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לכב'
חברי ועדה ענפית הדרים
הנדון  :פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים 4/20
מיום 26/11/2020
נוכחים  :הלל גרוסר – יו"ר  ,חי בנימיני  ,אורי ניצן  ,ענבר גרינשטיין – דקר  ,ברוך
קרן  ,צביקה שפירר  ,שמואל גלנץ  ,עודד גרוסר  ,איילת שאוואר  ,משה סרפרז ,
מאיר פיינצק ,אבי לב  ,רמי סיגל  ,שוקי קנוניץ'  ,רפי צורי  ,שאולי גור לביא .
נעדרו  :רמי הסל  ,ברק טבת  ,רוני רזון  ,אבי דהן  ,ישראל סדי  ,משה ריצ'קר  ,שי
פיטרו  ,אריה שרייבר ( הצטרף לאחר הישיבה – ראו הערות ) .
נוספים  :צבי אלון – מנכ"ל מועצת הצמחים  ,רוני נקר  ,טל עמית  ,ניצן רוטמן ,
דניאל קלוסקי .
על סדר היום :
 .1דיווח שוטף – הלל גרוסר  ,צבי אלון  ,טל עמית
 .2דיון בהצעת תקציב ענף ההדרים  2021ואישורו – רוני נקר .
 .3שונות .
דיווח שוטף
א .מועצת הצמחים קיימה הליך מורכב  ,אך מוצלח  ,של בחירות לועדות
הענפיות  .רשימות הנבחרים (  15בכל ענף ) פורסמו  ,וכעת מתנהל
תהליך של המלצה על חברים נוספים לתיקון עיוותים ( מתוך רשימת
המועמדים שלא נבחרו )  ,וכן מינוי של גורמים פונקציונאליים מחוץ
לרשימה – נציגי משרד החקלאות  ,משווקים ויצואנים .
ב .בשבועיים שקדמו לישיבה התעוררו איומים על יצוא ההדרים הישראלי
משני כיוונים שונים :
\\\fs\jaffa\cmbi\vaadotועדה ענפית\.doc67869
דרך העצמאות  40יהוד-מונוסון  5610102ת.ד 235
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson
P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102
WWW.PLANTS.ORG.IL
טל 03-9595654 :פקס03-9595619 :

עמוד  1מתוך 3

ענף ההדרים
 01דצמבר 2020
ט"ו כסלו תשפ"א

 )1האיחוד האירופי – ועדת משנה של האיחוד  ,שברובה מורכבת
מאנטמולוגים  ,וירולוגים ופיטופתולוגים  ,עשתה לנו הליך של שימוע
בעקבות מספר עולה של תפיסות תוצרת עם עת"מ  ,למרות שעברנו
להליך של גישה מערכתית בהקשר למזיק זה  .מה שהניע את תהליך
השימוע הוא כנראה  7התפיסות שהיו ב  , 2019וזאת למרות שב 2020
ירדנו לתפיסה אחת בלבד  .לקראת השימוע נתקבלו מספר רב של
שאלות ופרטים שנדרשנו לענות עליהם .
לאחר השימוע ( שנערך בזום ) קיבלנו שאלות נוספות להבהרה  ,כך
שהתהליך טרם הסתיים .
 )2סין – לקראת הגעת המכולה הראשונה לסין הסתבר כי שלטונות
המכס ( שהם אחראים על היבוא ) עושים בעיות  ,ונוצר איום על
כניסת  130מכולות של אש' אדומות ופומלית  ,שכבר היו בדרך .
בעזרת השגרירות בבייג'ין  ,נוצר ערוץ הידברות עם תחנת המכס
בגוואן ג'ו  ,שמונתה לטפל בנושא  .שיחת זום שכללה הסברים ,
סרטונים חיים על תהליך הטיפול בפרי מהפרדס ועד לסוף האריזה –
הניחה את דעת הסינים – בעיקר שנשמרת בטיחות הפרי והאנשים
מפני קורונה  .הפגישה הסתיימה ברוח טובה עם סיכום שהצוות
הסיני ימליץ להנהלת המכס להמשך יבוא של פרי ישראלי  ,ללא
מגבלות  .עד לרגע זה – כל המכולות שהגיעו לסין – נכנסו בצורה
תקינה .
 .1תקציב ענף ההדרים 2020
רוני נקר סקר את סעיפי ביצוע תקציב  , 2020תכנון לעומת ביצוע וכן את
התקציב המוצע ל . 2021
תקציב  – 2020תקציב  2020שתוכנן ל  40.3מלש"ח  ,הסתיים בעודף של
כמעט  3מלש"ח .
העודף נבע מחיסכון בהוצאות הדברה ( כ  0.5מלש"ח )  ,הכנסות גדולות
מהצפוי ממשרד החקלאות  ,מתמלוגים וממימון ( עוד כ  2.5מלש"ח ) .
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לקראת הכנת תקציב  2021נעשתה עבודת הכנה יסודית שכללה סקר של
הפרדסים ( עקירות  /נטיעות )  ,וכתוצאה מכך  -הערכת יבולים והערכת
הכנסות מגביה וכן התאמת הוצאות ההדברה .
עיקרי תקציב  2021כפי שהוצג לאישור :
א .קיטון הוצאות ההדברה בשל צמצום בשטח ושימוש באמצעים חסכניים
יותר ( רחפנים ).
ב .צמצום ההוצאות בשל עלויות פיקוח היצוא ליעדים מיוחדים ( אי הגעת
מפקחים בגלל הקורונה ) .
ג .גידול בהכנסות מתמלוגים עבור זני פטנט ועבור שימוש במותג .Jaffa
ד .בהוצאות המטה חלה עליה של כ  165אלף  ₪לעומת  2020בשל שינוי
בהשתתפות ענף ההדרים בהוצאות המטה  .בסעיף זה הוחלט להוסיף ,
באחוזים נמוכים  ,פרמטרים של גודל תקציב ( הגבוה מכל הענפים )
וכמות העובדים בענף ( עם המכון להדברה – הגדול ביותר במועצה ) .
הצבעה לאשור התקציב  -התקציב אושר פה אחד  ,ללא כל התנגדות .
בנוסף למשתתפי הישיבה  ,ביקש אריה שרייבר  ,שלא השתתף בדיון ,
בשל סיבות משפחתיות – לצרף גם את קולו לאישור התקציב שהוצע .
לנוחיות החברים – מצורף התקציב שאושר בישיבה .

רשם  :טל עמית
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