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 שולחן אבוקדו
 5/9/17מיום  2017-4פרוטוקול 

 יו"ר שולחן  -   רמות - דור ראובן    נכחו :
 חבר -   גרנות - עדות יאיר    
 חבר -   ברעם - קלמן בני   
 חבר - מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   
 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    
 חבר -  בני דרום - שמר עמיחי   
 חבר -   גרנות - רוםגיורא מ   

 חבר -  לוחמי הגטאות - פורת תמיר 
 חבר -  עין שמר - שוורץ חן

 חבר -  מעגן מיכאל - שחר שקד
 חבר -   שה"מ -  נוי מיקי   
 שרונה - גפני אודי   
 ענף הפירות - רוני נקר   
 מגל - כהן רמי   
 צמח אבוקדו - אייל נבו   
 אבוקדו גל - אלעד ארבר   
 עלומים - המאירק   
 מהדרין - גיא הרצל   
 נירים - חפץ בר   
 ענף הפירות - יעקב רוביןו   
       
 חבר -  אבוקדו גל - בכר אמיר חסרים : 
 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם   
 חבר -   חרות - בסר משה   
 חבר -   געתון - גדיש מוטי   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 חבר -   גרנות - וןליבר דור   
 חבר -   צמח - אייזנברג אבי   
 חבר -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   
 חבר -  נתיב השיירה - צדקיאן עובדיה   

 חברה -   בן עמי - עוזיאלי שרית
 חבר -   מענית - בן טל מוטי   

 חבר -  בנימינה - ארנס צבי
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -  ין ברוךמעי - חתן חגי   
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 משה ברוקנטל –בעניין המועצה . דו"ח 1 : סדר יום

 ראובן דור –הערכות יבולים ושונות . 2   
 אודי גפני. –סקירה על המו"פ . 3   
 דיון על גביית היטל ממטעים צעירים..  4   
 . שונות5   

 
 

 

 דו"ח בעניין המועצה .1
 ב לגבי מועצת הצמחים.דיווח על תמונת מצ   משה ברוקנטל:

ניינים בהמשך הועבר מסר ברור להנהלת משרד החקלאות שרוב החקלאים מעו
 ת הנוכחית. בשלב זה אין תגובה מהשר והמנכ"ל.תפקוד המועצה במתכונ

 
יש להחריף את המאבק מול הנהלת המשרד ובמקביל להערך למצב  ראובן דור :

 במסגרת ענפית. שענף האבוקדו יתארגן להפעלת הנושאים החשובים
 

יש להערך למצב שהמועצה היא גוף וולנטרי וענף האבוקדו צריך לפעול  רמי :
 לשמירת הפעילויות החשובות לענף.

 
 חשוב לשמור על מבנה המועצה במתכונת הנוכחית. תמיר :

 
 
 הערכת יבולים ושונות .2

הצגת מצב הענף, נתוני שטח, תחזית נטיעות והערכת יבול לעונה :  ראובן דור
 הבאה.

 
 ח על זרימת פרי לא בשל לשווקים.וסקירה לגבי פיקנתנה  –ארנה סנדל 

 
 

 סקירה על המו"פ .3
 סקירה לגבי מצב מו"פ אבוקדו מבחינת תקציבים ונושאים. אודי גפני : 
נים במטע אפק והסיבות להפסקת נמסר דו"ח על ניסוי בחינת סוגי דש –ניסוי אפק  

נוספים מתוך תקציב הרזרבה למימון ₪ אלף  30הניסוי. מוצע להקציב סכום של 
 הקמת תשתית הניסוי. 

 השולחן אישר את תוספת התקציב. 
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 גביית היטל ממטעים צעירים .4

ם מעלה לדיון את נושא הגביה. מציע לגבות את היטל המו"פ גם ממטעי ראובן דור:
 צעירים.

 
 מציע הצעה נגדית לא לגבות מו"פ ממטעים צעיריםיאיר : 

להגדיר את התקציב הנדרש למו"פ ובמידת הצורך להגדיל את הגביה ממטעים 
 מניבים.

 
 לא צריך לגבות ממטעים צעירים. חן :

 
המו"פ תורם למטעים צעירים ולכן מסכים שיש לגבות גם ממטעים צעירים תמיר :

 תתבצע לטובת מו"פ בלבד ולא לצרכים מנהליים. תוך הקפדה שהגביה
 

 : יש להקפיד שהגביה תתמקד במו"פ ולא תלך לצרכי מנגנון. גיורא
 

מסביר שהגביה ממטעים צעירים מיועדת רק להגדלת תקציב המו"פ של  רוני נקר :
 השולחן.

 
גביה לצרכי מו"פ בלבד גם  2018-החל מ –מעלה את הצעתו להחלטה  ראובן דור :

 עים צעירים.ממט
 ההצעה התקבלה.

 לדונם.₪  20 הגביה לדונם צעיר עבור מו"פ בלבד תעמוד על
 

 
 
 
 

 ראובן דור  רשם :      


