ענף ההדרים
 11אוגוסט 2021
ג' אלול תשפ"א

לכב'
חברי ועדה ענפית הדרים
הנדון  :פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים  2/20מיום 28/7/2020
הישיבה אמורה היתה להתקיים כישיבה רגילה אך הוסבה לישיבת זום בשל הנחיות
משרד הבריאות.
נוכחים  :הלל גרוסר – יו"ר ,חי בנימיני ,רמי סיגל ,מאיר פיינצק ,ענבר גרינשטיין – דקר,
שוקי קנוניץ' ,משה סרפרז ,עודד גרוסר ,תומר עזרא ,צבי שפירר ,ישראל סדי,
אורי ניצן ,שאול גור לביא ,איילת שאוור ,ברוך קרן ,אבי לב ,משה ריצ'קר.
נעדרו  :אבי דהן ,אריה שרייבר ,שמואל גלנץ ,ברק טבת.
נוספים  :צבי אלון ,רוני נקר ,ניצן רוטמן ,רון אנטונובסקי ,טל עמית ,דניאל קלוסקי.
על סדר היום
.1אישור פרוטוקול .1/20
.2עדכון – יו"ר הועדה.
.3סיכום עונת  19/20בשיווק – טל עמית.
.4סיכום פעילות קד"מ בעונת  – 2019/20רון אנטונובסקי.
.5בקשה להרחבת מקורות הפרי למיזם הג'אפה באנגליה – תומר עזרא.
.6שונות.
.1פרוטוקול  – 1/20הפרוטוקול אושר פה אחד.
.2עדכון – הלל גרוסר.
עברנו עונה מאוד מיוחדת ,כאשר הקורונה והסגרים הציבו אתגרים קשים מאוד .למרות
כל זאת ,היו מעט הפרעות למהלך השוטף של העונה.
.3סיכום עונת השיווק  - 2019/20טל עמית
טל נתן סיכום של עונת  19/20במצגת מפורטת הנמצאת באתר המועצה.
כ"כ הוצגה מגמת הנטיעות והעקירות בקיץ .2020
.4סיכום פעילות קד"מ בעונת  - 2019/20רון אנטונובסקי
רון סקר את פעילות הקד"מ בעונה שחלפה ,מצורפת המצגת שהוצגה ע"י רון.
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.5בקשת מת"י להרחבת מיזם הג'אפה בטסקו ,אנגליה – תומר עזרא
הסכם הג'אפה בטסקו הוא הסכם שנותן תמורות טובות מאוד למועצה וליתר השותפים,
אך בעיקר ,משמש כמנוף מצוין לקידום המותג ג'אפה על המדפים ,לאורך  12חודשים בשנה.
מת"י מבקשת להוסיף את מצרים כמקור פרי לאספקת תפוזים למיזם.
סיכום – הבקשה נדחתה .יש למת"י מספיק מקורות לתפוזים מחצי כדור צפוני.

רשם  :טל עמית
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