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 07/0207/ מיום 0701/'  הדרים מס–פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית 

 

 , לביא-שאול גור, זכאי-יצחק בר, חי בינימיני, גולדה עזוז, נח רבינוביץ, אבי צרפתי: נוכחים

 .הלל גרוסר, ק'מאיר פיינצ, דוד גפן, צבי שפירר,             אריה שרייבר

 .דני קניגשטיין, קובי נגר, מרדכי קדמון, אמי סיון, אבי קורנפיין: נעדרו

 

 :על סדר היום
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התקציב הסופי הוצג בפני חברי . עבר שינוי קטן מאז שהוצג בועדה הקודמתתקציב ענף ההדרים 

 .הועדה

 .ב לאלו שלא נכחו"התקציב מצ. התקציב אושרלא היו הסתייגויות ו
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 .17/01/07 -ט נעשתה ב.נ.ה ראשונה עם ק פגיש– ביטוח. א

 במקום  $ K352.  מאשתקד15%    בעקבות הישיבה הגיעה הצעה לביטוח חובה בהנחה של 

    K415 $  קיבלנו הצעה של –ביקשנו הצעה לבטח קולקטיבי גם אסון טבע K300$ . 

  - יצוא.  ב

  יותר מלפני שנה ולפני שנתייים בעונה 9% טון פרי הדר 89,390     עד סוף שבוע שעבר יוצאו 

 .  מסתמנת עונה טובה ביצוא הן בכמויות והן במחירים.      זו

 במיוחד , ביצוא של אשכוליות למיניהן לעומת העונות הקודמות     נכון להיום בולטת ירידה 

 נקווה שהפיגור יודבק ושהוא תולדה . בפומלית הכמות דומה לעונה הקודמת. ות ואדומות     לבנ

 .      של עצירת הקטיף והיצוא בדצמבר ובתחילת ינואר

 . האריזה ליצוא טובה מאד–     בקליפים 

 . טוןK 16 יותר מבשנה שעברה 30% –     סנטינה יוצאה 

 . טוןK 9.1  יותר מבשנה שעברה41%     מינאולה יוצאה 

 . טוןK 2     אור כבר יוצאו 

  יותר מבשנה שעברה ויותר 80% טון K 6.8עד היום .  יש יצוא נמרץ של שמוטי–ים "     בתז

 .      מכפליים מלפני שנתיים

 .התחילו המכלות ליפן. ים" ביקושים לתז–      יפן 

 . מכולות40 –              בשבוע שעבר 

 . מכולות36 –               השבוע

 ). מכולות250( טון ליפן K 5 שבועות שתביא ליצוא של 6              מדובר על פעילות של 

 



 תעשיה. ג .3

  עליה של – טון לאותה תקופה אשתקד K 109.5 טון לעומת K 117    עד כה נתקבלו בתעשיה 

 . 8% -    כ

  טון בעוד שבאשכוליות הכמות K 12 טון לעומת K 20.76ים הכמות כמעט כפולה "    בתז

 .  טוןK 64.5 טון לעומת K 67.  טוןK 2.5 -    קטנה ב

 .  אם כי בכמויות מגבלות–     מפעל מילוז התחיל לקלוט פרי 

 נזק בפלורידה. ד

  טוןK 1,220 מיליון תיבות טבורי 40 –    הנזק אדיר 

 .$ מיליון 800 - טון הנזק הישיר מוערך בK 1,110 מיליון תיבות ולנסיה 20                      

 . טוןK 220 מיליון תיבות לימון 7.6                      

 . טוןK 480 מיליון תיבות מנדרינות 15                      

 .     טוןK 122 מיליון תיבות אשכוליות לבנות 4                      

 

 שונות .4

 .חוסר המידע של המגדלים ממה שקורה בענףאריה שרייבר העלה את נושא . א

 הוטל על טל עמית להביא בפני      .     לדעתו יש לחדש את הוצאת עיתון למגדלים מטעם המועצה

  .עת למגדלים ועלויות הכרוכות בכך-    הועדה הצעה להפקת כתב

 .כקלמנטינהההתייחסות תהיה " אור" ביקשה שבכל התייחסות לזן –גולדה עזוז . ב

  מבקש אישור הועדה לשלוח את שוקי קנוניץ לספרד למעקב אחר נטיעות –זכאי -יצחק בר. ג

 . אושר ברמה העקרונית–.     ואיכויות הזן והגידול שם

 .ם מכתב התפטרות מראשות הועדה האגרוטכנית.א.ל.טל עמית הודיע שבדעתו לשלוח לק. ד

 מ לא "וע, נציג הענף בישיבות הארגוןמונעת ממנו להתייצב כ,     המועצה במתכונתה הנוכחית

 .התפטרות מראשות הועדה שבה הוא מכהןהציע שלפחות יגיש , להתבזות בפני הארגון    

 וסוכם לעכב ,  פגישות רצופות3 -למרות שנציג הענף לא הופיע ב,     הועדה דחתה את הבקשה

 .באים    ההליכים בשלב זה ולראות איך תהיה התייחסות המועצה למפגשים ה
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