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לכב'
חברי ועדה ענפית הדרים
פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית  1/2019מתאריך 2.1.2019
משתתפים  :הלל גרוסר – יו"ר ,חי בנימיני ,רמי סיגל ,אורי קינמון ,אורי ניצן,
משה ריצ'קר ,אבי לב ,מאיר פיינצק ,רפי צורי ,שוקי קנוניץ' ,ברוך קרן,
ענבר גרינשטיין – דקר.
נעדרו  :שמואל גלנץ ,אבי דהאן ,אריה שרייבר ,איילת שאוור ,רוני רזון ,ישראל (כושי),
צביקה שפירר ,רמי הסל ,עודד גרוסר ,משה סרפרז ,שאול גור לביא ,שי פיטרו.
נוספים  :צבי אלון ,ניצן רוטמן ,גיל פלוטקין ,דניאל קלוסקי ,רוני נקר ,טל עמית.
על סדר היום
.1אישור פרוטוקול ועדה ענפית .3/18
.2הצגת מיזם פיתוח מלכודת ניטור אוטומטית – יהונתן בן המוזג.
.3הצגת תכנית קד"מ לצפון אמריקה לעונת .18/19
.4רשמים ותובנות מביקור בספרד.
.5שונות
.1אישור פרוטוקול ועדה  .3/18הפרוטוקול אושר פה אחד.
.2הצגת המיזם לפיתוח מלכודת ניטור אוטומטית – יהונתן מחב' אגרינת הציג את
מטרות הפרויקט ,את אבני הדרך בפיתוח והאתגרים שעליהם יש להתגבר במטרה
להגיע למוצר הסופי .למרות התרשמות חברי הועדה מהמיזם ,הענף התבקש להעביר
תכנית עסקית התומכת בכדאיות המיזם.
תכנית עסקית התומכת בכדאיות הפיתוח והשימוש במלכודות ניטור אוטומטיות תוכן
ותוגש לחברי הועדה בתוך שבוע ,ע"מ שניתן יהיה להמשיך במיזם.
 .3קד"מ צפון אמריקה – רון אנטונובסקי ,בשיתוף היצואנים המעוניינים ,הכין תכנית
לקד"מ בארה"ב ובקנדה.
תכנית הקד"מ ופרטיה הוצגו ע"י טל עמית באמצעות מצגת שהוכנה ע"י רון אנטונובסקי.
התכנית אושרה פה אחד.
 .4רשמים ותובנות מביקור בספרד –
צבי אלון – ביקור טוב וחשוב ע"מ לראות מקרוב את הנעשה בפיקוח ואכיפה של
ה"אורי" בספרד .נעשית עבודה רבה וטובה ,עם תוצאות יפות מאוד.
חשוב היה לשמר את היחסים עם ארגון המגדלים –  ,AVAשהוא גוף חשוב ומשפיע
מאוד בספרד.
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טל עמית – הוצגה מצגת שמראה את פעילות ה –  TEOבספרד( .גוף האכיפה המשותף
שהוקם לפי ההסכם שחתמנו בזמנו).
התרשמנו ממקצועיות ואיכות העבודה מול המגדלים הבלתי חוקיים .מספר התביעות
והפסיקות שכבר ניתנו גרמו לצמצום ניכר בשטחים בלתי חוקיים.
התרשמנו מאוד מחלקת ניסיון הזנים (לא "אורי" – אלא הזנים שבהסכם החדש עם
וולקני) – וכן מאיכות הטיפול והתוצאות שהושגו בזמן מאוד קצר.
צבי אלון והלל גרוסר – הוגשה לנו בקשה להגדיל את הקצבת הנטיעות בזנים "אורית"
ו"סיגל" ,וזאת לנוכח ההתרשמות הטובה שיש לספרדים משני זנים אלו ומן הצורך שלהם
ליצור מסה קריטית בשוק (כרגע יש להם הקצבה של  280הקטאר) .המגדלים בארץ נטעו
זנים אלה בהיקפים זניחים – כדי  100דונם בלבד.
הוחלט – שצוות מצומצם מתוך חברי הועדה הענפית ידון בעניין ויחליט כיצד לנהוג.

רשם  :טל עמית

C:\Users\ayala\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\CWNRJDWK\65275.
doc.docx
דרך העצמאות  40יהוד-מונוסון  5610102ת.ד 235
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson
P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102
WWW.PLANTS.ORG.IL
טל 03-9595654 :פקס03-9595619 :

עמוד  2מתוך 2

