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  1.11.17מתאריך  3/17פרוטוקול מליאת המועצה מס' 

  

: אייל ליברמן, הרצל קרן, עופר אריאל, חי בנימיני, אליאס חנא, פרוספר תורגמן, יאיר נוכחים

נס, משה נבון, אילן אשל, אורן ברנע, יצחק אליה, אורי - מנע, גרשון שליסל, תמיר פורת, רני בר

סי צוק בר, יורם גור, אריה שרייבר, יוסי קנר, דרור איגרמן, מאיר יפרח, ויקי בוקר, הלל גרוסר, יו

  חג' יחיא, יענקלה מוסקוביץשיני פרידמן, שמשון עומר, אלי מוגרבי, אנה מלר, לילה 

: צבי אלון, רוני נקר, עזרא בכר, דוד רחמים, משה ברוקנטל, עדי נעלי, אברהם ארליך, משתתפים

  גמאל מדלג'.

  

  03/2017סדר יום לישיבת המליאה מס'   

  קוים לזכרו של אפרים שלום ז"ל. .1

 .14/06/2017מתאריך   2/2017פרוטוקול מס' אישור  .2

 דיווח מנכ"ל ויו"ר הענפים. .3

 עדכון של ועדת היצוא. .4

 מינוי יו"ר ו. ביקורת. .5

 והצבעה לאישור.  – 2018הצגה ודיון בתקציב  -2018אישור תקציב  .6

 דיווח הצוות לקביעת העדיפויות בביקורת הפנים. .7

 שונות .8

 

הנושא העיקרי של הישיבה הוא כמובן  3המליאה מס' ים הבאים לישיבת כ: ברואורי צוק בר

  ..2018אישור תקציב לשבת 

  פירוק  המועצה.בדבר מספר מילים ועדכונים 

  

ו את דעתם החיובית על פעילות מכל הענפים שהביעהשר עם מגדלים של התקיימו מספר פגישות 

שלא פשרה של יש נכונות למצוא פתרון , אין החלטה  המועצה והציגו את נחיצותה אולם בשלב זה 

ויתכן  2018שנת המועצה לישפיעו על תקציב אלו החלטות שפירוק המועצה. ברור את יחייב 

 שנצטרך לשנות את התקציב בהמשך.

לעומת שלא להקפיא את פעולות הגביה מול החקלאים, של הועד הפועל יש החלטה חשוב לציין ש

  .2014-ב שהוצעלהסדר  בדומהלמועצה פריסה של החוב יש הסכמה ונכונות לבוא להסדר זאת 

לחברי יופצו והועדות הענפיות  של הועד הפועל הפרוטוקולים שכל אני מבקש בהזדמנות זאת 

כמו כן אבקש מהנהלת המועצה לצאת בהודעה לגבי הסדר  באתר המועצה.וכן יפורסמו המליאה 

  פריסת החובות כפי שינחה הועד הפועל.
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  של אפרים שלום ז"ל. קוים לזכרו .1

יו"ר -לפני שנמשיך בדיונים השוטפים, אני מבקש להביע את צערנו על פטירתו של אפרים שלום

  ועדת ביקורת ומנכ"ל מ. הירקות לשעבר.

  

  מילות פרידה.אומר מספר מאיר יפרח 

  .איש ציבור במלוא רמח איבריו איש מיוחד בנוף החקלאי והפוליטי.  -אפרים שלום

אף שימש בהמשך מזכיר תנועת המושבים, כלאחר מכן משק לארגון קניות שימש כמרכז המושב 

עד פרישתו  ובתפקידו הציבורי האחרון וייצג נאמנה את החקלאות והחקלאים בכנסת כח"כ  

בשנים האחרונות אפרים שימש בהתנדבות כיו"ר ועדת  כמנכ"ל מועצת הירקות.שימש לגמלאות 

  של המועצה ותרם מניסיונו הרב. הביקורת

היה ממעצבי אפרים , ענף הירקות חב לו הרבהומדבר בגובה העיניים. ההיה אדם ישר, אפרים 

  . ביצוא, בחממות, במחקר ובהדרכהרואים בכל מקום  את תביעת האצבע שלוו הענף 

 אנו מרכינים ראש ומשתתפים בצער המשפחה. 

  יהי זכרו ברוך

  

 .14/06/2017מתאריך   2/2017אישור פרוטוקול מס'  .2

  

  במעבר חד, נעבור לאישור הפרוטוקול מהישיבה הקודמת. : אורי צוק בר

  .14/06/20147אם אין התנגדות, נאשר פרוטוקול ישיבה קודמת מתאריך 

  

  .14/06/2017מתאריך  2החלטה: מאשרים את פרוטוקול מס'                          

  

 דיווח מנכ"ל ויו"ר הענפים .3

: כשנחתם ההסכם עם הספרדים באשר לזכויות על הזן "אורי"  נתנו זכויות לספרדים אורי צוק בר

שלהם לעצור נטיעות פירטיות. באותו הסכם הוחלט שנציג ענף  לגדל אבל מצד שני יש התחייבות

 תזהו גוף שהוקם ביוזמתנו, שעליו לאכוף בספרד את ההתחייבויו .TEO- ההדרים ישמש כיו"ר ה

  דלים הספרדים ושאר הגורמים המשווקים וכו'.של המג

לפקח לאכוף ולשמור על האינטרסים של מגדלי האור הנטיעה סמכות לתת אישורי   TEO-ל

  זכות וטו על החלטות הועדה.יש זכות ליזום החלטות ו לנציג המועצה , בישראל

ענף ההדרים , הוחלט למנות את צבי אלון לנציג 23.10.17תאריך מבישיבת ועדה ענפית הדרים 

  אני מבקש לאשר את המינוי במליאה. TEO.כיו"ר 

: אני מבקש לציין כי בישיבה גם הוחלט על מינוי ממלא מקום אולם בשלב זה אין הלל גרוסר

  גם לאישור.יובא סיכום לגבי האיוש, לכשיוחלט זה 

  

  פה אחד. – TEO-כיו"ר ה אלון חלטה: המליאה מאשרת את מינוי של צביה       

  על המנכ"ל לסיים ההליכים הנדרשים לצורך החתמת השר על המינוי            
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 מינוי יו"ר ועדת ביקורת .4

  שוב נעבור באופן חד לשוטף.: צבי אלון

 , שה"מ וחבר המליאהבוכמנהל אגף הירקות מנהל כסגן ששימש בעבר , זידאן לעומרהצענו אנחנו 

אפרים ז"ל לשמש יו"ר ועדת ביקורת במקום שייתן הסכמתו מלפני ולפנים  המועצההמכיר את 

  אבקש את אישורכם למינוי. .ואנו מודים לו על כך הוא נתן את הסכמתולשמחתנו 

  

  .ן  לשמש כיו"ר ועדת ביקורתידאהחלטה: מאשרים את מינויו על עומר ז                         

  

נושא של מעקב אחר גם : בישיבת המליאה הקודמת עלה בהקשר של ועדת הביקורת אורי צוק בר

הנושא יובא לדיון לאחר ישיבת ו אליה נלאור הסטואציה שנקלעביצוע החלטות ועדת ביקורת. 

  ועדת ביקורת הבאה.

הוחלט על ביצוע סקר סיכונים בשנה הקרובה, ההחלטה נמצאת לפניכם לבקשת המליאה כמו כן 

  (מצ"ב)

  .מטילים על מבקר הפנים להכין סקר סיכונים חדש 2018חלטה: בשנים ה

  

 אם אין התנגדות נמנה את החברים : את ועדת ההשקעות בישיבה הקודמת לא הספקנו למנות  .1

 יאיר מנע, איציק אליה, אייל ליברמן.

  לחברי ועדת  יאיר מנע, איציק אליה, אייל ליברמןהחלטה: ממנים את החברים :

  אחד.השקעה פה 

  

: משרד החקלאות הגיע להסכמות עם משרד הכלכלה באשר למתן אישור לשימוש תוצרת כחול לבן

  של תוצרת כחול לבן.בסמליל 

ל ונדרש רק היתר. מתן ההיתר כרוך בהרשמה שיכולה להתבצע מול יאין עלות לשימוש בסמל 

 .ענפים במועצה או מול נדב בהתאחדות האיכרים י מנהל

ההתחייבות שלהם להפרדה של תוצרת חקלאית , שחקלאים שהם גם יבואנים  חשוב לציין 

באתר משרד לקבלת ההיתר לשימוש בסמליל  ניתן  לראות את הכללים והחובות מחמירה. 

  החקלאות.

במסגרת חיזוק הקשר עם המגדלים : בפניכם נמצא מסמך המציג את פעילות ענף הפירות צבי אלון

הפעילות את מציג לחקלאים . המסמך מגדלי הפירות הנ"ל הופץ לכלהחומר  . והגברת השקיפות

  .  (מצ"ב)בשנה האחרונה למענם המועצהשנעשתה ע"י 

בקמפיין בשנה החולפת הצריכה של פירות וירקות. התחלנו וקידום לטפל בעידוד ממשיכים אנחנו 

  משרד החקלאות על פנינו ל גם השנה אנחנו מתכוננים להמשיך בפרויקט .  . כח הצבע בבתי הספר
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בתי ספר ואנו מקווים שתהיה היענות מצד המשרד  150-הפרויקט בשנה הבאה למנת להרחיב את 

  וכמובן תקציבים בהתאם.

שנקלעו לקשיים בעקבות המשבר  בכוונה לעזור ליצואניםהחקלאות מספר דיונים עם שר היו 

אפשריים לפי גם יצוא החקלאי שהם עידוד הלמען  דברים שניתן לעשותהצגנו לו  ביצוא החקלאי. 

  ."קופסא הירוקה"במסגרת הומותרים הבינלאומיים ההסכמים 

אני אפיץ לכם את הצעת התקנות לסטנדרטים ונקיים דיון בנושא במליאה הבאה : אורי צוק בר

  מאחר ועדיין לא הושלמו כל הפרטים.

לדעתי  ? בפירות וירקותהאם בסמכות המועצה לטפל בנושא הריכוזיות בשיווק : הלל גרוסר

  חקלאי לאור המשך התחזקות רשתות שיווק.כל זה בנפשו של  , חייבים לטפל בנושא

אנחנו בדקנו  ופרסמנו  2016- 2015-שנים לבדיקת מרווחי השיווק בבוצעה בדיקה : אורי צוק בר

 , הוחלט תומאחר והתוצאות לא חד משמעי םבינתיי , בלבד 2015בשלב זה על נתוני  , את התוצאות

לבדוק במשרד החקלאות נמשיך אבל אנחנו ע"י הרגולטור לא לבצע פעילות אקטיבית , בשלב זה 

  נקבל החלטה.ועפ"י התוצאות  2016את שנת גם 

כולם כמובן ששבו נציג את התוצאות של העבודה. יהיה כנס בנושא אני מבקש להודיע ש בכל מקרה

  להשמיע.לשמוע ו מוזמנים

  דיון עוד טרם פרסום התוצאות והסקר.כדאי לקדם את הלטעמי : צבי אלון

  יו"ר הועדות הענפיות בנושא .נקיים דיון בפורום מקובל עלי, אנחנו : אורי צוק בר

ועדת שיווק: הרצל קרן, הלל גרוסר, למנות את שנושא השיווק עלה בכדי הזדמנות ננצל את 

פערי התיווך ושל  ון בנושא שלדלהסמיך אותה לשמשון עומר, לילה חג יחיא, חי בנימיני, 

  התחזקות רשתות השיווק.

  החלטה: ממנים את הרצל קרן, הלל גרוסר, שמשון עומר, לילה חג יחיא, חי בנימיני

  לוועדת שיווק. 

  

: לפני הדיון בתקציב אני מבקש להזכיר לכולם את מה שעברנו השבוע בנושא התרי יצוא נס- רני בר

, לא יכול להיות שהוראה איומה  מהומהיצר והבדיקות של השירותים להגנת הצומח. הנושא 

תנו מראש, אנחנו בדיוק הפורום להסדרת עבור בלי לדבר אושינוי כה דרמטי בנהלים יכזאת 

  העניין.

תיקון התקנות לבחינת הסטנדרטים ביצוא ואולי מעז יצא מתוק כאשר עבר נוסח ל :אורי צוק בר

ערך לקראת ייש לבקש מהמשרד לההתקנות החדשות יגדירו מחדש את הדרישות בכל מקרה 

  התקנות החדשות.בהתאם נושא לבדיקות ה

  

 .והצבעה לאישור  – 2018הצגה ודיון בתקציב  -2018אישור תקציב  .5
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  .2018: נעבור להצגת התקציב לשנת אורי צוק בר

  אני מבקש מענף הפירות להציג את תקציבו.

  פירות:

  :רוני נקר

  .2017מכתבו של שר החקלאות באשר לעצירת אכיפת הגביה פגע בגביה הצפויה בשנת . 1

  השנה יותר אנשים בחרו לבצע ביטוח מורחב ולכן ביטוחי הבסיס נמוכים יותר.. 2

שסוכמו עם המדען הראשי במשרד בעקבות הפרויקטים התווספו עוד מחקרים  –מו"פ . 3

  קלאות בתמר, אבוקדו ובננות.הח

אנו צופים לעלית של היטלים,  הם בשולחנות שבהם יש שיעור גבוה הללווהפרויקטים מאחר 

  .2018הגביה של ההיטלים בשנת 

  : האם הייתה הסכמה להעלאת הגביה במינים הללו?אורי צוק בר

הסכמה אפילו דרישה להעלאת הגביה כאשר חשיבות הפעילות  : חד משמעית כן, לא רקרוני נקר

  (רוני סוקר את שאר הסעיפים בתקציב)עומדת מול עיני המגדלים. 

אני  בין הענפים.בצע פריסה מחודשת של היטלי המינהל נ: אני מבקש ששנה הבאה אורי צוק בר

, שהתקציב שאנחנו מאשרים וסביר מאודבתקציב המועצה צפי לשינוי גלה לכם סוד שיש אלא 

  ומתוקן.חדש נצטרך לאשר תקציב ואנו ענף הפירות בעיקר תקציב  היום יעודכן בהמשך 

  

  הדרים:

  רוני נקר: (מציג את עיקרי התקציב )

משינוי בהתפלגות שיטות ההדברה כאשר יש הרחבה בהדברה  תהרחבת הוצאות ההדברה נובע

  ה יותר.ירוקה שהיא יקר

: אני מבקש שבשנה הבאה, אם יש צפי לחריגה בתקציב , הנושא יובא לאישור אורי צוק בר

  באופן חריג השנה אנו נאשר את החריגה בדיעבד. המליאה באמצע השנה.

  רסום בענף ההדרים לחברים.פהת יתוכנאת מבקש לשלוח אני 

  

   ירקות:

  (מציג את עיקרי התקציב): אברהם ארליך

  יוחדים, מה זה כולל?פרויקטים מ לסעיףמבקש ממאיר להתייחס : אני צוק בראורי 

למענקים של משרד החקלאות למיכון ובתי אריזה,  ותהשלמבסעיף הזה נכללים : מאיר יפרח

  תמיכה ברכישת מרססים חדשים.והרחבת החינוך החקלאי, 

  חקלאים. 60-70 - התמיכה מגיעה לכ

בקשר . 2017אני מבקש להעביר לחברים את רשימת הפרויקטים שאושרו בשנת : אורי צוק בר

 ,לדעתי של הענף לעת דחק. לקרן השתלמות, שמעתי מחברים שחשוב לשמור על ההון העצמי 

חלק וומאחר של מאות שקלים בשנה בסכומים מאוד קטנים בחיסכון עבור המגדל מאחר ומדובר 

שהכסף נשמר וברור לי שאני מבין נהנים מהכסף למרות  לא ולכן  קרןאת המהחקלאים לא פתחו 

   שזו כמובן מחויבות שלנו כלפיהם.ועל שמם 
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  : לדעתי יש לוותר על קרן ההשתלמות.הילל גרוסר

  : לדעתי ולדעת הועדה הענפית הנושא חשוב ויש להמשיכו.מאיר יפרח

שיוכלו שטרם פתחו קרן השתלמות כדי לפנות לכל החקלאים קודם כל מציע  ינא: אורי צוק בר

צריך לסיים את הנושא הזה ולבטל סעיף בכל מקרה לדעתי ובאופן שיבחרו בו לנצל את התקציב. 

  זה.

  החלטה: 

שוב גם מההיבט קרן השתלמות לבחון את נושא ירקות מהועדה הענפית מחליטים לבקש 

  .ולהביא המלצה מחודשת בנידון למליאה  המשפטי

  

מבקש חוות דעת משפטית כתובה בנושא קרן ההשתלמות, האם זה בתחום : אני צוק בראורי 

  האם פעילות זו מתנהלת באופן תקין? הפעילות של המועצה?

  

  זית:

  : (מציג את תקציב ענף הזית)ג'מאל מדלג'

הגביה והתחלנו להרחיב את שיטות ממשיכים על מנת לשפר את רמת הגביה אנחנו כבר שנתיים 

הכנסות ממועדון לענף מבתי הבד שמשלמים עבור החקלאים. כמו כן יש גם היטלים לגבות 

  המשתמשים בתו האיכות.

  .בפועל  לתקן את סעיף השונות בענף הזית כך שישקף את הפעילות: אני מבקש אורי צוק בר

לדעתי חייבים להגיע למגדלים אני מבקש לחזור לנושא הקשר בין המגדלים למועצה. : עופר אריאל

כי אנחנו מפסידים את הלקוחות שלנו , החקלאים את הפעילות שהמועצה עושה עבורם  ולהציג

  עצמם.

: בקשר לתדמית של המועצה, חשוב שאנחנו נפיץ את חשיבות המועצה ונהיה שגרירים אנה מלר

  בעצמנו. יועצים כאן לא יעזרו, זו חייבת להיות עבודה שלנו עצמנו.

מהחקלאים לא יודעים מה עושים פה. צריך להסביר את  : המועצה תחת מתקפה, חלקיוסי פרידמן

ות התקציבי ביתרות צריך להשתמש . ולהילחם ביבוא פעילות המועצה ודבר נוסף שצריך זה לבטל

  .לצורך כך

יך שינוי ביח"צ. זה לא מביא תוצאות מידיות וצריך סבלנות. אסור השנה בתהל: התחלנו רני בר נס

  כל תקציב רק יעזור לקדם את האג'נדה שלנו.לנו לאבד את המומנטום. ברור ש

תוך שימוש ברזרבות התקציב ₪ אלף  200: מבקשים להכין תוכנית פעולה בעלות של אורי צוק בר

  של כל ענף.

  

  עפ"י הביצוע בפועל. 2017בתקציב השינויים והעברות בין הסעיפים החלטה: מאשרים את 

  ₪ 200,000-בהיח"צ תקציב מאשרים להגדיל את כמו כן 

  

: צריך להבחין בין שני סוגי פרסום אחד מול החקלאים ואחד מול הציבור הרחב. אריה שרייבר

  המסרים הם שונים וגם הטיפול בזה הוא שונה.
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: אם לא נעשה מעשה רשתות השיווק ישתלטו על המסחר וזה יהיה אסון. מחוות דעת הרצל קרן

  הגדרה כזאת  להגדיר את הרשתות כקבוצת ריכוז יש אפשרותבאיגוד המשווקים משפטית שהכנו 

. ולדעתי צריך לתקצב פעילות משפטית לקדם את הטיפול תאפשר לפעול מולם ולהחליש את כוחם 

  בכך.

: אתה מוזמן להעביר לנו את חוות הדעת המשפטית ונבחן את הנושא ואם צריך אורי צוק בר

  תוספת תקציבית, נבחן גם את זה.

  

  פה אחד על שינוייה כפי שהוצגה במליאה 2018הצעת התקציב לשנת  מאשרים אתהחלטה: 

  החומרים הנדרשים ישלחו לחברים 

  

  עדכון של ועדת היצוא .6

  מאחר וחסרים חברים מענפי הפירות וההדרים  בנושא ועדת היצוא.מוסר דיווח  :אורן ברנע

  הפירות.הוספנו לוועדה על מנת ליצר איזון את מנהל ענף ההדרים ומנהל ענף 

את המדינות  הגדרנו את היצוא למזרח הרחוק כיעד אסטרטגי חדש במסגרת זאת התחלנו למפות 

את  לאחר מכן נבחןיצא אליהם יושניתן טכנית להגנת הצומח הם נמוכות הם מגבלות בבמזרח  ש

  תקציב לכך. , עם יקטור לנושאיפרו נבקש לגייס בהמשך וכלכלית ההצדקה ה

משרד  בים לכך מתוך מקורות לגייס תקציתנסו ונוסר ייע שתפגשו עם אמיר ג: אני מצאורי צוק בר

  החקלאות.

  

. נעשתה עבודה מצוינת וראויה 2018המליאה מביעה את הערכתה ותודתה על הכנת התקציב לשנת 

  ע"י כל האחראים לכך בענפים וביחידות המטה.

  

  ננעלת.אני מודה לכל המשתתפים בישיבה , הישיבה : אורי צוק בר

  

  

  

  רשם: עזרא בכר

  

  

  

____________________  

  אישור יו"ר המועצה     

  אורי צוק בר           
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