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 2016פברואר,  3           

 "ד שבט, תשע"וכ           

                       

 
 24/1/16-מ 2016-1 לפרוטוקו

 
 יו"ר -   רמות - ראובן דור  נוכחים:  
 חבר -  רמת מגשימים - דאסה עמנואל    
 חבר -   עמיעד - גסטר עובד    
 חבר -   שה"מ -  מיקי נוי    
 חבר -   צמח - יקודומוביץ ש    
 חבר -   עמיעד - הוליצר יריב    
 חבר - משרד החקלאות - להב קליף    
 חבר -  רמת מגשימים - בן ישר אלקנה    
 חבר -   אלמגור - בנאי ירון    
 מהדרין - גרוסר עודד    
 - אלקן נועם    
 - שגב ניר    
  מעלה גמלא -ראלטה מיכה-ואן    
 "פ צפוןמו - נבות גלפז    
 מעלה גמלא - נועם בליסקי    
 ענף הפירותמנהל  - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - רוני נקר    
     
 חבר -   אלמגור -  לוי רוני חסרים :  
 חבר -  צמח אבוקדו -  לב שרי    
 חבר -   רמות - גפני עמיר    
 חבר -   מגדל - גדי הורביץ    
 ברח -   אמנון - סילוק אבי    
 חבר - פרי סובב כינרת - אבשי הרצוג    
 חבר -   לבנים - שמעון אלי    
 חבר -   רמות - שהם מנחם    

 
 . דוח שוטף.1 : סדר יום

 . אישור הסכם קנט.2   
 .  אישור תקציבי מחקר.3   
 .2016.  אישור תקציב 4   
 .  שונות.5   
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 סיכום עונה ודו"ח שוטף .1
 

 טון יצוא. 15,000-טון וכ 35,000-הסתיימה ביבול של כ 2015עונת  :  דור ראובן 
 העונה הסתיימה בנזקי טבע, חמסינים וקרות. על אף זאת מבחינה עסקית נגמרה    
 חברות, לדעתי לא טוב  16טוב, מחירים טובים באירופה. ריבוי חברות היצוא,    
 תקוע.עונה. חוק הסטנדרטים סר בתחילת הלענף. עדיין לא התגברנו על פרי בו   
 זנים ועוד זן בתהליך רישום. 6פרוייקט ההשבחה מתקדם בשלב זה, רשומים    
 פרוט נוסף בדיון על תקציב המו"פ.   

 
 מבקש לעשות סקר שטחים מסודר לענף. משרד החקלאות החליט להיכנס לבחינה : להב קליף 
 בענף עם חברת צנובר. ליםמוביכלכלית של הענף. מבקש שיתוף פעולה של ה   

 
 לדעתי צריך להיכנס לפעילות בנושא הסטנדרטים ולטפל בפרי בוסר.  משה ברוקנטל 
 היה לנו משא ומתן קשה בנושא.   
 לפי מספר ימים נחתם ההסכם הרב ענפי. כידוע נקבעה ועדה בינמשרדית  –קנט    
 טרה לשפר שעוסקת בעתיד מועצת הצמחים, גובשה המלצה של פעילי הענף במ   
 את שיטת הגביה. עסוקים בהכנת הבחירות. בטיפול במיזמי מחקר ותקציבי    
 השולחנות.   

 
 הסכם קנט .2

 נפגשנו עם קנט בכוונה לשפר את הביטוח. עסקנו בשינוי הוצאות  –הסכם קנט   – דור ראובן 
 תשובות ברצון להעלות את השיפוי למגדל בהפרדה לזנים לצערנו לא קיבלנו  הגידול   
 .2017מספקות נצטרך לטפל בשינויים לקראת הסכם    

 
 .2017-אכן ההסכם נחתם. מבקש שיותר מגדלים יהיו מעורבים לקראת הדיונים ב - קליף להב 
 צריכים להתחיל מיידית.   

 
 . הבנתי שהדומיננטי זה אסונות טבע ושם 2016מה אני עושה עם הביטוח לעונת  :  עובד 
 , זה 70%שנים מורידים לו  3מקד. הקרן קבעה אוטומטית שמי שתבע צריך להת   
 לא ראוי.   

 
 טבע לא מתאים לרמת הנזקים במנגו. מבנה הפוליסה באסון  – ירון בנאי 
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 כל שינוי או תזוזה הפרמיה מוכפלת. בביטוח הבסיסי נזקי טבע ורשות  בביטוח: משה ברוקנטל 
 החזר הוצאות.  הדיון השנה התחיל באיחור, התשתית לשינויים  החלטנו לעבוד על   
 .2017בענף המנגו מוכנה אך נצטרך להילחם עליה לעונת    

 
 להתחיל יש  2017 לגבי תהליכים. 2הפוליסה לא מונחת לפנינו ועל כן יש לבצע : לקנה בן ישרא 
 על מענה ממחר בבוקר לרענן את צוות הקנט, לחשוב מחוץ לקופסא עם דגש    
 ביטוח נועד צריך לזכור כי בע לקניית פוליסה ברמה אחרת. טלאסונות    
 לקטסטרופות.   

 
 השיפוי מהקנט לא מכסה הוצאות. לצערנו הקנט לא חזרו עם תשובות לשינויים    עודד : 
 דרשנו.   

 
 לפוליסה עם השינויים שדרשנו.מסמך שיהיה נספח  יכול להיות שנוכל לקבל   משה : 

 
 
 
 2016תקציב מחקר  .3

 העוסק בנושאים הבאים: פוריות, השבחה, איכות פרי  2016מצ"ב תקציב מחקר  מיקי נוי : 
 חלק , סה"כ ₪ 650,000מגדלים חלק הואחסון, הגנת הצומח, השקייה. סה"כ    
 .₪ 650,000מדען ה   

  
 . נכנס כחוקר מטעים תודות לד"ר דורון שניידר שסיימה את עבודתה כחוקרת במנגו  : ראובן 
 מו"פ צפון ד"ר נבות גל פז. התכנס צוות הכנה לתקציב המוגש לפניכם.   

 
 מבקש לציין שד"ר נבות גל פז כינס צוות של מגדלים, חוקרים ומובילי הענף ע"מ  מיקי נוי : 
 להכין תכנית וסדרי עדיפויות למחקר.   

 
 בניזקי קרה.חייבים לטפל בנושא הצבע לפני שמטפלים  עמנואל : 

 
 עוסק בנושא צבע כבר שנה וחצי יש כיווני התקדמות. נועם אלקן : ראובן דור 
 המדען אישר תקציב נוסף למחקר זה.   

 
 ה בעיה של אזור מסויים. הצבע שקיט מקבל בתנאי קור נזקי שרב יש לכולם אין פ   נועם : 
 נוטה להיות צבעוני.  הנושא נמצא בתהליכי מחקר.   
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 להיכנס לתכנית עבודה. בעיית נזקים של בוטריוספריה, מחייב צצה  : קליף 
 

 אושר פה אחד תקציב המחקר כפי שהוגש לשולחן. : החלטה 
 
  
 
 2016תקציב ענף הפירות  .4

 .2016והצעה ל 2015ביצוע  –רוני נקר מציג את התקציב  
 

 אושר תקציב הענף כפי שהוצג לשולחן . החלטה : 
 בה ההיטל לדונם ללא שינוי + פרמיית הביטוח בקנט.גו   

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 רשם:  ראובן דור 


