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 לכבוד 

 חברי ועדה ענפית הדרים
 

 4/9/2019, מיום 4/19פרוטוקול ועדה ענפית           
 

 ריצ'קר, אורי ניצן, שה יו"ר, חי בנימיני, מאיר פיינצק, רמי סיגל, מ -: הלל גרוסר נוכחים
 דקר, שאול גור לביא, עודד גרוסר,  –אורי קנמון, אבי לב, ענבר גרינשטיין             
 צביקה שפירר, משה סרפרז.            

 
 : רמי הסל, רפי צורי, ישראל סדי, אבי דהן, אריה שרייבר, רוני רזון, איילת שאוור,  נעדרו

 ן.שוקי קנוניץ', שי פטרו, שמואל גלנץ, ברוך קר          
 

 : צבי אלון, רוני נקר, גיל פלוטקין, ניצן רוטמן, דניאל קלוסקי, רון אנטונובסקי, נוספים
 אורנה ענבר, טל עמית.             

 
 על סדר היום

 
 הלל גרוסר, צבי אלון, טל עמית. –עדכון שוטף א.
 

 רון אנטונובסקי. –ביצוא ובשוק המקומי  2019/20ב.הצגת תכנית קד"מ לעונת 
 

 רוני נקר. –ג. מתווה תמיכה בזן "אורי" 
 

 .1/9/2019 –ד.עדכון מחירי ההדברה והביטוח לזני הדרים החל מ 
 

 ה.שונות
 
 
 עדכונים שוטפים א.
 
 בנושא עש התפוח המדומה היתה ישיבה קשה עם אנשי הגנה"צ. – הלל גרוסר.1
 ה לא יצא כלהעמדות שהוצגו ע"י הגנת הצומח היו קשוחות ובלתי מתפשרות, ולמעש  
 סיכום של הישיבה הזו.  
 
 מציק ופוגע ביצוא ובכדי שניתן יהיה מה הישיבה היתה חשובה בכדי שישמעו  – צבי אלון.2
 ם את הביקורת של הגנה"צ על הפגמיםגלמצוא פתרונות מקובלים. חשוב היה לשמוע   
 עד לביקורת. –של בתי האריזה/יצואנים בטיפול במזיק בתפקוד   
 
  עמיתטל .3
 

 א.אנחנו נמצאים בהתארגנויות אחרונות לקראת העונה. מפקחים מיפן וקוריאה הוזמנו 
 ויגיעו בחול המועד סוכות, ולצורך העניין יגויס מלווה חדש.    
 היצוא לקוריאה יבוצע השנה רק מצפון הארץ, בשל התפשטות העת"מ דרומה.   
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 והחל מאמצע אוגוסט אנחנו עובדים עם  עברנו את התפרקות חב' כימניר – הדברהב.
 הבעלים החדש. השנה נרחיב את הפעולות של ההדברה באמצעות רחפנים, לאחר   
 שהפיילוט שביצענו בשלהי העונה שעברה, היה מוצלח מאוד.  
 
 הסתיימה בהצלחה מבחינתנו, ללא כל נזקים. – בוררות מרטינבארוג.
 

 נמצא בעיצומו. יש הרבה עקירות, אבל גם נטיעות. לבקשת חברי  – סקר הדריםד. 
 הוועדה הוצגו הנתונים לתחילת ספטמבר.   
 

 במוזיאון הפרדסנות. 26/9 –שטוק ב נלגיא ביה.ענף ההדרים עורך מסיבת פרידה 
 
 רון אנטונובסקי  – 2019/20תכנית קד"מ ל"אורי" בעונת ב.
 
 אנטונובסקי דומה בהיקפה התקציבי לשנה שעברה..תכנית הקד"מ בחו"ל שהציג רון 1
 

 ליפן ותקציב דומה לצפון אמריקה. ₪ 500,000מדובר בתקציב של 
 רון הציע להתמקד בשוק אחד מתוך השניים בצפון אמריקה, ע"מ להיות יותר אפקטיביים.
סוכם שטל עמית יברר הנושא מול היצואנים )כאשר ישוקללו נושאים של כמות פרי וגודל 

 פרי בהחלטה( ויוחלט בהתאם.
עבר, האסטרטגיה בפרסום בחו"ל, תתבסס על פניה לקונים בעזרת משרד שונה מן הב

 פרסום מקומי.
 
 .בשוק המקומי מציע רון קמפיין דומה לקמפיין שנעשה לפני שתי עונות. תהיה הפניה 2
 לקונים "חפשו את הפתקית הירוקה" )של ה"אורי"(.  
 אריזה בקמפיין, ע"מ להכינם בעוד מועד לקמפיין.טל יידע את כל בתי ה  
 כמו כן ניזום פגישה עם הקניינים של רשתות השיווק הגדולות, ע"מ לקבל גם מהם שת"פ  
 בקמפיין.  
 
 רוני נקר  –מתווה תמיכה בזן "אורי" ג. 
 
 ניסינו לתמוך בהפניית פרי לתעשיה בחודש מרץ. כמות קטנה של פרי עמדה כזכור,    
 אלש"ח. 42 –שקבענו. בגינה נשלם כ  םבקריטריוני   
  1 –כמו כן הוחלט בישיבה הקודמת להביא הצעה לתמיכה באור ששווק השנה החל מ    
 מלש"ח  1.5 –לטון )כ  ₪ 11.40. לשם כך יבוצע זיכוי לכל המגדלים בסכום של 2019ינואר    
 ר הערכות לביצוע התשלום.הסכום יועבר לאחהוחלט כי אלף טון(  127.9לחלק ל    
 
 רוני נקר  – 1/9/19 –עדכון מחירי ההדברה והביטוח החל מ  ד.
 

 .2019/20בחודש פברואר אישרנו את פוליסת הביטוח עם קנט לעונת - תעריפי ביטוח    
 לפי הפוליסה יש שינוי בחלק בתעריפים של חלק מהזנים. יש צורך באישור התעריפים     
 . 2019/20לעונת     
 

 הוחלט לאשר את התעריפים החדשים )מצ"ב( ולהפיץ לכולם.
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 לאחר מספר שנים בחנו את תעריפי ההדברה לאור שינויים בשיטות ההדברה –הדברה 
 וביישומים בפרדס. נעשה ניתוח לפי זנים לפי מועד תחילת ההדברה ומשך תקופת הריסוס.

 גדולה בין זנים.ניתוח הנתונים הראה שונות 
 הוצע מודל חדש עם תעריפים שונים שנשלח לחברים לקראת הישיבה.

 הוחלט לדחות את השינויים לעונה הקרובה.
 
 

 
 : טל עמית רשם     

 


