ענף הפירות
 9נובמבר2014 ,
ט"ז חשון ,תשע"ה

פרוטוקול ועדה ענפית
מיום 18/9/14

4-2014

נכחו :

רני בר-נס
הלפרין יוסי
דור ראובן
ג'מאל מדלג' -
איציק כהן
סמית ראובן -
בני קלמן
נמרוד חפץ
אלי כהן מוגרבי-
אמנון
מאירקה
משה ברוקנטל -
רוני נקר

יו"ר
חבר
חבר
חבר
א .מ  .פ
מעגן
ברעם
נירים
רכז ועדות חקלאיות
רכז משק ארז
רכז ענף האבוקדו העלומים
מנהל ענף הפירות
ענף הפירות

חסרים:

שוורץ עדי
אריאל עופר -
נבון משה
כפרי עלמה
יצחקי רון
דהן דוד
רוטמן אריה -
קרניאל ישראל -
גולדשטיין אבי -
שגב ירבעם -
עברי דודו
סולומון ליסה -
גרינבלט יעל -
מלכה אבנר -

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
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על סדר היום:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.1

דיווח של מגדלי עוטף עזה על מבצע "צוק איתן" והבעיות שהם
מתמודדים עמן.
הקדמת אישור תקציבי שולחנות לאוקטובר.
מעבר מגביה לדונם לגביה לטון.
דיווח על התקדמות חקיקת התקנות בכנסת.
הרמת כוסית וברכות לראש השנה.
שונות.

דיווח מגדלי עוטף עזה על מבצע "צוק איתן" והבעיות שהם מתמודדים עימן
רני בר-נס :

כהזדהות עם נוטעי עוטף עזה במבצע "צוק איתן" התקיימה ישיבת ועדה ענפית
בקיבוץ עלומים במטרה לסייע לקבלת פיצוי על הנזקים ולעזור בהחזרת החיים
לשיגרה.

נציגי עוטף עזה :נציגי עוטף עזה הציגו בפני הוועדה את הבעיות שהיו להם לפני המבצע ,במהלך
המבצע וההתמודדות הקשה שהם עומדים אחרי המבצע .צויין ע"י הנציגים גם על
האבדות בנפש.
כל הדוברים הציגו נחישות בצדקת הדרך והמשך עשייה למרות הפגיעות הקשות
בנפש וברכוש.
התמונה הכללית שמתקבלת שהבטחות ורצון טוב יש לכל הגורמים מחד ומאידך
בירוקרטיה וסרבול תהליכים עד כדי ביזוי ואי התחשבות בחקלאי האזור .כמו כן כל
נציג הציג את היקף ענף המטעים והבעיות הספציפיות לכל מגדל וישוב .התקיים
דיון של הנוכחים בבעיות שהועלו ויכולת מתן פתרונות.
ה ח ל ט ה:

א.
ב.

הוועדה הענפית משתתפת בצער הנופלים ושולחת תנחומים למשפחות
השכולות ואיחולי החלמה לפצועים.
הוועדה הענפית הגדירה את הנושאים המרכזיים שבה יש לה יכולת לסייע
מתוך מכלול הבעיות ולקיים פגישה עם רמי כהן מנכ"ל משרד החקלאות
במטרה למצוא פתרונות לבעיות שהועלו ולזרז את תהליכי הפיצוי.

.2

הקדמת אישור תקציבי השולחנות לאוקטובר
לא התקיים דיון.

.3

מעבר מגביה לדונם לטון
לא התקיים דיון.
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.4

דיווח על התקדמות חקיקת התקנות בכנסת
תאר את הפגישות עם ח"כ ברוורמן יו"ר ועדת הכלכלה וח"כ ברלב וחכ"ים נוספים
רני בר-נס:
במטרה לקדם ולדחוף את ביצוע חקיקת התקנות.

.5

מבצע גביית היטלים
משה ברוקנטל :דיווח על התוצאות בשטח לאחר פרסום הסדר התשלומים לבעלי החוב שבעיקרו
אין מוטיבציה ורצון של בעלי החוב לשלם בהתאם להסדר החדש .נעשו מספר
יוזמות של ענף הפירות לקדם את התשלומים במספר ישובים וההצלחות הן
חלקיות.
רני בר-נס :

דיווח על פנייתו של עו"ד שר המייצג את רוב המגדלים שנפתחו נגדם הליכים
משפטיים ,להגיע להסדר ופשרה .נתוני הפתיחה והסיום במשא ומתן הם עפ"י
ההסדר שהוחלט ע"י הוועדה הענפית )אין הנחות(.

רשם :
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