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-שאול  גור, מאיר  פיינצק , חי  בנימיני , גולדה  עזוז ' , נח  רבינוביץ,  אבי  צרפתי :נוכחים 
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 .ניצן  רוטמן 

 

 :על  סדר  היום 

 .  פורסמו  ברשומות  תקנות  ההיטלים  החדשות 14/3/2007 בתאריך  - חידוש  היטלים  .1

המיידע  אותם  על  מועד  החידוש  , פרסמנו  מכתב  לכל  הגורמים  מהם  אנו  גובים 

 .טון /   ₪  35 –ועל  גובה  ההיטל  לשנה  זו 

משנה  , חובה  זו  . ובת  דיווח  על  כל  מגדל  ששילם  היטל חלה  ח, בניגוד  לעבר 

 .במקצת  את  שיטת  הגבייה  שלנו 

  שנקלט  אצלם  כל  הפריבתי  אריזה  יהיו  חייבים  לדווח  ולשלם  היטל  עבור   .א

ולדווח  למועצה  עבור  אילו  מגדלים  שולם  היטל  זה  וכמויות  הפרי  של  כל  

 .מגדל 

. תדווח  ותשלם  רק  עבור  פרי  שמשווק  ישירות  לתעשייה התעשייה   .ב

התעשייה  תדווח  עבור  אילו  מגדלים  שולם  היטל  זה  וכמויות  הפרי  של  כל  

 .מגדל 

דיווח  לגבי  כמויות  . היצואנים  יהיו  משוחררים  מחובת  תשלום  היטלים  .ג

 . ימשיכו  להיות  מדווחים -יעדיהם  ונתונים  ענפיים  שהתבקשו  בעבר  , היצוא 

או  מוכרים  את  הפרי  דמאן , מגדלים  שמשווקים  ישירות  לשווקים  הפתוחים  .ד

) כמו  בעבר (  יהיו  חייבים  בדיווח  ישיר  למועצה  ובתשלום  היטל  בהתאם  –

. 

 

     כל  ענף  , לגביית  דמי  ארגון " צינור"נתבקשנו  להיות  , שהוא  חובה , בנוסף  להיטל         

 .        עבור  הארגון  היציג  שלו 

      לגבות  דמי  22/03/2007מזכירות  ארגון  מגדלי  הדרים  החליטה  בישיבתה  מיום          
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 .טון / 0.6₪       ארגון  בסך  

 המיידע  ) נוסחו  חולק  למשתתפים ( מיד  אחרי  הפסח  ישלח  מכתב  לכל  המגדלים           

   .         אותם  לגבי  גובה  ושיטת  גביית  דמי  הארגון 

בימים  .   יערכו  בחירות  למליאת  המועצה 30/05/2007 בתאריך  – בחירות  למועצה .2

'  המיידע  אותו  על  מקום  הקלפי  ועל  מס, אלו  קיבל  כל  מגדל  הודעה  לבוחר 

  ) .2005 בייצור  ששילם היטל  בשנת לפי  חלקו  היחסי (הקולות  שהוא  יכול  להצביע  

בכל  משרדי  משרד  החקלאות  בארץ  ובכל  המועצות  , מופץ  ספר  הבוחרים , במקביל 

 .המקומיות  והאזוריות 

מגדל  רשאי  לפנות  לועדת  הערר  אם  . ועדת  הבחירות  מכהנת  גם  כועדת  ערר 

ניו  המופיעים  בספר  הבוחרים  ברצונו  להעביר  את  מקום  הקלפי  שלו  או  שנתו

 .י  ועדת  הערר " והן  יטופלו  ע–משובשים  או  מסיבות  אחרות 

נוהל  הגשת  מועמדות  מפורט  בתקנות  הבחירות  המופיעות  באתר  המועצה  וכן  

 .טפסים  הדרושים  להגשת  מועמדות 

עת  מדריכים   בישיבה  הקודמת  נתבקשנו  לארגן  נסי– נסיעת  מדריכים  לספרד .3

מבחינתנו  עשינו  את  כל  הנדרש  ליציאת  . שם "  אור"מ  לעקוב  אחר  הזן  "לספרד  ע

מ  של  משרד  החקלאות  "היוע. כולל  תאום  הביקור  עם  גורמים  בספרד , המדריכים 

 .ביטלה  הנסיעה  מנימוקים  של  ניגוד  אינטרסים 

בהתאם  להנחיות  שנתתם  .  נחתם  חוזה  הביטוח  בין  המועצה  לקנט – ביטוח  קנט .4

, הביטוח  הוא  כנגד  אסון  טבע  וכנגד  נזקי  טבע , בתשובה  למכתב  שהפצתי  לכם 

לתקציב  ( ₪   אלף  220תוספת  העלות  התקציבית  היא  . שניהם  ברמת  הבסיס 

  ) .2007הביטוח  שתוכנן  בשנת  

ה  שעסקה  בנושא  ונקווה  שנמשיך  לשפר  את  תנאי  הביטוח  משנה  תודה  לוועד

 .לשנה 

 הביא  רוני  נקר  ,  כפי  שנתבקשנו  בישיבה  הקודמת – עלויות  להוצאת  עיתון  ענפי .5

 .מספר  הצעות  עם  עלויות  המרכיבים  השונים  להוצאת  עיתון  ענפי 

הוחלט  לנסות  , לשנה ₪   אלף  100מכיוון  שמדובר  בסדרי  גודל  של  מעל  

 .להוציא  עלון  מידע  אינטרנטי  במקום  עיתון  מודפס 

 שונות .6

 פ  הקפריסאית  פנתה  בבקשה 'סדיג'   חב– בקשה  למסחור  זנים  בקפריסין  .  א            

                     .                   למסחר  ולנטוע  זני  פטנט   ישראליים  בקפריסין 

הועדה  הענפית  קיימה  דיון  בנושא  והוחלט  לא  למסחר  בקפריסין  אף  זן  

תשובה  תישלח  . פטנט  ישראלי  בין  אם  הוא  חסר  זרעים  ובין  אם  לא 

 .למבקש 

פנתה                   , ספרד , גלוריטרייד  מולנסיה '   חב– בקשה  למסחור  זנים  בספרד  . ב            

 .             בבקשה  דומה  לבקשה  הקפריסאית 

              הועדה  הענפית  החליטה  שבשלב  זה  אין  לקשור  קשרים  למסחור  זנים  
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 באותו  עניין  דווח  לוועדה  כי   . מלבד  הגורמים  שכבר  קשורים  עמנו ,  בספרד             

 על  רקע  הודעה  שזן  דומה  ( בספרד  "  מור"ור  של  הזן   הוחל  תהליך  מסח            

 .והזן  הוגש  לרישום  מהיר  בקהילה  האירופית )  י  מכון  המחקר  שם " פותח  ע            

      להשלים  רישום  בספרד  של  AMC'  אנו  נעזרים  ביכולות  של  חב,  בנוסף             

 " .ראשון"ו    "ולהוינ" הזנים              

 שמקבל  ,  חי  בנימיני  ביקש  שעובד  המועצה  החדש  –הסמכה  והדרכה  בגביה  .   ג           

 יעבור  הכשרה  מתאימה      ,    עליו  את  משימת  אכיפת  ופיקוח  גביית  ההיטלים 

 .   שתכשיר  אותו  לתפקיד 

  הוועדה  הענפית  ביקשה  שמאיר  פיינצק  - רה מול  ספקי  חמרי  הדבמ  "מו.              ד

מ  המסחרי  שמתנהל  מידי  שנה  מול  ספקיות  חמרי  "יצורף  לצוות  המו

 .ההדברה  לריסוס  הזבוב 
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 טל  עמית:                                                                                          רשם 

 

 

 

 

 
 Derech Ha'macabim 46 Rishon Le Zion,75359 Israel P.O.B 54 Beit-Dagan 50280דגן - בית54ד .ישראל ת, 75359 ראשון לציון 46דרך המכבים 

 il.co.info@jaffa  mail-E:  דואר אלקטרוני- Fax: 9501495-03:  פקס-  Tel: 59595654-03/: טל


