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 'לכב
 ,חברי ועדה ענפית הדרים

 
 

   13/1028/ מיום 133/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים : הנדון 
                   

 
 , אבי לב,  דקר-ענבר גרינשטיין , חי בנימיני, צבי אלון, אריה שרייבר : נוכחים

 ,מאיר פיינצק, צןאורי ני', שוקי קנוניץ, משה סרפרז, בעז גלעדי,             אורי קנמון
 .דוד גפן, רמי סיגל, איילת שאוור,             רפי צורי

 
 .רוני נקר, טל עמית : נוספים

 
 סקירה כללית

 
 פחות מאותה תקופה  20% -היצוא מדשדש כ .  ברגל שמאללהח העונה ה- יצוא. 1

 וליותכאשר היו עודפי אשכ,  עונות2המצב דומה למצב שהיה לפני . אשתקד) 43שבוע    (
 .    אדומות מחצי כדור דרומי

 צפויה . האניה כבר מתכיילת ומתחילה להעמיס.  נמצאים בעיצומו של הקטיף-   פומלית 
 .   להפליג בסוף השבוע

 
 ללא נוכחות, וניתן לנו אישור יצוא) לשנה זו( ברגע האחרון אושר נושא המכס -קוריאה 

 .מפקח
 
 צורף חומר כתוב מנתונים . ת אצל כל המתחריםקיימת הערכות יבול נדיבו : מתחרים. 2

 .במחצית דצמבר, כנס קלאם צפוי להיות בארץ.    שנאספו מקלאם ופרשפל
 
 הענף העביר את מערכת הגביה מהתכנה הייחודית שפותחה בזמנו לענף  : מחשוב. 3

 נתוני העונה הנוכחית יוקלדו כבר . המחשוב המרכזית של המועצה'  למע-   ההדרים 
 . הדבר נעשה בשתי המערכות, לצורך גיבוי, כאשר בינתיים,  במערכת החדשה  
 
 כנראה שהטיפולים כנגד . זבוב האפרסק התפרץ בקיץ האחרון מחוץ לגוש דן : צ"הגנה. 4

 דבר שעלול , צ מעוניינים להכריז על התפרצות המזיק בארץ"הגנה.  אינם יעילים-   הזכרים 
 .תיים נדחה תהליך ההכרזהבינ.    לפגוע ביצוא הישראלי

 
 
 
 
 
 

 2014 אפריל 23 
 ד"ג ניסן תשע"כ 
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   צבי אלון-בספרד " אורי"סקירה בנושא 
 

 במטרה לצאת, במהלך השבועיים האחרונים היו מגעים אינטנסיביים עם הגורמים בספרד
 .בספרד" אורי"בנושא ה" לדרך חדשה"
 

 הקטאר נוספים 700(גובש מסמך שבו מספר נקודות מפתח שבמסגרתו נאפשר הגדלה מסוימת 
 ,  כנגד הסרת התנגדויות להשלמת רישום הזן-של השטחים החוקיים )  הקיימים700 -ל 

, "מועדון"כניסה ל) גדול כשלעצמו(הסרת תביעת הבוררות של מרטינבארו וכנגד תשלום 
 .והתחייבויות לצמצום השטחים העודפים

 
 .אנו מקווים כי המהלך יבשיל ויגיע לכדי חתימה

 
  רוני נקר - 2014קציב הצעת ת

 
 התקציב .מבלי לפגוע בפעילותוזאת , לצמצום תקציב המועצה ככל שניתןקיבלנו הנחיות 

אך יחד עם זאת נפחית , כאשר מצד אחד נשתדל לא לפגוע בפעילות, מתבסס על הנחיות אלו
 . ככל שניתן, עלויות התפעול

 
 .ויותמ להפחית על"הוחל בסבב פגישות מול הספקים העיקריים ע

 
 התכנון בכל סעיף לעומת 2013 -הציג את הביצוע ב , רוני הציג את סעיפי התקציב השונים

 היתה נמוכה מהתחזית ולכן גם 2013 כמות הפרי ששווקה בשנת .ונתן הסברים לשאלות שעלו
 צפוי גרעון של . אך לעומת זאת ההוצאות להדברה קטנות יותר, סכום ההיטלים קטן יותר

 .בשנה זוח " מלש1 -כ 
 

 .י כל הנוכחים פה אחד" אושר ע2014תקציב 
 
 
 
 

     טל עמית: רשם      


