
 

 

 

 

        9/8/2007 
 8018/ועדה ענפית/ועדות        

 

 'לכב
  הדרים-חברי ועדה ענפית 

 
 07/0730/ מיום 0707/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית : הנדון 

 
 ,אבי קורנפיין, אריה מלך, חי בנימיני, ר זמני" יו-אריה שרייבר : משתתפים 

 , זכאי-יצחק בר , יררצבי שפ, הלל גרוסר',                  נח רבינוביץ
 ,אורי שלו, אמנון גרסיאני, גולדה עזוז,  לביא-שאול גור ,                  ניצן רוטמן

 ,מאיר פיינצק, דוד גפן, אמי סיון, בעז גלעדי, משה סרפרז,                  רמי סיגל
 .טל עמית,                  רוני נקר

 
 .רזון רוני,  נגרקובי, קובי רייך, אבי צרפתי: נעדרו 

 
 על סדר היום

 
 0706/סיכום עונת השיווק ליפן . א

 פומלית    
 .כאשר שלושה יצואנים התחלקו בכמות בצורה שווה, נשלחו כחצי מיליון תיבות    

 .    הפרי נשלח לארבעה יבואנים יפניים
 יחד שהגיעו ב, בצורה כזו יצאו שתי אניות,     היה תאום בלוגיסטיקה בין היצואנים

 .שכן לא היה פרי דרום אפריקני על המדפים, בזמן ההגעה השוק היה טוב.     ליפן
 ולמעשה המכירה הטובה היתה עד ,     רמת המחירים הלכה וירדה בצורה מהירה

 .התרסקו והיפנים מכרו במחירי הפסדכ המחירים "אח.     לחג המולד
 

 ם"תזי    
 . וולנסיה    יוצאו כחצי מיליון תיבות של שמוטי

 .לטיפול קור ולאחסון ארוך" בנוי"שאינו ,     היו בעיות איכות קשות לשמוטי
 .    ייתכן שגם פרי השמוטי שנקטף ליפן נקטף מאוחר מידי מבחינת בשלותו

 .    הולנסיה הגיעה במצב טוב ולגביה לא היו כל תלונות
 

  ולהמליץ לדוןת שווקים מוסדרים להתכנס ד    הועדה הענפית מבקשת מוע
 .    המלצות בנוגע ליצוא הפומלית ליפן

 
 0706/סיכום עונת השיווק . ב

 את עונת השיווקבמצגת סיכמה האחרונות  רכזת שוק איטליה בשנתיים -    גולדה 
 למרות , איטליה היא המובילה באירופה בצריכת אשכוליות לבנות. 2006/7    

  קטן חלקה של ישראל בשוק 2006 - ו 2005 -ב , ה זו    שמשנה לשנה יורדת צריכ
 .כאשר קפריסין וטורקיה גדלו על חשבוננו,     האיטלקי

 
 
 



 
 
 
 

 אך, בדומה לשנה שעברה,  אלף תיבות356 מכרה ישראל באיטליה 06/07בעונת 
 .02/03 - 04 אלף תיבות פחות מעונות 100 -ב 

 מ"וביקשנו להוסיף יבואן נוסף ע, מ"בהוצאות וויתרנו על תקציב קד" חסכנו"העונה 
 .להגדיל את כמות הפרי

 
  עברה-נשארה כשהיתה וכמות הפרי הישראלי שקלט היבואן הגדול בפועל כמות הפרי 

 .למעשה ליבואן החדש
 

 הועדה הענפית החליטה
 
 .החלטה פה אחד. שוק איטליה ימשיך להיות שוק מוסדר ביד אחת. 1
 .וז בעבור שריכזה את השוק המוסדר בשנתיים האחרונותגולדה עז' הועדה מודה לגב. 2

 .   הועדה מבקשת מרמי הסל שירכז את שוק איטליה בשלוש השנים הבאות
 
 הועדה מבקשת שועדת המשנה לשווקים מוסדרים תדון בסוגיה ותמליץ לועדה. 3

 .   הענפית על אמצעים לשיפור שיווק האשכוליות בשוק האיטלקי
 
 שונות. ג

 
 ' מית מבקש מהועדה הענפית להפחית את דמי הניהול שמשית הענף על חבטל ע .1

 ח לשנה" אלף ש250הבת סכום של ' כיום משלמת חב.  מפעלים ליצוא הדרים-   הבת 
 היתה הסכמהבזמנו ). ח"בעיקר ייעוץ משפטי והנה(   עבור שירותים שהיא מקבלת מהענף 

 .   להפחית עלות זאת למחצית
 

 .אין הצדקה למחיר הנגבה כנגד השירותים הניתנים.  א- ההסיבה להפחת   
 הבת יותר כסף לחידוש ציוד ולשיפור השרות' לשחרר לחב.                            ב

 .                               ללקוחות
 

 החלטה   
  לא תהיה הפחתה בדמי הניהול שגובה הענף ממפעלים2007   בשנת התקציב 

 .2008הנושא יישקל שוב לקראת תקציב . הדרים   ליצוא 
 
 
 
 

 טל עמית: רשם       
 

    


