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כ"ה תמוז תשע"ט
לכ'
חברי וועדה ענפית הדרים
פרוטוקול וועדה ענפית הדרים  , 3/19מיום 3.7.2019
נוכחים  :הלל גרוסר – יו"ר  ,מאיר פיינצק  ,חי בנימיני  ,ברוך קרן  ,רמי סיגל  ,צבי שפירר  ,רפי צורי  ,ענבר
גרינשטיין – דקר  ,משה סרפרז  ,שמואל גלנץ  ,שוקי קנוניץ'.
נעדרו  :משה ריצ'קר  ,שי פיטרו  ,שאול גור לביא  ,עודד גרוסר  ,אורי קנמון  ,אריה שרייבר  ,ישראל סדי  ,דהן
אברהם  ,רמי הסל  ,איילת שאוור  ,אבי לב  ,אורי ניצן .
נוספים  :צבי אלון  ,גיל פלוטקין  ,ניצן רוטמן  ,דניאל קלוסקי  ,רון אנטונובסקי  ,רוני נקר  ,טל עמית .
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול . 2/19
דברי פתיחה – יו"ר וועדה ענפית.
סיכום עונת קידום המכירות – רון אנטונובסקי
סיכום עונה – טל עמית
מסחור "סיגל" בספרד ,מסחור "מוריה" בטורקיה .
שונות.

 .1אישור פרוטוקול  - 3/19אין הערות  .אושר פה אחד .
 .2סקירת יו"ר הוועדה
עדין אין תמונת מצב על עקירות הקיץ וגם לא קיבלנו אינפורמציה על הטיפולים בחלקות המודל
שנמצאות במעקב להעלאת היבולים בזן "אורי" .
נושא עת"מ הוא רציני ומהווה איום גדול על היצוא  .הוגש נייר עבודה מטעמנו לשירותים להגנת הצומח
ובקורת  ,כאשר השאיפה שלנו שהפרי יעבור ביקורת לפני המישטוח והקירור  ,דבר שימנע נזקים לפרי.
הפרוטוקול כנגד העש צריך להיות מיושם בצורה מיטבית  ,הן בשטח והן בית האריזה .
בשיא משבר ה"אורי" קיבלנו החלטה לתמוך בפינוי "אורי" קלאס  2לתעשייה  .בפועל  ,זה לא התבצע
והכספים שהועמדו לנושא (  1.5מלש"ח) – לא נוצלו  .אני מבקש מרוני וטל להגיש לוועדה הצעה כיצד
לתמוך במגדלי ה"אורי" בגין הפרי שיוצא מה . 1.1.19
שוקי קנוניץ' – עש התפוח המדומה מתפשט ובעונה הקרובה הנגב עומד להיסגר בפני יצוא לקוריאה
ופרי לאיחוד האירופי מאזור זה יידרש לטיפול בגישה המערכתית  .האירופאים מאוד לא מרוצים
מהטיפול במזיק  ,שכן כמות התפיסות של עש התפוח המדומה בפרי שלנו הכפיל עצמו לעומת שנה
שעברה .
דניאל קלוסקי – במהלך חודש יולי יערך סיור בחלקות המודל  .כרגע מסתמן שבחלקות שהיה יבול רב ,
השנה יש יבול דל .הפריחה היתה טובה מאוד  ,אבל שלושת ימי החמסין בסוף חודש מאי גרמו
לנשירת פרי גדולה  .באזור עמק חפר נראים יבולים טובים  ,בעוד באזור ספריה יבול חלש.

החלטה בהצעת היו"ר – הסבת התקציב מפינוי עודפי קלאס  2לתעשייה להחזר היטלי הדברה למגדלי
ה"אורי" בגין התוצרת ששווקה מה  . 1/1/2019בעד –  , 6נגד –  . 5הצעת היו"ר אושרה .

 .3קד"מ בעונת  – 2018/19רון אנטונובסקי
יפן – ביפן היו שני ל קוחות לפרי הישראלי  ,רויאל וקוסטקו  .תקציב הקד"מ היה  500אלף . ₪
הקד"מ בוצע ברשתות החברתיות ,אינטרנט  ,סלב יפנית עם הרבה עוקבים ופעילות בנק' המכירה .
בכל המדיות הושגו העדים שהוגדרו מראש .
צפון אמריקה – הוקצו  1מלש"ח לקד"מ בצפון אמריקה  .הוגדרו ליצואנים פעילויות שזכאיות לתמיכה ,
כאשר הרשימה היתה מגוונת .
רק  4יצואנים הגישו בקשות לתמיכה ( פחות מ 50% -מהיצואנים ליעדים אלו).
למעט מקרה אחד  ,השת"פ בין היצואנים ללקוחות שלהם היה גרוע .
 .4סיכום עונת  – 2018/19טל עמית
הוצגה מצגת המסכמת את עונת השיווק  18/19עם נתוני השיווק והתייחסות לבעיות הרבות שהיו
בעונה זו .
המצגת נמצאת לנוחיותכם באתר מועצת הצמחים /ענף הדרים/סיכומי עונות :
http://www.plants.org.il/uploadimages/season2018%20-%2019.pdf
 .5מסחור "סיגל" בספרד ו"מוריה" בטורקיה – צבי אלון
כידוע  ,הזן "סיגל" ניתן בהסכם לספרד ביחד עם עוד  25זני פטנט ישראליים .לכל זן ניתנו זכויות נטיעה
ושיווק של  280הקטאר .הזכיין הספרדי ביקש לוותר על הזכויות בכל הזנים ולהגדיל הזכויות בזנים
"סיגל" ו "אורית"  .אישרנו לזכיין להגיע ל  800הקטאר בזן "סיגל" ( כמות זו כוללת כ  100הקטאר
בלתי חוקיים  ,שכבר נטועים .
בזן "מוריה" ( מורקוט מוקרן מועט זרעים) ניתן אישור לספרדים לטעת עד  1,000הקטאר  .המכסה
רחוקה ממימוש .
הזכיין הספרדי ביקש להעביר מתוך הזיכיון שלו  200,000עצים (  400הקטאר ) למגדל טורקי גדול
ואמין ( . )OZLER
תחת מגבלות איסור שיווק לאיחוד האירופי  ,צפון אמריקה  ,יפן וקוריאה – אישרנו את המהלך .

רשם:
טל עמית

דרך העצמאות  ,40ת.ד 235 .יהוד-מונוסון Derech Ha'azmaut 40 , P.O.B. 235 Yehud – Monosson, Israel 5610102

טל - Tel: 03-9595654/5 :פקס - Fax: 03-9501495 :דואר אלקטרוניE-mail jaffa@plants.org.il :

2

