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 לכבוד
 חברי ועדה ענפית הדרים

 
   2013/214/ מיום 1' פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית מס       

 
 ,יעקב מורדיש, אבי לב, קובי רייך, חי בנימיני, צבי אלון, ר" יו-אריה שרייבר  : נוכחים

 , דוד גפן, איילת שוואר', שוקי קנוניץ, מנחם עפרוני, אורי ניצן,             רוני רזון
 , בעז גלעדי,  דקר-ענבר גינשטיין , רמי הסל, צביקה שפירר,           שאול גור לביא  

 .רוני נקר, טל עמית, רפי צורי, אריה מלך, רמי סיגל,             מאיר פיינצק
 

 .הרצל קרן, חיים זגה, אמנון גרציאני, משה סרפרז, הלל גרוסר, אורי קנמון, יעקב נגר   : נעדרו
 

  ). נוף-יועץ משפטי ממשרד קסוטו (ד שרון סחאי "עו, עודד יעקובסון : יםנוכחים נוספ
 

 על סדר היום
 
 .הישיבה הקודמתפה אחד אושר פרוטוקול  -אישור פרוטוקול ישיבה קודמת . 1
 
  טל עמית-עדכון שוטף . 2
 
 .ם הודעות נזק בהדרי450יש . נזקי הסופה טרם ידועים. יש פיגור בקטיף עקב גשמי ינואר. א
 
 . מועמדים18 יש - מדריכים נסגר 2מכרז לגיוס . ב
 
 של עמיר לוי תגיש לוועדה אסטרטגיה והצעות' חב. נסגר" אורי"מכרז לטיפול במיתוג בזן . ג

 .   לטיפול בנושא
 
  בעייתי מאוד -הסכם ההמשך בנושא ייצור זנים חדשים בין המועצה למנהל המחקר . ד

  זכויות המועצה בזנים ולצמצם את יכולות השליטה שלה   לנוכח רצון המנהל להקטין את
 . הוכן מכתב תשובה עם הסתייגויותינו-   במסחור 

 
 תוך ניצול ההנחות המגיעות לשיפור ביבולים , 13/14נחתם חוזה ביטוח משופר לעונת . ה

 .    המבוטחים ובסכומי הפיצוי
 
 .אלי ליעד זההיצוא הישרילי מגיעים בשבוע הבא לאישור 'מפקחים מצ. ו
 
 
 
 

 2013 יוני 02 

 ג"ד סיון תשע"כ 
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 . נבצר ממשה להגיע עקב פעילות דחופה– איומים חדשים על ענף ההדרים -משה וויס . 3

 .   הנושא יועלה באחת הישיבות הבאות
 
 . חי בנימיני-ריבוי יצואנים . 4
 

 הצעות' הועלו מס. ריבוי היצואנים גורם נזקים כלכליים למגדלים. חי בנימיני הציג את הנושא
 . אך לא התקבלו שום החלטות-ול בנושא לטיפ

 
 ,אורי ניצן, יעקב מורדיש, מנחם עפרוני, ניצן רוטמן, חי בנימיני: מונתה ועדה לטיפול בנושא 

 .מאיר פיינצק, רוני רזון
 

 .הועדה תמליץ לועדה הענפית כיצד יש לטפל בנושא
 
 בספרד" אורי"טיפול בזן . 5
 

 דונם בלתי חוקיים וכי כמות השטח 10,000 -כ ) והורכבו(נטעו  2012נודע לנו לאחרונה כי בשנת 
  . דונם20,000 -הכללית עומדת היום על כ 

 
הרישום בקהילה האירופית עדיין מתעכב לנוכח התנגדויות .  לינואר17 -הרישום בספרד הושלם ב 
 .המועצה ומוניוז מטפלים בהתנגדויות. של גורמים אינטרסנטיים

 
 בלההחלטות שהועדה קי

 
 . רוני רזון ומנחם עפרוני-לפגישות אליהן מגיע מוניוז יצורפו נציגי המגדלים . א

 
  להשלים את הליך רישום הזן, הועדה הענפית מסמיכה את הצוות המצומצם המטפל בנושא. ב

 . גם אם הדבר כרוך בהגדלת זכויות השטח של הזכיינים,   באירופה
 ).בתנאים מסוימים שיוכתבו על ידינו   (
 
 .ברגע שהרישומים יושלמו יתקיים דיון בהמשך הטיפול במפירים בספרד. ג

 .   ההחלטות אושרו ברב גדול עם נמנע אחד
 
 שונות. 6
 
 אריה מלך ביקש שבישיבה הקרובה של הועדה הענפית יתקיים דיון בנוהלי העבודה של. א

    .שאריה מלך התבקש להכין הצעה בכתב לדיון המבוק .    הועדה הענפית
        

 ".אור" הוגשה הצעה להקמת שולחן מגדלים בנושא .ב
 

 טל עמית: רשם        


