר דוד   
 חבר -  שרונה - גורפינקל תומר  
 חבר -  יבנאל - ברוש רן  
 חבר - מרחביה - צפריר יואל  
 חבר - כפר יחזקאל - לבנה עמוס  

 חבר -  מגדל - עמרוסי רוברט
 חבר -  ארבל - קליין אלי

 קבוצת יבנה - שלמה נחליאלי
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  
  ענף הפירות - רוני נקר  
 ענף הפירות - רובין יעקב  

 
 חבר -  ברק - ויצמן אשר :חסרים 

 חבר -  יבנאל - בכור דוד
 חבר - כרמי יוסף - חנוך אהוד  

  חבר - עין הנציב - שטרן שי    
 
 

 .2015סיכום עונה  .1  : על סדר היום  
 .2015הצגת ביצוע מחקרים  .2 

 .2016תקציב  .3     
 שונות. .4     

 
 פותח את הישיבה.  ץ :גדי הורבי 

 
 אירועי התקופה האחרונה ובכללם מדיניות הפחתת המכס על יבוא סוקר את  משה ברוקנטל: 
 מוצרי חקלאות, סטטוס המועצה וכדומה.    

 
 
 

 2016מרץ,  10

 ' אדר א, תשע"ול
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 סוקר את מאפייני העונה שעברה, יבולים, עובדים, יבוא מיכון.  גדי הורביץ : 
 

 יותר בנושא עובדי שטחים.מצפה לשיתוף פעולה טוב   אלי קליין : 
 

 חושב שנושא היבוא לא מנוהל במיטבו וצריך שתהיה לנו המגדלים אמירה גם   ניר גת : 
 בנושא הכמות המיובאת.    

 
 יבוא הזיתים מירדן הוא פונקציה של איכות. הזיתים מירדן יותר טובים! שלמה נחליאלי : 
 כשרות שאין להם כל הצדקה.  לטעמי היבוא מירדן הוא תוצאה של לחצים בנושא    
 זיתים בכשרות מתאים ניתן לייבא גם כמוצר מוגדר )בכך להפחית הקשיים     
 בקליטת פרי מקומי(.    

 
 נושא העובדים מאופיין בהפרה שיטתית של הסיכומים ערב העונה עם מנהלת  משה ברוקנטל : 
 האוכלוסין. אני מקווה שנצליח בעזרת משרד החקלאות לייצר מנגנון ונוהל     
 תקינים.    

 
 הזיתים מירדן הינם מזן נבאלי וההתנהגות שלו כפרי קטיף שונה באופן מהותי.   ראובן בירגר : 
 סבור שעדיין יש לנו השפעה מסויימת במשרד החקלאות,  במיוחד בעוסקים     
 לנסות להשפיע עליהם גם בנושא הכמות המותרת/מומלצת ליבוא.ביבוא וצריך     

 
 

 צריך להביא לידיעת החקלאים אינפורמציה אודות קבלנים לא אמינים/ראויים.   עמוס ליבנה : 
 .מבקש כי נתייחס להפרות    

 
 וכן את הצעת נושאי  2015-מציג את נושאי הפעילות המקצועית ב -מו"פ   ראובן בירגר : 
 .2016דה/תקציב לשנת עבו    

 
 .2016-וההצעה ל 2015מציג את ביצועי תקציב  –תקציב השולחן   רוני נקר : 

 
 החלטות 
 מינוי צוותים לפי נושא. .1 
 יבוא :   ניר, רוברט, אדיב, וידר וגדי א.  
 נחליאלי, תומר וגדי. עובדים: אדיב, שלמה ב.  

 
 /ד' + פרמיית ₪ 28טל כמו בשנה שעברה, גובה ההי, 2016מאשרים תקציב השולחן לשנת  .2 
 /ד' כולל ביטוח חובה ובכלל זה תקציב המו"פ ₪ 86.5 לדונם ובסה"כ  ₪ 58.5הביטוח בקנט   
 )רצ"ב( פה אחד.  

 
 .2017להפיץ קול קורא לבחינת נושאי עבודה , מחקרים נוספים לתועלת הענף לקראת  .3 

 
 

 גדי הורביץ רשם :       


