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  2017/614/0מתאריך  2/17פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת הצמחים מס'          

יחיא, דניאל פרג, ויקי בוקר, איציק אליה,  אורי צוק בר, שמשון עומר, לילא שיני חאז: משתתפים

אלי כהן מוגרבי, אורן ברנע, גרשון שליסל, יענקלה מוסקוביץ, יאיר מנע, דרור תנורי, אילן אשל, 

נס, משה נבון, אריאל עופר, תמיר פורת, הלל גרוסר, יוסי פרידמן, אושיק אפריים, פרוספר - רני בר

לר, אריה שרייבר, איילת שואוור, הרצל קרן, יוסי קנר, תורגמן, צביקה שפירר, גליה שגיא, אנה מ

   דרור איגרמן, חמדה דגני.

: צבי אלון, טל עמית, רוני נקר, עו"ד פלס, ג'מאל מדלג', אמיר פפר, אפרים שלום, מוזמנים

אברהם ארליך, משה ברוקנטל, ד"ר עדי נעלי, ציון רשף, דוד רחמים, רו"ח אורי הולצמן, רו"ח 

  רעות אביתר.

  

  02/2017סדר יום לישיבת המליאה מס' הנדון:     

 30/11/2016מתאריך   1/2017אישור פרוטוקול מס'  .1

 דיווח שוטף ועדכון יו"ר ומנהלי הענפים. .2

 .2016אישור מאזן לשנת  .3

 .2016דו"ח ועדת ביקורת לשנת  .4

 וכן מינוי ועד הפועל. מינוי ועדות מייעצות למליאה .5

 ת לטיפול בתוצרת עודפת ומיתוג כחול לבן.שיתוף פעולה עם יוזמת משרד החקלאו .6

 החלטה בדבר פעולות הדברה ומניעת מזיקים בענף ההדרים. .7

 פתיחת חשבון השקעות בבנק הפועלים. .8

 שונות .9

 

 אישור פרוטוקול .1

על העיכובים והשינויים שקדמו לישיבת מצטער ראשית אני : שלום לכולם. אורי צוק בר

פרויקט שהובילה המועצה בשנה החולפת  "כח הצבע"נתחיל בהצגת סרטון  . המליאה

  לעידוד צריכת פירות וירקות.  " פיילוט"בתי ספר כ 20בקרב 

  .ישיבה קודמת  אבקש לאשר פרוטוקולכמקובל בפתיחת הישיבה,  אורי צוק בר:

  

  

  פה אחד. מאושר -30/11/2017מיום  1/17החלטה: פרוטוקול ישיבה מס' 

  

 דיווח שוטף .2

צריכת פירות עידוד כח הצבע שלקחנו על עצמנו ל הצגנו בפניכם את קמפיין :צבי אלון

שישתתפו אתנו  ולמשרד החקלאות וירקות בקרב ילדים. בכוונתנו לפנות למשרד החינוך 

  שנוכל להמשיך את הפרויקט ואף להרחיבו. ,  כךבעלות 

  ענף הירקות. בהצגת  מלא את מקומוא, נקרא לישיבה דחופה שיפרח  מאיר ל ש בהעדרו 
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  :ענף הירקות

  היצוא בתקופה האחרונה קשה לאור שחיקת שערי המטבע והמשבר ברוסיה.

אלף טון לעומת אשתקד. העונה החלה מוקדם עם מחירים יחסית  20עליה של  -פלפל

ביקוש גבוה למוצרים הישראלים. סה"כ אפשר השתפרו המחירים והיה נמוכים ובהמשך 

  ירידת מספר היצואנים. , לסכם עונה טובה תוך

שהתוכנית כאלף טון  100 -יצוא של כהתבצע  העונה טרם הסתיימה. עד עכשיו  -גזר

טון. העונה   - בכ 140,000טון. נראה כי היצוא יסתיים בסה"כ  180,000הייתה לייצא 

לא ניתן היה לייצא בכלל. למערב אירופה  , ברוסיה החלה עם מחירים מאוד נמוכים

נתקל בקשיים ומחירים נמוכים לכן נוצרו עודפי גזר שפונו לאחרונה  היצוא לארה"ב

  במימון המגדלים.

עם מחירים גבוהים מאשתקד. עקב הקדמת  טובהעונת היצוא הייתה  -תפוחי אדמה

נוצרו קשיים בסוף העונה תוך ירידת מחירים חדה. היצוא  בארצות היעד ההבשלה 

  לרוסיה סבל ממחירים וביקושים נמוכים.

נסיגה ביצוא תוצרת ירקות טרייה בעיקר לאור שערי  שישערי לסיכום ניתן לומר לצ

  קושים.ירידה בביו המטבע 

  

  ביטוח 

הקיצוניים שמתרחשים עקב אירועי האקלים  ות שוב ביטוח נזקי טבע מתייקרפרמיות 

בנוסף להתייקרות בתשומות את עלויות היצור  תמייקר עובדה זו  . תותכופלעיתים 

  שכ"ע, מים וכו'. אחרות של 

 . בכוח אדם בענף נוצמצמ ,בהוצאות הענףלקצץ במטרה ועפ"י החלטת הועדה הענפית 

  לראות במאזן את השחיקה בהון . בהמשך ניתן יהיה 

  :פירותענף 

  רני בר נס מציג את השקפים של ענף הפירות.

ולברך את רבת השנים  ועל פעילותלהודות לדודי וזאת הזדמנות בקנט הוחלף מנכ"ל 

  כניסתו לתפקיד החדש.עם  שמוליק

   .רשימת של חומרים שאסורים לשימושמידי יום  ות מוציארשתות השיווק באירופה 

שנעצר ונפסק יה מאוד קשה ביצוא הרימון וחועברנו מקשה מאוד על היצור. מצב זה 

זאת מאחר שהגנת  וזאת שלא באשמתנו. שאריות מחומר שאסור לשימוש ולאחר שנמצא

  הצומח לא עדכנה אותנו.

בענפי האבוקדו,  חמלש" 18 -וולקני והמדען הראשי על השקעות של כ םעלהסכמות הגענו 

ולכן  על השיווק של התוצרת בשוק המקומייבוא התפוח והאגס מקשה תמר והבננה. 

  שנים. 3במשך  מלש"ח 5הוחלט למתג את הפרי הישראלי ולהשקיע 
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  :הדריםענף 

  :סר מציג את השקפים של ענף ההדריםהלל גרו

מאחר  מייקר את העבודה זהכמו כן לצערנו חסר לנו כ"א והשנה נשאר המון פרי על העץ. 

  על ימי העבודה של העובדים.בין המעסיקים ויש תחרות 

נותן  תקווה פתח שווקים חדשים בצפון אמריקה, סין, יפן וקוריאה וזה ממשיך להענף 

  לענף.

אנו נתקלים בבעיות בהגנת הצומח עקב חוסר כ"א ותקנים ואנחנו לא מצליחים לאשר 

אישור צמוד שלהם וזאת למרות שאנו דורשים מאתנו ש לשטחים לקטיף ליעדים בחו"

  הצענו להם סיוע בכ"א או באמצעים.

זה עדיין בשלום אבל אותם עברנו אמנם בעיית עש התפוח המדומה שהשנה ממודאג אני 

  הערכות לפתרון הבעיה.אותנו למחייב 

משקיעים בקד"מ סוף סוף לגבי התמלוגים באשר לזן "אורי" ואנחנו כמו כן סיכמנו 

  ביעדים חדשים.הן ביעדים הקלסיים והן  במותג ה"אורי"

  :ענף הזית

  :ענף הזית את  מציג ג'מאל 

חשוב להראות את החשיבות של התארגנות המגדלים וניתן לראות כיצד המחירים עלו 

מהיבוא שמנים המזויפים ביותר. אנו ממשיכים במאבק התגבשה ככל שההתארגנות 

מלש"ח  12 -ומשקיעים בקידום המותג של שמן איכותי ומבוקר. סיימנו לא מזמן לחלק כ

  בשנה שעברה. ההחלטה  על פתיחת היבוא , לחקלאים בגין 

 שתפיםאנחנו מ. שהן אבן הפינה בענףשמן זית  המשווקות יש מספר פירמות  :צבי אלון

אחת הדרכים היא לאשר יבוא כשיפגע במגדלים. שלא אתם פעולה על מנת לאפשר יבוא 

  בצוברים ולא בבקבוקים.

  : תודה לכל הדוברים.אורי צוק בר

  .2016להציג את המאזן לשנת  : מבקש מהרו"חאורי צוק בר

  

 2016אישור מאזן  .3

  : מציג את המאזן המועצה. (מצ"ב)רו"ח הולצמן

להכין ו את ההון הנזיל של כל ענףנייר עבודה המציג מבקש לקבל אני : אורי צוק בר

  תזרים מזומנים לכל ענף.

  .פה אחד – 2016החלטה: מאשרים את מאזן המועצה לשנת        

: אני מבקש להודות למשרד הולצמן על הכנת המאזן כמו כן אני מבקש את אורי צוק בר

  . 2017אישורכם למינוי המשרד כמשרד רו"ח גם לשנת 

  פה אחד.  2017החלטה: מאשרים את משרד הולצמן כרו"ח לשנת       
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 .2016דו"ח ועדת ביקורת לשנת    .4

הוועדה בשנה  תלהציג את עבודבקש מיו"ר ועדת הביקורת אפרים שלום א: אורי צוק בר

  שחלפה.

  ועדת ביקורת (מצ"ב) ח: מציג את דו"אפרים שלום

כגון בהמשך כדאי לבדוק שושאים בפני ועדת הביקורת נמבקש להעלות אני : אורי צוק בר

  נושא קרנות המועצה, ועדת פרויקטים וגיוס עובדים.

  "ז לתיקון הנושאים.מבקש לקבל ריכוז של כל הנושאים שלא טופלו ולוכמו כן אני 

לעריכת לאפשרות  הצעה למליאהלהביא ואמיר פפר דניאל פרג' , עזרא בכר מטילים על 

  סקר סיכונים חדש.

  

 פתיחת חשבון השקעות בבנק הפועלים. .5

  : מסביר את הבקשה לפתיחת חשבון השקעות מנוהל.דוד רחמים

  

  ועדת השקעות שתבחן את הנושא. למנות החלטה:

  

 פעולות הדברה ומניעת מזיקים בענף ההדרים. (מצ"ב)החלטה בדבר  .6

: מסביר את ההחלטה בדבר ההדברה בענף ההדרים. כמו כן נדרש מינוי של אורי צוק בר

 ועדת ערר.

 נוסח ההחלטה בדבר ההדברה החלטה: מאשרים פה אחד את

  ומבקשים מהענף ההדרים לדאוג למינוי ועדת ערר כנדרש בחוק.

  

 .משרד החקלאות לטיפול בתוצרת עודפת ומיתוג כחול לבן שיתוף פעולה עם יוזמת .7

כחול לבן לעידוד צריכת תוצרת  להשתלב בפרויקט ל יכוענף הצמחים : אורי צוק בר

  מקומית ויוכל להשתמש בו בלוגו של "כובע הטמבל" 

  ובא לדיון במועד מאוחר יותר.הנושא יהחלטה: 

  

 מינוי ועדות מייעצות למליאה. .8

מצ"ב נוסח  .שסמכויותיו יהיו כפי שמוגדר בחוק  למנות ועד הפועל  עלינו: אורי צוק בר

עדת וו קידום השוק המקומי ל למנות ועדת שיווקנבקש וכן  כתב המינוי של הועד הפועל.

  יצוא לטיפול בנושא כאוב זה.

יעצות מיועדות ושל מינוי קיים דיון יתלצערי בכתב הזימון שנשלח אליכם נרשם כי 

 הודגש נושא מינוי הועד הפועל. ולאלמליאה 

  אם אין התנגדות אני מבקש לעדכן ולהוסיף את הנושא לסדר היום

  י הועד הפועל לסדר היום.והחלטה: אין מתנגדים להוספת מינ
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בדיון מקדים של יו"ר המועצה עם יו"ר הענפים גובשה הצעה לחברים בועד הפועל. בדיון 

הסירו את מועמדותם וחברים אחרים נתנו את הסכמתם מהחברים שנערך בישיבה חלק 

  לשמש חברים בועד הפועל.

  ועד הפועלרשימת חברי ההצעה ללהלן 

  פרידמן יוסי -נציג הזית

  איילת שואוור -נציגת המשווקים

  הלל גרוסר -נציג ההדרים

  ירקות:

  מאיר יפרח

  ויקי בוקר

  אורן ברנע

  איציק אליה

  יענקלה  מוסקוביץ

  פירות:

  אשלאילן 

  רני בר נס

  תמיר פורת

  רן שוסטרמן

  חסרים נציגי ממשלה שימונו ע"י השרים בהמשך.

  הפועל. דלוועהחלטה: מאשרים את רשימת החברים 

  ועדת יצוא

 שמשון עומר .1

 אורן ברנע .2

 אנה מלר .3

 דרור איגרמן .4

 יענקלה מוסקוביץ .5

 איילת שואוור .6

 אלי מוגרבי .7

  חברי ועדת היצוא.החלטה: מאשרים את 

  :ועדת השקעות

  שיוצעו בישיבה הבאה +חברים  יאיר מנע

  ועדת שוק מקומי

  אורי צוק בר

  .שיוצעו בישיבה הבאה+ חברים  לילא שיני חאג יחיא
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  חברי המליאה מוזמנים לכל ישיבות הועדות הענפיות.פה ההזדמנות לציין שוב כי כמובן ש

  

  ם ותקנות המועצה. : בישיבה הבאה יתקיים דיון ראשון בנושא חוק הסטנדרטיאורי צוק בר

  אם אין עוד הערות אני מבקש לנעול את הישיבה.

  

  

  

  

  

  שם: עזרא בכר

  

  

  

  

  

  מאשר: _______________________

  יו"ר המועצה -אורי צוק בר                  


