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 4-2018פרוטוקול שולחן תפוח מס' 

 18/10/28מיום 
 חבר -  יו"ר השולחן - עמוס לוין  :משתתפים

 חבר -   ברעם - אברהמי רמי   
 חבר -   אורטל - אופירבלאו    
 חבר -  בראשית - נאי איילוי   
 חבר -   רמג"ש - יהודהויינברג    
 חבר -  פרי מטולה -  כץ קובי   
 חבר -   אודם - עידועמר    

 חבר -  מרום גולן - ערן פישר
 חבר -  בראשית - אסףקרת 

 חבר -גליל עליון-ועדה חקלאית - קלמן בני
 חבר -   אודם - רפפורט בועז

 חבר -   ברעם - שטהל פול
 חבר -  ענף הפירות - עודד רטנר

 חברה -   שה"מ - יעל גרינבלט
 חבר - ועדה חקלאית גולן - גיל סופר

 משקיף -  מו"פ צפון - ןזית שמעו
 משקיף -   יונתן - יונתןרטנר 

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל
 ענף הפירות - אורנה סנדל

 ענף הפירות - אנטמןשמעון 
 מנכ"ל אמ"פ - איציקכהן 

 רום-אל - שאולנשיץ 
 רמת מגשימים - ישר אלקנהבן 

 מנרה - כפירשלומי 
 מנרה - שולמןמקסי 

 יפתח - ענתזיסוביץ 
 

 חבר -  מג'דל שמס - אסאד ספדי   חסרים :
 חבר -  נווה אטיב - מנחםברוך    
 חבר -   עלמה - גולן אברהם   
 חבר -  ראש פינה - חביב אהרון   
 חבר -   ברעם - יוסימאסטרו    
 חבר -   הרקור - אברהםמייסטר    

 חבר -   סאסא - נוי נמרוד
 חבר -   אביבים - שמוליקקאופמן 
 חבר -  מעלה גמלא - דורון שניידר

 2018נובמבר,  7

 כ"ט חשון, תשע"ט
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 .  פרידה מחברי השולחן הקודמים.1 : סדר יום

 אישור להמשך פעילות יו"ר.  .2   

 .  בחירת ועדות מקצועיות )צוות קנט, קד"מ, מו"פ(.3   

 .  נוהלי עבודת השולחן.4   

 ומשמעויות, טיפול בנושא  1/11/18.  אינפורמציה )מפקד 5   

 יבוא והכנות ליצוא תפוחים של הדרוזים בגולן(.מכסות ה      

 .  החלטה על סוג הגביה )לדונם או לפי שיווק(.6   

 .  גובה ההיטל לדונם.7   

 .  שונות.8   

 
 
 
 פרידה מחברי השולחן הקודמים .1

 הישיבה נוהלה בשלב ראשון )עד לבחירת יו"ר( ע"י משה ברוקנטל. 
 חברי השולחן המסיימים עמוס לוין ו -יו"ר היוצאה הקודמת והודה למשה ציין את פעילות השולחן בקדנצי 
 ו ם לא מימשו את המנדט שקיבלו ונעדרציין שחלק מחברי השולחן הרשומי את תפקידם בשולחן. 
 מהרבה ישיבות. 

 
 אישור להמשך פעילות יו"ר .2

 )עמוס לוין לא השתתף( משה ברוקנטל 
 כיו"ר השולחן. לוין עמוסלשולחן לחדש את המינוי של מציע  
 אושרה פה אחד.של עמוס מחדש כיו"ר השולחן בחירתו  

 
 ועדות משנה לשולחן .3

 מציג את מהות הוועדות שמוצע לבחור.   עודד רטנר: 
 "פ ומביאה אותו לאישור השולחן.עוסקת בהכנת תקציב המו ועדת מו"פ: א. 
 פי שהם רואים אותם וזה הוועדה צריכה לרכז מהמגדלים את צרכי המו"פ כ  :אייל   
 צריך להנחות אותה בעבודתה בקביעת סדרי עדיפויות.    

 
 תפקידה ללמוד את הפוליסה הקיימת, להכין רשימת נושאים בהם  ועדת ביטוח נזקי טבע ב. 
 נדרש שיפור ולקיים משא ומתן מול נציגי קנט על מנת להתקדם במימוש השיפורים הנדרשים.  

 
 ת הרכב הוועדות ומשלים את ההרכב במגדלים שהביעו רצון להשתתף.מציע א עמוס לוין: 

 
   אייל יונאי, שמעון זית, אופיר בלאו, ישראל דורון, עודד רטנר, גרינבלט אברון,יעל  ועדות מו"פ: 
 מנהל המו"פ בענף הפירות(.-ערן, שטהל פול )+ שמעון אנטמןפישר    
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 רטנר, אייל יונאי, בני קלמן, יונתן רטנר, יהודה ויינברג, עמוס לוין, עודד ועדת ביטוח: 
 ברוקנטל )המייצג את ענף הפירות ומרכז את הטיפול בנושא(.משה    

 
 מאשרים את הרכב וועדות המו"פ והביטוח כפי שגובשו והוצגו. החלטה : 

 
 
 
 
 אינפורמציה .5

 ור תקנות מועצת הצמחים הישיבה כונסה בדחיפות מאחר ומתבצע כעת הליך של איש  משה : 
 ויש צורך לקבל את ההתייחסות של שולחנות המגדלים למספר נקודות שיובאו לאישור    
 מציין את הנוהל בו נקבע הרכב השולחן, המועצה בנתה את בוועדת הכלכלה בכנסת.   
 זוריות שהוקצו להם מקומות לצות הרכזים החקלאיים במועצות האהשולחן עפ"י המ   
 זור ת כאם למשקלם היחסי בשטחי התפוח. התאחדות האיכרים בכללותה נחשבבהתא   
 זורית.כלל ארצי כמו מועצה א   

 
 רואה בעיה בייצוג היחסי הגבוה של נציגים מקיבוץ אחד בשולחן. שלומי : 

 
 זורים שאינם באים לידי ביטוי כי לא היו "י האזורים. יש תת אאלה הנציגים שהוצעו ע  עודד : 
 ם חקלאים שהיו מעוניינים להיות משובצים בשולחן. התהליך היה שקוף ולכל אחד ש   
 היתה אפשרות להציג את מועמדותו. חלק מחברי ברעם מייצגים גופים אחרים )קיבוץ    
 זורית(. מציע לנהל מעקב אחר השתתפות חברי השולחן בישיבות אחר או מועצה א   
 יקה עם חברים שאינם משתתפים ובהתאם לצורך ולבקש מהרכזים החקלאיים לקיים בד   
 להחליפם במגדלים אחרים.    

 
 מציין שפנה למגדלים מקיבוצים שאינם מיוצגים ונאלץ לשבץ חברים שהסכימו  בני קלמן : 
 להשתתף.   

 
 מפרט הסעיפים העיקריים הנכללים בתקנות המוצגות לאישור בכנסת.  משה : 
 ן אשר מקבלים את ההחלטות על אופן השימוש בכספי החובה של חברי השולחמציין    
 המגדלים להימנות בין משלמי ההיטלים למועצה באופן סדיר.   

 
 של  נושא המודעות למשמעות פעילות הענף ופעילות שולחן המגדלים ומידת התרומה   יהודה.ו 
 פור פעילות זו אינה ברורה לחלק גדול מהמגדלים ונדרשת פעולה אינטנסיבית לשי   
 נקודה זו.   
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 גביה לפי שטח או לפי יבול וגובה ההיטל שיהיה רשום בתקנות .7+  6

 במסגרת התקנות אשר יובאו לאישור בוועדת הכלכלה של הכנסת יש התייחסות  משה ברוקנטל: 
  ם שללנושא הגביה. התקנות המוצעות מאפשרות לשולחנות לבחור בין שתי דרכי   
 ה היא אם בגביה לפי שטח נוכל להמשיך ולהבטיח שיעור גביה ראוי. השאלגביה.    

 
 מחייב המשך הגביה לפי דונם שנראה לו יותר שוויוני.בסיס הגביה. מתנגד לשינוי  קובי כץ: 

 
 דונםלהיות לפי  ךשולחן התפוח מחליט שאופן הגביה בתפוח ימשי החלטה : 
 .לדונם ₪ 75 , 2018-ההיטל יהיה כפי שהיה בוגובה    

 
 ות.בגובה ההיטל שיכלל בתקניש לדון גם   משה : 
 לדונם.₪  75כלומר  2018להציע בתקנות את גובה ההיטל של ממליץ    

 
 לדונם(.₪  24.50)היום להקטין את החלק מההיטל המממן את התקורות  מבקש אסף קרת: 
 והמועצה חייבים להתייעל.הענף    

 
 
 
 שונות .8

 סטנדרטים ופרי ישראלי 
 ק הסטנדרטים לעומת זאת משרדי החקלאות מציינת שאין התקדמות מעשית בנושא חו אורנה סנדל: 
 והבריאות מקדמים את נושא המיתוג וסימון התוצרת המיוצרת בישראל.   
 בקרוב בקמפיין בנושא זה כמו גם בעידוד הציבור לצרוך פרי ישראלי טרי בעונתו. יצאו    
 ר מציינת שבמשרד יש גם מגמה לעודד אריזות סגורות של פרי קטן ופרי פחות מפוא   
 בעיקר לצריכה ע"י ילדים. מציעה לבתי האריזה לשתף פעולה עם נושא המיתוג של    
 הפרי הישראלי.   

 
 המיתוג מתאים לפרי איכותי הפודה מחיר שיכול לשאת את העלות. אסף קרת: 
 להשקעת משאבים וחומרי אריזה יקרים בפרי הקטן והלא איכותי.מתנגד    

 
 לעומת היבוא, יש מקום לשים דגש גם על נושא הטעם. בקידום הפרי המקומי  שאול : 

 
 )כולל הנספקים(.להימנע מלהשקיע באריזות יקרות ומיותרות   בני : 
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 משרות. איני רואה אפשרות לצמצום בענף. 8.5"כ הענף מצומצם מאוד. בסה  משה : 
 

 נושא התקורות חייב להיבדק מחדש. עמוס לוין: 
 

 לדונם.₪  75ם שגובה ההיטל שיהיה רשום בתקנות יהיה מאשרי ה ח ל ט ה: 
   

 
 
 התייחסויות שונות .8

 מחייב העברת המידע המקצועי למשלמי ההיטלים בלבד.  יהודה : 
 

 "צ שהוגש נגד הוצאת מיני פירות מטיפול ע"י מדווח על ההתקדמות בנושא הבג איציק כהן: 
 המועצה.   

 
 כיום לאגס ולרימון שלמגדלים שלהם אין כתובת ואין מסגרת יש ללמוד ממה שקורה  גיל/אלקנה: 
 לטיפול בבעיות המשותפות ולהסביר את החשיבות של שמירה על התפוח כמסגרת    
 מאורגנת.   

 
 המגדלים אינם מודעים לכך שהאחריות לטיפול בנושאים שונים כמו סטנדרטים, מים  יונאי אייל: 
 המועצה יכולה רק להביא את עמדת המגדלים בפני  ופערי תיווך אינם בידי המועצה.   
 הגורמים המטפלים שיבדם ההחלטה.   

 
 

 שלומי כפיר:    רשם        


