ענף ההדרים
 14אוקטובר 2013
י' חשון תשע"ד

פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית  2/2013מיום 5/6/2013
נוכחים
אריה שרייבר  -יו"ר  ,חי בנימיני ,רמי הסל ,רמי סיגל ,בעז גלעדי ,משה סרפרז,
הלל גרוסר ,צביקה שפירר ,רפי צורי ,ענבר גרינשטיין  -דקר ,אורי קינמון ,יעקב מורדיש,
קובי נגר ,מאיר פיינצק ,אבי לב ,מנחם עפרוני ,אריה מלך ,איילת שאוור ,דוד גפן ,אורי ניצן,
שוקי קנוניץ' ,רוני רזון.
נוכחים לא חברים  :צבי אלון  -מנכ"ל מועצת הצמחים ,גיא בינשטוק  -מנכ"ל מהדרין פרי  -אור,
רוני נקר ,טל עמית.
על סדר היום
 .1אושר פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית .1/2013
 .2סקירת מצב
א .סיכום ראשוני של עונת הפרי  .2012/13עונה לא מוצלחת במיוחד .היבול היה
בסופו של דבר נמוך בהרבה מהתחזית  -בעיקר בתזי"ם ובקליפים.
ב .פעילות ההדברה היתה מוצלחת וחסכונית  -מספר הסבבים שבוצעו היה כ 12 -
סבבים ,נמוך ב  25% -ממוצע השנים האחרונות.
ג .נעשו פעולות למניעת מגבלות על יצוא ההדרים לאירופה בשל עש התפוח המדומה.
ד .נעשים מאמצים לפתוח מחדש את השוק הסיני  -עד כה ללא הצלחה.
ה .התחלנו בפעולות בניסיון למתג את הזן "אורי" בחו"ל.
ו .נושא תקציב התמיכות בהדברה לשנים  2013ו  2014 -מעסיק אותנו מאוד ,לנוכח הכוונה
לקצץ בתקציב זה.
" .3אורי" בספרד  -צבי אלון
הליך הרישום בספרד עצמה הושלם בחודש ינואר השנה .הליך הרישום האירופי מתעכב בשל
התנגדות נוספת שהוגשה בדצמבר .נעשה פרסום על הרישום הספרדי באמצעות מוניוז בתקשורת
הספרדית.
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ענף ההדרים
מוניוז קיבל יפוי כוח לתבוע מפירים בבימ"ש ספרדי .כרגע הוכנו  2תביעות כנגד  2מגדלים גדולים,
שאחד מהם הוא המתנגד להליך הרישום.
הליך הבוררות שבין המועצה למרטינבארו נדחה בשלב זה לדצמבר.
כל התהליכים שמתנהלים עם הספרדים נעשים תוך עדכון ושיתוף נציגי המגדלים.
 .4הסכם " " Jaffaבטסקו
קיבלנו הצעה ממת"י להארכת ההסכם הקיים ,תוך שיפור התנאים הן הכספיים הישירים והן
ההשקעות בפרסום.
הועדה הענפית החליטה פה אחד להאריך את הסכם ה  "Jaffa" -בטסקו לתקופה נוספת שמתחילה
ב  1.4.2015 -ותימשך עד  31/3/2018עם אופציה להארכה לשנה נוספת.
 .5הועדה הענפית אישרה עקרונית התקשרות עם מת"י לשיווק ענבים מחצי כדור דרומי לחב'
טסקו.
 .6הועדה הענפית אישרה פה אחד את נסיעתו של ד"ר יוסי גרינברג לכנס חומרי צמיחה
בפלורידה ,ארה"ב .הענף יישא במימון הנסיעה.
 .7שונות
אריה שרייבר יעמוד בראש צוות שיטפל בנושא הלימון )בעיקר נושא המלאי והשיווק של
הלימון המאוחסן בקיץ(.
בצוות יהיו חברים  :אריה שרייבר ,משה סרפרז ,חיים זגה ,צביקה שפירר ,קובי נגר.

רשם  :טל עמית
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