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לכב'
חברי ועדה ענפית הדרים
הנדון  :ועדה ענפית הדרים  ,3/21מיום 5/10/2021
משתתפים  :הלל גרוסר – יו"ר ,משה ריצ'קר ,רמי סיגל ,אור שפירר ,יפתח נהרי ,יוני אייל,
משה סרפרז ,עומר אלטשולר ,שאול גור – לביא ,עודד גרוסר ,שחר ניצן,
ניצן רוטמן ,יעל לוי ,נעם קסלברנר ,דניאל קלוסקי ,גיא הרצל ,תומר עזרא,
צביקה ענבל ,גידי סנדובסקי ,איילת שאוור ,עליזה ז'ז'ק ,ציון אברהם ,ליאור כחלון.
נעדרו

 :גיל פלוטקין ,דודו מרום.

משתתפים נוספים  :צבי אלון ,רון אנטונובסקי ,רוני נקר וטל עמית.
על סדר היום
.1אישור פרוטוקול .2/21
.2דברי פתיחה – יו"ר ועדה ענפית.
.3דיון בבקשת השתתפות במימון האניה ליפן וקוריאה.
.4אישור תקציב הקד"מ לפעילויות בחו"ל ,בעונת .21/22
.5בקשה לשינוי המופיע של המותג .Jaffa
.6עדכון על התפרצות מזיק חדש באזור עמק חפר.
.7שונות
.1פרוטוקול ישיבה  – 2/21אושר פה אחד ,ללא כל הסתייגות.
.2דברי פתיחה
הלל גרוסר – דניאל קלוסקי בעזרתו של דורון שמואלי ,יזם מפגש חשוב של מגדלים
עם שר החקלאות ומנכ"לית משרד החקלאות.
הפגישה היתה בפורום מצומצם ובאווירה טובה.
הועבר מסר שהענף הוא ענף רציני ומאוחד וכי הפעילות הרוחבית שנעשית ע"י המועצה היא
חיונית לקיום הענף ותורמת לקידומו ,וכי אינה יכולה להיות וולנטרית .עוד הוסבר לשר כי
כמעט ואין מגדלי הדרים שמתנגדים לפעילויות המועצה ומסרבים להשתתף במימון הפעולות
הללו .למרות שהשר הצהיר כי הוא נגד המועצות הסטטוריות הוא הבין את חשיבות הפעילות
של המועצה בענף ההדרים .סוכם שיהיו מפגשים נוספים מעת לעת ,בנושאים שיועלו.
דניאל קלוסקי – לאחר הפגישה ביקשו השלמה של נתונים .יועץ השר ביקש לתאם פגישה
וביקור במכון להדברה ביולוגית.
צבי אלון – החלק הדרמטי בחוק ההסדרים הוא הרעיון של האוצר לבטל את הנושא של
הערכת הסיכונים ( )PRAממדינות היבוא .אני מקווה שהסקטור החקלאי והגורמים המקצועיים
יהדפו את הרעיון הזה.
הלל גרוסר – העונה התחילה והיא צפויה להיות קשה ומאתגרת משתי סיבות מרכזיות – שערי
המטבע והתייקרות ההובלה.
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.3תמיכה במימון האניה ליפן
הלל גרוסר – הנושא נודע לי ביום חמישי ,כאשר רמי סיגל הודיע לי כי עד ליום ראשון הם
מחויבים להודיע לסוכן לגבי האניה .שאמורה להעמיס  4,500משטחי פומלית ,סנרייז ,אש' לבנה,
וצ'נדלר ליפן ולקוריאה .מדובר ביעד אסטרטגי שהענף לא יכול לותר עליו .לאחר סבבי שיחות
טלפוניות שבצעתי הודעתי לרמי שהם ימשיכו עם הזמנות האניה כרגיל ואנחנו נמצא הדרך לתמוך
בעלויות הנוספות בכדי לאפשר את היצוא באניה.
מהדרין תידרש לתת נתונים על עלויות ההובלה לתיבת פומלית העונה לעומת העונה שעברה וכן
מחיר ממוצע לתיבת פומלית העונה לעומת העונה שעברה.
ציון אברהם -מבקש לשקול תמיכה לא רק בפומלית אלא בכל הזנים ליעד המדובר.
רמי סיגל – הפער הגבוה כרגע הוא  1.6דולר לתיבה .מדובר ב –  104,000תיבות פומלית ובסך
הכל עלות התמיכה אמורה להיות כ –  170,000דולר.
צבי אלון – אחד הדברים החשובים במהלך ,שלא הוזכר ,הוא נושא המשכיות שיווק הפומלית
לשוק חשוב זה.
טל עמית – יצוא תיבה במכולה הרבה יותר זול מהיצוא באניה .אנחנו חייבים לפתח את היכולות
ליצא ליפן במכולות ,בכדי להקטין את התלות באניה.
הצעה להחלטה – לתמוך השנה באניה ליפן בפומלית ,בהתאם לכללים שהוזכרו לעיל.
בעד –  20נגד –  3ההצעה התקבלה ברב קולות.
הלל גרוסר – לאחר ההחלטה לתמוך ,אנחנו צריכים להחליט על המקור התקציבי.
טל עמית – יש  3אפשרויות למקור תקציבי א) הרזרבה בתקציב ב) צמצום תכנית הקד"מ
ג) מההון העצמי של הענף.
הלל גרוסר – מציע להשתמש בתקציב שתוכנן לשוק המקומי.
החלטה – פה אחד הוחלט שהמקור להשתתפות במימון התייקרות הובלת הפומלית ליפן,
יהיה מצמצום תכנית הקד"מ כך שיאושר קד"מ לחו"ל בלבד (לבטל את התכנית לקד"מ בשוק
המקומי).
.4קד"מ לעונת 21/22
רון אנטונובסקי הציג שוב את פרטי תכנית הקד"מ בחו"ל ,ואת התקציב המוצע (התכנית
הוצעה בקווים כלליים בישיבה הקודמת).
החלטה – אושר פה אחד תקציב הקד"מ בחו"ל בהיקף של  800אלף דולר כפי שפורט ע"י רון.
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 .5בקשה לשינוי המופע של המותג  Jaffaעל הפתקית
טל הסביר את הכללים וההגדרות של מופע ה –  Jaffaעל הפתקיות הפרי יצואן מסוים
ביקש להוסיף ברקוד על התווית (לפי דרישת רשת) ולהקטין את המותג עד ל  1/6מגודלו.
ליצואן הוצגו מס' אפשרויות שהוא לא הסכים לקבל ולכן הדבר הובא להחלטת הועדה הענפית.
רון אנטונובסקי – הקטנת המותג פוגעת בו.
הצעת החלטה – השימוש במותג  Jaffaהוא על פי הכללים הקיימים בלבד .מי שלא עומד בכללים,
יכול לייצא ללא המותג.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .6מזיק הסגר בעמק חפר – דניאל קלוסקי
פסילת ההדר האסייתית התגלתה במוקד מצומצם בפרדסים שבין צומת בית ליד לצומת
רופין ,ממזרח לכביש .גילוי ראשון ב – .22.7
מדובר במזיק הידוע כמעביר את מחלת הגרינינג ושגרם לנזקים קשים לענף ההדרים
בברזיל בארה"ב.
הוקם צוות מקצועי לניהול האירוע .הצוות כולל אנטמולוגים ,מדריכים ,אנשי הגנת הצומח.
הצוות מתכנס פעמיים בשבוע.
החל מ –  27.7.2021הוחל בסדרת טיפולים להדברת המזיק .במשך חודשים בוצעו כ – 4
טיפולים כנגד המזיק בכ –  70דונם שהם מוקד הנגיעות .ענף ההדרים לקח על עצמו לממן את
עלויות הטיפול וכן להשלים פיצוי על אבדן הפרי לשווק עד לגובה /₪ 5,000דונם (חלק יכוסה
ע"י פוליסת קנט).
בנוסף ,המועצה מעסיקה פקח מטעמה שעובר בצורה אינטנסיבית בגוש של  700דונם
שהוגדר כ –  1ק"מ ממוקד הנגיעות.
עודד גרוסר  -מציע לזרז קטיף בזנים מוקדמים ולהיכנס עם חומרים יותר חריפים .
ניצן רוטמן – לא ידוע על חומר שמכחיד את המזיק.
שאול גור – לביא – צריך לנקוט בפעולה דראסטית ולעקור את מוקד הנגיעות.
סיכום – הצוות המקצועי צריך לקבל החלטה על סמך הנתונים ,ולהמליץ על הטיפול
הדרוש למיגור המזיק .כ"כ יש להכין דרכי פעולה מומלצות לטיפול במוקדים נוספים
שיתגלו.

רשם  :טל עמית
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