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 'לכב
 חברי ועדה ענפית הדרים

 
 08/1222/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים מיום : הנדון 

 
 

 ,אמי סיוון, חי בנימיני, ר מועצת הצמחים" יו-צבי אלון , ר" יו-אריה שרייבר  : נוכחים
 ,משה סרפרז, בעז גלעדי, מאיר פיינצק, הלל גרוסר, דוד גפן,             אמנון גרציאני

 ,אריה מלך, גולדה עזוז,  לביא-שאול גור ', שוקי קנוניץ, אורי קנמון,             רמי סיגל
 .טל עמית, רוני נקר, דורון טימר, יוסי גרינברג,             צבי שפירר

 
 על סדר היום

 
  2009תקציב ענף ההדרים הצעת . 1
 

 ת הכין סקירה למשתתפים על הקווים המנחים להכנת תקציב ענף ההדרים    טל עמי
 .2009   לשנת 

 
    הוכנה הצעת תקציב המתבססת על בסיס כמות הפרי הצפויה לגביית ההיטל 

 " מלתיון"בהתייקרויות הגדולות בפעילות ההדברה כתוצאה ממעבר מ   ובהתחשב 
 .ח לטון" ש10עמוד על היטל החובה בהדרים לא השתנה וי". סקסס"   ל

 ,פ" מו-   הצעת התקציב שהוכנה מתבססת על צמצומים בפעילויות אחרות של הענף 
 מ להביא למינימום את העלות"ע, הדברה באמצעות זבובים עקרים ועוד פעילויות, מ"   קד

 .מתוך התחשבות במצב הפרדסנים בעונה נוכחית,    הנוספת
 :ות להצבעה  הצע3   לאחר בחינת התקציב הועלו 

 
 
  ההצעה- וריכוז כל המשאבים בהדברה 0 - צמצום פעילויות אחרות מלבד הדברה ל. 1   

 .3 נגד 10 ברוב של ה      נדחת
 
 ההצעה נדחתה . והשארת הנושא להחלטה פרטנית של כל מגדל, הפסקת הביטוח. 2   

 . 7 נגד 8      ברוב של 
 
 , אושר התקציב כמו שהוגש לאישור הועדה,  ההצעות הקודמות נפלומאחר ושתי. 3   

 .1.1.09 -      כאשר מדובר בעדכון תעריפי הגביה החל מ 
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 -תהיה הגביה לכל טון פרי החל מ , ובכפוף לאישור מליאת המועצה, בעקבות אישור הועדה הענפית
 ) :ח לטון"ש( כלהלן  1.1.09

 
 כ"סה הדמי הדבר דמי ביטוח היטל

 
 ח  " ש44ח       " ש29ח         " ש5    ח" ש10אשכוליות למיניהן פומלית ופומלו  

 
 ח" ש52.5ח     " ש37.5ח         " ש5ח   " ש10,            מינאולה(תפוזים למיניהם 

 ) לימקווט, קומקווט, טמפל, טופז
 

 ח" ש61ח       " ש46    ח     " ש5ח   " ש10קליפים ומנדרינות למינהן              
 

 ח" ש21ח      "   ש6ח         " ש5ח   " ש10               אורגני למיניו/פרי ביולוגי
  לימון וליים

 

 .ב התקציב שאושר"מצ
 

 ,רמי סיגל רוני נקר, חי בנימיני, הועדה מינתה את אריה שרייבר
ת וטל עמית לבחון אפשרויות של צמצום התקציב והקטנ, אריה מלך

 .העלויות למגדלים
 
 הצעה לאישור נסיעת רפרנט לפומלו לסיור שווקים. 2
 

  מר שלום שמואלי-   הוגשה בקשה למימון נסיעת המדריך הרפרנט לפומלו 
 .לנוכח הקשיים הגדולים בשיווק הפומלו בעונה זו,    לסיור להכרת השווקים

 . נציגים בוועדה תמכו בה2   ההצעה נדחתה מאחר ורק 
 
 
 
 
 
 

 תטל עמי: רשם       


