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 28/7/22 –שהתקיימה בזום ב  3/22פרוטוקול מישיבת הועדה הענפית 

 
 יו"ר, יפתח נהרי, גידי סנדובסקי, דניאל קלוסקי,    -: הלל גרוסר  משתתפים

 ואר, משה ריצ'קר, עודד גרוסר, שחר ניצן,  אעומר אלטשולר, איילת ש                
 רמי סיגל, תומר עזרא, ציון אברהם, יעל לוי, נעם קסלברנר,                  
 צביקה ענבל, עליזה ז'ז'ק, ניצן רוטמן.  אור שפירר,                

 
 : צבי אלון, טל עמית, רוני נקר.  מוזמנים

 
 : גיא הרצל, גיל פלוטקין, דודו מרום, יוני אייל, ליאור כחלון, משה סרפרז,  חסרים

 שאול גור לביא.            
 

 על סדר היום  
 
 .הרפורמה בחקלאות. 1
 האורי במדינות נוספות.   מסחור.דו"ח מצב 2
 .בחירת נציגי הענף לטיפול שוטף באורי. 3
 .שונות. 4
 
 ודיווחים נוספים –רפורמה בחקלאות .1
 

דניאל : ביום שישי האחרון התקבל נייר ההסכם ממשרד החקלאות אשר הפך את 
   .להמלצותמהתחייבות הסיכומים עם הממשלה שהושגו בישיבה עם יו"ר הכנסת, 

ארגוני החקלאים לא הסכימו לחתום עליו. המשמעות שאין התחייבות תקציבית 
ות לבדוק איך ניתן להפסיק את תהליך הועבר ליועמ"ש של ההתאחדלהסכם. הנושא 

 הורדת צו המכסים. 
 

 אנחנו בצרה כיון שהרפורמה של המכסים בתוקף ללא התמורה שהובטחה. הלל : 
 

 דניאל : נושא הגנת הצומח נותר על כנו ללא שינוי.
 

שהתקיימה  2021מבקש לדווח על ישיבת מליאת המועצה בנושא מאזן הלל : 
בה והם העלו את נושא הטעות בזיכוי הענף בהכנסות   בהעדרי. עודד ודניאל נכחו

 שבעקבותיו הוסכם על מודל זיכוי חדש.  2019מימון מניירות הערך במאזן 
 ממנהל הכספים דוד רחמים, אשר נסתרו בבדיקה של רוני נקר. נתקבלו הסברים 

אלש"ח ע"ח  770לבקשתי נערך חישוב מחדש לפיו הענף צריך להיות מזוכה בעוד  
 ענף הירקות.  

 
שצריך לקיים דיון של  זית. הוחלט הן של ענף ועודד : נושא נוסף שהעליתי הוא הגרע 

 המועצה בעניין זה, כי הוא מכביד על הענפים האחרים. הדיון עדיין לא התקיים.
 
 מדינות נוספות האורי במסחור דו"ח מצב . 2
 

 העונה האחרונה של האורי היא עם תוצאות לא חגיגיות. הלל : 
ש פרי בשווקים בחו"ל למרות דכולם בוכים. המשווקים חיים בתחושה של גו

 שמישראל הכמות היתה קטנה יותר.  
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אנשים  6ניסינו לבדוק את הכמויות של המשווקים הספרדים. קיימנו דיון קצר של 
בהשתתפות צבי אלון לברור הכמויות של הפרי שאינו מישראל. צבי הטיל ספק  

שהוא הגוף המפקח על האכיפה  TEO –הנתונים. ביקשנו ממנו כיו"ר ה במהימנות 
 באירופה, לקבל נתונים על הכמויות והנטיעות מהצד הספרדי.  

 ממשרד החקלאות.  מינויוהופתענו לשמוע ממנו שהוא אינו יו"ר ולא קיבל אישור ל
חושבים שגם אם לא קיבל אישור פורמלי, הרי בכל אופן מעשי אחר אנחנו 

צבי לא יידע את נציגי הענף . TEO  – ההתייחסות של הספרדים אליו היתה כיו"ר ה
 בנושא כלל. בשיחה של דניאל עם ניר כרמי התברר שיש התרחשות בדרום איטליה.  

 כששאלנו את צבי אלון על כך הוא התחמק אך התברר שיש לו פיסות מידע. 
כתוצאה של חילופי הדברים הודיע לי צבי שאינו מוכן לדבר איתי, כך שהמשך הדיון 

 היה בלעדיו. 
פנינו גם לעו"ד קסוטו לבדוק את נושא איטליה במסגרת ההסכם, שהסביר 

שאיטליה נכללת בהתחייבות של הספרדים לאכיפה )בכל אירופה( . כמו כן אין  
 לספרדים שום אפשרות להתרחב באירופה ללא קבלת הסכם מנציגי הענף בישראל. 

 
מתנהל כבר למעלה כי נקבעה פגישה עם יעקב מועלם לפני כשבועיים. יעקב הסביר 

הקטר נטועים כבר  50 –משנה שיח עם האיטלקים. התברר מדבריו של יעקב כי כ 
יעקב הקטר תחת הסכם עם הספרדים.   300 –ורוצים להגיע להרחבת נטיעות עד ל 

ציין שיש גם רצון להגיע להסדר עם מרוקו לגבי נטיעות וכנ"ל גם לגבי טורקיה.  
יעקב הודיע כי צבי היה חלק מהסיפור, נפגש עם הספרדים ואישר חלק מהמהלכים,  

 אנחנו כנציגי הענף לא שותפנו בשום אינפורמציה בנושא זה. כבר חודשים רבים. 
ם שמעתה ואילך בכל נושא האורי צבי  אני רואה זאת בחומרה רבה. הודעתי למועל

 מפסיק לייצג אותנו, ורק אנחנו מייצגים את ענף ההדרים. 
בעקבות הפגישה עם מועלם נפגשנו שוב בזום עם עו"ד קסוטו כדי לברר כיצד 
 לפעול במצב שנוצר. הוא הנחה אותנו להוציא מכתב לקידום עם עמדת הענף.  

דים להרחבת ההסכם לאיטליה ומרוקו  טל הוציא מכתב כזה שבו הובהר שאנו מתנג
 ובטח ובטח ללא תאום עם נציגי הענף כנדרש עפ"י ההסכם 

 
 אפשרויות :   3בשיחה נוספת עם עו"ד קסוטו מצב העניינים הוא כזה שיש 

 
 א.לא נאמר לספרדים שענף ההדרים מסכים להרחבת הנטיעות באיטליה במסגרת  

 עסקה.    
 או 

 אולי להבין כאילו קיבלו אור ירוק  קה, אך ניתן ב. לא נתנו נייר מסודר על העס 
 להתקדם לעבר הסכם עם האיטלקים.    
 או 

 ג. עשו הסכם מסודר עם האיטלקים. 
 

 הגיע לישיבה עם יעקב ומיה ביום ג' השבוע שבה נחשף לחילופי התכתובות  דניאל 
ומציאת בין קידום לצבי אלון. הוא ראה שצבי נתן אישור להתקדם בעריכת הסכם  

שותף באיטליה. מאוחר יותר צבי אמר למועלם לא הבנתם אותי כראוי, אני לא 
 טוב. זוהי האינפורמציה שיש לי להעביר בעניין זה. המצב אינו  .הסכמתי
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בכל מקום שניתן לחסום את לחם  ידעתי היא שצריך בתקופת משך הפטנט לה
 הנטיעות בחו"ל.  

 
 בקנדה אין פטנט  .. בארה"ב הפטנט הסתיים2043עד הוא טנט באירופה פדניאל : ה

 בכלל.           
 

 בכלל. אין צורך. יש הגנה על סימון המסחר אורי הדרים טל : בקנדה לא מגדלים 
 בקנדה. רשום במספר מקומות בעולם. ייבדק הנושא ה      

 
 הלל : מבקש להפיץ את המכתב של עו"ד קסוטו + המכתב של טל לקידום לחברי 

 באחריות רוני.הועדה         
 

 צבי : מספר נציגים מהשולחן פנו אלי וקיבלו הסברים ונתונים כתובים. איני רוצה 
 להתייחס לדברי הלל. אני אמרתי לאנשי קידום והספרדים, שאם תבקשו         
 אישור מהמגדלים בארץ להרחבת נטיעות באיטליה התשובה שתקבלו שלילית.        
 אם אתם רוצים תשובה אחרת, אני מציע שתכינו תשובה עם תשתית מסודרת         
 שבה תוצג למגדלים בארץ יחד עם טיוטת הסכם, מי הם הפרטנרים שאתם        
 .  TEO/AMCמציעים בדרום איטליה, מה המעורבות של        
 בועדה הענפית מהתרחבות של  ההצעה צריכה להסיר את הדאגה של המגדלים        
 הקטר באיטליה. אני הצגתי את דעתי בפני מספר נציגים מהענף בישיבה  200       
 שקיימנו על האורי, לפיה אני עם ניסיוני חושב אחרת לגבי האפקטיביות של        
 ההגנה על האורי. אני מעריך שכשטיפלנו בנושא הנטיעות לפני כעשור בספרד          
 וגם מנענו נטיעות נוספות. אני והגנה על האורי פעלנו נכון. עצרנו נטיעות,        
 יכולים למנוע נטיעות רק עם פרטנר איטלקי  ,טליהחושב שאנחנו, גם באי       
 י  בשמטיחים  כךובהסכם שלמישהו מקומי יהיה איכפת. הדברים התגלגלו        
 דברים שלא היו ולא נבראו. כל מה שאמרתי לאנשי קידום הוא שניתן להכין        
 . והסכם כדי לבוא לוועדה הענפית ולשכנע לקבל אות       
  רציני איטלקי יש פרטנר והקטר,   50הספרדים וקידום אמרו לי שיש באיטליה        
 ים שאתם יכולים . אמרתי להם שאם אתם  חושב TEO –תחת אכיפה של ה        
 הסכם שישכנע את חברי הועדה הענפית , שזו הדרך הטובה  להכין טיוטת        
 ביותר להילחם בנטיעות אורי באיטליה. וכאמור זו גם דעתי הדרך הנכונה        
 לדעת החברים כאן. אני אומר שוב שפרט לכך לא להילחם בתופעה. בניגוד        
 אחר בעניין איטליה.  נתתי שום אישור       
 עתה לעניין מרוקו, מועלם אמר שלפי הסכמי אברהם צריך לתת למרוקו        
 .  להם עלה אישור לנטוע אורי . אני אמרתי לו שלא יעז לתת       
 , שהעלו את הנושא ואני אמרתי להם  היתה פגישה עם אלוורו ועם דוד אלבה       
 שזו טעות שתפגע בראש ובראשונה בהם, בספרדים עצמם.        
 להחליף את הנציגים של הענף וזה בסדר אני מבין על פי סדר היום שהחלטתם        
 קידום פעלו כדי שלא  ,שגם לפי מכתבו של שמוליק ,גמור מבחינתי. אני מזכיר       
 הוא   TEO  –. כאשר צריך לזכור שה  TEO –יהיה מינוי פורמלי שלי כיו"ר ה        
 פקידים שיכולתם מוגבלת ולכן אני חושב שנכון יותר ללכת   3מסגרת של        
 שהו שיגן מבפנים מפני אחרים י הקטר עם מ 200לכיוון של אישור לנטיעת        
 הפצת האורי.   באיטליה על       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ההדריםענף 

   235ת.ד  5610102 מונוסון-יהוד 40  העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 
P.O.B 235 Yehud –Monosson ,5610102 

WWW.PLANTS.ORG.IL 
 03-9595619פקס:  03-9595654טל: 

 

\\fs\jaffa\cmbi\vaadot\70281\ועדה ענפית.doc  5מתוך  4עמוד 

 2022אוגוסט  14

 י"ז אב תשפ"ב 

 
 
 

 גידי : השאלה אם ההסכם עם הספרדים היה כזה טוב שאנחנו רוצים להרחיב אותו  
 ל איטליה. גם ע        

 
 את העבודה בהשפעת צבי : זו שאלה טובה. אך אני חי בתחושה שהם עושים 

 האכיפה בספרד. לדעתי עצרנו את העבריינות בספרד.         
 מהצלחת המודל בספרד איך צריך לפעול באיטליה.  מקישאני         

 
 מצב של ספרד  בהיינו  אילו ה להרחבת הנטיעות באיטליה היתה נכונהסכמ ההטל : 
 ספרד.  , כשלא היה לנו תוקף חוקי לתבוע איזה שהוא גורם ב2013עד  2006 –מ        
   היש רישום בכל הקהילה האירופית של הזן הז  2013 -מ  . אנחנו במצב שונה       
 וכרגע אנחנו חייבים למנוע כל נטיעה לא חוקית של אורי ובטח באירופה         
 ואפילו לפחות לשם הנראות .  הדרים  ותמגדל מדינותב       

 
 כולה. זה נראה כאילו במקום החתול שצריך לשמור על השמנת הוא אוכל את  :אור 

 
 צריך לזכור שהחתול במקרה הזה הוא קידום ולא הספרדים. לנו אין הסכם   :צבי 

 . TEO –עם הספרדים למעט המועמד של נציג הענף ב          
 

 לאורי שהוא ניצן : אנחנו לא צריכים לנקוט מדיניות של נסיגה בשלבים בכל הנוגע 
 הבסיס לקיום הענף היום. צריך להביא למבחן משפטי את המעמד שלנו         
 באירופה. אנחנו נאט את קצב ההתפשטות של האור שמתחרה בפרי מישראל.        

 
 היא לא לאשר נטיעות מעבר למה שהוסכם  החלטת הועדה הענפית. 1:  סיכום

 . ובמרוקו  בעבר עם הספרדים. בשום מקום אחר באירופה              
 

 נעצור את שיווק האורי באירופה ובצפון אמריקה  –. לגבי מרוקו 2           
 לאחר שנבדוק את הרישומים של סימני המסחר.               

 
 לטיפול שוטף באורי  בחירת נציגים . 3
 

 וגם שהוא מסיים את  TEO –מאחר וצבי אמר שהוא אינו יו"ר ה הלל: 
 עבודתו במועצה, אני מציע שנמנה במקומו את אור שפירר, אגרונום, פרדסן,        
 המו"מ מול הספרדים מציע שאת דובר ספרדית ואנגלית. וכן        
  לוסקי בליווי קאור שפירר ודניאל  יעשו מעתהומול קידום ומשרד החקלאות        
 אנשים מהענף.       

 
 ( :)התקבלה פה אחדהחלטה 

 
 . TEO –. אור שפירר נבחר להיות נציג הענף ב 1             

 
 . כנציגי הענף לעניין המו"מ עם הספרדים , קידום ומשרד החקלאות  2             

 נבחרו אור שפירר ודניאל קלוסקי. הם מחויבים לדווח לוועדה הענפית                  
 הדרים על כל התפתחות בנוגע ל"אורי".                

 
 . החלטת הועדה תועבר במכתב ליעקב מועלם מנהל קידום )לאחר  3             

 אישור נוסח של עו"ד קסוטו(.                 
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 . הועדה מודה לצבי אלון על שירותו בשנים הרבות בנושא האורי. 4            
                       

 פרויקט פסילת ההדר  –שונות . 4
 

 הדברים בעניין פסילת ההדר פועלים לפי התכנית שגובשה ע"י כל הגורמים דניאל : 
 הרלוונטיים. התברר כי התקציב המתוכנן קטן מידי לעומת הביצוע הצפוי.          
 בעניין זה . הם אמרו שצריכים לבדוק את הנתונים  להגנה"צ פנינו לשירותים            
 ולחזור אלינו עם תשובות. הבעיה היא שאנו בתכנית שהגשנו אליהם           
   רובה כדי לא לעצור את הטיפול המקצועי באזורצריכים מימון לתקופה הק          
 הנגוע.          

 
 טל :    החומרים שהשתמשנו לצורך הטיפול, השתנו לאורך התקופה.  

 המחירים היו גבוהים מאוד וגם נאלצנו להתמודד עם עלות קטיף שלא           
 נלקחה בחשבון.            

 
 התקיים דיון קצר. 

 
 אלש"ח לביצוע המשך הפעילות.  250של : מאשרים סכום  החלטה
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