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 21/10/18מיום   2-2018פרוטוקול ישיבה 

 
   

 יו"ר השולחן -  פתחיה - ןראובן ביט נוכחים :
 חבר - בקעת הירדן - אבנר צבי    
 חבר -  בקעות - דוגמא אמיר    
 חבר -  משואה - דניאל שי    
 חבר -  ערוגות - נתןויינברג     
 חבר -  שחר - לוצטו יואל    
 חבר -  לכיש - דודועברי     
 חבר -  סתריה - משהפאיז     
 חבר -  גמזו - שמעוןחזות     
 חבר -  ערוגות - אסףלזרוביץ     
 אישור טלפוני חבר -  לכיש - דומוביץ משה    

  אישור טלפוני חבר -  לכיש - אסףארד     

 אישור טלפוני חבר -  לכיש - דב יוסיבן     
 אישור טלפוני חבר  -  לכיש - פאר עמיר    
 אישור טלפוני חבר -  לכיש - אודירוזנפלד     
 אישור טלפוני  חבר -  לכיש - הדר חיים    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 שה"מ - רבן אייל     
 ענף הפירות - רוני נקר    

 
 חבר -  עידן - דדוהופס  חסרים :  

 חבר -  פדיה - חמני ויקטור     
 חבר -  מזור - מאירכרמון     
 חבר -  רחובות - יהודהמדר     
 חבר - זכרון יעקב - אבידרצאירי     
 חבר -  אלונה - יצחקקרן     
 חבר -  פצאל - מופזקורן     
 אישור טלפוני  חבר -  עין יהב - גינת דליה    
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 דיווחים .1
 ביבולים. 20%-ירידה ב  :צביאל'ה 
 טון( ומחירים נמוכים. 600נמוך )יצוא    
 בשוק המקומי גבוהים.רים מחי   

 
 , מחירים גבוהים.%35-פגיעה קשה מהברד בחודש מאי, ירידה ביבול בכ נתן וינברג: 

 
 פגיעה מהברד בחודש מאי, ירידה ביבולים, איכות פרי נמוכה, מחירים גבוהים. פאיז משה: 

 
 גבוהים מאוד.יבולים נמוכים בחלק מהזנים בחלקם האחר יבולים ממוצעים, מחירים  ראובן ביטן: 
 יבולים ממוצעים, נזקי טבע, פגע ביבולים ובאיכות. -מערבלכיש  

 
 ר.הבציר הסתיים באמצע נובמב דודו עברי: 
 נזקי השרב, פגיעה של מזיקים ומחלות, מחירים גבוהים.יבול משמעותי מחוסר    
 שות תקשורת שיווקית להורדת המחיר לצרכן."כ עונה טובה. מציע לעסה   

 
 דה מחברי השולחן הקודמיםפרי .2

 ציין את פעילותו הברוכה של השולחן בקדנציה הקודמת הכוללת: פעילות מחקרית  משה ברוקנטל: 
 ענפה וגדולה, סיורים מקצועיים בכל האזורים, יצירת קשר הדוק בין המגדלים    
 לפעילות השולחן ועוד הרבה נושאים נוספים וכל זה בהתנדבות של חברי השולחן.    
 אנחנו נעזר בכם בחיזוק ענף הענבים בעתיד.   
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 יו"ר השולחןראובן ביטן כאישור להמשך פעילות  .3

 )ללא השתתפות ראובן ביטן( משה .ב 
 לשולחן החדש לחדש את המינוי של ראובן ביטן כיו"ר השולחן.מציע    
 של ראובן ביטן כיו"ר השולחן אושרה פה אחד.בחירתו  החלטה : 

 
 בחירת ועדות מקצועיות )צוות קד"מ, קנט ומו"פ( .4

 מציג את הועדות שמוצע לבחור משה ב. 
 עוסקת בהכנת תקציב המו"פ ומביאה אותו לאישור השולחן. ועדת מו"פ : 
 חברי הצוות:  ראובן ביטן, גיא רוזנפלד, אסף ארד, שי דניאל,    
 ם.חברים נוספי 2ויצורפו אייל רבן,  שמעון אנטמן,   

 
 תפקידה ללמוד את פוליסת הביטוח, להכין רשימת נושאים בהם נדרש  צוות קנט : 
 שיפור ולקיים משא ומתן עם נציגי קנט על מנת להתקדם ולממש השיפורים    
 הנדרשים.   
 צביאל'ה, פאיז משה, שיקו, ראובן ביטן, נתן וינברג, חברי הצוות :   
 רבןאייל      

 
 "פ וקנט שהוצעו.מאשרים את חברי הצוותים של מו החלטה : 

 
 ןנוהלי עבודת השולח .5

 .הל בו נקבע הרכב הנציגים בשולחןמציג את הנו משה ב. : 
 הפירות קבע את הרכב השולחן עפ"י המלצות הרכזים החקלאיים במועצות ענף    
 האזוריות שהוקצו להם מקומות בהתאם למשקלם היחסי בענף הענבים.   
 האיכרים בכללותה נחשבת כמחוז כלל ארצי כמו מועצה אזורית.התאחדות    
 את הסעיפים העיקריים הנכללים בהתנהלות השולחן וציין שחובה על חברי הציג    
 השולחן להימנות בין משלמי ההיטלים לענף הפירות באופן סדיר.   

 
 החלטה על סוג הגביה )לדונם או לפי שיווק( .6

 במסגרת התקנות החדשות מאפשרים לשולחנות המגדלים לבחור אם גביית  משה ב. 
 בוצע פי דונם או לפי שיווק. השאלה לדיון ולהחלטה באיזו שיטה תשופר ההיטלים ת   
 הגביה בענף הענבים.   

 
 התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:   
 אופי ענף הענבים מאפשר לכמות גדולה להימכר לא דרך השיווק המאורגן,   
 נוספים. יכולת הגביה, רישום הדונמים ממשרד החקלאות ומהרבנות ונושאים   
 הגביה תמשיך להיות לפי דונם. החלטה :   
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 גובה ההיטל לדונם .7

 דיון התקיים  
 .2018גובה ההיטל יהיה כפי שהיה בשנת  החלטה: 

 
 שונות .8

 ראובן ביטן/אייל רבן 
 דיווח על נוהלים לשיפור בזנים חדשים. -
 לזמן פגישה עם עבד גרא. -
 לעשות סקר של שטחים מניבים. -
  

 
 
 
 
 
 
 

   

 משה ברוקנטל   רשם :     


