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לכבוד
חברי ועדה ענפית הדרים
הנדון  :פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית  1/16מיום 30/3/2016
נוכחים  :אריה שרייבר ,ניצן רוטמן ,הלל גרוסר ,רפי צורי ,צביקה שפירר,
שאול גור לביא ,אורי קינמון ,שוקי קנוניץ' ,איילת שעאוור ,רמי הסל,
ענבר גרינשטיין-דקר ,דוד גפן ,אורי ניצן ,אריה מלך ,מנחם עפרוני ,אבי לב.
נוספים  :צבי אלון ,רוני נקר ,טל עמית.
על סדר היום
.1סקירה על עונת היצוא  - 15/16טל עמית
נתנה סקירה על עונת היצוא ועל הקשיים העולים מן השטח.
האיום המיידי  -גילוי ( 3פעמים) עש התפוח המדומה במשלוחים לנמל פוס בצרפת
והאפשרות להשפעות שליליות על היצוא מישראל לשווקים נוספים.
יבול נמוך מהצפוי בזן "אורי" ובעיות ביצוא תוצרת סוג קלאס  , IIלנוכח המציאות
החדשה בשוק הרוסי.
בעקבות הדיווח הועדה ביקשה :
א.לזמן לשולחן הועדה את מנהל השירותים להגנה"צ וביקורת -פרופ' עבד גרה.
ב .לקיים דיון בנושא יצוא "אורי" וקלאס  IIבמיוחד.
 .2קריטריונים לקד"מ  -אריה שרייבר
ועדת התקציב הגישה לוועדה הענפית הצעת החלטה בנושא עקרונות לביצוע קד"מ
בהדרים.
ההצעה הוגשה לוועדה לצורך הערות ויתקיים דיון נוסף בנושא בישיבה הבאה.
 .3דו"ח מנכ"ל  -צבי אלון
א .בחירות  -אנו נמצאים כשבוע לפני הבחירות .חשוב שתהיה השתתפות ערה
בבחירות למוסדות המועצה.
ענף ההדרים יודע להתנהל בצורה יחסית הרמונית וחשוב שהאנשים הטובים
ביותר ייבחרו.
ב .מו"מ עם וולקני  -המו"מ נמצא בשלבי סיכום של ניסוחים .ההסכם במהותו
מאפשר ומעגן את המעמד והאינטרסים של ישראל בגידול הזן "אורי"
בספרד.
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 .4ענייני כוח אדם בענף  -טל עמית
במכון להדברה מועסקים  3חוקרים .מאחר ומועצת הצמחים אינו גוף מחקר ,נוצרה
שחיקה בתנאי שכרם לעומת חוקרים במוסדות מקבילים ,דבר הגורם לחוסר
שביעות רצון ולעזיבת כוח אדם טוב.
לאחר שכנסנו את ועדת התקציב ודנו בנושא ,מובאת בזאת הצעה המקובלת על
ועדת התקציב כיצד יש לטפל בנושא .בשל רגישות הנושא  -המסמך הוצג רק לחברי
הועדה.
החלטה  -פה אחד הוחלט לקבל ולבצע את הצעת ועדת התקציב לשדרוג שכר
החוקרים במכון להדברה .הנושא יועבר לטיפול וביצוע של מנהל אגף מנהלה
במועצה.

ראש  :טל עמית
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