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 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 -  רבדים - שרון יזהר   

 חבר -  מ"שה - יצחק קוסטו   

 חבר - איילת השחר - לכרמי איי   

 חבר -מבואות החרמון - מייסטר עמרי   

 חבר -  ניר עוז - מוזס גדי   

 חבר - בת שלמה - פלדמן סילביו

 חבר - מושב שפיר - קליין מרדכי

 מנהל ענף הפירות  -משה ברוקנטל   

 ענף הפירות - רוני נקר   

 ענף הפירות -שאולסקי יונתן   

 ותענף הפיר - סנדל אורנה   

 ברעם - קלמן בני   

 ל"מיג - כפיר שלומי   

 ל"מיג - זית שמעון   

 שמונה.מעבדה ק - אוהד נריה   

   

 חבר - בית הגדי - כהן דקל  :חסרים

 חבר - גבעת נילי - אבוקסיס אבי

 חבר -  דביר - אמיתי יצחק

 חבר - שדה משה - גבע עמית   

 חבר -  ביצרון - פרכטר יהודה    

 חבר - גבעת עדה - ליתמשה מרג    

 חבר -  צרעה - צור אסף    

 חבר - גבעת עדה - רחמים דוד

 חבר -  מטולה - שטילמן בועז
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 .2014 סיכום חלקי של עונת  .1   :על סדר היום

 .פ"מו . 2

 .2015אישור תקציב  .3

 שונות . 4
 
 

  זנים מוקדמים וונדרפול– 2014סיכום חלקי עונת  .1

 שהביא לשווקי יעד " צוק איתן"בתחילת העונה מבצע , מצב הענף לא פשוט :   כהןבן
 רשתות באירופה שסירבו להתחיל תכנית שיווק וקליטת תוצרת עם פרי . בעיתיים   
  ביכולתנו לשלוט בנושא חומרי .יש לנו יתרון על פני המצרים והתורכים . ישראלי   
 בין היצרנים השונים ומערבבים " יםמשחק"המשווקים . דבר הנבצר מהם, ההדברה   
 .  היצרנים האחריםפרי מארצות מוצא שונות מה שיוצר קושי בהתבדלות שלנו מול   
 . פערי האיכות בינינו הולכים ונעלמיםכל זאת למרות ש   
 נתוני היצוא דומים לנתוני העונה הקודמת . בחלק השני של העונה קרס השוק הרוסי   
 .יתיות של תחילת העונהדבר המשקף את הבע   

 
 איכות טובה של הפרי . בשל במחצית יולי" עמק"התחלנו עם . שנה מקצועית מצוינת : איציק קוסטו

 י שהקדים ויצא לשוק מ. המוקדמים יצאו טוב למרות המצב . הן בגודל והן בצבע  
 .פרי שנשמר בקירורים נתקע.הרוסי הצליח  
 הסקולר טוב לבוטריטיס אך יש פטריות . וריש בעייה של איכויות בהוצאה מהקיר  
 .נוספות שאינן מושפעות ממנו  

 בכדי . כרגע הדרישה בשוק היא לפרי קטן.  שבועות3 –הקדים בכ " וונדרפול"ה
 .פרי בוסר וחסר יכולת הישרדות בקרור, לקבל פרי קטן יש לקטוף מוקדם

 
 

 .לא לדלל , אם כך  : שאולסקייונתן
 

 .התוצאה של עומס פרי על העץ היא פרי סדוק, עוזרלא  : איציק קוסטו 
 

 ?האם זה נבדק :אדי בנדיק 
 

 הפרי על ענפים עמוסים . נבדק בנווה יער אבל אין עבודת מחקר סדורה בנושא :איציק קוסטו
 .פשוט מתפוצץ  

 
 .כשנדרש פרי קטן פשוט קוטפים מוקדם. ההתרשמות האישית שלי זהה  :בן כהן 
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 לא נעשו , לא מספיק לקבל הערכות והתרשמויות. צריך ניסוי מסודר בנושא זה : גדי מוזס
 יש לבדוק גם את הקשר בין דשן והשקיה . מספיק עבודות לשיפור איכות הפרי  
 .לסדקים ופיצוצים  

 
 . ראינו מה קורה במקרים של עומס.  שנים5 ךבצע ניסוי בעיצוב באבני איתן במשהת : איציק קוסטו

 כרגע מתקיים בחוות החולה ונקבל תוצאות גם בנושא  .הפרי מויין ונגזרו תוצאות  
 .ההסתדקויות  

 
 .היתה עונה עם מעט פרי והמון פיצוצים.  סותרת את כל הנאמר כאן2013עונת  :שרון יזהר 

 
  ,אין בעיה של גודל. בניסוי עצמאי נוכחתי שפרי ממשיך וגדל עד היום בו הוא נקטף :אדי בנדיק 

 . לא לכמות ומקבל פרי קטן מהממוצע אך ללא סדקים, אני עושה רק דילול לאיכות  
 .מציע לבצע עבודה ממוקדת לנושא  

 
 גם, במסגרת עבודות למדען מוגשת עבודה בהקף גדול בנושא סדקים בפירות :שלומי כפיר

 .ברימון
 

  להתחרות עם העולם לכן בכמויות קשה לנו. בשוק בעייתי דווקא נדרש פרי איכותי :נס-רני בר
 .בכך צריך להשקיע, עלינו להביא משהו מיוחד  

 
 פ" מ ו  .2

 
 .2015 פ לשנת"מציג תכנית מו :איציק קוסטו

 
 .מציג עבודות המעבדה לקרור :אוהד נריה 

 
 ?האם נבדקו איכויות שונות של פרי : מוזס גדי

 
 כשנכנס פרי פגום הוא מסומן , רבדרך כלל מנסים להשיג את הפרי האיכותי ביות  :אוהד נריה

 .מראש  
 

 העבודות לא הגיעו מספיק מוקדם , פ"מתנגד לאופן בו התקבלו המלצות ועדת המו : אדי בנדיק
 פ למועד מאוחר "מבקש לדחות את הדיון בנושא המו. הגיע לישיבת הועדהולכן לא   
 .יותר  

 
 .בקשתו של אדי נדחית. מסביר את ההתנהלות :בן כהן 
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 .מציג את ההצעה של ארנון דג בתחום ההזנה באמצעות ליזימטרים :איציק קוסטו
 מוכן לספק עצים . יזהר מציע להשתמש בעצים בוגרים ובכך לחסוך שנות מחקר  
 .לצורך כך  

 
 

 כמו כן מציע .  מבקש הבהרות בנושא מיזם עש התפוח המדומה ועלותו לשולחן:שחר גרינברג
 יש מספיק ידע בתחום וקיימות בעיות . ון העבודה בנושא העיצובלהפסיק מימ  
 .דחופות יותר המצריכות תקציבי מחקר  

 
 

 .מסביר הדרישה להשתתפות שולחן רימון במיזם עש התפוח יונתן שאולסקי
 

 .פ צפון"מציג תכניות מו :שלומי כפיר
 
 
 

 החלטות

  שבמקומה יועבר חוות החולהנית העיצוב בהשולחן מקבל את המלצת צוות המופ למעט תכ .1
 ).פ מצורף"פרוט תקציב המו( ₪ 330,000פ "תקציב המו. הסכום לטובת המעבדה 

 בן מזמין את חברי השולחן ובעיקר את המשקים הגדולים להציף בעיות וליזום בקשות  .2
 .למחקרים 

 
  2015תקציב  .3

 .ציבהסכם שנגבה מתאים לתק. 2014מציג את ביצוע תקציב  :רוני נקר 
 .13%-בכ 2015הענף הוריד את עלות האריזה לדונם בשנת   
  

 .ארנה מציגה את נושא הסטנדרטים והעבודה שמתבצעת בקרב המגדלים בתחום
 

 החלטה

 .דמי ביטוח קנט+  דונםל ₪ 55בסך גובה ההיטל  , 2015אושר תקציב שולחן רימון 

 

 

 

 ארנה סנדל: רשמה        


