
 

 

 

 

  235 ד . ת56000 ,מונוסון-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645:  פקס03-9595632: טל

 פירותענף ה

P:\Gal\36740-2013\ענבים פרוטוקולים\ענבים\2010 מסמכים.DOC 

             

              

 1-2013 –פרוטוקול שולחן ענבים 
 3/201/212מיום 

 

 

 ר השולחן"יו -  לכיש - ירון עוזי  :נוכחים

 חבר - הירדן.רכז ב - אבנר צבי   

 חבר - באר טוביה - גולן גיא

 חבר -  ערוגות - וינברג נתן   

 חבר -  שחר - לוצטי יואל   

  הפירותמנהל ענף -ברוקנטל משה   

 ענף הפירות - רטנר עודד   

 ענף הפירות - רוני נקר    

 ענף הפירות -יונתן שאולסקי   

 ענף הפירות - סנדל אורנה   

 פ.מ.א - אילן אשל   

 

    

 חבר -  פתחיה - ביטן ראובן  :חסרים 

  חבר -  לכיש - עברי דודו 

 חבר -  פצאל - בן עמי יובל

 חבר -  משואה - הללי גיא   

 חבר -  פתחיה - חמני ויקטור   

 חבר -  מ"שה - רבן אייל   

 חבר -  פדיה -הרשקוביץ יוסי   

 חבר -  גמזו - חזות שמעון   

 חבר - כפר ורבורג - מנשה יוסי

 חבר -  לכיש - בן דב יוסי

 חבר -  נחם -  דוד בני   

 חבר -  לכיש - הדר חיים   

 חבר -  שקף - חזיזה מימון   

 חבר - כרמי יוסף -  טל דב   

 חבר -  פדיה - עובדיה חי   

 חבר -  לכיש - פאר עמיר

 חבר - זכרון יעקב - צאירי אבידר   

 חבר -  לכיש - רוזנפלד אודי   

 
 

 

 

 

 2013,  פברואר17 

 ג"תשע, אדר' ז 
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 .דיווחים .1 :סדר יום 
 .2013ביטוח  .2  

 .שונות .3  

 

 

  
 דיווחים .1

 נזקי , מיזם הזבוב, י רלי שור"יזוי שבועי עמודל ח:  דיווח על הנושאים הבאים:משה ברוקנטל  
 י ההוצאה לפועל "ה עריכוז מאמץ בתהליך הגבי, הבוטריוספרהמיזם , תשתית מסופת הגשמים 
 .ומשפטים 

 
 2013ביטוח  .2

 את ציין . א הוסיף נושאים נוספים לסדר היום  ציין את חשיבות הדיון על הביטוח ולכן ל:עוזי ירון 
מדיניות דוגל ב. הביאה לאי תשלום היטלים ש2012וליסת הביטוח בשנת העלות היקרה של פ

 .ביטוח חובה ורשות לפי ראות עיניו
 

 את היבול  בהעל2012ביעת גובה הפוליסה לשנת  ההחלטה של השולחן לק סקר את תהליך:משה  
 הדגיש את החלטת משרד החקלאות והוועדה הענפית לבצע , הנורמטיבי והעלאת השיפוי לטון 
 מזכיר גם את ההחלטה . ביטוח חובה בנזקי טבע ואסון טבע לכל המגדלים שלא עושים ביטוח רשות 
 .הוצגה המלצת צוות הקנט של השולחן. של הוועדה הענפית לעשות ביטוח רק למשלמי ההיטלים 

 
  ושם את הדגש על הגורמים לשינויים 2010 הציג את נתוני פוליסת הביטוח משנת :עודד רטנר 
 י השולחן להעלות את היבול הנורמטיבי " הוחלט ע2012בשנת . חירי הביטוח במהלך השניםבמ 
 .והשיפוי לטון וזה העלה מאוד את מחיר הפוליסה 
 .הוצגו שתי הצעות של הקנט לעלות פוליסת הביטוח 
 1הצעה  
 טעות (לטון  ₪ 2,500) אסון טבע(זקי טבע פיצוי לטון נ', ד/ טון1.5היבול הנורמטיבי  :מוקדמים  
 .לדונם ₪ 40עלות הביטוח לדונם ). סופרים בהגשה בישיבת השולחן   

 
 . 1,800₪פיצוי לטון בנזקי טבע ואסון טבע  ' ד/ טון2.3יבול נורמטיבי  :מאוחרים  
 .לדונם ₪ 40עלות הביטוח    
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 .ולחן עם קנט שדרש להוריד את מחיר הפוליסהלאחר פגישת צוות הקנט של הש 2הצעה  
 לטון עלות  ₪ 1,900אסון טבע פיצוי לטון בנזקי טבע ו', ד/ טון1.5יבול נורמטיבי  :מוקדמים  
 . 30₪הביטוח לדונם    

 
 ,טון / 1,350₪פיצוי לטון בנזקי טבע לאסון טבע ,  טון לדונם2.3יבול נורמטיבי  :מאוחרים 

 .₪ 30עלות הביטוח לדונם 
 

 עודד נתן סקירה על עלויות ביטוח הרשות בזנים המוקדמים והמאוחרים ברמות  ביטוח רשות 
 .השונות   

 
  
 :התקיים דיון של כל הנוכחים בנושאים הבאים  
 השוואה בין ביטוח , צורך בביטוח בענף הענבים, מי קובע לעשות ביטוח חובה, חשיבות הביטוח 
  המגדלים שעושים אחוז, דה בין ההיטל לחיוב הביטוחהפר. קנטהבדל בין הצעות ה, חובה לרשות 
 הבדל בין אזורי הגידול בהיקף הנזק , התמודדות עם הקנט על מחירי הפוליסה, ביטוח חובה ורשות 
 .מרכיב הרשתות במחיר הפוליסה ונושאים נוספים, ומהות הנזק 

 
 
 

 ה ח ל ט ה

 .לדונם ₪ 40-בעלות של כ, 1 תהיה לפי הצעה מס 2013יטוח של פוליסת הב .1
 
 .יש לבדוק הפרדה בחיוב המגדל בין ההיטל לתשלום פוליסת הביטוח .2
 
 מ שיהיו הזמן והיכולת להשפיע על"השולחן יקיים דיון מעמיק בכל נושא הביטוח בעוד חודשיים ע .2

 .2014פוליסה הביטוח לשנת  
 
 
 
 
 

      
 משה ברוקנטל :רשם        


