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 חידוש גביית היטלים ודמי ארגון על ידי מועצת הצמחים :הנדון  
 

מכוחן גבתה מועצת , לרבות תקנות הגבייה,  פג תוקפה של חקיקת המשנה של מועצת הצמחים17.7.2006ביום , כידוע לך
ל שר החקלאות ופיתוח הכפר לערוך שינוי מבני עמוק במבנה מועצת וזאת בשל רצונו ש, הצמחים היטלים מהמגדלים

 . שמונתה לצורך כך, לתיאליאלאחר קבלת המלצות ועדת ש, תפקודהייעול הצמחים ו
 

חתמו שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר על תקנות גבייה , לאחר קבלת המלצות הועדה ועם יישומן בימים אלו
 .  ת הכספים של הכנסתחדשות אשר אושרו על ידי ועד

 
: להלן( 2007 –ז "התשס, )היטלים) (ייצור ושיווק(תקנות מועצת הצמחים  פורסמו ונכנסו לתוקפן 14.3.2007ביום 

 . כמפורט בתקנות, זכאית מועצת הצמחים לגבות היטלים מהמגדלים, החל ממועד זהו, ")התקנות"
 

: פרט לסוגי הירקות הבאים  , ח לטון"ש5 במרבית הירקות הוא :שיעורי ההיטלים בירקות  לשוק המקומי ויצוא כדלקמן
, ח "ש10צנונית , צנון ,ח "ש30פלפל , ח "ש10עגבניה , ח "ש10סלק ,  ₪ 10ארטישוק , ח "ש10דלעת ,  ₪ 10בטטה 
 .ח "ש10שאר ירקות , ח "ש60תבלינים , ח "ש20שום , ח "ש10קישוא 

 .ח לטון "ש2עט עגבניה לתעשייה לפי ח לטון למ"ש5שיעורי היטלי ירקות לתעשייה 
 

וזאת הן ישירות מהמגדל והן באמצעות , הפירות וההדרים, בימים אלו מחדשת המועצה את גביית ההיטלים בענפי הירקות
 .  הכל בהתאם לתקנות ולפי הענין, התעשיינים ובתי האריזה, היצואנים, המשווקים המורשים

 
ובהמשך להמלצת ועדת שאלתיאלי כפי שאושרה על ידי שר ,  היציגיםהמגדלים החקלאיים בנוסף ולבקשת ארגוני

גביית דמי כי מועצת הצמחים תוכל לשמש צינור להחליטה המנהלה הזמנית המאוחדת של מועצת הצמחים , החקלאות
 . כפי שהיה נהוג בעבר במועצות החקלאיות השונות, ארגון עבור ארגונים אלו

 
 יום ממועד קבלת מכתב זה 30הנך נדרש להודיע על כך בכתב תוך ,  בתשלום דמי ארגוןך מעוניןאינבאם , לפיכך

ציון שימוען לידי ( עם העתק למועצת הצמחים אשר דרכו הנך משלם היטלים למועצת הצמחים, בית האריזה/יצואן/למשווק
 . )צוברי

 
 מועצת הצמחים תעביר, ארגון מגדלי ירקות על סירובך לתשלום דמי ארגון עבורבכתב כאמור במידה ולא תודיע 

בית אריזה יחד עם /יצואן/ לטון אשר הועברו אליה על ידי המשווק 2₪ארגון בסך של הדמי את ל "לארגון הנ
 .למועצת הצמחיםבאמצעותם היטלים המשולמים על ידך ה
 

ואין היא נהנית בכל , ם השוניםלמען הסר ספק מובהר כי מועצת הצמחים משמשת כצינור להעברת דמי הארגון לארגוני
 . ואינה נושאת באחריות כלשהי בגין גבייתם, דרך ואופן שהוא מדמי הארגון

 
 ,ת חג שמחבברכ               

    המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
 


