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 לכבוד
 חברי ועדה ענפית הדרים

 
 08/1110/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים מיום : הנדון 

 
 ,אורי קנמון, חי בנימיני, ר מועצת הצמחים" יו-צבי אלון , ר" יו-אריה שרייבר : נוכחים 

 ,קובי רייך, רוני רזון, דוד גפן, צקמאיר פיינ, בעז גלעדי,             אמנון גרציאני
 .אריה מלך, צבי שפירר, רמי סיגל, גולדה עזוז, יוסי גרינברג',             שוקי קנוניץ

 
 על סדר היום

 
 .השוק המקומי והתעשיה, היצוא, ניתנה סקירה מקפת על התקדמות העונה. א

 .    הועלה נושא משבר המים המאיים על הנטיעות ועל הענף בכלל
 ).פירוט בכל הנושאים הופץ לנוכחים(    ניתנה סקירה על הנעשה במועצה 

 
 .ניתנה סקירה על תחזית יבולי ההדרים של מדינות חצי הכדור הצפוני. ב

 המתקזז עם ירידות ביבולים במדינות ) ם וקליפים"בתזי(   בולט היבול הגבוה בספרד 
 .ב"ובמיוחד ארה,    אחרות

 ).פירוט הופץ לנוכחים(ך באשכוליות    צפוי יבול יחסית נמו
 
 מ"פעילות קד. ג
 
 .מ לפומלית ביפן"הוגשה בקשה לביצוע פעילות קד. 1

 . מתנגד1 - בעד ו 21ברוב של  : התקבלה החלטה   לאחר דיון ארוך 
 מ לפומלית"   הועדה הענפית החליטה לאשר עקרונית תמיכה בפעילות קד

 .2008 ממקורות עודפים של תקציב שיהיה $, 50,000בתקציב של ,    ביפן
 .מ לאישור המועצה"   יש להגיש תכנית הקד

 

 באמצעות אימוץ ספורטאי" Jaffa"הוגשה תכנית רעיונית לקידום המותג . 2
 .2012בעל סיכויים לייצוג המדינה באולימפיאדת לונדון ,    צעיר

 .2009 -לאחר שיתבררו האפשרויות התקציביות ב ,    הוחלט לדחות דיון בנושא
 
 בקליפורניה" הדס"מסחור הזן . ד
 

 .בקליפורניה" הדס"ור הזן ח  הוגשה למועצה הצעה למס

 .ונדונה בחיוב בתת הועדה לזנים חדשים, "paramount"'   ההצעה הגיעה מחב
 .רניהבקליפו" הדס" הועדה הענפית דוחה את ההצעה למסחר את הזן - החלטה  



 

 2

 
 
 
 
 שונות. ה
 

 : ל "הענפית אישרה את הנסיעות הבאות לחו   הועדה 
 
  יוסף לכנס הדרים-משה בר ' בנסיעתו של פרופ $ 1,000השתתפות של . 1   

 .08  בפלורידה שיתקיים בתחילת דצמבר  greening      בנושא 
 וננותהתג, ח על המפגש ועל האמצעים לזיהוי"      המימון מותנה במסירת דו

 .      ומניעת המחלה
 
 ל לאנטמולוגיה שיתקיים"ר יעל ארגוב לקונגרס הבינ"מימון נסיעתה של ד. 2   

 . זילנד- בניו 09      בפברואר 
 
 .אישור נסיעתו של מנהל הענף טל עמית לכנס קלאם הקרוב בבריסל. 3   
 
 
 
 
 

       

 טל עמית: רשם       
 
  

 
 

 
 


