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 לכב' 

 חברי ועדה ענפית הדרים
 
 

 להחלטת ועדה ענפית הדרים באמצעות דוא"ל 2/19פרוטוקול הנדון :     
 
 

קריסת מחירי הקליפים בשוק האירופי ובשוק המקומי והתמורות הנמוכות לאור 
שהמגדלים מקבלים עבור שיווק התוצרת שלהם הועברה אליכם הצעת החלטה 

 . 5/3/2019בתאריך 
טון "אורי" לתעשייה, על פי כללים והנחיות שיינתנו לבתי  5,000לעודד שיווק 

 ש"ח.מל 1.5האריזה, למגדלים וליצואנים בהיקף של 
 

לגבי המדינות שמוחרגות מאיסור היצוא של סוג ב'.  תיקוןישנו  להצעה בסעיף ד'
 במקום "צפון ארה"ב " ההחרגה תחול על ארה"ב ועל קנדה.

 
 ההחלטהלהלן תוצאות אישור הצעת 

 
 : הלל גרוסר, חי בנימיני, אבי לב, רמי סיגל, איילת שאווער, משה סרפרז,  בעד

 , מאיר פיינצק, שי פיטרו, ישראל סדי, משה ריצ'קר, רפי צורי, עודד גרוסר        
  אורי ניצן.לביא,  -, שאול גור רמי הסל, שוקי קנוניץ'        

 
 דקר. -: ענבר גרינשטיין  נמנעת

 
 : אין. מתנגדים

 
 : אריה שרייבר, ברוך קרן, צביקה שפירר, שמואל גלנץ, אבי דהן,  לא השיבו
 רוני רזון.

 
 

 התקבלה ברוב קולות.ההצעה 
 
  

 
 
 

 רשם : טל עמית                                
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 לכב' 
 בתי אריזה להדרים

 מגדלי הדרים
 
 

 תמיכה בפינוי "אורי" לתעשייה הנדון :                 
 
 

מחירי הקליפים בשוק האירופי והתמורות הנמוכות שהמגדלים לאור קריסת 
התוצרת שלהם, התקבלה בוועדה הענפית החלטה לעודד  מקבלים עבור שיווק

 טון "אורי" לתעשייה עפ"י הכללים כלהלן : 5,000שיווק 
 

 לשווקי  IIא. הוועדה קוראת לבתי האריזה וליצואנים שלא לשלוח "אורי" קלאס 
 מערב אירופה המוצפים. פרי זה מעיק על השוק והמגדל לא מקבל כיום כל    
 זה !תמורה עבור פרי    
 לא יהנו מהתמיכה! –למערב אירופה  IIבתי אריזה שימשיכו לארוז קלאס    
 ייבדקו מול תעודות היצוא של שירות בקורת  IIיעדי השיווק של "אורי" קלאס    
 הפרי בהגנת הצומח.    
 

 : רוסיה, אוקראינה, רק הם IIב. יעדים שניתן להמשיך לייצא אליהם "אורי" קלאס 
 רומניה, יוון, קפריסין, אלבניה, בולגריה, ארה"ב וקנדה.   
 

 ש"ח/טון "אורי" שיועבר לתעשייה בגין כל  300ג. המועצה תזכה כל בית אריזה בסך 
 , 2019שהועברה לתעשייה בחודש פברואר בררה האחוז כמות הבררה שתעלה על    
 ם אחוז הבררה היה )התוספת בשל העליה הטבעית בבררה(. דהיינו א 5%בתוספת    
 מסך כל קליטת האור בביא"ר, הזיכוי יהיה לכל טון בררה שיועבר  20%לדוגמא    
 .  25%למפעלים, מעל    
 

 מלש"ח. 1.5. סכום התמיכה הכולל לא יעלה על 10/3/2019ד. מועד תחילת ביצוע 
 

 ה. בתי האריזה יזכו את המגדלים שבגינם שולמו להם הסכומים בסעיף א'. כל מגדל 
 לפי חלקו.    
 

 מתמיכה זו ישלחו בדחיפות לענף ההדרים  תו. בתי האריזה המבקשים ליהנו
 במועצה דו"ח נתוני האריזה של חודש פברואר וכן את תעודות המשלוח של ה"אורי"   
 לתעשייה.    
 

 עד סוף מרץ )בלא קשר  10/3/19 –ה יישלח דו"ח אריזה של נתוני האורי מ ז. בית האריז
 לדו"חות הרגילים המועברים למועצה( ויצרף את  תעודות המשלוח לתעשייה עבור    
 תקופה זו.   
 

 ח. נתוני בתי האריזה יאומתו עם נתוני הקליטה במפעלים. 


