ענף הפירות
 12נובמבר2018 ,
ד' כסלו ,תשע"ט

פרוטוקול  2-2018מ4/11/18-
נוכחים:

ראובן דור
בן ישר אלקנה -
גסטר עובד
בנאי ירון
להב קליף
וויץ שי
אייל נבו
סופר גיל
פורטל יוסי
רב-טל אלון
הוליצר יריב -
לישנסקי דני -
עזרא שבציון -
בלסקי נועם -
עמי קינן
מיקי נוי
מעוז חיים
משה ברוקנטל -
רוני נקר
ארנה סנדל

חסרים :

אייזנברג אבי -
בנאי דניאל
דאסה עמנואל -
גדי הורביץ
כמיסה דוד
לב שרי
ראובני אורן -
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רמות
רמת מגשימים
עמיעד
אלמגור
משרד החקלאות
רמות
צמח אבוקדו
גבעת יואב
מירב
ניר דוד
מעוז חיים
אלמגור
קשת
מעלה גמלא
צמח
משרד החקלאות

-

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

מנהל ענף הפירות
ענף הפירות
ענף הפירות
צמח
אלמגור
רמת מגשימים
מגדל
כלנית
צמח אבוקדו

-

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

ענף הפירות

סדר יום

:

 .1דיווחים.
 .2פרידה מחברי השולחן הקודמים.
 .3אישור להמשך פעילות יו"ר השולחן.
 .4בחירת ועדות מקצועיות (צוות קד"מ ,קנט ,מו"פ).
 .5נוהלי עבודת השולחן.
 .6החלטה על סוג הגביה (לדונם או לפי שיווק).
 .7גובה ההיטל לדונם.
 .8שונות

.1

דיווחים
ראובן דור :

.2

פרידה מחברי השולחן הקודמים
משה ברוקנטל :ציין את פעילותו הברוכה של ראובן בפעילות השולחן והודה לכל חברי השולחן
המסיימים את תפקידם בשולחן.

.3

בחירת יו"ר שולחן
משה ברוקנטל :מציע לשולחן החדש את המנוי של אלקנה בן ישר כיו"ר השולחן.

ביקש לא להמשיך בתפקיד יו"ר שולחן מנגו.
הציג את הישגי ענף המנגו ב 10-השנים האחרונות הכוללים :גידול בהיקף
השטחים ,העלאת רמות היבולים ,גידול ביצוא ,הפעלת תקציבי מחקר בהיקף של
 1.5מליון  ₪בשנה( .שת"פ של מדען ראשי ומגדלים) ציין את ההישגים המקצועיים
בהשבחה ,במחלת עיוות התפרחות ,אחסון וטיפול בפרי לאחר הקטיף ונושאים
נוספים .בסיכום דברים ציין כי אין ספק שהענף צעד צעד ענק בשנים האחרונות עם
הישגים רבים אך לפנינו עוד עשייה רבה .הנוכחים הודו ושיבחו את פועלו של
ראובן לקידום ענף המנגו וניהול שולחן המגדלים.

אלקנה בן ישר :מציג את ה"אני מאמין" שלו לפעילות השולחן .כמו כן ציין כי הוא מקבל על עצמו את
התפקיד אך יתכן ובעתיד הלא רחוק עקב שינוי תפקיד ,יבקש להתחלף בתפקידו
זה.
התקיים דיון של הנוכחים על תפקיד היו"ר (ללא נוכחות של אלקנה).
אחת ההצעות היתה לדחות את הבחירה ולחפש מועמדים נוספים.
הוחלט:

לבחור את אלקנה בן ישר כיו"ר שולחן מנגו.
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.4

בחירת ועדות מקצועיות (צוות קד"מ ,קנט ,מו"פ)
משה ברוקנטל :מציג את הוועדות שמוצע לבחור.
ועדת מו"פ :

עוסקת בהכנת תקציב המו"פ ומביאה אותו לאישור השולחן .כמו כן מבצעת מעקב
על ביצוע המחקרים.
התקיים דיון על תפקידי ועדת המו"פ.
הוחלט שנציגי צוות המו"פ יהיו :דניאל בנאי ,קליף להב ,מיקי נוי ,עמי קינן,
יוסי פורטל ,אלקנה בן ישר ,ראובן דור ,עמנואל דאסה ,שמעון אנטמן.

צוות קנט :

עוסק בשיפור פוליסת הביטוח של קנט.
הוחלט :חברי צוות קנט  :אבי אייזנברג ,קליף להב ,מיקי נוי ,דודי מטלון,
אלקנה בן ישר ,עזרא שבציון.

צוות קד"מ ושיווק :ייבחר בהמשך לאחר תחילת פעילות השולחן החדש ובהתאם להחלטותיו.
.5

נוהלי בחירה ועבודת השולחן
משה ברוקנטל :מציג את הנוהל בו נקבע הרכב השולחן ,ענף הפירות בנה את הרכב השולחן עפ"י
המלצות הרכזים החקלאיים במועצות האזוריות שהוקצו להם מקומות בהתאם
למשקלים היחסי בשטחי המנגו .התאחדות האיכרים בכללותה שנחשבת כמחוז
כלל ארצי כמו מועצה אזורית .הציג את הסעיפים העיקריים הנכללים בהתנהלות
השולחן ומציין שחובה על חברי השולחן להימנות בין משלמי ההיטלים למועצה
באופן סדיר .כמו כן נבקש להחליף חבר שלא מגיע לישיבות  3פעמים ברציפות.

.6

החלטה על סוג הגביה (לדונם או לפי שיווק)
משה ברוקנטל :במסגרת התקנות החדשות מאפשרים לשולחנות המגדלים לבחור אם גביית
ההיטלים תבוצע לפי דונם או לפי שיווק .השאלה היא באיזו שיטה תשופר הגביה
בענף המנגו.
התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:
רישום הדונמים בענף הפירות חסר .יכולת הגביה לפי שיווק ,עדכון הדונמים ע"י
משרד החקלאות והרבנות ,הקמת צוות לייעול ורישום הדונמים ,על ענף הפירות
לסייע בגביה.
ה ח ל ט ה:

.7

א.
ב.

השולחן מחליט שאופן הגבייה במנגו ימשיך להיות לפי דונם.
צוות ייעול ורישום הדונמים יכלול את דאסה עמנואל ,סופר גיל,
אלקנה בן ישר ,עזרא שבציון.

גובה היטל לדונם
ה ח ל ט ה  :גובה ההיטל לדונם יהיה כפי שהיה ב 2018-כלומר  ₪ 71לדונם.
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משה ברוקנטל

