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 חברי ועדה ענפית הדרים
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צבי , רמי סיגל , דקר -ענבר גרינשטיין, חי בנימיני , ר " יו–אריה שרייבר : נוכחים 

' , י קנוניץשוק, אבי לב , יעקב מורדיש , אורי ניצן , מנחם עפרוני , רוני רזון , שפירר 

 .דוד גפן , איילת שאוור , בעז גלעדי , מאיר פיינצק 

 

 .דורון טימר, רוני נקר , טל עמית , צבי אלון : נוספים 

 

 , אריה מלך, אמנון גרציאני, משה סרפרז, הלל גרוסר, קובי נגר, גור לביא שאול : חסרים

 .רפי צורי, הרצל קרן, ה לידור'איצ, אורי קנמון,             קובי רייך

 

 :על סדר היום 

 .דיווח שוטף לקראת העונה .1

  .2013דיון ואישור תקציב ענף ההדרים לשנת  .2

 

  טל עמית-דיווח שוטף  . 1

, בתחומי הפעילות המרכזיים , י המועצה "ניתנה סקירה מקיפה על ההכנות שנעשו ע

  .2012/13לקראת עונת 

הרבה ( ום זה מאוד אינטנסיבית הפעילות בתח . 15/8הדברת זבוב הפירות החלה ב . א

 .אולי רק בעונה הבאה , אפשרות לשימוש מחודש במלתיון נראה באופק ). ריסוסים 

ניתנה סקירה מקיפה וחולק חומר כתוב על ממצאי נתוני סקר ההדרים שבוצע בקיץ . ב

 .האחרון

 .בחלוקה לפי זנים  , 2012/13הוצגה תחזית היבולים הצפויים בעונת . ג

  .2012/13בעונת , ה תחזית היבולים הצפויים של המדינות המתחרות הוצג. ד

 

 2012 דצמבר  18 

 ג"בת תשעטה  
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זימון וליווי , שיונות יצוא לעונה י ניתנה סקירה על פעילות המועצה במתן ר–יצוא . ה

סקירה על בעיות פיטוסניטריות , מפקחים זרים לצורך אפשור היצוא ליפן וקוריאה 

 .ילה 'ת לפתיחת היצוא לצביצוא לסין ודרכים לפתרון וכן הכנות שנעשו

 

  רוני נקר– 2013תקציב . 2

 . בשנה ₪  מיליארד 1.5עומד על ) פדיון ( התוצר הענפי 

 34.2 היא 2012הערכת ביצוע לשנת . ח " מלש36.5 היה 2012תקציב הענף לשנת 

 הדברת עלויותמחיסכון משמעותי בבעיקר החיסכון בביצוע התקציב נבע . ח"מלש

 . וכן מצמצום בהוצאות אחרות2012מרץ - אקלים טובים בינוארבשל תנאי, הזבוב 

אותם יש , בהתחשב ביעדי ענף ההדרים, ח " מלש38 הוכן תקציב בהיקף 2013לשנת 

  .2012י הועדה הענפית במהלך "כפי שאושרו ע, לבצע 

התקציב . מופנה להדברת זבוב הפירות הים תיכוני ) 75%(עיקר התקציב , גם השנה 

, קונבנציונאלי ( ח לעומת שנה קודמת בשל גידול בשטח המטופל " מלש1.5הוגדל ב 

SIT וייקור בתשומות הקשורות להדברה )  ומלכודות. 

 :2013הדגשים נוספים בתקציב 

במטרה להרחיב פעילות )  מהתקציב 6%( ח " מלש2.25 –פ הוגדל ל "תקציב המו .1

פ נוספים " למיזמי מווכן הכנת תשתית) חלקות ניסיון ( בתחום הזנים החדשים 

  .2012כדוגמת המיזם לשימוש במי קולחין שיצא לדרך ב 

ח " אלש100 –גדל מ ) יפן וקוריאה ( פעילות הפיקוח על הפרי ליעדים מיוחדים  .2

בשל הגדלה משמעותית בפעילות עם קוריאה  , 2013ח ב " אלש350 –  ל 2012 -ב

 ). חודשים6.5ליווי לאורך + פיקוח ( 

מצב ההדרכה בענף נמצא בנסיגה מתמדת .  הדרכה בהדרים –נוסף נושא חדש  .3

משרד החקלאות מתמהמה .  תקנים 6 –ובבדיקה שנעשתה נמצא חוסר ב 

כאשר דווקא , במילוי התקנים החסרים וכתוצאה מכך יש מחסור קשה בהדרכה 

ים כיום יש ביקוש רב בשל הצטרפות מגדלים חדשים וידע רב הנדרש לטיפול בזנ

י " תקני מדריכי הדרים שיועסקו ע2ח להעסקת " אלש270תוקצבו .החדשים 

, ובהתאם להקצאת מקורות נוספים ולהצלחת המהלך , במידת הצורך . המועצה

 .תישקל אפשרות להעסקת תקנים נוספים
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 שודרג משמעותית נושא הביטוח הקולקטיבי הנעשה 2012 כבר בשנת –ביטוח  .4

ללא ,  יש כוונה להכניס שיפורים בתנאי הביטוח 2013 –גם ב  .י המועצה "ע

 .תוספת עלות

" אור"מ שתבסס ותמתג את הזן " הוחלט להכין תשתית לפעילות קד-מ "קד .5

 .              בשווקים

ימליץ על , בשלב הראשון יבוצע מכרז להעסקת יועץ שיווקי שילמד את הנושא 

מ עצמו בעונת "יצוע הקדויכין תשתית להכנת מכרזים לב, הקונספט הדרוש 

13/14. 

מ באשכוליות שמבוצעת לאורך שנים "פעילות זו מצטרפת לפעילות הקד

ושותפים לה בחלקים   Jaffaשם כל הפעילות נעשית תחת המותג , באיטליה 

 .היבואנים והמועצה, שווים היצואנים

 26 –) היטלים (  באים מרובם מכספי מגדלי ההדרים 2013המקורות לתקציב 

ח  ומתמלוגים שהמועצה " מלש9 –תמיכת משרד החקלאות בהדברה , ח "שמל

 .ח " מלש3 –מקבלת עבור שימוש במותגים ובזנים חדשים 
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  טל עמית-רשם

                      

 

 

 


