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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        עין המפרץעין המפרץעין המפרץעין המפרץ    ----    אידלמן עזראאידלמן עזראאידלמן עזראאידלמן עזרא
    חברחברחברחבר        אבוקדו גרנותאבוקדו גרנותאבוקדו גרנותאבוקדו גרנות    ----    יאיר עדותיאיר עדותיאיר עדותיאיר עדות

    חברחברחברחבר        קיבוץ ניריםקיבוץ ניריםקיבוץ ניריםקיבוץ נירים    ----    נמרוד חפץנמרוד חפץנמרוד חפץנמרוד חפץ
    חברחברחברחבר            צמחצמחצמחצמח    ----    אקל טבתאקל טבתאקל טבתאקל טבת

    חברחברחברחבר        מילופרי מילופרי מילופרי מילופרי     ----    בר זיו רמיבר זיו רמיבר זיו רמיבר זיו רמי
    חברחברחברחבר        רוןרוןרוןרוןפרי שומפרי שומפרי שומפרי שומ    ----    מקוב משהמקוב משהמקוב משהמקוב משה

    חברחברחברחבר        מור השרוןמור השרוןמור השרוןמור השרון    ----    קלאוזנר שאולקלאוזנר שאולקלאוזנר שאולקלאוזנר שאול
    חברחברחברחבר        כפר ורדיםכפר ורדיםכפר ורדיםכפר ורדים    ----    כהן הדרכהן הדרכהן הדרכהן הדר

    חברחברחברחבר            מצרמצרמצרמצר    ----מונדריך יהושועמונדריך יהושועמונדריך יהושועמונדריך יהושוע
    חברחברחברחבר        מעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגן מיכאל    ----    שחר שקדשחר שקדשחר שקדשחר שקד

    חברחברחברחבר            גרנותגרנותגרנותגרנות    ----    קמינקר צביקמינקר צביקמינקר צביקמינקר צבי
    חברחברחברחבר            ממממ""""שהשהשהשה    ----        מיקי נוימיקי נוימיקי נוימיקי נוי

    חברחברחברחבר    מנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירותמנהל ענף הפירות    ----    גדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץגדי הורביץ
    שרונהשרונהשרונהשרונה    ----    אודי גפניאודי גפניאודי גפניאודי גפני

    איילת השחראיילת השחראיילת השחראיילת השחר    ----    אפק גרשוןאפק גרשוןאפק גרשוןאפק גרשון
        בריבריבריבריככככ    ----    יצחק קולונימוסיצחק קולונימוסיצחק קולונימוסיצחק קולונימוס

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

    פפפפ....ממממ....ל אל אל אל א""""מנכמנכמנכמנכ    ----    אילן אשלאילן אשלאילן אשלאילן אשל
    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----    אורנה סנדלאורנה סנדלאורנה סנדלאורנה סנדל
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    חברחברחברחבר        עין החורשעין החורשעין החורשעין החורש    ----    בן חפר שלמהבן חפר שלמהבן חפר שלמהבן חפר שלמה    ::::חסרים חסרים חסרים חסרים 
    חברחברחברחבר        בית חרותבית חרותבית חרותבית חרות    ----    בסר משהבסר משהבסר משהבסר משה
    חברחברחברחבר        עין שמרעין שמרעין שמרעין שמר    ----    שוורץ חןשוורץ חןשוורץ חןשוורץ חן

    חברחברחברחבר        גבעת ברנרגבעת ברנרגבעת ברנרגבעת ברנר    ----    ציקי חרטציקי חרטציקי חרטציקי חרט    
    חברחברחברחבר        חדחדחדחדחיים מאוחיים מאוחיים מאוחיים מאו....גגגג    ----    גור יורםגור יורםגור יורםגור יורם

    חברחברחברחבר        כפר גלעדיכפר גלעדיכפר גלעדיכפר גלעדי    ----    בכר אמירבכר אמירבכר אמירבכר אמיר
    חברחברחברחבר        מעיין ברוךמעיין ברוךמעיין ברוךמעיין ברוך    ----        חתן חגיחתן חגיחתן חגיחתן חגי

    חברחברחברחבר        נתיב השיירהנתיב השיירהנתיב השיירהנתיב השיירה    ----    צדקיאן עובדיהצדקיאן עובדיהצדקיאן עובדיהצדקיאן עובדיה
    חברחברחברחבר            בן עמיבן עמיבן עמיבן עמי    ----        סנש בניסנש בניסנש בניסנש בני

    חברחברחברחבר            בנימינהבנימינהבנימינהבנימינה    ----    ארנס צביארנס צביארנס צביארנס צבי
    חברחברחברחבר            יזרעאליזרעאליזרעאליזרעאל    ----    אדלר פיליפאדלר פיליפאדלר פיליפאדלר פיליפ

    
    

    
 מועד קטיף זני קיץ

  
 .המדדים המקצועיים פשוטים וברורים  :אודי 

 .נההפרמטר הוא התרככות תקי 
 ההבנות אליהן הגענו עם שרותי הביקורת אומרות שלאחר נטילת מקדמי בטחון  
 קיים תאריך סוף שממנו והלאה מרבית הפרי מוכן והוא עתיד להתרכך באופן  
 טבלת מועדי ההבשלה קובעת מועדים שונים לאזורים שונים בארץ . תקין 
 .בחלוקה גיאוגרפית 

 
 בשאלה האם לקבוע תאריך סף או לבטלו ולהסתמך הדיון היום אמור להתמקד   :אריה 

 .יבש.על בדיקות ח  
 

 .חשוב שהאכיפה תשאר בידי המועצה. חוק הסטנדרטים אמור להקל עלינו  :אילן 
   
 .צריך לכלול את כלל הזנים. התקן מתייחס לגליל ולא לכלל הזנים  :נמרוד 

 
 . ר ובזנים אחריםכפי שהדבר קיים באטינג, קיים שוני בין האזורים  :רמי 

, בעתיד. חוסר התייחסות ליתרון ההקדמה פוגע בקבוצת המגדלים שיכלה להנות מיתרון
 .הצרכן יקבע מה ייקטף ומתי

 
 . למשק כברי חלקה שנהנתה מיתרונות של הקדמה–ר תאגיד מטעי כברי "יו :קולונימוס

 מהשולחן אפשרויות להנות מיתרונות מבקשים .  דונם גליל100בחלקה זאת ניטעו   
 .יקבע האם הפרי ראוי לשיווק, בלתי תלוי, גוף מקצועי. ההקדמה  
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 .יבוא משרד החקלאות ויכפה פיקוח, אם לא נבצע אכיפה. חשוב לשמור על הצרכן  :גרשון 
 

 .תומך בשמירה על תאריך מוסכם  :יאיר 
 

 .חייב להיות פיקוח של המועצה  :הדר 
 .מציע תאריך מחייב לאטינגר ולא לפרי קיץ  

 
 .ויתור על תאריך קובע יכניס לשווקם פרי לא ראוי  :צבי 

 .הפשרה של תאריך קובע היא פשרה הכרחית. 100%לא ניתן לאכוף   
 

 .הפקרות מצידנו תגרום להרס הענף. חובתנו להגן על הצרכן :משה מקוב
 

 .הדבר החשוב ביותר הוא האכיפה :שאולי 
 

 י "לא הוצגו מדדים מקצועיים להנחות שהוצגו ע. חשוב שהשולחן יקיים את ההסכמות  :שחר 
 .מצבנו קשה, אם נפרק את ההסכמות. אין אפשרות להשיג את הגלגל לאחור. כברי  

 
 :על הפרק שתי החלטות  :אריה 

 .יבש.מתן אישור לפי בדיקת ח .א

דיקות לקביעת פוטנציאל הסכמה על תאריך מוסכם ובמקביל עריכת סידרה של ב .ב
 ה ת ק ב ל .ההקדמה של מטעים מסויימים

 .התקבלה ואושרה ברוב קולות החברים' ההחלטה בסעיףב .ג
 
 
 
 
 

 מוטי גדיש :רשם         


