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 5-2014פרוטוקול ועדה ענפית  

 1411/21/מיום 
 

 יו"ר - נס-רני בר  נכחו :  
 חבר - הלפרין יוסי    

 חבר - דור ראובן
 חבר - ג'מאל מדלג'
 חבר - אריאל עופר

 חבר - נבון משה    
  חבר - עברי דודו    
  חבר - רוטמן אריה    
 חבר - יגולדשטיין אב    
 חבר - אילן אשל    

 חבר - שוורץ עדי
 אמ"פ - איציק כהן    
 חבר - בר זיו רמי    
 מנכ"ל מועצת הצמחים - צבי אלון    
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל    
 ענף הפירות - רוני נקר    

 
 

 חברה - גרינבלט יעל  חסרים:  
 חבר - דהן דוד    

 חבר - יצחקי רון
 חבר - הכפרי עלמ    
 חבר - מלכה אבנר    
 חבר - סולומון ליסה    
 חבר - קרניאל ישראל    
 חבר - שגב ירבעם    

 מעגן - סמית ראובן
 
 
 
 
 

 

 2014דצמבר,  17   

 "ה כסלו, תשע"הכ 
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  .דיווח  .1    על סדר היום:
 .2015יעדים לשנת  .2
 .2015תקציב  .3
 שונות. .4

 
 דיווחים .1

לשיווק המועצה ל שגנות ועצת הצמחים ליזום התארמשרד החקלאות הטיל על מ נס :-רני בר
במטרה להעלות את ריווחיות המגדלים. הוקם צוות לבחון ולקדם את פירות 

די להקים את עילות הצוות והקשיים שמתמודדים כרני דיווח על פ היוזמה.
 המערכת.

 
דיווח על פגישות עם ועדת הכלכלה בכנסת ופגישות נוספות עם ח"כ במטרה  

 מועצת הצמחים.בתקנות של  םיילהעביר את השינו
 

דיווח על ביצוע הסדר הגביה עפ"י החלטת הוועדה הענפית שהיענות בעלי החוב  
 להגיע להסדר נמוכה מאוד.

 
דיווח על משא ומתן שלנו עם עו"ד שר המייצג בעלי חוב במסלול הוצאה לפועל  

 ובמסלול הליך משפטי במטרה להגיע לפשרה ולא לבית המשפט.
 

 רים זילברשטיין כמחליפה של איציק דהן.דיווח על פעילותה של מ 
 

 ה.ירדיווח על התקדמות מיזם הבוטריוספ 
 

 דיווח מהשטח
 טון  6,000-ב 2013השנה היתה ירידה ביבול בגלל נזקי הקרה בדצמבר  בננותב עופר אריאל

 בערך. המחירים היו טובים.
 

 נות בישראל.העלה את נושא הפוזריום )פנמה( שבירדן המסכנת את ענף הבנ אילן אשל
 

טבע של ברד, גשמים, השנה ענף ענבי מאכל ספג מכות נזקי  -ענבי מאכל  דודו עברי
 כמו כן בעיות בחיי מדף פחות טובים.כישותית ו

שנה מסחרית טובה, יבולים ממוצעים, ישנם זנים חדשים שנכנסים לגידול ואספקה  
 לשווקים.

 
טון, גידול בהיקף הנטיעות, בעיות קשות  50,000. יבולי שיא, שנה קשה   -מנגו  ראובן דור

 לענף בתקופת מבצע "צוק איתן" בשיווק לירדן, יצוא לאירופה ושיווק לעזה.
 טון, בעיות איכות קשות. 20,000יצוא  
 בסה"כ מבחינה עסקית יצאו המגדלים בסדר. 
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 ,2015-פ לנים את תכנית המו"טון יצוא, מכי 50,000-תחזית ל – אבוקדו 
 המחירים גבוהים באירופה. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ים נמוכים ובחלק אחר יבולים להענף במצב סטטי בחלק מהאזורים היו יבו –אגס  עדי שוורץ
 סבירים. בעיית החרכון מסכנת את המשך קיום הענף.

 
 יבולים בינוניים. –אפרסק נקטרינה  אבי גולדשטיין

 קשה בהמשך היתה עונה טובה.בתחילת העונה לזנים המוקדמים היתה עונה  
 

 ה התאפיינה ביבולים טובים ובמחירים טובים.נהש –תפוח  יוסי הלפרין
 
 

 לא נדון.  2015יעדים לשנת  .2

 
 2015ותקציב  2014ביצוע תקציב  .3

 
 הסביר את דרישות קיצוץ התקציב ע"י משרד החקלאות שהכתיב את מבנה  נס-רני בר 

   התקציב.   
 

 ח על הקיצוצים הנדרשים שנעשו במועצת הצמחים ובכל הענפים.דיוו צבי אלון 
 

 .2014ר את ביצועי תקציב סק רוני נקר  
 ענף הפירות צפוי לסיים את השנה ביתרה חיובית של הכנסות מול הוצאות.   
 בהוצאות. כפועל  10%, ירידה של 2014לעומת  2015הציג את השינויים בתקציב    
 -ות המשותפות למיני הפירות יוקטן החלק האחיד לדונם מיוצא של הקטנת ההוצא   
 בשנתיים האחרונות(. 12%לדונם )ירידה של ₪  22-לדונם ל₪  23   

 
 כל הכבוד למשרד החקלאות על דרישת הקיצוץ.  עופר אריאל 
 תכתיבים מבחוץ.יבו עפ"י החלטות השולחן ולא יקבל שולחן הבננות יבנה את תקצ   

 
 קיצוץ העיקרי נובע מפעילות השולחנות.ה אבי גולדשטיין 

 
 

 ה ח ל ט ה 
 לדונם ₪  22-ללדונם פירות הכולל הורדת התקציב האחיד  2015מאשרים את התקציב לשנת  
 .2015-מותנה בגובה הגביה ב 
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 משה ברוקנטל    רשם :       


