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 יו"ר השולחן-  טבתהי - אמנון גרינברג משתתפים :  
 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    
 חבר - טירת צבי - רותםאבנר     
 חבר ו.ח.בקעת הירדן - צביאבנר     
 חבר -  פצאל - עמי יובלבן     
 חבר -  חצבה -)צ'יצ'י(  ינאי יצחק    
 חבר - בית הערבה - כץ חביב    
 חבר -  נערן - אור גדיל    
 חבר -  רועי - אלימנדלבאום     
 חבר -  גרופית - ניצן אפי    
 חבר -  קטורה - סולומון ליסה    
 חבר -  מירב - פורטל יוסי    
 חבר -  אליפז - צדוקס חיים    

 חבר -  ארגמן - קופר אורי
 ברח - עין תמר - קדוש דודו    
 חבר -  תומר -כהן יאירקלונימוס     

 חברה - זורגניקה - סמיתאיילה 
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 אמ"פ - כהן איציק    
 ענף הפירות - נקררוני     
 ורד יריחו - סינידרור     

 
 חבר -  צופר - ערןאמיתי  חסרים :  
 חבר -  סמר - פיליפאפסימון     
 חבר - ה אליהושד - אלקן שי    
 חבר - עין הנציב - שטרן שי    
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 הפרוטוקול אושר.  -אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1

 

  עדכונים .2

 ת הפוליסה. הצלחות בחלק אנעשה מאמץ עם ק.נ.ט. לשפר  ה ברוקנטל:מש

 שולחנות המגדלים במהלך מהנושאים שדרשנו מקנט לתקן.    

 מהמועצה דחה  אישור תקציבים .בג"צ בנושא הוצאת ענפים   

 את דרישות המועצה. הענפים הללו נקלעו לבעיות שונות של    

 עש התפוח המדומה)מזיק הסגר( .  טוח,יהגנת הצומח ,ב   

 ענפים .  16במועצה נשארו    

 

פרי נגוע באספרגילוס הגיע לאוסטרליה. האוסטרלים דרשו   ן גרינברג:אמנו

זו. הוזמן על  מהמשווק מידע על רמת הרעילות של פטריה  

ידנו מחקר דחוף אצל חוקרי מכון וולקני להגדיר ולענות על   

      הסוגיה אם האספרגילוס בפרי שלנו רעיל ובאיזו רמה .                                                                               

 בהמשך לנגיעות הגבוהה של קרנפית התמר ולנזקים -  

ורמת באזורים השונים פניתי לחוקר ותיק במכון וולקני שג   

ת חרקים ע"י וירוסים ד"ר  נור צ'חנובסקי  שמתמחה בהדבר   

 של  לייבא וירוסים שידועים כמדבירים לבחון אפשרות   

  קרנפית . ניתן אישור לייבא את הוירוס לצרכי מחקר  

. עבדה מניו זילנד, שם מדבירים את הקרנפית בעזרתו במ  

 פרטי התקשרות יגובשו בהמשך .   
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נערכה פניה למנהל ש.ה.מ לדאוג להחלפה ראויה להדרכה  -   

בהגנת הצומח בבקעה לאור פרישתו הצפויה של שמעון     

 ביטון לגמלאות בקיץ הקרוב.     

 

 תקציב קד"מ .3

 מציג את פעילות הקד"ם בשוק המקומי . כל היעדים שהוצבו  י ניצן :אפ 

ושגו. הוחלט במהלך השנה לעבור לפעילות שיווקית  עם ה    

 קו . עד כה התוצאות טובות . פעילות קד"מ חו"ל לא אמ    

 2019בוצעה השנה למעט תכניות שהוכנו ,ואושרו לביצוע ב     

קר י. ע50%בהשתתפות משרד החקלאות בהיקף של קרוב ל    

התכנית מבוסס על ידוענים "משפיעני רשת" שלהם  מספר     

 עוקבים גדול ברשתות החברתיות . ביצוע התכנית כולה     

 השתתפות של היצואנים בתקציב. גם תחייב     

 

 במחזור  ,₪ מליון 800 -מחזור המכירות של הענף הוא  כ    יובל: 

 .כזה ראוי להקדיש הרבה יותר בקד"מ     

 

 ובנוסף ₪   700.000 –: שוק מקומי  2019תקציב מוצע ב    י ניצן :אפ 

 תחזוקה, קד"מ, שוק ערבי ,יח"צ, ריטיינר,  צילומים, שת"פים     

 ₪   1.100.000     -סה"כ     

בהשתתפות ₪  1.500.000-תקציב מוצע  –קמפיין חו"ל                                            

 והיצואנים  . משרד החקלאות השולחן,    

 

  2019כנס שנתי  .4

 כפי שהוחלט בשולחן יהיה כנס בן  -מציג את מסגרת הכנס ן גרינברג :אמנו 

  – 13.00התכנסות במלון ליאונרדו קלאב החל מ   -יומיים    

 במה למשווקים שבסופה –טקס פתיחה ואחרי הרצאה     

 י ערב חברתי בידורי  ביום השנ -שאלות ותשובות .בערב    

 הרצאות של חוקרים בתחומים שונים וסיום עם הרצאת     

 צוות היגוי של הכנס ידון בפרטים לאחר הישיבה . .אורח    

התקיימו  חילופי דברים בנושא האם למנוע מאורחים שאינם     

 רשומים במועצה כניסה לכנס . סוכם למצוא דרכים ידידותיות     

 כדי למנוע אוירה עכורה .    
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 2019תקציב שולחן תמר  .  5

 .)מצורף( 2019מציג את הצעת התקציב ל   י נקר:רונ 

 

 קלאות ביו"ש  חכמו כן ליצור קשר עם קמ"ט .יותר לפרט מציע  : דרור סיני 

 עזר בתקציבים שלו . יולה   

 

 יש להעדיף את המופים .  -נסחפים בקדמיםנראה ש  : צ'יצ'י 

 

 הגידול ביבול וההערכות  השיווקית . -הבעיה הקשה בענף  :איילה 

 הענף השקיע הרבה בשוק המקומי ופחות מידי ביצוא. יש לגייס    

 תקציבים מגורמים חיצוניים לקידום היצוא.    

 

 אסור לפגוע במו"פ .  :יאיר 

 

 .2019רה )מצ"ב( לשנת התקציב אושהצעת  החלטה : 

 פרמיית קנט.₪ +  75בה ההיטל נשאר גו   

 

 דיון ראשוני–נקיטת אמצעים למניעת הגעה של פרי נגוע בפייחת לייצוא  .  6 

 נוכח האירועים בשנים האחרונות בהם נפסל היצוא לסין בשל פרי  נון גרינברג:אמ 

 אחד נגוע בפייחת , ולאחרונה תביעה גורפת מאוסטרליה לדווח על    

 קיים יש ל -הטוקסיות של האספרגילוס שהגיע עם משלוח של מג'הול   

 אף תמר עם פייחת לא יצא חשיבה אילו אמצעים לנקוט כדי ש   

 . מהארץ   

 

 מערכת כזו נמצאת בפתוח באיטליה ואמורה לזהות את הפייחת על  י ניצן:אפ 

 סרט המיון.    

           

 

 

 אמנון גרינברג -רשם      


