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 25.1.17מיום  1-2017פרוטוקול ישיבה 
 

 יו"ר - אביגדור -  כהן בן : נוכחים
 חבר -  שה"מ - יצחק קוסטו   

 חבר - בית הגדי - כהן דקל  
 חבר -  ביצרון - פרכטר יהודה    
 חבר -  מיגל - זית שמעון    

 חבר - משגב דב - דודיק עמית  
 חבר - איילת השחר - כרמי אייל

 מנהל ענף הפירות  -רוקנטלמשה ב    
 ענף הפירות - סנדל אורנה   
 ענף הפירות - יעקב רובין   
 ענף הפירות - עודד רטנר   
   

 חבר -  עברון - גרינברג שחר : חסרים
 חבר -  חצור - בנדיק אדי  
 חבר -  ביצרון - נס-רני בר  

 חבר -  ניר עוז - מוזס גדי   
 צבר קמה - שרון יזהר    

 חבר -  צרעה - אסףצור   
 חבר -  רבדים - שרון יזהר   
 חבר -מבואות החרמון - מייסטר עמרי   

 חבר -  חולדה - פלדמן סילביו
 חבר - מושב שפיר - קליין מרדכי

 חבר - גבעת נילי - אבוקסיס אבי
 חבר -  דביר - אמיתי יצחק

 חבר - שדה משה - גבע עמית   
 חבר - גבעת עדה - משה מרגלית    

 חבר - גבעת עדה - חמים דודר
 חבר -  מטולה - שטילמן בועז

 חבר -  ערוגות - פורת אמנון
 

 

 

 

 2017 פברואר, 6

 ' שבט, תשע"זי
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 סיכונים והזדמנויות בענף. – 2016סיכום עונה   .1  : על סדר היום
 תכנית מחקר ותקציב מו"פ  . 2
 2017תקציב שולחן   . 3
  שונות. . 4

 

 סקירת מגדלים .1
 לא הכנסנו פרי לאוויר מבוקר, תוצאות לא טובות. הזנים המוקדמים סיימנו עונה,  :  איל כרמי
 סבלו מעצירת היצוא לגרמניה עקב פרשת הפוסטיל, למרות שאנחנו לא השתמשנו   
 בחומר. אנחנו שוקלים לנקוט באמצעים נגד האחראים למחדל הזה וזקוקים   
 חרהפוסטיל ביחס לשנים קודמות. לא 30% –הממוצע ירד ב  לתמיכת השולחן.  
 התעוררה בעיית האקטרה, כל מי שעבד עם החומר נפסל. בוונדרפול לא היתה   
 בעיה.  

 
 טון מהמוקדמים בלבד. היתה לנו  700-לא נתקלנו בבעיה עם חומרים. ייצאנו כ   : דקל

 לגבי שנה קודמת, אנשי המקצוע לא ממליצים לתבוע את  עונת מוקדמים טובה.  
 כל חומר חדש שמגיע לשוק , אנו  (2015רשת הטאקומי )פ משרד החקלאות.   
 עורכים תצפית אצלנו במטע. רק לאחר שאין נזקים, כעבור שנה, מכניסים לשימוש.   

 
 לגבי הטאקומי, בשבוע שעבר הועברה התביעה למכתשים. הם הרחיקו את כל 

 האגרונומים שלהם מהמטעים. מבחינתם זהו מבחן.
 אירופה החל לצאת מישראל.פרי לתעשיה ב –הוונדרפול 

 מפעלי התעשייה שילמו היטב, מוכנים לסגור היום הסכמים לשלוש שנים.
סך הכל הכיוון חיובי, גם יצואנים וגם משווקים לשוק המקומי מחזרים אחר 

 המגדלים. הכמות שיש היום מאוזנת ונכונה.
 

 פול טובה, מחירים עונת מוקדמים התחילה מוקדם ביחס לשנה קודמת.  עונת וונדר  : עמית
 בינואר רוסיה החלה לקלוט פרי, וגם המחירים בשוק המקומי עלו. סך הכל  ש. 5-6  
 היה פחות פרי משנה קודמת ורוב הפרי נארז מהר ושווק מהר ללא איחסון.  

 
 טון על העץ, צבע טוב, הצללה שהורידה את שיעור מכות השמש,  5.5וונדרפול   : יהודה

 טוב בשוק המקומי. היתה עונה מצויינת.מעט יצוא, מחיר   
 

 בזנים המוקדמים היתה עונה טובה ביחס לשנים קודמות, שיווק עד אמצע   : בן
 ספטמבר, התחילה מוקדם ולא היתה עצירה מוחלטת בספטמבר.  

 עונות ישנה התייצבות במסחר. ההתייצבות הזו  3-4פעם ראשונה מזה  –הוונדרפול 
 .40%ייה, פחות מאמינים ביצוא, ירידה של באה מהשוק המקומי והתעש

 היצוא מוכתב נישות. כל מה שמיוצא מחוץ לשווקים המסורתיים מקבל מחיר ראוי.
 ש'. 2בתעשייה היה פיילוט יבוא, רביבים הביאו זרעים ויצרני מיצים הביאו פרי ב 

דתית. מרבית המגזר החרדי ועדות המזרח לא -הבעיה הקשה שלנו , מסורתית
 רימונים לפני ראש השנה. אוכלים
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 עקירות. גם אזורים קרים יותר  20%פחות כיוון שידענו על כ  20%מראש ציפינו ל   : קוסטו

 טון, כאן מתבטאת הירידה.  10,000קיבלו השנה יבולים נמוכים.   ביצוא חסר כ   
 ונוצר חלון  20.7במוקדמים בעונה החלה ב   התעשייה הסכימה לקחת כמעט הכל.  
 בספטמבר.  

 
הקנדים רוצים טיפול במתיל ברומיד בנוסף לטיפול קור. האמריקאים רוצים  –ביצוא 

 או טיפול במתיל ברומיד או הקרנה.
 
 סיכום שנתי הוא קלנדרי ולא  דיווח יצוא. עדיין לא נגמר היצוא של העונה האחרונה. : רוני נקר
 טון. 20,000המסגרת של  עונתי.   
 היצוא לאיחוד האירופי גדל כיוון שמזרח אירופה הפך לפחות מעניין. נתח  -היעדים  

 יותר גם לאנגליה, צפון אמריקה והמזרח הרחוק. גדול   
 יצואנים. בעונה האחרונה נשארו  40 –עונות היו למעלה מ  3-4לגבי היצואנים, לפני 

 ל היצוא.מכל 80%, מהם חמישה שמהווים 22
 

 
 תכנית מו"פ רימון המוגשות לשולחן להלן: .2
 
 עבודות ריסוס במטע, ניסויי איחסון באוויר  2תכניות בהן  4מגיש  -המעבדה לקרור  :  דני גמרסני  

 קבונות ולהסרת חומרי מוש בגלים אולטראסוניים למניעת רמבוקר, וניסוי שי   
 .₪ 165,000 -הדברה תקציב מבוקש    

 
 .₪ 80,000 –עבודה בנושא רקבון פנימי ברימונים תקציב מבוקש  : עזראדדי  

 
 .₪  6,000 –נווה יער אחזקת חלקת זנים  תקציב מבוקש : דורון הולנד  
 
 .₪  80,000 –מיזמים תקציב מבוקש     

 
 20,000 –נסיעה קוסטו תקציב מבוקש –סימפוזיון רימונים בספרד     

 .הצעות מפורטות מצורפות
 

  2017מציג הצעות המעבדה ל  – י גרמסנידנ
 מציג הצעה של דדי עזרא - קוסטו

 
 דיון פתוח
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 עבודות המעבדה העוסקות בריסוסים בשטח צריכות להתבצע גם באזור הדרום.  : יהודה
 
 מומנו בדיקות הפוסטיל.  יש סימפוזיון רימונים במדריד ואם 2016מתקציב שונות ב   : בן

 ות לא יממן את הנסיעה לקוסטו, ממליץ לאשר מתקציב המו"פ משרד החקלא
 אירוע בו מוצגים מרבית הפיתוחים והחידושים ש לנסיעתו. הסימפוזיון הינו  20,000

 לגבי תקציב המעבדה, ממליץ לאשר סכום כולל  .בענף מכל העולם ומכאן חשיבותו
 לכלל העבודות. 125,000בסך 

 
 ש למעבדה ולפעול מול החברות לקבלת מימון לטובת  140,000מציע להקצות    : אייל

 הנסויים.  
 

 ריסוסי מטע בעדיפות עליונה.  : יהודה
 

 מציע כי שלושת הניסויים הראשונים יתוקצבו והרביעי יותנה בהשתתפות החברות.  : עודד
 

 ש"ח יחולק כדלקמן: 300,000  - 2017מו"פ   : סיכום
 מיזם עש התפוח המדומה 60,000  

 מיזם מי קולחין 20,000
 עבודות המעבדה לקרור 4 139,000
 עבודה של דדי עזרא )בשנה הבאה ע"ח תקציב מדען( 55,000
 קוסטו, בן? –סימפוזיון רימון במדריד  20,000

 
 , ביצוע האכיפה של 2016הציג את התקציב בו פרט את התכנון מול ביצוע בשנת  רוני נקר : .3

 ₪.  250,000קציב של ענף הפירות תרם לתוספת ת   
 .2016מבוסס על אותו היקף פעילות כמו בשנת  2017תכנון התקציב     
 

 ₪ 300,000אושר תקציב מו"פ בסך  :החלטות  
 ש' לדונם + דמי ביטוח לקנט. 55אושר תקציב שולחן רימון, גובה ההיטל    

 
 
 

 
 

 רשמה : ארנה סנדל       


