
  8/11/2018תאריך
  

  הודעה למגדלי הצמחים בדבר קיום שימוע
מועצת הצמחים מודיעה בזאת כי היא פועלת לקביעת כללי היטלים על מגדלי צמחים בהתאם 

(להלן: "החוק") אשר בכוונת  1973-לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל"ג 36להוראות סעיף 
(לאחר אישור הכללים בוועדת הכלכלה של הכנסת).  2019המועצה כי ייכנסו לתוקף החל משנת 

) לחוק, ניתנת בזאת הזדמנות למגדלי כל מין צמחים להשמיע 1(א)(36בהתאם להוראות סעיף 
  את עמדתם ביחס לקביעת ההיטלים כמפורט להלן: 

בדוא"ל  עזרא בכר  אל מר  18/11/2018את העמדה יש להעביר בכתב עד ליום 
 ezrab@plants.org.il  מגדלים שיציינו בהודעתם כי ברצונם  . 9595610-03בפקסימיליה או

  22/11/2018להשמיע גם הערות בעל פה יישמעו במשרדי המועצה, בפני וועדת שימוע, ביום 
   . 03-9595602ובכפוף לתאום טלפוני מוקדם בטלפון מס'  08:30 החל משעה

 . הם מבטאים את2018לאלה שאושרו ע"י השרים בתקציב  יובהר ששיעורי ההיטל הרצ"ב זהים
  כפי שהחליטו הועדות הענפיות ושולחנות המגדלים. ,הפעילויות לגבי כל מין פרי וירק עלות 

 ההיטל לפי שטח ו/או לפי שיווק חושב לפי היבול הנורמטיבי של הק.נ.ט . נתון זה מתואם עם גורמי
  המקצוע של משרד החקלאות וש.ה.מ  .

  
  צמחים:להלן סכומי ההיטלים (לפי משקל או לפי שטח) ביחס לכל מיני ה

  בברכה,
  לייצור צמחים ושיווקםהמועצה 

  
      ענף הפירות

  טור ג'  טור ב'  טור א'
  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן

  לטון
בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  54  43  אבוקדו
  50  13  אננס

  47  24  אפרסמון
  85  85  דובדבן / גודגדן

  28  35  זית למאכל
  66  66  ליצ'י
  71  31  מנגו

  28  14  ענבים



      המשך - ענף הפירות
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  30  4  פפאיה
  30  120  פקאן

  145  73  קיווי (אקטינידיה)
  25  18  שעונית (פסיפלורה)

  35  292  שקדים
  75  68  תמרים

  75  24  תפוח
  100  25  בננה

  
  

      ענף הירקות
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  66  11  אבטיח
  12  12  אפונה

  34  17  אספרגוס
  17  17  במיה

  60  15  בטטה
בצל יבש לרבות בצל 

  61  11  ראש, בצל ירוק
  19  12  ברוקולי

  112  16  גזר
  64  16  )פרסניפגזר לבן (

  42  6  הגזר לתעשיי
  51  17  תדלע

  17  17  חזרת
חמנית פקעות (ארטישוק 

  17  17  ירושלמי)
  17  17  חמציץ

  27  12  חסה



      המשך - ענף הירקות
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  72  12  חציל
  26  17  כנר (קנרס, ארטישוק)

  60  12  לכל סוגיוכרוב 
  30  12  כרובית

  26  12שורש ועליםכרפס (סלרי) 
  34  17  לוביה

  26  17  לוף
  17  17  לימה
  43  17  לפת

  48  12  מילון
  17  17  מלוחיה
  120  12  מלפפון
  17  17  מנגולד

 

  60  17  סלק 
המשווקת לשוק  העגבניי

  164  20  המקומי או לייצוא
המשווקת  העגבניי

  30  3  הלתעשיי
  17  17  עולש

  17  17  פול
  296  37  , גמבהפלפל
  17  17  פפינו

  184  92  צמחי תבלין לסוגיהם
  43  17  צנון

  34  17  צנונית
  34  17  קולורבי

  65  17  קישוא
  17  17  קנרס הגיבעול (קרדון)

  17  17  ריבס
  156  52  שום

  30  12  שומר



      המשך - ענף הירקות
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  17  17  שלפח
  24  12  שעועית

  120  30  תות שדה
  30  15  תירס קלחים
  60  15  תפוח אדמה

  34  17  תרד
 

   
  
  

      ענף ההדרים
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

, לימקווט, אדמוני
קומקווט, ראשון, קדם, 

  טבורי ניו הול
10  22  

  17  10  שני ,אודם 
  25  10   , לימון, לימון מאייראור

טבורי, טבורי , אלנדייל
  30  10  , נייבל לייט, המליןסמי

  50  10  אשכולית לבנה
, סטאר אשכולית אדומה

(סנרייז), ריו רד, ריי רובי 
  רובי, רד בלאש

10  43  

וינולה,  , הדס,דנהאורה, 
טמפל, נורית, טרוביטה, 

סיגל, /יפעת, ליים, מאמה
  מור, מורקוט, נקטר

10  28  

, גילנברג, בורי ציפי ט
ראוסטנברג, ראוסטנבך, 

  קמבריה
10  36  



      המשך - ענף ההדרים
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  32  10  מנדור /אורטניק /טופז
, מירב, לייט –ליין 

  24  10  עליזה, קרה קרה
, שמוטי, תפוזי מידנייט

דם, טרוקו, מורו, 
  סנגווינלי

10  31  

  26  10  מיכל
, עדן, סנטינה ,נובה

  29  10  עמית, ענת, תמי
, עידית, סצומה 

  20  10  קלמנטינה
 

, פומלית, פומלו פומלו 
אדום, צ'נדלר, פלמינגו, 

  , מינאולה, ולנסיהרדסון
10  37  

  18  10  קליפים שונים
  31  10  תפוזים שונים

 

   
 

      ענף הזית
  טור ג'  טור ב'  טור א'

  בש"חסכום ההיטל   שם המין או הזן
  לטון

בש"ח סכום ההיטל 
  לדונם

  24  20  זיתי שמן בגידול שלחין
  6  20  זיתי שמן בגידול בעל

 

   
 


