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 לכבוד 
 חברי ועדה ענפית הדרים 

 
     20144/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית                  

 28/10/2014                                מתאריך 
 

 , אריה מלך, אבי לב, מנחם עפרוני, איילת שאוור, דוד גפן, אריה שרייבר : חברים
 , בעז גלעדי, משה סרפרז,  רפי צורי,צבי שפירר, רמי הסל,             מאיר פיינצק

 .הלל גרוסר,             רמי סיגל
 

 , קובי רייך, רוני רזון', שוקי קנוניץ, קובי נגר, יעקב מורדיש, חי בנימיני : נעדרו
 , הרצל קרן, חיים זגה,  דקר-ענבר גרינשטיין , שאול גור לביא,           אורי קנמון

 .רציאניאמנון ג,           אורי ניצן
 
 .רוני נקר, טל עמית, צבי אלון : כחיםנו
 

 על סדר היום
 
 . 2/2014אישור פרוטוקול ועדה ענפית הדרים . 1
 
 .2015דיון ואישור תקציב ענף ההדרים לשנת . 2
 
 
 . 20142/אישור פרוטוקול ועדה ענפית . 1
 

 .הפרוטוקול אושר ללא הסתייגויות
 
 2015תקציב . 2
 

 בפועל היבול .  אלף טון480 -מ  בנינו תקציב המבוסס על גביה 2014בשנת  : רוני נקר
למרות שפעילות גביה אינטנסיבית , פשר להגיע לכמות הגביה המבוקשתיהנמוך לא א

עדיין אין נתון  (2014וגם לגבי ) ח" מלש0.5 (2013לגבי גרמה לתוספת ניכרת בהכנסות 
מלבד נושא , נסות דומה לשנה שעברה סעיף ההכ- 2015לגבי תקציב ).  עדיין גובים-סופי 

 . שלא יתקיים בשל שנת השמיטה) שתילים(היטל הרשות לפיתוח 
מתוך תקווה , )חומרים וטיסות( ההדברה בתקציב בוצע צמצום ניכר -לגבי הוצאות 

ותתכן הרחבת , )מלתיון מחודש(לחורף טוב ולשימוש בחומרי הדברה יותר זולים 
 .השימוש  במלכודות
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בשל , )2014 -ח יותר מ " אלש300 -כ (נושא ההוצאות יש גם עליה בהוצאות הביטוח ב

והוא המוצר היקר ביותר , שיבולו עולה משנה לשנה, "אורי"ביטוח החובה של הזן 
 מביצוע תקציב 10% - ונמוך ב 2014 מתקציב 7.5% -נמוך ב  שהוצג 2015תקציב . בביטוח

 12% - נמוך ב  המוצע2015 בתקציב ודמי הביטוח, דמי ההדברה,  היקף גביית ההיטל.2014
 2014מתקציב שנת 

 
 .לתמוך בארגון המגדליםהאם יש החלטה של ועדה ענפית  : עפרוני

 
, כמו כן . היתה שנה עם יבול נמוך והוסכם לסייע מעט בתקציב הארגון  – אריה שרייבר

נושא התמיכה בארגון הוא בעל . א כולל תמיכה בארגון השנתי צוין שהואישור התקציבב
 .השלכות ציבוריות ולכן אדאג להביא הנושא לדיון במזכירות הארגון ונחליט כיצד לנהוג

 
לקחנו סיכון .  עסקנו בנושא בצורה אינטנסיבית החודשים האחרונים-בנושא התקציב 

תי עונות של יבולים ולמרות ש, 2014/15 בעונת מחושב שלא להעלות את דמי ההדברה
 . צלחנו  את התקופה הקשה-נמוכים 

 
 

 מדובר על תקציב שעומד בציפיות משרד החקלאות – 2015לגבי תקציב  : צבי אלון
צמצום התקציב לא פוגע בשום פעילות . ומבוסס על אופטימיות בנושא הוצאות ההדברה

 .אחרת של הענף
 . עניין ההשתתפות בתקציב הארגון לבחון את, כפי שאריה אומר , ראוי במהלך העונה 

 
 
 

 החלטה
 

 . אושר פה אחד- של ענף ההדרים 2015תקציב 
        

 
 
 
 

 טל עמית: רשם        
 
 
 

                              


