
 

 

 

 

  235 ת.ד  56000 מונוסון,-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

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

 03-9595645פקס:  03-9595632טל: 

 פירותענף ה

\\fs\fruits\Gal\ 63534-2018\פרוטוקולים\שקד\2010מסמכים.doc 

      

 

 

                         

 1-2018פרוטוקול שולחן שקד 
 14/3/18מתאריך      

 יו"ר השולחן -  ראובן בירגר  נוכחים:
 חבר -  כהן אפי

 חבר -  קלמן בני
 חבר -  מעגן עמיר

 חבר -  גורודצקי יוסי  
 חבר -  ירון פינטו

 חבר -  גלעד גופר
 מנהל ענף הפירות -  משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  י נקררונ
 רון אנטונובסקי

 
 חבר -   ג'ף ניר  חסרים:

 חבר -  שטרן מאיר
 חבר -  לוי משה

 חבר -  אבי אייזנברג
 חבר -  אדי רצין
 חבר -  אסא לין

 חבר -  הכסטר אורן
 חבר -  כרמי אייל

 חבר -  קוסטיצקי דוד
 חבר -  חקלאי עופר

 חבר -  כלפה אביגדור
 חבר -  מוקדי ערן

 חבר -  י אביבכספ
 חבר -  סלע אריה     

 חבר -  רביב יגאל
 חבר -  בן יהודה אבשי

 חבר -   מן רן
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 דיווחים.. 1 : על סדר היום

 .2018תקציב קד"מ . 2   
 . תמיכה ביצוא3   
 .2018. תקציב מו"פ 4   
 .2018. תקציב שולחן 5   

 
 
 דיווחים .1

 ירידה ביבול,  גרם 30%-20% ה היתה קרה, נגרם נזק שלקליפורני – חו"ל ראובן בירגר: 
 $(. 7-לעליה במחיר לק"ג )עלה ל   
 מחירים בארץ יעלו פחות מעליית המחירים בארה"ב. –הערכה    
 זה נותן חלון הזדמנויות ליצוא שקד. מצב   
 המשווקים לעונה שבפתח.דלים להמתין בחתימת הסכם מחירים עם ממליץ למג   
  100מתוך  ראשוןשקד קיבל מקום קבע כי  B.B.Cבריאות בעולם של זונות מסקר    
 הסקר בתקשורת.ממצאי משרד יחסי ציבור רימון יקדם את מזונות.    
 בדרום הארץ היבול נמוך בגלל מיעוט צפוי יבול כללי  נמוך משנה שעברה.  – בארץ   
 מנות קור.   

 
 תקציב קד"מ בחו"ל ליצוא ובשוק המקומי .2

 הציג את הסקר על צריכת שקד.  ון אנטונובסקיר 
 הציג תכנית כללית לקידום השיווק בחו"ל וביצוע סקר שוק בצרפת ובהודו.   
 הציג את תכנית כחול לבן של משרד החקלאות ומשרד הכלכלה.   
    
 התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:   
 בחו"ל, תכנית קד"מ בשוק המקומי, חשיבות היצוא, מיתוג השקד הישראלי בארץ ו   
 השתתפות משרד החקלאות בסקר השוק, חלוקת סדרי עדיפות בתקציבים.   
 להלן. 3ראה סעיף    סיכום : 

 
 תמיכה ביצוא .3

 הציג את עמדת צוות קד"מ ויצוא ליעד את התקציב לקידום מכירות ולא לתמיכה  ראובן בירגר : 
 ישירה לטון יצוא.   

 
 התקיים דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:   
 קידום מכירות ביצוא תרומתו רבה יותר, תמיכה בטון יצוא רק ברגעי משבר של    
 וברת כל שנה ולסייע בתקופות משבר.עודפים, להקים קרן צ   

 
 בקידום מכירות, וביצוע סקר באמצעות התקציב לקבל את המלצת צוות קד"מ יצוא ולתמוך  סוכם: 
 ק בהודו ובצרפת.שו  
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 תקציב מו"פ .4

 תוך מתן  2018ואת תכנית המו"פ לשנת  2017-הציג את ביצוע תכנית המו"פ ב ראובן בירגר: 
 דגש על תכניות מחקר מותנות לביצוע כגון: חיים ראובני בהדברה משולבת, חלקות    
 הוצגה תכנית מה והעברתה למו"פ לכיש. מודל. דיווח על חלקת הרכב בצבר ק   
 המיזם בנושא המחלה שמנוהלת ע"י דני שטיינברג ואופיר ומשמעותה, התחייבות    
 שנים. 3-להשתתפות במיזם ל   
 תולאשר את תקציב המו"פ והוטל על ראובן למצוא אלטרנטיבה לתכני א. ס וכ ם : 
 המותנות. אישור למחקרים אחרים יתקבלו ע"י צוות המו"פ.    
 תתפות במיזם המחלה.אושרה הש ב.   
 לדרוש פיקוח של השירותים להגנת הצומח על המשתלות בגלל המחלה. ג.   

 
 
 2018תקציב שולחן  .5

 שבו התקציב לתמיכה ביצוא לא בוצע וחלק מתקציב  ,2017הציג את ביצוע תקציב  רוני נקר : 
 .2018הקד"מ לא בוצע. הוצגה התכנית לתקציב    

 
 חים בנושאים הבאים:התקיים דיון של הנוכ   
  הסבר להשתתפות ענף השקד בהוצאות הרוחביות, חלוקת התקציב בין קד"מ    
 , היערכות למיזם המחלה, אחוזי הגביה, היקף הדונמים, העלאת ההיטל למו"פ    
 ונושאים נוספים.   

 
 לדונם.₪  35-לדונם ל₪  33-להעלות את ההיטל מ .1 החלטה : 
 ₪  400,000-ו₪  390,000המוצע הכולל תקציב מו"פ  2018לאשר תקציב  .2   
 תקציב פרסום וקד"מ.    
 לראובן הסבר על ההוצאות הרוחביות בענף.רוני יעביר  .3   

 
 

 
 
 משה ברוקנטל רשם :      


