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 לכב'  

 חברי ועדה ענפית הדרים 
 
 

 5/7/2021מיום   1/21פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הנדון :            
 
 

 . 2020ישיבה ראשונה בהרכב הועדה החדש, לאחר הבחירות למוסדות מועצת הצמחים בנוב' 
 

 , דניאל קלוסקי, גיא הרצל, גידי סנדובסקי, דודו מרום, יעל לוי, : הלל גרוסר נוכחים
 יפתח נהרי, ליאור כחלון, משה ריצ'קר, ניצן רוטמן, רמי סיגל, משה סרפרז, עודד גרוסר,            
 תומר עזרא, עליזה ז'ז'ק, עומר אלטשולר, שחר ניצן.            

 
 :   אור שפירר, איילת שאוור, גיל פלוטקין, יוני אייל, ציון אברהם, שאול גור לביא,  נעדרו

 צבי ענבל, נעם קסלברנר.              
 

 : צבי אלון, טל עמית, רוני נקר.  נוכחים נוספים
 

 על סדר היום 
 

 א.סבב היכרות ונוהלי עבודה. 
 ב.בחירת יו"ר. 

 בשיווק.  20/21עונת   ג.סיכום
 ד.סיכום עונת ההדברה. 
 עדכון מצב.  –אוט' ה.פיתוח מלכודת ניטור  

 ו.שונות. 
 
 חברים הם חדשים.  16. נעשה סבב היכרות של חברי הועדה. 1א.
 
 . הוצגו לחברי הועדה נוהלי עבודה של הועדה הענפית. 2

 ה מתחילתה, והחלטותיה  א( כל ישיבה שהיא בפורום חסר, תהיה אוטומטית חוקית, חצי שע   
 יהיו חוקיות.        

 
 , טלפונית, בפקס או במייל. הדבר יצוין  נעדריםב( ניתן לקבל הצבעה של חברי ועדה    

 בפרוטוקול.         
 

 היו"ר הקבוע לפגישה הבאה )היעדרות המועמד(   בחירת בקשה לעכבהתקבלה  –ב.בחירת יו"ר 
 לקיים הצבעה בעניין. ולבחור יו"ר לישיבה בלבד. הוחלט   
 בעקבות כך התקיימה הצבעה   נמנעו. 2בעד לדחות,  4בעד בחירת יו"ר קבוע,  11 – תוצאה   
 . לבחירת יו"ר קבוע לוועדה הענפית   
 חברים.  4 –חברים, בעד אור שפירר    11 –בעד הלל גרוסר    
 נבחר כיו"ר הועדה הענפית ברוב קולות.   הלל גרוסר – תוצאה   
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 טל עמית – סיכום עונת השיווקג. 
 

. המצגת מצורפת לפרוטוקול באתר מועצת הצמחים 2020/21הוצגה מצגת שמסכמת את עונת 
 בענף ההדרים בספריה "ועדה ענפית". 

 
 יעד חשוב ליצוא "אורי". מדובר  כבהתפלגות יעדי היצוא לזן "אורי" מופיעה סלובניה  – הערה
 ולא ליעד שיווק. בדיווחים השוטפים היצואנים מדווחים יעדי הפלגות ולא יעדי  הפלגהליעד 

 טרם היו בידינו   –מכירות. רק בסוף העונה אנחנו מקבלים יעדי מכירות, ונכון למועד הישיבה 
 הנתונים.  

 
 גלעד גפן  – סיכום עונת הדברה .ד
 

הוצגה מצגת סיכום עונת ההדברה בעונה החולפת. המצגת מצורפת לפרוטוקול באתר מועצת 
הצמחים בענף ההדרים בספריה "ועדה ענפית". גלעד הציג גם את הפיתוח של מערכת תומכת 

 החלטה לריסוס שנמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים.
 
 דורון טימר -   מלכודת ניטור אוטומטית ה.
 

 הקורונה ועיכובים טכניים קצת מעכבים את הלו"ז לפיתוח המלכודת. 
בעונה הקרובה מתוכננת פריסה של כמה עשרות מלכודות לבחינת היכולות שלהן מול מלכודות  

 הניטור הרגילות. 
 ענף ההדרים / ועדה ענפית. –לעיון והורדה מאתר מועצת הצמחים זמינה גם המצגת של דורון 

 
  /plants.org.ilועדה ענפית הדרים / ענף ההדרים     –כתובת האתר 

 
  50%סיכם כי לאור בקשת החברים תהיה שאיפה לקיים לפחות יו"ר הועדה  – שונות.1
 באמצעים מקוונים )זום(.  מהישיבות   
 
 
 

 עמיתרשם : טל       
 
 
 
  

 


