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    ר השולחןר השולחןר השולחןר השולחן""""יויויויו    התאחדות אבוקדוהתאחדות אבוקדוהתאחדות אבוקדוהתאחדות אבוקדו....ממממ    ----    אריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמן        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
     חבר חבר חבר חבר            מילופרימילופרימילופרימילופרי    ----    מוטי גדישמוטי גדישמוטי גדישמוטי גדיש
    חברחברחברחבר        אבוקדו גרנותאבוקדו גרנותאבוקדו גרנותאבוקדו גרנות    ----    יאיר עדותיאיר עדותיאיר עדותיאיר עדות
    חברחברחברחבר        גבעת ברנרגבעת ברנרגבעת ברנרגבעת ברנר    ----    ציקי חרטציקי חרטציקי חרטציקי חרט

    חברחברחברחבר            מילופרימילופרימילופרימילופרי    ----    מוטי גדישמוטי גדישמוטי גדישמוטי גדיש
    חברחברחברחבר        מעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגן מיכאל    ----    שחר שקדשחר שקדשחר שקדשחר שקד
    חברחברחברחבר            צמחצמחצמחצמח    ----    אקל טבתאקל טבתאקל טבתאקל טבת

    חברחברחברחבר        פרי שומרוןפרי שומרוןפרי שומרוןפרי שומרון    ----    משה מקובמשה מקובמשה מקובמשה מקוב
    חברחברחברחבר        בית חרותבית חרותבית חרותבית חרות    ----    בסר משהבסר משהבסר משהבסר משה
                צמחצמחצמחצמח    ----    עמי קינןעמי קינןעמי קינןעמי קינן

        עין החורשעין החורשעין החורשעין החורש    ----    בן חפר שלמהבן חפר שלמהבן חפר שלמהבן חפר שלמה
                שרונהשרונהשרונהשרונה    ----    אודי גפניאודי גפניאודי גפניאודי גפני

        קיבוץ ניריםקיבוץ ניריםקיבוץ ניריםקיבוץ נירים    ----    נמרוד חפץנמרוד חפץנמרוד חפץנמרוד חפץ
            לימןלימןלימןלימן    ----    אלידע ונטייןאלידע ונטייןאלידע ונטייןאלידע ונטיין

    אגרקסקואגרקסקואגרקסקואגרקסקו    ----    גבי נעמניגבי נעמניגבי נעמניגבי נעמני
    אגרקסקואגרקסקואגרקסקואגרקסקו    ----    איתן צביאיתן צביאיתן צביאיתן צבי

    קדם הדריםקדם הדריםקדם הדריםקדם הדרים    ----    אמיר בכראמיר בכראמיר בכראמיר בכר
    מהדריןמהדריןמהדריןמהדרין    ----    דרור איגרמןדרור איגרמןדרור איגרמןדרור איגרמן

    נוטעים גליל עליוןנוטעים גליל עליוןנוטעים גליל עליוןנוטעים גליל עליון....וווו    ----    קקקקגרשון אפגרשון אפגרשון אפגרשון אפ
    בחןבחןבחןבחן    ----        כהן רמיכהן רמיכהן רמיכהן רמי

    רם אוןרם אוןרם אוןרם און    ----    עמירם גלפזעמירם גלפזעמירם גלפזעמירם גלפז
    פפפפ""""ל אמל אמל אמל אמ""""מנכמנכמנכמנכ    ----    אילן אשלאילן אשלאילן אשלאילן אשל

    ענף הפירות ענף הפירות ענף הפירות ענף הפירות     ----    מנחם ארגובמנחם ארגובמנחם ארגובמנחם ארגוב
    מנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירות    ----    גדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץ

    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----        רוני נקררוני נקררוני נקררוני נקר
    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----    יונתן שאולסקייונתן שאולסקייונתן שאולסקייונתן שאולסקי

    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----    אורנה סנדלאורנה סנדלאורנה סנדלאורנה סנדל

    2222' ' ' ' מסמסמסמספרוטוקול פרוטוקול פרוטוקול פרוטוקול 
        2002002002009999////9999////23232323----ממממ



 

 
2

    
    
    
    
    
    
    

 
 . הנוכחיסיום קדנציה של חברי השולחן .1

 .ברכות ואיחולי שנה טובה 
 
י גבי " נמסר ע- מצב השווקים באירופה במהלך הקיץ ותחזית לסתיו–סקירה שיווקית של היצואנים  .2

 .נעמני מאגרקסקו ודרור איגרמן ממהדרין
 

במקרים ,  מחסור בזנים הירוקים מביא את הביקושים לרמות מחיר גבוהות–מצב נוכחי 
 40תוספת של , כ כמויות חזויות לאירקופה בעונה שלנו"סה. מסויימים מעל למחירי ההאס

 .אלף טון
 
 הפרי נמכר בהתאם לתכניות 20/8/09- התחלנו עם קטיפי הגליל ב– אריה –שוק מקומי  .3

 . במחירים טובים
לאחר מספר ימים השוק המקומי התמלא והקטיפים , 15/9/09-שיווק האטינגר התחיל ב 

 .נעצרו
 
יש .  מהמקרים30%- הפרי שנמצא בשווקים איננו מוכן לאכילה ב– אורנה סנדל –קטיף בוסר  .4

. זכינו לשיתוף פעולה מלא מצד הסיטונאים. לקבוע תאריך זהה ליצוא ולשוק המקומי
 .המשווקים שיתפו פעולה והראו נכונות לשווק רק פרי תקין

 .שרות להשמיד פריחוק הסטנדרטים לא התקבל ואין למועצה אפ 
 .המועצה פנתה למשרד החקלאות בבקשה לקבל תקנות זמניו המאפשרות טיפול בבוסר 

 
 .התקיים דיון בנושא פרי בוסר .5
 

 נושא ההבשלה ותביא הצעה שתבחן את מקצועית השולחן החליט להקים וועדה  - 
 .מסודרת לדיון בשולחן  
 .מחלקת הסטנדרטיםהשולחן משבח ומחזק את פעילותה של אורנה ו - 
 .השולחן מחזק את פורום היצואנים על שיתוף הפעולה - 
 ל ולמליאת המועצה כדי שאלו יזרזו את התקנות ויעמידו "למנכהשולחן פונה  - 
 .אמצעים חוקיים לטיפול במשווקי פרי בוסר  

 
 שמוטי גדי:   רשם

 


