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 25/7/18מיום  2/18פרוטוקול ועדה ענפית                     

 
 יו"ר, משה סרפרז, אורי ניצן, ברוך קרן, מאיר פיינצק, צביקה שפירר, –הלל גרוסר  - נוכחים

 ', ניצן רוטמן, אריה שרייבר, רפי צורי, משה ריצ'קר.אבי לב, שוקי קנוניץ            
 

 רוני נקר, רון אנטונובסקי, אורנה ענבר, עזרא בכר, טל עמית.צבי אלון,   -  נוספים
 

 שמואל גלנץ, אורי קנמון, ישראל סדי, רמי הסל, חי בנימיני, רוני רזון, איילת שאוור, -    נעדרו
 יין דקר, שאול גור לביא, אבי דהאן, עודד גרוסר.שי פיטרו, ענבר גרינשט              

 
 על סדר היום

 
 .1/18אישור פרוטוקול .1
 הלל גרוסר וצבי אלון. –.עדכונים שונים 2
 טל עמית. – 17/18.סיכום עונת 3
 מסקנות והערכות לעונה הקרובה. 17/8סיכום עונת  –.קד"מ 4
 .שונות.5
 
 הפרוטוקול אושר פה אחד. חולק לנוכחים. אין הערות. 1/18.פרוטוקול 1
 
 הלל גרוסר –סקירה .2
 

 א.חלה התקדמות בדיונים עם קנ"ט לקראת שינוי משמעותי.
 ב.בנושא הגביה החל לפעול עו"ד חיצוני חדש ויש התקדמות בגביה.

 ג.הזן "אורי" הוא קטר הצמיחה של הענף. היבולים בשנים האחרונות במגמת ירידה דרמטית
 הוא יעלם ויגרור אחריו חלק –ת להציל את הזן ולייצב את היבולים ואם לא ננקוט בפעולו  
 יעמדו לטובת פרויקט זה.גדול מענף ההדרים. כל האמצעים הנדרשים   
 

 ד.התקבל מדריך נוסף לעבודה בגליל המערבי. יחליף את המדריך שלום שמואלי שפורש לגמלאות.
 קן במשרד החקלאות.המדריך בנגב עומד למכרז ועשוי להיקלט בקרוב על ת   
 
  סקירה צבי אלון. 3
 
 ממתינים להחלטת הבג"צ שהוגש כנגד המהלך להוצאת ענפים מהמועצה. חלק מהענפים נמצאים-
 בקשיים )רימון( בשל בעיות פיטוסניטריות ביצוא החקלאי. 

 
 בענפי הפירות והירקות נעשה שינוי חקיקה המאפשר לענפים אלו להתאים את ההיטלים בכל-
 שולחן, בהתאם לצרכים. 

 
 ענף ההדרים יצטרך לאשרר את גובה ההיטל שהוא גובה.-

 
 טל עמית –סיכום עונה .3
 

 גה מצגת קצרה על העונה שחלפה. המצגת שמה דגש על ההצלחה של השיווק במזרח הוצ
 )קוריאה, סין ויפן( וכן על ההצלחה של זני האשכוליות האדומות בכל היעדים.
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 המחירים היו טובים יחסית לשנים עברו, אבל הכמויות היו נמוכות –ורי" לגבי הזן "א
 ובעיות איכות בסוף העונה גרמו לירידה משמעותית בתשלום למגדלים.

 
 סיכום ותכניות לעתיד –קד"מ 

 
 רון אנטונובסקי סיכם את פעילות המיתוג לזן "אורי" שנעשתה השנה בשוק המקומי 

 )שנה שניה(.)לראשונה(, בסין, יפן וצרפת 
 רון ניתח את ההצלחות והבעיות בכל אחד מהשווקים והציע פתרונות לשווקים שבהם התגלתה 

 מלש"ח לעונה הקרובה, והודגש כי יש להתחיל לפעול  3.7בגובה בעיה בפעילות. הוצג תקציב 
 להכנת הפעילות, כבר בתחילת ספטמבר.

 
 התייחס לחוסר הפרי בחלק מהשווקים. – אריה שרייבר

 
 גרוע לפרסם מוצר שלא מגיע לציבור. .א
 צריך לשפר את המוצר ולהביאו לנק' המכירה בצורה שתבדל אותו. .ב

 
 ?האם יש אמת שבצרפת יש התנגדות לפרי ישראלי  – רוני נקר

 
 זה נכון לצרפת וזה נכון לכלל אירופה. – רפי צורי

 
 מציע לכנס משווקים קטנים וגדולים ולהציג להם את סיכום עונת הקד"מ  – אריה שרייבר

 וההצעות להמשך הפורום הנוכחי אינו מבין גדול בשיווק, ולכן חשוב שהם יהיו שותפים ויגידו 
 מה מתאים להם. 

 
 החלטה

 
 *הצעתו של אריה שרייבר עלתה להצבעה והתקבלה פה אחד.

 
 
 
 

 רשם : טל עמית     
 
 
  

 
  

 
 

 

 

 

 


