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 לכב'  

 חברי ועדה ענפית הדרים
 

   
 17/8/2021מיום  2/21פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הנדון :      

 
 

 יו"ר, אור שפירר, גיא הרצל, גידי סנדובסדקי, יוני אייל, יעל לוי,  -: הלל גרוסר  נוכחים
 , משה סרפרז, עודד גרוסר, תומר עזרא, משה ריצ'קר, ניצן רוטמן, נעם קסלברנר            
 לביא. -עומר אלטשולר, צבי ענבל, דניאל קלוסקי, ציון אברהם, שאול גור             

 
 : איילת שאוור, גיל פלוטקין, דודו מרום, יפתח נהרי, ליאור כחלון, רמי סיגל,  נעדרו

 .עליזה ז'ז'ק, שחר ניצן           
 

 מנכ"ל מועצת הצמחים, רון אנטונובסקי, רוני נקר, טל עמית. -: צבי אלון נוספים 
 
 

 על סדר היום  
 
 
 . 1/21.אישור פרוטוקול 1
 .דברי פתיחה של יו"ר ועדה ענפית ומנכ"ל מועצת הצמחים. 2
 . 21/22.תכנית קד"מ לעונת 3
 .גיוס מדריך הדרים נוסף לאזור הנגב. 4
 "יד האחת". יווק בהש החלטה בדבר סיום -שוק איטליה .5
 . 2021/2022תעריפי הביטוח לעונת  עדכון.6
 
 אושר פה אחד ללא כל הסתייגות.  -  1/21פרוטוקול ישיבה .1
 
 בשל מחלתו של יו"ר הועדה ובשל האירועים הפוליטיים )רפורמה( הוחלט לדלג  - דברי פתיחה.2
 על סעיף זה.  
 
 . רון אנטונובסקי – 21/22תכנית קד"מ לעונת .3
 קד"מ, סקר את הפעילות  שיווק ורון אנטונובסקי שמשמש כיועץ מועצת הצמחים לענייני   
 הנחלקת לשלושה חלקים, כאשר   21/22והכין תכנית והצעת תקציב קד"מ לעונת  20/21בעונת   
 לכ"א מטרה משלו ולכ"א מקורות מימון משלו.   
 מלש"ח.  1.2 -מלש"ח. ממקורות הענף )היטלים(  3.5 -סה"כ התקציב לפעילות   
 בקובץ נלווה.  –המצגת המפורטת פרקים של הצעת התקציב * להלן ראשי   
 

ר התודעה והתועלות מצריכת פרי יבשוק המקומי במטרה להגבלהדרים קמפיין גנרי  . א
 הדר. 

 
שת"פ עם רשתות, קד"מ באמצעות ידוענים בקנדה ותמיכה   –לזן "אורי"  בחו"ל קד"מ  .ב

 בכל השווקים. יפים לקלעולמית במותג "אורי", שמתבסס כמותג האיכותי ביותר 
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 לאשכוליות )מכל הסוגים( ביפן ובסין.קמפיין  .ג
 
 נדחה למועד אחר.  – גיוס מדריך הדרים נוסף לאזור הנגב.4
 
 הנושא הובא לוועדה הענפית לפני שנה, ואז הוחלט   - שוק "יד אחת" לאשכוליות באיטליה.5
 אורי שלו,   –לתת לנושא סיכוי נוסף ולתת למומחה חיצוני, שמכיר היטב את השוק האיטלקי   
 לבחון את הנושא. אורי בחן את הנושא, והמליץ לבטל את ה"יד האחת" באיטליה שהפכה    
 ת התקופה המפוארת שהיתה בתחום זה בעבר. מ לחיסרון שיווקי לעו  
 התנאים הפוליטיים )איחוד אירופה, עם גבולות פתוחים( והתקשרות בלעדית עם גורם   
 בכמויות האשכוליות לאיטליה בעשור האחרון. 90%שמעמדו בשוק נחלש גרמו לקיטון של   
 

 באיטליה. לאשכוליות "יד האחת" השיווק בביטול  – הצעת החלטה
 ההצעה התקבלה פה אחד, ללא התנגדות. 

 
 רוני נקר  - 2021/2022ואישור תעריפי הביטוח לעונת עדכון . 6

 כמידי שנה, לקראת העונה, אנו מעדכנים את תעריפי ההיטל שמורכב משלושה חלקים    
 שנגזרים מהיקף ההדברה שמקבל כל זן, ודמי דמי הדברה  ש"ח,  10בשיעור אחיד לטון היטל    
 גם פה, בהתאם לאקטואריה של כל זן וזן. –ביטוח שנגבים מאיתנו ע"י קנ"ט    
 מאחר והאקטואריה משתנה מעת לעת, בשל תביעות או העדרן, אנו מעדכנים את חלק זה    
 קנט. יש זנים שבהם יש הפחתה ויש זנים שבהם יש   ם בפוליסתשל ההיטל בהתאם לחיובי   
 צגו לאישור הועדה מצורף כקובץ נלווה. * המסמך עם השינויים שהותוספת    
 

 . 2021/2022לעונת הביטוח  החדשים של דמי  םתעריפיה: אישור  הצעת החלטה
 
 

 ההצעה התקבלה פה אחד, ללא התנגדות . 
 
 
 

 רשם : טל עמית      
 
 
 
 
 
 
 


