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 1-2015פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 5/2011/4מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   ברעם - אברהמי רמי
 חבר -   מיגל - אלקנה בן ישר

 חבר -   עלמה - אברהם גולן
 חבר -   שה"מ - ישראל דורון

 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי    
 חבר  -   ברעם - קלמן בני

 חבר -  בראשית - סף קרתא
 חבר -  בראשית - ינאי אייל

 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר
 מו"פ צפון - שלומי כפיר

 מו"פ צפון -זילברשטיין מרים
 ענף הפירות - סנדל אורנה    
 ענף הפירות -  נקר רוני    
 ענף הפירות - יונתן שאולסקי    

 א.מ.פ - איציקכהן 
 מעבדה ק"ש - גמרסני דני
 מיגל - שמעון זית
 יונתן - יונתן רטנר

 כנף - לוי דורון
 מלכיה - גולני שי

 חבר -   רפקור -בנבנישתי גרונר   חסרים :
 חבר -התאחדות חקלאי ישראל - טובלי יצחק

 חבר -   אלרום - הירש דוד
 חבר -   אודם - זבטני מוטי

 חבר  -  מעלה גמלא -ואן ראלטה מיכה
 חבר -  קדמת צבי - זמר ברוך   

 חבר -   שעל - חזיזה אלי
  חבר -   מטולה - לויט נועם
 חבר -   סאסא - נוי נמרוד

 חבר -   אביבים - פרץ ישראל
 חבר -   צובה - צמיר מוטי

  חבר -   עין זיוון - קודיש אלכס
 חבר -   יונתן -רושנסקי אליעזר    

 חבר -  מרום גולן - קוניאל גבי

 

 2014, ינואר 31  

 "ט אדר ב, תשע"דכ 
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 רמציה כללית.אינפו  .1 : סדר יום

 ומשמעויות. 1/1/2015מפקד .  2

 .2015תקציב מו"פ .  3   

 .  תקציב הקרן הענפית.4   

 .  שונות.5   

 
 
 כללי ושונות .1

 
 ולשנים קודמות. מציין 1/11/14 -בהשוואה ל 1/1/15-מציג מפקד תפוח/אגס בקרור ב :עודד רטנר

 פוגעת במגדלים גם בשנים של שנים יבול התפוח סובל מסירוגיות קיצונית ה 4שמזה 
  יבול נמוך וגם בשנים של יבול גבוה.

 המצב בגבול סוריה אינו מאפשר יצוא לשם ולא נראה שמצב זה ישתנה בזמן הקרוב.
 אנו בודקים גם אפשרויות אחרות מזרחה )דרך ירדן?(, אך הסיכויים נמוכים.

 האלטרנטיבה של יצוא לרוסיה אינה ריאלית עקב המצב שם.
 

 חשוב שלא תפרץ מסגרת מכסות היבוא ללא מכס. בעבר לא התמודדנו עם הצורך   וס לוין:עמ
  לשווק כמויות כאלה ללא היצוא לסוריה.  
 חדשיים ומבקש שפעילות זו תימשך גם -מציין התועלת לענף מביצוע המפקדים הדו  
 בעתיד גם אחרי שעודד פרש מעבודתו הרגילה במועצת הצמחים.  

  
 יש מקום להכנת תכנית מגירה לפינוי שוק בתמיכת כספי השולחן ו/או המדינה. : אלקנה

 
 מתריע בפני ההשלכות של הרחבת  נטיעות תפוח במסגרת הרחבת הנחלות, יש מקום  : רמי אברהמי

 לקיים דיון אסטרטגי בנושא.  
 

  .2015יוכל להיות מוצע לשומרי שמיטה בעונת  2014-פרי שיישמר מ : אברהם גולן
 
 
 : 5201תקציב מו"פ  .2

 מציג הצעת תקציב המו"פ כפי שהוכנה ע"י צוות המו"פ. : ישראל דורון
  

 בסיכום המוצע לטיפוח כנות לא ניתן לבצע שום דבר משמעותי.  :יונתן
 אם רוצים להיכנס לנושא טיפוח כנות, יש לקחת בחשבון תקצוב גבוה הרבה יותר   
 הגנת הצומח בהתקדמות בנושא חיפוש תחליפי ולמספר שנים רב. מבקש ליידע את   
 אלזודף להתעוררות. מציין שנדרשת השתתפות שולחן תפוח בנושא הדברת עש   
 התפוח המדומה.  
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 מציג תכניות המעבדה לאחסון. : דני גמרסני

 איתור השלב הפרהקלימקטרי בתפוח כדי לשפר מועד הקטיף. .1  
 דה שבוצעה בהצלחה באגס.עבודה זו מבוססת על עבו   

 ( בתפוח.Mcp 1) ארביסטהמיטבי לשימוש ב המשך העבודה בהכנת פרוטוקול .2
 רור ולנסיונות שונים נוספים.שירות ותמיכה לענף, לבתי הק .3
 
 

 יש למצוא דרך להעביר לכל מגדלי התפוח תקציב של העבודות המתבצעות מתקציב  אברהם גולן:
 השולחן.  

 
 

 להפצה למגדלים. למועצה עפ"י דרישהמו"פ צפון נכין תקציב כזה נו בא :שלומי כפיר
 
 

  2015תקציב שולחן התפוח  .3

  
 ניתן להמשיך לתכנן על גביה סופית )כולל מאוחרת( בגין מצב הגביה מאפשר להניח ש רוני נקר : 

 מתקציב הפרסום של ₪  20,000. מבקש אישור לשלם לבראשית סך 80%-של כ 2014   
 שדונם ₪/ 1. מציין הורדה של 2014כהשלמה להוצאותיהם בחג התפוח  2014   
 . מציע 13%-שזה כ 2013-2014לדונם במצטבר ₪  2בהוצאות הכלליות. הורדה של    
 ₪. 1,060,000תקציב מו"פ בגובה    

 
 . סך התקצוב 25%-הערך הריאלי של התקצוב למו"פ ירד בעשור האחרון בקרוב ל אלקנה : 

 אגורה לק"ג. זהו סכום נמוך מאוד ביחס לתקציב מו"פ בכל  1פ הוא בסדר גודל של למו"   
 תעשיה אחרת ואינו מאפשר ביצוע מו"פ בהיקף הנדרש לענף.   

 
 ₪ 1,100,000 יהיה  2015-תקציב המו"פ ל ס י כ ו ם : 
 ועדת המו"פ תבצע תיקונים בתקציב המו"פ בהתאם.   
 לדונם.₪  75 גובה ההיטל ללא שינוי     

 
 )תקציב מו"פ מעודכן יופץ בהמשך(.   

 
 
 
 

 

 רשלומי כפי    רשם :        
 


