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 חברי ועדה ענפית הדרים

             
                

 152/פרוטוקול ישיבה ועדה ענפית :                   הנדון 
 29/4/2015          מיום    

 
 , מאיר פיינצק, רפי צורי, הלל גרוסר, אבי לב, חי בנימיני, ר" יו-אריה שרייבר  : נוכחים

 ,אורי ניצן, דוד גפן, איילת שאווער, רמי סיגל', שוקי קנוניץ,  רוטמןניצן,             קובי רייך
 .יעקב מורדיש, צביקה שפירר, בעז גלעדי,             רוני רזון

 
 .אודי קרני, טל עמית, רוני נקר, צבי אלון : משתתפים נוספים

 
 על סדר היום

 

  בדרוםSITהרחבת פרויקט . א
 

 ג של "בסד" שטח בהכנה"ב נמצא שטח שהוגדר כ במערב הנגSIT -במסגרת פרויקט ה 
 . הקיימים10,000 - דונם הדרים נוספים ל 5,000

פנו אלינו להרחיב הפיזור , מכיוון שלמדינה התפנו אמצעים להרחיב את הפעילות בדרום
על תא השטח המדובר , בצענו השוואה בין ההוצאה הקיימת בהדברה קונבנציונאלית. בדרום

 . 800,000₪ - והגענו לחשבון כי נדרשת הוצאה נוספת של כ SITיה בגין ובין ההוצאה הצפו
 . הדבר מובא לדיון והחלטה בועדה הענפית2015 -מכיוון שהנושא לא תוקצב ב 

 
 הועדה הענפית אינה מאשרת ההוצאה הנוספת ודוחה את תכנית ההרחבה של שטחי - החלטה

 .בתנאים שהוצגו, SIT -ה 
 
 עבור שתילי פטנטהחזר כספים שנגבו . ב
 

עבור כל שתיל מזני הפטנט שפותחו  ₪ 3 המועצה גבתה סכום של 2014 - 2010בין השנים 
אך מאחר והתמלוגים , ההשבחה נועדו במקור למימון פרויקט אלוכספים . במנהל המחקר

 הועלתה האפשרות להשתמש בכספים אלו לצורך -ההשבחה מימון ל היו מספקים לצורך "מחו
 ". אורי"מ לזן "קד
 

אך יותר מאוחר נאמר לנו כי , פ של מנהל המחקר למתווה שהוצע"קיבלנו אישור בע, בתחילה
 . מהם חייבים להיות מועברים למנהל המחקר75%הכספים שנגבו דינם כתמלוגים ולכן 

יהיה פתרון לסוגיה ,  שבין המועצה למנהל המחקרהובטח לנו כי בהסכם החדש, יחד עם זאת
 .2014' ולכן המשכנו באיסוף הכספים עד לספט, זו
 
 

 2015ולי  י09 
 ה"ב תמוז תשע"כ 
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 :הנושא עלה לסדר היום משתי סיבות 
 
 . מהכספים שנגבו75%המשך דרישת מנהל המחקר להחזר של . א
 
 יוסוהצורך לג, בעקבות תוצאות היצוא של השנה האחרונה" אורי"המצב העגום של הזן . ב

 .מ"   כספים לקד
 
 

 סיכום
 

, ובסופו התקבלה החלטה להמשיך את הדיון, התקיים דיון בהשתתפות כמעט כל הנוכחים
 .ולדחות את ההחלטה לישיבת הועדה הענפית הבאה

 
 
 
 

 טל עמית: רשם       
 
 
 
 
 


