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 1-2017פרוטוקול שולחן שקד 

 1/3/17מתאריך      
 יו"ר השולחן -  ראובן בירגר  נוכחים:

 חבר -  כהן אפי
 חבר -  שטרן מאיר

 חבר -  לוי משה
 חבר -  קלמן בני

 חבר -  אבי אייזנברג
 חבר -  אדי רצין

 חבר -  לין אסא
 רותמנהל ענף הפי -  משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  רוני נקר
 ענף הפירות -  יעקב רובין

 
 

 חבר -   ג'ף ניר  חסרים:
 חבר -  גורודצקי יוסי  

 חבר -  הכסטר אורן
 חבר -  כרמי אייל

 חבר -  מעגן עמיר
 חבר -  קוסטיצקי דוד

 חבר -  חקלאי עופר
 חבר -  כלפה אביגדור

 חבר -  מוקדי ערן
 חבר -  כספי אביב

 חבר -  יהסלע אר     
 חבר -  רביב יגאל

 חבר -  בן יהודה אבשי
 חבר -   מן רן
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 דיווחים.. 1 : על סדר היום
 .2017אישור תקציב מו"פ . 2   
 .2017. אישור תקציב 3   
 . שונות.4   

 
 
 דיווחים .1

 הפריחה התעכבה, גשם ירד בפריחה, כל זה ישפיע על עליית מחירים.  ארה"ב 
 .8$-- 6$פויה עליית מחירים, הערכה שהמחיר ינוע בין צ   

 
 , לאחר חורף עם תנאים טובים. 2016-ירידת יבולים צפויה בשל שנת יבול גבוהה ב  ישראל 
 היתה פריחה חזקה בכל המקומות. מעריך שצפוי יבול סביר.   

 
 צוות יצוא ממליץ לייצא דרך מועצת הבוטנים.  יצוא  
 ההתארגנויות הגדולות. 4ם מתארגנים להסכם ע   
 הסכם.הלקדם את כדי ידית פגישה עם מועצת הבוטנים לזמן מ החלטה:   

 
 2017תקציב מו"פ  .2

 הציג את תכנית המו"פ הכוללת מחקרים בהגנת הצומח, פוריות, כנות וזנים,  ראובן בירגר 
 . יה, מיזם הבוטריוספריה הסתיים, מחקר באפיון תכונות בריאותיות בשקדהשק   

 
 התקיים דיון של הנוכחים על המחקרים וסדרי העדיפות.   
 טיפול במחלת השקדים, חלקת ריבוי חדשה בצבר קמה.   
 לקיים סיורי מגדלים בחלקות המחקר, לפרסם את תוצאות המחקרים, האם    
 טל, תרומת השקד לבריאות חשובה ונושאים  ייפורה טילצמצם את המחקר של צ   
 נוספים .   

 
 ₪. 415,000לאשר תקציב המו"פ בעלות של   החלטה 
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 2017תקציב  .3

  
 והביצוע בדגש שתכנית  6201הציג את תקציב השולחן הכולל את התכנית לשנת  רוני נקר : 
 ס לאחוז הגביה הגבוה.ייח, הת2016-פרסום וקד"מ לא בוצעה ב   
 הוגדל תקציב המו"פ, הצעה לתמיכה ביצוא ותקציב מוקטן  2017בהצעת תקציב    
 בפרסום וקד"מ.   

 
 פות מול קד"מ ופרסום, ם על תמיכה ביצוא, קביעת סדרי עדיהתקיים דיון של הנוכחי   
 העלאת גובה ההיטל ונושאים נוספים.   

 
 ענף השקד ירדה מחיר הפרמיה. של צויין שעקב מצב החוב האקטוארי   

 
 לדונם + ₪  33ההיטל של ובה . ג 2017לאשר את הצעת התקציב לשנת  .1  החלטה 
 פרמיית הביטוח מקנט.    
 הפעלת התקציב לתמיכה ביצוא תובא לאישור נוסף בשולחן. .2   

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 משה ברוקנטל רשם :      


