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 1-2019פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 3/3/19מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   ברעם - אברהמי רמי   
 חבר -  בראשית - נאי איילוי   

 חבר -  מרום גולן - ערן פישר
 חבר -גליל עליון-ועדה חקלאית - קלמן בני

 חבר -   אודם - רפפורט בועז
 חבר -   ברעם - שטהל פול

 חבר -   עלמה - גולן אברהם   
 חבר -  ראש פינה - חביב אהרון   

 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  רוני נקר
 ענף הפירות - אנטמןשמעון 

 מנכ"ל אמ"פ - איציקכהן 
 רמת מגשימים - ישר אלקנהבן 

 שה"מ - ישראל דורון
 קרור גליל - קמין חיים

 קרור גליל - נילי פנחסי רון
 מו"פ צפון - נאור עמוס
 מעבדת קרור - שאול נשיץ

 
 חבר -  מג'דל שמס - אסאד ספדי   חסרים :
 חבר -   אורטל - אופירבלאו    
 חבר -  נווה אטיב - מנחםברוך    
 חבר -   ברעם - יוסימאסטרו    
 חבר -   הרקור - אברהםמייסטר    

 חבר -   סאסא - ודנוי נמר
 חבר -  בראשית - אסףקרת 

 חבר -   אביבים - שמוליקקאופמן 
 חבר -   רמג"ש - יהודהויינברג    
 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי   
 חבר -   אודם - עידועמר    
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 י"ב אדר ב, תשע"ט
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 אינפורמציה .1

 ע"מ להמשיך ולקיים את שולחן התפוח מול  2018במהלך  שנדרשוסקר את הפעולות  עמוס לוין: 
 המגמה של משרד החקלאות לגרוע אותו מענף הפירות, כפי שנעשה לשולחנות    
 אחרים.   

 
 ו להכין את הענף שמטרת "(2030הענף נערך לפרוייקט מו"פ מקיף )"תפוח    
 הפרוייקט יוכר ע"י  2020-להתמודדות עם האתגרים המקצועיים בעתיד. אנו מקווים שב   
 המדען הראשי ויקבל מימון משמעותי ממקור זה.    

 
 אנו בקשר מתמיד עם נציגי המגדלים הדרוזים בגולן.   
 ת משרד בהצטמצמות ובמשבר. בקרוב ניפגש עם הנהלבגולן הדרוזי ענף התפוח    
 בצפון כדי לדון בדרכים לסייע להם. החקלאות   
  ביצואבנוסף עסקנו ביחסי ציבור ותקשורת חיובית לענף התפוח בטלויזיה ובכל המדיות    
 תפוח דרוזי לסוריה )כמעט הצלחנו(, בטיפול מול הקנ"ט בשיפור הפוליסה    
 ללא מכס.  בוא תפוחביובהתמודדות מתמדת    
 יע הערכתי למשה, רוני ועודד שבזכותם וביחד איתם הצלחנו להמשיך ברצוני להב   
 .והלאה 2019בשנת  ולהפעיל את שולחן התפוח   

 
 מדווח על הפעילות ע"מ לקדם את נושא יצוא התפוחים לסוריה. הנושא כרגע מעוכב. משה ברוקנטל 
 מדווח על הכללת התפוח בתכנית השבחה עשר שנתית המתגבשת בשיתוף עם    
 . יש לשפר את פוליסת קנ"ט לתפוח.המשרדמשרד החקלאות במימון    
 מטפלים בהכללת מזיקים נוספים במיזם ההדברה המשולבת במתכון של מיזם הזבוב.   

 
 .1/3/2019 -קירור בבתי המציג את מפקד התפוחים ב עודד רטנר: 
 -בינוארטון וזה מלאי רגיל לעונה וגם כמות המכירה  46,000-המלאי הוא כ   
 טון  135,000-פברואר בהתאם למצופה. הערכה שלנו היא שבארץ צורכים בשנה כ   
 טון ובהתאם לכך ההשלמה ע"י  125,000-ל 105,000בין נע תפוחים. הייצור המקומי    
  טון מגיעים ארצה ביבוא 7,500-, רק כטון בשנה 30,000-טון ל 15,000יבוא נעה בין    
 סכמי סחר בין ארה"ב, אירופה וארגנטינה.ללא מכס, על פי ה   
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 2019תכנית ותקציב מו"פ שולחן תפוח  .2

 הצעת התקציב הוכנה ע"י צוות המו"פ של השולחן בשיתוף הצוות המוביל של פרוייקט  עמוס לוין: 
 וגם אלקנהלוין עמוס נאור. גם עמוס ד"ר אשר מרכז אותו במו"פ צפון " 2030"תפוח    
 עמוס נאור על מאמציו לקידום הפרוייקט.ד"ר הודו לישר בן    

 
 סקר את תכנית המו"פ המוצעת ואת הנימוקים לתכנית שהיא כוללת. עמוס נאור: 
 של  חלקלהגדלת מגוון הזנים בדרכים אחרות. ה השבחה הכיוונים העיקריים הם   
 כיוון נוסף  ההשבחה אמור בהמשך להיות מטופל במסגרת המיזם של משרד החקלאות.   
 בדגש על שינויים בצפיפות  ושיפור הפוריות)בדגש על הצבע(  שיפור איכות הפריהוא    
 הנטיעה ועיצוב העצים.   

 
 תאר את התהליכים בבניית התכנית. הצרכים הם מעל למה שיכול להיכנס  שמעון זית: 
 של שולחן תפוח. למסגרת התקציב   

 
 פעילות בתחום הגנת הצומח גם במחקר וגם בהדרכה. צויין כבר בעבר שחסרה פול שטהל: 
 וב במסגרת התכניות של המעבדה, נראה לא דחוף.ההנושא של הז   
 חשוב ביותר נושא הערכים התזונתיים.   

 
 נושאים מרכזיים וכן לא לבנות על עזרה  3-2 -מציע להגביל את הפעילות המחקרית ל אברהם גולן: 
 תגיע. ממשרד החקלאות שלדעתו לא   

 
 לאחסון פירות. יש לקיים בהמשך דיון לגבי מימון פעילות המעבדה אייל יונאי: 
 לשולחן אין די מקורות לכך ופחות מיני פירות משתתפים כעת.   
 הדגש צריך לעבור למקורות מימון אחרים.   

 
 אינה עוסקת רק בביצוע תכניות מחקר ממומנות, נדרשת ממנה מציין שהמעבדה  עודד רטנר: 
 ם לטיפול בפרי אחר טוקוליפעילות רחבה הרבה יותר, כמרכז הידע היישומי והפקת פרו   
 קטיף ובעדכונם השוטף. לשם כך נכלל בתקציב מדי שנה סעיף מתאים    
 ₪. 70,000בסך    

 
  1" בתקציב של 2030מיזם "תפוח  עקב מגבלות תקציב השנה והרצון לאפשר השקת   
 לנסות ולהסתדר ללא  - 2019בשנת  לשנה, מוכנה המעבדה באופן חד פעמי₪ ליון ימ   
.  הסכום משמש לעבודות והלאה סכום זה אך יהיה צורך להחזירו מהשנה הבאה   
 ר סיכום עבודות המחקר להכנת פרוטוקולים חמשלימות הנדרשות לא , למנריותיפר   
שומיים, לניתוח תוצאות בפועל של יישום הפרוטוקולים המומלצים ע"מ לעדכן את יי   
 הפרוטוקולים כאשר נדרש.  באופן כללי, על מנת לחסוך את ההתמודדויות התקציביות    
היתה , יש לחזור למתכונת ש"פוסט הרבסט"וצרכי המחקר ב "2030תפוח "בין פרוייקט    
 מקובלת בעבר.    
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 מתקציב המו"פ  80%-יתכנן ויציג לשולחן הצעה לגבי השימוש ב 2030צוות מיזם תפוח    
 יתכנן ויציג לשולחן הצעה  "פוסט הרבסט"של שולחן תפוח וצוות שמתמחה בבעיות ה   
 כמו כן, יש  מתקציב המו"פ של השולחן בנושאי פוסט הרבסט. 20%לגבי שימוש של    
 ( אשר קשור בשינויים בזנים ו/או "2030תפוח "מסגרת חשיבות לכך שכל מחקר )גם ב   
 שינויים בטיפולי הממשק, יכלול גם אלמנט של בדיקת הזנים או הטיפולים המוצעים על    
 ות של התפוחים שיגדלו באותם תנאים ועל התנאים המיטביים תמרכושר ההש   
 לשמירת איכותם לאורך זמן.   

 
 2019תקציב שולחן תפוח  .3

 .2019-תכנון מול ביצוע והצעה ל 2018מציג דף תקציב  נקר : רוני 
 וחלקו בגין  2018נגבה בסה"כ סכום דומה מאוד לסכום המתוכנן. חלקו בגין  2018-ב   
 אחוז הגביה נמוך 2018שנים קודמות. כאשר בודקים את אחוזי הגביה, הרי שלגבי    
 האחוז גדל. בשנים אך ככל שהולכים אחורה    
  35,000בלבד )+ ₪  1,000,000צב התזרימי כרגע מאפשר תכנית מו"פ של המ   
 ו פשרלמעבדה( לכל היותר. מקווים שהצלחות בתחום הגביה בחודשים הבאים יא   
 הגדלה של התקציב המאושר.   

 
 אגורה לכל ק"ג, זהו סכום נמוך מאוד יחסית לצרכים  1-ענף התפוח משקיע במו"פ רק כ אלקנה : 
 יחסית לסכום המושקע בחלק מענפי הפירות האחרים.וגם    
 הכסף שהמגדלים משקיעים במיזמים מוכפל לפחות ע"י כספי מדינה ולכן יש חשיבות    
 הממשלה.גדולה שהסכום יגדל וכך תגדל גם השתתפות    

 
 חסרה פעילות יחצנות ופרסום.  בועז : 

 
 של מ.החקלאות שבמסגרתה אפשר  לבן"-שבתי האריזה יצטרפו ליזמת "כחולמציע   משה : 
 להשיג מכספי מדינה תקציבים לפרסום וקד"מ. חלק מענפי המועצה הצטרפו והפעילות    
 ומועילה. וכהבר   

 
 מציין שעמוס לוין יו"ר השולחן יצא ל"מגרש הפרטי" ואנו מתחייבים לשלם לו הוצאות    
 .כמקובל   

 
 שנה. 20-10-בהתפוח בישראל מפגר אחרי העולם   בני : 
 גדלים בשולחן.נציגות המצריך לתגבר את     
 חשוב לחדש את שיתוף הפעולה בין המשווקים של בתי האריזה.   
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 יש פערים גדולים מאוד בין צרכי המו"פ לבין מה שהתקציב המוצע מסוגל לממן.  עמוס נאור: 
 יש לראות כיצד ניתן לגשר על הפער.   

 
 של השולחן מול האיומים והצלחנו לשרוד וכעת  שנת הישרדות היתה 2018שנת  : עמוס לוין 
 ."2030תפוח "נדרשת פריצת דרך במיזם    

 
 

  מאשרים את הצעת התקציב כפי שהוצגה ע"י רוני. החלטה : 
 דונם.₪/ 75ההיטל לדונם ללא שינוי    
 תקציב ענף הפירות ימשיך במאמצי הגביה במגמה לגייס מקורות שיוכלו להביא לאישור    
 מו"פ כפי שהוצע. משה יודיע לעמוס לוין על החלטתו בנושא זה עד תחילת חודש מאי    
   2019. 

 
 (1אושר ברוב קולות )מתנגד    

 
 
 
 

 עודד רטנר:    רשם        
 

 יו"ר שולחן תפוח-מאשר :  עמוס לוין        


