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מספרנו:

סיכו ישיבת מועצת מנהלי של ה   OIVבבורדו 26/10/12
להל הנושאי שנדונו במפגש:
 .1הנשיאה הארגנטינית החדשה של הארגו סקרה את עיקרי התכנית האסטרטגית החדשה
לארגו ,שבמר' הבא תובא לדיו ואישור מועצת המנהלי של הארגו .עיקרי התכנית
שבה ברצונה להתמקד יהיו כדלקמ:
)א( נתוח סטטיסטי של הענ* – יש לשפר ולקבל נתוני מעודכני כולל במערכות GIS
מכל המדינות החברות.
)ב( צפייה לשת"פ פעיל יותר בועדות המקצועיות השונות מצד כל המדינות החברות.
)ג( הגברת הנתוח הכלכלי של השלוחות.
)ד( העברת היצור בענ* לעקרונות של פתוח בר קיימא.
)ה( בקרה וניטור של שאריות חומרי אסורי ושימוש חוזר שלה בכל הליכי הייצור של
יי.
)ו( הידוק הקשר ע ארגו הבריאות העולמי בקשר להיבטי הבריאות של צריכת היי.
)ז( תחילת מחשבות על הננוטכנולוגיה בתעשיית היי.
)ח( בחינת השימוש בחומרי חדשי )פקקי ,בקבוקי וכו'( הבאי במגע ע היי.
)ט( שיפור המיתוג ותכני התויות של משקאות לא אלכוהוליי על בסיס ענבי.
)י( שדרוג דפוסי הניהול והשת"פ ע ארגוני בינלאומיי אחרי.
)יא( חשיבה מחודשת לגבי תכני הדיוני וההצגות המקצועיות במפגשי המקצועיי של
הועדות והכנסי כולל שינוי בדרכי הטכנולוגיות לקיי מפגשי כולל וידיאו
קונפרנס.
 .2סקירה אודות מכלול פעילות הועדות המקצועיות והמנכ"ל לרבות מכלול הפעילות
הבינלאומית וביקורי בארצות שונות במהל -השנה האחרונה:
 אירועי טעימות יי שהיו במטה הארגו.
 מפגשי המנכ"ל ע נציגי המדינות החברות בחודשי האחרוני ה בפאריז וה
בביקוריו הוא או ביקורי בכירי הארגו במדינות השונות .המנכ"ל הדגיש במיוחד את
ביקורו בהודו כולל ביקור בפונה )אזור הייצור העיקרי של יי בהודו( ,ביקור בסי שבה
יותר ויותר מחוזות מביעי עני להצטר* לארגו בשלב זה כמשקיפות )רק מדינות
יכולות להיות חברות בארגו(.
 .3סקירת המגעי שהתנהלו בנושא הגברת שת"פ בי הארגו לא"א באמצעות נשיא הכבוד
של הארגו מר פיטר הייז מאוסטרליה – לרבות הנושאי הבאי:
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חברות הא"א בארגו ,סקירת פעילות המדינות החברות בארגו בחת -של מדינות הא"א
ואלה מחו' לארגו ,סקירת הציפיות של  2הגופי מהגברת השותפות בי  2הצדדי.
מנכ"ל הארגו הציע לשקול מעמד מיוחד לא"א בארגו .נשקלת אפשרות הצטרפות הא"א
לארגו ביוני  .2013נסקרו אפשרויות התרומה של הא"א לארגו :הבאה בחשבו של תחומי
עיסוק הארגו בתחיקה האירופית ,פלטפורמה להגברת שת"פ בי הא"א לבי ה המדינות
החברות בא"א וה אלו מחו' לארגו כולל אפשרות לקחת חלק בדיוני הא"א בנושאי יי.
סוכ כי יוכ מסמ -עקרונות להגברת שת"פ ע הא"א שיידו קוד בי הנציבות לנציגי
המדינות החברות בא"א ולאחר מכ יובא לדיו במוסדות ארגו היי )יש  7חברות הא"א
שהינ חברות ב .(OIV
מזכירות ה  OIVתשלח את סיכו המפגש בכתב לחברות.
 .4סעי*  10לסדר היו  סקירת פעילות הועדות
 הועדות המקצועיות גיבשו תכניות עבודה ל  3השני הבאות בהתא לתכנית
האסטרטגית לשני  .20152012שימת דגש על הפעילות וההנחיות המקצועיות ביצור יי
בהתא לשינויי האקלימיי ובמיוחד בכל הקשור לנושא השימוש במי בהליכי הגידול
והייצור.
 דגש מיוחד בדיוני נית לסוגיות ) MRLשאריות מותרות של חומרי הדברה ודשני(
ובמיוחד על פי הדרישות המחמירות של רשתות השווק באירופה וכחלק מהתהלי-
בנושא זה הנוגע לכל מוצרי המזו ותוצרת טריה .נושא זה יידו ג בועדות המקצועיות
על בסיס מסמ -עבודה שתכי המזכירות ,לדיו מפורט במפגש של מר' .2013
 סוגיות הנדסה גנטית בזני ענבי כשמחקר בינלאומי שנער -בנושא )בעלות  12מליו
אירו( לא גילה שינויי משמעותיי בי טפוח גנטי רגיל לבי פעילויות של הנדסה גנטית
בזני ענבי )יי ומאכל( .שווי' ממשיכה להטיל איסור על שימוש בזני שפותחו בשיטות
של הנדסה גנטית.
ועדה לפתוח בר קיימא – יגובשו עקרונות לדפוסי ייצור ופיתוח בר קיימא תו -שימת
דגש על כ -שעקרונות הייצור של תוצרת אורגנית לא ישולבו בהיבטי ובעקרונות של
ייצור ופיתוח בר קיימא.
נדונה סוגיית הנורמות/הסטנדרטי הפרטיי ביצור ובשיווק יי ומוצרי ענבי ועל
הארגו לגבש דפוסי מחשבה בנושא זה .כל הסוגייה נוגעת בעיקר לנושא שאריות
מותרות של חמרי מסוכני במוצרי הגפ.
 .5סעי*  11לסדר היו – מינוי מזכירי מדעני לועדות המקצועיות –
במפגש במר'  2013ימונו מזכירי חדשי לועדות המקצועיות.
 .6סעי*  8לסדר היו  נושא דמי החברות של המדינות .עד היו התקבלו  90%מדמי
החברות של המדינות החברות ל  2012ו  96%מדמי החברות ל .2011
הוצגה הצעת תקציב ל  2013כולל המלצה לאסיפה הכללית לאשורו וכולל הבונוסי
למנהל ולצוות העובדי.
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 .7נמסר מידע על הליכי בחירת מנהל חדש לארגו .כהונת המנהל הנוכחי תסתיי בסו*
 .2013מהיו נית להגיש מעמדויות לתפקיד מצד המדינות החברות – יש להגיש ב 5
שפות של הארגו .הצגת המעמדויות עד ל .23/11/12
תקופת הכהונה של מנכ"ל היא  5שני ע אפשרות למנדט נוס* של  5שני.
 .8סעי*  14לסדר היו
הצגת נתוני הענ* בחת -בינלאומי – יצורפו במסמ -נפרד.
) (1הא"א שיל במש 3 -שני האחרונות דמי נטישת כרמי יי בהיק* של  175אל* הקטאר
ובתנאי שחקלאי חיסל את כל הכר שלו .בנוס* הושבתו שטחי נוספי שבעבור
לא שולמו דמי נטישה.
) (2ברזיל ,צ'ילה וארגנטינה באמריקה הדרומית השטחי גדלי.
) (3בארה"ב במש 5 -שני האחרונות – עליה מתונה בהיק* השטחי.
) (4תחזיות לנסיגה משמעותית בשטחי הכרמי באוסטרליה ) 10,000הקטאר( במקביל
לעליה ביצור היי כמדינה זו בשנת .2012
) (5נמשכת מגמת העלייה בשטחי כרמי באסיה )בהודו  בעיקר ענבי מאכל ,ובסי(
ונפילה בענ* הענבי בטורקיה .צרפת ואיטליה ממשיכות להוביל למרות הנסיגה ,את
הייצור העולמי.
 60%מצריכת היי העולמית מתרכזת אצל  10%מאוכלוסיית העול )חלק ממדינות
הא"א ארגנטינה ,ארה"ב( א -מגמה זו נחלשת לכוו  55%מהצריכה העולמית בשווקי
אלו ב .2011
 .9ועדת הנוהלי של הארגו.
הארכת מש -הזמ של תכניות האסטרטגיות לפרקי זמ של  5שני.
חשיבה מחודשת לגבי השתתפות של ארגוני בני"ל ב .OIV
עדכו קביעת ערי יי בעול כפי שנקבעו ע"י הארגו ב .1987
 .10נציג רומניה הציג בקצרה את דפוסי הכנס השנתי הבא ביוני  2013ברומניה .נושא הכנס
יהיה גפ ויי–בי מסורת לקידמה  VINE AND WINE BETWEEN TRADITION & MODERNITY
 .11בהמש -התקיימה אסיפה כללית שלא מ המני של הארגו במהלכה אושר תקציב הארגו
לשנת  2013בהיק* של  2.1מליו אירו.
 .12במהל -יו הדיוני סוכ בי הח"מ לבי מנכ"ל ארגו ה  OIVעל הזמנתו לביקור עבודה
מקצועי באר' ,בחודשי הקרובי .מועד הביקור יתוא ע הנהלת מועצת גפ היי
והנהלת משרד החקלאות.
רש :איציק ב דוד
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