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 שולחן אבוקדו
 16/172/מיום  2016-2פרוטוקול 

 יו"ר שולחן  -   רמות - דור ראובן    נכחו :
 חבר -  אבוקדו גל - בכר אמיר   
 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 -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   
 חבר -  מעגן מיכאל - שחר שקד   
 חבר -   געתון - גדיש מוטי   
 חבר -   חרות - בסר משה   
 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    
 חבר -   גרנות - מרום גיורא   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 חבר -  צמח אבוקדו - דומוביץ שיקו   
 חבר -  בני דרום - שמר עמיחי   
 חבר -   מטולה -  אייל   
 ענף הפירות - רוני נקר   
 א.מ.פמנכ"ל  - כהן איציק   
 שרונה - גפני אודי   
 מגל - כהן רמי   
 נירים - חפץ בר   
 מהדרין - הרצל גיא   
 גליל אקספורט - איתן צבי   
 גליל אקספורט - דרור איגרמן   
       
 חברה -   בן עמי - עוזיאלי שרית  חסרים : 
 חבר -   מענית - בן טל מוטי   
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -  פרי שומרון - רולי כהן    
 חבר -   גרנות - ליבר דורון   
 חבר -  נתיב השיירה - צדקיאן עובדיה   

 חבר -  בנימינה - ארנס צבי
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 . דוח שוטף.1 : סדר יום

 מהדרין, גליל אקספורט -דיווח יצואנים. 2   
 רוני נקר. –.  דוח כספי 3   
 .2016הסכם  –.  קנט 4   
 .  שונות.5   

 
 

 

 ראובן דור –סקירה של יו"ר השולחן  .1
העברת מכון וולקני ושינוי ייעודו. המכון מנהל מאבק על הישרדותו ובמסגרתו איננו 

 מאפשר לחוקרים לקיים קשרי עבודה עם מו"פ צפון.
 הסכם עם ירדן על יצוא אבוקדו, מנגו ואפרסמון. -
 בחירות להנהלת ענף הפירות. -
 נמסר דו"ח ע"י אודי. -שמנהל מכון וולקני תכניות מחקר שנתקעו בשל המאבק -
הצוות של צביקה מנדל הביא חומר  –התקדמות במחקר על האמברוזיה  -

 הורמונלי שמראה כיוון לפריצת דרך במחקר.
נמסר ע"י אודי. העבודות  -דו"ח על התקדמות העבודות בנושא הבוטריוספירה -

 מתמקדות כעת במטעים בוגרים, בתחום התפרחות.
נמסר ע"י אודי. מתקיים מו"מ עם החברה  –שא כנה טטרה פלואידית עבודה בנו -

המפתחת, ענף האבוקדו היה שותף למימון ולפיתוח. ענף האבוקדו דורש לאפשר 
לכל המשתלות להשתמש בחומר וכן להיות שותף לתמלוגים אם יופצו הכנות 

 בחו"ל.
 
 סיכום עונת היצוא ע"י יצואנים מובילים .2

עונה שמאופיינת בתחושת מחסור בתוצרת ובעקבותיה  –גליל אקספורט -איתן 
שליטה של הספקים הישראלים, שוק של  –מחירים גבוהים ביותר. בזנים הירוקים 

 נישה, הצריכה מוגבלת ומושפעת מכל תוספת של כמות.
 קצב הגידול בצריכה גבוה ביותר. –עליה בצריכה  
ל מינואר החזירו לאירופה את צי'לה שכבר היתה הח-מחירים גבוהים  –שוק ההאס  

 בשלבי יציאה ומקסיקו שבדרך כלל מרכזת את פעילותה בארה"ב.
 

 דרור – BDS -תופעת ה 

התופעה מורגשת ומשפיעה. בחלק מהרשתות מעדיפים לא לעסוק בתוצרת  
 מישראל.

 
 .מציין את העבודה הטובה שעושות שתי החברות המובילות בענף ראובן דור : 
 מציע לעסוק בפיתוח שווקים חדשים בעיקר במזרח אסיה.   

 
 אין סיוע של המדינה בנושא פיתוח שווקים חדשים.  דרור : 
 משרד החקלאות יותר מעכב מאשר מסייע.   

 
 מציע להקים צוות מטעם השולחן שיעסוק בנושא פיתוח שווקים. אודי גפני : 
 ההצעה מאושרת באחריות ראובן דור.   
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 רוני נקר חשב המועצה הציג את התקציב. – תקציב הענף במועצת הצמחים .3
 
 .2016לא נקבע מחקר לנושא הקרה עבור  – הדר כהן –התמודדות עם קרה  .4

 במידה ויובאו תכניות מחקר, יימצא התקציב. –סוכם  
 
 .2016-17מחודש נובמבר מתנהל מו"מ עם הקרן על חוזה לעונת  - קנט  .5

ילוקי דעות מהותיים ונציגי הענף סרבו לחתום על חוזה חדש כל עוד לא קיימים ח 
 יבוצעו שינווים.

 
 סוכם לדחות. –הקמת אתר אינטרנט של הענף  .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוטי גדיש רשם :      


