
 
 

 
 

 הדריםענף ה

  56000, 235.ד.ת,יהוד 40  העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40,Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: ganity@plants.org.il 

 03-9595619: פקס543-95956: טל

C:\Documents and Settings\avigael\Local Settings\Temporary Internet 

 2 מתוך 1עמוד 

 ' לכב
 חברי ועדה ענפית הדרים

        

             2011/45/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית שנערכה ביום : הנדון     
   
 ,הלל גרוסר, חי בנימיני, ל מועצת הצמחים" מנכ-צבי אלון , ר" יו-אריה שרייבר : נוכחים 

 ,משה סרפרז', שוקי קנוניץ, אשאולי גור לבי, אמנון גרציאני, בועז גלעדי,             אריה מלך
 .גולדה עזוז, רוני רזון, קובי רייך,             יוסי גרינברג

 
 .טל עמית, דורון טימר, רוני נקר : משתתפים נוספים

 
 ,דורית קמיאל, צבי שפירר, קובי נגר, מאיר פיינצק, דוד גפן, רמי סיגל,  רמי הסל :חסרים

 .ישראל עבדי,             אורי קנמון
 

 על סדר היום
 
  טל עמית-דווח כללי . 1
 

 . משנה רגילה ובכך שתסתיים מוקדם מהצפוי15% -עונה שייחודה בכמות הפרי הקטנה בכ 
 עונה טובה מבחינת ביקושים ומחירים הן בשוק המקומי הן ביצוא והן -מבחינות אחרות 

 .י רוני נקר"עוצג בהמשך יהנושא , לירידה ביבולים השלכות על תקציב הענף. בתעשייה
 
  דורון טימר-סיכום ראשוני של עונת ההדברה . 2

 .העונה הנוכחית הסתיימה ללא דיווח נזקי זבוב
 .דורון טימר נתן סקירה שמשווה את עונת ההדברה הנוכחית לעומת קודמותיה

הייתה עלייה במספר הסבבים , )הרבה שטח צעיר( בשטח המרוסס 17%למרות ירידה של 
 בשל סבבי ריסוס 16בוצעו . מהמה והגיע רק בינוארבשל החורף שהת, תלעומת שנה קודמ

ג עלה השימוש "עקב דרישת המשרד לאיכות הסביבה ובעיות גישה סביב נתב. ציפוף ריסוסים
 ). יותר יקר50%(במסוקים 

 
 ). אלף ליטר210 -כ (  דומה לשנה קודמת -כמות החומר שרוססה 

 .ששיפר את ההדברהדבר , שמייצרות טיפות גדולותהשנה הוכנסו לשימוש דיזות מיוחדות 
 !ל "לא בפרדסים ולא במשלוחים לחו, לא היו השנה נזקי זבוב

 
 החלטה

פרדסנים . 18/4/2011המועצה תוציא השבוע הודעה על סיום הדברת הזבוב בתאריך  )1
 .שלא סיימו לקטוף יקבלו חומר לריסוס עצמי

 
 כלכלית של תליית מלכודות להדברה המונית  דורון התבקש לבדוק את הכדאיות ה) 2    

 ובהם יש שימוש יקר במסוק וכן באזורים בהם ,           באזורים שמוגבלים לריסוס מטוס
 .          מופעלים טרקטורונים

 
 

 2011 אפריל 06 
 א"ניסן תשע' ב 
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  טל עמית-בחירות . 3

  .26/7 -הבחירות יהיו ב . נקבע מועד לבחירות למועצת הצמחים
עליהם יש את כל הנתונים ,  מגדלים2007בוחרים שלו המונים ענף ההדרים הכין את ספר ה

 . הנדרשים
 

 ועל אפשרות ןתצא הודעה מטעם ועדת הבחירות על קיומ) בקרוב( יום לפני הבחירות 100
 . להגשת מועמדות

 
 . לא נדרשות חתימות להמלצה על מועמד-בניגוד לבחירות הקודמות * 

 .יחסית לבחירות הקודמות,   הכוח האלקטורלי של היבול חולק לשניים
 
  רוני נקר-גביה וחובות , גרעון תקציבי. 4

 . בשל חוסר היבול בעונה הנוכחית2011 - וב 2010 -רוני הציג את הגרעון התקציבי שקיים ב 
 אשר יחייב, ח" מלש4 -הגרעון הכללי כ . פירוט הגרעון מסוכם בדף המצורף לפרוטוקול זה

 .2011/12העלאת תעריף לעונת 
 

יש להעמיק את הגביה , לפני שפונים למגדלים להוסיף כסף להיטל הקיים - חי בנימיני
 . לשקול העסקת אדם נוסף בגביהמציע. מאותם אלו שאינם משלמים

 
 :היקף החובות למועצה הצטמצם מאוד בשל פעילות שנקטנו 

ר כחלון הגיע "ביא.  מילואות נמצא בתביעה משפטיתהחוב של.  סגרה את חובה–י "אפא' אג
 . להסדר סילוק חוב

מפעל המיץ בונפידה נמצא .  נמצא בקשיים אך משתדל לצמצם את חובו-ר פז פרי זהב "ביא
 .ח" ש20,000בכינוס נכסים ואין סיכוי לסילוק חוב של 

 
 החלטה

חזית מדויקת לפי חודשים ותכין ת, ועדת התקציב תתכנס לבדוק לעומק את כל נתוני הגרעון
 במצב לנהוגועדת התקציב תגיש לוועדה הענפית הצעות כיצד . להוצאות והכנסות הענף

 .שנוצר
 
 שונות. 5

עם קבוצת מגדלים לסיור  יאיר אורן -הגיעה בקשה למימון נסיעת מדריך הדרים מקצועי 
אישור הוועדה ח ונדרש " ש7,500 -ענף הפירות מוכן להשתתף ב .  אפריקה במאי-בדרום 

 .ח" ש7,500הענפית למימון נוסף בסך 
 

 בנוסף להשתתפות    (.אושר פה אחד לממן את נסיעתו של יאיר אורן עם הקבוצה : החלטה
 ).            ענף הפירות

 
 טל עמית: רשם        
 ר "יו -אריה שרייבר : אישר        


