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פתח דבר
קובץזהעוסקבמכלולהנוהליםהמגדיריםאת"עשהואלתעשה"בפעילותמועצתהדבשוהדבוראי.הקובץבא
לתתכליםל"שפהמשותפת"אחידהומובנתביןדבוראילרעהווביןהדבוראילמועצה.

לאור מציאות המרעה בארץ ,נהלים אלו נדונו באופן מעמיק ע"י ועדה שמונתה לכך ע"י המועצה והם  אושרו
לראשונהבישיבתמועצתהמנהליםשלמועצההדבשבתאריך.71.2.7112הנהליםהחדשיםמותאמיםלמציאות
הקיימתלפיההמרעהלדבוריםהינואמצעייצורמוגבלוהשימושבנקודותהמרעהנמצאבפיקוחהמועצה.
במהלךהשנים7112- 7112נערכוע"יועדתהמרעהשינוייםותוספותלנהליםשאושרובמועצתהמנהלים.כמו
כן,נערךתיקוןבשנת 7107ובשנת7102בהתאםלהחלטותמועצתהמנהלים .קובץזההואריכוזמעודכןשלכל
הנהלים.

במהלךהכנתהקובץנדונוהסוגיותהעיקריותשלממשקהמרעההצופניבארץ.הוראותוקריטריוניםאלומנחים
אתהמועצהלגביחלוקתרישיונותוהקצאתנקודותמרעה.לעתועלפיהצורך,יעודכנוהנהליםויתווספופרקים
לסוגיותמיוחדות.
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פרק מס'  - 1נוהלים למתן רשיון
מבוא

.1

פרקזהעוסקבנוהליםלמתןרשיוןלגידולדבוריםולהפקתדבשומנחהבאשרלפעולותהנדרשותמצדהדבוראיומצד
המועצהלצורךקבלתהחלטהואישורמתןהרישיון. נקודותהמרעההינןחלקבלתינפרדמהרישיוןלגידולדבורים
ולהפקתדבש.



.2

נוהל לרישום נקודת מרעה חדשה

7.0

פרקמשנהזהמתייחסלנקודתמרעהחדשה,דהיינו,נקודתמרעהשהקצאתהמתבקשתמהמועצהלראשונה.


7.7

עלהמבקשהקצאתהשלנקודתמרעהחדשהלהגישבקשהזובכתבלמועצה.


7.1

בבקשהלהקצאתנקודתמרעהחדשהיפורטו,ביןהשאר,פרטינקודתהמרעההמבוקשת ,כולל נקודתהציון
שלהנקודה( 9ספרות)ומיקומההמדויק,עונת ההצבהוכמותהכוורותהמבוקשות להצבהבנקודה ,נימוקים
לבקשהוהבהרתהצורךבנקודה.לבקשהתתלווההתחייבותבכתבלנגישותלאתרההצבהולהצבתכוורותרק
בנקודתהציוןהמדויקת.(נספח0-טופס"בקשהלקבלתהיתרמרעה")


7.2

()0

בהחלטתה לאישור נקודת מרעה  חדשה ,תתייחס  המועצה  לטיב  שטח המרעה באזור ולמצבת



הכוורותבנקודותהקימותשברדיוסשל7111מטרמהנקודההמבוקשת.


()7

הוגשה בקשה לאישור נקודת מרעה חדשה והמועצה לא מצאה לנכון  לדחות אותה על הסף,



תשלחהמועצההודעהבכתבעלכךלדבוראיםהשכניםהנמצאיםברדיוסשל0271מטרמהנקודה



המבוקשת .במקרה של גושי פרדסים גדולים ורציפים ,תישלח הודעה על כך לדבוראים השכנים



הנמצאיםברדיוסשל0111מ'מהנקודההמבוקשת.




()1



גושפרדסיםגדולורציףלצורךפרקזההינושטחשנטועיםבופרדסאופרדסיםברציפותבגודל
של 0,711דונםומעלה.רשימתגושיהפרדסיםהגדוליםוהרציפיםתמצאבמועצהותשמש כנספח
להוראותאלה,והיאתעודכןעלבסיסשנתיבאמצעותפקחהמועצה.








()2

בהודעהכאמורתצייןהמועצהאתזכותםשלהדבוראיםלהגישהסתייגויות לגבי בקשה ,אם ישנן,



תוך 02יוםמיוםקבלתההודעה.הסתייגויותאלהתועברנהלתגובתהדבוראי המבקש,אשריהיה



זכאילהגיבעליהןתוך 02יוםמיוםקבלתןוהמועצהתקבלהחלטה,עםאובלידיוןבע"פ,עלפי



שיקולדעתהובהקדםהאפשרי.
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7.7 בהחלטתה אם לאשר את הבקשה תביא המועצה בחשבון הסתייגויות שהוגשו וכן תפעל בהתאם
לעקרונות להקצאת נקודת מרעה חדשה כאמור בפרק מס'  7להוראות אלה .המועצה תבחן בין השאר אם
מספר הכוורותאשרבכוונתהמבקשלהחזיקמצדיקהקצאתנקודהזו.
7.2 נקודהשעומדתבקריטריוניםהמפורטיםבהוראותהמועצה,ואשראושרהעלידה,תירשםכנקודתהצבה
לשימושזמנילמשךשנתייםהחלממועדהרישוםובתנאישהמבקשהציבכוורותעפ"יתנאיההיתר.הרישום
ייעשהבאמצעותטופסלהיתרהצבהשבומפורטיםכלהנתוניםהנדרשים.

7.2

כלנקודתמרעהחדשהתחשבכנקודהזמנית.הוגשההסתייגותמאוחרתיותרלאחררישוםהנקודה,ע"ימי
שנפגעמרישוםזהולאנתקבלה,אולאהוגשההסתייגותכאמור,תרשםהנקודהכנקודתקבעהחלמהשנה
השלישית,פרטלמקרהשלהשאלתנקודתמרעהכמפורטבפרק 1(לגבינקודהמושאלתלאתהיינהלמשתמש
זכויותשלקבע).

7.2

כל הסתייגות שהוגשה תתויק בתיקו של הדבוראי בעל הזכויות כמעין "הערת אזהרה" למקרה של העברת
זכויותבעתיד.

.3

הפורום המוסמך לאשר את הבקשה

1.0

סמנכ"להמועצהיבדוקאתהנתוניםשבבסיסהבקשותלרשיוןולהקצאתנקודתמרעהו/אוההסתייגויותמהן.
המנכ"ל והסמנכ"ל יקבלו החלטה אם לאשר את הבקשה בשלמותה או בחלקה בהקדם האפשרי .סמנכ"ל
המועצה רשאי להיעזר לצורך הבדיקה גם בגורמים אחרים .החלטה מנומקת ביחס לבקשה לרשיון תתקבל
בכתבותישלחלמבקשבהקדםהאפשרי.


1.7

מנכ"לוסמנכ"להמועצהיהיומוסמכיםלהחליטביחדאםלהקצותנקודותמרעהזמניותאוקבועותולחדש
רישיונותקיימיםבהקדםהאפשרי,אםלאו,בכפוףלהוראותאלה.


1.1 ערעורים על החלטת פורום מנכ"ל וסמנכ"ל  המועצה  ע"י כל מי שנפגע מהחלטות אלה ,יוגשו לועדת


נדידה ,שהוקמה ע"י האסיפה הכללית של  המועצה ,תוך  11יום מיום קבלת ההחלטה ,או מיום שנודע



עליהלנפגע,והוועדהתקבלהחלטתהבהקדםהאפשרי.



כמו כן תדון ועדת הנדידה במקרים בהם נתקבלה פנייה לקבלת החלטה מאת מנכ"ל המועצה או סמנכ"ל



המועצה,לפיהעניין.


1.2 לגביאגרתרשיוןיחולוהוראותסעיף7להלן.
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.4 הנוהל הכללי למתן רשיון

2.0

המועצהתשלחלדבוראים מידישנהבשנה,במהלךחודשנובמבר ,טופסבקשהלקבלתרשיוןלגידולדבורים
ולהפקתדבשבלוויתטופסדרישהלתשלוםאגרתרשיוןלצורךקבלתהרישיון.



2.7

טופסהדרישהלתשלוםהאגרהיפרטאתהאגרהשתשלומהמתבקשעלפימספרהכוורותהרשומותבנקודות
המרעהשהוקצולדבוראיבשנההחולפת,(למקרהשלחידושרשיוןקיים).



2.1

המבקש לקבל רשיון לגידול דבורים או לחדשו ,יגיש בקשה מתאימה למועצה  11יום לפני תחילת תקופת
הרישיון שלגביה מתייחסת הבקשה ,וישתמש במידת האפשר בטופס המיוחד לכך שנמסר לו ע"י המועצה.
המבקשישלםאתאגרתהרישיוןבתחילתהשנה,בהתאםלחישוביהמועצהולמועדיםשייקבעועלידה.



2.2

רישיוןלדבוראיחדשיינתןליחיד(להלן–"רישיוןלדבוראיחדש").הוראהזאתתחולגםבכלמקרהשלמתן
זכותקדימה לרישיון לפינהליםאלה .הוראה  זאתלאחלהעלמחזיקירישיוןקייםהמבקשיםלחדשאותועל
שמם .עלאףהאמור,המועצהתהיהרשאיתלתת  רישיוןלדבוראיחדשלמישאינויחידבכלאחדמהמקרים
הבאיםבכפוףלקיוםהתנאיםהקבועיםלצדולהלן:


א .קיבוץהמאוגדכאגודהחקלאיתשיתופית;
ב .בתיספרחקלאיים,מוסדותלימוד,מחקרוהדרכה.
ג .חברת יחיד בהתקיים כל התנאים הבאים : .0הדבוראי הוא בעל המניות ונושא משרה היחיד בחברה . .7הוא
התחייבשלאלהעביראתהמניותלכלגורםאחר(ביןבתמורהוביןשלאבתמורה)..1כלהעברתמניותתביא
לביטולהרישיון..2במקרהשלמינוימפרק/כונסזמני,או בעליתפקידאחרלרבותבמסגרתהקפאתהליכים,
יחולואותןהוראותהחלותעלדבוראישהוכרזכפסולדין,והמפרק/כונסיהיורשאיםלהגישבקשהלמתןזכות
קדימהבהיתרים,לקונה, במסגרתמכירתהמכוורתתוךפרקזמןשייקבעעלידיהמועצה..7הדבוראיחתםעל
נוסחכתבהצהרהוהתחייבותשלהמועצה..2במקרהשלפטירתהדבוראייחולואותןהוראותהחלותעלפטירת
דבוראייחיד.
 2.7דבוראיבעלרישיוןקייםיהיהרשאילבקשבכלעתלרשוםאתהרישיוןעלשםחברתיחידשהקים,בהתאם
ובכפוףלהוראותסעיף2.2(ג)לעיל.
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 2.2   נוספו דבוריות (כוורות) למכוורת  במשך השנה, לרבות בנקודות מושאלות וזמניות ,תשולם האגרה
כנדרשעלפיחוקבהתאםלמספרהדבוריותועלהדבוראי לקבל אתאישורהמועצהמראשובכתבלהגדלת
המכוורת.


2.2

ככלל ,תוקףהרישיוןשינתןיהיהלשנהקלנדארית אחתהחלמתחילתחודשינואר ועדלסיומהשלהשנה
הלועזית,אולםניתןלשנותאתהרישיוןבמהלךהשנה,ביןהשארבעקבותפנייתהדבוראי בבקשהלשינוי
הרישיוןבגיןהגדלתמספרהכוורותוהוספתנקודתמרעה.במקרהולאישולמותשלומיאגרתהרישיון על
ידיהמגדל,עלפידרישתהמועצה,יפוגתוקפושלהרישיון.הוראהזותיכללבתנאיהרישיוןלגידולדבורים.



2.2

על הדבוראי להחזיק מכוורת ו/או להפיק דבש בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו על ידי המועצה ,בהתאם
להוראותהחיקוקיםהרלבנטייםועלפיהוראותהמועצה.כלחריגהמתנאיהרישיון,לרבותהגדלתהמכוורת
אוהצבתכוורותבנקודותמרעהשאינןמצוינותברשיון,טעונהאישורהמועצהמראשובכתב.





 .5מתן רישיון ייצור והיתר לרעיית דבורים בנקודות רעייה שדבוראי בעל רישיון חדל מפעילותו
או הגיש בקשה לחדול ממנה

דבוראישנפטר,אוהוכרזפסולדין,אושהגישבקשהלחדולמפעילותובכפוףובהתאםלאמורבנוהלזה,יבוטלרישיונו.

המועצהתיתןרישיוןלאותןנקודותרעייהשלגביהןבוטלרישיוןלפיאמותהמידההמפורטותלהלן,ולפישיקולדעתה
והחלטתההבלעדית.



 5.1פטירת הדבוראי:

א.עםקבלתהודעהעלפטירתהדבוראי,יבוטלרישיונו.המועצהתיתן"זכותקדימה",עלפניכלבקשהאחרת,לבקשה
לרישיוןשתוגשעלידיבןמשפחהמדרגתקרבהראשונה, שהואגםהיורשאואחדהיורשיםמכוחצוירושהאוצוקיום
צוואהשלהדבוראיהמנוח.

ב.היה למנוחיותרמיורשאחדלפיצוירושהאוצוקיוםצוואה,שהואקרובמשפחהמדרגה ראשונה ,יצרףהמבקש
תצהירמטעםיתרהיורשיםלפיוהםמסכימיםלמתןרישיוןלמבקש.לאצורפותצהיריםכאמורמטעםיתרהיורשים,או
הוגשה יותר מבקשה אחת מטעם היורשים ,תיתן המועצה את הרישיון למי מהיורשים אשר למיטב שיפוטה הינו בעל
היכולתוהניסיוןהמיטיבלגדלדבוריםולהפיקדבש.נמצאשכלהיורשיםהינםבעלייכולתוניסיוןזהים,תיתןהמועצה
את הרישיון למי מהיורשים שהדבוראי המנוח ציווה בכתב להעביר אליו את הרישיון .לא ציווה המנוח ,כאמור ,יינתן
הרישיוןלפיהגרלה.
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ג.בכלמקרהלאתפצלהמועצהאתהרישיוןביןמספריורשים.

ד .המועצה תהיה רשאית לתת רישיון זמני לקרוב משפחה מדרגה ראשונה ,לפי מיטב שיפוטה ,וזאת עד להמצאת צו
ירושהאוצוקיוםצוואה,וזאתבתנאיםולתקופותכפישייקבעעלידה.

ה.לענייןסעיףזה,קרובמשפחהמדרגהראשונה–בןזוג(לרבותידועבציבור),בן,בת,אח,אחות,הורים.


 5.2דבוראי שהוכרז פסול דין ומונה לו אפוטרופוס לניהול ענייניו הכלכליים לצמיתות:

רישיוןשלדבוראיכאמוריבוטל,ויחולועליואותםהכלליםאשרחליםעלדבוראיהמבקשלהפסיקאתעיסוקו,בהתאם
למפורטלהלן,ולענייןזהיוכלהאפוטרופוסלהגישבקשה למכירהבמכרז לפיסעיף 7.1להלןאולהגישבקשהלמתן
רישיוןלקרובמשפחהשלהדבוראיובלבדשניתנותצהיריהסכמהשליתרקרוביהמשפחה,והאמורבסעיף 7.0לעיל
יחולבהתאמהבשינוייםהמחויבים.



 5.3העברת כל הפעילות ללא תמורה לדור המשך:

א.במקרהשלהעברתכלהפעילותוציודהמכוורתלדורהמשך,יבוטלרישיונושלהדבוראיעםקבלתהודעתהעברה
בהתאםלמפורטלהלן.

ב.המועצהתיתן"זכותקדימה",עלפניכלבקשהאחרת, לבקשהלרישיוןשתוגשעלידידורהמשךאליוהועברהכל
הפעילות,בכפוףלקיוםהאמורלהלן.

ג . הדבוראי המעביר והדבוראי המקבל יציגו בפני המועצה תצהירים חתומים בפני עורך דין בדבר העברת כל פעילות
וציודהמכוורתביניהםללאכלתמורה.

ד.למעןהסרספק,עלהעברהלדורהמשךלאיחולוהוראותחלק7.2(ד)–(ט).

ה.לענייןסעיףזה–"דורהמשך"–בןאובתממשיכיםמעלגיל02שנים.


 5.4דבוראי המבקש להפסיק את עיסוקו בגידול דבורים ,ייצור דבש ורעיית דבורים לצמיתות:

הגדרות:
"דבוראיחדש"– מישמעולםלאקיבלרישיון לגידולדבורים,הפקתדבשוהצבתכוורותלצורכירעייה,אומישהיה
בידו רישיון ,כאמור ,אך הוא בוטל בכללותו לפחות חמש שנים לפני יום הגשת הצעה למכרז ,וכן מי שקיבל רישיון
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"דבוראי חובב" בלבד לפי פרק  7סעיף  7לנהלים.כדבוראי חדש לא ייחשב מי שהינו בן זוג ,לרבות ידוע
בציבור,וכןילדיםעדגיל02שלמישאינועונהלהגדרתדבוראיחדש.
"דבוראיקטן"-מישישלורישיון,כאמור,להציבעד211דבוריותבמועדהגשתהצעתולמכרז.מספרהדבוריותלעניין
זהיחושבכפישמחושבותמספרהדבוריותלצורכיאגרתבקשהלחידושרישיון(לאכוללאגרתניוד).



א.דבוראיהמבקשלפרושמעיסוק,באופןמלאאוחלקי,מייצורדבש,יגישהודעהובקשהעלכךבכתבלמועצה.בהודעה
יירשםשהיאסופיתובלתיחוזרת.דבוראייהיהרשאילהגיש,לפניקבלתהחלטה,כאמור,בקשהלהחלטהמקדמית(פרה
רולינג)בהתאםלקבועבסעיף7.2(י)להלן.

ב.דבוראייהיהרשאילפרושמעיסוקבאופןחלקי,בהתקייםשניאלה:()0ייוותרולולכלהפחות21דבוריותונקודות
רעייה ברישיון ובהיתרבהתאמה .( )7הוא לא מבקש לפרוש מעיסוק באופן חלקיבנקודות הצבה שהותרו לו ברישיון
והיתרבתקופהשלפחותמחמששניםממועדהגשתבקשתו.

ג.דבוראישהגישבקשהכאמור,בקשתוהינהבלתיחוזרתולאניתנתלביטול.בכלמקרהוהדבוראימבקשלמכוראת
הדבוריות וציוד המכוורת בהליך מכרז כמפורט להלן ,הרישיון יבוטלמייד בתום הליך המכרז (ובלבד שתוצאות הליך
המכרזהביאולמכירה).בכלמקרהאחר,עםהגשתבקשהבכתברישיונויבוטלאולאיחודש,לפיהעניין.

ד .המועצה תיתן "זכות קדימה" ,על פני כל בקשה אחרת שתוגש ,לבקשת אדם לרישיון והיתר ,בנקודות הצבה של
דבוראי אשר חדלמעיסוקו ,אשר הצעתו נבחרה במסגרתמכרז  למכירת דבוריות וציודמכוורת של הדבוראי שביקש
לחדולמעיסוקו,כאמור,ובלבדשהמכרזנערךבהתאםובכפוףלכלליםהקבועיםלהלן.

ה . דבוראי המבקש לחדול מפעילותו ,אשר ביקש למכור דבוריות וציוד מכוורת ,תוך שיוך לנקודות הצבה ,במסגרת
מכרז,כמפורטלהלן,יודיעעלכךלמועצה,והמועצהתפרסםמכרזלמכירתדבוריותוציודמכוורתבהתאמה(להלן –
"המכרז").

ו.מכרזיפורסםבמועדשייקבעעלידיהמועצה.בכלשנהלאייקבעויותרמשלושהמועדיםלעריכתמכרזיםלמכירת
דבוריותוציודמכוורת,תוךשיוךנקודותהצבה.

ז.לדבוראיאשרביקשלמכורבמכרז,כאמור,תינתןהודעהעלידיהמועצהבדברהחלטתהלענייןאימתן"זכותקדימה"
בנקודותרעייהבהתאםלקבועבסעיפים7.2(ד)–7.2(ט)להלן,וזאתמבלילגרועמזכותושלהדבוראילהליךהחלטה
מקדמיתלפניהחלטתולחדולמעיסוקובהתאםלקבועבסעיף7.2(י)להלן.

ח .דבוראי המבקש לפרוש במסגרת מכירה במכרז ,יכין מפרט מפורט של הדבוריות וציוד המכוורת אותו הוא מבקש
למכורתוךשיוכולנקודותרעייה ,וזאת לאחרקבלתהודעתהמועצהלפיסעיףקטןז'לעיל (להלן– "המפרט").שיוך
הדבוריותוהציוד,כאמור,יעשה עלידו לקבוצותנקודותרעייהשלאתפחתנהמשתינקודותכלאחת (להלן– "קבוצות
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נקודות").קבוצותהנקודותייקבעועלידיהדבוראי.קביעת קבוצות הנקודות על ידי הדבוראי תעשה תוך התחשבות
בצורך במתןיתרון לדבוראיחדשאוקטן בכ–  71%מהדבוריותוציודהמכוורתאליהןשויכוקבוצותנקודות ,כמפורט
להלן .כמוכן,יהיהרשאיהדבוראילקבועאתקבוצותהנקודותבאופןאשריהיהבולמקסם,לדעתו ,אתהתמורהאותה
יוכללקבלעבורמכירתהדבוריותוהציוד,בשיםלבלשיקוליםשלאחידותורציפותביןנקודותרעייה,חלוקהלפיתאי
שטח,סוגיהגידוליםבאזור,היותהשלנקודהקבועהאועונתיתוכד'.המועצהתהיהרשאיתבנסיבותמיוחדותומנימוקים
שיירשמו,לשנותאתחלוקתקבוצותהנקודות,ובלבדשניתנהלדבוראיזכותטיעוןלפניקבלתהחלטה,כאמור.

ט.הדבוראי הפורשבמסגרתמכירהבמכרז ,יהיהמחויבלספקאתהציודלזוכה/יםבמכרזבהתאםלקבועבמפרט,ולתקן
ו/אולהשליםנזקיםו/אוחוסריםשנגרמולדבוריותו/אולציודעדלהעברתולידיהזוכה/יםבהתאםלתנאיםכפישייקבעו
במכרז.

י.מכרזיפורסםעבורמכירתדבוריותוציודשלדבוראיפורשאחדאויותר,כפישיהיו,במועדפרסומו.

יא .הדבוראי הפורש במסגרת מכירה במכרז יגיש למועצה ,לפני פרסום המכרז ,שמאות שערך לקבוצות הנקודות.
השמאותתיערךעלבסיסעקרונותשמאותשנקבעובהסכמהביןהמועצהלביןארגוןמגדליהדבוריםבהתייעצותעםגורם
מקצועי(כלכלן אושמאי)שיוסכםעלידיהצדדים (להלן – "שווישמאות") . דבוראישאינומעונייןבביצועשמאות,
כאמור,ייקבעומנכ"לוסמנכ"להמועצהאתשוויהשמאותלמכרז.
שווי שמאות ייקבע על ידם ,לפי מיטב שיפוטם ,ובכלל זאת יהיו רשאים להסתמך על מחיר מכירות קודמות דומות
שבוצעו.

יב.שווי שמאותשלכללהדבוריותוציודהמכוורתהנמכרעלידידבוראיפורשיפורסםבמכרז.לאיתקבלוהצעותמחיר
במכרז לקבוצותנקודותאשרסכומןהמצטברהינו נמוך מ– 91%משווי שמאותכוללת,אלאבאישורהדבוראיהמוכר.
תנאיזהיפורסםבמכרז.

יג.המועצהתקבעותפרסםבכלמכרזאתהיקףהדבוריותוהציודהמשויךלקבוצותהנקודות בהןיינתןיתרוןלדבוראים
חדשיםוקטנים,אשריהיהקרובככלהניתןל–71%מהיקףהדבוריותוהציודהנמכר.

יד .המכרז יפורסם באופן פומבי באתר האינטרנט של המועצה ובכל מדיה נוספת עליה תחליט המועצה ,והוא יועבר
לידיעתכללהדבוראיםבהתאםלרשימתהתפוצההקיימתבמועצהבדוא"ל.עלויותפרסום,ככלשיהיויחולועלהדבוראי.

טו. במסגרתמתןיתרוןלהצעותשלדבוראיםחדשיםוקטנים ייבחרוההצעותהזוכות,אשרעמדובתנאיהמכרזבהתאם
להחלטתוועדתהמכרזיםכהגדרתהלהלן,כדלהלן:
ייבחרוהצעותהמחירהגבוהותביותרשהוצעולכלקבוצתנקודות.
במקרה ולא היו בין הצעות המחיר הגבוהות ביותר,כאמור ,הצעות של דבוראים חדשים וקטנים להיקף דבוריות וציוד
בשיוךלקבוצותנקודותכפישנקבעבסעיףיג'לעיל (כ – ,)71%אזיתעדיףהמועצההצעותשל דבוראיםחדשיםאו
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קטנים,שההפרשביןהצעתהמחירשלהםלהצעותהגבוהות ביותר לכלקבוצתנקודתהיה הקטןביותר,וזאתעדלהיקף
שנקבע בסעיף יג' ,אלא אם כן ,לא הוגשו הצעות של דבוראים חדשים או קטנים ,שישבהן לתת מענה להיקף הקבוע
בסעיףיג'לעיל,אובמקרהשהצעתדבוראיחדשאוקטןהייתהנמוכהביותרמ–71%משוויהשמאותלקבוצתהנקודות
להןהגישהצעה.
למעןהסרספק,אםבתוםבחירתההצעותבהתאםלהליךהמוסדרלעיל,סיכוםההצעותבמצטבריהיהנמוךמ– 91%
משוויהשמאותהכולל,קבלתההצעותוביצועהמכירהיהיהכפוףלאישורהדבוראיהמוכר.

טז.לאהתקבלוהצעותמחירלכלקבוצותהנקודות,אזיתהיההמכירהכפופהלאישורהדבוראיהמוכר.

יז.מנכ"להמועצהיקבעועדהבראשותו(להלן–"הועדה")בהיהיהחברגםהיועץהמשפטישלהמועצה,לצורךעריכת
המכרזים.

יח. לאנבחרוהצעותזוכותבמכרז,תהיההוועדהרשאיתלהחליטעלעריכתמכרזנוסף ,וככלשהחליטהשבנסיבות
הענייןאיןמקוםלעריכתמכרזנוסף,יהיהרשאיהדבוראילמכוראתהדבוריותוהציודבמישריןלכלאדם,ויחולולעניין
זההנהליםשהיוקיימיםקודםלכן(תיקוןלנהליםמשנת.)7107

יט. הועדהתפסולהצעותשלמציעלמכרזאשר הורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןמקום
לדעתהועדהלאפשרלולזכותבמכרז,ו/אומישהוטלועליוקנסותמינהלייםבשלעבירותאשרמפאתמהותן,חומרתןאו
נסיבותיהןהמצטברותאיןלדעתהועדהלאפשרלולזכות במכרז,והכלגםבשיםלבלזמןשחלףממועדההרשעהו/או
הטלתהקנס/ותהמינהלי/ים.


 5.5ביטול או התלייה של רישיון בגין הפרת הוראות הדין או הרישיון
א.הוראותסעיף  7.2יחולובהתאמהעלדבוראישרישיונובוטללצמיתות ,כלזאתובלבדשבקשתולערוךמכרז הוגשה
תוךפרקזמןשנקבעבהחלטהעלביטולהרישיון.

ב.במקרהשלהתלייהשלרישיון,יועברוהדבוריותשלדבוראישרישיונוהותלה,כאמור,לחזקתהמועצהוהמועצהתנהג
בהן כפי שהיא נוהגת בדבוריות תפוסות למעט לעניין מקום הצבתן אשר ימשיך להיות באותו מקום בו הוצבו על פי
הרישיוןשהותלה.למעןהסרספק, הדבוראישרישיונוהותלהלאיהיהרשאילקבלתמורהכלשהיביןבכסףוביןבשווה
כסףבגיןהעברתהדבוריותלחזקתהמועצה,למעטבגיןנזקלדבוריות(לאכוללאגירתדבש)שהתקבלבגינופיצוימצד
ג'. הדבוראייישאבעלויותאחזקתהדבוריותוטיפולבהןבניכויתמורתהדבששנרדהונמכר.עלוההכנסותעלההוצאות
תועבר יתרת ההכנסות לחשבון ייעודי במועצה למימון פעילויות לטובת הענף .העברת דבוריות ,כאמור ,תהיה מותנית
בהסכמתו של הדבוראי להעברת חזקה ,כאמור , בהתאם לתנאים כפי שייקבעו על ידי המועצה ובכפוף למתן פטור
מאחריותובכללזהמנזקיםשייגרמו,גניבות,תמותתדבוריםוכיוב'.בהעדרהסכמה,יפעלהדבוראי שרישיונוהותלה,
לחיסול משפחות הדבורים לכל משך תקופת ההתלייה ,ויהיה רשאי לחדש את פעילותו מייד  בתום תקופת ההתלייה.
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במקרהכזהתהיההמועצהרשאיתלתת זכותרעייהזמנית באותן המקומות לדבוראי אחר ,בהתאם לאמות מידה כפי
שייקבעועלידימועצתהמנהליםלפיהקבועבסעיף7.2להלן.

 5.6מתן רישיון לנקודות רעייה בהם בוטל הרישיון ואשר אינן נכללות במסגרת המקרים
המפורטים לעיל:

בכלמקרהשלביטולרישיוןמכלסיבהשהיא,ובכפוף"לזכויותקדימה"כמפורטבסעיף 7לעיל,תיתןהמועצהרישיון
לאותןנקודות(שאינןנקודותחדשותוככלשהוחלטשלאלבטלן,כולןאוחלקן)כדלהלן:

א.המועצהתפרסםהודעהבאתרהאינטרנטבדברהנקודותהפנויותואתאופןהגשתהבקשותלרישיון.

ב.המועצהתפרסםאתאמותהמידהלפיהןתיתןרישיון,ובכללזהאמותמידהלפיהןתינתןהעדפהלבעלייכולתוניסיון
בתחום ,לכניסת דבוראים חדשים לענף ,להגדלת מכוורות קטנות ,לדבוראים הרועים באזור ,וכל אמת מידה רלוונטית
נוספתכפישיוחלטעלידהמפעםלפעם.


 5.7הוראות כלליות לעניין סעיף זה:

א.החלטותלפיסעיף 7שלאנקבעשיתקבלועלידיהועדה, יתקבלועלידימנכ"לוסמנכ"להמועצה.החלטות הועדה
והחלטותמנכ"לוסמנכ"להמועצהניתנותלערעורבפניועדתנדידהולפידין.

ב.ערעורעלהחלטהלאיהיהבולעכבאתביצועה.

ג.מתןרישיון, יהיהכפוףלתנאיהרישיוןוהגשתבקשהלרישיוןועמידהבתנאיםהקבועיםבהכדין ובכללזהתשלום
אגרת רישיון כדין .במקרה של מתן "זכות קדימה" במכירת דבוריות וציוד מכוורת ,יהיה כפוף גם לתצהיר שהעסקה
בוצעהוהתמורהשולמהבמלואה.

ד.המועצהרשאיתשלאלאשרבמסגרתמתן"זכותקדימה" נקודותרעייהשלאהיובשימושהדבוראישחדלמעיסוקו
או ביקש לחדול מעיסוקו  שנתיים ברציפות  מסיבה בלתי מוצדקת או כאשר הוא לא דיווח על כך מראש  ובכתב
למועצה.

ה.המועצהרשאיתשלאלאשרבמסגרתמתן"זכותקדימה"  נקודותרעייהשישלבטלןלאורפוטנציאלהאגירה
באזור.למועצהזכותלבטלעד01%מהנקודותבאזוריםשבהםישרעייתיתרעלפידעתהשלהמועצהכמוכן,יהיו
רשאיםמנכ"לוסמנכ"להמועצהלפנותלקבלתאישורוועדתנדידהלביטולעד 71%מהנקודות באזוריםשבהםיש
רעייתיתרעלפידעתהשלהמועצהבמקריםבהםמתקיימותנסיבותהמצדיקותזאת.

ו.המועצהרשאיתשלאלאשר במסגרתמתן"זכותקדימה"  נקודותמרעהזמניותכמפורטבפרקמס'   1להוראות
אלה.
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ז.המועצהרשאיתשלאלאשרבמסגרתמתן"זכותקדימה" זכויות בנקודות מרעה שהיו במחלוקת  מצד דבוראים
אחרים,ושלאורהנסיבותהחדשותישלדעתהלרשמןעלשםדבוראיאחראולבטלן.

ח .בבואה להחליט במסגרת מתן "זכות קדימה" כאמור לעיל ,תבחן המועצה אם מספר הדבוריות שהיו ברשות
הדבוראי שחדל מעיסוקו או ביקש לחדול מעיסוקו הצדיק את הקצאת נקודות המרעה מלכתחילה .המועצה תהא
רשאיתלצמצםאתההיתראםתגיעלכללמסקנהכילדבוראי,כאמור,הוקצהעודףנקודותמרעה.

ט.המועצהרשאיתשלאלאשרבמסגרתמתן"זכותקדימה" נקודותמרעהשקיימתהצדקהלבטלןאולאלחדשןאובכל
מקרהמוצדקאחר.

י.דבוראייהיהרשאילהגישבקשהלהחלטהמקדמית(פרהרולינג)לפניהגשתבקשהלחדולמעיסוק,לענייןהנקודות
לביטול.החלטהמקדמיתתחייבאתהמועצהובלבדשהוגשהבקשהלחדולמעיסוקתוך 91ימים,והמועצהתהיהרשאית
להאריךב–21ימיםנוספים,מיוםמתןההחלטההמקדמית,ואםהוגשערעורלועדתנדידהמיוםמתןההחלטהבערעור.
הוגשההבקשהלאחרהמועדהאמור, המועצהתהיהרשאיתלבחוןאתהנושאמחדשלרבותבשיםלבלשינויבנסיבותאו
מדיניותשאירעומאזמתןההחלטההמקדמיתועדלמתןההודעהעלהפסקתהעיסוק.הוגשהבקשהלהחלטהמקדמית,לא
יהיהרשאידבוראילהגישבקשהנוספת,גםאםבמתכונתשונה,במשךתקופהשללפחותחצישנהממועדהההחלטהאו
ההחלטהבערעורלועדתהנדידה,לפיהמקרה.

יא.למעןהסרספק,הוראותסעיףקטןזהלאיחולובמקרהשלהתלייהשלרישיון.



 .6אופן חישובאגרת הרשיון


2.0 המועצהתנהלרישוםמסודרשלנתוניםלגבינקודותהמרעהשהוקצולכלדבוראי ומספרהכוורותבכלנקודה
ובכלעונהועונה,שישמשגםלצורךחישובהאגרהכדלקמן:

()0

רישוםפרטינקודותהמרעהיהיהלפיעונות:סתיו,חורף,אביב,קיץנקודהקבועהאוכלעונתאגירה
נוספת,ויכלולאתשםנקודתהמרעה,המספרהסידורישלהנקודה,נקודתהציון,קוויאורךורוחב,
תאריךאישורהנקודהע"יהמועצהומספרהכוורותבכלנקודהובכלעונהועונהבנפרד.


עונותהשנהבמיכוורתהינם:

מרץ,אפריל,(גםמאיבאזורהצפון)
אביב-
קיץ-

מאי(לאכוללבאזורהצפון),יוני,יולי,אוגוסט,ספטמבר

סתיו -

אוקטובר,נובמבר

חורף


-

דצמבר,ינואר,פברואר

00





2.7

()7

מספר הכוורות של הדבוראי לצורך תשלום אגרה יחושב לפי סיכום מספר הכוורות בנקודות



"נייחות" (קבועות)  עם מספר הכוורות בעונה שלגביה אושר להצבה המספר הגדול ביותר של



כוורותיחסיתלעונותאחרות(מספרהכוורותבנקודותהקיץאוהאביב,לפיהגבוהמהם).

()1

מספר הכוורות של הדבוראי לצורך חישוב האגרה יכלול את כל המשפחות (לרבות נחילים)



שברשותובחודשינוארשלאותהשנה.תחילתהשנההואהתאריךהקובעלקביעתמספרהכוורות.



הכנתנחיליםבמהלךהשנהתבואלידיביטויבמספרהמשפחותלתחילתהשנההבאה
בחישוב מספר הכוורות לצורך אגרה לא יובאו בחשבון כוורות שהצבתן אושרה ע"י המועצה במקרים
מיוחדים לתקופת פריחה קצרה נוספת ,עד לחודש ,למטרתאגירה נוספת ,כגון נקודות כותנה ,ובלבד שלא
יוצבוכוורותמטעםאותודבוראיבנקודהזוביתרתהשנה.


2.1

החלטות לגבי חישוב האגרה לתשלום בהתאם לחוק תתקבלנה ע"י מנכ"ל וסמנכ"ל המועצה ,כפוף לאמור



להלן:


דבוראי  המעוניין להגיש הסתייגויות לגבי הנתונים ששימשו בסיס לדרישת תשלום האגרה במקרה האמור



בסעיף זה או בכל מקרה אחר יעשה כן תוך  02יום מקבלת  טופס הדרישה לתשלום האגרה או דרישה



להשלמתסכוםהאגרה.



הגשתהסתייגויותכאמוראיןבהכדילעכבאתביצועתשלוםהאגרהשתשולם במועד הגשת הבקשה



לרשיון,עלפיחישוביהמועצה.


2.2

דבוראיהמעונייןלערערעלהחלטתמנכ"לוסמנכ"להמועצהבנושאאגרתהמכוורתרשאילערערבפניועדת
עררלאגרותתוך02יוםממועדקבלתדרישתהתשלום.


2.7

מועצת המנהלים של המועצה תקים ועדת ערר לאגרות . ועדה זו תדון  בהשגות הדבוראים לגבי החלטות
בנושאאגרה וכןבקשותחריגותלפטור מלאאוחלקימתשלוםהאגרה  לשנהקלנדאריתנקובה .הבקשות
תועברנהעלידיהדבוראיםלמזכירותהמועצהותענינהתוך27יוםמהבקשה.




חריגים

.7

מנכ"לוסמנכ"להמועצהביחד ,אוועדתהנדידה , מוסמכיםלחרוגמהוראותאלהבמקריםמיוחדיםהמצדיקיםזאת.
בחריגיםבנושאאגרותתהיהמוסמכתלדוןועדתעררלאגרות.ועדתהנדידהמוסמכתלהמליץבפניהמועצהעלשינוי
כללישלהוראותאלה.
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.8

הוראות נוספות



2.0 השיקוליםלהקצאתנקודתמרעהחדשהולמתןרשיוןמפורטיםבפרקמס'.7

2.7  נוהליםוקריטריוניםלגבידבוראישאינומנצלאתרישיונובאופןמלאמפורטיםבפרקמס'1להוראותאלה.

2.1 נוהליםלהצבתכוורותלמטרותהאבקהמפורטיםבפרק2להוראותאלה.

2.2

נוהליםוקריטריוניםנוספיםלחידושרשיון,לביטולואולשינויומפורטיםבפרק7להוראותאלה.


2.7

נוהליהשגהוערעורעלהחלטותהמועצהמפורטיםבפרק2להוראותאלה.

01



פרק  - 2קריטריונים למתן היתרים



מבוא

.1

פרקזהעוסקבשיקוליהמועצהבאשרלחלוקתרישיונותלגידולדבורים,להפקתדבשוהקצאתנקודותמרעה.


.2

המרחק בין נקודות מרעה

7.0

נקודותמרעהחדשותיוקצולצורךהצבתכוורות,כךשהמרחקביןנקודתמרעהאחתלשנייהלאיפחתמ-
 0711מטר.נתבקשההקצאתנקודתמרעהחדשהאוחריגהמהתנאיםהמופיעיםבפרקזה,יאושרהדבררק
במקרההמצדיקזאתעלפיהחלטהמשותפתשלמנכ"לוסמנכ"להמועצה.



נוהליהשגהוערעורלגביהחלטהזומפורטיםבפרקים0ו-2להוראותאלה.

7.7

בהקצאתנקודתמרעהחדשה, תתייחסהמועצהלטיבשטחהמרעהבאזורולמצבתהכוורותבנקודותהקיימות
ברדיוסשל7111מ'מהנקודההמבוקשת.המועצהתדוןבהסתייגויותהדבוראיםבאזורכמפורטבפרקמס'.0


7.1

תנאיזהיחוללגביכלשטחיהמדינהוביחסלכלסוגישטחיהמרעהלמעט:



()0

גושפרדסיםגדולורציףלצורךסעיףזה -שטחשנטועיםבופרדסאופרדסיםברציפותל0,711



דונםומעלה.רשימתגושיהפרדסיםהגדוליםוהרציפיםתמצאבמשרדיהמועצה,הרשימהתעודכן



עלבסיסשנתיבאמצעותפקחהמועצה.

()7


נקודותמרעהחדשותבגושיפרדסיםגדוליםורציפיםיוקצולמטרתהצבתכוורותבתנאיםהבאים:
()7.0

המרחקביןנקודתמרעהאחתלשנייהלאיפחתמ711מ'.תנאיזהיחוללגביפרדסיםבכל
שטחיהמדינהוביחסלכלזניההדרים.

()7.7 נוסחתהחישובלאישורהצבתכוורותבגושיפרדסיםגדוליםורציפיםבעונתאביבבלבד




הינה 7דונםפרדסלכוורת.תנאיזהיחוללגביכלשטחיהמדינהוביחסלכלזניההדרים



(למעטפרדסיםחדשיםכמופיעבסעיף7.2)



השטח שייכלל בחישוב זה לצורך העניין יהיה רק שטח פרדס בוגר ומטופל . לצורך



החישוב יובאו בחשבון גם כל הכוורות שמחוץ לשטח הפרדס ,המוצבות  במרחק של



עד0711מ'מהנקודההמבוקשת.


7.2

נקודות חדשות בפרדסים חדשים (שגודלם לפחות  711דונם רציף)  -לאחר שיבואו לידי ביטוי מצאי



הכוורותהמאושרלהצבהבשטחעצמוומסביבורדיוס0711מ'שיימדדמנקודהמבוקשת.יחסההצבהלשם



שקלול יהיהכוורתל- 2דונםלפרדסמכלהזניםשגילם 2שניםויותרלמעטפריהדרמזןולנסיהושמוטי



שלגביהםהחישוביהיה 7דונםלכוורת.הבקשותלקבלתהיתרמרעהירשמוויתועדווהדיוןבהםיתקיים



בהגיעהפרדסלגיל2שניםמהנטיעה.
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7.7

אזורהערבה-המרחקיהיה7111מ'.

7.2

כותנה(פימהאואקלפיבלבד)- הוספתכוורותתאושרחדפעמיתלעונהאחתלאחרשיבואולידיביטוימצאי
הכוורות המאושר בשטח עצמו ומסביבו רדיוס  0711מ' שיימדד מנקודה המבוקשת .יחס ההצבה (לשם
שקלול)יהיהכוורתל–  7דונמים(נקודהחדשהשתאושרתהיהבמרחקשללאפחותמ 711מ' מנקודה
קיימת).הדבוראיהמבקשימציאלמועצהאתסךכלהדונמים(פימה)בשטחהכותנההמבוקש.עיבודהנתונים
יבוצעע"יהמועצה.

.3

מספר הכוורות שיאושרו להצבה בנקודת המרעה

1.0

מספרהכוורותשיאושרולהצבהבנקודותמרעהחדשותאוותיקותבכלעונותהשנה(למעטחורף)יהיהבין



 72ל - 21כוורות .בעונתהחורףניתןלהציבעד 21כוורות ,כלזאתלמעטדבוראיםחובבים.דבוראיחובב



לצורךסעיףזה–בעלמכוורתהמחזיקבמכוורתשמספרהכוורותשבהאינועולהעל1.



לצורךחישובמספרכוורותלנקודתמרעה,במקרהשלהצבתנחילים,כל7נחיליםיחושבוככוורתאחת.



לנחילתחשבכלמשפחתדבוריםהמצויהבארגזובועד2חלות.

1.7


הוראהזוחלהלגביכלנקודותהמרעהבמדינה.

.4

מרחקי הצבה


אסורלהציבכוורותבמרחקשיפחתמ-71מטרמעורקתחבורהראשי .אסורלהציבכוורתבמרחקשיפחתמ-071
מטרמביתמגוריםאומבנהמאוכלסבאנשים.


.5

מכוורת חובבים

מכוורתחובביםמוגדרתלצורךסעיףזהכמכוורתשלנקודהקבועהאחתשכמותהכוורותשתוצבבהלאתעלהעל1
כוורות.לדבוראייובהרומגבלותהגדלתמיכוורתויידרשלחתוםעלמסמךהתחייבות,כיהואיודעשההיתרלאישמש
בסיס להגדלת המכוורת ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה . הדבוראי בעל מכוורת החובבים יהיה זכאי להציב את
כוורותיובכפוףלקבלת רשיוןמהמועצהבמרחקשל 111מטרלפחותמכוורותשלדבוראי אחר.ביקשדבוראי אחר
להקיםמכוורתחובביםבאותואזור,יהיההמרחקבינולביןדבוראיבעלמכוורתחובביםאחרבאותואזור0711מטר
לפחות.סמנכ" להמועצהרשאילשנותאתהמרחקיםהנדרשיםבסעיףזהמטעמיםמוצדקיםובהתאםלתנאיהאזור.
תנאילמתןרשיוןלדבוראי  בעלמכוורתחובביםהינוחתימהעלהצהרהכיהואמודעלכךשהרשיוןלאישמשבסיס
להגדלתהמכוורתוכילאתהיהלוכלטענהבעניין זה,עלפיהנוסחשהעתקממנומצ"בכנספחלהוראותאלה.דינו
שלדבוראי בעלמכוורתהחובביםביחסלנדידהוהאבקהושארהענייניםהמפורטיםבהוראותאלהכדיןדבוראי רגיל
לצורךתחולתההוראות.
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.6

הוראות נוספות


2.0

נקודותמרעהפנויותיוקצובהתאםלמדיניותהמועצהבנושא,תוךהקפדהעלניצולאופטימלישלנקודות
המרעהובהתחשבבפניותשלדבוראיםשונים.


2.7

המועצהתביאבחשבוןאתצורךהדבוראיהמבקשבנקודתהמרעהבהתאמהלמספרהכוורותשברשותולפי
עונותהשנה.





2.1

דבוראישמצאביוזמתו נקודתמרעהמועדפתמבחינתו,ואשרלאהיתהרשומהבמאגרהמועצה,יהיהרשאי
לפנותאליהבבקשהלהחליףאתנקודתהמרעההרשומהעלשמובנקודהזו.


2.2

על הדבוראי המבקש להיות בעל זכויות שימוש מתאימות בקרקע ,נשוא הבקשה , ועליו להצהיר על כך
במסגרתהבקשהלקבלתרישיוןוהיתרמרעה.


2.7

עלהדבוראיהמבקש,לשלםלמועצהאתאגרתהרשיון,שנדרשהעלידה,כחוק.דבוראישלאשילםבעבר
אגרתרשיוןאואתהאגרהנשואהבקשההנוכחיתלרשיון,לאתדוןבקשתוולאתאושרלונקודתמרעה,ולא
יינתןלורשיוןלגידולדבוריםולהפקתדבש.


2.2

המועצהתאפשרלדבוראיברשיוןלהזיזאתהכוורותמנקודתהמרעהכדלקמן:עד711מטר-כלעודהמרחק
מנקודהשכנהשלדבוראי אחרהינולפחות 0111מטר,עד 011מטר -אםהמרחקביןנקודתהמרעהשל
הדבוראי לנקודת מרעה של דבוראי אחר נמוך מ 0111-מטר .המנכ"ל וסמנכ"ל המועצה רשאים לקבוע
מרחקים שונים בחריגה מסעיף זה אם יתעורר חשש בהתחשב בתנאי השטח שההזזה תשפיע על אגירת
כוורותשלדבוראישכן.

2.2

בהקצאתנקודתמרעהחדשהתפעלהמועצהעלפיהנוהליםהרלבנטייםהמפורטיםבפרקמס'0.


2.2

נוהליםוקריטריוניםלגבידבוראישאינומנצלאתרשיונובאופןמלאמפורטיםבפרק1להוראותאלה.


2.9

נוהליםוקריטריוניםלגביבקשהלהסבתרשיוןלדבוראיאחרמפורטיםבפרק2 להוראותאלה.


2.1

נוהליםוקריטריוניםלגביהצבתכוורותלמטרותהאבקהמפורטיםבפרק7להוראותאלה.


2.0

נוהליםוקריטריוניםנוספיםלחידושרשיון,לביטולואולשינויומפורטיםבפרק2להוראותאלה.


2.7

נוהליהשגהוערעורעלהחלטותהמועצהמפורטיםבפרק2להוראותאלה.
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פרק  - 3נוהל לדיווח על נקודות מרעה לא מנוצלות
מבוא

.1


רשותהשימושבנקודהניתנתלדבוראיכלעודהואמנצלאותהבאפןיעילורצוף.במידהוקיימותסיבותמוצדקותלאי
שימוש זמני בנקודה ,הדבוראי חייב לדווח על כך בכתב למועצה על מנת שתוכל להשאילה לדבוראי אחר .השאלת
נקודתמרעהלאמאוכלסתבאופןזמני,היאאחדהפתרונותהטוביםביותרלצורךסיועלדבוראים עםמצוקתמרעה.
פרקזהידוןבנקודתמרעהמושאלת,קרי,נקודתמרעהשדבוראיבעלרשיוןהשאילאותהבאופןזמנילדבוראיאחר.



.2

הפרוצדורה והתנאים לדיווח


7.0

דבוראי אשרמסיבותזמניותשונות(האבקה,גניבה,הקטנתמיכוורת,מחלה,נסיעהלחו"ל ,סיבותאישיות



אחרותוכיו"ב)אינומתכווןלהציבבאופןזמניכוורותבנקודתמרעההרשומהבהיתרשבידו(במשךעונה



לפחות) ,חייב להודיע על כך למועצה מראש ובכתב .ההודעה תעשה על גבי טופס שיומצא למגדל על ידי



המועצה,מראשאועלפיבקשתו.


7.7

לאדיווחהדבוראיכאמוריופעללגביונוהלביטולרשותשימושבנקודותהמרעה,המפורטבפרקמס'.2



דיווחהדבוראיבכתבומראשעלפינוהלזהועלגביהטופסהנ"ל,יבטיחלדבוראיאתהמשךשמירתזכויותיו



בנקודה לשנים הבאות , זאת במידה ולדעת המועצה סיבת אי ההצבה מוצדקת וקיימת הצדקה לחידוש



זכויותיו.


7.1

דיווחהדבוראיכאמורלעיל,רשאיתהמועצהלהקצותאתהנקודהלדבוראיאחרבאופןחד-פעמילעונהאחת

או

למשך כל התקופה שלגביה ידווח הדבוראי כי אין בכוונתו להציב כוורות ,לפי התקופה הארוכה מביניהן.



המועצהתבהירבכתבלדבוראיששאלאתהנקודה,כיאיןבהקצאהכדילהקנותלוזכויותשלקבעבנקודהאו



חזקה לגביה או כל זכות שהיא ,למעט הזכויות הזמניות שהוענקו לו בהיתר ,והדבוראי יאשר את הסכמתו



לתנאיההקצאהבכתב,כתנאילביצועההקצאה.


7.2

הדבוראי  רשאי לבקש כי נקודות מסוימות עליהם הוא מדווח כלא מנוצלות לא יאוכלסו  בעונה מסוימת



ע"יאחריםעקבסיבותשיפרט.המועצהתשקולאת בקשתוותקבלהחלטה.



7.7

הפורוםהמוסמךלקבלהחלטותבמקריםהנ"להינוהמנכ"לוסמנכ"להמועצהבהחלטהפהאחד.
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פרק מס'  - 4נוהל הצבת כוורות למטרת האבקה


מבוא

.1



המועצה מייחדת פרק זה להצבת כוורות להאבקת גידולים באמצעות דבורי הדבש ,על רקע החשיבות שבהאבקת
גידולים חקלאיים רבים והיותה מרכיב חשוב בפרנסת הדבוראים .פרק זה עוסק בקריטריונים למתן היתר להצבת
כוורות למטרת האבקת גידולים חקלאיים באמצעות דבורים ,ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראות המועצה ,ובכלל זה
החובהלהצטיידברשיוןהמועצהלצורךהצבתכוורותלכלמטרהשהיא.



.2

הקריטריונים להאבקת גידולים חקלאיים

7.0

הצבתכוורותלכלמטרהלרבותהאבקה,מחייבתרשיוןוהיתרברתוקףמהמועצה.


7.7

תנאיםמוקדמיםלמתןהיתרלהצבתכוורותלצרכיהאבקה:
()0

ההצבה המבוקשת תהא לצורך מוכח של האבקת גידולים חקלאיים המופיעים ברשימת הגידולים



החקלאייםהצורכיםהאבקהכפישמפורטיםבנספחלהוראותאלו.

()7

מספר הכוורות המבוקש המירבי לשטח הנדרש להאבקה יהיה כמופיע בטבלה למפתח כוורות



לגידולכפישמפורטבנספחלהוראותאלה.

()1

מ ועד תחילת ההצבה המבוקש יהא לכל המוקדם בשבוע הסמוך לתחילת פריחת הגידול נשוא



האבקה.

()2

המועצהתתירהצבתכוורותלצרכיהאבקהובלבדשנתקיימוכלהתנאיםכמפורטלעיל.


 7.1מידעםקבלתההזמנהלהאבקהיגיש הדבוראילמועצה בקשהבהתאםלטופסבקשהלרישיוןוהיתרהאבקה
המצ"ב.הבקשהתוגשעדלאיאוחרמ–1ימיעבודהלפנימועדתחילתביצועהצבהלצורכיהאבקהבהתאם
לבקשה.

7.2 לאחרשתבחןאתהבקשה,באםהוגשהכנדרשומולאוכלתנאיהמועצהוהנתוניםשנמסרובטופסנכונים–
תיתןהמועצהרישיוןוהיתרחדפעמילהצבתכוורותלצורכיהאבקהבנוסחהמצ"ב.
7.7 איןצורךבהגשתבקשהלהיתרלהאבקהבהתקייםאחדמהתנאיםהבאים:


02

( )0האבקת גידולים חקלאיים בבתי צמחיה או בגידול מכוסה ובתנאי שהכוורות נמצאות בתוך בית
הצמחייה
אוהמבנה.


()7 האבקההמבוצעתבמקומותהבאים:
 

יישובימועצהאזוריתעיןתמר,ערבה,ערבה דרומית– למעטהאבקההמבוצעתבחודשים :יוני,



יולי,אוגוסט(בחודשיםאלונדרשבקשהלהיתר).

()1


נדרשתהאבקהעד-2כוורותבלבדלכלהשטחהמואבק.






.3

הוראות שונות


1.0

הדבוראי  לאינצללרעההיתרלהצבתכוורותלהאבקתגידוליםחקלאייםלצורךרעייתדבוריםוהפקתדבש
בניגוד להוראות המועצה ושלא בהתאם לרשיון שניתן לו מהמועצה .לאחר תום ביצוע האבקה של הגידול
החקלאיעלפיהיתרהמועצהולאיאוחרמשבועממועדסיוםפריחתהגידולהחקלאי,יושבוהכוורותלנקודת
המרעההמאושרתלמגדלבהיתרהמועצה.


1.7

הצבתןשלכוורותלמטרתהאבקהבלבד,לאתשמשמכשולבפנידבוראיאחרלצורךקבלתרישיוןוהיתר
לרעייתדבוריםבשטחסמוךלמקוםההצבה.
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גידולים חקלאיים הדורשים האבקה בעזרת דבורי דבש בישראל


טבלה למפתח כוורות לגידול דף מעודכן :מרץ 2008


סוג הגידול

הגידול

נשירים

שקד
גודגדן
גודגדןבבתיצמחיה
דובדבן
תפוחיעץ
אגס
שזיף
משמש
ליצי
אבוקדו
מנגו(בערבה)
קיווי
מלון-אבטיחחממה
מלוןבשטחפתוח(קיץ)
אבטיחסידלס(בשטחפתוח)
אבטיחלזרעיםלפיצוח
פלפלבמבנים
תותשדהשטחפתוח
תותשדהחממה
מלפפוןלתעשייה
קישוא
דלעת
תלתןלזרעים
אבטיח,מלוןלזרעים
בצללזרעים
כותנהלזרעים
חמניותשלחין
חמניותבעל

סובטרופיים
ירקותוגידולימקשה

גידולי שדה וגידולי
זרעים




המלצות
מספר
דונם לכוורת
2-0
1-0
0-1.7
1-0
2-0
2-7
2-0
2-7
2
2-0
2
2
0-1.7
2
2-1
71-01
1-7
2-7
1-0
2
2-1
2-1
2
0
7
7-0
2-7
01-2
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פרק מס'  – 5נוהל ביטול רשיון או התלייה של רישיון לגידול דבורים בנקודות מרעה
.1

כללי

0.0

המרעה הצופני ,המהווה את בסיס קיומן של המכוורות ,הינו משאב מוגבל מאוד בהיקפו במדינת ישראל.



לאורזאת,מדיניותהמועצה,כפישהיאמשתקפתבהוראותיה,מחייבתניצוליעילשלנקודותהמרעה.


0.7

המועצהרשאית,בהתאםלסמכויותהחוקיותשבידה,לבטלאתהיתרהשימושבנקודתמרעהשניתןלדבוראי



במסגרת הרישיון אם לא מילא הוא אחר התנאים המפורטים בהוראות אלה ,או אם התקיים כל תנאי אחר



המצדיקלדעתהאתביטולושלההיתר.


0.1

נוהל ביטול רשיון ,המצבים והתנאים בהם יופעל נוהל זה ,וכן הפעולות המקדימות שתידרשנה ,בכל מצב,



לפני הפעלת נוהל הביטול מפורטים להלן .הנוהל מתייחס גם למקרים בהם המועצה  אינה מתכוונת לחדש



רשיוןשניתןבעבר.

.2

נוהל ביטול או אי חידוש רשיון


7.0מנכ"לאוסמנכ"להמועצהיעבירלדבוראיהודעהבכתבכיבכוונתהמועצהלבטלאולהתלותאולצמצםאו
לאלחדשאתהרישיוןשניתןלובנקודתמרעהמסוימת,אובכללנקודותהמרעהשברשותו,בגיןאימילוי
תנאיאותנאים(שישלפרטם)מתנאיהרישיוןו/אוהוראותהחיקוקיםו/אוהוראותהמועצה.
בכלמקרהתינתןזכותשימועלדבוראי לפניכלביטול אוהתלייהשל רשיוןאוצמצוםהרישיוןשחידושו
מתבקשזמןסבירמראש,אלאאםכןהמדוברבאיקיוםתנאילתוקפושלהרישיוןאוכאשרפגהרישיוןעל
פיתנאיו.


7.7הזמנהלשימועתהיהבכתב,לפחותשבועייםלפניהמועדשנקבעלשימוע,בהיפורטועיקריהטענותוהמקרים
בגינןזומןהדבוראילשימוע.לדבוראיתינתןזכותלהשמיעאתדבריובכתבאובע"פבפניהועדה,וכןתינתןלו
האפשרותלהמציאכלמסמךבפניהועדה.


7.1

ועדת הנדידה תדון בערעור על פי פניה ממנכ"ל המועצה לגבי ההחלטה ,או בכל מקרה בו הוגש ערעור



ע"יהדבוראי עלהחלטתפורוםמנכ"לוסמנכ"להמועצה,ובלבדשהערעורהוגשעלידיהדבוראי תוך71



יוםממועדקבלתההחלטה,שתומצאלובדואררשוםעםאישורמסירה.כמוכןתדוןהועדהבכלמקרהשבו



מתבקשתסטייהמההוראותהמפורטותבפרקזה.
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המקרים בהם יופעל נוהל הביטול

.3

1.0

נודע למועצה ,כי דבוראי הפסיק לגדל דבורים לצמיתות ,יופעל לגביו נוהל ביטול רשיון ,המפורט לעיל.



האמור בסעיףזהלאיחוללגבידבוראי,אולגבידבוראישהעביראתמכוורתולטיפולושלאחרמטעמו

במסגרתהסכםטיפול,ובלבדשנתקבלמהמועצהאישורבכתבביחסלכלהפעולותהאמורות.

1.7

()0

דבוראי שלא הציב באופן זמני (במשך עונה לפחות) כוורות בנקודת מרעה או בנקודות מרעה



הרשומות על שמו במועצה ולא דיווח על כך מראש ובכתב למועצה ,כמפורט בפרק  ,1יקבל



מהמועצה התראה בכתב בדבר ביטול או אי חידוש הרישיון בנקודת המרעה הבלתי מנוצלת,



למקרה שיחזורעלכךבעונהנוספתתוך 1שנים.חזרההתופעהבעונהנוספת,תוךתקופהשל 1



שנים, תהאהמועצהרשאיתלהפעיללגביאותודבוראי אתנוהלביטולהרישיוןהמפורטלעיל,



לגבינקודתהמרעההבלתימנוצלת.


()7

דבוראי שלאהציבבאופןזמניכוורותבנקודתמרעהאובנקודותמרעההרשומותעלשמובמועצה



ודיווחעלכךמראשובכתבלמועצה,אולםהמועצהלאמצאההצדקהלכךאולחידושרישיונו,לא



תישמרנהזכויותיולגבינקודותהמרעהויופעללגביוהנוהלהאמור.


1.1

המועצה תהא רשאית לבטל את הרשיון לגבי נקודות מרעה שברשות הדבוראי ,או לצמצם אותם ביחס



לשנים קודמות ,אם מצאה ,על פי הנתונים שברשותה ,כי לדבוראי ניתן רשיון לגבי עודף של נקודות



מרעהביחסלמספרהכוורותשהותרלולהחזיק,באחדמהמקריםהבאים:


()0



הדבוראיהקטיןאתהיקףמכוורתולמשךשנתייםלפחות.


()7

הדבוראיהציבבאופןעקביבנקודותהמרעהמספרכוורותהקטןמהרשוםברישיונו.
כלמקרהאחרהמצדיקלדעתהמועצהאתביטולהנקודותהעודפות.



()1




1.2

א. המועצהרשאיתלבטלאולהתלותאתהרישיוןבמקרהשלהפרות,לכאורה ,שלהוראותהדיןאותנאי
הרישיוןוההיתרביחסלמספרהדבוריות,מקוםהצבתןאומועדהצבתן,ובלבדשהתקיימוכלאלה:


.0 בוצעוחמשהפרותבתוךתקופהשלשלוששניםלפנימועדהזימוןלשימוע.כלזאתלמעטאםסברההועדה
שההפרותהאמורות,כולןאורובן,הינןבבחינת"זוטידברים",אובמקרהוהדבוראיפעללתקנםמיידעםהיוודע
לו הדבר .במקרים מיוחדים ,בשים לב לטיב ההפרות וחומרתן ,יהיה ניתן לזמן לשימוע טרם נקיטה כנגדו
באמצעיםהאמוריםלעיל,גםאםמדוברבמספרקטןיותרשלהפרות.
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.7ההפרותהובאולידיעתושלהדבוראי,ביןאםננקטוכנגדהדבוראיהליכיאכיפהבמישורהפליליבגינןובין
אםניתנהלוהתראהבגינןעלידיהמועצה.

ב.דבוראישניתנהלוהתראהלאחרשימוע,וחזרוהפראתהוראותהדיןו/אוהוראותהמועצהוהרישיוןתהיה
המועצהרשאיתלבטלאולהתלותאתהרישיון.
.

חריגים

.4




מנכ"לוסמנכ" להמועצהביחדאוועדתנדידהמוסמכיםלהתירסטייהמהוראותאלהבמקריםמיוחדיםהמצדיקים
זאת.ועדתהנדידהמוסמכתלהמליץבפניהמועצהעלתיקוןכללילהוראותהמועצה.
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פרק מס'  – 6נוהלי ערעור

.0 מישנפגעמהחלטותהמועצהוטועןלהחלטהבלתיצודקתהנוגעתלרעייתדבוריםותשלוםאגרה,רשאי
להגישהסתייגויותלפורוםשלמנכ"לוסמנכ"להמועצהתוך11יוםממועדקבלתההחלטה.

.7 עלהחלטתהפורוםמנכ"לוסמנכ"לבנושאירעייתדבוריםקיימתזכותלערעורנוסףלועדתנדידהעלפי
נוהליה,תוך11יוםממועדקבלתהחלטתם.כמוכןתידוןועדתהנדידהבמקריםבהםנתקבלהפנייהלקבלת
החלטהמאתמנכ"להמועצהאוסמנכ"להמועצה,לפיהעניין.


בכלהקשורלקביעתהמועצהלגביתשלוםאגרותיחולוהוראותפרק.0


.1 מי שישלוהערותאוהשגותעלהקצאתנקודותמרעהכלשהןלאחריםיגישויפרטאותןבכתב.השגות
אלותתויקנהגםבתיקושלבעלהזכויותבנקודהותשמשנהכמעין"הערתאזהרה".המועצהתביאבחשבון
השגותאלהבמקרהשתתבקשהעברתזכויותבנקודהבעתיד.

.2 איןבאמורלעילכדילפגועבכלהוראהספציפיתהמופיעהבפרקכלשהובנושאהשגותוערעורים ,לרבות
ההוראות המחייבות החלטה של המנכ"ל והסמנכ"ל ביחד או החלטת ועדת נדידה או החלטת ועדת ערר
לאגרות.
 .7הגורמיםהנזכריםלעיליהיוכפופיםלהחלטותהאסיפההכלליתומועצתהמנהלים,לתקנוןהמועצהולהוראות
החיקוקהקיימות.
 .2עלהחלטתסופיתשלהמועצהניתןלהגישעררלפידין.
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נספח  : 1טופס היתר לשימוש זמני
לכבוד

שםהדבוראי_______מס'הדבוראי_____________


כתובת__________________________________


הנדון :היתר לשימוש זמני בנקודת מרעה מושאלת


במענהלבקשתךלהקצאהזמניתשלנקודותמרעה,בגללמצוקתמרעהעונתיתשישלך,ניתןלךבזהאישורחד-פעמי
לשימושבנקודותמרעהלדבורים,כמפורטבהמשך.הנקודהרשומהכחוקבהיתרהמצורףלרשיוןגידולדבוריםשל
הדבוראי ________________אשראישרלמועצהלאפשרלכוורניםאחריםלעשותבהשימושעונתיוחד-פעמי
בהתאםלהוראותהמועצה.
עליךלקבלאישורבעלהקרקעאומחזיקהקרקעכדיןטרםהצבתהכוורות,בנוסףלהיתרזהשלמועצתהדבש.

כתובת___________________מס'דבוראי_______כינוינקודה______________
מס'נקודהבהיתרדבוראירשום_______________
נ.צ.
קואורךקורוחבמפה


הצבתכוורות(מס'כורות)
נייחאביבקיץסתיוחורףאחר


אישורזהמתירלךלהציבכוורותבנקודהזואךורקלפיהמפורטלעילוהינוזמני.
תוקפומיום____________ועדליום_______________

לאחרשיפוגתוקפו שלההיתרהזמניביום________לאתהיינהלךכלזכויותבקשרלנקודתהמרעההנדונה
ולאתהיהלךכלתביעהו/אודרישהבכלצורהשהיאכנגדהדבוראיהרשוםהנ"לו/אונגדהמועצהלייצורושיווק
דבשו/אומימעובדיהו/אושולחיהבקשרישירו/אועקיףעםנקודתהמרעההנדונה.כמוכןהינךמוותרבעצם
הסכמתך להקצאה הזמנית הנ"ל על כל תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה הנ"ל להקצאת נקודת מרעה חלופית
במקוםנקודתהמרעההנדונהו/אולשיפויכספיבגינה.
____________________________
__________________
שמשוןהרלינגר,סמנכ"ללייצורופיקוח
תאריךהאישור
אני______________________הח"מ,מסכיםלכלהאמורבהיתרזמניהנ"ל,ומוותרבזהעלכלטענהו/או
דרישהכלפיהמועצהלייצורושיווקשלדבשו/אודבוראירשוםהנ"לו/אומימעובדיהו/אושולחיהבקשרישיר
ו/אועקיףעםנקודתהמרעההנדונהו/אושיפויכספיבגינהו/אובקשרלנקודתמרעהחלופיתבמקומה.


חתימתהדבוראי________________________
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נספח  : 2טופס הודעה על אי הצבה
לכבוד

המועצהליצורושיווקדבש


הנדון :אי הצבה זמנית של כוורות.

הננילהודיעכםכיבמהלךהתקופהשבין___________לבין___________,

לאאציבכוורותבנקודה/ותשפרטיהןכדלהלן-:

*הערות
נ.צ/.מס'נקודה
כינוינקודה

____________________________.0_____________________________


__________________________________________________________.7


__________________________________________________________.1


__________________________________________________________.2



איןליהתנגדותכייעשהבנקודותאלושימושע"ידבוראיםאחריםבמהלךהתקופההנקובה.
עםתוםהתקופהואםלאאודיעכםאחרת,הנקודהתאוכלסעל-ידי.




סיבתאיהצבתהכוורות________________________________________:

אםהכוורותהועברולהאבקה-ציוןהמקוםאליוהועברוהכוורותוכמותהכוורותשהועברו.



______________
______________________
חתימה
שםהדבוראי


תאריך:____________
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לכבוד
המועצה לייצור ולשיווק דבש
בפקס30-6560505 :

E-mail: dalia@honey.org.il

הנדון :בקשה לרישיון והיתר להצבת כוורות למטרת האבקה
בהתאם לתנאי הרישיון שבידי מבוקש בזאת רישיון והיתר להצבת כוורות למטרת ביצוע האבקה בהתאם למפורט להלן.
__________________ _____________________
מס' הכוורות המרבי לתקופת ההאבקה
סוג הגידול החקלאי
_________________________ _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
מקום (הגדרת מקום מדויק 4 /נ.צ /גוש חלקה)
_______________
מ"ר /מס' דונמים
הוזמנתי על ידי ______________________________________________________________________
שם החקלאי  +טלפון
ממועד_____________________ עד מועד ______________________________________
יש בידי הסכם כתוב

כן  /לא

הערות_________________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________
______________
תאריך

____________________ ______________
מספר הדבוראי
שם הדבוראי

____________
חתימה

* יש להגיש את הבקשה עד לא יאוחר מ –  0ימי עבודה לפני מועד תחילת ההצבה המבוקשת
* בגין הבקשה לרישיון והיתר להצבה למטרת האבקה לא תיגבה אגרה
*מחקאתהמיותר.דיבמילויאחתמשלושתהחלופות.לענייןמקום,ישלצייןתיאורמפורטשלהמקוםלרבותסימנים
טופוגראפייםוכלסימוןמזההאחרלגבולותתאהשטח,תוךציוןגבולותבצפון,במערב,במזרחובדרוםתאהשטח.בכל
מקרהישלמלאאתגודלתאהשטח.
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הרשות המבצעת לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש
ומכירתו) ,תשל"ז 7711 -
רישיון והיתר להצבת כוורות למטרת האבקה
בתוקף סמכותה לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו) ,תשל"ז –  7711ולפי
תנאי רישיון ייצור מס' ______ לשנת ______ ,ובתוקף סמכותה לפי תקנות להשבחת ייצור
חקלאי (בעלי חיים)(דבורים) ,תשכ"ה –  ,7751מתירה בזאת הרשות המבצעת ל:
שם _________________ :ת.ז _____________ .מס' דבוראי________ :
להציב עד __________ כוורות בתא שטח של גידול חקלאי השייך ל ______________ -
הידוע* :כגוש________ חלקה_______ תת חלקה____________  /בין נ.צ _______,
_________ /_______,___________,במקום __________ בגודל________________
בתקופה שמיום _____________ ועד לא יאוחר מיום _____________
מובהר כי כל שינוי בתנאים המפורטים דורש רישיון והיתר חדש להצבת כוורות למטרת האבקה.
יש להקפיד למלא אחר תנאי הרישיון וההיתר להצבת כוורות למטרת האבקה ולא לחרוג מהם.
ניתן ביום ____________ על ידי המועצה לייצור ולשיווק דבש – רשות מבצעת
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לכבוד
המועצהליצורולשיווקדבש
רח'חשמונאים070
ת.ד.71122
תלאביב–20711
פקס:11-7271212





הנדון :מכוורת חובבים.


עם קבלת רישיון לגידול דבורים ל ______משפחות דבורים אשר יוצבו בנ.צ __________________ .במקום
שכינויו ___________________ ,

אני מצהיר ומתחייב בפני המועצה כי מיכוורתי לא תוגדל מעבר ל  3 -משפחות דבורים וכי ההצבה תהיה במקום
שהוסכם ע" י המועצה וכי מגבלות מכוורת חובבים כפי שמפורטים בהוראות המועצה פרק  2סעיף  5מוכרים ,
ידועים ומוסכמים על ידי.
הפרה של תנאי הרישיון עלולה להביא לביטול הרישיון ולפעולות נוספות שבסמכות מועצת הדבש לנקוט.



על החתום:


___________
_______________
תאריך
חתימה


פרטי המצהיר:


______________
שם ושם משפחה










____________
ת.ז.

_______________
כתובת

_____________
טלפון
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לכבוד
המועצהליצורולשיווקדבש
רח'חשמונאים070
ת.ד.71122
תלאביב–20711
פקס:11-7271212

הנדון:בקשהלקבלתהיתרמרעה.

הננימבקשהיתרמרעהלהצבתכוורותעלפיהפרוטכדלהלן-:

___________________
מספרהכוורות
נ.צ.הצבה

___________________

כינויהמקום

___________________
הצבהקבועה, עונתית–חורף,אביב,קיץ,סתו,אחר___________

עונתההצבה:

נימוקיםלבקשה_______________________________________________



__________________________________________________________

ידועליכיבהגשתהבקשהאנימתחייבלהציבאתכוורותבמקוםהמבוקשועלפיהתנאיםשביקשתיוכיקיימתנגישות
לשטחהמבוקש,ובאחריותילקבלאתהסכמתבעל/מחזיקהקרקעבדיןלהצבהזו.

כמוכןידועליקיימתלגביחובתהזהירותבכלהקשורלהצבתהכוורותבשטחהמבוקש.


עלהחתום:

_________________


חתימה


________________________________________________________________________
מס'דבוראי
כתובת
שםושםמשפחה
תאריך


