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 5/12/22מתאריך  5/22פרוטוקול מישיבת ועדה ענפית הדרים           

 
 יו"ר, רמי סיגל, תומר עזרא, גידי סנדובסקי, צביקה ענבל,  -: הלל גרוסר  משתתפים

 נועם קסלברנר, משה סרפרז, שחר ניצן, יעל לוי, עומר אלטשולר,                  
 ליאור כחלון, ניצן רוטמן, עליזה ז'ז'ק, עודד גרוסר, ריצ'קר משה,                 
 דניאל קלוסקי.                 

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

 
 : איילת שאואר, גיא פלוטקין, דודו מרום, יוני אייל, יפתח נהרי,  חסרים

 ציון  אברהם, אור שפירר, גיא הרצל, שאול גור לביא.             
 

 על סדר היום  
 
 . 28/9/22מתאריך  4/22.אישור פרוטוקול ועדה ענפית הדרים 1
 הלל גרוסר.  -.דיווחים ועדכונים 2
 רון אנטונובסקי.  -.תכנית קד"מ שוק מקומי 3
   רוני נקר.  - 2023 -.תקציב ענף ההדרים ל 4
 דניאל קלוסקי.  -ב'  -.עדכון אירוע מזיק הסגר א' ו 5
 
   28/9/22מתאריך  4/22אישור פרוטוקול ועדה ענפית הדרים .1
 החלטה : הפרוטוקול מאושר ללא הערות.   
 
 דיווחים ועדכונים .2
 

 העונה הוא הפומלית ליפן, שהשנה סיפור המרכזי בתחילת ה -תומר  - מצב השווקים
 – 40עלות ההובלה הימית הגבוהה. אנחנו הוצאנו  בגלללא תצא אוניה לראשונה 

 תר על המדף. ולולא די כ מכולות ליפן 30
לקראת סוף   התוצאות של תחילת העונה היו טובות עד כה. –אשכולית אדומה 

 יש פחות הזמנות. ההתחדשות של המשלוחים תהיה בסוף ינואר.  האזרחית  השנה
 אשכולית לבנה הכמות יורדת מאוד. 

 השוק ריק בקליפים ומאוד מחכים לאור לפחות בתחילת העונה.  –אורי 
שוק המקומי יש פחות פרי בחברה ואין דרישה גבוהה. הסברה היא ב - ם"תזי

 שהשמיטה משפיעה על ביקושים. 
 כללי. היותר קטנים בגלל המיתון  בעולם יש ביקושים

 
 אופטימי. אחוזי אריזה יותר נמוכים בפומלית.  אני פחות  -גידי 

 אם מתרגמים את הפדיון במט"ח ומורידים את ההוצאות של האריזה. 
 המחיר שנשאר למגדל מאוד בעייתי. מחירי הספנות ושער המטבע מאוד קשים. 

 לגבי האורי, התמונה כרגע טובה אח"כ בינואר פברואר התמונה משתנה. 
 

 ברמת המגדל קשים למרות המחירים הטובים במטבעות המקומיים. הנתונים  - הלל
 

בין  בסיסית  אני מבקש לשתף על חוסר הבנה –הלל  – ל אורי באירופהעדיווח 
הנהלת הענף לבין קידום. אנחנו רואים בחומרה רבה את זה שנותנים אישור 

להכשיר את הנטיעה   AMCלנטיעה בלתי מוסדרת של אורי באיטליה ובאמצעות 
 הזו. אחד ההסברים הוא שהנטיעה באיטליה מיועדת לשוק המקומי האיטלקי, אך  
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מכפילה את הכמות שישראל מייצאת הכמות הצפויה מהנטיעות המדוברות 
 לאיטליה בשנים האחרונות. לא הצלחנו להגיע להבנה עם יעקב מועלם מקידום. 

ללא קבלת אישור מהועדה הענפית.  , הם פעלו בניגוד להסכם בעניין זה עם המועצה
 והם לא קיבלו אישור כזה מאתנו. 

באיטליה וכן  לבין קידום לעניין הנטיעות AMCביקשנו לראות הסכם כתוב בין 
 נציגים באיטליה אך לא קיבלנו מהם כלום.    2ועם  AMCהסכם של 

 
לאור    ושביקר לאחרונה בארץ, כי אין לנו עניין לפגוש אות AMCהודענו לנציג 

 הסכסוך של הענף עם קידום. 
)אור שפירר, דניאל, טל עמית,  בצוות מטעם השולחןההחלטות בעניין זה מתקבלות 

לנסות  ווני(. החלטנו לפעול בצורה חזקה יותר באמצעות קסוטו הלל, עודד, ניצן, ר
 לעצור את הסחף שנוצר. כאשר ידוע כבר על חלקות אור בטורקיה ובמרוקו.  

יוצא דופן מהרבה בחינות  זן  מחויבים לשמור ולהגן על הזן אורי שהואאנחנו 
 ומהווה את העוגן של הענף בארץ.  

 
 : צוות השולחן לעניין האורי בעולם מוסמך להמשיך לטפל בדרך שהוחלט   החלטה

 עליה כנגד ההפרות שהתגלו. 
 
 תכנית קד"מ בשוק המקומי .3
 

 עשינו לאחרונה תשדיר הדרים מקסים בשוק המקומי בדקה לשמונה. :  הלל
 

מאוד קצר ועם  בזמן ל בקשת הקד"מ בחו"ל שהניח במשרד החקלאות : דיווח ע רוני
 הוצאות, כפי שהוחלט בישיבת הועדה הקודמת. מה  50% –סיכוי גדול להשתתפות ב 

 
 שנתי לפעילות הקד"מ בשוק המקומי.  4מציג מתווה :  רון

 וקליפים.לימון  70%ק"ג לנפש מתוכם  17 -יש ירידה בצריכה בשוק המקומי. כיום כ 
 שנה.  לק"ג לנפש  19 –המטרה היא הגדלת הצריכה בשוק המקומי עד ל  

 
האסטרטגיה היא נוכחות רציפה במדיה לאורך העונה, תוך הדגשת היתרונות של 

 , תוכן שיווקי במדיה החברתית.  הפרי ההדר. הכלים יהיו רדיו, טלוויזי
 ויות צריכה. גם מחקר על עמידה ביעדים התקשורתיים והזדמנאנחנו נבצע 

 . "בריאות מהטבע –פרי הדר " –המסר המרכזי 
שהפרסום   והוכחלגבי הקמפיין בשבועות הקודמים בטלוויזיה, כזו ביצענו בדיקה 

מהצופים בערוץ  44% –בטלוויזיה היה אפקטיבי מבחינת החשיפה לצרכנים. עם כ 
מהצופים זכרו   50% –מיליון צופים ובסקר נוסף התברר גם שכ  1.5 –שהם כ 

 אלמנטים מתוך הפרסום.
ר מאיה רוזמן שיש לה אמינות גבוהה במסרים " תהיה דנושאת המסר הפרסומי 

 תזונתיים. 
 

התקיים דיון על הפרסום בשוק המקומי. הודגשה החשיבות של המשך ההשקעה  
 בשוק המקומי גם בשנים הקרובות כדי להגיע לתוצאה של הגדלת הצריכה.  

 
 מאשרים את התוכנית לפרסום בשוק המקומי לפי העקרונות שהוצגו. :  החלטה

 . 2023 –מלש"ח יאושר במסגרת תקציב הענף ל  1.3הסכום בסך 
 .  את צוות המועצה שחר ניצן מטעם המגדליםילווה  קד"מביצוע ה בעניין
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 2023 –תקציב ענף ההדרים ל . 4
 

 יעד ההכנסות  .2023 –, והצעת התקציב ל 2022ביצוע תקציב : מציג את  רוני נקר
נשמר אך בהרכב קצת שונה. מבהיר כי הערכת ההכנסות מגביה מבוססת   2022 –ב 

ועליהם  אנשים מרכזיים בענף ששוקללו על ידי על הערכות יבול שנמסרו לאחרונה 
 מבוססת ההערכה השיווקית. 

דמי  עם ,)עלו לפי הפוליסה שאישרנו( לו ועם תעריף דמי הביטוח שנקבע חושב כל זן 
ש"ח לטון בהחלטה שקיבלה הועדה הענפית  1 -ב  ההדברה שנקבעו )הופחתו

   הקבוע בחוק.וההיטל , בישיבתה הקודמת(
 

השתתפות משרד החקלאות נכללת בהכנסות למימון הוצאות ההדברה, ובהוצאות 
 .  SITהסכום קטן בגלל הפסקת ההדברה בשיטת   2023 – הקד"מ ליצוא. ב

יורדים כי חוזרים לפריסה שנתית שנקבעה עם רואי החשבון  2023 –התמלוגים ב 
ניכרת ההקטנה בהוצאות ההדברה לעומת  - בהוצאותלגבי ההסכם עם ספרד. 

 באזור הבשור בחודש אוגוסט.   SIT –התקציב, עקב הפסקת פעילות ה 
הדולר,  ועל הטיסות צפויות לעלות בגלל שינוי המחיר, שער ההוצאות על החומרים 

 המדד ומחיר הדלק. 
 

לשאלה בקשר לעבודת המכון הוסבר כי המכון להדברה תורם ותרם לקידום הענף 
וטוקול פסילת ההדר, עש התפוח, הדברת זבוב האפרסק רבתחומי האקריות , פ

 ועוד. פעילות המכון מלווה ע"י ועדת היגוי מקצועית.
היא  2023 –וכנית ל . הת 2022 –היו נמוכות ביחס לתקציב ב הוצאות הקד"מ 

בהתאם לתוכנית קד"מ יצוא שאושרה לאחרונה באישור מ. החקלאות להשתתפות 
מלש"ח על פי המתווה   1.3 –תקציב לקד"מ שוק מקומי ב גם ממנה. נוסף  50% –ב 

 שהוצג קודם. 
 

בביטוח בקנ"ט יש גידול לפי הפוליסה החדשה עם השינויים שביקשנו מקנ"ט  
 ודשים הקודמים. ואושרו בועדה במהלך הח

הטיפול של הענף בפסילת ההדר, תוקצב לכיסוי הדלתא מעבר למה שהגה"צ וקנ"ט  
 מעבירים )לדוגמא : רון קגנטון( ומופיע בסעיף השונות. 

בהוצאות המשפטיות תוגבר התקציב לצורך פעילות וגם ההפרות של קידום בעניין  
 האורי. 

 
 )מצ"ב ( שהוגשה. 2023 –ל את הצעת התקציב  (פה אחד): מאשרים  החלטה

 
 ב'  –עדכון אירוע מזיק הסגר א' ו . 5
 

החלקות כנראה יוחזרו   .: מסר דיווח על מצב המזיק בעמק חפר דניאל קלוסקי
)ביעור המזיק( .   –לעיבוד רגיל בתום העונה, אם לא תהיה חריגה ממה שנראה עתה 

 דונם.  700מלש"ח על   8 -היא כבפרויקט הערכת ההוצאה 
. זכיתי 2022/23עם קנט לגבי הפיצוי למגדלים בעונת התעוררה מחלוקת 

 אשר שכנע את הנהלת קנ"ט להחזר של אלון להתערבותו המבורכת של צבי 
 ₪ לדונם באזור המוגדר.   3,000 –כ 
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 המזיק התעורר בצורה נרחבת בתוך הישובים בעיקר בהדרים ובצמחי   –בעמק הירדן 
 1,800 –, כ מעמק חפר 2.5גדול פי פה אם כי ברמת נגיעות נמוכה. השטח מוריאה 

 הופך את הבעיה למורכבת יותר.   של המזיק הפיזור הגבוה דונם.
 

 בנושא. על הטיפול שלו : החברים ברכו את דניאל  סיכום
הועדה מאשרת את הטיפול במזיק ומימון ביניים עד לאישור משרד החקלאות של  

 אלש"ח.  250 –הסכום יוגבל ל  זור הנגיעות בעמק הירדןהרחבת א 
  

 
 

 רשם : רוני נקר 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


