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 23/10/17מיום  4/17פרוטוקול ישיבה ועדה ענפית הדרים                      

 
 יו"ר , אריה שרייבר, חי בנימיני, רפי צורי, שי פיטרו, מאיר פיינצק,  -: הלל גרוסר  נוכחים

 דקר, -רמי סיגל, ברוך קרן, אורי ניצן, אבי לב, עודד גרוסר, משה סרפרז, ענבר גרינשטיין             
 צביקה שפירר, אבי לב, ברוך קרן.            

 
 רמי הסל, רוני רזון, שאול גור לביא, 'קר, אורי קינמון, אבי דהן, משה רצ: יעקב סיטון,  נעדרו

 שמואל גלנץ, איילת שאוור, ישראל סדי.          
 

 משקיף, צבי אלון, רוני נקר, טל עמית. -משקיף, ירון פינטו  -ניצן רוטמן :  נוספים
 
 

 על סדר היום
 
 .3/17.אישור פרוטוקול ועדה ענפית 1
 .TEO –.בחירות יו"ר לגוף האכיפה של ה "אורי" בספרד 2
 .2018.דיון ואישור תקציב ענף ההדרים 3
 .שונות.4
 
 
 הלל גרוסר –פתיחה ואישור פרוטוקול .1
 
 . 3/17פרוטוקול ישיבת הועדה הענפית .1
 הפרוטוקול אושר ללא הערות ותיקונים. -

 
 לא יתקיימו יותר ישיבות בשעות הבוקר.. 2
 
 עונת היצוא החלה ובתי האריזה נסתמו עקב הוראת השירותים להגנה"צ לבצע בדיקה. 3

 מהתוצרת המיועדת ליצוא. 2%של    
 
 . האריזה לקוריאה החלה, כאשר המפקחת הגיעה ומבצעת בדיקות קפדניות.4
 

 סגירת מועצת הצמחים - צבי אלון
 

 מועצת הצמחים נמצא בטיפול. חשיבות המועצה לחקלאות רק הולכת וגדלה מיום ליום נושא 
 לנוכח תפקוד משרד החקלאות. בענף מגדלי ההדרים תמיכה רבה בפעילות הענף, למרות שתמיד 

 יש מקום לשיפורים.
 

 עת"מ - ניצן רוטמן
 

מפגישות עם נציגי  פרוטוקול כללי נשלח לאיחוד האירופי לאישור, נציגת הגנת הצומח חזרה
 האיחוד האירופי, ויש להניח שהפרוטוקול שנשלח יהיה מקובל עליהם.

כרגע אנו עסוקים בהנחיות הפרטניות לפרדסנים ולבתי האריזה. דפון הוראות למגדלים הופץ 
 בחודש אוגוסט. קיימת התרשמות שחלק מהמגדלים אינם מבצעים ההנחיות.
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  TEO -מינוי יו"ר ל . 2
 

 , מטעם ענף ההדרים. הליך המינוי ע"י שר החקלאות דורש (TEO) בוצע מינוי רשמי ליו"ר הגוףטרם 
 הליך מוקדם של בחירה בועדה הענפית.

 
 המועמד לתפקיד הוא צבי אלון.

 
 בעד . אין מתנגדים ואין נמנעים. 14 – הצבעה

 
 מטעם ענף ההדרים. יש לקיים דיון נפרד ולמנות  TEO –צבי אלון נבחר ליו"ר ה  – החלטה

 מ"מ לפקיד היו"ר.
 
 2018תקציב ענף ההדרים . 3
 

 התקציב שמוגש לאישור מתבסס על כמות הטונות המשווקות, ולכן, לצורך הכנת התקציב 
 היה צורך להתעדכן בנתוני השטח ובהערכות היבול לכל זן וזן.

 ( דמי הביטוח 2( מרכיב היטל החובה הקבוע בחוק )1הגביה מהמגדלים נחלקת לשלושה חלקים )
 ( דמי ההדברה.3הבסיסי )

 
 בהדברה נעשתה הערכה זהירה להוצאות הצפויות )ישנם השפעות מזג אויר( ובסך הכל אנו -

צופים ירידה בהוצאות ההדברה הקונבנציונלית לעומת התייקרות ההדברה בשיטת הזבובים 
 העקרים בשל הרחבת השטח.

 
באופן כללי לעומת שנה שעברה וזאת בשל האקטואריה ישנם הבדלים בזנים וח התייקר הביט-

 השונים, כאשר חלקם התייקרו וחלקם הוזלו.
 

 .1.9.2017 –אישור התקציב משמעו גם אישור תעריפי ההיטלים ודמי הביטוח וההדברה החל מ 
 פורטו הן במסמך נלווה והן בהסבר שניתן ע"י רוני נקר. 2018 –פעולות נוספות המתוכננות ב -

 
שירותים הניתנים לפרדסנים, זה מחזק את חשיבות  %95 -התקציב מורכב מ  – אריה שרייבר

 המועצה.
 

 מו"פ, –מציע שהתמלוגים הנכנסים לענף יהיו מיועדים למימון נושאים ייחודיים  – צבי אלון
 לעתיד, כאשר התמלוגים ייפסקו. קד"מ והדרכה והעודפים יישמרו

 
 צריך לקיים דיון בנושא הגביה. קיים בסיס נתונים טוב במועצה ועדין יש פרי  – חי בנימיני

 שאינו משלם היטל.
 

 נושא הגביה חוזר על עצמו מידי שנה. – עודד גרוסר
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 סיכום -הלל גרוסר 

 
 כיצד לשפר המצב..צריך לנתח את המציאות )מי לא שילם וכמה( ולהחליט 1
 .הענף מתבקש להפיץ לחברי הועדה :2
 

 מצ"ב. –ואת הביצוע  16/17א.תחזית היבול והגביה לעונת 
 מצ"ב. – 17/18ב.תחזית היבול לעונת 

 היטל כללי, ביטוח, הדברה. – המרכיבים( לפי 2018)ב ג.התפלגות ההכנסות הצפויות 
  מלש"ח. 4.7מלש"ח, ביטוח  9.86 –מלש"ח : הדברה  4.28 –להלן הנתונים היטלים 

 מלש"ח. 18.85סה"כ 
 

 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים . 16 –הצבעה לאישור התקציב 
 
 

 אושר פה אחד. 2018: תקציב ענף ההדרים לשנת החלטה 
 
 
 
 

 רשם : טל עמית                    
 
 
  
 

 

 


