ענף ההדרים
 30אפריל 2014
ל' ניסן תשע"ד

לכב'
חברי ועדה ענפית הדרים

הנדון  :פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית הדרים  1/14מיום 24/4/2014
נוכחים  :צבי אלון ,חי בנימיני ,אורי ניצן ,דוד גפן ,שוקי קנוניץ' ,מנחם עפרוני ,רמי הסל,
רפי צורי ,צביקה שפירר ,בעז גלעדי ,מאיר פיינצק ,אבי לב ,יעקב מורדיש,
איילת שאוור ,ענבר גרינשטיין  -דקר.
נוספים  :טל עמית ,רוני נקר.
הישיבה החלה בהתנצלות על ההודעה על ביטול הישיבה עקב הדאגה לכך שחלק גדול
מהנוכחים ישתתפו בלוויתו של חברנו עודד יעקובסון שנפטר יום קודם לכן .בסופו של דבר לא
היה צורך בביטול ,שכן הלוויה התקיימה ערב קודם ,אך חלק מהחברים לא שמו לב לביטול
שהגיע במייל.
על סדר היום
 .1הוצג פרוטוקול הועדה  3/13מישיבתה הקודמת ,שעסק בעיקרו ,בתקציב .2014
הועדה אישרה את תוכן הפרוטוקול פה אחד.
 .2טל עמית נתן סקירה קצרה על עונת  ,2013/14רגע לפני סיומה.
 .3צבי אלון נתן סקירה על התקדמות המו"מ בנושא ה"אורי" בספרד ,ובמקביל לרישום
האירופי.
התהליך ארוך ורצוף מכשולים .קיימים  2ערעורים שכתוצאה מהם הרישום
האירופי תלוי ועומד .מי שניצב כרגע מולנו במו"מ ,הוא ארגון מגדלים גדול וחזק מאוד,
גם מבחינה פוליטית .המו"מ עמם נמצא בשלב מתקדם וייתכן שיבשיל להסכם בתקופה
הקרובה מאוד.
 .4ביטוח קנ"ט לעונת  - 2014/15רמי סיגל סקר את הישגי הסכם הביטוח החדש לשנת ,14/15
שבו השגנו תוספת של  10%לסכום הפיצויים וכן הנחה נוספת בנוגע להגנת רשתות.
בקרוב )כשיהיו נתוני העונה הנוכחית( ,נשב שוב עם קנט בנוגע לטיפול בנוסחה לגבי פרי
שנארז ,ואינו בקלאס .1 -
חי בנימיני ביקש שנוסיף פרמטרים נוספים )מחלות ומזיקים( למו"מ עם קנ"ט .ניצן
רוטמן העביר בקשות לשיפורים .אריה שרייבר ביקש לבדוק אפשרות לנוהל חדש להערכת
נזק איכותי לפרי שאינו נארז בבתי אריזה.
הועדה אישרה תוספת תקציבית של  300אלש"ח למימון חוזה ) 14/15בשל תוספת יבול
משמעותית בזן אור( .אבי לב ביקש להציג הסתייגותו מההסכם שנחתם מהסיבה שההסכם
אינו עונה בצורה טובה על צרכי המגדל בנושא הביטוחי.
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 .5הרחבת שימוש במותג Jaffa
קיבלנו הצעה ,באמצעות חב' "מהדרין" ,להרחיב את השימוש במותג ,כמודל "טסקו"
באנגליה ,במדינה מזרח אירופית לשעבר ,החברה כיום באיחוד האירופי.
מדובר על הסכם בקנה מידה הרבה יותר קטן מטסקו  -הן מבחינת ההיקף הכמותי והן מבחינת
תרומתו הכלכלית ,אך בכל מקרה מדובר בהכנסה לענף ובתוספת מימון לקידום וחשיפת
המותג.
הועדה הענפית אישרה התקשרות בהסכם לתקופה של שנתיים ,כניסיון לשני הצדדים.
 .6מזיקי הסגר חדשים  -טל עמית סקר את האיומים העכשוויים בנושא מזיקי הסגר חדשים
וישנים .המועצה ,באמצעות המכון להדברה ,עוסקת בנושא בצורה אינטנסיבית ,כבר
למעלה משנה ואנו מעוניינים להרחיב הפעילות ,אך הקיצוצים התקציביים שהונחתו עלינו
בתקציב  - 2014מונעים מאתנו לבצע המשימות בצורה יעילה  -תוך סיכון עתיד היצוא.
 .7בעיות כ"א )קיצוצים(
בהמשך לסעיף הקודם דווח כי דורון טימר  -מנהל המכון להדברה ,פרש לגמלאות ,אך
ממשיך לעבוד כיועץ חיצוני בהיקף משרה קטן יותר.
עובדת נוספת אמורה לצאת לגמלאות בחודש מאי  14ובתקציב הנוכחי  -נמחק התקן של
עובדת זו .ללא תקן זה ,המכון לא יוכל לטפל בצורה טובה במשימות הרגילות והחדשות שעימן
הוא צריך להתמודד ,וענף ההדרים )וגם ענפים אחרים(  -עשויים לשלם את המחיר.
הועדה הענפית קוראת להנהלת מועצת הצמחים לשמר את התקן המדובר ,ולאפשר ביצוע
המשימות בצורה המיטבית.
 .8הדרכה  -ש .הולצמן
הועדה הענפית אישרה את המשך תקופת העסקתו עד .30.4.2014
 .9נסיעות לחו"ל
א .הועדה הענפית אישרה השתתפותו של ד"ר יוסי גרינברג בקונגרס הדרים לחומרי צמיחה,
שיתקיים באוסטרליה .ענף ההדרים יממן נסיעה זו בכפוף לאישורי משרד החקלאות.
ב .הועדה הענפית אישרה את נסיעתם של שוקי קנוניץ' וטל עמית במסגרת משלחת שחברים
בה גם אנשי מנהל המחקר ובה תבחן פעילותם של הזכיינים של זני ההדרים הפטנטיים
הישראליים בפלורידה ובדרום אמריקה .כ"כ תבחן אפשרות לשת"פ עם זכיינים חדשים
וכן לגבי זנים חדשים.
רשם  :טל עמית
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