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 2-2019 -לחן תמרופרוטוקול ש
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 יו"ר השולחן-  טבתהי - אמנון גרינברג משתתפים :  
 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    
 חבר - טירת צבי - רותםאבנר     
 חבר -  צופר - ערןאמיתי     
 חבר - ורד יריחו - סינידרור     
 חבר -ו.ח בקעת הירדן - וייסלר נועם    
 חבר -  חצבה -)צ'יצ'י(  צחקאי יינ    
 חבר - בית הערבה - כץ חביב    
 חבר -  נערן - אור גדיל    
 חבר -  גרופית - ניצן אפי    
 חבר -  קטורה - סולומון ליסה    
 חבר -  אליפז - צדוקס חיים    
 ברח - עין תמר - קדוש דודו    
 חבר -  תומר -כהן יאירקלונימוס     
 חבר - ציבעין הנ - שטרן שי    
 הדקלאים - גלזנר בוקי    
 תומר - ירכהן יא    
 מג'הול פלוס - י אלמוגחז    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - נקררוני     
 ענף הפירות - שמעון אנטמן    

 
 חבר -  פצאל - עמי יובלבן  חסרים :  
 חבר -  רועי - אלימנדלבאום     
 חבר -  מירב - ל יוסיפורט    

 חבר -  ארגמן - קופר אורי
 חברה - זורגניקה - סמיתאיילה 

 חבר -  סמר - פיליפאפסימון     
 חבר - ה אליהושד - אלקן שי    
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  סדר יום
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 , רוני.אמנון משה ברוקנטל, נס,-רני בר עדכונים : .2
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 חיים, אמנון.  - דו"ח מיזמים ומחקרים .5
 מימון ביניים למדריך גידול כמחליף לחיים אורן.  .6
 אישור מחליף למרכז ועדה מקצועית . .7
 .2020כנס מגדלים  .8
 שונות. .9
 
 
 ול ישיבה קודמתאישור פרוטוק .1

 הפרוטוקול אושר. 
 
 עדכונים .2

  
 בשל  המגדליםבתקופה האחרונה התקשורת "יורדת" על   רוקנטלמשה ב 

המחירים הגבוהים של הפירות והירקות. ההסברים על עקירות    

 בשל צום  קצבי עבודה נמוכיםבשל ריווחיות נמוכה, מטעים ,    

רתי שפערי התיווך הסב אמץמבהבשלה .נעשה  ואיחור הרמאדן   

    והים. למחירים הגבהם האחראים    

 –ור צפוי באבוקדו ע"י היבואנים. כזב על מחס הופצה הודעת   

המועצה ענתה בנחרצות והזימה את ההודעה. למגדלים מענפים    

 שפרשו מהמועצה נזקים קשים ,שרויים בבעיות ואין להם למי    

 .מענה לבעיות תתכדי ללפנות    

  

 ממשיכים בתהליך הגביה.    .  85% -כ 2018אחוזי גביה של    רוני נקר 

 ווחי חסר וכן מגדלים גדלים מדווחים דימכירים בעובדה שמ   

 כוון  2019שאינם רשומים במערכת .   מוקדם לדווח על גביה של    

 שהודעות חיוב יצאו רק באפריל .    
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 . ישנה התפתחות חיובית בנושא שתילי תרבית רקמה מהודו ברגגרינ אמנון 

בהליכים של  אדום( עדיין שתילים מזן אחד)טרי 40מוכנים למכור    

 הגנת הצומח. במידה והכול יסתדר אטוס להודו להביא את    

מבקש אישור השולחן להוצאות הצפויות. השתילים  השתילים.   

לאחר קרנטינה בארץ מיועדים לחוות עדן ולמו"פ ערבה דרומית .     

 אושר.    

 במלכודות ע"י הגבול  דדות של חדקוניתלכידות בו -חדקונית   

נעשה טיפול מקיף במטע אילות וכן  ערבה הדרומית.ני בהירד   

 בעצי הדקל באילת ע"י מחלקת הגינון בשיתוף הדוק של עמי    

מתקיים קשר עם הירדנים על מנת לקדם שתוף  הברמן וצוותו.   

ם להיכנס לתחום בעקבות כתבה בעיתון על כוונת יזמיפעולה.     

היזמים איציק פגשתי עם אחד יזה ושיווק ,נגידול מג'הול, מיון אר   

נרגעתי. לא מאיים כפי שניתן היה להבין .  צאיג להבין את הכוונה.   

בעקבות פניה של אחד המשווקים שנדרש ע"י לקוחות אוסטרלים    

להוכיח שבאספרגילוס שקיבלו עם משלוח המג'הול אין רעלנים    

 אי. ר החקלמסוכנים. פנינו לפרופ' סמיר דרובי ממנהל המחק   

 לאחר עבודת מעבדה מורכבת כולל סיוע של מעבדות בחו"ל    

האספרגילוס "שלנו" למרות  קיבלנו דו"ח עם תוצאות חיוביות.   

 צפירת הרגעה.  שבא ממשפחה עם מוניטין גרוע אינו קטלני.   

 

 סיכום הכנס השנתי .3

 עם לינה. 180משתתפים מתוכם  300השתתפו בכנס כ   נקר רוני 

עופה" בצעה עבודה טובה גם ברישום המתאמת "קשרי תרה החב   

 המוקדם וגם בניהול השוטף.     

 .₪ 40.000-ועלותו הגיעה לכ₪  100.000הכנס תוקצב ב  -עלויות                      

הכנס היה מאורגן היטב וגם התוכן מעניין.היה שמח לו היו נוטלים    

 חלק בכנס יותר מגדלים.   

 

 .למהכדאי לחשוב  ו מעטים מהערבה.הגיע   ערן 

 

יתכן וימשוך  -ערב גיבוש–השתתפה ביומיים. תכנית טובה לערב     ליסה 

 .אנשים   
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 . פנל השיווק שבשבילו מיותר. מספיק יום אחד-כנס של יומיים  צ'יצ'י  

 היה פנל ריק.-בא   

 

 ירים רבים מודעות לחקלאים צע הנושאים בכנס חשובים ורציניים. דודו קדוש 

 .נמוכה   

 

 אינם מגדלים . השיווק נדחק בשנים כר מהמשתתפים יחלק נ  חזי 

 האחרונות וזה הדבר החשוב.   

 

 השיווק קריטי למגדלים . נושא  ערן 

 

 צע סקר מגדלים .תהיה תשובה מדוע לא הגיעו לב יש  דרור 

 

 דו"ח שיווק וקד"מ .4

שוק מקומי עם המגזר -מסלוליםשני  ועדת שיווק בנתה תקציב עם   אפי 

התקציב של מסלול חו"ל  עם משפיענים. –הערבי ומסלול חו"ל    

בנוי מהשתתפות של משרד החקלאות, משווקים, ומגדלים בסכום    

 ₪ .של מליון וחצי    

 

 עובדים עם קשת  הפעילות שלנו מתמקדת כרגע בשוק המקומי.   עמיר 

יש לנו .וקוכן במגזר הערבי בפייסב פעילות יחסי ציבור ומאקו.   

 מציג במצגת את תכנית  אתר במאקו וכן חסות בנינג'ה ישראל.   

 הפעולה.   

 

 וכן לא מופיע  התמר אינו מופיע בתכניות מזון בטלביזיה  דרור 

באינסטגרם. מציע לקדם דיון איסטרטגי בנושא מדיניות שיווק    

 וקד"מ.    

 

 שוקלים  פונקציה של תקציב. -אינסטגרםתוף בטלביזיה ובש   עמיר 

 ק מהתקציבים לאינסטגרם.  קמפיין חו"ל המתוכנן להסיט חל   

שונה מהקודמים .קמפיין גלובלי של משפיענים. הנושא מטופל    

 והיה תקוע מכל מיני סיבות . אנחנו לקראת יציאה כבר זמן רב    

 לקמפיין.   
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 ו"ח מיזמים ומחקרים ד .5

חדקונית ,אספרגילוס ופתוח טכנולוגי נמצאים -שלושת המיזמים   ןאמנו 

הוגשו דוחות סופיים של שנה ראשונה ונכרת  ה.בשנתם השני   

 התקדמות בשלושתם .   

 

 בביצוע. בחלקן מחכים לגדיד  2019כל התכניות שאושרו ל  חיים  

 לקבלת תוצאות.   

 

  ימון ביניים למדריך כמחליף לחיים אורןמ .6

 מוצע בתאום עם הנהלת ש.ה.מ. שמכרז להעסקת מדריך/ה   אמנון 

 ועצה בקריטריונים יוצא ע"י המ ולעמקים הצפוניים. בקעהגידול ל   

 כדי שמדריך/ה יוכלו לחפוף את חיים מספר חדשים של ש.ה.מ.    

 מלאות .בהנחה שהמדריך/ה לאחר הנסיון שנצבר לגפני יציאתו ל   

 שיוציא ש.ה.מ. יזכו במכרז    

 

מתנגדת להצעה . מציעה שחיים יחפוף את המדריך/ה שיתקבל    ליסה 

  מלאות במימון המועצה.לאחר צאתו לג ע"י ש.ה.מ.   

 לאחר דיון התקבלה הצעתה של ליסה.    

 

 דה המקצועיתאישור מחליף למרכז הוע .7

שמשמש כמרכז הוועדה המקצועית של שולחן תמר  אורן חיים  אמנון 

 ם את תפקידו . ד"ר שי דניאל ,חבר שנים רבות מבקש לסיי   

בוועדה, וחבר מושב משואה שבבקעה ניאות להחליף את חיים    

 בתפקיד.   

 

 שרה מועמדותו של ד"ר שי דניאל.לאחר דיון קצר או   

 

 ה לחיים על פעילותו הברוכה רבת השנים ומאחלת לו הוועדה מוד   

 הצלחה ושלווה. הוועדה מאחלת לשי דניאל של שקט שנים    

 בתפקידו.    
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  שונות .8

מציע לבנות תקן חדש  תקן העובדים הזרים בתמרים אינו מתאים. ערן אמיתי 

 קצועי לערעור.ולהקים צוות מ   

 

 ף .לא ניתן לעשות שינוי בתקן.  אפשרות מטפל בסוגיה זו בשוט   חיים 

 ולת בשל העדר יכ–שראשי המועצות יפעלו למען אזורים מרוחקים    

 לגייס עובדים.    

 

 

 משה יפעל עם צבי אלון ועם חיים לשינוי המקדמים .  סיכום 

 

 

 

 

 אמנון גרינברג -רשם     


