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 לכב'  

 חברי ועדה ענפית הדרים
 

 2/19פרוטוקול ועדה ענפית    
 

 יו"ר, חי בנימיני, מאיר פיינצק, משה ריצ'קר, אורי ניצן, אבי לב,  –: הלל גרוסר  נוכחים
 ברוך קרן, רפי צורי, משה סרפרז, אורי קינמון, אריה שרייבר, שאול גור לביא,             
 דקר, רמי סיגל, עודד גרוסר.  –צביקה שפירר, ענבר גרינשטיין             

 
 :  רמי הסל, שוקי קנוניץ', שי פטרו, איילת שאוור, גלנץ שמואל, ישראל סדי,   נעדרו

 רוני רזון, אבי דהן.             
 

 , צבי אלון, רוני נקר, אור שפירר, דניאל קלוסקי, טל עמית.: ניצן רוטמן נוספים
 
 

 על סדר היום 
 
 . 1/19.אישור פרוטוקול ועדה ענפית 1
 הלל גרוסר.  –יו"ר ועדה ענפית  –.דברי פתיחה 2
 רוני נקר.  –.תמיכה בפינוי "אורי" לתעשייה 3
 דניאל קלוסקי. –.תובנות ורשמי סיור בענף ההדרים בספרד 4
 ניצן רוטמן.  – 2019/20.פוליסת ביטוח הדרים לעונת 5
 . שונות. 6
 
 כולם בעד. –אין הסתייגויות  -   1/19אישור פרוטוקול .1
 
 הלל גרוסר  –דברי פתיחה .2
 
 יש בעיות קשות שנוגעות לפרוטוקולים ביצוא לסין ולאירופה בהקשר לעת"מ.  א.

 יש לפנות לבתי האריזה ולהעביר הערות על כשלים בנושאים אלו, ולהסדירם      
 מול הגנה"צ.     
 

 העונה ולקראת העונה הבאה יש לבחון את מצב הענף מבחינת לקראת סיכום  ב. 
 עקירות.     
 

 לסיכום עם המשווקים לגבי הסדרת השיווק בצורה המיטבית.ג. יש להגיע 
 
 רוני נקר  –לתעשייה  2תמיכה בפינוי "אורי" קלאס .3
 

המועצה  את המתווה שהוסכם עם היצואנים והמגדלים לפני כחודש, רוני הציג 
₪ בכל טון "אורי" שיופנה לתעשייה, בתנאי שיוצג גידול על בסיס  300 –תתמוך ב 

. התקציב שעומד לזכות בפרויקט הוא התקציב שקוצץ מתקציב 2019חודש פברואר 
 מלש"ח.  1.5 –הקד"מ בדיוני התקציב 
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 דניאל קלוסקי  – רשמי סיור בענף ההדרים בספרד.4
 

 משלחת שיצאה מטעם המועצה לספרד. דניאל הציג מצגת מרשימה על הסיור של ה
 לסיור היו הרבה מאוד תובנות ונרכש גם ידע רב שיכול לתרום לענף ההדרים בישראל.

 
 ניצן רוטמן – 2019/20פוליסת ביטוח . 5
 

 ניצן תאר את שיטת הביטוח החדשה שבה קיימת התייחסות רק לפרי שהיה באיכות אריזה 
 , ונפגע מנזקי טבע. 1קלאס 

יחסות היתה לכלל הפרי, כולל נגעים שאינם נזקי טבע, דבר שתוקן טכנית ע"י בעבר ההתי
 נוסחאות, שלא תמיד עשו צדק. 

 בעיות נוספות שקיימות הן בנושא הגדרת נזקי הסערה והמופע שלהם. 
 
 
 
 

 רשם : טל עמית      
 
 
 
 
 
 
 

 

 


