
                                                                     
ו"תשע בסיוןו "ט                                                                                                               21/6/2016  

          
:בנושא סדנהקבוצות עבודה במסגרת ב להשתתפותהזמנה   

 
הישראלי הדג למיתוגבדרך ,  המדגה בענף ושיווק גידול ופרוטוקול תברואהתקנות   

 
במכמורת הים למדעיבביה״ס ,  12:00בשעה ,  יום ג' 12.07.2016: בתאריך  

 
בעקבות הצורך בהסכמה משותפת על תקנות עדכניות בתחום המדגה  

קחת חלק בעבודה משותפת בקבוצות אנו מתכבדים להזמינך ל   
אנא הודיע לנו לאיזו קבוצה את/ה רוצה להרשם ולתרום לחקלאי המדגה.  

 
  הסדנה מטרות

.בישראל המים חקלאותשל  תיתיתעשיה למציאות המותאמות דגים לגידול תברואה כתיבת תקנות •  
בקבוצות העבודה השונות. ידובר עליהם ההיבטיםל כל את יכלול אשר,  גידול פרוטוקול עדכון •  
.הדג הישראלי מיתוג לדרישת כבסיס, לפרסום הגידול פרוטוקול של תקצירכתיבת  •  
  .בעתיד עולמיים לשווקים יותר קלה פריצה יאפשרו יאמץ שהענף שהצעדים, הגישה קבלת •

 
:הסדנהלו״ז   

.ברחבת ביה״ס למדעי הים במכמורתוהרשמה התכנסות  12:00  
.רקע כבסיס לעבודת הקבוצות הרצאות 12:15  
הפסקה 13:15  
תייעודיוהתחלת עבודה בקבוצות  13:30  
הפסקה + עדכון תמונות מצב 15:00  
15:20 חזרה לעבודה בקבוצות. -  
תהייעודיוסיכום קצר של תוצרי העבודה על ידי נציגי הקבוצות  17:00  
פיזור 18:00  

 
   רקעהרצאות 

בני – בעולם שקורה למההמקומיות  התקנותהשוואת  •  
קיימא ברמדגה  • עיינה -  
יוסי - להזדמנותמאיום : המדגהענף  •  
מקומית חקלאות תוצרי של ומיתוגשיווק  • הימןאמיר  -  
נדב - התקנות שלסקירה  •  
בני – העבודה קבוצות של גבוהה לתפוקה ייעולהצעות  •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 
 

 
:  העבודה קבוצות מטרותהגדרת   

 
1 מס׳קבוצה  : הגידול בשרשרת בריאותתקנות  -  
'דבידוביץ ונדב מירסדן : רכזים  
רשימה  ,סגלחגי . טלאמיתי , הורביץאבשלום ,  כהןיפתח , רנו'בזיצחק ,אופקתמיר , סמירנובריטה , אסוליןעופר 

זו פתוחה לכל המעוניין לקחת חלק בנושאים אלו. בהרבה הערכה לכל מצטרף.  
ו היחודיים גידולם וסביבות השונים הגידולים על פי בישראל המים חקלאותתחום ) א( אתלהגדיר : מטרות )ב(-  
התחומים ) זואופלנקטון, פיטופלנקטון(אצות , נוידגי ) וקפואים, מצוננים, חיים( מאכלדגי : כולליםהגידולים ) 1

.המים חקלאות בהגדרות שכלולים אחר ייצורכל . חיים בעלי מחלות שבפקודת ברגולציה שיכללו  
.וכלוביםאקווריונים , בנויותבריכות , חפורות בריכות כוללים הגידולבתי ) 2  
 גשמיםמי ( שונים ממקורת יםמי , מלוחיםמים , מתוקיםמים : כוללים המים חקלאות שבשימושהמים ) 3
.ממוחזרים ומים נחליםמי , בארותמי ), שטפונות(  

 
2 מס׳קבוצה   מקומי בייצורדגים ( המיובא לבין הישראלי הטרי הדג בין משווק מוצר של רגולציההשוואת  -
:)  מיובאים דגים  לעומת  
רובינשטייןגיא : רכז  

שי , באשדוד קושניר גלסרשני , הדרשושי ,   פיסמניקאלכסנדרה , עזרא בןריבה ,  דרבקיןולדימיר ,  גורן פז 
חגי .שרון גלית אואלכסנדרה , ישראלירון , רמקר רזרינה ,וייס צדיקלילך , סגלניצן ,  יציבנדב , גלרעמיחי , אגוזי
רשימה זו פתוחה לכל המעוניין לקחת חלק בנושאים אלו. בהרבה הערכה לכל מצטרף. ,סגל  

וסביבות השונים הגידולים על פי בישראל המים חקלאותתחום ) א( אתלהגדיר : מטרות  
 

הפיקוח על להבדיל ממדינות אחרות באיחוד האירופאי, ולהבדיל מענפי גידול חקלאיים אחרים בישראל,  תקציר:
מוצרי הדגים המשווקים בישראל לא מרוכז באופן מלא ובסמכות השו"ט, כאשר הפיקוח על מוצרים מיובאים 

ן). במצב הקיים יש נמצא כיום  בתחום האחריות של משרד הבריאות מתוקף תקנות של בריאות הציבור (מזו
איפה ואיפה בין הדרישות שמכיל השו"ט על מגדלי הדגים בישראל אשר לא עומדים בקנה אחד עם הדרישות 

שמכיל משרד הבריאות על מוצרים מקבילים אשר המגיעים מייבוא.  
האם המצב הקיים, שאחריות הפיקוח על הייבוא היא בסמכות משרד  השאלות  בהם נתמקד בדיון הם:

ות הוא מצב תקין והוגן?הבריא  
האם הדרישות והבדיקות הקיימות כיום, בין הדגים המשווקים מיבוא, לדגים המשווקים מייצור מקומי הם 

בהלימה אחת?  
הגדרת רמת הבדיקות אשר היינו מצפים לראות על הדגים המשווקים מיבוא.  
הגדרת רמת הפיקוח על ממשק הגידול והשיווק של הדגים המשווקים מיבוא.  

ללא קשר לנושא היבוא, יש מקום לבחון שהדרישות לפיקוח על מוצרים ממקור של גידול חקלאי עומדות גם 
בהלימה לאלו המוטלות על דגים ממקורות אחרים (ים תיכון, כנרת), וזאת בכדי לייצר מדיניות אחידה של 

דרישות פיקוח ווטרינרי לדגים ומוצריהם בכל שרשרת הערך.  
 
 
 
 
 



                                                                     
 
 

3 מס׳קבוצה    הטרי הישראלי הדגמיתוג ושיווק  -
אלוןגיא ו מיטלאורי : רכז  

חגי , טורי, מנדלסוןעופר , תמיראלון ,  הימןאמיר , רזניקראול , דרור, סגלרון , לוסטינגריורם , גברי , יעישיוסי 
  רשימה זו פתוחה לכל המעוניין לקחת חלק בנושאים אלו. בהרבה הערכה לכל מצטרף. ,סגל

וסביבות השונים הגידולים על פי בישראל המים חקלאותתחום ) א( אתלהגדיר : מטרות  
נקודות לדיון בנושא:  

 
4 מס׳קבוצה  – קיימא ברמדגה  - מיתוג   
עיינה: רכזת  

, מגנוסיואב , מלכילירון , שלויעדו , לויעדי ,  אבנימלךיוריק , קישינבסקיאנדריי , בורובסקיתומר ,אייגרעקיבא 
רשימה זו פתוחה לכל המעוניין לקחת חלק בנושאים אלו.  ,סגלחגי .טוב יוםיורם , לשםיוסי , אלוןדן ,תומאס

בהרבה הערכה לכל מצטרף.  
וסביבות השונים הגידולים על פי בישראל המים חקלאותתחום ) א( אתלהגדיר : מטרות  

:הקבוצהמטרות   
:לפי קיימא בר מדגה ניהול של היעדיםמיפוי   

. התנעה ופעולות נדרשת פוטנציאליתתמיכה , פוטנציאלייםשותפים , זמןטווח , המוצעהשינוי ,  סביבתיתסוגיה 
 תמלאהקבוצה . המידגה לענף הקשורות הסביבתיות הסוגיות את המפרטת טבלה תוצג הרקע הרצאתבמהלך 
.עבודתה במהלך זו טבלה ותפתח  

.לציבוראו /ו החלטות למקבליהמיועדת  – קיימא בר ממשק אימוץ לתכנית בסיסכתיבת  –) הטבלה( המיפוילפי   
.בציבורהחדש " מיתוג"ה לקידום וגישות כליםהצעת   

 
  קבוצה רכז מכלסיכומים 

 
פיזור  

 
 

 מירב את בסדנא לכלול מבקשיםאנו , התקנות בסוגיית ומנומקת מבוססת מקצועית עמדה להציג שנוכלבכדי 
!ביותר חשובההשתתפותכם . בתחום המקצוע ואנשי המשתתפים  

נודה לכם מאוד באם תוכלו להודיע לנו לאיזו קבוצה הנכם מוכנים להצטרף על מנת לעזור ולתרום מהידע 
והניסיון שלכם.  

.0525554793או בטלפון   nitzan.gour@gmail.comאנא אשרו הגעתכם במייל :  
קבוצה אתם רוצים לקחת חלק.וציינו בבקשה באיזו   

 
,בברכה  

 
רון בני טצוזאןד״ר   

 
 


