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 חברי ועדה ענפית הדרים
 

 

 
 10/3/20מיום  1/20פרוטוקול ועדה ענפית הנדון :         

 
 

 על סדר היום 
 
 .5/19( אישור פרוטוקול  1
 ( עדכוני יו"ר ומנכ"ל מועצת הצמחים. 2
 טל עמית. –( סיכום מחצית עונה ומגמות בעולם ההדרים  3
 שוקי קנוניץ' ודניאל קלוסקי.  –יצוא קליפים חדשים ( סיכום ניסוי 4
 . 2020( מימון השתתפות מדריכי הדרים בקונגרס ההדרים הבינ"ל במרסין, טורקיה, בנוב' 5
 ( שונות 6
 

 נוכחים 
 

 דקר,  –ה ריצ'קר, ענבר גרינשטיין לביא, מאיר פיינצק, מש  –חי בנימיני, שאול גור 
 אורי ניצן, אבי לב, ברוך קרן, שוקי קנוניץ'.  

 
 נעדרו 

 
 הלל ועודד גרוסר, שמואל גלנץ, ישראל סדי, רפי צורי, רמי הסל, רמי סיגל, צביקה שפירר, 
אבי דהאן, אורי קנמון )סיים תפקידו כמנכ"ל גן שמואל(, אריה שרייבר, שי פיטרו, איילת 

 רוני רזון, משה סרפרז. שאווער, 
 

 נוספים 
 

 רבונה)גן שמואל(, גיל פלוטקין, צבי אלון, ברק טבת )מנכ"ל גן שמואל הנוכחי(, מוטי 
 דניאל קלוסקי, ניצן רוטמן.

 
 הפרוטוקול חולק ואושר פה אחד.  – 5/17א.אישור פרוטוקול 

 
 חי בנימיני. –ב. עדכוני יו"ר 

 אנחנו בתקופה לא פשוטה ולקראת עתיד לא ידוע בשל התפרצות מגיפת הקורונה.     
 הבעיה המרכזית כרגע היא קיום הקטיף והאריזה. עד כה יש נכונות גדולה לעזור     
 באמצעים שבשליטתנו )תקנות מ. הבריאות וכו'( וצריך להבטיח גם שיהיה כ"א מספיק     
  שיפעיל את הקטיף, אריזה ושיווק של הפרי. בהקשר זה אנו נערכים גם למצב שיהיו    
 נזקים ונערכים לתיעוד פרי שלא נקטף, כתוצאה מהמגיפה.    
 
 
 



 

 

 

 

 

 ההדריםענף 

   235ת.ד  5610102 מונוסון-יהוד 40  העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 
P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102 

WWW.PLANTS.ORG.IL 
 03-9595619פקס:  03-9595654טל: 

 

C:\Users\ayala\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZXDV0LFK\pr - 

66907.doc 
 2מתוך  2עמוד 

 2020מאי  10

 ט"ז אייר תש"ף

 
 

 טל עמית. –ג. סיכום מחצית עונה ומגמות בעולם ההדרים  
 הוצגה מצגת. לטובת כולם המצגת מצורפת כקובץ לפרוטוקול.    
 

 שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, ניצן רוטמן,  –ד. סיכום ניסוי יצוא זני קליפים חדשים 
 גידי סנדובסקי, רון פורת.    
 

 דניאל קלוסקי ושוק קנוניץ'
 בחינת קבלתם בשוק. מזנים חדשים  5לבחון  –דניאל תיאר את הפרויקט ומטרותיו 

כ"א מהזנים נבחן במספר פרמטרים, אצל הסיטונאי ועד משוב של הלקוח הסופי, לאורך  
המשלוח וחיי המדף שלו. לצורך כך, רוכזו כל הזנים אצל יצואן אחד שעבד מול קניין שיכול 

היה לספק את כל המידע הדרוש לנו. למגדלים שהשתתפו בפרויקט הובטחה רשת בטחון 
 לק"ג ובמידה והפרי יהיה ראוי לאריזה ליצוא.   ₪ 2.5של 

ארגזי פרי לבדיקות אחסון אצל ד"ר רון פורת שבדק פרמטרים  5בנוסף, מכל משלוח נלקחו 
דומים, ובנוסף, את יכולת הפרי לעמוד בתנאי טמפרטורה שונים ובין היתר רגישות לטמפ' 

 של טיפולי קור. 
 
גל, ועינב כאשר בהמשך )אפריל( יבוצע קטיף ויצוא תמר, אורית, סי -הזנים שנכללו בניסוי  5

 של הזן נילי.
 

 בשנה הבאה יש כוונה לחזור על הניסוי  על תכונות חמשת הזנים.מקיפה שוקי נתן סקירה  
 דניאל הציג מצגת שמצורפת כקובץ לפרוטוקול. ולצרף גם את הזן "רדסון". 

 
  מדריכי הדרים לקונגרס בטורקיהמימון נסיעת ה. 
 

 נדונה נסיעת ארבעת מדריכי שה"מ להשתתפות בקונגרס הבינ"ל במרסין, טורקיה וכן לממן 
 סה"כ   –נוספים שאינם בשירות המדינה )דניאל קלוסקי ושוקי קנוניץ' שפורש בסוף מאי(  2
 ₪.  30,000 –כ  –אנשים. הערכה תקציבית  6
 

 אושר פה אחד. - החלטה 
 
 שונות .1
 
 פברואר עלה נושא הפטור ממכס על יבוא מיץ תפוזים טרי. אנשי התעשיה.במהלך חודש 1
 אינם מרוצים מביטול הפטור, ובמיוחד מכך שהדבר נעשה ללא תאום איתם.  
 מצד שני, כמויות התזי"ם שנקלטים ע"י התעשיה יורדות מדי שנה ונוצר מצב אבסורדי    
 שהמגדלים אינם מוכנים להשלים איתו.   
 פורום ולקיים דיאלוג בין נציגות המגדלים והתעשיינים ע"מ להגיע להסכמות. הוחלט לכנס   
    
 . לענף יש חשיבות ששוקי ימשיך לתת  2020.שוקי קנוניץ' פורש משירות שה"מ בסוף מאי 2
 תמיכה בידע ובניסיון שלו גם בהמשך.   
 

 שוקי יועסק במימון מועצת הצמחים בהיקף של רבע משרה + רכב.   – החלטה
 

  
 טל עמית    –רשם               


