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ה' חשון תשע"ה

פרוטוקול ועדה ענפית הדרים 2/14
מיום 29/6/2014
נוכחים  :אריה שרייבר – יו"ר  ,חי בנימיני  ,צביקה שפירר  ,אבי לב  ,דוד גפן  ,שוקי קנוניץ'  ,ענבר
גרינשטיין – דקר  ,רפי צורי  ,הלל גרוסר  ,יעקב מורדיש  ,איילת שאוור  ,אורי ניצן  ,מנחם עפרוני .
נעדרו  :רוני רזון  ,רמי סיגל  ,משה סרפרז  ,מאיר פיינצק  ,בועז גלעדי  ,הרצל קרן  ,אריה מלך  ,אורי
קינמון  ,אמנון גרציאני  ,קובי רייך  ,קובי נגר  ,חיים זגה .
נוספים  :צבי אלון – מנכ"ל מועצת הצמחים  ,חנן בזק – מנהל שה"ם  ,יעקב הרצאנו  ,רוני נקר  ,טל
עמית.
על סדר היום :
 .1מצב ההדרכה בענף ההדרים.
 .2תחזית ביצוע תקציב . 2014
א  .מצב ההדרכה הציבורית בענף ההדרים
שוקי -סקר את נייר העבודה שהכין ב –  , 2012ובו  10תקני מדריכי הדרים  ,כולל נושאי הגנה"צ .
המצב כיום –  4מדריכים – חלקם בפעילות הדרכה חלקית .
עפרוני  -יש צורך להקים מערך הדרכה שימומן ע"י המגדלים  .הפערים גדולים מידי ואין מספיק פעילות
מקצועית לקידום הענף  .הדרכה פרטית לא תתרום לידע מקצועי ובסופו של תהליך – הענף יתנוון .
גפן – הענף זקוק ל  5-6מדריכי גידול בפריסה ארצית ועוד  5-6אנשי שדה ופקחי מזיקים.
הלל  -אסור לשחרר המדינה מהאחריות לקיומה של הדרכה ציבורית .
חנן בזק – שה"ם זקוק לעוד  30מדריכים  .הלחץ על המשרד להקמת ואיוש תקנים אלו – צריך לבוא
מהמגדלים.לשה"ם יש קשיים לקבל תקני מדריכים מכיוון שהאזורים מעוניינים בתקנים אלו כתקנים
אזוריים  ,לא ארציים .
לדעתי ענף ההדרים זקוק ל  5-7מדריכים שאינם מוגבלים לאזור  50%.מזמנם של המדריכים צריך
להיות מוקדש לפיתוח מקצועי .
ענף ההדרים יקבל תקן ואולי אפילו שניים  ,עד סוף השנה .
טל  -נושא לא פחות חשוב מהדרכה – טכנאים לנסיונות שדה  .הנושא קיים כבר במימון דרך מו"פ
ההדרים  .הטכנאים הנוכחיים מבוגרים מידי  ,ואינם מתפקדים  .יש לחפש "דם צעיר" ולהסדיר את
ההעסקה .
החלטה –
 .1ממנים צוות שיכלול את אריה  ,חי  ,שוקי  ,הרצאנו  ,עפרוני  ,פיינצק ועוד נציג "מהדרין".
הצוות יגיש למועצה ,עד סוף השנה  ,הצעה בנושא ההדרכה .
 .2תופסק עבודתה של המדריכה צוף בלאו  .לאחר סיום עבודתה יצא מכרז חדש להעסקת מדריך/ה
במקומה .
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ענף ההדרים

ב .תקציב 2014
רוני נקר  :את שנת  2013סיימנו בגרעון של  465אלש"ח.
בשנת  2014תוכנן תקציב שהתבסס על גביה מ  479,500טון  ,ובסך הכל ההיטלים היו צריכים להיות
 23.8מלש"ח  ,מתוכם דמי הדברה  16.1מלש"ח.
בפועל  ,מסתמנת גביה מ  430,000טון בלבד  ,שתסתכם ב  20.2מלש"ח ורק  13.4מלש"ח בהדברה .
גם תמיכת המשרד בהדברה פחתה ב –  1מלש"ח בשנת . 2014
צבי אלון  :לאור כל הנתונים שהוצגו – יש לגייס בדחיפות  3.6מלש"ח ע"מ שהענף יוכל לעמוד
במשימות ההדברה .
יש לבדוק הנקודות הבאות :
א .האם תמיכת משרד החקלאות בהדברה לשנת  2014היא אכן  8מלש"ח  ,או שניתן להגדילה .
ב .האם ניתן לקבל  1-1.5מלש"ח כהלוואה מענף הירקות ) כנגד בטחונות (  ,שתוחזר ב. 2015-
החלטה –
 .1לאחר שיתבהר המצב לגבי שתי הנקודות הללו  ,יש לבחון הגדלת לדמי ההדברה
) פרופורציונית לכל קטגוריית הדברה (  ,שתשלים את המחסור של  3.6מלש"ח .
 .2גב' סילבי דומוריצקי תמשיך להיות מועסקת במכון להדברה .מקור כספי – רזרבה.

עדכון לאחר הדיון בועדה הענפית הבדיקות שנעשו :
א.
ב.
ג.
ד.

מאזן ענף ההדרים ל 2013 -הסתיים בעודף של  1.4מלש"ח שהגדיל את הקרן הענפית  .הסיבות
לשינוי  .1פעולה חשבונאית  .2גביית היטלים יעילה ואגרסיבית .
תמיכת משרד החקלאות בהדברה לשנת  2014גדלה ל  9.5מלש"ח .
הגרעון התקציבי הצפוי ל –  2014הוא כ –  1.5מלש"ח  ,ולכן אין צורך בהגדלת דמי ההדברה .
במידת הצורך  ,נשתמש בהלוואה מענף הירקות ונחזירה ב . 2015

רשם  :טל עמית
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