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 2-2018  -לחן תמר ופרוטוקול ש -שולחן תמר 

 20.6.18מיום 

 

 יו"ר השולחן - אמנון גרינברג משתתפים :  
 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    

 חבר -  פצאל - בלומנפלד גדי
 חבר -  גרופית - ניצן אפי

 חבר - טירת צבי - אבנררותם 
 חבר -  חצבה -)צ'יצ'י(  ינאי יצחק    
 חבר - עין הנציב - שטרן שי    

 חבר - כפר רופין - בוקי גלזנר
 חבר -  נערן - אור גדיל    
 חבר -  קטורה - סולומון ליסה    
 חבר -  אליפז - צדוקס חיים    

 חבר -  ארגמן - קופר אורי
 חבר - בית הערבה - כץ חביב    
 תנובות שדה - אבי דגול    
 שה"מ - שמעון אנטמן    
 לויעמיר     
 אורנית    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - רוני נקר    

 
 חבר -  תומר - כהן יאיר חסרים :  
 חבר - נתיב הגדוד - אורן חיים    

 חבר -  צופר - אמיתי ערן
 חבר -  מירב - פורטל יוסי    

 חבר - ב.הירדן - אבנר צבי
 חבר - נאות הכיכר -  צבר רז  

 חבר -  כינרת - אופיר אבירם
 חבר -  משואה - אלבז יעקב    

 חבר -  צופר - אשאל איתי
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 .2018-1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת  .1 סדר יום :

 עדכונים. .2  

 דיווח –קד"מ  .3  

 ציון דקו. –ערעור על החלטת השולחן לגבי המו"פ  .4  

 שינויים במודל הקצאת המו"פ של השולחן. .5  

 שונות. .6  

 

 .הפרוטוקול אושר -אישור פרוטוקול ישיבה קודמת  .1

 

 עדכונים .2

ם ממועצת הצמחים ייתן תשובתו בסוף בג"צ בנושא השמטת מיני – משה ברוקנטל 

 יוני. בינתיים ממשיכים לעבוד כרגיל.      

נערך דיון ראשוני בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא גביית היטלים              

לפי טון או לפי שטח . יעבור להחלטות הכנסת שבסופן כל שולחן    

יקבע את השיטה לפיה ינהג. גביית היטלים ממגדלים חדשים שאינם    

 איטית. נערכה פגישה עם מרכז  התקדמות –רשומים במועצה    

הועדה החקלאית החדש של ערבה תיכונה שהבטיח לשתף פעולה    

 בנושא. יעשה מאמץ בנושא גם בבקעת הירדן .       

 

לפירוק  2017בעקבות האווירה שנוצרה ע"י משרד החקלאות בסוף   – רוני נקר 

 תה מאז הצלחנו להעלות אונסיגה בגביה .  המועצה דיווחתי על   

 נכון להיום הקף הגביה של חזרה לרמות המקובלות בשולחן תמר.    

 .      2018. בימים אלו יצאו חיובים ל 87%הוא של  2017היטלים    

 

 מקדם בברכה הצטרפותו של חיים צדוקס ,מרכז מטע התמרים  -גרינברג אמנון          

ז"ל .                     מחליף את דני זעירא–באליפז כחבר בשולחן תמר    

 אין התקדמות מאחר והשירותים  -סוגיית יבוא זן תמרים מהודו   

וסניטרים יפקו עד היום את האישורים   הפיטלהגה"צ  בהודו לא ס   

ת והנדרשים. פניתי בבקשה לקנות זנים שמייצרים המעבדה לתרבי   

 רקמה בשפופרות , שניתן לייבא ללא אישורים .   

 

 למגדלי התמרים בערבה בנושא עש התמר הגדול.  ימנו יום עיוןקי   

 עש זה גורם לנזקים משמעותיים בערבה וניסיונות הדברה במשך    

 הניבו תוצאות . סכום הכנס שיש לבצע מחקר בסיסי  מספר שנים לא    

 זה .  של עש על הפנולוגיה    
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 קרנפית התמר  גייתבדיון שנערך בוועדה המקצועית של השולחן בסו   

 העלתה פרופ' אלי הררי אפשרות הדברה באמצעות וירוסים. פניתי    

 וירולוג בוולקני שהתחיל לטפל בהבאת וירוסים –לד"ר נור צ'חנובסקי    

 יעודים להדברת הקרנפית .    

 

 יתקיים "כנס התמר" בתערוכת פרש אגרו משוב .  26.6ביום ג'             

 דקלי  130נמסר דו"ח על שתילת  –הברחת דקלים לאילת ללא היתר    

 ושינגטוניה ועצי תמר באילת שהוברחו ממשתלות במרכז הארץ    

 העצים נשתלו בפברואר  בניגוד לתקנות ההסגר על אילת והערבה.   

 ,וחרף צווי עקירה של השירותים להגנת הצומח באמצעות  2018   

 רים ,ולפני אילת מהצווים ,הגישה ערת הפיצו"ח התעלמה עיריי   

 מספר ימים הגישה עתירה לבג"צ נגד משרד החקלאות .בעתירה    

  טוענת העירייה שמומחה הגנת הצומח של משרד    

ממליץ לא לעקור את העצים . נכון להיום  –שמעון ביטון -החקלאות   

 לדעת , ואין 2018לא נעשה כל טיפול בעצים מאז נטיעתם בפברואר    

 מתי תסתיים הפרשה.     

 

 ד"מדו"ח ק .3

נה . קמפיין ט"ו בשבט הש אורנית ועמיר הציגו סיכום פעילות ק.ד.מ. למחצית 

בשיתוף וואלה. פעילות לרמדאן במגזר הערבי.                                                                

פעילות יח"צ שוטפת                                                                               

המשך גידול אוהדים לתמר בפייסבוק .                                                        

תוצאות הפעילות על פי הנתונים חיוביות מאד. "מתחילת השנה הגענו לחשיפה  

אלף יוזרים יוניקים" .                     353מליון גולשים מתוכם  1.4טברת של מצ 

תוכניות למחצית השנה הבאה:  הפסקת הפעילות עם משרד הפרסום מקאן ,וכדי  

תחזוקת הדף תעשה ע"י אורנית ועמיר .     -לשמר את ההישגים בדף הפייסבוק 

                                                 פעילות תוכן שיווקי במאקו )במקום וואלה( .   

המשך קמפיין במגזר הערבי עד סוף השנה.                                                  

גובשה אסטרטגיה ומכרז לפעילות בינלאומית .  שלוש חברות מתמחות הגישו  

לאות לקידום הצעותיהם ל"משפיעני רשת"  .מנסים לגייס תקציב ממשרד החק 

 הפעילות בחו"ל .  

 

 כדאי לנסח החלטה בקשר לקד"מ חו"ל. משה : 
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 ר לגבי המו"פערעור ציון דקו על החלטת שולחן תמ .4

מנהל מו"פ עמק המעיינות מערער על החלטת שולחן תמר מדווח כי    אמנון  

תכניות המחקר שאושרו בוועדה המקצועית  2לפיה   22.3.18 מיום   

לביצוע בעמק המעיינות בנושא חדקונית הדקל בוטלו ע"י השולחן.    

תכניות אלו שונות לחלוטין מפעילות מיזם החדקונית שמבוסס על    

פטריות אנטומופטוגניות . אלה תכניות שקשורות לחמרי הדברה נגד    

 החדקונית ,פעילות נמשכת , וההחלטה משאירה את מו"פ עמק    

.                                                                    2018-צוב   בהמעיינות ללא תק   

 לאחר דיון הוחלט לדחות את הערעור .    

 

  הקצאת תקציב שולחן תמר למחקריםשינוי במודל   .5

 3,לא אושר תקציבן של  22.3.18בעקבות החלטת שולחן תמר מיום   אמנון :       

של מו"פ עמק המעיינות ואחת של מו"פ ערבה   2תכניות מחקר :    

מו"פ עמק המעיינות -ששני המופים-תיכונה . התוצאה של החלטה זו   

.  מצב זה גרם לתסיסה  2018ומו"פ ערבה תיכונה לא מתוקצבים ל     

ואי נחת אצל מגדלים באזורים שנפגעו וחשש לסרבנות לתשלום    

פוח. מאחר ובכל המופים האזוריים מתקיימים היטלים ותחושת קי   

 50%מחקרים בתמרים, מציע שמידי שנה יחולק תקציב המחקרים    

 במתכונת הקיימת .                                                          50%ישירות למופים ו     

 

ימת בעיה נערך דיון שבו נשמעה הסתייגות גורפת מההצעה אך הייתה הבנה שקי 

 וצריך להתייחס אליה.    

 תוגש הצעה מתוקנת לישיבה הבאה .  –כום יס     
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 שונות  .6

 נזקים משמעותיים במזיק זה . אין מענה כרגע למטעים  –"ציקדת הדבש"  א. 

 תמומן מכספי הרזרבה.יש  -אורגניים. במידה ותוגש תכנית מחקר בהקדם  

 הגה"צ במופים.לפנות לחוקרי   

 מגדלי חיאני מודאגים פנו בבקשה שהשולחן יתמוך בקידום הזן .  -חיאני ב.     

 הבקשה נדחתה .  

 קנ"ט . הנושא ידון בצוות קנ"ט  הועלתה בקשה לדון בשולחן בנושא ביטוחי ג.     

 של השולחן.  

   

 

 

 

 

 

     

 גרינברג אמנון שם:ר       


