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                      ' לכב

 חברי ועדה ענפית הדרים
 

 153/פרוטוקול ישיבת ועדה ענפית : הנדון               
 28/5/2015                                 מיום 

 
 ,    אורי ניצן, ניצן רוטמן, רוני רזון, חי בנימיני, צבי אלון, אריה שרייבר : משתתפים

 ,רמי סיגל, אבי לב, איילת שאווער, דוד גפן, מנחם עפרוני, ב מורדיש                 יעק
 .    דקר-ענבר גרינשטיין , רפי צורי', שוקי קנוניץ,                  משה סרפרז

 
 .טל עמית, דורון טימר, רוני נקר, דרור אייגרמן : משתתפים נוספים

 
 נושאים לדיון

 
  דורון טימר-סיכום עונת ההדברה . א
 
 שהיתה עונה נוחה יחסית בשל החורף , 14/15רון סיכם את עונת ההדברה בעונת דו

 .הטוב שפקד אותנו
 
 . כמות הסבבים לריסוס היה נמוך מהממוצע הרב עונתי-
 נשארה כמות שהיתה בשל מגבלות שאינן קשורות לזבוב הפירות כמות מתקני הלכידה -

 .  הים תיכוני
 בכל.  דונם5,000 - 10,000ון בחלקות שונות בהיקף של  נתחיל ריסוס במלתי15/16 בעונת -

 יתבצעו בדיקות שאריות ודעיכת החומר . 15/10 -  מקרה הריסוס בחומר זה ייפסק ב 
 .  במספר זנים

 
 גביית כספים משתילי פטנט. ב
 

 .לא הגיע לכלל החלטה, שהוחל לדון בו בפגישת הועדה הקודמת, הנושא
יש . י וולקני"ם נעשה במקור בכדי למנוע מסחור זנים ע איסוף התמלוגי- ניצן רוטמן

 ).מ"לצרכי קד(להפריד בדיון בין נושא החזרת הכסף לבין נושא השימוש בו 
 

 איסוף הכספים מהשתילים נבע אכן ממחסור זמני בכספים לתמיכה בפרויקט  - טל עמית
 ים מספקים כאשר התחילו להגיע תמלוג, תרה כבר במהלך אותה שנהפהבעיה נ. ההשבחה

ואף , "אורי"מ בזן "ולכן עלה הרעיון להפנות כספים אלו לצרכי קד, לתפעול הפרויקט
 ".קידום"ברכת הדרך מ"קיבלנו את 

 
לנו כי הגביה אינה תקינה ומחייבת אותנו להחזיר למנהל נאמר רק בשלב מאוחר יותר 

 . מהכספים שנגבו75%המחקר 
 
 
 
 

 2015 יולי 06 
 ה"ט תמוז תשע"י 
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לכן צריך להחזיר . צריכים לפעול בשקיפות לבנות תדמית אמינה אנחנו - מנחם עפרוני
 .הכספים שנגבו למגדלים

 
 .רצוי שנהיה עצמאיים בקבלת החלטות,  במצב שנוצר ביחסים עם מנהל המחקר- רפי צורי

 .היא כובלת ומיותרתעבור כל פעולה " קידום"הדרישה לקבל הסכמה של 
 

 שלא תמיד עומדים בקו אחד עם , ים שלו מנהל המחקר דואג לאינטרס- אריה שרייבר
 .האינטרסים של מגדלי ההדרים

ובשלב , כאשר בשלב ראשון נחזיר את הכספים למגדלים, אנחנו יכולים לפעול בשלבים
 .מ" לצורך קד-י החוק "מאוחר יותר נחליט על גביה במסגרת ההיטלים המותרים עפ

 
 ממגדלי ההדרים בעבור שתילי מחליטה להחזיר את הכספים שנגבוהועדה . א - החלטה
ח של מועצת "כפי שמופיע בכרטיסי הנה, לכל מגדל יוחזרו הכספים ששולמו על ידו. הפטנט

 .י ועדת התקציב של ענף ההדרים"קצב החזר הכספים ייקבע ע. הצמחים
 .המועצה לא תגבה עוד כספים בגין שתילים מזני הפיתוח. ב
 
 
 
 

 טל עמית: רשם      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


