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 2-2018פרוטוקול שולחן שקד 
 13/11/18מתאריך      

 יו"ר השולחן -  מעגן אמיר  נוכחים:
 חבר -  בירגרראובן   
 חבר -  גיאאמרוסי   
 חבר -  רםאלסטר   
 חבר -  יעקבבהלול   
 חבר -  עודדגרוסר   
 חבר -  אורןהכסטר   
 חבר -  חקלאי אמיתי  

 חבר -  רמי איילכ
 חבר -  לוי משה

 חבר -  ערןמוקדי 
 חבר -  אברהםסנטי 
 חבר -  ירוןפינטו 
 חבר -  נירקילמן 

 חבר -  דוד קצב
 חבר -  עדירצין 

 חבר -  מאירשטרן 
 מנהל ענף הפירות -  משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  אורנה סנדל
  בניקלמן 

 
  

 
 חבר -  רביב יגאל  חסרים:
 חבר -  אפי כהן  

 חבר -  אביגדורכלפה 
 חבר -  אהודחנוך   
 חבר -  גלעדגופר   

 חבר -  גלקליין 
 חבר -  איילשוורץ 
 חבר -  שגיאשחר 

 
 

 

 2018נובמבר,  19

 י"א כסלו, תשע"ט
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 דיווחים. .1 : סדר יום

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

 

 
 דיווחים .1

 דיווח על התקדמות הענף בשנים האחרונות.  ראובן בירגר: 
 הנהגה את תפקיד יו"ר השולחן משום שלדעתו צריך להעביר את ה מסייםראובן    
 לאדם צעיר שיוביל את הענף קדימה.   
 השקד גדל מאוד בארץ ובעולם, עומדים לפני הענף אתגרים רבים.ענף    
 ומת שנה קודמת של טון בשנה זו לע 4,000-ים נמוכים כאת השנה ביבולמסכם    
 ק"ג לדונם(. 100-טון )פחות מ 6,600   

 
 ות היבולים נמוכים. הערכות ליבול היו גבוהות ובמציא –ארה"ב    
 התוצרת הועברה לאירופה כך שלא נוצר בעיות המיסוי בין סין לארה"ב למרות    
 מחסור וייתכן שיהיו עליות מחירים.   

 
 
 פרידה מחברי השולחן הקודמים .2

 הודה לראובן על פעילות רבת שנים בניהול השולחן ולקידום ענף השקד. משה ברוקנטל: 
 הברוכה של השולחן בקדנציה הקודמת הכוללת:את פעילותו ציין    
 מחקרית ענפה, התמודדות עם בעיות של הגנת הצומח, פעילות בקד"מ, פעילות    
 שיווק וקידום היצוא, קידום מדד הסטנדרטים ונושאים נוספים. כל זה נעשה    
 בהתנדבות של חברי השולחן. אנחנו נעזר בכם בחיזוק ענף השקד בעתיד.   

 
 ת יו"ר שולחןבחיר .3

 הוצעה מועמדותו של אמיר מעגן.: משה ברוקנטל 
 מעגן הציג את מסלול החיים שלו ואת האני מאמין שלו למילוי תפקיד יו"ר אמיר     
 השולחן. מציע לבחור את אמיר מעגן כיו"ר השולחן )ללא נוכחותו של אמיר(.   
 דיון של הנוכחים על בחירתו של אמיר בו הביעו כל הדוברים את המלצתם התקיים    
 למינוי. הועלה לדיון ניגוד האינטרסים שבו הוא עוסק בחברת שיווק שקדים.   
 בחירתו של אמיר מעגן כיו"ר השולחן אושרה פה אחד. החלטה   
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 בחירת ועדות מקצועיות )צוות קד"מ,קנט, מו"פ( .4

 עוסק בהכנת תקציב המו"פ ומביא אותו לאישור השולחן, מעקב אחר ביצוע  פ:צוות מו" 
 המחקרים ועוד.   
 חברים : אסא לין, ראובן בירגר, משה לוי, אמיר מעגן, חקלאי עמית, ירון פינטו,    
 אהוד חנוך, שמעון אנטמן.   

 
 צוות קד"מ, 
 רגר, דוד קצב, אורן הכסטר, ניר חברים: עודד גרוסר, אמיר מעגן, ראובן בי   שיווק, יצוא 
 קילמן, גיא עמרוסי, בני קלמן, אפי כהן, אורנה סנדל, אייל כרמי.   

 
 ייבחר בישיבה הבאה. צוות קנט 

 
 
 נוהל עבודת השולחן .5

 מציין את הנוהל בו נקבע הרכב השולחנות. 
 יות שהוקצו להם הפירות הרכיב את השולחן עפ"י המלצות הרכזים החקלאיים במועצות האזורענף  
 ם היחסי בשטחי השקד. התאחדות האיכרים בכללותה נחשבת כאזור כלל מקומות בהתאם למשקל 
 ארצי כמו מועצה אזורית. כמו כן הוצגו נוהלי עבודת השולחן. 

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

 יש התייחסות  תהכנסבמסגרת התקנון אשר יובא לאישור בוועדת הכלכלה של  משה ברוקנטל: 
 לנושא הגביה. התקנות המוצעות מאפשרות לשולחנות המגדלים לבחור בין דרכי    
  גביה לטון או לפי דונם.   
    
 דיון של הנוכחים על אופן הגביה בנושאים הבאים:התקיים    
 הגביה הטובה ביותר שתשפר את אחוזי הגביה, יכולת מכוני הפיצוח לשלם יכולת    
 ההיטל, הקשר של מכוני הפיצוח עם המגדלים ונושאים נוספים. על   

 
 הגביה בענף השקד תישאר לפי דונם. החלטה : 

 
 
 גובה ההיטל לדונם .7

 דיון של הנוכחים על גובה ההיטל.התקיים  
 .2018לדונם כפי שהיה  בשנת ₪  35מאשרים שגובה ההיטל יהיה  החלטה : 
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 משה ברוקנטל רשם :      


