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 3-2018 -לחן תמרופרוטוקול ש

 5/11/18מיום 

 

 יו"ר השולחן-  טבתהי - אמנון גרינברג משתתפים :  
 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    
 חבר -  צופר - ערןאמיתי     
 חבר -  סמר - פיליפאפסימון     
 חבר - טירת צבי - רותםאבנר     
 חבר ו.ח.בקעת הירדן - צביאבנר     
 חבר - ורד יריחו - ניסידרור     
 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 -  פזאלי - צדוקס חיים    

 חבר -  ארגמן - קופר אורי
 חבר - עין תמר - קדוש דודו    
 חבר - עין הנציב - שטרן שי    
 חבר -  תומר -כהן יאירלונימוס ק    
 חבר -  שה"מ - אורןחיים     

 כפר רופין - בוקי גלזנר
 זורגניקה - סמיתאיילה 

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 הפירותענף  - רוני נקר    

 
 חבר - שדה אליהו - אלקן שי חסרים :  
 חבר -  פצאל - עמי יובלבן     
 חבר - זורגניקה - דניאלי מירון    
 חבר -  תומר - יאירכהן     
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 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת  .1 :  סדר יום

 אישור להמשך פעילות יו"ר שולחן . .2  

 ת קד"מ , קנ"ט ועדה מקצועית(בחירת ועדות מקצועיות )צוו .3  

 משה ברוקנטל. -נוהלי עבודת השולחן .4  

 משה ברוקנטל . -היטל לפי דונם או לפי משקל .5  

 גובה היטל לדונם. .6  

 דרכי הפעולה של הענף נוכח הבעיות המיוחדות בפרי בעונת  .7  

 צבי אבנר.  -הגדיד הנוכחית   

 . 2019כנס מגדלים שנתי  .8  

 רוני נקר  – 2018כון תקציב חצי שנתי עד .9  

 שונות . .10  

 

 

   אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1

 .הפרוטוקול אושר

 יו"ר שולחן תמראמנון גרינברג כ אישור להמשך פעילות .2

 .הנושא הועלה להצבעה ללא נוכחותו של אמנון 

 . אמנון כיו"ר שולחן תמר  אושרההמשך הפעילות של 

 

 מקדם בברכה הצטרפותם של חברים חדשים לפורום שולחן תמר.   אמנון גרינברג:

 ממתין לאישור השירותים להגנת הצומח לייבא שתילונים של תרבית    

 רקמה במבחנות של הזנים ההודים . כמו כן לאישור לייבא חוטרי   

 דקל נור מקליפורניה ווירוסים לצרכי מחקר כאויב טבעי של   

 הקרנפיות.  
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  בחירת ועדות מקצועיות .3

שמות חברי הועדה המקצועית הנוכחית ומכסת כל אזור ישלחו למרכזי הועדות 

הרשימה החקלאיות . הרכזים האזוריים ישלחו בתוך שבוע את המועמדים שלהם . 

 תועבר לאישור חברי השולחן.

 

 חן .המלצה על הרכב ועדת שיווק /ק.ד.מ תועבר ע"י אפי ניצן לאישור  חברי השול

  החלטה :

 אמנון גרינברג,יאיר כהן קלונימוס, : חיים אורן,משה ברוקנטל,בהרכב צוות קנ"ט

 .הצוות אושר –בוקי גלזנר  -יוסי פורטל, צ'יצ'י ינאי . יועץ

 

 בודת השולחןנוהלי ע .4

תאום ישיבות תתבצע בהתראות ארוכות. חשיבות רבה להשתתפות.  :ברוקנטל משה

ישיבות ברציפות תגרור פניה לרכז הוועדה  3במשך היעדרות של חבר שולחן 

 חבר שולחן לשלם היטלים למועצה .כל ל ע החקלאית להחלפתו.  

 יוחלף.  -במידה ולא ישלם

 

 היטל לפי דונם או לפי משקל .5

 להשאיר המצב הקיים כלומר  – בנושא המלצת הצוות המצומצם משה ברוקנטל: 

 דונם.היטל לפי    

 מציע לפטור מהיטלים מגדלים חדשים עד קבלת יבול . -דרור סיני 

מגדלים חדשים רבים מסרבים לשלם היטלים .יש למצוא איזון בחיוב על  -ערן אמיתי

 מנת למנוע חיכוך . 

מגדלים חדשים נכנסים לענף מבוסס ורווחי שמגדלים וותיקים ממנו את  –אמנון 

 סיבה לפטור .  המחקרים ואת הקד"מ וגרמו לביסוסו. אין

 גביה .  100%יש לאתגר את המערכת לגבות  –איילה 

 -דונם נטועים. האתגר 60.000דונם מתוך  40.000 -רשומים במועצה כ –אמנון 

 דונם נוספים.  20.000לגבות היטלים מ  

 הצוות הפעיל יציב יעדים אתגריים.  –משה 

 יהיה לפי דונם . בתמרים היטל המועצה  :החלטה 
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 גובה ההיטל  .6

₪  25 -6של מטע צעיר עד גיל  2018-שפי שנקבע ב:גובה ההיטל  הוחלטלאחר דיון 

 לדונם. ₪  75 –לדונם. מטע בוגר 

 

  דרכי פעולה של הענף נוכח הבעיות המיוחדות בפרי בעונת הגדיד הנוכחית .7

נית מקריא מכתב של מגדל המציג מצב ייחודי לשנה זו של פחיתה רצי -צבי אבנר

ביבול ונזקים כבדים של מחלות ומזיקים . הדרישה להעלות מחיר מג'הול פרימיום 

 ולשמור על המחיר בשוק המקומי. –בשל מחסור חמור בכמויות 

לאחר דיון סוכם שצוות שיווק/קד"מ עם תגבור של נציגי הבקעה ידון בסוגיות שהועלו 

 על מנת לשמר את הרווחיות של הענף . 

  0192כנס מגדלים  .8

מציע לקיים כנס בן יום אחד בערבה תיכונה , ועל פי הצעת האזור הכנס  –אמנון 

 יהיה  במסגרת היום הפתוח במו"פ ערבה תיכונה בסוף ינואר. 

ההצעה נדחתה . הוחלט  לקיים כנס בן יומיים )כנראה בים המלח(  החלטה :  

 ישור . הצעה מפורטת עם אומדן עלויות יועבר לחברי השולחן לעיון ולא

 

   עדכון תקציב .9

תקציב מחקרים בצוע כמעט מלא. קד"מ בארץ בוצע כמעט במלואו בהיקף  -רוני נקר

עדיין לא בוצע. משרד ₪  400.000.קד"מ חו"ל בהיקף של ₪  800.000של כ  

בסוף השנה או  -החקלאות תומך בתכנית השיווקית שהוגשה לו וישתתף בה. הביצוע

 2018-זכיר למגדלים שעדיין לא שילמו היטלים לאו בראשית השנה הבאה. מ

 להעביר התשלום למועצה כדי שהשולחן יעמוד בהתחייבויותיו. 

 

       

 

 

 אמנון גרינברג -רשם      


