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 ר השולחן"יו -  ראובן בירגר  :נוכחים

 חבר -   ברוקנטל משה

 חבר -   ף ניר'ג

 חבר -  משה לוי

 חבר -  כלפה אביגדור

  ברעם -  קלמן בני

 החקלאות.מ -  אהוד חנוך

 פ"מנכל אמ -  כהן איציק

 ענף הפירות -  נקררוני 

 ענף הפירות -  יונתן שאולסקי
 

 חבר -  הכסטר אורן  :חסרים

 חבר -  כהן אפי

 חבר -  כספי אביב

 חבר -  כרמי אייל

 חבר -  סלע אריה     

 חבר -  רביב יגאל

 חבר -  מאיר שטרן

 חבר -  חקלאי עופר

 חבר -  בן יהודה אבשי

 חבר -  גורודצקי יוסי

 חבר -   מן רן

 חבר -  עמירמעגן 

 חבר -  מוקדי ערן

 חבר -   אברהםסנטי 

 חבר - פתחי עבד אלהדי

 חבר -  קרמר גלעד     

 

 
 

 .2014סיכום עונה . 1 : על סדר היום

 .שוק מקומי, מ יצוא"קד. 2   

 .שונות. 3   
 
 
 
 

 2014,  נובמבר2   

 ה"תשע, חשון' ט 
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 2014סיכום עונה  .1

  דיווח כלל עולמי ראובן בירגר 
 .רליה ודיווח מסכם בראיה כלל עולמיתאוסט, ב"נמסר דיווח על ארה   
 , )כמו בישראל(ירידה ביבולים , שנות בצורת ומחסור במים) קליפורניה(ב "בארה   
  .ירידה במלאי העולמי לרמות נמוכות מאוד, עליה בצריכת השקד   
 . עליית מחיר עולמי של השקדהמסקנה   

 
 . טון4,000ל  משנה שעברה ולייצור ש20%- ירידה ביבול ב–ישראל    
 היבול הנצפה לקראת הקטיף היה טוב ובגלל היחס בין הגלעין לקליפה גרם להפרש    
  3,500השנה ערב השמיטה נטעו , נטועיםדונם  45,000. ביבול ולהערכה לא נכונה   
 . דונם4,000י הזמנות מהמשתלות מתוכנן לנטוע מעל "ואחרי השמיטה עפדונם    
 . השקד ששולמו למגדלים היו טוביםמחירי   
 .2014- טון ב3,000-מתוכנן יבוא שקד כ   

 
 מ יצוא"קד .2

 המלצת ישיבת השולחן הקודמת לקצץ את התמיכה ביצוא ולהגדיל את תקציב  ראובן בירגר 
 .מ"מ קיים פגישה בנושא תקציבי הקד"צוות הקד. מ בשוק המקומי"קד   
 ולא ניתנה עדיין  ₪ 150,000מ בשוק המקומי "קדנוצלו ל ₪ 400,000מתקציב של    
 מ יצוא ושוק "התקיים דיון של הנוכחים על המסגרת התקציבית לקד. תמיכה ליצוא   
 .מקומי וסדרי העדיפויות   

 
 החלטה

 . 25,000₪מ בשוק המקומי תאושר תוספת של " בקד2014בשנת  .1
 . ליצוא2014-לא תבוצע תמיכה ב .2
 מ "צוות קד. השקדשל בריאות תרומת  יושם דגש על נושא 2015 לשנת מ"בתכניות הקד .3

 .יגבש תכנית ויביא לאישור השולחן 
 

  שונות .3

 ראובן דיווח על הסכמה עם משרד החקלאות על תכנית המכס לאור המצב בשוק   :מכס  
 .העולמי ובישראל   

 
 תקן הסטנדרטים בשקד 
 התקיים דיון על יישום חוק הסטנדרטים בשקד 
 .2015לט ליישם את התקן בשנת הוח 

 
 ב"כנס בארה 

 .הוחלט לאשר את מימון נסיעתו של ראובן לכנס 
 

 

 משה ברוקנטל :רשם        


