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 שולחן אבוקדו
 3' פרוטוקול מס

 2010/1229/מתאריך 
 

    
    

    ר השולחןר השולחןר השולחןר השולחן""""יויויויו    התאחדות אבוקדוהתאחדות אבוקדוהתאחדות אבוקדוהתאחדות אבוקדו....ממממ    ----    אריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמןאריה רוטמן        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
    חברחברחברחבר        עין המפרץעין המפרץעין המפרץעין המפרץ    ----    אידלמן עזראאידלמן עזראאידלמן עזראאידלמן עזרא

    חברחברחברחבר        בית חרותבית חרותבית חרותבית חרות    ----    בסר משהבסר משהבסר משהבסר משה
    חברחברחברחבר        מילופרי מילופרי מילופרי מילופרי     ----    בר זיו רמיבר זיו רמיבר זיו רמיבר זיו רמי

    חברחברחברחבר    גבעת חיים מאוחדגבעת חיים מאוחדגבעת חיים מאוחדגבעת חיים מאוחד    ----    גור יורםגור יורםגור יורםגור יורם
    חברחברחברחבר        קיבוץ ניריםקיבוץ ניריםקיבוץ ניריםקיבוץ נירים    ----    נמרוד חפץנמרוד חפץנמרוד חפץנמרוד חפץ

    חברחברחברחבר        כפר ורדיםכפר ורדיםכפר ורדיםכפר ורדים    ----    הדרהדרהדרהדרכהן כהן כהן כהן 
    חברחברחברחבר            מצרמצרמצרמצר    ----מונדריך יהושועמונדריך יהושועמונדריך יהושועמונדריך יהושוע

    חברחברחברחבר        פרי שומרוןפרי שומרוןפרי שומרוןפרי שומרון    ----    מקוב משהמקוב משהמקוב משהמקוב משה
    חברחברחברחבר            ממממ""""שהשהשהשה    ----        מיקי נוימיקי נוימיקי נוימיקי נוי

    חברחברחברחבר        אבוקדו גרנותאבוקדו גרנותאבוקדו גרנותאבוקדו גרנות    ----    יאיר עדותיאיר עדותיאיר עדותיאיר עדות
    חברחברחברחבר        נתיב השיירהנתיב השיירהנתיב השיירהנתיב השיירה    ----    צדקיאן עובדיהצדקיאן עובדיהצדקיאן עובדיהצדקיאן עובדיה
    חברחברחברחבר        מור השרוןמור השרוןמור השרוןמור השרון    ----    קלאוזנר שאולקלאוזנר שאולקלאוזנר שאולקלאוזנר שאול

    חברחברחברחבר        מעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגן מיכאל    ----    שחר שקדשחר שקדשחר שקדשחר שקד
    צמחצמחצמחצמח    ----    עמי קינן עמי קינן עמי קינן עמי קינן 

        מהדריןמהדריןמהדריןמהדרין    ----    קקקק''''מאיר פיינצמאיר פיינצמאיר פיינצמאיר פיינצ
    שרונהשרונהשרונהשרונה    ----    ודי גפניודי גפניודי גפניודי גפניאאאא

    איילת השחראיילת השחראיילת השחראיילת השחר    ----    אפק גרשוןאפק גרשוןאפק גרשוןאפק גרשון
    ענף הפירותענף הפירותענף הפירותענף הפירות    ----    עודד רטנרעודד רטנרעודד רטנרעודד רטנר

    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

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 2011 ינואר 02 
 א"ו טבת תשע"כ 



 
 

 
 

 50250 בית דגן 54ד . ת75359 ראשון לציון 46דרך המכבים  
Derech Ha'macabim 46 Rishon Le Zion 

P.O.B 54 Beit- Dagan 50250 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645:  פקס03-9595632: טל

 פירותענף ה

C:\Documents and Settings\avigael\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKFD\27018.DOC 

    
    
    
    
    
    
    

            
    
    

     חבר חבר חבר חבר            מילופרימילופרימילופרימילופרי    ----    מוטי גדישמוטי גדישמוטי גדישמוטי גדיש    ::::חסרים חסרים חסרים חסרים 
    חברחברחברחבר            יזרעאליזרעאליזרעאליזרעאל    ----    אדלר פיליפאדלר פיליפאדלר פיליפאדלר פיליפ

    חברחברחברחבר            מינהמינהמינהמינהבניבניבניבני    ----    ארנס צביארנס צביארנס צביארנס צבי
    חברחברחברחבר        כפר גלעדיכפר גלעדיכפר גלעדיכפר גלעדי    ----    בכר אמירבכר אמירבכר אמירבכר אמיר

    חברחברחברחבר        עין החורשעין החורשעין החורשעין החורש    ----    בן חפר שלמהבן חפר שלמהבן חפר שלמהבן חפר שלמה
    חברחברחברחבר        גבעת ברנרגבעת ברנרגבעת ברנרגבעת ברנר    ----    ציקי חרטציקי חרטציקי חרטציקי חרט    

    חברחברחברחבר        מעיין ברוךמעיין ברוךמעיין ברוךמעיין ברוך    ----        חתן חגיחתן חגיחתן חגיחתן חגי
    חברחברחברחבר            צמחצמחצמחצמח    ----    אקל טבתאקל טבתאקל טבתאקל טבת

    חברחברחברחבר            בן עמיבן עמיבן עמיבן עמי    ----        סנש בניסנש בניסנש בניסנש בני
    חברחברחברחבר            גרנותגרנותגרנותגרנות    ----    קמינקר צביקמינקר צביקמינקר צביקמינקר צבי

    חברחברחברחבר        עין שמרעין שמרעין שמרעין שמר    ----    שוורץ חןשוורץ חןשוורץ חןשוורץ חן
    

 
 
 

 
 .2011-פ ל"הצעת תקציב המו .1 : סדר יום

במידה ונקבל הצעה מסודרת  (2011/12-ט ל"דיון ואישור חוזה קנ .2
 ).עד הישיבה

 .פ בינלאומי בנושא הסרוגיות"השתתפות הענף במיזם מו .3
 .2011-הצעת תקציב אבוקדו ל .4

 .שונות .5
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 אינפורמציה .א
 
 

 .יןהחקלאית של מהדר'  מהמח–ק 'צהצטרף לשולחן כמשקיף מאיר פיינ  :אריה 
 

 .מדווח על סיום עבודתו של גדי הורביץ בענף הפירות  :רני 
 עם זאת נוצר מצב שלהערכת הוועדה שעסקה . ציין תרומתו הרבה של גדי לענף הפירות  
 .בתהליך היה פוגע בתפקוד המועצה והוועדה קיבלה החלטה לסיים את עבודתו  
 .מדווח על מעבר המועצה למבנה חדש ביהוד  
 .אגרקסקו'  תהליך ההפרטה של חבמדווח על  

 
 פ" מ ו  .ב
 

היא כוללת בעלי מקצוע ממספר גופים . פ היא וועדה מייעצת"מציין שוועדת המו :אודי גפני
 . מגדלים נוספים3-ותוגברה לאחרונה ב

החקלאית במהדרין ושחר שקד ' ק מהמח'מאיר פיינצ, מגדל מקיבוץ גינוסר/לןברק קפ
 .מגדל מקיבוץ מעגן מיכאל

 
י הוועדה "כפי שהוכנה ע, 2011פ באבוקדו לשנת "בהמשך מציג הצעת תקציב המו

 .המקצועית
  
 ונושאים בתחום , נושאי הדברה בדגש על הדברה משולבת, פוריות: נושאים מרכזיים הם   
 .ההשקייה בדגש על מים מושבים  

 
 .מפרט בנושא הפעילות בתחום ההשבחה :מיקי נוי 

 
 .ימסר אינפורמציה יותר מפורטת בנושא לחברי השולחן וגם למגדליםקש שתמב :גרשון אפק 

 
 חיפושית האמברוזיה  לגביה כבר : מציין שני מזיקים חדשים שיש צורך להתמודד איתם  :אודי גפני 

 התגבש צוות חוקרים שהכין תכנית עבודה ועש התפוח המדומה שהבעיה המרכזית איתו   
 . באירופהתו מזיק הסגרהיא היו  

 
 מוצע לתקצב סכום אך לבחון מחדש את פרטי העבודה , לגבי נושא המים המושבים  
 .שתתבצע  

 
יש גופים .  מליון1.5-פ הוא נמוך מדי ויש מקום להרחיבו לכ"התקציב המופנה למו :עמי קינן 

 .וצוותים שבכוחם לתרום יותר אם יעמדו לרשותם יותר אמצעים
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 .יקים רבים פרשו ונכנסים לעבודה כוחות חדשיםחוקרים ות :מיקי נוי 
 .לענף יש נושאים נוספים שיש טעם לחקור ולא נכנסים אליהם מחוסר תקציב  
 ניתן יהיה לטפח ולקשור קשר עם חוקרים טובים רק אם נאשר להם עבודות בנושאים   
 .שחשובים לענף  

 
 ם רוחביים שיש בהם עניין למספר  במסגרת של המדען הראשי יש עדיפות לנושאי:יונתן שאולסקי

 .גידולים     
 
 

 הוועדה המקצועית היתה צריכה להציג לשולחן גם נושאים שנראה  לה שהם חשובים  :רמי בר זיו 
 כמו כן יש צורך לקבל . בגלל המגבלה התקציבית, ואינם נכללים בהצעה שמוצגת כאן  
 .דיווח מוועדה הזנים על הקווים המנחים אותה ולהתייחס לנושא  

 
 
 תקציב הקרן הענפית .ג
 

 . לעומת התקציב2010מציג ביצוע   :רוני 
 ₪ 580,000-ובגרעון מצטבר של כ ₪ 165,000- של כשוטף עומדת להסתיים בעודף 2010

 .2011-המהווים את יתרת הפתיחה ל
 

פ באותו היקף " ועל תקציב מו2010-ונם ברמה זהה להצעת התקציב בנוייה על היטל לד
 ). 1,200,000₪ (2010כמו 

 
 .מדווח על מאמצי הגביה שאכן נושאים פרי  :רני 

 
  ₪ 100,000-פ ב"מציע לפרוש את הגרעון ליותר שנים וזה יאפשר להרחיב את תקציב המו :הדר כהן 

 .נוספים  
 

 יל במספר שקלים בודדים את ההיטל ניתן להגדפ "ם חשוב להרחיב את המואם לחקלאי  :גרשון 
 .באותם שנים בהם הענף עדיין מתמודד עם גרעון  

 
 .פ"תומך במגמה של הרחבת תקציב המו :נמרוד חפץ

 
לבחון הרחבה בעתיד רק על סמך סדרי , מציע לאשר את הצעת הוועדה המקצועית :משה מקוב 

 .ת טובותעדיפות וכיוונים ממוקדים שנבחנו והובילו לתכניו
 

צריך לחפש דרכים להתמודד עם צמח מסוכן שנקרא . התקציב צריך להיות מאוזן :יורם גור 
 .צריך לפעול במיזמים משותפים למספר גידולים. אמברוזיה
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 .העלאת ההיטל תקטין את אחוז הגביה  :שאול 
 
 

 . 1,300,000₪פ בסך "מאושר תקציב מו :ה ח ל ט ה
 .פ תכין פרוט מעודכן לפי תקציב זה"וועדת המו  
 .דונם/ 55₪: גובה ההיטל נשאר ברמה של השנה הקודמת  
 . מאושרת–הקרן הענפית כפי שמוצע   

 
 
 :איכות הפרי המשווק /מדדי הבשלה .ד
 

 .2010מדווחת על הפעילות בתחום זה במהלך עונת  :אורנה 
 . תאריךא בעיקר ניתן לפקח בצורה פחות או יותר יעילה כאשר הבסיס הו  
 –נדרש לכך צוות גדול מאוד , ריך שנקבע קשה לפקח על מצב הבשלהמעבר לתא  
 .לא מעשי מבחינתנו  
   

 
 
 פ משותף בנושא סירוגיות באבוקדו"מיזם בינלאומי למו .ה
 

 .מדווח על המיזם המתגבש בהובלת אוסטרליה וניו זילנד :אודי 
 .ות התומך בקידום המיזםיש צורך לחתום בשם הענף על מזכר ההבנ 
 .י ורד יריחימוביץ ואבי צדקה"הצוות הישראלי במיזם מובל ע 
 אריה ורני יוסמך לטפל בהשתלבות , הדר כהן, מיקי נוי, אודי: מציע שצוות מצומצם בהרכב  
 .כאשר תידרש התחייבות כספית זה יתבצע לאחר דיון ואישור בשולחן, השולחן במיזם 

 .ל" השולחן מאשר עקרונית את המשך שיתוף הפעולה עם המיזם הנ:             הוחלט
 
 
 

 . חברי הועדה המקצועיתב  רשימת"רצ             * 
 
 
 
 
 

 עודד רטנר:   רשם         
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 2010 דצמבר –ועדה מקצועית ענף האבוקדו 

 

 תפקיד שם

 מרכז הוועדה אודי גפני

 ר שולחן אבוקדו"יו אריה רוטמן

 מ " שה–ר סובטרופים "ממ יקי נוימ

  מועצת הצמחים–פ מטעים "מנהל מו יונתן שאולסקי

 ר מילופרי גליל מערבי" ביא–רכז שטח  מוטי גדיש

  גליל מערבי– אזורי ומדריך  מקצועירכז הדר כהן

  קיבוץ עין המפרץ–מגדל  עזרא אידלמן

 פ צפון" מו–מנהל תחום מטעים  ראובן דור

  עמק הירדן–ז מקצועי רכ עמי קינן

  קיבוץ גינוסר–מגדל  ברק קפלן

  אזור גרנות–רכז שטח  יאיר עדות

  אזור המרכז–מדריך  לאו וינר

  קיבוץ מעגן מיכאל–מגדל  שחר שקד

 ר פרי שומרון"מנהל ביא משה מקוב

  קיבוץ גבעת ברנר–מגדל  ציקי חרט

  קיבוץ נירים–מגדל  נמרוד חפץ

  אזור דרום–מדריך  משה בסר

  מהדרין-מנהל מקצועי  מאיר פיינצק

 

 


