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 2015/818/ מיום 155/ישיבת ועדה ענפית            
 

 נוכחים
 

קובי , יעקב מורדיש, אורי ניצן, קובי נגר, מנחם עפרוני, רמי הסל, אבי לב, אריה שרייבר
 , שאולי גור לביא, אמנון גרציאני, רמי סיגל, בעז גלעדי, מאיר פיינצק, אריה מלך, רייך

 . איילת שאווער', יץשוקי קנונ, צבי שפירר, רפי צורי
 

 .טל עמית, רוני נקר, אלון לוי, צבי אלון : נוספים
 
 .מציג אלון לוי : נושא פומלית יפן. 1

 .הזן פומלית מותג ישראלי ייחודי שבשנים האחרונות נתקל בבעיות שיווקיות ביפן
היצוא לאירופה כרגע מוצלח אך קיים חשש שאם כל הכמות תופנה לאירופה מחירי 

אלון מציע מנגנון שיעודד את היצוא ליפן כדי להתגבר על חולשת השוק . גם ירדואירופה 
 . הזה בשנה הקרובה

 
 לא מאמין שהתמיכה תפתור.  היפנים התעייפו מהפומלית והכמויות ירדו- רפי צורי

 .מציע לתמוך בשווקים אחרים. את הבעיה
 

היפני מכר . ם נפח חסרהאניה יצאה ע.  המכירות בעונה האחרונה היו טובות- רמי הסל
 .אני לא שותף למה שרפי הציג. במחירים טובים וביקש אפילו תוספת

 .תהיה שונהאם הין ישתפר הסיטואציה 
 .קוריאה מאוד תלויה ביפן ולכן יש קשר בין שני השווקים

 
 . השאלה מה קורה בשוק העולמי במוצר הזה- צבי אלון

 .וצריך לבדוק מה התמורה מהפומלית ביעדים הלל
 

 . צריך להפסיק להסתכל בצורה סקטוריאלית - רמי סיגל
 

 )סיכום(אריה שרייבר 
 

, גליל אקספורט, י"אפא, נציגים של מהדריןשאליה יצורפו ועדת תקציב ב יתקיים דיון
ועדה שתבחן דרכים לסייע שהמוצע  .מאספקט שיווקי ומאספקט תקציבי, צביקה שפירר

 .לפומלית ותציע הצעות
 

 .קבלה פה אחד הת- החלטה
 
  לענף ההדריםנושא העסקת גוף יחסי ציבור. 2
 

צריך לשכור בעל מקצוע שיעסוק בענייני התדמית של ענף ההדרים ויביא את  - עפרוני
אנשי המנהל ומשרד החקלאות להבנה שהמגדלים והמועצה לא יתנו להלאים את זני 

 . ההדרים שכספי המגדלים פיתחו
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 .י החקלאים ולמען החקלאים"ה נבנה ע פרויקט ההשבח- שרייבר
המועצה קיבלה הזכות למסחר . ש מדינת ישראל ואין לנו ויכוח בנושא זה"הזנים רשומים ע

 .שלמעשה צריכה להוכיח שהיא היחידה שמביאה כסף" קידום"עד שהוקמה 
 

 ומים שלוח מכתב חריף למנהל המחקר ולמשרד החקלאות שעליו חתל מציעה -איילת 
 .ל מגדליםמספר רב ש

 
 . הרעיון של עפרוני הוא טוב וחשוב- אלון לוי

 
 .צ" היחלממן פעילות₪  200,000ג של "ועדת תקציב תמצא מקורות כספיים בסד: סיכום 

 . ההצעה התקבלה פה אחד
 
   רוני נקר- עדכון הפוליסה -ביטוח . 3
 

לקראת (ח השנה " מלש1/2עוד ח לפני שנה וב" מלש1/2 -גדלה ב לביטוח בקנט הפרמיה 
תביעות לנזקים  אקטואריה בעייתית עקב וכן, "אורי" תוספת יבול בזן -הסיבות ). 20/15/16

 .שהיו בשני החורפים האחרונים
 

 .לחלק מהזנים עלתה הפרמיה ולחלק יש ירידה. מדגים את השינוי לפי קטיגוריות תעריף
 .יש צורך בשינוי התעריפים .נבנו קטיגוריות תעריף נוספות לזנים השונים

 
 החלטה

 
 שיכנסו לתוקף בעונת ב" המצמאשרים את ההצעה שהוגשה לשינוי תעריפי הביטוח

  .1/9/15 - החל מ 2015/16
 
 
 

 טל עמית : רשם      
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 דמי ביטוח והדברה לפי קבוצות תעריף בהשוואה לעונה קודמת, היטלים
 )מ"לא כולל מע(ח לטון "הנתונים בש

     

     

 שינוי הסבר  *2015/16תעריף לעונת  כיום זן

   10+ 4     + 37.5 51.5 51.5 הדס, לימקוואט, קומקוואט, טופז, שמוטי

 2- 10+ 2     + 37.5 49.5 51.5 טבוריים

 1- 10+ 3     + 37.5 50.5 51.5 טמפל, מינאולה, ולנסיה

 1.5- 10+ 1.5  + 29 40.5 42 פומלית, אשכולית לבנה

 0.5 10+ 3.5  + 29 42.5 42 פומלו, אשכוליות אדומות

 1.5- 10+ 1.5  + 46 57.5 59 )סנטינה, מיכל,סצומה(קליפים מוקדמים 

 6 10+ 9     + 46 65 59 דנה, מורקוט

 2 10+ 13   + 46 69 67 מור, אודם,  אורה-קליפים 

 1.5 10+ 20.5+ 46 76.5 75  אורי-קליפים 

   10+ 6     + 6 22 22 לימון

 3- 10+ 3     + 6 19 22 ליים

          

 1.5 10+ 20.5+ 6 36.5 35 "מתקנים" אורי -קליפים 

 2 10+ 13   + 6 29 27 "מתקנים"מור , אודם,  אורה-קליפים 

     

     במידה ולא יחול שינוי בתעריפי ההדברה* 
 
 
 


