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

 חבר -  מג'אר - אדיב ערטול  
 חבר - כפר קיש - בירגר ראובן  
 חבר -  ארבל - עודדברודבקה   
 חבר -  שרונה - גורפינקל תומר  

 חבר  -  ברק - ויצמן אשר
 חבר - כפר יחזקאל - עמוסלבנה   
 חבר - עין הנציב - יגאלשפילמן   
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  
 ענף הפירות - רוני נקר  
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 לי עבודת השולחן.נוה .5   
 )לדונם או לפי שיווק(.החלטה על סוג הגביה  . 6   
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 דיווחים .1

 שולחן החדש.ל  ראשונה פותח את הישיבה, אחרונה לשולחן היוצא,  :הורביץי דג 

 לברך את חברי השולחן ו מבקש להודות לחברי השולחן היוצא על פעילותם המסורה     
 בברכת הצלחה.החדש    
   

 לפנינו מס נושאים שנצטרך לתת את הדעת עליהם כבר בתקופה הקרובה :      
 בנושא עובדי שטחים ומדור  ל ת.המושבים("מזכ-. המשך הטיפול)בעזרת מאיר צור1   
 ים.התשלומ       
 הסכם שיווק חדש עם תעשיית הכבישה. .2   
 .טיפול בזבוב .3   
 החלטה על שיטת גביית ההיטלים. .4   

 
 האופן בו נקבעו/נבחרו הנציגים השונים.ו מציג את נושא חידוש הרכב השולחן :ברוקנטל 
 שגים למגדלים.יוהה מודה לחברי השולחן על פעילותם              

 ר לשולחן, המועמד: גדי הורביץ."יש לבחור כעת יו             
 

 חווינו השנה עלייה דרסטית בפעילות זבוב הזית ונזקיו. אין זה אומר כי כך יהיה גם  :בירגר ראובן 
 ידרש לכך.יפ "אבל יש לתת על כך את הדעת, מציע שצוות המו הקרובותבעונה/ות    

 
 )גדי יוצא(.בחירות ליור השולחן 
 ונושאי העבודה בהמשך. א אופן גביית ההיטליםדיון פתוח בנוש 

 
 החלטות 
 גדי הורביץ נבחר כיור שולחן זיתי מאכל )פה אחד(  .1 
 השנים הקרובות ההיטל הענפי יגבה עב דונם מהמגדלים 5מחליטים כי ב   .2 
 .2018-.  גובה ההיטל יהיה כפי שהיה ב3 
 ניר גת וגדי. ויצמן, ראובן, ניר קילמן, מ מפעלים :תומר,"מו  בחירת צוותים : א.  .4 

 עודד ברודבקה,גדי. עודד רף, ניר קילמן, פ : ראובן,"מו  ב.                      
 עובדי שטחים : גדי וראובן.  ג.                                      
 

 דורשים מענף הפירות/ברוקנטל לפעול להחזרת זיתי המאכל למיזם הדברת הזבוב.  . 5 
 
 
 

 גדי הורביץ  רשם :      


