
 

 

 

 

  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\45013-2015\פרוטוקולים\מנגו\2010 מסמכים.DOC 

 

 

 

 2015,  מרץ26            

 ה"תשע, ניסן' ו            

                       

 

 

 
 15/315/-  מ2015-1  לפרוטוקו

 

 ר"יו -   רמות - ראובן דור  :נוכחים  

 חבר -  רמת מגשימים - דאסה עמנואל    

 חבר -   עמיעד - גסטר עובד    

 חבר -   אלמגור -  לוי רוני    

 חבר -   מ"שה -  וימיקי נ    

 חבר -   צמח - דומוביץ שיקו    

 חבר -   עמיעד - הוליצר יריב    

 חבר -  פ.מ.ל א"מנכ - כהן איציק    

 חבר -  צמח אבוקדו -  לב שרי    

 חבר - משרד החקלאות - להב קליף    

 חבר -   רמות - גפני עמיר    

 חבר -  מעלה גמלא -ראלטה מיכה-ואן    

 פ צפון"מו - ת גלפזנבו    

    ניר דוד - אלון רבטל    

 צמח - עמי קינן    

 מעלה גמלא - נועם בליסקי    

 פרי שומרון - כהן רולי    

 ש"מעבדה ק - אוהד נריה    

 ענף הפירותמנהל  - משה ברוקנטל    

 ענף הפירות - ארנה סנדל    

  

 חבר -  רמת מגשימים - בן ישר אלקנה :חסרים   

 חבר -   אלמגור - רוןבנאי י    

 חבר -   מגדל - גדי הורביץ    

 חבר -   אמנון - סילוק אבי    

 חבר - פרי סובב כינרת - אבשי הרצוג    

 חבר -   רמות - שהם מנחם    

 

 .2014סיכום עונה .  1 :סדר יום

 .2015-תחזית ל.  2   

 .2015אישור תקציב ותכנית מחקר  .3

 .2015אישור תקציב ענף  .4

 .שונות .5
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 .בעיות ומסקנות, 2014מציג סיכום עונת  :   דורראובן
 

 התחייבנו לעשות ככל הניתן , קיימת בעיה הברחות לרצועה באמצעות משאיות של פרי: משה ברוקנטל

 .למניעת התופעה  

 

 השולחן צריך להשקיע במחקרים ולא בנסיונות סרק , אין טעם להשקיע בסטנדרטים  : קליף

 בעונה הקודמת נעשה נסיון כזה שהתחיל טוב .  איכות הפרי בשוק המקומילהעלאת  

 .חבל על המשאבים. והסתיים בקטיף מוקדם של פרי בוסר בסובב כנרת  

 

 פרי . אי אפשר להיות נחמדים. השולחן צריך להגיע להחלטה חד משמעית בנושא הבוסר   – יקו'צ

 בעונה הקודמת אנחנו . כים לשתף פעולהבוסר צריך להוציא מהשוק וכל בתי האריזה צרי  

 .עצרנו וחיכינו ומי שלא עמד בתנאים הרוויח וגנב את העונה  

 

 ומכיוון שגם אין סמכויות לפעולה לא רואה , כנראה שעדיין לא הגיע הזמן לסטנדרטים במנגו  – רוני לוי

 .טעם  

 

 . טוב מאד מול הרשתותאנחנו עובדים. יש מה לעשות ואין לעצור מהלך שהוחל משה ברוקנטל

 

 רק לפני שנה התחלנו ולא ניתן להסיק שום מסקנות . המהלך אורך זמן ונדרש אורך רוח  – ארנה

 ניתן . זהו מהלך סיזיפי אבל אני לא מכירה חינוך בדרך אחרת, זה יקח זמן. מעונה אחת  

 .לראות התנהלות בענפים אחרים בהם המהלך הוטמע בהצלחה  

 

 .דדים נראה חסר טעם להמשיך ללא מ   – נועם

 

 לא , זו הדרך היחידה. ידוע שלא ניתן לאכוף אך יש לגבות את הצוות ולתקצב את העבודה  – עובד

 .מהסס לבטל כמה מתכניות המחקר לטובת הסטנדרטים  

 

 .מציע לחזור לנושא בדיון על התקציב  –ראובן 

 

 : ג יעדים על פי העדפת המגדלים כדלקמןפ מורחב דיר"צוות מו, מציג תכנית מחקרים - מיקי נוי

 .להזכיר כי בעבר עיקר המחקרים עסקו בפוריות. טיפול לאחר קטיף והגנת הצומח, השבחה  

 

 דיון פתוח

 

 תהליך מתמשך של . צ "טיפול לאחר קטיף והגה,  נושאים עיקריים להתמודדות2רואה  : רוני לוי

 נדרשת חשיבה אחרת .הורדת חומרים וקשיים עם פרי חשוף למזיקים ללא תחליף מתאים  

 כמו כן ראוי להביא לשיתוף פעולה בין בתי האריזה והתמודדותם . שתביא לטיפול ידידותי  

 .עם רקבונות  
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 מי עיון כפי ראוי לתקצב י. לצרכי הענף ₪ 100,000נדרש עוד סכום של כ . התקציב קטן מדי  – קליף

 . ח המדען בלבד"ניסוי הליזימטרים צריך להיות ע, שמתבצע בימי העיון של מגדלי התמרים  

 . לא הוזכרה כאן עבודתם של טלי ואוהד–כמו כן יש לתקצב את המעבדה   

 

 לגבי מחקרים של המעבדה , ח" אלש50הוספנו עוד ,  ₪ 500,000פ ב "הענף תקצב מו  : ראובן

 .ו לשלב את עבודתם עם העבודה של נועם אלקן מוולקנילקרור החלטנ  

 

 הסכום עליו הגשנו את הבקשה עם נועם אלקן מיועד להמשך עבודה על רקבונות באחסון   : אוהד

 , להמשך עבודה על מדדי קטיף, בנוסף.  30,000₪ולצורך כך המעבדה זקוקה למינימום   

 נדרש ,  כשו מכשירים יעודיים לכךעבודה הנמשכת כבר שנה שלישית ובשנה שעברה נר  

 המעבדה עוסקת במחקר במסגרת המדען הראשי , בנוסף לכך לידיעת הציבור .סכום דומה  

 שתוצאותיו עשויות לתת מענה לטיפול בזבוב , של משרד החקלאות בנושא נזקי צינה במנגו  

 י שינויי "זבוב עכמו כן ניתן במעבדה להרחיב הפעילות בנושא ה. מזיק הסגר חדש, האפרסק  

 .הרכב אווירה  

 

 .לא נוכל להתייחס לבקשות העולות כאן ועכשיו, יש להגיש הצעות למחקרים בזמן  : ראובן

 

 .כרזרבה ₪ 60.000בהם  ₪ 550,000  בסך 2015פ "השולחן מאשר תקציב מו

 

  2015מציג תקציב   רוני נקר

 

 ות משרד יחסי ציבור וללא עלויות מ באמצע"דגש על קד. מ"מבקשת הקצאת תקציב לקד   ארנה

 .גבוהות כפי שנעשה בהצלחה בכמה ענפים בשנה שעברה  

 

 .מ קטן"לא מאמין בקד, קמפיין גדול עולה הרבה  : ראובן

 

 .נדרש דחוף סקר היקף הגידול  : עמי

 

 .יש לבצע סקר, מסכים עם עמי  : ראובן

 

 חשוב שהמתנגדים , רב כלל המגדליםמבקש להפיץ את תקציב המופ ותקציב השולחן בק  : נועם

 .יראו על מה אנחנו משלמים  

 

 .התקציבים יופצו כולל הפרוטוקל  : ראובן

 

 יש לקבוע תאריך . צריך להמשיך במהלך, התחלנו משהו לפני שנה בנושא הקטיף המוקדם  : שרי

 ונים נתארך את אזורי הגידול הש. אשר ממנו והלאה ניתן לקטוף על פי חלוקה לאזורים  

 .טעות לעצור מהלך שכבר החל. ונשתמש בהגדרות של צבע וסוכר  
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 נכין הצעה לשולחן ונתכנס שוב לפני העונה , באמצע אפריל נכנס את צוות הסטנדרטים  : ראובן

 . לקבל החלטה בנדון  

 

 .פרמיית הביטוח לקנט+  ₪ 68 בסך 2015אושר תקציב שולחן מנגו 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סנדלנהאר:   רשמה


