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 שולחן אבוקדו
 26/1/16מיום  2016-1פרוטוקול 

 יו"ר שולחן  -   רמות - דור ראובן    נכחו :
 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם   
 חבר -   גרנות - עדות יאיר    
 חבר -  לוחמי הגטאות - פורת תמיר    
 חבר -   ברעם - קלמן בני    
 חבר -  עין שמר - שוורץ חן   
 חבר -   שה"מ -  נוי מיקי   
 חבר - מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   
 חבר -   געתון - גדיש מוטי   
 חבר -   מענית - בן טל מוטי   
 חבר -   חרות - בסר משה   
 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    
 חבר -   גרנות - חזימאור    
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 חבר -  בני דרום - שמר עמיחי   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 ענף הפירות - רוני נקר   
 ענף הפירות - יעקב רובין   
 מנכ"ל א.מ.פ - כהן איציק   
 שרונה - גפני אודי   
 מגל - כהן רמי   
 נירים - חפץ בר   
 מהדרין - הרצל גיא   
 מור השרון - שגב ניר   
 אבוקדו גרנות - גיורא מרום   
    
 חבר -  צמח אבוקדו - דומוביץ שיקו חסרים : 
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -  מעיין ברוך - חתן חגי   
 חבר -  פרי שומרון - כהן רולי    
 חבר -   גרנות - ליבר דורון   
 חברה -  בן עמית - עוזיאלי שרית   
 חבר -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   
 חבר -  נתיב השיירה - צדקיאן עובדיה   

 חבר -  בנימינה - ארנס צבי
 חבר -   שניר - תובל צבי   
 חבר -  מעגן מיכאל - שחר שקד   
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 . דוח שוטף.1 : סדר יום

 . אישור הסכם קנט.2   
 .  אישור תקציבי מחקר.3   
 .2016.  אישור תקציב 4   
 .  שונות.5   

 
 

 
  ראובן דור –דו"ח יו"ר  .1

החברות הגדולות לא נמסרים דיווחים אמינים  2למעט  –דיווחים מחברות היצוא 
החברות הגדולות למסור דו"ח  2לזמן את נציגי  –יצואנים(. סוכם  14ושוטפים.)קיימים 

 בשולחן הבא.
 

. במסלול %80מרבית המימון מגיע מהמדינה. שתומכת בשיעור של  – אסונות טבע –קנ"ט  .2
 זה קיים עודף תקציבי משמעותי. 

 השתתפות המדינה נמוכה יותר. גם במסלול זה קיים עודף תקציבי מצטבר. –נזקי טבע 
היכולת להשפיע על ביטוח אסונות טבע אינו גדול. עיקר המימון מגיע מהמדינה ולכן  –סיכום 

 אוצר ואינו יכול לשנות הרבה.קנ"ט תלוי ב
בתחום נזקי טבע ניתן לקיים משא ומתן עם קנ"ט. הוגשה בקשה להזמין את הממונה באוצר 

 על תחום ביטוח חקלאי.
 

 1.835. סה"כ הצעת התקציב עומדת על 2016הוצגה הצעת תקציב המו"פ לשנת  – מו"פ .3
שה בקשה ליזום עבודת ג. אודי סקר את העבודות המוגשות לאישור השולחן. הו₪מיליון 

כלכלת המו"פ בשנים הבאות. דווח על חזרה למחקר בתחום פוסט הרווסט. מחקר בתחום 
 השולחן מברך על המגמה. 

 תקציב המו"פ שהוצג אושר. –סיכום 

 
 הוצג ע"י רוני נקר. –תקציב שולחן האבוקדו  .4

לזמן את ארנה  סוכם להציג בישיבת השולחן הבאה את פירוט תקציב המועצה. כמו כן סוכם
 סנדל לישיבה הבאה להצגת תוכנית עבודה בתחום הסטנדרטים.

הכולל הערכה לגביה התקציב המוצג הוא תקציב גרעוני. הועלתה דרישה להציג תקציב 
 ך שבהנחה ששיעור הגביה יעמוד על רוני מעריואז התקציב יהיה מאוזן.  2015נוספת בגין 

-רוני ציין כי הגדלת תקציב המו"פ ב יהיה מאוזן.אחוזים שהיו בשנים האחרונות התקציב ה
לדונם בגלל אחוזי הגביה הגבוהים  ₪ 1-מתאפשרת תוך העלאת התעריף ב ₪אלף  300

 בשולחן והגידול בשטח האבוקדו בשנים האחרונות.
 התקציב אושר. –סיכום 
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