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 2-2014 שולחן רימוןפרוטוקול 
 6.7.14מיום 

 

 ר"יו - אביגדור -  כהן בן : נוכחים
 חבר -  חצור - בנדיק אדי  
 חבר -  ביצרון - נס-רני בר  
 חבר -  עברון - גרינברג שחר  
 חבר - משגב דב - דודיק עמית  

 חבר - בית הגדי - כהן דקל   
 חבר -מבואות החרמון - טר עמרימייס   
 חבר -  רבדים - שרון יזהר   
 חבר -  מ"שה - יצחק קוסטו   
 חבר - איילת השחר - כרמי אייל   
 חבר -  ניר עוז - מוזס גדי   

 חבר - גבעת עדה - משה מרגלית    
 חבר - בת שלמה - פלדמן סילביו

 חבר - מושב שפיר - קליין מרדכי
 לפרי ט - דודו מיר   
 מנהל ענף הפירות  -משה ברוקנטל   
 ענף הפירות - רוני נקר   
 ענף הפירות -שאולסקי יונתן   
 ענף הפירות - יעקב רובין   
 ענף הפירות - סנדל אורנה   
 ברעם - קלמן בני   
 ל"מיג - כפיר שלומי   
 פ.מ.א - כהן איציק   
   

 חבר - גבעת נילי - אבוקסיס אבי  :חסרים
 חבר -  דביר - צחקאמיתי י   

 חבר - שדה משה - גבע עמית
 חבר -  ביצרון - פרכטר יהודה    
 חבר -  ערוגות - פורת אמנון    
 חבר -  צרעה - צור אסף    

 חבר - גבעת עדה - רחמים דוד
 חבר -  מטולה - שטילמן בועז
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 ד"ב תמוז תשע"י 
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 .2014פ " סגירת תקציב מו .1   :על סדר היום

 ויעדי שיווק לעונה הקרובההגדרת מטרות  . 2
 השלכות ההחמרה בנושא חומרי הדברה ומציאת דרכים להתמודדות . 3
 עבודה מול שרותי הביקורת בתחומי אחריותם ובתחומים שאינם  . 4

 )קביעת מדדי איכות והבשלה(באחריותם  
 שונות . 5

 
 
 2014פ "סגירת תקציב מו .1
 
 ).מצורף לפרוטוכל.(סיכום ביניים והצעה להמשך. ל הרימון מציגה את מחקרה בנושא כחליר רקפת שרון"ד
 

 זהו הכיוון ויש , השאיפה להוריד חומרי הדברה. מדובר בעצי מלכודת ניידים בעציצים: יונתן שאולסקי
 .לתמוך במחקרים כגון אלו  

 
 ?מדוע לא הוגשה העבודה למדען ראשי: משה מרגלית

 
 . עוברתעןלמד לא כל עבודה שמוגשת :שאולסקי יונתן

 
 רעיון העציצים הוא חדש אבל נשמע לא . התבססנו בעבר על פריחות מאוחרות ולא היו : איל כרמי
 .פרקטי  

 
לא הורגים את המזיק אלא . יש להסכים למחקר כי זהו הכיוון אליו מתקדמת החקלאות כולה :   סנדלארנה

 .לומדים את התנהגותו ומפעילים אותה כנגדו
 

לרקפת שרון מחשבה שונה ויצירתית וחשוב , בים להסכים למחקר זה כי זהו הכיווןחיי : נס- רני בר
 .שתשאר איתנו

 
  חשיבה שונה של החוקרת עשויה להביא לפריצת הדרך –מציע לקבל את ההצעה    :אדי

 .המבוקשת  
 .אין מתנגדים,  בעד9: הצבעה על המשך המחקר של רקפת שרון בנושא כחליל הרימון 

 . 30,000₪תקציב של אושר לרקפת 
 

  ₪ 30,000ולמחקר של רקפת לאשר  ₪ 395,000ס "עפ כפי שהוגש "לאשר תקציב מו :ה ח ל ט ה 
 ).במסגרת התקציב(  
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 הגדרת מטרות ויעדי שיווק .2
 

 יכולת,  מדוע עדיין לא התכנס הצוות שמונה לעניין–מ "נושא קד. סקירה כללית  : בן כהן
 .מקווה לכנס הצוות בימים הקרובים. יש מקום לפעולות בשוק המקומי, ל" בחוטיפול מוגבלת
לא אמין ומפגר , שוק לא מסודר,  תנאי מסחר משתנים בשוק הרוסי–נושא השיווק 

חברות היצוא המתנהלות ללא . ללא בטחונות נאותים אין להעביר סחורה לרוסיה.טכנולוגית
ומה באיכותו לפרי הישראלי ומהווה מתחרה הפרי הטורקי ד. ערבויות פוגעות במגדלים

עלויות הגידול . בנוסף על המדפים באירופה יש עדיפות לפרי מתוצרת אירופאית, רציני
חשיבות להתארגנות . למגדל ישראלי גבוהות משמעותית משל חברו האירפאי או האסייתי

 .ועבודה משותפת  של כלל המגדלים
 

 על המועצה לערוך הסכם סטנדרטי שיופעל . יש לחייב כל יצואן במתן ערבות בנקאית : משה מרגלית
 .במידת הצורך וימנע עקיצות  

 
כל יצואן מבטיח הישגים למגדליו ואינו עומד . ריבוי היצואנים אינו משרת את המגדלים  :רני בר נס

 .עומדים בפיתוי והתוצאות ידועותהחקלאים לא , במילתו 
 

 מהפרי שאינו 40% . 2 קלאס  ומעט1קלאס , אנו שולחים ליצוא פרימיום, הענף מוטה יצוא : דודו מיר
יש לקחת בחשבון את עלויות . מתאים ליצוא נשלח לשוק המקומי ושום פרסום לא יועיל 

 . 8 שקלים נמכר במרץ ב 7פרי שנמכר בינואר ב . אפריל-הקירור כשמאחסנים פרי עד מרץ
 .סוןלא מכסה את עלות האח 

 
 .יש לכנס את היצואנים ומנהלי בתי אריזה לקראת העונה ולתאם ציפיות   :בן
 

 .תתקיים פגישה של יצואנים ומנהלי בתי אריזה במטרה לאחד כוחות לקראת העונה :החלטה 
 

 
 השלכות ההחמרה בנושא חומרי הדברה ומציאת דרכים להתמודדות .3

 
 כולנו . אריות חומרי הדברה ואישורי חומריםקיימנו דיון מול שרותי הביקורת בנושא ש   :בן

 .משתמשים היום בחומרים אסורים  
 

  ענף הפירות מתמודד בשנתיים האחרונות למנוע הוצאתם של מספר רב של חומרים מסל :משה ברוקנטל
 יונתן ,  השולחןאורנה כרכזת? מדוע לא ידענו עליהםביוזמת מי היו הדיונים ו. ההדברה  
 ר הרימון חייבים להיות שותפים לדיונים האלו "המקצוע ואיציק קוסטו כממשאולסקי כאיש   
 .הצוות המקצועי ולא לבדהבעיה ביחד עם  עם  ר השולחן אתה חייב להתמודד"וכיו  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  235 ד . ת5610102 ,מונוסון-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,5610102 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645:  פקס03-9595632: טל

 פירותענף ה

P:\Gal\41547-2014\פרוטוקולים\רימון\2010 מסמכים.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ר שולחן רימון במועצה"עם גורמים מחוץ למועצה כיואינך יכול לבוא לישיבות הללו   :רני בר נס
 

 מדוע  -דורסן, דיויפן, דזיקטול:  החומרים .י בא לשם כנציג התאחדות האיכרים אנ,מסכים   :בן
 .מוציאים חומרים אלו משימוש ללא התערבות של המועצה צ "הגה  

 
 .לא תמיד ניתן לנו כל מבוקשנו, אנחנו מטפלים בנושאים אלו מול הגנת הצומח  : משה

 
 על קוסטו להכין נייר עבודה .  חומרים שלא ניתן להוציאיש חומרים שלא ניתן להכניס ויש  : רני

 .לדיונים בסוגיות אלו מול הגנת הצומח  
 

עם השירותים להגנת ) יונתן וקוסטו, אורנה, בן(תתקיים פגישה של הצוות המקצועי  :החלטה 
 .בנושאי הוצאת חומרי הדברה משימוש מסל ההדברה של הרימון הצומח 

 
 
קביעת (ביקורת בתחומי אחריותם ובתחומים שאינם באחריותם עבודה מול שרותי ה .4

 )מדדי איכות והבשלה
 

 גם ליצוא וגם לשוק )  כאמל, הרשקוביץ, 116(בנושא מדדי הבשלה לזנים החמוצים  : בן
 נקבע מדד שאינו ישים ואינו מתאים לחוסר האחידות . יש להקל בנושא החומצה. המקומי  
 כמו כן צריך להגיע להסכמות עם שרותי הביקורת בנושא ). החומצ2% –מתחת ל . (של הזן  
 .בעיקר למערב אירופה, הסימון  

 
 

 :חברי הצוות, נבחר צוות לטיפול בנושא מדדי ההבשלה :ה ח ל ט ה 
 .ארנה סנדל, עומרי מייסטר, רני בר נס, עמית , יצחק קוסטו, בן כהן

 

 

 

 

 

 

 ארנה סנדל :רשמה         


