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 .הסדר חובות בענף הפירות .1  :על סדר היום
 .שונות .2   

 
 
 דיווח על ההצלחות . צלחות האחרונות בבית המשפטד שאול פלס על הה"הודה לעו : נס-רני בר .1

 מודה לדובי אמיתי על היוזמה להסדר .  במערכות המשפטיות האחרונות5-ב   
 מציין שאין מחוייבות אישית של דובי אמיתי להצלחת . וההשקעה להשגת ההסדר   
 .ההסדר ולהביא את בעלי החובה לתשלום החוב   
 . ונושא מחיקת החוב ירד מהפרקולא הסכם מגזריההסכם הוא עם כלל המגדלים    

 
 הסדר שוויוני בלי , גדליםהוא פתוח לכלל המ. ההסדר לא מחייב את המגדלים :ד שאול פלס"עו 
 .בתהליכים משפטיים וישנן פתרונות לדרכי פעולהשנמצאות ישנן קבוצות . אפליות   
 . על בסיס ההצהרות31/12/13-כפי שכתוב בספרי המועצה בהחוב מוגדר    
 .2014-תנה בתשלום החוב בהסדר החוב מו   
  באם רצונו 70%  לפחותמחוייבות המגדל לשלם. פרט את תכנית פריסת החובות   
 להסדר ונקבעו לוחות זמנים וועדות לברורים במקרה של חוסר התאמת  להיכנס    
 .ההסדר כפוף לאישור הוועד הפועל של המועצה. הנתונים מצד המגדל   

 
 .בקש לחדד בהסכם את הכסף שענף הפירות מוותר למגדלמ. הסכם מצויין :משה נבון 

 
  .שיש לבחון את המשמעות הכספית בוויתור על הריביתמסמך טוב ומדגיש  :אילן אשל 

 
 . מברך על הדרך שהגיעו להסכם ומודה לכל העוסקים במלאכה. מברך על המסמך :לעופר אריא 

יש לשים דגש .  המגדליםללכלהמתאר את ההסדר ישנה חשיבות  לשלוח מכתב 
 .יש לעשות מאמץ להגיע להסדרים עם המגדלים ולא להגיע לבוררות,  ההסברהעל

 
 :תאר את המצב בשטח שהביא לתשלום החובות של המגדלים :משה ברוקנטל 
 .פעילות ואכיפה משפטית בהוצאה לפועל ופתיחת תיקים בבית המשפט .א   
 .הצלחות במערכת המשפטית .ב   
 .ביטוח חובה רק למשלמי היטליםביצוע  .ג   

 
 וירה בשטח שאין צורך לשלם היטלים וחוסר האכיפה תרמה לצבירת חובות והא

רוב המגדלים מעוניינים להגיע להסדר תשלומים ולכן ההסדר  .אצל המגדלים
ענף הפירות בנוי לתת מענה . המוצע הוא טוב ומאפשר לכל מגדל להסדיר את חובו

 .ל היקף חובומגדל שיערער עגם למהיר 
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 חשוב לתת , וירה חיוביתוהא, ישנו חלון הזדמנויות. צריך להיות חכם ולא צודק :איציק כהן 
  .את מהלך הסדר החובות פרסום נכון וליחצן נכון    

 
 מודה על שיתוף הפעולה ושמח לשמוע את דעתם החיובית של חברי הוועדה  :ישראל קרניאל 
 .הענפית   

 
 .הסברה וליווי המסמךלישנה חשיבות . קביעת לוחות זמנים ברורים  : דורראובן 

 
 . סקפטי להצלחה ולא רואה נהירה של המגדלים להסדר החוב. מברך על ההסכם :אריה רוטמן 
 .יש לשים דגש על שיווק ההסדר   

 
 .מברך את העוסקים במלאכה שהגיעו להסדר טוב :יוסי הלפרין 
 .ת החוב הוא חשוב ומשמעותיז לפריס" לו– 3סעיף    
 ?האם מסמך ההסדר מהווה תקדים משפטי לתביעות בעתיד    

 
 .מסמך ההסדר קצוב לפרק זמן מוגדר ולא מהווה תקדים משפטי לעתיד: ד שאול פלס"עו 

 
 .ט"האם מסמך ההסדר כולל תשלומי ביטוח לקנ :גולדשטייןאבי  

 
 ).ב"מצ(רות אושר מסמך הסדר החובות בענף הפי  :ה ח ל ט ה 

 
 
 ש ו נ ו ת .2

 רישום זנים ותמלוגים תקוע וישנם זנים במנגו ובאבוקדו , פרוייקט ההשבחה .א :ראובן דור  
 .שהסדר התמלוגים לא נקבע ובאחריות המועצה לקדמו    

 תאר את הנזקים שנגרמו למגדלי המנגו בהחלטת משרד החקלאות לפרסם  .ב
 עיכוב בסגירת הסכמים של אלפי .  זבוב האפרסקההסגרבעולם את מזיק  
 .טונות מנגו המועברים לירדן 

 
 תאר את המהלכים שנעשו מול כל גורמי משרד החקלאות לקדם את רישום הזנים   :צבי אלון

 ציין את המאמצים של . והתמלוגים והקשיים העומדים כיום לפנינו להגיע להסכם
 ל " מנכתאחר החלט זבוב האפרסק בארצנו ולהמועצה לדחות את פרסום קיום

 .יש לבחון כיצד לפעול למזער נזקיםלפרסום זבוב האפרסק בעולם המשרד 
 

 
 

 משה ברוקנטל :רשם        


