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29/7/2009 
 8931/ועדה ענפית/ועדות       

 
 לכבוד

 חברי ועדה ענפית הדרים
 
 09/64/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים מיום : הנדון   
 

 ,אמי סיון, חי בנימיני, ל מועצת הצמחים" מנכ-צבי אלון , ר" יו-אריה שרייבר  : נוכחים
 , לביא-שאול גור ', שוקי קנוניץ, בי שפיררצ, קובי רייך, יוסי גרינברג,             גולדה עזוז

 .טל עמית, רוני נקר, אמנון גרציאני, דוד גפן, בעז גלעדי, משה סרפרז,             מאיר פיינצק
 

 :להלן פירוט הנושאים שהיו על סדר היום וההחלטות לגביהם 
 
 ל"ודיון והחלטה בנוגע לטיוטת הצעה למדיניות הענף במסחור זנים פטנטיים בח. א
 

 .דיון בטיוטה שהוכנההתקיים 
 !) התיקונים מודגשים -ב "ראו מצ(ולאחר שנעשו התיקונים הנדרשים , בסופו של הדיון

 .6 כנגד 8אושרה ההצעה ברוב של 
 

  מחצי כדור דרומיJaffaהארכת חוזה השיווק של פרי הדר ממותג . ב
 

התוצרת המשווקת והתמלוגים על היקפי  , 2010 -ניתנה סקירה על ההסכם הקיים המסתיים ב 
 .שנגבו כתוצאה מחוזה זה

 
מ לסייע "מ עם השותפים לחוזה ע"אנחנו צריכים לנהל מו.  חשוב לנו לקדם חוזה זה-צבי אלון 

 .במשימות ובפעילויות האחרות של הענף
 

  שנים3מאשרים עקרונית ההחלטה לחתימה על הארכת ההסכם הקיים לתקופה של  : החלטה
הוחלט לממש את הזכות הניתנת לנו לבקרת באתרי . 2010 -החל מ , נה נוספתעם אופציה לש

 .חי בנימיני יהיה נציג הענף לצורך זה. האריזה והשיווק של הפרי המדובר, הגידול
 

 בראשות צבי אלון ובשותפות חי בנימיני , מ על התנאים להארכת החוזה"מונה צוות למו
 .וטל עמית

 
 )45מניין (מ ומטה " מ92ור יצוא פומלית מגודל דיון והחלטה בנוגע לאיס. ג
 

משום , 45י מספר יצואנים להגביל אדמיניסטרטיבית את יצוא הפומלית במניין "הוגשה הצעה ע
 .ששווק פרי זה אינו מביא הכנסה למגדל ופוגע במכירות המניינים הטובים

 
 .אופן וולנטרי איננו מתערבים בשלב זה ומבקשים מהיצואנים להגיע להבנות ב- החלטה



 

 2

 
 
 
 
 
 09/524/דווח על מצב הזנים הישראליים בספרד ודיון בהמלצות ועדת הזנים מיום . ד

 לגבי הטיפול בזנים   , ולוועדה הוגשו המלצות ועדת הזנים,    נמסר דיווח על מצב הזנים בספרד
 .וכן לגבי זנים אחרים בעתיד, בספרד" מוריה"ו " אורי  "
 

 הן, והתרשמתי מפעולות המנע שהם עושים,  נפגשתי עם הזכיין הספרדי ועורך דינו- צבי אלון
 במניעת נטיעות והן בפעילות ברשתות השיווק הגדולות מחוץ לספרד שנזהרות מאוד מפעולות

 .לא חוקיות
 

 החלטה
 
  זנים שנמצאים 6ב רשימה מומלצת של "פ ובארה"בדרא, לרשום בקהילה האירופית. 1

 ".עינת", "יפעת", "דנה", "דנית", "יעל", "אודם: "ים שונים של נטיעה    בתהליכ
 

 2,000 זכות בלעדית לגדל עד AMC'הסכם הנותן לחב, מ ולחתום בהקדם האפשרי"לנהל מו. 2

  AMC -לתת ל ". האורי"עם כל המגבלות הדומות הקיימות בחוזה , בספרד" מוריה"   דונם מהזן 
 ".מוריה" לממש את האינטרסים שלנו בזן    את מירב הכלים המשפטיים

 

 .הנטועים בספרד" אורי" ביצוע אכיפה מוגברת וצמצום שטחי הAMC -לדרוש מ . 3
 
 שונות. ה
 

 ר יוסי גרינברג לכנס בנושא חומרי צמיחה "מ למימון נסיעתו של ד"    הוגשה בקשה של שה
 .    בבולוניה איטליה

 
 החלטה    
 

 פ שאושר"כאשר המימון יהיה מתוך תקציב המו,  מימון הנסיעה    הועדה הענפית מאשרת
 . לפעילויות מדריכי הדרים2009מ בשנת "    לשה

 
 

 הערה    * 
 

 . עמכם הסליחה- 2 - 3מ לנסח את סעיף "      הפרוטוקול התעכב זמן רב בשל השלמות שנדרשו ע
 
 
 

 טל עמית: רשם        
 
 

 
 


