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 8558/כללי/כללי        

 
    ''''לכלכלכלכ

    חברי  ועדה  ענפית  הדריםחברי  ועדה  ענפית  הדריםחברי  ועדה  ענפית  הדריםחברי  ועדה  ענפית  הדרים
 

    0808080820202020////08080808////פרוטוקול  ישיבת  ועדה  ענפית  מיום  פרוטוקול  ישיבת  ועדה  ענפית  מיום  פרוטוקול  ישיבת  ועדה  ענפית  מיום  פרוטוקול  ישיבת  ועדה  ענפית  מיום  
    

, יוסי  גרינברג, רוני  רזון, קובי  רייך, אריה  מלך, חי  בינימיני, ר " יו- אריה  שרייבר ::::נוכחים נוכחים נוכחים נוכחים 
אמנון  , מאיר  פיינצק, הלל  גרוסר,   מועצת  הצמחיםר" יו-צבי  אלון , יעקב  נגר, גולדה  עזוז

רוני  , משה  סרפרז, בעז  גלעדי', שוקי  קנוניץ, שאול  גור לביא, צבי  שפירר, דוד  גפן, גרציאני
 .טל  עמית , )קדמון( מרדכי כהן ,דורון  טימר, נקר

 
 על  סדר  היום

 עדכון  שוטף .א
וכניסתו    ר  מועצת  הצמחים" צבי  אלון  עם  מינויו  ליוהועדה  הענפית  להדרים  מברכת  את  מר 

 .לתפקיד
כהן  על  תקופת  עבודתו  הפוריה  ) קדמון( מר  מרדכי  , ר  היוצא "הועדה  הענפית  להדרים  מודה  ליו

במועצה  ועל  תרומתו  ליישום  מסקנות  ועדת  שאלתיאלי  ועל  תרומתו  ועזרתו  לפעילות  השוטפת  של  
 .ף  ההדריםענ

הפרי  הקדים  . נדלר  בעמקים  החמים 'עם  תחילת  קטיף  פומלו  צ, ) 34(בשבוע  הנוכחי  העונה  החלה  
 .  ימים  והאיכות  הפנימית  מעולה 7-10בהבשלה  

לאחר  שבמשך  הקיץ  נעשו   , 5.8.2008 – תיכוני  החלה  ב –פעילות  ההדברה  כנגד  זבוב  הפירות  הים 
 ).להדברה  מהקרקע  ולרכישת  כל  החומרים, מכרזים  וחוזים  לניטור ( נות  לעונה  כל  ההכ

למרות  שהוא  נמצא  כבר  אצל  חברות  ,   יופץ  לכל  היצואנים JAFFA –הלוגו  החדש  של  ה 
 .הקרטונים  והפתקיות 

 שווקים  מיוחדים .ב
 איטליה.1
 במספר  הצעות  לשינוי  השוק  המוסדר         ועדת  המשנה  לשווקים  מוסדרים  קיימה  דיון  

בסיכומו  של  הדיון  המליצה  הועדה  לשווקים  מוסדרים  לשמר  את  השוק  . לאשכוליות  באיטליה 
 .המוסדר  לאשכוליות  באיטליה  ולתקן  פגמים  בתפקוד  השוטף 

  בעד  אימוץ  הצעת  שווקים   הצביעו12 .הועדה  הענפית  קיימה  דיון  קצר  ובסופו  התקיימה  הצבעה
 . נמנעו 2 , התנגדו  לשוק  מוסדר  ולהמלצות  ועדת  שווקים  מוסדרים 3,מוסדרים 

    .... שיווק  האשכוליות  באיטליה  יהיה  שיווק  מוסדר  ביד  אחת  שיווק  האשכוליות  באיטליה  יהיה  שיווק  מוסדר  ביד  אחת  שיווק  האשכוליות  באיטליה  יהיה  שיווק  מוסדר  ביד  אחת  שיווק  האשכוליות  באיטליה  יהיה  שיווק  מוסדר  ביד  אחת ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
    
 יפן. 2

של  , כמה בהס, נותנות  סיכוי  לאפשרות  לשיווק  מוסדר  , התפתחויות  של  הימים  האחרונים  
 .פומלית  ליפן 

י  נציג  "ע    והמועצה  עשתה  את  כל  ההכנות  להבאת  מפקח  יפני  לסוף  אוקטובר  ותדאג  לליווי
 .המועצה 

 .בתקווה  שהמחיר  ימשיך  לרדת , בימים  הקרובים  תיסגר  עסקת  האוניה  ליפן 
מ  להחליט  כיצד  "ות  ותנאים  נוספים  עכמ, אנו  מחכים  להצעות  מהיבואנים  היפניים  לגבי  מחיר 

 .יתבצע  השיווק  ליפן 
    ....מ  לבחון  ההצעות  מהיבואנים  היפניים מ  לבחון  ההצעות  מהיבואנים  היפניים מ  לבחון  ההצעות  מהיבואנים  היפניים מ  לבחון  ההצעות  מהיבואנים  היפניים """"  ע  ע  ע  ע31.8.200831.8.200831.8.200831.8.2008 להמתין  עד   להמתין  עד   להמתין  עד   להמתין  עד  ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

    
    
    



 

 2

    
    
 קוריאה. 3

אך  נדרשת  מעורבות  המועצה  בהזמנת  וליווי  , היצוא  לקוריאה  אינו  במסגרת  שוק  מוסדר 
 . דצמבר –היצוא  יהיה  בסביבות  נובמבר . המפקח  מקוריאה 

 .היצוא  יהיה  בהיקף  של  כמה  עשרות  מכולות 

 הדברה .ג
 .דורון  טימר  סקר  את  ההכנות  לעונת  ההדברה

בשל  הפסקת  אישור  השימוש  ,  מלתיון -תאפיינת  בהפסקת  השימוש  בחומר  הותיק  העונה  הנוכחית  מ
 .בו  בקהילה  האירופית 

אנו  משתמשים  ובוחנים  את  החומר  החלופי ,   שנים 4ומזה  , ענף  ההדרים  נערך  מבעוד  מועד  למצב 
  ."סקסס"–

  .1.12.08 - החל  מ-המעבר  לחומר  החדש  יהיה  במהלך  העונה  
 .ח  בעונה  כולה "  מלש2.5ג  של  "תהיה  התייקרות  בהדברה  בסד" סקסס"כתוצאה  מהמעבר  ל

  . 2008ח  מהתייקרות  זו  מכוסה  כבר  בתקציב  "מלש 1
ועוזר  , דבר  המונע  מקורות  אילוח , דורון  הדגיש  את  חשיבות  ניקוי  העצים  מפרי  בגמר  הקטיף 

 .להדברה  יעילה 
 

 היטל  הדברה .ד
הועדה  הענפית  מינתה  ועדה  מצומצמת  לבחינת  חלוקת  נטל  ההיטל  לפי  מינים  וזנים  וכן  לבחון  

 .את  שיטת  הגביה 
אך  , )לפי טון(  הוחלט  להמשיך  לגבות  ההיטל  מהתוצרת  28.05.08בישיבת  הועדה  הענפית  מיום  

 היבול  הנורמטיבית  שלו  לדונם  וכן  את  כמות  הריסוסים  זן  את  רמת / לכל  מין   ההיטל להתאים 
 .שהוא  מקבל 

 :בסופו  של  תהליך  הוצגה  לועדה  הענפית  הצעה  להיטל  דיפרנציאלי  עבור  ההדברה  כלהלן 

 טון/ 27.5₪ –קומקוואט  ולימקוואט ,טמפל, טופז,מינאולה,  תפוזים  למיניהם –' א' קב .1

 טון/ 18.5₪ -פומלו  למיניו                          , פומלית, מיניהן אשכוליות  ל–' ב' קב .2

 טון/ 33₪ -  קליפים  ומנדרינות  למיניהן                                              -' ג' קב .3

 טון/  6₪ -לימון  וליים                         ,   למיניו י פרי  ביולוגי  ואורגאנ–' ד' קב .4

 
סכומים  אלו  . טון/ 4₪ההיטל  עבור  ביטוח  נשאר  . טון /ח" ש10נשאר  , פ "ל  עבור  מנהלה  ומוההיט

 .זן /מתווספים  להיטל  עבור  הדברה  לכל  מין
 .התקיים  דיון  בהצעה  ובסופו  התקיימה  הצבעה על  אישור  ההיטל 

 . התנגדו2,  חברים תמכו  בהצעה 16
. . . . כפי  שהוגש כפי  שהוגש כפי  שהוגש כפי  שהוגש , , , , מצת  את  ההצעה  להיטל  דיפרנציאלי  עבור  ההדברה מצת  את  ההצעה  להיטל  דיפרנציאלי  עבור  ההדברה מצת  את  ההצעה  להיטל  דיפרנציאלי  עבור  ההדברה מצת  את  ההצעה  להיטל  דיפרנציאלי  עבור  ההדברה  הועדה  הענפית  מא הועדה  הענפית  מא הועדה  הענפית  מא הועדה  הענפית  מא––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

     . . . .0909090908080808////ההיטל  יהיה  בתוקף  עד  לסיום  עונת  ההיטל  יהיה  בתוקף  עד  לסיום  עונת  ההיטל  יהיה  בתוקף  עד  לסיום  עונת  ההיטל  יהיה  בתוקף  עד  לסיום  עונת  
    ....זן זן זן זן ////ולנוכח  הגביה  מכל  מיןולנוכח  הגביה  מכל  מיןולנוכח  הגביה  מכל  מיןולנוכח  הגביה  מכל  מין ,  ,  ,  , 2009200920092009וכח  ההתחייבויות  בתקציב  וכח  ההתחייבויות  בתקציב  וכח  ההתחייבויות  בתקציב  וכח  ההתחייבויות  בתקציב  בתום  העונה  ייבחן  ההיטל  להדברה  לנבתום  העונה  ייבחן  ההיטל  להדברה  לנבתום  העונה  ייבחן  ההיטל  להדברה  לנבתום  העונה  ייבחן  ההיטל  להדברה  לנ

    
    
    
    
    
    

                         רשם                                           
 ת                        טל  עמי                                               


