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 1-2015 –פרוטוקול שולחן זיתי מאכל 
  14/324/  מיום

 

 

    

 ר שולחן זית"יו -  מגדל - הורביץ גדי :משתתפים

 חבר - כפר קיש - בירגר ראובן  

 חבר -  ברק - ויצמן אשר  

 חבר -  מגדל - מלך צבי  

 חבר -  אר'מג - אדיב ערטול  

 חבר - יחזקאלכפר  - לבנה עמוס  

 חבר - גבעת יואב -  גת ניר

 חבר - שדה אילן - וידר דוד   

 חבר -  שרונה - גורפינקל תומר  

 חבר -  יבנה - שלמה נחניאל  

 חבר -  יבנאל - ברוש רן  

 רביבים - אורי יוגב  

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  
  ענף הפירות - רוני נקר  

 ענף הפירות - רובין יעקב  

 

 חבר -  מגדל - עמרוסי רוברט :חסרים 

 חבר - מסילת ציון - אהרון חיים  

 חבר -  יבנאל - בכור דוד

 חבר - כרמי יוסף - חנוך אהוד  

 חבר - מרחביה - צפריר יואל  

  חבר - עין הנציב - שטרן שי    
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 :סוקר את מאפייני העונה שחלפה :גדי הורביץ
 

 .יבול נמוך מהצפוי .1
 .קשיים ביבוא מירדן עקב נגיעות בזבוב ואיחור במתן ההסכמה הירדנית ליבוא .2

 
מ עם משרד החקלאות והתעשיה על בקשתם ליבוא זיתים כבושים "בנוסף מתנהל מו

 .באופן שיבטיח שיגיע המינימום ההכרחי ולא מעבר לכך, מאירופה
 

 
 . סוקר את מאפייני העונה שחלפה- :ראובן בירגר

 מ לגבש תחזית מדוייקת "נמתין לחנטה ע.  מסתמן יבול גדול מהחזוי לעונה הקרובה-  
 .  יותר  
 .2014- סוקר את תכנית המחקרים שאושר לביצוע ב-  
 .2015- מציג את התכנית המוצעת ל-  

 
 .2015- והצעת התקציב ל2014-מציג את ביצועי הקרן הענפית זיתי מאכל ב :רוני נקר

 
 

 
 ה ח ל ט ו ת

 .2014תצפיות שנעשו בשנת /להעביר לכל חברי השולחן סיכומי תוצאות מחקרים .  1
ת אצל המדען הראשי בנושאים השולחן מבקש מענף הפירות ליזום דיון מחודש במשרד החקלאו .  2

 :הבאים
 .מסיק מכני בזיתי מאכל .א 
 .הדברת זבוב הזית במתווה ארצי כמקובל בזבוב הפירות .ב 
  

 . כנס מגדלים בנושא הדברת זוב לקחים והמלצות2015מאי /מחליטים לקיים במהלך אפריל .3
 .ב"רצ,  80,000₪ בגובה של 2015-מאשרים תקציב המחקרים ל .4
 ).ב"רצ(דונם / 28₪ההיטל לדונם יעמוד על . 2015-רים תקציב הקרן הענפית למאש .5
 

 
 
 

 גדי הורביץ :רשם        


