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ב' ניסן תשע"ח
 18מרץ 2018
מספר00890 :
לכבוד,
עו"ד נילי אבן חן ,מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר
גב' גל קויתי  ,רכזת מחלקת כלכלה ומחקר
התנועה למען איכות השלטון בישראל

שלום רב,
הנדון :סעיף  69לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) ,התשל"ג1973-
סימוכין :פנייתכן מיום 27.12.17

בהמשך לפנייתכן לעניין בקשתכם ,שהופנתה ,ביו היתר ,לשר החקלאות ופיתוח הכפר (להלן -שר החקלאות ו/או
השר) ,באשר להפעלת סעיף  69לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) ,התשל"ג( 1973 -להלן -החוק) ,הריני להשיבכן,
כדלקמן-
 .1כידוע ,מועצת הצמחים היא תאגיד סטטוטורי שתפקידה הסדרת הייצור החקלאי והשיווק של ענף
הצמחים .הענפים שבסמכות המועצה מוגדרים על ידי רשימה שבתוספת לחוק .מזה שנים ישנו ויכוח מהותי
על ההצדקה לקיומה של מועצת הצמחים ועל נחיצותה כתאגיד סטטוטורי .חלק מהעוסקים בסוגיה סברו כי
יש לבטל את מועצת הצמחים .אחרים סברו כי יש להותירה על כנה במתכונת זו או אחרת.
 .2שר החקלאות ,אשר טובת הייצור החקלאי לנגד עיניו ,בחר לנקוט במהלך מאוזן ,אשר בעיקרו של דבר
מבוסס על המלצות צוות מקצועי .כך ,שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם מועצת הצמחים והודעה מוקדמת
לוועדת הכלכלה של הכנסת ,החליט ,במהלך מבוקר וזהיר ,להוציא מספר ענפים מסמכותה של מועצת
הצמחים .זאת ,על מנת לבחון את השלכות שינוי זה על ענפים אלו ,ובעתיד ,ככל שיידרש ,לקבל החלטות
נוספות בעניין זה.
 .3מהלך זה נעשה באמצעות תיקון התוספת לחוק בהודעת מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (שינוי התוספת
לחוק) ,התשע"ח –  ,2018אשר פורסמה ונכנסה לתוקף ביום .1.1.2018
 .4התיקון משקף איזון ראוי שמטרתו להבטיח ,לעת הזו ,את המשך פעילותה של המועצה ביחס למינים בהן
היא פועלת באופן מיטבי ומנגד ,לצמצם את פעולתה ביחס למינים בהן אין הדבר כך .עוד יובהר כי ,המדובר
בהחלטה המבוססת על שיקולים מקצועיים ,המצויים בתחום סמכותו של שר החקלאות לפי סעיף  62לחוק
הקובע לעניין שינוי התוספת כי" ,לאחר התייעצות במועצה והודעה מוקדמת לועדת הכלכלה של הכנסת,
רשאי השר ,בהודעה שתפורסם ברשומות ,לשנות את התוספת".
 .5זאת ועוד ,כפי שפורט במכתבו של שר החקלאות ליו"ר ועדת הכלכלה ,ההסדר הקיים בישראל בעניין זה
הוא ייחודי למדי ,וחלופה אפשרית להסדר זה היא התאגדות וולונטרית .כפי שהבהיר שר החקלאות בפנייתו
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ליו"ר ועדת הכלכלה ,ראוי שמהלך זה ייבחן בעוד חמש שנים ,ותוצאותיו יקבעו האם להשיב את הגידולים
לתוספת .מן הצד השני ,ייתכן ותוצאות מהלך זה יביאו להרחבת המהלך ,וגריעה של מינים נוספים
מהתוספת .והכל ,על בסיס בחינה מקצועית.

 .6מן המקובץ דלעיל צא ולמד כי ,החלטתו של שר החקלאות לשינוי התוספת נטועה עמוק בשיקול דעתו,
והתקבלה אחר התייעצות מלאה עם כל הגורמים הקשורים לעניין ,שמיעת עמדתם בכתב ובעל פה ,ותוך
איזון זהיר בין עמדות שונות ומנוגדות לחלוטין .ההחלטה בדבר גריעת מינים שונים בשלב זה אינה מהווה
סוף פסוק ,ותוצאותיה יבחנו בהמשך על בסיס בחינה מקצועית.

בברכה,
שלמה בן-אליהו
המנהל הכללי
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העתק:
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