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פעילות שולחן תפוח במחצית הראשונה של 2017
.1

בינואר-פברואר הוכנה תכנית מו"פ בשיתוף פעולה עם כל הגורמים המעורבים:
שה"מ ,מו"פ צפון ,מעבדת הקרור ,הוועדות החקלאיות האיזוריות וחוקרים ממינהל
המחקר החקלאי וממוסדות אחרים .תכנית המו"פ אושרה ע"י השולחן לאחר
שהותאמה למסגרת התקציבית .אנו מעריכים שלמרות המגבלות התקציביות,
התכנית שאושרה מתמודדת היטב עם מרבית הנושאים שהועלו ע"י נציגי המגדלים,
בתי האריזה והקירור והמשווקים .סך התקציב שאישר השולחן למטרה זו עובר את
ה 1.2-מליון  ₪ותקציב זה "מפעיל" תקציבים נוספים מהשתתפויות של גורמים
אחרים (קק"ל ,מ.החקלאות ועוד).

.2

נציגי השולחן יחד עם בתי האריזה והמשווקים פועלים כל העת לאיסוף נתונים על
קצב השיווק ומלאי התפוחים בבתי הקירור .נתונים אלה מאפשרים לנו לקיים דיאלוג
פורה עם מקבלי ההחלטות במשרד החקלאות בנושא מכסות היבוא .לאחר שנתיים
של קשיים משמעותיים בהגעה להסכמות בנושא ,נפגשנו לאחרונה עם קובעי
ההחלטות בנושא זה במשרד והגענו להסכמות שהתנודתיות הנורמלית ביבולים
משנה לשנה אינה סיבה להגדלת מכסות היבוא ללא מכס .אם בשנה זו או אחרת אנו
מספקים קצת פחות תפוחים לשוק ,הכמות החסרה תושלם ע"י המכסות הפטורות
ממכס לפי ההסכמים הבינלאומיים של ישראל עם השוק האירופי המשותף וארה"ב
אם תהיה חסרה כמות מסויימת מעבר לזה ,היא תיובא לארץ ע"י היבואנים השונים
בתשלום מכס על פי החוק .האמצעי של הגדלת מכסות מעבר להסכמים
הבינלאומיים ייושמו רק כאופציית חירום במקרים קיצוניים ביותר.

.3

השולחן קיים דיון על הצעדים שעל השולחן לבצע על מנת להתמודד עם המציאות
החדשה בשוק הפירות בכלל ובשוק התפוח בפרט.
נידונה עמדת השולחן לגבי נושא יבוא התפוחים וסוכמו העקרונות לדיון עם משרד
החקלאות (ראה סעיף  )2כמו כן הודגש הצורך בשיפור מגוון המוצרים שאנו מספקים
לשוק המקומי ואיכותם .דיון מקצועי בנושא התבצע במסגרת מו"פ צפון ויסוכם
בשיתוף נציגי השולחן בחודש הקרוב ,והמסקנות יוצגו לשולחן לקראת אישור תקציב
המו"פ בשנת  .2018בנוסף נידון הצורך לפעול לבידול בין התפוח הישראלי לתפוח
מיובא ולהדגשת יתרונותיו לצרכן הסופי .היועץ האסטרטגי/שיווקי של ענף הפירות
יכין תכנית בנושא (כולל אפשרות של מיתוג) והיא תוצג לשולחן בהקדם.
בברכה,
עמוס לוין
יו"ר שולחן תפוח
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