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 17/11/2016מיום  64/1פרוטוקול  ועדה ענפית הנדון :      

 
 לביא,                -: אריה שרייבר, חי בנימיני, משה ריצ'קר, אורי ניצן, שאול גור  נוכחים

 דקר, אבי דהן, איילת שאוור, הלל גרוסר, -ישראל סדי, רפי צורי, ענבר גרינשטיין             
 ברוך קרן, יעקב סיטון, עודד גרוסר, שוקי קנוניץ', שי פטרו, רמי סיגל,             
 משה סרפרז, מאיר פיינצק, רמי הסל, צביקה שפירר.            

 
 , רוני נקר וטל עמית.צבי אלון, ניצן רוטמן:  נוספים

 
 שמואל גלנץ, אבי לב, רוני רזון, אורי קנמון. :  נעדרו

 
 על סדר היום

 
 בחירת יו"ר ו. ענפית..1
 .סקירת עונת השיווק.2
 רוני נקר. - 2017.תקציב ענף ההדרים 3
 .שמירת המותג אורי.4
 .שונות5
 
 בחירת יו"ר ועדה ענפית.1
 

 .בתפקיד הביע את רצונו לפרוש מתפקיד יו"ר הועדה לאחר שתי קדנציות אריה שרייבר
 הוצע כמועמד ליו"ר מר הלל גרוסר.

 נמנע. 1חברי חברי הועדה.  20הלל גרוסר נבחר כיו"ר בתמיכת 
 כמ"מ מקום יו"ר הוצע חי בנימיני.

 .21 -חי בנימיני נבחר כמ"מ יו"ר בתמיכת כל חברי הועדה הנוכחים 
 
 נת השיווקסקירת עו.2
 

 .45טל עמית סקר את עונת השיווק הנוכחית עד לסוף שבוע 
 מגמת העליה ביצוא למזרח )סין, יפן וקוריאה( באה לידי ביטוי בתוצאות היצוא עד כה. 
אנו מקווים כי ההגעות של התוצרת ליעדים אלו יהיו מוצלחים וכי המשך העונה יהיה 

 מוצלח כפי שהיה עד כה.
 
 רוני נקר - 2017ההדרים תקציב ענף .3
 

חלקים. חלק אחד הוא היטל חובה הקבוע בתקנות ונועד  3 -תקציב הענף מורכב מ 
מו"פ, הדרכה, קד"מ, מנהל וכו'. שני החלקים האחרים הינם  -לממן מוצרים ציבוריים 

 -כשירות למגדלים )במסגרת החוק( בגין פעילויות שהענף החליט לקחת על עצמו 
התקציב  .2017 -ואת הצפוי ב  2016 -את התקציב שבוצע ב  רוני סקר ביטוח והדברה.

 מהפרי.הצפויה הוכן בקפידה ע"ס תחזיות היבולים והגביה 
 

לאור הצפוי, הענף נמנע מלהעלות את תעריפי ההדברה, אך מאחר ותעריפי הביטוח 
(, התייקרו בצורה ניכרת במספר זנים )השינוי הוצג בפירוט לועדה 2016/17לעונת 

 היטל לגבי זנים אלו.שנוסף לאנו נאלצים לעדכן את מרכיב הביטוח 
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 החלטה
 

 .2017 -א.מאשרים את הצעת התקציב של ענף ההדרים ל 
 

 , בהתאם 1/9/2016 -, החל מ 2016/17ב. מאשרים את עדכון תעריפי הגביה בעונת 
 לייקור עלויות ביטוח הבסיסי של קנ"ט בזנים השונים.   
 

 נמנע. 1חברי ועדה.  20יב אושר בתמיכת התקצ
 
  Jaffa orriשמירת המותג . 4
 

 לאחר הדיון שהתקיים בישיבה הקודמת בנושא זה מובאת בזאת הצעת החלטה.
 

 הוא מותג רשום ע"י מועצת הצמחים, ענף הדרים. Jaffa orriהמותג  .א
 ושמירת הכללים, שייקבעו ע"י הענף, יהיו באחריות שירותי בקרתהפיקוח  .ב

 הפרי של הגנת הצומח.
במידת הצורך, המועצה תסייע לשירות הביקורת בעבודת הפיקוח והאכיפה,  .ג

 ₪ 150,000אם בכ"א או בתקציב מיוחד כפי שיוחלט )שוריין תקציב של 
 מפקחים לתקופת יצוא ה"אורי"(. 3למימון 

 
 שונות. 5
 

ה שרייבר על מנכ"ל המועצה, מר צבי אלון בירך את ארי -הענפים ומועצת הצמחים 
תרומתו רבת השנים כיו"ר הועדה הענפית להדרים ואיחל לו המשך פעילות ותרומה 

 כחבר מן המניין.
 
 
 

      
 רשם : טל עמית       

 
 
 


