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 לכב'

 חברי ועדה ענפית הדרים
 

 3/18פרוטוקול ועדה ענפית               
 10/10/2018מיום     

 
 יו"ר, משה ריצ'קר, אורי ניצן, משה סרפרז, ברוך קרן,  –: הלל גרוסר  נוכחים

 ', אבי לב, איילת שאוור, אורי קנמון, רפי צורי, צביקה שפירר, שוקי קנוניץ            
 דקר, שי פיטרו, חי בנימיני, מאיר פיינצק,  –שאול גור לביא, ענבר גרינשטיין             

 רמי סיגל, רמי הסל, שמואל גלנץ.    
 

 :  אריה שרייבר, רוני רזון, אבי דהאן, עודד גרוסר, ישראל סדי. חסרים
 

 צבי אלון, רוני נקר, אורנה ענבר, דניאל קלוסקי, טל עמית. : נוספים
 
 

 על סדר היום
 

 .2/18ר פרוטוקול ועדה ענפית ושיא.א
 ב. סקירת יו"ר.

 .2017ר תקציב קד"מ לשנת ושיג. א
 .2019ר תקציב ענף ההדרים לשנת ושיד. א
 ר תקנות ההיטלים בענף ההדרים.ושיה. א

 ו. שונות
 
 אושר פה אחד. 2/18פרוטוקול ישיבת הועדה הענפית  – אישור פרוטוקולא.
 
  סקירת יו"רב.
 
 לצוות מצומצם , לפני הבאתו לדיון קודם .התקציב נעשה תחת לחץ זמן ורצוי שיוצג 1
 בוועדה הענפית.  
 
 .המועצה הגישה תביעות כנגד סרבני היטלים. לא היה צריך לחכות כ"כ הרבה זמן 2

 להגשת תביעות.   
 
 אחת מחברות הריסוס האווירי נמצאת בן היתר .העונה החלה אבל יש קשיים. 3

 דבר שיכול להקרין על פעילות ההדברה שלנו. –בקשיים    
 
 2019תקציב  –רוני נקר ג.
 

התקציב הוכן בצורה יסודית ומקצועית. גם ההוצאות וגם ההכנסות הן נגזרת של כמות 
 מהיטלים(.הפרדסים )הדברה( ושל היבול )הכנסות 

 אלף טון פחות מהערכה(, דבר שגרם לגרעון 40היתה לנו הערכת חוסר ביבול ) 2018בשנת 
תקציבי, שברובו כוסה ע"י שימוש בהון העצמי שנותר מהמפעלים באשדוד, שנסגרו לפני 

כשנה וחצי. ובחוסר ביצוע של כל תקציב הקד"מ )סין צומצמה למינימום בשל חוסר 
 משלוחי פרי ליעד זה(.
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 י"ד חשון תשע"ט

 
 
 
 

, הערכת היבול היא אופטימית והוכן תקציב שבעקרון דומה לשנה שעברה אבל 2019לגבי 
 .עם הגדלה נוספת של תקציב הקד"מ

 בסעיפי המנהלה כמעט אין שינויים ואילו בהדברה יש התייקרות בסעיף הטיסות )הסכם חדש(. 
של קנט וכנגד סעיף ההוצאה הוכנו שינויים  של אקטוארההשינויים בביטוח הן תוצאה 

 אותם.גם בתעריפי הביטוח בזנים השונים ואתם נדרשים לאשר 
 

למרות שהיו לי הסתייגויות מצורת הכנת התקציב, נראה לי שהוכן בצורה רצינית  – הלל גרוסר
 וטובה .

 
 התקציב אושר פה אחד. תעריפי הביטוח לזנים השונים אושרו פה אחד. – החלטה

 
 התקיים דיון עם היצואנים לאחר שבישיבה קודמת עלו סימני שאלה לגבי יעילות – קד"מד. 
 הפעילות. פרוטוקול הדיון עם היצואנים חולק למשתתפים.    
 

נוכח מצב הרווחיות המדאיג והקשה של מגדלי האור מחליטים לשנות את  – הצעת החלטה
  ₪חצי מלש"ח ליפן ומיליון  –בלבד מלש"ח  1.5ולהעמידו על  2019תקציב הקד"מ לשנת 

 ליעדים אחרים, לפי החלטת הוועדה.
 

 לשיפור הרווחיות בזן  –מלש"ח  2.2 –לייעד את יתרת התקציב שיועד לקד"מ ב"אור" 
 .עלויות השירותים הציבוריים שמבצע הענף למגדלים"אור", ע"י צמצום 

 
 . אין מתנגדים היתר נמנעים.12 –: בעד  תוצאות הצבעה

 
 כללי היטליםה. 
 
 אותםעל המועצה לאשר  31/12/18אך התעכבו. עד  להתעדכן זה מכבר, יםהיו צריכ יםלכלה

 )משקל, דונם( ואת גודלו בכל מין ומין.את צורת ההיטל וגם )ובכל ענף(  במוסדותיה
 

צבי אלון מציג את הכללים כפי שנוסחו עם משרד החקלאות ע"י היועמ"ש של המועצה עו"ד 
 שאול פלס. 

 
 /טון מכל₪ 10ענף ההדרים מבקש להמשיך לגבות היטל לפי משקל )טון(, בשיעור של 

 היטל זה תואם את צרכי הענף, ואין לשנותו. מיני ההדרים.
 

ש"ח/טון מכל זני  10לגבות היטל בשיעור  ךמאשר את הכללים וימשיענף ההדרים  – החלטה
 ההדרים.

 
 ההחלטה אושרה פה אחד, ללא מתנגדים או נמנעים. – תוצאות

 
 
 

 רשם : טל עמית     


