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 1-2019פרוטוקול שולחן שקד 
 27/3/19מתאריך      

 יו"ר השולחן -  מעגן אמיר  נוכחים:
 חבר -  בירגרראובן   
 חבר -  גיאאמרוסי   
 חבר -  יעקבבהלול   
 חבר -  גלעדגופר   
 חבר -  אורןהכסטר   
 חבר -  אפי כהן  

 חבר -  אביגדורכלפה 
 חבר -  איילכרמי 

 חבר -  לוי משה
 חבר -  ירוןפינטו 
 חבר -  נירקילמן 
 חבר -  גלקליין 
 ברעם -  בניקלמן 

 מיגל -  שמעון זית
 מנהל ענף הפירות -  משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  אורנה סנדל
 ענף הפירות -  רוני נקר

 ענף הפירות -  עודד רטנר
 

 חבר -  רםאלסטר   חסרים:
 חבר -  עודדגרוסר   

 חבר -  ערןמוקדי 
 חבר -  אברהםסנטי 
 חבר -  דוד קצב

 חבר -  רביב יגאל  
 חבר -  עדירצין 

 חבר -  מאירשטרן 
 חבר -  איילשוורץ 
 חבר -  שגיאשחר 

 חבר -  חקלאי אמיתי  
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 כ"ז אדר ב, תשע"ט
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 דיווחים. .1 : סדר יום

 .2019תקציב קד"מ  .2   
 .2019תקציב מו"פ  .3   
 .2019ן תקציב שולח .4   
 שונות. .5   

 
 דיווחים .1

 נשלחה הודעה לכל מגדלי השקד על נזקי גשמים ברד ונזקי טבע שונים שגורמים  :מעגן אמיר 
  לחוסר יבול המחייב אותם להזמין שמאי ובמקביל להודיע לקנט.   

 
 התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:   
 בשנה שעברה, ביטוח נזקי טבע ואסון  יכולת זיהוי בנזק בשלב זה, נזקים שהיו   
 טבע, ביטוח רשות באסון טבע ובנזקי טבע ונושאים נוספים.   

 
 להודיע למגדלים על הנזק הצפוי ושיודיעו לקנט ויזמינו שמאי למטע. א.  סוכם : 
 מומלץ לא לעשות ביטוח רשות בנזקי טבע אלא להישאר בביטוח חובה  ב.   
 וח רשות על פי בחירתו של המגדל.ובאסון טבע לעשות ביט    
 ישלחו הנחיות ברורות למגדלים בשנה הבאה לקראת הסכם הביטוח  ג.   
 החדש.    

 
 במשך השנה היתה ירידת מחירים בשוק המקומי, כתוצאה ממחסור המחיר עלה. מחירים: 
 לק"ג.₪  32-30מחיר למגדל בעונה הקרובה  $8מחיר בארה"ב    

 
 לק"ג.₪  32ומלץ של השולחן מחיר מ   סיכום :   

 
 יש לחץ כבד להורדת המכס. נקבעה פגישה עם אגף סחר חוץ במשרד החקלאות.  יבוא : 

 
 
 2019תקציב קד"מ  .2

 הציג את התהליך שכלל סיעור מוחות ודיון בגיבושם של מתווה האסטרטגי לפעילות   :מעגן אמיר 
 ולחן.קד"מ שקד וקבלת המלצות לנושא התקציב לאישור הש   
 הנושאים המרכזיים: הגדרת תהליך העבודה, דיון במתווה האסטרטגי, אפיון אתר    
 האינטרנט והצעת תקציב לפעילות קד"מ.   
שלבי העבודה נעשו ע"י סקר שוק, מפגשים של צוות הקד"מ ובניית הצעת תקציב    
 לאישור השולחן.    
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 היעד, ערכי המותג  להטרה העיקרית, קהמתווה האסטרטגי המומלץ, הגדרת המ   
 סבוק, אתר האינטרנט וקמפיין ילמסרים מרכזיים והפעילויות המרכזיות הכוללת: פי   
 שקד ישראלי.   

 
 בניית אתר אינטרנט שקד ישראלי,₪  50,000הצעת התקציב    
 קמפיין שקד בשוק המקומי.₪  300,000   

 
 התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:   
 תחזוקת האינטרנט והפייסבוק מצריך עובד  בתשלום כדי לספק את המידע,    
 עקרונות הקמפיין, עבודת יחסי הציבור ונושאים נוספים.   

 
 מאשרים את תקציב הקד"מ ונותנים מרחב פעולה לצוות הקד"מ לעשות  החלטה :   
 .שינויים במסגרת התקציב   

 
 
 2019תקציב מו"פ  .3

 הציג את נוהל עבודת צוות המו"פ שהחל בקול קורא, הצגת המחקרים ע"י החוקרים  : מעגן אמיר  
 וקביעת סדר עדיפויות למחקרים. הציג את נוהל מערכת הבקרה המומלץ של צוות    
 המו"פ על ביצוע המחקרים שכולל: מעכב בשטח על ביצוע המחקרים, סיורי מגדלים    
 להכרת המחקרים.   
 הציג את תכנית המו"פ תוך מתן דגש על מיזם מחלת השקד בניהולו של דני    
 שטיינברג, חלוקת חומר הריבוי, מיזם הקולחין בלביא, מחקרים בהגנה"צ, אחסון    
 השקד ונושאים נוספים. הציג מאמצים לגיוס כספים ממקורות נוספים כדי לבצע את    
 ר.כל תכניות המחק   

 
 התקיים דיון בנושאים הבאים:   
 חלקת חומר הריבוי בלכיש ובצבר קמה, מיזם הקולחין, עלויות כספיות גדולות    
 ותרומתו העתידית, ביצוע מחקר של עש החרוב ע"י מיקי בן יוסף ושילובם במחקר    
 של רקפת ושאול בן יהודה, חשיבות המחקר לאחסון השקד ונושאים נוספים.   

 
  לטה :הח   
 תוך מתן חופש החלטה לצוות המו"פ  2019א. מאשרים את תקציב המו"פ לשנת    
 לעשות שינויים במסגרת התקציב.       
 סיורי מגדלים בשנה. 3ב. מומלץ לקיים    
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 2019תקציב  .4
 

 יש את, הדג85%-והתייחס לאחוזי הגביה כ 2018הציג את התכנית והביצוע של  :רוני נקר 
 לא  2018הגביה של חובות משנים עברו, ציין את גידול הנטיעות בענף, בביצוע של    
 -יש עליה בתקציב המו"פ ל 2019היה ניצול לתקציב פרסום וקד"מ. בתכנית    
 ₪. 350,000ותקציב הקד"מ של ₪  500,000   

 
 התקיים דיון של הנוכחים על התקציב וסדרי העדיפות.   

 
 לדונם הכולל את ₪  35בגובה היטל של  2019אשרים את תקציב מהחלטה :   
 תקציב המו"פ והקד"מ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 משה ברוקנטל רשם :      


