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 לכבוד
 

 המעוניינים ברישיון ליצוא
 

    ירקות והדרים ירקות והדרים ירקות והדרים ירקות והדרים , , , , נוהל למתן היתר ליצוא פירותנוהל למתן היתר ליצוא פירותנוהל למתן היתר ליצוא פירותנוהל למתן היתר ליצוא פירות
 

 .או  הדרים/או ירקות ו/להלן הנחיות המועצה בעניין קבלת היתר ליצוא פירות ו

, על בסיס ניסיוני וזמני ועשוי להשתנות מעת לעת ואף להתבטל, הנוהל נקבע לפי שעה כקווי הנחיה

 .יסיון שיצטבר בהפעלתובהתאם לצרכים ולפי הנ

 
 . באוגוסט בשנה העוקבת31 - בספטמבר בכל שנה ועד ה1 - מה– תקופת ההיתר ליצוא. 1

 
 תנאי הסף לקבלת תעודת היתר ליצוא. 2

 .אזרחות ישראלית או תאגיד שהתאגד כחוק במדינת ישראל .א

 .ניהול ספרים על פי כל דין .ב

 . החקלאותי דרישות משרד"עמידה בסטנדרטים במפרט האיכות עפ .ג

 .עמידה בכל הדרישות הבינלאומיות הנוגעות לייצוא ממדינת ישראל .ד

 .או מהאוטונומיה/התוצרת המיועדת ליצוא הינה של מגדלים מישראל ו .ה

או לגבי / ולגבי גורמים אשר קיבלו בעבר היתר יצוא מהמועצה, עמידה בתנאי היתר המועצה .ו

 .שת ליצואאו ספקים המספקים את מלוא התוצרת המבוק/מגדלים ו

 
 המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לקבלת היתר ליצוא. 3

פרופורמה בנפרד בגין כל אחד + יש למלא טופס ).  מצורף בזה(פרופורמה + טופס בקשה ליצוא  .א

 ).הדרים, ירקות ותבלינים, פירות (מהענפים השונים

 ).  צילום תעודת זהות-פרטי (תעודה המעידה על היות המבקש אזרח ישראל  .ב

 .המעידה על כך שהתאגיד התאגד כדין במדינת ישראל) רשם החברות( תעודה –תאגיד ב

 אישור מאת רואה החשבון או עורך הדין של התאגיד בדבר זהותם של בעלי זכות החתימה -בתאגיד  .ג

 .בשם התאגיד

 .אישור רואה חשבון או רשויות המס על ניהול ספרים כמתחייב לפי כל דין .ד

או ספקים אחרים על אספקת התוצרת ליצוא כמפורט בטופס /ים והעתקי הסכמים עם מגדל .ה

 .בהתאם לנוסח המצורף, )לגבי מין וכמות(הבקשה 

 .בהתאם לנוסח המצורף, הצהרה כי המדובר על יצוא תוצרת עצמית בלבד, לחילופין
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    הועדה תהא רשאית לבקש מיצואנים המבקשים לייצא מין כלשהו בהיקף הקטן הועדה תהא רשאית לבקש מיצואנים המבקשים לייצא מין כלשהו בהיקף הקטן הועדה תהא רשאית לבקש מיצואנים המבקשים לייצא מין כלשהו בהיקף הקטן הועדה תהא רשאית לבקש מיצואנים המבקשים לייצא מין כלשהו בהיקף הקטן 

    . . . . שיכללו בהסכם התחייבות על המחיר למגדלשיכללו בהסכם התחייבות על המחיר למגדלשיכללו בהסכם התחייבות על המחיר למגדלשיכללו בהסכם התחייבות על המחיר למגדל, , , , את מישראלאת מישראלאת מישראלאת מישראל מהכמות המיוצ מהכמות המיוצ מהכמות המיוצ מהכמות המיוצ10101010%%%%    ----ממממ

 

 . לשם הבטחת מילוי תנאי ההיתר ליצוא– בטחונותבטחונותבטחונותבטחונות .ו

 בטופס הבקשה ליצוא ותחושב לפי ההצהרהגובה הערבות שתופקד ייקבע על פי על פי נתוני 

 . הכללים שלהלן בגין כלל הענפים יחד

 . ן כל ענף רלוונטיבגי,  ח כפיקדון" ש5,000בסך המחאה – פיקדוןערבות  .1

  שטר חובערבות  .2

, ח" אלף ש250 –תיקרה ( מההיטל הצפוי 75%ס " שטר חוב ע– ))))מגדלמגדלמגדלמגדל((((יצואן תוצרת עצמית יצואן תוצרת עצמית יצואן תוצרת עצמית יצואן תוצרת עצמית 

 )ח" ש5,000 –ריצפה 

 מהפדיון או 0.5%ס " שטר חוב ע– ספק בתנאי תשלום מראש ובמזומןספק בתנאי תשלום מראש ובמזומןספק בתנאי תשלום מראש ובמזומןספק בתנאי תשלום מראש ובמזומן////שקונים ממגדלשקונים ממגדלשקונים ממגדלשקונים ממגדליצואנים יצואנים יצואנים יצואנים 

 )ח" ש5,000 –ריצפה , ח"לף ש א250 –תיקרה (הגבוה מבניהם ,  מההיטל הצפוי75%

 0.5%ס " שטר חוב ע–) ספק אינה משולמת מראש ובמזומן/ה למגדלכשהתמור (יצואנים במשגוריצואנים במשגוריצואנים במשגוריצואנים במשגור

 )ח" ש5,000ריצפה , ח" אלף ש500 –תיקרה (מהפדיון 

ה אינה  כשהתמור,)במשגור(  יצואן המייצא גם תוצרת של חקלאים אחרים- ערבות בנקאית .3

 ;כלהלןיפקיד גם ערבות בנקאית אוטונומית , משולמת להם מראש ובמזומן

 . אלף דולר200ב של עד "ח לגבי פדיון פו" אלש20 .א

 . מיליון דולר2ב של עד "ח לגבי פדיון פו" אלש40 .ב

 .  מיליון דולר2ב של מעל "ח לגבי פדיון פו" אלש80 .ג

 .... באוקטובר בשנה בה פג תוקף רישיון היצוא באוקטובר בשנה בה פג תוקף רישיון היצוא באוקטובר בשנה בה פג תוקף רישיון היצוא באוקטובר בשנה בה פג תוקף רישיון היצוא31313131תוקף הבטחונות יהא עד ליום תוקף הבטחונות יהא עד ליום תוקף הבטחונות יהא עד ליום תוקף הבטחונות יהא עד ליום 

רשאית לדרוש כי יצואן אשר השלים את יצוא הכמות המקורית ויבקש להגדיל את היקף הועדה תהא  •

 . לעיל2-3' יפקיד ערבות נוספת בהתאם לסעיפים ו, היצוא

או /יהיה רשאי להמציא ו, יצואן אשר יחדש את היתר המועצה לעונה נוספת ולגבי כמות פרי מקבילה •

 . באוקטובר31 -פה של הערבות מהעונה הקודמת ולפני הלחדש הערבויות כנדרש לקראת תום תוק

בכל מקרה של הפרת תנאי , כולן או חלקן, לממש את הערבויות, לפי שיקול דעתה, המועצה תהא רשאית •

 .או הנחיות המועצה כפי שיהיו מעת לעת/ההיתר ליצוא ו

 .לעיל' ה-' א3יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים כמפורט בסעיף  .4

שאינה מאושרת ליצוא /  תבחן את פרטי הבקשה ותעדכן את המבקש לגבי הכמות המאושרת המועצה

 .  ימי עבודה מיום הגשת הבקשה באופן מלא14וזאת תוך , ותקבע את הבטחונות שעליו להמציא
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או עודפים /פעמיים ו-או ניסיוניים חד/ הועדה רשאית לאשר בקשות ליצוא מוצרים ייחודיים ו::::הערה הערה הערה הערה 

 .דים שלא במסגרת היצוא הקונבנציונאלי לפי שיקול דעתהאו ליע/ו

 .המועצה תהא רשאית לבקש פרטים ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתה, לשם בחינת הבקשה

 פיקוח ובקרה. 5

המפרטים את ) רבעון ועונה, חודש, מידי שבוע(היצואן מתחייב להמציא למועצה דיווחים שוטפים  .א

 . א בפועל לפי הגידולים השונים ולפי מגדליםויעדי היצו) כמות ופדיון(היקף 

 .י המועצה מעת לעת"היצואן מתחייב להמציא למועצה כל דיווח אשר יידרש ע .ב

למועצה תהא האפשרות לדרוש לעיין בספרי הנהלת החשבונות ובכל מסמך רלוונטי אחר של  .ג

 .היצואן

 היטלים. 6

על פי חוק והוא מתחייב לעמוד בתשלום היצואן מתחייב כלפי המועצה בתשלומי ההיטלים המתחייבים 

 .או העברתם למועצה במלואם ובמועדם/ההיטלים ו

 

 כללי. 7

 .לכל גורם שהוא, במישרין או בעקיפין, היתר היצוא הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להמחאה .א

 .כפי שיובאו לידיעתו מזמן לזמן, יצואן יקיים את כל החלטות המועצה לעניין יצוא .ב

לרבות קביעת מועד , א רשאית לקבוע בתנאי ההיתר תנאים הנוגעים לביצוע היצואהמועצה תה .ג

 .לתחילת וסיום יצוא של גידולים שונים ביחס לשווקים מסוימים או לכלל השווקים

המועצה תהא רשאית לשלול או לא לאשר חידוש היתר ליצוא במידה והיצואן עבר על הוראות  .ד

או לא עמד בהצהרותיו בבקשת /הקבועים בהיתר היצוא ואו הפר את התנאים וההגבלות /החוק ו

או לא שילם את /או הפר את ההסכם עם המועצה ו/או הפר את כללי המועצה ו/ההיתר ליצוא ו

 .היטלי המועצה כמתחייב

 ערר. 8

 יום מיום שנמסרה לו 15הרואה עצמו נפגע מהחלטת המועצה יהא רשאי לערור עליה לועדת הערר בתוך 

 .ההחלטה

 
 ,ב ב ר כ ה

 

 )קדמון(ר מרדכי כהן "ד

 ר המנהלה הזמנית מועצת הצמחים"יו


