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 שולחן אבוקדו
 71/20/2מיום  2017-2פרוטוקול 

 יו"ר שולחן  -   רמות - דור ראובן    נכחו :
 חבר -  אבוקדו גל - בכר אמיר   
 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם   
 חבר -   גרנות - עדות יאיר    
 חבר -   ברעם - קלמן בני   
 חבר - מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   
 חבר -  חיבת ציון - לוטקין עמיתפ   
 חבר -   חרות - בסר משה   
 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    
 חבר -  בני דרום - שמר עמיחי   
 חבר -   גרנות - גיורא מרום   

 חבר -  לוחמי הגטאות - פורת תמיר 
 חבר -  נתיב השיירה - צדקיאן עובדיה   

 חברה -   בן עמי - עוזיאלי שרית
 קנט -ק תורג'מןשמולי

 שרונה - גפני אודי   
 מגל - כהן רמי   
 עין המפרץ - רמי בר זיו   
 מהדרין - הרצל גיא   
 ביא"ר צמח אבוקדו - רם בן ארי   
 מור השרון - אקל טבת   
       
 חבר -  עין שמר - שוורץ חן  חסרים : 
 חבר -  מעגן מיכאל - שחר שקד   
 רחב -   געתון - גדיש מוטי   
 חבר -   שה"מ -  נוי מיקי   
 חבר -   מענית - בן טל מוטי   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   

 חבר -  בנימינה - ארנס צבי
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -   גרנות - ליבר דורון   
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 .2017. אישור פוליסת קנט 1 : סדר יום

 . דוחות שוטפים.2   
 וחות מחקר.. ד3   
 .  דיווח על מיזם הסרוגיות באבוקדו.4   
 .  שונות.5   

 

 

 

 17/18 -דיון באישור חוזה קנט ל .1
 שמוליק תורג'מן

 לטון.₪  3,000טבע נשאר במסגרת של  תהפיצוי לטון פרי בנזקי טבע ואסונו
 לדונם.₪  1,200-ל 540-הפיצוי לשיקום מטע לאחר קרה עלה מ

יטוח לבחירה בחירה ברמה מסויימת מתייחסת גם לנזקי רמות ב 3לכל מגדל יש 
טבע וגם לאסון טבע. בשנים האחרונות יש ריבוי ארועי קרה, קיימת הנחה על היעדר 

 במטרה להפריד בין מגדלים באזורי סינון שונים. 10%תביעות בגובה של 
 

 ראובן דור 
ולא הצלחנו  היה גדול משמעותית מהפיצוי 2016-הנזק למגדלים שנפגעו בקרה ב 

 לשמר את הפוליסה באופן שתיתן פיצוי אמיתי למגדלים שנפגעו.
 

 שה ברוקנטלמ
הנושא המרכזי שעמד לפני אישור הפוליסה הוא הפרדת היבול הממוצע בין ההאס 

צוות הביטוח היה שלא להפריד את הזנים מאחר והפיצוי סיכום של לירוקים. ה
קנט לא החליט אם יבוצע ע"י המגדל  לגבי הנשר צוות שאושר מתאים לכלל הזנים.

שנים יצמצם  6תביעות במשך  3עם ישנם  70%או בית אריזה. החלטה על פיצוי של 
 את התביעות הרצופות של מספר מגדלים קטן הגורמים לעליית הפרמיה.

 
 שמוליק

הוחלט להישאר בסכומים הקיימים. ההישג הגדול הוא שהמדינה  לגבי הנשר
. במטע שעבר נזק לעצים יש 80%ממשיכה לממן את ביטוח אסונו טבע בשיעור של 

הפיצוי לפרי ₪,  1,200-מנגנוני פיצוי נזק לעץ ונזק לפרי. הפיצוי לנזק עצים עלה ל 2
 לטון.₪  3,000מהיבול המבוטח לפי  20%הוא לפי 

 
 מאושרת. 2017פוליסת קנט  .1 : סיכום

 לשיפור הפוליסה לשנה הבאה.צוות קנט יפעל  .2 
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 דיווח שוטף .2
 

 סקירת מצב קטיף באזורים
 טון פינקרטון, אין נזקי קרה ניכרים 1,000-נשאר עוד כ –גליל עליון  

. 
וע נמצאים באמצע העונה ההאס בעיצומו. נשאר עוד פינקרטון. באר –גליל מערבי  

 טון נזקי רוח. 1500טון +  1,100-הקרה בוצעו קטיפי הצלה של כ
 

-טון. עקב הקרה היו כ 20,000נמצאים באמצע העונה. נארזו מעל  –אזור גרנות  
 טון קטיפי הצלה. הדגש כרגע על פינקרטון והאס. 500

 
 נמצאים בסוף העונה. הפינקרטון מסתיים השבוע. יש פגיעת קרה קלה. –צמח 

 
האס וריד. בנובמבר היתה פגיעת קרה בדרום ומאז  , הרוב70%-קטפו כ – מהדרין

 אין נזקים משמעותיים.
 

 .קטף. עיקר נזק הקרה היה בנובמברמהפרי נ 70%-כ –אזור הדרום 
 
 

 דוחות מחקר .3
 ערכים תזונתיים של אבוקדו.–הרצאה של ציפורה טייטל  

 
  דיווח מיזם סירוגיות אבוקדו .4

 י גפני דיווחו על המיזם.ראובן דור ואוד
 3-מליון מהמדען ו 3שנים ) 3-ל₪ מליון  6יצא קול קורא מדען למיזם, תקציב המיזם 

 מליון מתקציב השולחן(. 
 

ישנם מספר קבוצות מחקר בתוך המיזם,   –מרכזת המחקר ד"ר ורד ירחמוביץ 
לות המיזם פוריות, השקיה ודישון, הגנה מקרה וסירוגיות. בלו"ז המתוכנן תחילת פעי

 ביולי שנה זו.
 
 
 
 
 

 אודי גפני  רשם :      


