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 0404040419191919////2009200920092009////ת  ועדה  ענפית  הדרים  מיום  ת  ועדה  ענפית  הדרים  מיום  ת  ועדה  ענפית  הדרים  מיום  ת  ועדה  ענפית  הדרים  מיום  פרוטוקול  ישיבפרוטוקול  ישיבפרוטוקול  ישיבפרוטוקול  ישיב

 

 –שאול  גור , גולדה  עזוז , אמי  סיון , ל  מועצת  הצמחים " מנכ–צבי אלון , ר " יו–אריה  שרייבר : נוכחים 

אמנון  , רוני  רזון , מאיר  פיינצק , משה  סרפרז , בועז  גלעדי , צבי  שפירר , קובי  רייך ' , שוקי  קנוניץ, לביא 

 .טל  עמית , יעקב  נגר , הלל  גרוסר , יוסי  גרינברג , אריה  מלך , רציאני ג

 

    על  סדר  היוםעל  סדר  היוםעל  סדר  היוםעל  סדר  היום

    ....גביית  תמלוג  עבור  שתילים  של  זנים  פטנטיים  ישראליים  שפותחו  בפרוייקט  ההשבחה גביית  תמלוג  עבור  שתילים  של  זנים  פטנטיים  ישראליים  שפותחו  בפרוייקט  ההשבחה גביית  תמלוג  עבור  שתילים  של  זנים  פטנטיים  ישראליים  שפותחו  בפרוייקט  ההשבחה גביית  תמלוג  עבור  שתילים  של  זנים  פטנטיים  ישראליים  שפותחו  בפרוייקט  ההשבחה  ....1111
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    גביית  תמלוג  עבור  שתילי  פטנטגביית  תמלוג  עבור  שתילי  פטנטגביית  תמלוג  עבור  שתילי  פטנטגביית  תמלוג  עבור  שתילי  פטנט

 .הנושא  הובא  לועדה  הענפית  כהצעה  של  ועדת  המשנה  לזנים  חדשים 

לרישום  והגנה  על  זני  ,יצור  מקורות  כספיים  להמשך  פרויקט  ההשבחה מטרת  גביית  התמלוג  היא  ל

 .ל "ור  של  חומר  ריבוי  נקי  תוך  הקטנת  התלות  במקורות  כספיים  מחולפיתוח  הייצ, הפטנט 

 :התקיים  דיון  מעמיק  בנושא  ובסופו  נערכו  שתי  הצבעות 

 .   נמנעו 2,   חברים 3התנגדו  ,   חברים  12  תמכו  בעד  הטלת  תמלוג  על  שתילי  פטנטבעד  הטלת  תמלוג  על  שתילי  פטנטבעד  הטלת  תמלוג  על  שתילי  פטנטבעד  הטלת  תמלוג  על  שתילי  פטנט

 .  חברים3התנגדו  , רים   חב14  תמכו  לשתיללשתיללשתיללשתיל  ₪    ₪    ₪    ₪  3333בעד  תמלוג  בגובה  בעד  תמלוג  בגובה  בעד  תמלוג  בגובה  בעד  תמלוג  בגובה  

  יהיה  חייב  כל  שתיל  הדרים  מזני  הפטנט  של  פרוייקט    יהיה  חייב  כל  שתיל  הדרים  מזני  הפטנט  של  פרוייקט    יהיה  חייב  כל  שתיל  הדרים  מזני  הפטנט  של  פרוייקט    יהיה  חייב  כל  שתיל  הדרים  מזני  הפטנט  של  פרוייקט  11111111////2010201020102010////    ----החל  מהחל  מהחל  מהחל  מ –הוחלט הוחלט הוחלט הוחלט 

    ....לשתיל לשתיל לשתיל לשתיל   ₪    ₪    ₪    ₪  3333בתשלום  תמלוג  בסך  בתשלום  תמלוג  בסך  בתשלום  תמלוג  בסך  בתשלום  תמלוג  בסך  , , , , ההשבחה ההשבחה ההשבחה ההשבחה 

 .הנושא  יועבר  לאישור  הועד  הפועל  של  מועצת  ההדרים 

 

      לפירות  וירקות  נוספים   לפירות  וירקות  נוספים   לפירות  וירקות  נוספים   לפירות  וירקות  נוספים JAFFAמסחור  המותג  מסחור  המותג  מסחור  המותג  מסחור  המותג  

בשל  הירידה  ביצוא  ההדרים  .   שנה  כמותג  לפרי  ההדר  הישראלי 70 -  משמש  למעלה  מJAFFA– מותג  ה

החשיפה  למותג  בשוק  ירדה  והמשאבים  , )  אלף  טון  כיום 170 –  שנה  ל 30ממיליון  טון  לפני  ( מישראל  

 .שהמועצה  יכולה  להשקיע  בקידום  המותג  הצטמצמו  מאוד 

  מחצי  JAFFA  שנים  מהלך  שאיפשר  שיווק  פרי  הדר  תחת  המותג  7יזמה  המועצה  לפני  ,   זה על  רקע

 .כדור  דרומי  לשווקי  היעד 
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למוצרים  , ל  להשתמש  במותגים  רשומים  שלנו "זיכיונות  לגורמים  בחו, העניקה  המועצה  בעבר  , בנוסף 

 .על  מוצרי  קוסמטיקה , מ  שלא  התממש "מסטיקים  והיה  אף  מו, שונים  כגון  יוגורטים 

מוש  במוצרים  נוספים  לאפשר  הרחבת  השי, היום  אנו  מביאים  הצעה  לדיון  עקרוני  בועדה  הענפית 

 .המיוצאים  מישראל , בתחום  הפירות  והירקות 

 .מ  לבחון  את  כל  ההיבטים  של  הנושא "ע,   בנושא  זה קיום  דיון  עקרוניקיום  דיון  עקרוניקיום  דיון  עקרוניקיום  דיון  עקרוניהוחלט  מראש  על  

 :להלן  נקודות  שצוינו  בדיון 

מתן  זכויות  . רות  אחרים   נועד  למתג  פרי  הדר  ישראלי  ולבדלו  מפיJAFFA המותג  – אריה  שרייבר

 .פ  יצואן  אחר "מיתוג  ליצואן  מסוים  יתן  לו  יתרון  שיווקי  ע

 .משתתף  בדיון, שגורם  אינטרסנטי  לנושא ,  וניגוד  אינטרסים ,  יש  טעם  לפגם – רוני  רזון  וגולדה  עזוז

 משקיעה  מאות  אלפי  יורו  בשנה  י  והיא "  חשוב  לחברת  מתJAFFAהמותג   –הלל  גרוסר  ואמי  סיון 

 .החברה  רואה  במותג  נכס  חשוב  ליצוא  הישראלי  ומוכנה  להשקיע  כסף  רב  בקיומו. בקידום  המותג 

י  חוק  המועצה  "שכן  נציגנו  נבחרו  לועדה  הענפית  עפ, ניגוד  האינטרסים  שטוענים  נגדנו  אינו  הוגן 

אנחנו  איננו  פוסלים  . תנו  בהיותנו  נציגים  של  כלל  הענף  ודואגים  לטובתו ומותר  לנו  להשמיע  את  דע

 .שמתחרינו  ישתתפו  בדיון   בנושא  חשוב  זה 

מה  קובי  רייך  הביע  את  רצונו  לדעת  .  הביעו  תמיכה  בעיקרון  המסחור  המוצע –צבי  שפירר  וקובי  רייך 

 .הערך  הכלכלי  של  מהלך  כזה 

 

    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 .הנושא  יובא  לדיון  גם  בישיבת  מזכירות  הארגון 

 .המשך  דיון  והחלטה  בנושא  תתקיים  בישיבת  הועדה  הענפית  הבאה 

 

 . נדחה  לישיבה  הבאה –ל "נושא  עקרונות  המסחור  של  זני  הפטנט  בחו

 

 

 

                                                           רשם

                                                           טל  עמית 
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