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 1-2018 –פרוטוקול שולחן זיתי מאכל 
 19/3/18  מיום

 
 
 

 

 יו"ר שולחן זית -  מגדל - הורביץ גדי :משתתפים
 חבר - כפר קיש - בירגר ראובן  

 חבר - גבעת יואב -  גת ניר
 חבר -  מגדל - מלך צבי  
 חבר -  מג'אר - אדיב ערטול  
 חבר -  שרונה - גורפינקל תומר  
 חבר -  ברק - ויצמן אשר  
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  
  ענף הפירות - רוני נקר  

 
 חבר - שדה אילן - וידר דוד  :חסרים 
 חבר - מרחביה - צפריר יואל  

 חבר -  מגדל - עמרוסי רוברט
 חבר -  ארבל - קליין אלי

 חבר - כפר יחזקאל - לבנה עמוס  
 חבר -  ליבנא - בכור דוד

 
 
 
 

 דיווחים     - על סדר היום  
 2018תקציב מו"פ  -
 2018תקציב שולחן  -
 שונות. -

 
 
 
 
 
 
 
 

 18מרץ  20

 יסן, תשע"ח' נד
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 סוקר השתלשלות הארועים סביב מועצת הצמחים, החלטות מ.החקלאות לגבי  :  ברוקנטלמשה  
 וההשלכות על פעילותה. מיני הפירות השונים    

 
 יקים כעת לחקלאים :מציג שני נושאים המצ   גדי הורביץ: 
 ובמכס נמוך. יבוא זיתים בנפחים קטנים .1    
  הם.יותהתנהלות מגמתית של סוחרים/רוכשי פרי שלא לעמוד בהתחיבו . 2    

 
 הנושא של יבוא באריזות קטנות ובמכס נמוך יוצר תחרות לא הוגנת וגורם   גת ניר : 
 קומי.יבול מ "י למפעלים מסוימים להעדיף יבוא כזה עפ    
 הדבר גם מקשה על מפעלים העומדים בהסכם עם המגדלים וקולטים יבול     
 מקומי.    

 
 ש ?"מדוע שהמפעלים לא יקלטו פרי בימי שישי/מוצ  ויצמן אשר : 
 דבר יקטין היצע הפרי למפעלים שמנצלים מצוקת קליטה וקונים פרי בזול.ה    

 
 צריך לתת את הדעת על תופעה הולכת ומחמירה של קונים שלא עומדים  גורפינקל תומר : 
 תיהם למגדלים.יובהתחיבו    

 
 לא נראה לי שאנו יכולים להתערב במערכת היחסים בין חקלאי לסוחר. . 1  ראובן בירגר : 
 ,ואת הצעת התקציב 2017מציג את בצוע התוכנית המקצועית ב  . 2    
 .2018המקצועי ל      

 
 
 

 ה ח ל ט ו ת 
 תתואם פגישה עם מנהל סחר חוץ במ.החקלאות לדיון משותף בנושא היבוא במכס נמוך)אריזות  .1 
 .ג("ק 49עד   
 ענף הפירות יפיץ למגדלים את סיכומי המחקרים שנעשו בתמיכת המגדלים. .2 
 ח."ש 45000,בהיקף כספי של 2018מאשרים התוכנית המקצועית ל  .3 
 )מצ"ב( ללא שינוי בגובה ההיטל לדונם ועוד פרמיית קנט. 2018-השולחן ל מאשרים תקציב .4 
 בוש הסכמות ימיד לאחר סיום הערכת היבול לעונה הקרובה, תקבע פגישה במ.החקלאות לג .5 
 יבוא משלים של זיתים טריים. ילגב  

 
 
 
 

 גדי הורביץ רשם :       


