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 1-2018–פרוטוקול שולחן תמר 

 22/3/18מיום 
 

 יו"ר השולחן - אמנון גרינברג משתתפים :  
 חבר -  פצאל - אקוע יחיאל    
 חבר -  חצבה - ינאי יצחק    
 חבר - נתיב הגדוד - אורן חיים    

 חבר -  גרופית - ניצן אפי
 חבר -  נערן - ליאור גדי    

 רחב - כפר רופין - בוקי גלזנר
 חבר -  צופר - אמיתי ערן
 חבר -  ארגמן - קופר אורי

 חבר - עין הנציב - שטרן שי    
 חבר -  תומר - כהן יאיר

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל
 ענף הפירות - רוני נקר    
 ענף הפירות - יעקב רובין    

 
 חבר -  קטורה - סולומון ליסה חסרים :  
 חבר -  מירב - פורטל יוסי    

 חבר - ב.הירדן - אבנר צבי
 חבר -  פצאל - בלומנפלד גדי

 חבר - נאות הכיכר -  צבר רז  
 חבר - טירת צבי - רותם אבנר

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

 חבר - נתיב הגדוד - אנונו אופיר
 חבר -  צופר - אשאל איתי
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 .הפרוטוקול אושר  -אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
 .עדכונים .2
 
 

 ממועצת הצמחים יתקיים בשבוע הבא. מיני פירות עניין הוצאת בג"ץ  ב :רוקנטלמשה ב
 במידה וידחה יבוצע קיצוץ בכוח אדם ובפעילויות המועצה.   
 -תכניות מחקר 25מדען ראשי משרד החקלאות וועדת ההיגוי של ההוגשו ל  
 ביית היטלים בענף המטעים לפי דונם והמגדל הוא ג כולן מענף פירות .   
 תבצע גביה לפי טון והתשלום מהוההדרים ד שבענפי הירקות שמשלם , בעו  
  ס" של הענף. שואפים לשנות השיטההוא "עקב אכיל-המשווקיםע"י   
 בשולחנות הבעייתיים.  

 
בביצוע .                                                                             שלושת המיזמים שאושרו  ן גרינברגאמנו

 התקיים ביזמתנו יום עיון למגדלי תמרים בערבה תיכונה במגמה   5.3ב    
             להגביר  המודעות ושתוף הפעולה עם השולחן .                                                                                       
 הכנס  השנתי שהתקיים בבקעה עבר בהצלחה, עם נוכחות של למעלה   
 ממאתים וחמישים מגדלים.   הופץ מסמך לכל סוכנויות הטיולים בארץ   
 ( שמוציאות טיולים למרוקו ,ובו הסבר ובקשה ממדריכי הטיול 30)למעלה מ  
 למנוע כניסה ונגיעה בתמרים ודרכי מניעה להפצת מחלת הביוד.   

 
 מ בהשתתפות משווקים ,ההחלטות ד"ציג את  פרוטוקול ישיבת צוות קמ צן :י ניאפ

מ. חו"ל הכוונה ד".בתקציב קשנתקבלו והצעת התקציב )פרוטוקול מצורף(   
 –מלש"ח  560לקמפיין חובק עולם בהשתתפות משרד החקלאות בהיקף של   
 מלש"ח . 420מלש"ח ושולחן תמר   420 -היצואנים  
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מציג את תקציב המחקרים כפי שאושרו ע"י הועדה המקצועית של השולחן.  י נקר :נרו

 רזרבה . ₪  65.000ובתוכו ₪  650.000סך התקציב   
 שמבוסס על  מאמצי  2017הכולל עדכון הביצוע של התקציב כולו ג את מצי  
 ההשלכות של הגדלת ההכנסות  .טובות גביה נרחבים שהניבו תוצאות  
 הרחבת התקציב לקד"מ חו"ל, כפי שביקשו החברים בשולחן  מאפשרות  
 בישיבה הקודמת.  

 
 מציע שמחקרים שמבוצעים במסגרת המיזמים לא יתוקצבו ע"י השולחן .  י ניצן:אפ

   
 . אושרה ברוב קולותההצעה  .1 החלטה : 

 ש"ח ממחקרים   50.000העברת  של אושר בתיקוןהמעודכן התקציב  .2  
 ₪. 420,000-לקד"מ חו"ל לתקציב הגדלת ה וכן מד"לק   
 (. 2018-)התקציב המעודכן מצורף + תכנית המו"פ המאוחרת ל   

 
 .לא יתכן שנבחרו "יקירי הענף" שלא משלמים היטלים יחיאל :   שונות

 
 כשהתברר המצב, הובטח ע"י צבי אבנר  שבוע לפני הטקס, :אמנון   
קרה . משה מבטיח שיטופל הדבר לא  שההיטלים ישולמו עד הטקס.   

 . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 גרינברג אמנון :רשם       
 
 
 

 


