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 שולחן אבוקדו
 6/11/18מיום  2018-3פרוטוקול 

 יו"ר שולחן  -   רמות - דור ראובן    נכחו :
 חבר -  גליל מערבי - בר זיו רמי   
 חבר -   נירים - חפץבר    
 חבר -   גרנות - אילוןברנס    
 חבר -  מעברות - דודהראל    
 חבר -  כפר ורדים - הדרכהן    
 חבר -   דפנה - שנהבמגן    
 חבר -   מחניים - איילפלמן    
 חבר -   גרנות - שחר שקד   
 חבר -   גרנות - עדות יאיר    
 חבר -   גרנות - גיורא מרום   

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

 חבר -   חרות - בסר משה   
 חברה -   בן עמי - עוזיאלי שרית

 חבר -  י דרוםבנ - שמר עמיחי   
 חבר -  גרנותמטעי  - ליבר דורון   
 חבר -   שה"מ -  נוי מיקי   
 חבר -   צמח - אייזנברג אבי   
 חבר -   ברעם - קלמן בני   
 חבר -   גבים - הולנד בועז   
 חבר -   מהדרין - גיא הרצל   
 שרונה - גפני אודי   
 מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   
 אבוקדו גל - בכר אמיר   
 שה"מ -  דןסנש    
 אבוקדו גל - אלעד ארבר   
 מעלה יוסף - יצחק ניאקן   
 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם חסרים : 
 חבר -  מילופרי - מוטיגדיש    
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -    - וולף נמרוד   
 חבר -    - עידוסתר    
 חבר -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   
 חבר - מור פירות השרון - שאולקלאוזנר    
 חבר -  משואות יצחק - יגאל רביב    
 חבר -  מעיין ברוך - חתן חגי   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 חבר -   מענית - בן טל מוטי   
 חבר -  משקי הדרום - מוצין אייל   
 חבר -   לביא - אמירמעגן    
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 דיווחים .1
 סיכום ביניים קצר. ראובן דור:

 לאבוקדו ביקוש הולך וגדל בעולם ובישראל.
דונם נטועים, הערכה שעד שנת  92,000-אצלנו הענף בפיתוח מואץ. כרגע רשומים כ

 דונם. 20,000ינטעו עוד  2020
ישנם הישגים מקצועיים רבים . צוות הוועדה המקצועית בניהולו של אודי גפני עוסק 

ית ומטפל בכל נושא חדש )כדוגמא עש התפוח בקידום הענף ברמה המקצוע
המדומה(, שם דגש על מיזם סירוגיות בזן "האס". בשנתיים האחרונות טיפלנו 
בפתיחת שווקים חדשים ליפן ולסין, עדיין לא הסתיים, מקווה שבשנה הקרובה 

 שווקים אלו יהיו פתוחים לאבוקדו ישראלי.
 

 דגשים ואיומים
 ל ומעקב ברמה יומית, הענף התארגן בהתאם.נדרש טיפו –עש התפוח המדומה  -
 ריבוי הנטיעות מחייב מעקב צמוד בכל הקשור למקורות החומר הצמחי. -
 נדרש פתרון לבעיית הדוררת. –נטיעות נרחבות בנגב המערבי  -
ם שמסכנים את הגידול. קרה, נזקי צינה, אנחנו בזמנים של שינוי אקלים קיצוניי -

 חום קיצוני. המחקר בענף חוקר ובוחן התמודדות מול תופעות אלו.
הענף נמצא בצוואר בקבוק שיווקי, נדרשת פריסה רחבה  –הרחבת סל הזנים  -

 יותר.
 

 י השולחן הקודמיםרפרידה מחב .2
ן שהמגדלים . מציימציין בהערכה רבה את פעילות השולחן היוצא משה ברוקנטל:

 והענף מוכיחים יכולות מקצועיות וביצועים מעולים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ענף הפירות

  235ת.ד  5610102 מונוסון-יהוד 40  צמאותהעדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 
P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102 

WWW.PLANTS.ORG.IL 
 03-9595645פקס:  03-9595632טל: 

 

\\fs\fruits\Gal\ 64908-2018\פרוטוקולים\אבוקדו\2010מסמכים.doc  3מתוך  3עמוד 

 2018נובמבר,  12

 ד' כסלו, תשע"ט

 
 

 )ללא נוכחותו של ראובן דור( אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן .3
 יש לאשר ולבחור יו"ר חדש לשולחן.  : משה ברוקנטל 
דור הביע את רצונו להמשיך להיות יו"ר השולחן, הנושא עומד ראובן    

 להצבעה.  
 

 "ר שולחן אבוקדו.ר פה אחד ליובחראובן דור נ ח ל ט ה: ה 
 

 מודה לחברים על האמון בו. ראובן דור : 
 

  
 בחירת וועדות מקצועיות .4

 ועדה מקצועית אבוקדו
 אודי גפני –רכז ועדה 

 ראובן דור, מיקי נוי, יונתן מעוז, שמעון אנטמן, יעקב רובין, יאיר עדות, שחר שקד,
 דיש, שחר גולדברג, ירון ויסמרק, עמיחי שמר, מאיר פיינצק,דורון ליבר, מוטי ג

 זיו, אלעד ארבר, -גיא הרצל, עמי קינן, הדר כהן, לאו וינר, משה בסר, רמי בר
 בר חפץ, שמעון אנטמן.

 
 צוות קנט

 ראובן דור, מיקי נוי, יאיר עדות, מוטי גדיש, גיא הרצל, אבי אייזנברג, אמיר בכר
 

 יםצוות פיתוח שווקים חדש
 ראובן דור, גיורא מרום, תמיר פורת, אבי אייזנברג, אמיר בכר

 
 צוות קד"מ

 כרגע לא נבחר, בהמשך במידה ויהיה צורך יוגש לדיון השולחן.
 

ות השולחן מאשר את הצוותים שהוצגו לפניו: ועדה מקצועית, צו ה ח ל ט ה:
 קנט, צוות פיתוח שווקים חדשים.  

 
 

 ג הגביה לדונם או לק"גוסובשולחן נוהלי עבודה  .6+5
 מציג את נוהלי העבודה ואת סוגיית הגביה משה ברוקנטל: 
 דיוןנערך     

 
 לדונם.-לפי שטחענף האבוקדו ימשיך את הגביה  ה ח ל ט ה : 

 
 גובה ההיטל לדונם .7

 .2018גובה ההיטל יהיה כמו שהיה בשנת החלטה :  
 

 
 ראובן דור  רשם :      


