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 דיווחים .1
 

 . ואישורו בוועדה ענפית2015דיווח על מבנה תקציב ענף הפירות לשנת *   :משה ברוקנטל 
 דיווח על חשיבות מעבר כרם שלום ופעילות ענף הפירות וארגון מגדלי *     
 ".צוק איתן"   הפירות לתפקודו הנכון בכל השנה ובמיוחד בתקופת מבצע     
 . בגביה ומאמצי האכיפה במסלול משפטי והוצאה לפועלדיווח על שיפור*     
 :דיווח על הפעילות המבורכת של שולחן המגדלים בשנה האחרונה הכולל*     

 פגישות עם גורמים רבים לקביעת , סיור זנים,  סיורים אצל המגדלים3        
    נוהלים ברורים ומסודרים בהכנסת זנים חדשים למערכת ושותפות בקביע     
 .   מכסים ליבוא ענבי מאכל    

  
 סיכום סיורי חברי השולחן בשטח .2
 

 לכיש וסיור בחלקות , ביקעה, פרט את ביצוע סיורי חברי השולחן בערבה   :ראובן ביטן 
 ציין את חשיבות הקשר של חברי השולחן עם . הזנים במכון וולקני ובלכיש    
 .יאת פתרונות בהתאםולימוד הבעיות הצצות בשטח ומצ. המגדלים    
 .מתוכנן סיור נוסף בחורף    

 
 .ציין את חשיבות הסיור בערבה והלימוד שרכש בסיורים בבקעה ובלכיש  :דוד הופס  

 
 פני חברי השולחן סיור הציג ב, קעהיש את חשיבות הסיורים והביקור בבמדג  :צבי אבנר  
 .השולחןפ שהם מרכיב חשוב בהחלטות "את המחקרים ופעילות המו    

 
 תאר בקצרה את מסלול הסיור שכלל את . רואה חשיבות בקיום הסיורים  :דודו עברי  
 ממליץ לקיים דיון מכין לקביעת . פ בבית האריזה וכרמים בשטח"חלקות המו    
 נתן סקירה כללית על יבולי .  בצרוף של מומחה2015פוליסת ביטוח לשנת     
 בעיות הגנת הצומח ובמיוחד תופעת תמותה ציין את . השנה ובעיות השיווק    
 .בכרמים    
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 רואה חשיבות בקיום הסיורים ומבקש לקבוע את מועדי הסיורים בהתראה   :חזות שמעון  
 .ארוכה יותר במטרה להגדיל את מספר המשתתפים    

 
 ז בזנים קשה היה להתרכ,  הפיזור היה גדול–סיור זנים במכון וולקני   :סער בוקי  
 הסיור בלכיש היה מעניין אבל לא תרם לקידום מקצועי בחלקות . העיקריים    
 הזנים ובהתרשמות כללית ההתעסקות בחלקת הזנים הוא בזבוז כספי     
 .ציבור    

 
 
 התקשרות עם חברות זנים .3

  

 .התפתחות ענף ענבי מאכל מותנית בהבאת זנים חדשים  :ראובן ביטן  
 ל להבאת זנים "ון לבחון אפשרות להתקשרות עם חברות מחומטרת הדי    
 .חדשים במטרה להגדיל את היצע הזנים החדשים    

 
 בענף הפירות קיימת ועדת אינטרודוקציה שבאחריותה להביא זנים חדשים  :יונתן שאולסקי 
 ממליץ לקדם . ל"הצטבר אצלה הרבה ידע וקשרים בחו. לכל סוגי הפירות    
 יבוא אישי יכול לעשות כל מגדל או כל גורם אחר . נושא דרך הוועדהאת ה    
 .בהתאם לכללי הכנסת זנים חדשים בשירותים להגנת הצומח    

 
 .חלקות הזנים פזורים במקומות נוספים לא רק בלכיש  :אייל רבן  
 .ממליץ לקיים דיון נפרד בתהליך בחירת הזנים וקידומם    
 ה וציין את הדומיננטיות של הזנים המרכזיים דיווח מהכנס באוסטרלי    
 ל דרך ועדת "ממליץ להביא זנים חדשים מחו. באוסטרליה ובאירופה    
 . האינטרודוקציה של ענף הפירות    
 תכנית ההשבחה בארץ קצרה וחשובה בגלל תנאים מקבילים בארץ ובניגוד     
 . ל שברוב המקרים התנאים שונים"לזנים מחו    

 
  :החלטה

 אייל ארד וגיא , אייל רבן :  לאינטרודוקציהחברי הוועדה לבחירת זנים

 .רוזנפלד

 
 .ל"ממליץ לבחון ולהביא זנים מחו  :דודו עברי  

 
 הדגיש את הכללים שנקבעו להעברת זנים מאבי פרל בדגש שכל זן שמגדל   :ראובן ביטן  
 .י אייל"ויבוצע עמראש רוצה לקבל מאבי פרל יאושר     
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 גביית היטלים .4

 .60%-אחוז הגביה כיום כ  :רוני נקר   
 .נתוני תמלוגים השנה" קידום"מדווח כי לא ניתן לקבל מ    
 ".קידום"מבקש כי הנהלת השולחן תפעל לקבלת הנתונים מ    
 מבקש כי נציגים יפעלו להגביר את המאמצים להצטרפות חייבם למעגלי     
 .המשלמים    

 
 .טעויותמכתב שיוצא לא ברור וישנו בו ת התשלום למגדלים בדריש   :גיא הללי 
 התקיים דיון של הנוכחים בנושא והוחלט שרוני יעביר לאזורים את רשימת     
 המגדלים שלא שילמו היטלים ובאחריות האזורים ללחוץ על המגדלים     
 .לשלם את ההיטלים    

 

 דיווח על חלקות זנים .5

 קת הזנים בלכיש מייצגת את השלב השלישי בהכנסת ובחינת זנים חל  :אייל רבן  
  . הכנסת הזנים לחלקות המסחריות,השלב הבא. במערכת    
  זנים 18מתוך , ן מוקצה חצי דונםנים שהצטיינו הועברו ללכיש לכל ז ז18    
 זנים ,  זנים נוספים5בשנה זו נכנסים .  זנים להפצה2הומלץ בשלב זה על     
 .י המלצת הוועדה"וספים יכנסו עפנ    

 
 .הטסט הסופי של הזן צריך להיות אצל החקלאי  :דודו עברי  

 
 שונות .6

 .לחקלאי אין מידע על המחקרים וההמלצות המקצועיות  :מרים כרמון  
 דרישה לפרסום מחיר יומי של הפירות כדוגמת פרסום מחירים בענף     
 .הירקות    

 
 .לא מקבלים מידע על פעילות ענף הפירותמגדלים   :דודו עברי  

 
 פרסום מחיר יומי של הפירות הובא לדיון מספר פעמים בוועדה ענפית  :משה ברוקנטל  
 .והוחלט לא לבצע זאת    

 
 .יצוא ענבים הולך וקטן בשנים האחרונות ומסכן את קיום הענף  :חנן יעקב  
 .באחריות ענף הפירות לקדם את יצוא הענבים    
 .פ האזוריים"ממליץ להוסיף לוועדת הזנים את מנהלי המו    

 
 ל משרד החקלאות בבקשה "ענף הפירות ולמנכ, פנינו למועצת הצמחים  :צבי אבנר  
 .לקבלת תמיכה ליצוא ולא היתה התייחסות לבקשתנו    

 
 . מוכן לתת תמיכה ליצוא ענביםמשרד החקלאות לא :משה ברוקנטל  

 
 

 נטלמשה ברוק  :רשם     


