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 08/035/ הדרים מיום -פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית 
 

 ,חי בנימיני, צבי שפירר, אמי סיוון, אורי קנמון, יצחק בר זכאי, ר" יו-אריה שרייבר : נוכחים 
 ,שאול גור לביא', יץשוקי קנונ, בעז גלעדי, אמנון גרציאני, דוד גפן,             אריה מלך

 .משה סרפרז, ק'מאיר פיינצ, רמי סיגל, הלל גרוסר,             גולדה עזוז
 

 .ישראל עבדי, דורית קמיאל, רוני רזון, )קדמון(מרדכי כהן , קובי נגר, קובי רייך: נעדרו 
 

 על סדר היום
 
 .אושר פרוטוקול ישיבה קודמת. 1
 .נתנה סקירה כללית על הקורה בענף. 2
 .אות לשימוש במלתיוןד התארגנות לקראת העונה הבאה בחמרים לנוכח אי הו- דורון טימר .3

 .   ניתנה סקירה על המצב ועל האפשרויות העומדות לפנינו
 

 החלטה
 
 .08 דצמבר -' לתקופת הריסוס נובסקסס יש להזמין כבר עכשיו . א
 08 -ח ב " מיליון ש1ה של מ לממן תוספת הוצא" ע2008יש למצוא מקורות כספיים בתקציב . ב

 ).יש לנסות לקבל חלק מהממשלה   (
 
 מ להיות מוכנים"ע, יש לעקוב אחר ההתפתחויות בהחלטות האיחוד האירופי בנוגע למלתיון. ג

 .08'    גם מעבר לדצמב
 
 . סקירה על סיור בספרד-' יהושע קנוניץ. 4

 . מה קורה עם הזנים אור ומור בספרדנו סיירו בספרד במטרה לבחוןאויעקב הרצ'    יהושע קנוניץ
 אך הפרי טעים, היבולים לא גבוהים.  צעירים1500 - דונם מניבים ועוד כ 500 -יש כ " אור"-   ב 

 THERESA'  יהיה בתביעתה לרסן את חבAMC' מבחן השליטה הגדול של חב.    וחסר זרעים

 . בזן וברישום האירופי שלוAMCהעושה הכל בכדי להחליש את אחזקתו של    
  דונם למרות שהזן הוגש לרישום1000 -כרגע מגודל בספרד באופן לא חוקי בגודל של כ " מור"   ה

 .   בקהילה האירופית
    

  מוכנה לקחת על עצמה את האחריותAMCכאשר (   יש לקיים דיון דחוף כיצד לטפל בנושא 
 ").אור"   לשלוט בזן זה כמו ב

 . ויבוליו טובים מאודתהיסדקויוללא , פרד גדל מצויןבס" מור"   ה
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 חוזה ביטוח לענף עם קנט. 5
 

 .2008   הוצגו השיפורים שביקשנו לעשות בחוזה לשנת 
 בשל התייקרות הפרמיות של( $ 40,000 -   הוצגה עמדתה של קנט שרצתה לייקר הפוליסה ב 

 ).   זנים שנפגעו בקרה
 

 . אלף דולר עם כל השינויים שביקשנו420 - 430נזקי טבע תעלה   הוחלט שהפוליסה לביטוח 
  אלף דולר ותהיה דומה לפוליסה של שנה 166  הוחלט שהפוליסה לביטוח אסון טבע תעלה 

  $ 250,000 טון ביבול המכוסה כנגד ייקור של 60,000ההצעה של קנט להגדלה של . (  שעברה
 ).  לא מקובלת

 
 האינטרודוקציה לאוסטרלי. 6
 

 . זנים המעניינים את הענף והם בבעלות של גורם אוסטרלי5וצגו    ה
 .   הוחלט שיש צורך להביא זנים אלו לבחינה בארץ בהקדם האפשרי

 . אנשים לאוסטרליה2   הועדה הענפית אישרה בעקרון מסע אינטרודוקציה של 
 . ממשרד החקלאות-'   מנהל המחלקה להדרים יגיש בקשה למימון הנסיעה עבור שוקי קנוניץ

  תממן המועצה את      -'    באם לא תהיה הענות של משרד החקלאות לממן נסיעת שוקי קנוניץ
 .   נסיעתו

 
 . $ 7,000 -  עלות האינטרודקציה כ 

 .  באותה הזדמנות חשוב לבדוק היכן עומדים הסכמי המסחור של זנים שלנו באוסטרליה
 
 
 
 

       

 טל עמית: רשם        


