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 28/9/22 –שהתקיימה בזום ב  4/22פרוטוקול מישיבת ועדה ענפית 

 
 

 יו"ר, יפתח נהרי, גידי סנדובסקי, דניאל קלוסקי,  -: הלל גרוסר משתתפים
 עומר אלטשולר, איילת שעואר, משה ריצ'קר, עודד גרוסר, רמי סיגל,                
 תומר עזרא, ציון אברהם, יעל לוי, אור שפירר, צביקה ענבל, עליזה ז'ז'ק,                 
 ניצן רוטמן, גיא הרצל, משה סרפרז, שאול גור לביא, נעם קסלברנר.                

 
 : צבי אלון, טל עמית, רוני נקר, רון אנטונובסקי, שוקי קנוניץ'.  מוזמנים

 
 מרום, יוני אייל, ליאור כחלון, שחר ניצן.  : גיל פלוטקין, דודו חסרים

 
 על סדר היום 

 
 . 28/7/22מישיבת הועדה הענפית בתאריך   3/22.אישור פרוטוקול 1
 .דיווחים ואינפורמציה. 2
 רון אנטונובסקי. – 2022/23.תכנית קד"מ לעונת 3
 . 2022/23.שינוי תעריפי דמי הביטוח וההדברה לעונת  4
 .נסיעת מדריכים לקונגרס הדרים בינלאומי באדנה, טורקיה. 5
 .דיון על אישור יבוא זנים חדשים )אינטרודוקציה(. 6
 נציגי הענף בועדה המייעצת לשירותי ביקורת הפרי.  –.שונות 7
 
 
 28/7/22 –מישיבת הועדה הענפית הדרים ב   3/22אישור פרוטוקול .1
 

 הפרוטוקול אושר פה אחד. 
 
 אינפורמציה דיווחים ו.2
 

 התחילה עם זנים מוקדמים.   2022/23הלל : עונת 
 בשוק במקומי ביקושים נמוכים כרגע )סצומה, לימון, פומלו( ביצוא התחילו          
 עם פומלו צ'נדלר כשהתמונה לא טובה. מחירי התובלה הימית גבוהים           
 ניה ליפן בעייתית  וזמינות בעייתית )ברוסיה לדוגמא(. השמועה שאין א        
 לאווירה הכללית )יין נמוך והובלה יקרה מאוד( מחירי האשכוליות באירופה          
 נראים טובים אך לזמן קצר. העונה לא נראית טוב כרגע. נקווה שהמציאות          
 תהיה יותר אופטימית.        

 
 ים גבוהים תומר : ספקי שירותי הספנות בישראל נמצאים בעמדת מיקוח של מחיר

 למרות התמורות שיש לדוגמא בקווים לאירופה כמו שקורה בקו מסין            
 לארה"ב.           
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 : דניאל יפנה למכון היצוא ולהתאחדות התעשיינים להיערך ביחד עם איגוד  סיכום
 משתמשי התובלה הימית נגד העמדה של ספקי שירותי הספנות בישראל            
 לנסות לייצר פוזיציה להורדת מחיר הספנות.            

 
 אורי באיטליה 

 
 : יש שמועה על נטיעות באיטליה של אורי. יש טענה שנחתמו כבר הסכמים בין  הלל

 ח ואוכף על הנטיעות שמפק  AMCהספרדים לאיטלקים כולל נציג של         
 באיטליה. דרשנו ולא קיבלנו מקידום שום מסמך בעניין. גם לגבי מרוקו         
 התקבלה פיסת מידע שכבר יש נטיעות של אור ולא ברור אם נכון או לא.         
 עמדת הענף נחרצת נגד. עו"ד קסוטו מטפל מטעמנו בנושא.          
 וא שם לפרטנר. בעיית האור מורכבת כשאנו לגבי סין מנסים בקידום למצ        
 שומעים על נטיעות מספר שנים.         

 
 : אנחנו הגשנו רישומים לסימן המסחר אורי בצפון אמריקה.  טל
 

 : אנחנו בקשנו מנציגי רשת שיווק בקנדה, פרטים לגבי פרי שנראה כמו אור   רון
 ממקור אחר.        

 
 2022/23לעונת  תכנית קד"מ.3
 

 : הנושא של תכנית קד"מ עולה, כיוון שקיבלנו מסר ממשרד החקלאות  רוני
 שנתי לקד"מ יצוא עד סוף אוקטובר השנה   -שבדעתו להקצות תקציב תלת          
 וחשבתי כי נכון יהיה להכין תכנית לקד"מ עם ההשתתפות של משרד         
 החקלאות.         

 
 : מציג את פעילות הקד"מ בשנה האחרונה, שכלל קמפיין יצואנים בקנדה  רון 

 ופעילות ברשתות השיווק שם. וכן קמפיין אשכוליות לסין וקמפיין ידוענים         
 לאשכולית ביפן. הציג מסגרת תקציב דומה הנסמכת על השתתפות משרד         
 תוספת קד"מ למותג רדסון  ליעדים של שנה שעברה וב 50% –החקלאות ב         
 )פומלית אדומה( והרחבת הפעילות של האורי בצפון אמריקה.          
 נשאלת השאלה לגבי השוק המקומי האם נרצה לעשות גם קד"מ.         

 
 : תומך ברצף הפעילות בקד"מ ביצוא להתמיד בחשיפה לפרי מישראל. הלל

 
 –יע פעילות ממוקדת ביעד אחד : תומך בהמשך הקד"מ ביצוא. לגבי רדסון מצ גידי

 קנדה. 
 

 : מציע להשקיע גם בקד"מ בשוק המקומי. להתמודד עם ירידה בצריכה.   תומר
 לפרסם פרי הדר באופן כללי.           
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 : להגברת צריכה דרך פעילות שיטתית ארוכה של מספר שנים. רון
 צריך לזכור כי לפעילות בשוק המקומי אין השתתפות של משרד החקלאות         
 כלל.        

 
 : איכות הפרי שמוצגת על המדף בארץ היא בעייתית מאוד. שוקי

 
 על בסיס .מאשרים להגיש למשרד החקלאות תכנית תמיכה בקד"מ ביצוא 1:  סיכום

 היעדים שהוצגו )קנדה, סין, יפן(.             
 

 .לישיבה הקרובה תוכן תכנית להעלאת צריכה של פרי הדר בשוק המקומי.  2           
 
 
 2022/23שינוי תעריפי דמי הביטוח וההדברה לעונת  . 4
 

 : הענף יושב, באמצעות צוות הביטוח של הנהלת הענף, עם קנט לקראת סוף  רוני
 השנה הקלנדרית כדי לשפר את תנאי הפוליסה של קנט בעונה העוקבת.          

 כאשר ערך הפרי במקרה נזק   2022/23הצוות יצר פוליסה חדשה לעונת         
 השתפר בצורה ניכרת והותאם למבנה ההוצאות בפרדס.         
 וקים חלקי  כמו כן נעשו שינויים רבים והתאמות בנושא הנורמות לדונם )שיו        
 שטח( שהותאמו למציאות בענף.           
 מציג מספר דוגמאות להמחשת השינויים בפוליסה.         
 . אנו נוהגים לקבוע את 2022החלה כבר במרץ  2022/23הפוליסה לעונת         
 התעריף המעודכן לביטוח הבסיסי עם תחילת עונת השיווק בכל שנה באותו         
 מועד כך שכל הפרי מאותה עונה ישלם את אותה פרמיה מעודכנת.         
 מציג טבלה שמרכזת את התעריפים החדשים ביחס לעונה הקודמת ומסביר          
 את מבנה התעריפים בה. בטבלה זו נכנס שינוי נוסף של הקטנת דמי ההדברה          
 בשקל אחד לכל טון משווק לאחר שנבדק שבהסתברות גבוהה ההוצאה          
 הענפית לא צריכה להיפגע מכך.         

 התעוררו שאלות לגבי התאמת התעריפים בהדברה לזנים השונים. 
 

 : אחרי שבדקנו ועשינו ניתוח עיסוקים לא ניתן לעשות גביה פרטנית  הלל + טל
 כן הפתרון הזה מוצע כאן. גם אם זה צודק לא ניתן  מכל פרדס ול                
 לעשות זאת. זה לא היה מדויק מעולם וגם לא יהיה מדויק לזן בעתיד.                
 צריך לזכור שיש זנים שהם "ארוכים", שכמות הסבבים לריסוס היא                  
 גדולה ביחס לזנים אחרים.                 

 
 מציע לכל מגדל להתאים את הביטוח המורחב. :         ניצן 

 
 :    מאשרים את טבלת התעריפים החדשה שהוצגה.  החלטה

 התעריף יופץ לבתי האריזה, למפעלי התעשיה, ויפורסם בעת הדר                 
 הקרוב.                
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 נסיעות מדריכים לקונגרס הדרים בינלאומי באדנה, טורקיה . 5
 

 שנים  4מדריכים לקונגרס ההדרים שמתקיים כל  2 –: צריכים לאשר נסיעה ל  הלל
 המדריכים.  2 –מציע לאשר את הנסיעה ל         

 
 מדריכים לקונגרס בטורקיה אושרה פה אחד.  2: נסיעת  החלטה

 
 )אינטרודוקציה( דיון על אישור זנים חדשים .6
 

 : ישנם זנים בחו"ל שהם נחלת הכלל. זנים אלה יפים לשוק המקומי ולא ליצוא  טל
 בגלל נחיתות בעלויות היצור בארץ. ישנן משמעויות נוספות. יבוא זנים הוא        
 תהליך לא קצר.  –שנים בדיקות בשטח  7 – 8שנים קרנטינה,  2 – 3תהליך של       
 רשימות זנים מעניינים מדרום אפריקה אותם ראינו שוקי, ניצן  ישבנו ובדקנו      
 שנים שהמאפיין שלהם שהוא ייחודי ולא חופף לזנים קיימים  3ואני לפני       
 טובים.      

 
  X 8₪ בשנה  20,000-דונם זן כ 5ישנן גם עלויות נוספות מתומחרות כך שכל       
 לקידום הזנים.   מלש"ח לשנה במו"פ 0.6 –זנים = כ       
 חשוב לרענן את המידע הזה בקרב הנציגים הצעירים.      
 בעשור האחרון לא ייבאנו זנים חדשים מחו"ל אלא זנים שהיו אצל עליזה ורדי.       

 
 : אין לנו זנים חדשים מתאימים. זני עליזה גמרו את תהליך הבדיקה. הלל 

 
  7-6 –ומה, אשכולית לבנה( הם כ אד  –: הזנים המעניינים : )טבורי, ולנסיה  שוקי

 זנים תחת פטנט )טבורי אדום, מנדרינה שמבשילה  3זנים ללא פטנט +           
 בדצמבר( אנחנו נמצאים בנחיתות ביחס למתחרים מבחינת זנים חדשים.          

 
 : אין לנו צורך בזני אשכוליות נוספים.  הלל

 
 : כדי לבדוק זנים צריך לקיים דיון עם יצואנים, חוקרים ומומחים. רתמנו גם   ניצן

 את משרד החקלאות לתמיכה בחלקות האלה.         
 

 כנה הקיימות ולהחליט על מה לותר, יחד עם  –: צריך לבדוק בחלקות זן  סיכום
 נציגי יצואנים ולהציע את מה לחדש.  2 -שוקי , דניאל, אור ו             

 
      הענף בועדה המייעצת לשירותי ביקורת הפרינציגי  -שונות  .7
 

 נציגים לוועדה   2: קיבלנו בקשה לעדכן את נציגי הענף לאחר פרישה של  דניאל
 המייעצת לשירותי ביקורת הפרי.            
 מטרת שירותי הביקורת להוריד את בדיקות הפרי המיוצא בבתי האריזה            
 כפי שהיה עד כה. המטרה המוצהרת להוריד בדיקות ההבשלה בבתי            
 האריזה.            
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 : אני בעד להשאיר את המצב הקיים כשאין בכוונתם להוריד את העלות.  הלל

 
 

 הוציא נייר בחתימת מנכ"ל המועצה על הרכב הצוות : באחריות רוני ל החלטה
 מטעם ענף ההדרים לוועדה המייעצת לשירותי ביקורת הפרי שיכלול את             
 דניאל קלוסקי, אור שפירר ואביב גורן.             

 
  

       
 

 רשם : רוני נקר       
    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 


