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 1-2018פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 11/1/18מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   מיגל - אלקנה בן ישר
 חבר -   שה"מ - ישראל דורון

 חבר  -   ברעם - קלמן בני
 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר

 חבר -  בראשית - נאי איילוי   
 חבר -   סאסא - נוי נמרוד

 חבר -   ברעם - האל פולשט
 חבר -  מרום גולן - ערן פישר
 מנכ"ל אמ"פ - איציק כהן
 מיגל - שמעון זית

 שה"מ - יעל גרינבלט
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  רוני נקר
 ענף הפירות - אורנה סנדל

 ענף הפירות -מרים זילברשטיין
 ענף הפירות - שמעון אנטמן

 דה לקרורהמעב - נשיץ שאול
 מיג"ל - עמוס נאור
 קרור גליל - נילי פנחסי

 קרור מג'דל -  נביה 
 קרור אל שרק - יאסעד ספד

 
 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי   חסרים :
 חבר -   רפקור -בנבנישתי גרונר   
 חבר -   עלמה - גולן אברהם   

 חבר -   צובה - צמיר מוטי    
 חבר -   אלרום - הירש דוד  

 חבר -   אודם - מוטי זבטני
 חבר -  קדמת צבי - זמר ברוך   

 חבר -   שעל - חזיזה אלי
  חבר -   מטולה - לויט נועם

 חבר -   אביבים - פרץ ישראל
  חבר -   עין זיוון - קודיש אלכס

 חבר -   יונתן -רושנסקי אליעזר    
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 משה, עמוס, עודד –.  דיווחים ועדכונים 1 : סדר יום
 שרוליק דורון, -)הסברים  מקצועיים 2018.  תכנית המו"פ 2   

 ד"ר עמוס נאור(.                          
 .  תקציב שולחן תפוח.3

 .  שונות.4   
 

 
 
 :ים ועדכוניםדיווח .1
 

 ענף התפוח מאויים: : מוס לויןע
 שנות בצורת. 4משבר במשק המים בצפון לאחר  א.  
 אלף טון בממוצע מדי שנה מאירופה וארה"ב. 20-של כ יבוא מאסיבי ב.  
 בוא תפוח מאסיבי בסדר גודל של עשרות אלפי טון יבשער  -איום משמעותי ג.  
 בשנה.   
 איום על קיום שולחן תפוח בענף הפירות במועצת הצמחים. ד.  
 סכנת פגיעה של משרד החקלאות בתקציבי המו"פ של ענף התפוח. ה.  

 
 צה. בג"צ מטעם ארגון מגדלי הפירות. מצב המוע: משה ברוקנטל

 התארגנות מחדש וקיצוצים תקציביים.הענף ב התפוח נשאר בפנים לעת עתה.  
 . מגדלים מרכזיים מהססים ויש לנו קושי 2017קשיים בגביה של  –לגבי המו"פ   
 בהבטחת התקציב למו"פ. נושא המעבדה והכנסתה למיגל.  

 
  עוד  . בנושא הבג"צ, גייסנו2018עד סוף  "תקופת נסיון"יש לו התפוח עדיין מאויים.  איציק כהן:

 אלף דונם. החומר הזה הוגש  350דונם פירות התומכים בבג"צ מתוך  120,000  
 כספי והעתירה הוגשה. בית המשפט נתן לשר אפשרות להשיב תוך מספר עו"ד למשרד   
 ינים לראות מה תהיה . אנו ממת15/1-ביקש ארכה וקיבל עד ההחקלאות שר ימים.   
  התגובה ותשובת בית המשפט.  

 
 את העברת  לקרור עם כל בעלי המניות של המעבדהפעולה אנו מנהלים בשיתוף  עמוס לוין:

   18/1/2018-בעתיד. ב למיגל ובתוך כך שדרוג המתקנים והמכשור במעבדה הפעילות   
 תוך הבטחת הפעילות  עברתיתקיים דיון שיחליט על הבמועצת המנהלים של מיגל   
 המשך תקציבים מהמועצה כבעבר למשך שנתיים נוספות.  

 
 משה ואיציק מדברים על התמודדות עם תהליכים גדולים שנוגעים לכלל החקלאים  שלומי :
 כנס תפוח בראש פינה, של מו"פ צפון, ומרביתם לא מודעים לכך. בארועים כאלו כמו   
 לכלל החקלאים.החשוב בעיתוי  זה צריך להביא את המידע היה    
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 חושב שהמועצה לא פטורה מלבדוק את עצמה בכל היבט. זית:שמעון 
 

 מסכים שיש צורך בבדיקה של המועצה. איציק כהן:
 

 הקרור לאורך השנים.נתוני בתי לפי שנתי המלאי האחרון ומצב  מציג מפקד  עודד :
 

 נים.תוני היבוא וכן זיף לטבלאות את נמבקש להוס אייל יונאי:
 
 

 מ ו " פ .2
 תכנית מו"פ. מציג את מסגרת שמעון זית:

 
 המוצגת. את התכנית מפרט/מסביר שרוליק:

  
 מציג את עבודות המעבדה לקירור. נשיץ: שאול

 
 שאלות

 זמן בו מורידים כמויות בהשקייה ומהו מינימום מהו לאחר קטיף,  שאלה לגבי עקה   ערן 
 המים הנדרש.  

 
 שאלות לגבי התכנית  עון אנטמןשמ

 
 עבודות בנושא הגנה"צחסרות    מרים

 
 בתוך הסעיף של זנים חדשים חייבים להכיל גם תקציב לאחסון ובאחסון נדרשות    אלה

 שנים לניסוי והתאמת זן חדש. 3-4מינימום   
 

 חקרים במטעים החדשים.מבקש השתתפות של המ   פול
 

 בנושא שיפור כושר התחרותיות של תפוח ישראלי מול מציג את עבודת המעבדה    שאול
 היבוא.  

 
 צומח. בתור מי שבא מהשטח, אנו מתמודדים עם בעיות רבות כתוצאה בנושא הגנת ה   נמרוד

 מהוצאת חומרים רבים מסל המוצרים בהם אנו יכולים להשתמש.  
 

  לשתלנות -הבאות  שנים 10עד  5-המו"פ של ענף התפוח לתכנית מציג את   ד"ר עמוס נאור
 והשבחה, השקיה, דישון וסרוגיות, שיטת ברנס.   
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 2018-תקציב שולחן תפוח ל .3
 

 דונם שלא שולמו. 0006,גביה. חסרים  55%-הענף הגיע רק ל – 2018מציג תקציב  :רוני נקר
 בשנתיים האחרונות ירידה הדרגתית. גביה, 80%עד לפני שנתיים עמדנו על   
 יכולת השולחן לממן מו"פ קטנה ביחס להצעת תקציב המו"פ. לפיכך  

 
 המגזר הדרוזי לא משלם כי מרבית המחקרים והחומרים הנלווים כאן לא מגיעים אלינו. :אסאד ספאד

 אולי יבואו אנשים מהשולחן הזה לשבת איתנו וגם עם אגודות המים ובתי האריזה.  
 "חקלאים עשירים".אתם מציגים בעיות של   

 
 נדחית לישיבה שתתקיים בחודש  ותקציב המו"פ החלטה על תקציב השולחןה

 העלות את התקציב ולאפשר ביצוע המו"פ כפי שהוצע ע"י הועדה לפברואר במטרה 
 המקצועית.

 
 שונות .4

 מבקש לסיים את תפקידו כיו"ר שולחן תפוח לאחר יותר מעשור שנים של פעילות  עמוס לוין:
 בהתנדבות מלאה.  

 
 רבה לנוכח המשבר שה מלאכתו נאמנה באחריות ובמסירותפונה לעמוס שעו ברוקנטלמשה 

 במועצת הצמחים והאיומים החיצוניים על ענף התפוח שימשיך פעילותו כיו"ר שולחן   
 התפוח. בהחלטה של כל הנוכחים ללא מתנגדים מתקבלת פניה לעמוס לוין שימשיך   
 לכהן בתפקידו כיו"ר שולחן תפוח.  

 
 עמוס "מקבל את דין התנועה" וממשיך בתפקידו כיו"ר שולחן תפוח. כם :סו
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ארנה סנדל   : רשמה       


