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 21/3/2017מיום  1/17פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית               

 
 יו"ר, חי בנימיני, שמואל גלנץ, אורי קינמון, צבי שפירר, אריה שרייבר,  -: הלל גרוסר  נוכחים

 רמי הסל, יעקב סיטון, משה סרפרז, שוקי קנוניץ', שי פיטרו, עודד גרוסר, אורי ניצן,             
 לביא, ברוך קרן, איילת שוואר, עודד גרוסר. -מאיר פיינצק, שאול גור             

 
 רזון. דקר, רפי צורי, אבי לב, ישראל סדי, ריצ'קר משה, רוני –רמי סיגל, ענבר גרינשטיין :   נעדרו

 
 צבי אלון, ניצן רוטמן, גיא בינשטוק, רוני נקר, טל עמית.:  נוספים

 
 על סדר היום

     
 .4/16.אישור פרוטוקול מישיבת ועדה ענפית 1
 .16/17. דיווח על עונת השיווק 2
 . דיווח על התקדמות המו"מ בנושא הסדרת ה"אורי" בספרד.3
 פרי מחצי כדור דרומי באנגליה.לשיווק   Jaffaהארכת הסכם השימוש במותג. 4
 הכנה לקראת דיון בישיבה הבאה. –. תוכניות לקד"מ בשוק המקומי 5
    . שונות.6
 
 4/16אישור פרוטוקול .1
 

 , אושר פה אחד.4/16 –פרוטוקול הישיבה הקודמת 
 
 דיווח על עונת השיווק.2
 

 חודש מאי. הכמויות בהתאם נמצאים בשלהי העונה, צפוי קטיף עד סוף אפריל ואולי אף לתוך 
 הרבה יותר משנה שעברה וגם מלפני שנתיים. –לצפי 

 אורי, אשכולית אדומה, פומלית ואשכ' לבנה. –בולטים לטובה הזנים המבוקשים ביצוא 
 יצוא טוב מאוד למזרח הרחוק וגם באירופה גברו הביקושים מתחילת פברואר. 

: מינאולה, נובה, אודם, מירב, אורה, תמי  להם ביקוש ביצואבולטים לרעה הזנים שלא היה 
 ומיכל.

 
הזנים שלא יוצאו גרמו לעודפים ולמשבר בשוק הקליפים המקומי )בניגוד לתזים ולימונים שבהם 

 השוק התנהל כהלכה(.
 

 היה דיווח מפורט בישיבה הבאה שתוקדש רק לנושא זה.יפעילות עניפה של קד"מ.  מתבצעת
 
 צבי אלון –דיווח על הסדרת ה"אורי" בספרד .3
 

 השלמנו את המו"מ עם וולקני ויש צפי לחתימה בקרוב.
 מספר נושאים שאינם קשורים ישירות להסדרה בספרד :

 
 מס במקור מהתמלוגים. דבר שלא היה בשנים קודמות. 7%א.הספרדים דורשים ומנכים 

 



 

 

 

 

 

 ההדריםענף 

  235ת.ד  5610102 מונוסון-יהוד 40  העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 
P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102 

WWW.PLANTS.ORG.IL 
 03-9595619פקס:  03-9595654טל: 

 

C:\Users\ayala\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\CWNRJDWK\61776.

doc 
 3מתוך  2עמוד 

 2017מרץ  27

 כ"ט אדר תשע"ז

 
 
 
 
 
 

 )יו"ר( נדרש אישור משרד המשפטים בארץ. המינוי מתעכב מזה שנה. TEO –ב. לנציג הענף ב 
 נפגשתי עם הרפרנט במטרה לקדם המינוי.    
 

 ג. הוזכר נושא קד"מ. בהסכם עם הספרדים ישנה קרן לנושא קד"מ משותף.
 תוכניות הקד"מ צריכות להיות מאושרות ע"י קידום.   
 

ראינו פרדסי "אורי" יפים מאוד. המחירים  מסיור בשבוע שעבר בספרד.חזרנו  - אורי ניצן
 אירו לק"ג למגדל. 1 - 1.2מצוינים 

 
האורי הספרדי איכותי מאוד. נעלבתי מהיחס שאסרו עליי להיפגש עם גורמים  - עודד גרוסר

 בספרד.
 

 מורכב ממה שנראה על פני השטח, ולא הכל ידוע לכולם. ישנם הרבה יותר  הנושא -צבי אלון 
שתובעים אותנו, וכרגע מתנהלים משפטים כנגד מפירים. כל ביקור כזה יכול גורמים בספרד 

 לגרום נזק משמעותי לענף בישראל.
 
   affaJהארכת חוזה שימוש ב . 4
 

 הוכן וחולק למשתתפים מסמך המסכם את הנושא.
 הן בהכנסה והן בפרסום. –לכולם ברור כי להסכם הזה יש תרומה חיובית לענף 

 
 החלטה

ועוד שנת אופציה להארכה  1.4.2022)עד  1.4.2018 –שנים נוספות החל מ  4 –ההסכם יוארך ב 
 כפי שהיה בהסכם הקיים(.

 
 15 –בעד 

 1 –נמנע 
 0 –מתנגדים 

 
 קד"מ. 5
 

כל החברים התבטאו שיש להקדיש ולבצע קד"מ לפרי הדר בשוק המקומי, שהוא שוק חשוב 
 לנו תכנית לקד"מ בשוק המקומי. מאוד. יש לבקש מהיועץ השיווקי להכין

הנושא מאוד חשוב וגם יקר. בעקבות ההחלטות שיתקבלו נצטרך למצוא מקורות תקציביים 
 (.2017 –לנושא זה. )לא תוקצב ב 

 לכל הזנים, עם דגש על התרומה הבריאותית. –הקד"מ צריך להיות רחבי  –יעקב סיטון 
 
 שונות. 6
 

 כוח האדם בענף בפרט ובחקלאות בכלל הפך להיות גורם מרכזי שגורם למגדלים נזקים נושא 
  40%)גם נזקים פיזיים וגם עיכוב בקטיף(. עלות מרכיב העבודה בהוצאות הפרדס מגיע כיום ל 

 ונמצא במגמת עליה.
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לבדוק  מצמצמים בירוקרטיה. כ"כ צריךוצריך לראות איך מגדילים את כמות רישיונות העבודה 
 לתקופת הקטיף בלבד.זמניים יבוא פועלים זרים 

 
חי בנימיני, שמוליק גלנץ ויעקב חמו שיביא המלצות להנהלת מועצת  –התמנה צוות ענפי 

 הצמחים.
 
 
 

 רשם : טל עמית        
 
 
  


