
 

 

 

 

  235 ד . ת56000 ,מונוסון-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645:  פקס03-9595632: טל

 פירותענף ה

P:\Gal\44609-2015\פרוטוקולים\אבוקדו\2010 מסמכים.doc 

 

 5/12/18 מיום 5201-1פרוטוקול ישיבה 

  
 ר שולחן אבוקדו"יו -   רמות - דור ראובן   :נכחו 

 חבר -   חרות - בסר משה   

 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם   

 חבר -  צמח אבוקדו - דומוביץ שיקו   

 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    

 חבר -   גרנות - ליבר דורון   

 חבר -   גרנות - איר עדות י   

 חבר -  לוחמי הגטאות - פורת תמיר    

 חבר -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   

 חבר -   ברעם - קלמן בני   

 חבר -  עין שמר - שוורץ חן   

 חבר -  בני דרום - שמר עמיחי   

 חבר -   מ"שה -  נוי מיקי   

 חבר - מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   

 ענף הפירות - קררוני נ   

 ענף הפירות - שאולסקי יונתן   

 פ.מ.ל א"מנכ - כהן איציק   

 בחן - כהן רמי   

 שרונה - גפני אודי   

 עין המפרץ - רמי בר זיו   

  

 חבר -   געתון - ויסמרק ירון :חסרים  

 חבר -  פרי שומרון - כהן רולי    

 חבר - בנימינה - ארנס צבי

 חבר -  מענית - בנטל מוטי   

 חבר -  געתון - גדיש מוטי   

 חבר - מעיין ברוך - חתן חגי   

 חבר -  גרנות - מאור חזי   

 חברה - בן עמית - עוזיאלי שרית   

 חבר - רמת השופט - שגיא אריה   

 חבר -  שניר - תובל צבי   

 חבר - נתיב השיירה - צדקיאן עובדיה   

 חבר - רמת השופט - שגיא אריה   
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 דיווחים .1

 .רשתותי השוק הסיטונאי וה"גביה מחקלאי ע הציג את העלאת אחוז ה- :נס-רני בר 
ציין את נושא  נקודות הזיכוי בעובדים הזרים שמשמעותם תשלום נוסף של  -

 .לחודש לעובד ₪ 500החקלאי בסך 
 בעיות פער התיווך -
השוואה בין אירופה לישראל בעלויות המזון בדגש הירקות והפירות זולים בארץ  -

 .לאין שיעור לעומת אירופה
ציין את חשיבות התארגנות החקלאים לעבודה משותפת במטרה לשנות את כל  -

 ..ל"הגזרות הנ
 

 .בגלל הגברת האכיפה ציין את השיפור בגביה בענף הפירות - :משה ברוקנטל
 .תאר את הבעיות במעבר כרם שלום והמאמצים להשאירו פתוח למעבר פירות -

 
 

 דיווחים מענף האבוקדו

 

 . טון ברמת מחירים טובה37,000יצאו  –ח יצוא "דו :ראובן דור 
 י מהדרין וגליל " טון יוצא ע29,000, חשיבות ריכוז היצוא בידי מעט יצואנים  
 . אקספורט  
 .אזורים ופגיעה בעצים,  תאר את היקף הנזקים לפי זנים - טבע בינואר אסון  

 
  2015הסכם קנט 

 

 :הציג את דרישות צוות קנט אבוקדו לקנט הכולל 
 .להפריד בפוליסה בין הזנים הירוקים לזנים דמויי האס .א 
 ע ביצו. הפרדה בין הזנים יבוצע לאחר בדיקה משותפת עם בתי האריזה וההדרכה: סוכם   
 .המסקנות ישפיעו על הפוליסה לשנה הבאה  

 
 להעלות את היבול הנורמטיבי בביטוח החובה בזנים הירוקים ולהעלות את מחיר הפיצוי  .ב 
 .לטון בזנים דמויי האס  
 .הקנט יבדוק את ההשפעה על מחיר הפוליסה: סוכם  
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 .לעשות ביטוח לעצים ממחלות .ג
 .רישה לביטוח עצים יבוצע מול משרד החקלאות במסגרת ענף הפירותד: סוכם

 
 

 .הציג את הדוחות האקטוארים  :משה ברוקנטל 
 

 .הפיצוישא תוך דגש על דרישה להעלאת התקיים דיון של הנוכחים בנו    
 

 .2015/2016מאשרים את פוליסת הביטוח לעונת   :החלטה  

 

 

 ח מארגון מדינות מגדלי אבוקדו"דו

 .אודי גפני מייצג אותנו בארגון במקום גבי ואושרה לו נסיעה לכנס בברלין :ובן דור רא
 

 .הציג את רשמיו מהכנס וחשיבות הארגון :אודי גפני 
 , יבול לדונם, יבולים, היקף שטחי האבוקדו: הציג את האינפורמציה מהכנס הכולל  
 נית קידום מכירות הציג את תכנית הארגון להפעלת תכ. קצב הגידול או העקירה  
 .אבוקדו באירופה  

 
 מאשרים מימון הנסיעה וההשתתפות של אודי גפני בארגון יצרניות האבוקדו  :החלטה 

 .בברלין  

 
 

  2015פ "אישור תקציב מו .2

 פ לאחר פגישות עם החוקרים ומספר מפגשים של "הצגת תקציב המו   :ראובן דור
 המתאים ביותר לענף הוועדה המקצועית במטרה לגבש את התקציב

ת חשוב לציין שגביית ההיטלים הטובה מאפשר. האבוקדו במסגרת התקציב
 .פ"הגדיל את תקציב המול

 
  השתתפות המדען 50%הציג את התקציב רב שנתי שיש בו יציבות    :אודי גפני 
 בתקציב ועליה משמעותית בשנים האחרונות בהשקעה בהגנת הצומח     
 .₪ מליון 1.55-ל₪  מליון 1.4-פ מ"והגדלת תקציב המו    
 מים , הגנת הצומח, זנים חדשים, הציג את מרכיבי המחקרים בפוריות    
 .מושבים ושונות    

 
 זבוב , מחקר במים מושבים, התקיים דיון של הנוכחים על מרכיבי התקציב    
 .האפרסק ונושאים נוספים    

 
 החלטה    

 . 1,550,000₪בסך  2015בסך פ "מאשרים תקציב מו    
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  2015אישור תקציב  .3

 

  בדגש על ביצוע גביה גבוהה מהתכנית בגלל 2014 וביצוע 2014מציג את תכנית  :רוני נקר  
 כמו כן צומצם הגרעון משנה שעברה וכתוצאה משיפור הגביה . גביה משנים קודמות   
  52-ירידה בהיטל מ המתבססת על 2015הוצגה תכנית . התקציב נשאר בעודף   
  בהוצאות 13%-וירידה ב ₪ 1,550,000-פ ל"העלאת תקציב המו', ד/ 49₪-ל' ד/₪   
 .האחידות של הענף   

 
 .התקיים דיון של הנוכחים על מרכיבי התקציב   

 
  49₪- כפי שהוגש ההיטל ירד ל2015מאשרים תקציב  :החלטה    

 .פרמיית קנט+ לדונם      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משה ברוקנטל :רשם        


