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 2-2018פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 6/3/18מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   מיגל - אלקנה בן ישר
 חבר -   שה"מ - ישראל דורון

 חבר  -   ברעם - קלמן בני
 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר

 חבר -  בראשית - נאי איילוי   
 חבר -   ברעם - שטהאל פול

 חבר -   עלמה - גולן אברהם   
 חבר -  מרום גולן - פישר ערן
 מנכ"ל אמ"פ - איציק כהן
 מיגל - שמעון זית

 שה"מ - יעל גרינבלט
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל

 ענף הפירות -  רוני נקר
 ענף הפירות - אורנה סנדל

 ענף הפירות -מרים זילברשטיין
 ענף הפירות - שמעון אנטמן

 יג"למ - עמוס נאור
 מיג"ל - שלומי כפיר

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי
 ועדה חקלאית גולן - גיל סופר

 
 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי   חסרים :

 חבר -   סאסא - נוי נמרוד
 חבר -   רפקור -בנבנישתי גרונר   

 חבר -   צובה - צמיר מוטי   
 חבר -   אלרום - הירש דוד  

 חבר -   אודם - זבטני מוטי
 חבר -  קדמת צבי - זמר ברוך   

 חבר -   שעל - חזיזה אלי
  חבר -   מטולה - לויט נועם

 חבר -   אביבים - פרץ ישראל
  חבר -   עין זיוון - קודיש אלכס

 חבר -   יונתן -רושנסקי אליעזר    
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 דיווחים..  1 : סדר יום
 ולחן.ותקציב המו"פ של הש 2018תקציב שולחן תפוח .  2   

 התחייבויות עתידיות בנושאי מו"פ..  3
 

 
 
 יםדיווח .1

 ומשמעויות. 1/3/18-הציג את מלאי התפוח בקירור ב : ודד רטנרע
 טון מכסות ללא מכס. 5,000-טון ויש עוד כ 35,000-בקירורים כ  
 טון. 40,000סה"כ   
 וק ואין מקום לפי האינפורמציה המוכרת לנו לגבי הצריכה הכמות עונה על דרישות הש  
 הקלות ביבוא תפוחים מעבר למה שנקבע בהסכמים עליהם חתומה ישראל.לאפשר   
 באופן כללי, מדיניות השולחן היא לא לאפשר הגדלת מכסות יבוא ללא מכס בשום מצב.   
 מכס שישלים את הכמות  עםכאשר יש מחסור מסויים )מצב שלא קיים כעת(, יהיה יבוא   
 החסרה.  

 
 .כמחלקה לטיפול בתוצרת חקלאית במיגלמעבדת הקירור פעילות דיווח על שילוב  ן:עמוס לוי
 השינוי פותח בפני המעבדה אפיקי פעולה חדשים, שיתופי פעולה אפשריים ומבטיח את   
 חשוב לציין שדרוג הפעילות המקצועית של המעבדה יסייע וירחיב פעולתה לאורך זמן.   
 מודה למעורבים בהצלחת השילוב תוך התמודדות ר. את השרות לבתי האריזה והקרו  
 עם קשיים מורכבים.   
 מדווח על פעילות משרד החקלאות ע"מ למנוע אפשרות שהמשרד יוביל צעדים   
 העלולים לגרום ליבוא תפוחים מסין לישראל.  
   

 יש להכין תכנית מגירה לפעילות ציבורית באם הנושא יתקרב למימוש. שמעון זית :
 

 מדווח על היערכות ענף הפירות במציאות המשתנה ועל השתלבות הענף בקמפיין  ברוקנטל: משה
 משרד הכלכלה, והתאחדות , "מיוצר בישראל" בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות  
 האיכרים.  

 
 מדווח על הצעדים הקשורים בבג"צ שהוגש ע"י ארגון מגדלי פירות בהתנגדות להוצאת  הן :יצחק כ
 ני הפירות בטיפול המועצה.חלק ממי  
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 2018תקציב ותקציב מו"פ שולחן תפוח  .2
 נמוך מהמקובל בשנים  אחוז נמוך מהשטח. מספר זה 2017ה נגבו היטלים בגין עד כ :רוני נקר
 בלתי אחראיים של משרד ע בין היתר מהמסרים המבלבלים ואולי קודמות והוא נוב  
 החקלאות בנושא הגביה.  
 המשרד מתייחס לענף התפוח כ"ענף במבחן".  
 המשרד ישקול מחדש את המשך פעילות שולחן תפוח בהתאם לתוצאות הגביה בגין   
 . יש חשיבות מכרעת להשגת יעד הגביה בחודשים הקרובים הן 2018 במהלך 2017  
 סכן את המשך פעילות שולחן התפוח והן כדי להיות מסוגלים לבצע את א לכדי ל  
 .2018-משימות שהענף הציב לעצמו בה  

 
 תכנון מול ביצוע. 2017מציג תקציב   
 להפעיל תקציב מו"פ בסכום המתבקש ע"י בשלב זה המצב כפי שמוצג לא מאפשר   
 ₪(. 1,250,000השולחן )  

 
 תקציב ביקורת הבוסר בתפוח לא מופעל ביעילות. יש לקיים דיון ולהגדיר את המטרות  אסף קרת

 לה ורק אם הן ישימות יש לתקצב זאת.של הפעו  
 

 וסר בתפוח שיוצג לחברי שולחן תפוח.נה סנדל תכין מסמך עבודה בנושא הבאור  סוכם :
 

 בישיבה )מצ"ב(. מאשרים את תקציב המו"פ כפי שהוצג - החלטה :
בעוד כחודשיים תעשה בדיקה נוספת של . מהתקציב 20%באופן זמני מוקפא  -

מתקציב המו"פ כולל התמיכה  20%הקפאת  שתאפשר ביטול מצב הגביה
 במעבדה.

על ענף הפירות לעשות כל מאמץ לשפר את מצב הגביה כדי שניתן יהיה לבצע את  -
תכנית המו"פ במלואה. גם חברי השולחן ורכזי הוועדות החקלאיות באיזורים 

 נקראים לשתף פעולה בשכנוע המגדלים לשלם את ההיטלים כנדרש.
כולל התמיכה בתיקון תקציב המו"פ  2018ן תפוח מאשרים את תקציב שולח -

 בהתאם.במעבדה 
 
 התחייבויות עתידיות בנושא מו"פ .3

 מציג שינוי באופן העבודה של המדען הראשי במשרד החקלאות. :שמעון זית  
 מהסיכום שיתוקצב להן, יזכו  50%תכניות שהענף יתחייב מראש להשתתפות של    
 כאיות למימון המדען.לעדיפות במיון התכניות הז   
 תכניות מחקר שיפורטו להלן ואשר בגינן מתבקשת התחייבות  3מו"פ צפון הגיש למדען    
 .2021, 2020, 2019בשנים  50%השולחן למימון של    

 
 שיפור כושר התחרות של התפוח הישראלי  –עומר קריין ד"ר תכנית באחריות  א.   
 לשנה(.₪  200,000שולחן לשנה )מזה ה₪  400,000בתקצוב של     
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 בשנה ₪  150,000יעל זלצר בנושא מיכון במטע בתקציב של  ד"ר תכנית באחריות ב.   
 לשנה(.₪  75,000-)מזה השתתפות השולחן ב    

 
 ₪  150,000רקפת שרון בנושא עש התפוח בתקציב של ד"ר תכנית באחריות  ג.   
 לשנה(.₪  75,000-לשנה )מזה השתתפות השולחן ב    

 
 
 

 (, לא יאפשרו להתקדם בנושא 2018הסכומים המוצגים כאן )כולל תקציב  עמוס נאור :ד"ר  
 הפרוייקט העיקרי של ענף התפוח בקצב הנדרש.    

 
 התכניות האמורות  3מתקציב  50%מאשרים התחייבות השולחן להשתתף במימון  החלטה : 
 .2021, 2020, 2019בשנים    

 
 2018תקציב  -  מצ"ב  

 מוקפא( 20%)מזה בשלב זה  2018תקציב מו"פ שולחן תפוח  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עודד רטנר    ם :רש       


