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 לכב'  

 חברי ועדה ענפית הדרים
 
 

 10/9/2020מיום  3/20פרוטוקול ועדה ענפית הדרים הנדון :  
 הישיבה נערכה בצורה מקוונת )זום(                    

 
 דקר,  –יו"ר, רפי צורי, חי בנימיני, איילת שאוור, ענבר גרינשטיין  –: הלל גרוסר  נוכחים

 עודד גרוסר, רמי סיגל, משה ריצ'קר, מאיר פיינצק, שמוליק גלנץ, שוקי קנוניץ',             
 ברוך קרן, משה סרפרז, אבי לב, תומר עזרא.             

 
 : אבי דהן, אורי ניצן, ברק טבת, שאול גור לביא, שי פיטרו, צבי שפירר, ישראל סדי,   נעדרו

 אריה שרייבר.          
 

 : ניצן רוטמן, גלעד גפן, דורון טימר, דניאל קלוסקי, רוני נקר, טל עמית.  משתתפים נוספים
 

 על סדר היום 
 
 הלל גרוסר.  –.עדכונים שוטפים 1
 "יד אחת".  –.שוק אשכוליות באיטליה 2
 גלעד גפן. –.סיכום עונת ההדברה והערכות לעונה הבאה 3
 דורון טימר.  –.עדכון פיתוח מלכודת ניטור אוט' 4
 . 20/21.עדכון ואישור תעריפי הביטוח לעונת 5
 .שונות. 6
 
 הלל גרוסר  – עדכונים שוטפים.1
 

 נה באמצעיתה. לפנינו עונה חדשה  בשל התפרצות הקורוא.עברנו עונה מאוד מאתגרת 
 ושלמה שעלינו לעבור. צריך לוודא שכל הפעילויות שקשורות בקטיף באריזה     
 ובלוגיסטיקה נעשות בצורה בטוחה שתמנע תקלות. אוי לנו אם בשל בעיה בריאותית    
 יסגרו בתי אריזה במהלך העונה.    
 

 אזן של ענף ההדרים בקשר לניהול ב.במליאה האחרונה הובא לידיעתי כי קיימת בעיה במ
 על כך פגישה עם המנכ"ל וחשב המועצה שאישרו   יכספי ההון העצמי של הענף. קיימת   
 שאכן היתה שגיאה בהתחשבנות וסוכם כי הדבר יתוקן ויוצג לי לאחר התיקון.     
 
 שוק האשכוליות ב"יד אחת" באיטליה . 2
 

 חולק חומר רקע על הנושא )מצ"ב(.
 כמויות האשכוליות בשוק באיטלקי הפכו להיות זניחות והשאלה הגדולה היא אם  

 ה"יד האחת" ממלאת את מטרתה או מגבילה. 
 

אני בדעה כי הדעיכה בביקוש אשכוליות באיטליה דומה לדעיכה בשוק   – הלל גרוסר
 האירופי כולו ואינה נובעת מבעיות שקשורות לאיטלקים. 
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ירידה, ואיטליה היא אפשרות להגדיל את היצוא במניינים מחירי התעשיה ב – איילת
 מסוימים.  

 
 בנושא בעונה הקרובה ונראה אם ניתן לשפר את המצב. נבקש מאורי שלו : נטפל  סיכום

 טעם לשמר על שהתמחה בשוק האיטלקי( לבדוק הנושא לעומק ולהמליץ לנו אם יש )
 באיטליה.  ה"יד האחת" באשכוליות 

 
 גלעד גפן -  סיכום עונת ההדברה .3
 תיכוני. –גלעד הציג את שקרה בעונה האחרונה בהדברת זבוב הפירות הים   
 בסה"כ היתה שנה נוחה מבחינת ההדברה, בלי נזקי זבוב ועם מיעוט יחסית של   
 סבבי הדברה, דבר שהביא לחיסכון בהוצאות ההדברה.   
 
 דורון טימר  - עדכון פיתוח מלכודת ניטור אוטומטית .4
 פעילות הפיתוח התעכבה משתי סיבות.   

 א.קורונה. 
 ב.שינויים מבניים שנדרשו במכודת ובחינתם מחדש. 

מלכודות והן יוצבו  20 –אנחנו מקווים שבמהלך העונה הקרובה יוחל בייצור סדרתי של כ 
 בפרדסים לבדיקת היכולות שלהן. 

 
 רוני נקר   -  20/21ואישור דמי הביטוח לעונת  עדכון.5
 

שנה תעריפי הביטוח הבסיסי שהמועצה רוכשת עבור המגדלים, מתעדכנים בהתאם   כמידי
נחתם בין מועצת   20/21לאקטואריה של כ"א מקבוצות הזנים. הסכם הביטוח לעונת 

. מוצגת טבלה )מצורפת( שמציגה את השינויים בתעריפי  2020הצמחים וקנ"ט בפברואר 
למועצה לשנות בהתאם לנדרש את  הביטוח לעונת שנה קודמת. הועדה מתבקשת לאשר 

 התעריף הנגבה מהמגדלים כדמי ביטוח, בנוסף להיטל הכללי ודמי ההדברה. 
 בנוסף, התווסף לביטוח נספח חדש המכסה נזקי מזיקי הסגר לכל הענפים.

 
 אושו תעריפי דמי הביטוח החדשים בהתאם לשינויים שנעשו ע"י קנט – החלטה פה אחד

 במסמך. ומוצגים 
 
 
 

    רשם : טל עמית      
 
  

 
 

 

 

 


