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 רקע כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי 22.10.2014, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

תכנית הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. דוח זה מציג את עיקרי הנושאים שעלו בתהליך ואת 

רישוי להפחתת הנטל עם הציבור בתחום "( המשרד" או "משרד החקלאותמשרד החקלאות ופיתוח הכפר )"

 .ירקותסיטונאים לשיווק פירות ו

(. מכיוון שמדובר pilot, שהיוותה שנת ניסוי מקדים )2015טופל בשנת  רישוי סיטונאים לשיווק פירות וירקותתחום 

בשנת ניסוי מקדים, הליכי הפחתת הנטל שנערכו בשנה זו פטורים מן החובה למדוד את הנטל הרגולטורי ואת 

 שיעור ההפחתה הצפוי.

 

 הקדמה

ת התכנית להפחתת הנטל להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום זה לפני השקהמשרד החל בפעילות יזומה  .1

 הרגולטורי.

לאור השינויים בשוק השיווק הסיטוני של תוצרת חקלאית ובהתחשב בתכנית הממשלה להפחתת הנטל  .2

הרגולטורי הקיים וטיוב הרגולציה, הוחלט לבחון האם קיים צורך ברישיון סיטונאי, ואם כן אילו התאמות 

יוון שמשטר הרישוי הנהוג היום מבוסס על חקיקת ככתנאי לקבלת הרישיון. בחינה זו נדרשה גם מנדרשות 

 חירום שככל הנראה תבוטל בעתיד.

תחום מדיניות רגולציה במשרד הצטרף לצוות המקצועי שקידם את הנושא וסייע לבחינת הסוגיה ולגיבוש  .3

 תכנית שתפחית את עלויות הרגולציה.
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 הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסייםפעילות  –חלק א 

 הבסיס החוקי לפעילותציבורי והאינטרס ה .א

משווקים , 1960-לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו ואחסנתו(, תשכ"א 2פי סעיף -על .4

סיטונאים  בישראל מחויבים בקבלת "רישיון סיטונאי" כתנאי לעיסוק. סיטונאי מוגדר כ"מי שעסקו או חלק 

י, חברות בת של ללות חברות שעוסקות בשיווק סיטונבהגדרה זו נכמעסקו הוא למכור מוצר לקמעונאי". 

ל הנפקת הרישיונות משרד החקלאות אחראי ע רשתות שיווק קמעונאיות ומרלוגי"ם )מרכזים לוגיסטיים(.

 ."(הרגולטור)" למוצרים שבתחום האחריות של המשרד

 –להבטיח שהעוסקים בשיווק תוצרת חקלאית טרייה יעמדו בתנאים בסיסיים במקור הרגולציה נועדה  .5

נעשה אחת הרישיון לסיטונאי ניתן על בסיס רישיון עסק בתוקף וקיום שטחי קירור בלבד. חידוש הרישיון 

 שיון לניהול עסק בתוקף.ילהצגת רכפוף ולשנה 

והיום הרישיון עדיין נדרש כתנאי סף  1בעבר לא היה ניתן לסחור בפירות וירקות טריים ללא רישיון סיטונאי, .6

חקלאים וחברות שיווק בבעלות של  130-סיטונאים מורשים, ובנוסף כ 150-במכרזים ממשלתיים. יש היום כ

בנוסף יש להניח כי פועלים סיטונאים  2.(לאיסוף תוצרת חקלאית חקלאים שקיבלו רישיון מ.א.ת.ח. )מרכז

 שאין להם רישיון סיטוני בתוקף.

כיוון שהרגולציה מבוססת על חקיקת חירום ישנה, יזם המשרד בחינה של תכלית הרגולציה ובדיקה משווה  .7

 .)ר' נספח ב'( של רגולציות דומות במדינות אחרות

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .ב

והוועדות שפעלו בהמשך להגברת התחרותיות בענף  2011בעקבות המחאה החברתית על יוקר המחייה בשנת  .8

המזון חוקק בישראל "החוק לקידום התחרות בענף המזון". חוק זה מסדיר את קשרי המסחר בין 

שרים הקמעונאים לספקים שלהם, עם דגש על קמעונאים "גדולים" וספקים "גדולים". הדגש בהסדרה של הק

המסחריים הוא על מניעת פעולות העלולות להקטין את התחרות בין ספקי המזון, כגון המלצה על מחיר 

 מכירה לצרכן, סידור מדפים על ידי הספק או קביעת אחוז מסוים למכירות מספק מסוים מסך המכירות.  

ית בין הקמעונאים מקדם את התחרות בין רשתות השיווק, באמצעות קידום התחרות האזורהחוק  ,בנוסף .9

)נדרש אישור לפתיחת חנות נוספת על ידי קמעונאי שיש לו נתח שוק גדול באזור מסוים(, וחיוב הרשתות 

אין בחוק התייחסות לקשרי מסחר בין  לפרסום מחירים עדכניים לצרכן של כל המוצרים לכל סניף בנפרד.

 בשיווק פירות וירקות.כללי מסחר קמעונאים והוא אינו מקדם או בין חקלאים ל חקלאים לסיטונאים

 

  

                                                           
בעבר, רק סיטונאים מורשים קבלו תעודות משלוח, והחקלאי היה צריך תעודת משלוח מסיטונאי מסוים כדי להוביל את התוצרת שלו.  1

 תעודת משלוח זו היוותה את הבסיס לתשלום היטלים למועצת הפירות ומועצת הירקות.
קופה בה החקלאי היה צריך תעודת משלוח מסיטונאי מסוים כדי רישיון "מ.א.ת.ח." הוא רישיון סיטוני לחקלאי. סוג רישיון זה נוצר בת 2

להוביל את התוצרת שלו לשוק, דבר שצימצם מאוד את התחרות בין הסיטונאים כי החקלאי היה צריך להחליט מראש לאיזה סיטונאי 
אפשר להם את השיווק של למכור. בתקופה זו הוסף רישיון "מ.א.ת.ח." שהונפק לחקלאים "גדולים" )או התארגנות של חקלאים( ו

 התוצרת שלהם ושל חקלאים נוספים באזור.
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 סיכום השיח מול בעלי העניין –חלק ב 

קול קורא שהזמין בעלי עניין להגיש התייחסויותיהם. לקול הקורא תהליך השיח הותנע באמצעות פרסום  .10

 .שונות , חקלאים ונציגי התאגדויות חקלאיותיבו גורמים העוסקים בשיווק סיטוניהג

פירות וירקות, ובהן נדונו כשלי  ם לשיווקשימועים ציבוריים שעסקו בצורך ברישוי סיטונאיבנוסף, נערכו שני  .11

 השוק בענף הנדון והצורך בהסדרה רגולטורית.

לא תורמת לקידום היעילות בשוק או להבטחת אינטרס בעלי העניין הסבירו שהדרישה הנוכחית לרישיון  .12

 מועילה להם ולא מקדמת תכלית ציבורית.. מבחינתם מדובר בהכבדה בירוקרטית שלא ציבורי

עיקרי טענות בעלי העניין הגיעו מחקלאים שטענו כי קיימים כשלי שוק רבים, במסגרתם המשווקים  .13

בעלי העניין התייחסו למגוון תופעות בעייתיות.  הסיטונאים מנצלים כוח שוק כלפי החקלאים ופוגעים בהם.

 נציג את המרכזיות שבהן:

 .יחסית קטנים רובםו רבים חקלאים ידי על מיוצרים וירקות פירות: החקלאים של המיקוח כוח חוסר .13.1

 לא ורובם מתכלים מוצרים הם וירקות פירות, בנוסף מנגד, המשווקים הם מעטים יחסים וגדולים.

 כוח את מאוד מחלישים אלה מאפיינים. בלבד קצר זמן במשך לאחסון ניתנים או, לאחסון ניתנים

 כאשר במהירות התוצרת את למכור חייבים הם כי תוצרתם במכירת החקלאים של המיקוח

המשווקים מייצרים חסמי מעבר שמקשים על  .מסוים ירק או פרי לרכישת רבות חלופות יש למשווקים

 .)כגון ארזים יחודיים לכל רשת( החקלאים לעבוד ממשווק למשווק

, יותר לריכוזית הופכת השיווק שמערכת ככל: וירקות פירות של השיווק במערכת גוברת ריכוזיות .13.2

החקלאים הציגו . גובר הגדולות השיווק ורשתות הגדולים המשווקים של הכוח עמדת מניצול החשש

 מובנה פחת , למשל:גדולים סיטונאים או השיווק רשתות מצד אלה התנהגויותל דוגמאות מגוונות

, תוצרתם לשיווק חלופות פחות לחקלאים שיש ככלצדדית. -שנקבעת חד נוספת עמלההחקלאי ב חיובו

 .להתגבר צפויות אלו מסוג בעיות

 שיווק רשת של חוזה קיים כאשר .אין חוזה מסודר בכתב בין החקלאים ובין המשווקלעיתים קרובות  .13.3

. בנוסף, אפילו כאשר קיים חוזה כתוב, יש בלבד החקלאי לחובות מתייחס הוא , לרובחקלאי עם

פוסל סחורה )ללא תשלום( מבלי להסביר מדוע ומבלי כל הודעה מראש. הסחורה מקרים בהם המשווק 

 אינה מוחזרת לחקלאי.

 וחוסר התחשבנותלמשווק בשלב ה החקלאי בין שקיפות חוסרעניינה של בעיה זו ב: מחסור במידע .13.4

בדיעבד,  רק שלו התוצרת עבור התמורה על מידע מקבל החקלאילעיתים . בשוק המחירים על מידע

המגוון של . בדינמיקה המסחרית החקלאי מעמד את יותר עוד בעיה זו מחלישה. החשבונית קבלת בעת

 לדעת החקלאי על מקשים רשמי איכות סטנדרט העדרלצד  ,זמן לאורךוהשינויים בה  התוצרת איכות

 .שלו התוצרת עבור לו המגיע המחיר את

 נמכר והירקות מהפירות ניכר חלק: (מותנה מכר) בקונסיגנציה מכירהפרקטיקה נפוצה של  .13.5

, אך החקלאי למכירה החקלאי של התוצרת את מקבל הסיטונאי זובשיטה . בקונסיגנציה לסיטונאים

אם  רק לחקלאי משלםנותר הבעלים שלה עד שהיא נמכר הלאה לקמעונאי או לצרכן הסופי. הסיטונאי 

 מינימאלי מחיר לחקלאי מובטח לא רבים במקרים. שיווק עמלת בניכוי, ללקוח נמכרת התוצרת

. הסיטונאי של השיווק עמלת בהפחתת, התוצרת את למכור מצליח הסיטונאי בו מהמחיר נגזר והפדיון

 תחרות את מקטין הסופי המחיר על המידע חוסר. החקלאים כתפי על נופל השיווקי הסיכון כל



5 

. לחקלאים מחיר נמוך יותרומאפשר לסיטונאים לשלם  החקלאית תוצרת על הסיטונאים בין המחירים

 התמורה המגיעה להם. את וקיבל אכןם מתקשים לדעת האם הם החקלאילאור המחסור במידע, 

מינוי : לתעשייה ירקות בשיווק שנהוג נגנון: הוצע מחסר מנגנון לפתרון מחלוקות לגבי איכות התוצרת .13.6

על המפעלים. אותם מומחים מכריעים בסכסוכים ו המגדלים על שמקובלים מומחים מספר

 .התוצרת איכות עלובמחלוקות 

 :עלו דרכים שונות לטפל בבעיות אלו .14

 פירות ממכירת לחקלאי התמורה את מקטינים, אשר בשיווק לכשלים לגרוםתופעות אלו עלולות  .14.1

 עילה אלו במאפיינים מצאו, ב"בארה. לצרכן והירקות הפירות במחירי לעלייה לגרום ועלולים וירקות

: זו רגולציה מטרת. בהמשך בהרחבה יפורט שעוד כפי, והירקות הפירות לענפי מיוחדת לרגולציה

 של ויעיל מהיר פיתרון – הצורך ובמידת, וירקות פירות של במסחר הוגנת בלתי התנהגות מניעת

 . משפט לבתי בפניה צורך ללא, קמעונאים/  לסיטונאים חקלאים בין סיכסוכים

 הדאגה למרות, וירקות פירות בשיווק המסחר להגינות דומה רגולציה קיימת לא אירופה במדינות .14.2

 לפגוע ועלולה השיווק רשתות של המיקוח כוח את שמחזקת הקמעוני השיווק בריכוזיות מהעלייה

 על עדויות יש אירופה במדינות גם, זאת עם. בינוניים עד הקטנים המזון ובספקי, בחקלאים, בצרכנים

 ללא, הבעיה לפתרון שונות וגישות( Unfair trading practices) מזון במסחר הוגנת בלתי התנהגות

3.והירקות הפירות לענף מיוחדת התייחסות
 

המסקנה המרכזית משיח בעלי העניין הייתה שבמצב הנוכחי אין תועלת או צורך של ממש במשטר הרישוי  .15

 מיחסי כתוצאה טריים וירקות פירות בשיווקהנהוגות בו פוגעים בתחרות  מבנה השוק והפרקטיקותהקיים. 

 צורך שקיים סבורים החקלאים ונציגי החקלאים .החקלאים ביןל ייםמשווקים סיטונ בין שווים לא כוחות

 .טריים וירקות פירות במסחר הוגנת בלתי התנהגויות מניעת לצורך המסחר קשרי של בהסדרה

 

  

                                                           
3
 לאומית.-סקירה בין –להרחבה ר' נספח ב'  
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 המשרד להפחתת הנטלתכנית  –חלק ג 

להלן יוצגו העומסים הרגולטוריים שזוהו במסגרת גיבוש התכנית. לצד העומסים מפורטים הצעדים להפחתת  .16

 הנטל הרגולטורי הנובע מאותם עומסים.

מהניתוח המשרדי ומהשיח עם בעלי העניין עלה כי קיימים רק עומסים במישור הבירוקרטי. הדרישה לקבל  .17

 רישיון עסק בתוקף.רישיון שיווק מטילה על העוסקים בתחום לפנות לרגולטור כל שנה ולהציג 

 

 ניתוח הרגולציה הקיימת והצורך בה .א

ש לשאול מהם התפקידים של הרישוי, האם תפקידים כדי לבחון האם נדרש רישיון משווק של פירות וירקות י .18

 אלה נחוצים והאם הדרך הטובה ביותר למלא אותם היא באמצעות הרישוי.

בעבר נדרש רישיון סיטונאי לירקות ופירות בעיקר כדי להבטיח קיום של שטח קירור מינימאלי ולהסדיר את  .19

בר אינה רלוונטית, ונראה שהמטרה נושא תשלום ההיטלים למועצות הצמחיות. היום המטרה השנייה כ

 המקורית אינה מצדיקה את מנגנון הרישוי.

לכן יש לבחון אם קיימת תכלית אחרת אשר מצדיקה המשך האסדרה של רישוי סיטונאים. בחינת התחום  .20

והרגולציה הקיימת בעולם העלתה מספר תכליות מרכזיות שהסדרה של המסחר הסיטונאי בפירות ובירקות 

 יכולה לשרת:

: דרישה לקיום תנאים מסוימים כגון שטח קירור הבטחת תנאי טיפול נאותים לתוצרת הטרייה .20.1

 לאחסון, הובלה בקירור כתנאי למתן רישיון משווק.

: דרישות כגון מתן ערבות בנקאית שיכולה לשמש לתשלום הבטחת האיתנות הפיננסית של המשווק .20.2

 המשווק.שלון תמורה או פשיטת רגל של ילחקלאים במקרה של כ

: ניתן להשתמש ברישוי משווקים ככלי להבטחת כללים והוגן הבטחת מסחר יעילצמצום כשלי שוק ו .20.3

 לקשרי מסחר הוגנים. זה התפקיד העיקרי שיש לרישיונות משווקים בארה"ב.

 : התחייבות של המשווק למסירת נתונים.הבטחת שקיפות .20.4

רות והירקות היא כוח שוק עודף של המשווקים בחינה כלכלית של השוק העלתה שהבעיה המרכזית בשוק הפי .21

 זו:  בין הגורמים לבעיה הסיטונאים, שמנוצל לרעה כדי לפגוע בחקלאים )הספקים(.

הגורמים  דאחי. נראה שזהו במקטע הסיטונ ימבנה מבוזר מאוד במקטע החקלאי, מול מבנה ריכוז .21.1

 נתחגדל  האחרונות בשניםבכל הנוגע לשיווק פירות וירקות,  לבעיה בשוק הסיטונאות.המרכזיים 

-. כיום רשתות השיווק מחזיקות בכוהמכולות הפתוחים השווקים לעומת השיווק רשתות של השוק

 בנות חברות באמצעות פועלות השיווק רשתותמשקי בית. שיווק פירות וירקות למנתח השוק של  50%

כוח השוק של רשתות כתוצאה מכך  .וירקות פירות שלמרוכז  רכש מבצעים אשר, גדולים סיטונאים או

 .גדול מאודי השיווק במקטע הסיטונ

היא תאבד את אחרת במהירות החקלאי חייב למכור את הסחורה  –סחורה מתכלה עם זמן מדף קצר  .21.2

 .ערכה

, טבעי שיהיה חקלאי( במוצר )באופן טבעי כי מדובר סחורה לא הומוגנית. כיוון שהסחורה לא הומוגנית .21.3

או של חוסר התאמה באיכות  שונות באיכות התוצרת בין חקלאים שונים,בה שיעור מסוים של בלאי, 
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. חוסר פשרת להעלות טענות להפחתת התמורהאו במאפיינים אחרים. השונות בתוך הסחורה מא

ירים כאשר מתפרסמים מח –ההומוגניות באיכות הסחורה החקלאית מייצר מורכבות במישור המידע 

 לא ברור לאיזו איכות הם מתייחסים.

 ארגזיםחסם לדוגמה הוא  חסמי מעבר עבור החקלאים, שמונעים מהם לעבור בין משווק למשווק. .21.4

מסובך ויקר עבור , בארזים שונים ותמשתמש שהרשתותכיוון . רשתות השיווקייחודיים שמשמים את 

 .ווק אחרחקלאים שלא מסכימים לתנאי העסקה להעביר את הסחורה למש

 

 

 יש מספר השפעות ומופעים: של כוח שוק עודף של המשווקים הסיטונייםלבעיה  .22

 חוסר מידע בהתחשבנות ודיווח בדיעבד. .22.1

 .. גם כאשר כן, הם חסרים מאוד ומופרים באופן תדירחוזים לא נערכים בכתבלעיתים קרובות  .22.2

 קביעת המחיר החוזי:לעניין וגם לעניין התממשות העסקה  גםעקרון הקונסיגנציה מופעל  .22.3

 העסקה המרכזית בין המשווק לחקלאי נכרתת כאשר המשווק מוכר את הסחורה. .22.3.1

פי המחיר בעסקה בין המשווק ללקוח שלו -המחיר החוזי בין המשווק לחקלאי נקבע על .22.3.2

)המשווקים מקבלים עמלה שנגזרת מן העסקה בין המשווק ללקוח(. אלמנט זה מייצר חוסר 

, מקטין את תחרות המחירים בין הסיטונאים על מחיר החוזי בשלב המשא ומתןוודאות לגבי ה

 ומעניק למשווקים גישה עדיפה למידע. הסחורה של החקלאים

ידי הגדלת -)באופן ישיר או עללחקלאי המשווקים מפחיתים את גובה התמורה  –סטיה מהמחיר החוזי  .22.4

מטעמים אחרים. לכך מצטרף המאפיין העמלה שהם גובים( בטענה שהסחורה באיכות נמוכה או 

 שהדיווח נעשה בדיעבד ולאחר הסחורה נמכרה הלאה.

ללא דיווח לחקלאי בזמן אמת. תופעה דומה היא  עילההוכחת החזרת סחורה / השמדת סחורה ללא  .22.5

 .חיוב החקלאי ב"פחת מובנה"

 המשרד בחן חמש חלופות מרכזיות: .23

 י במשטר רישיונות השיווק.המשך המצב הקיים ללא שינו –"עסקים כרגיל"  .23.1

 שוק ריכוזי מול שוק מבוזר

 חיי מדך קצרים

 סחורה לא הומגנית

 חסמי מעבר
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מדובר על רגולציה רכה ולא  –פי כללי מסחר הוגן -רישום וולונטרי של סיטונאים המתחייבים לפעול על .23.2

4מחייבת, שעשויה אף להיות מיושמת במודל של רגולציה עצמית, ברוח המודל האירופי.
 

עמידה בכללים ו שמירה שיבטיחהחמרת הרגולציה במסגרת רישוי משווקים והוספת דרישות ומגבלות  .23.3

עשויה לגרור מגוון סנקציות כמו קנסות ואף הפרת הדרישות  למסחר הוגן, ברוח המודל האמריקאי.

 הסיטונאי בפירות וירקות. המסחר לצורךשהוא דרישה מחייבת  ,רשיון ביטול

 ביטול חובת הרישיון. .23.4

 בירוקרטי.מות מחייבות ללא תהליך ביטול החובה לקבל רישיון והמרתה בנור .23.5

להפחית את הנטל על מנת כיוון שנמצא שאין תכלית המצדיקה את חובת הרישיון במתכונת הנוכחית ו .24

הרגולטורי, הוחלט על ביטול חובת הרישיון והמרתה בנורמות מחייבות שיפתרו את כשלי השוק הקיימים 

 כיום.

 

 פרטי התכנית המשרדית .ב

 .רבדים התכנית המשרדית מורכבת מארבעה .25

 

  .כללי המסחר בין חקלאים ומשווקים חוק מכר שיסדיר את חקיקת .26

מתווה לא סופי להלן . מורכבות והשלכות הרוחב של חקיקה ראשית, יש לבחון מהלך זה באופן מעמיקהבשל  .27

 :החוקשל הוראות 

 , כדי שלא לייצר נטל עודף.חקלאים ומשווקים(לעניין )על מי הוא חל דוייקת מגדרה ההחוק יכיל  .27.1

                                                           
4
 המצטרפים בהן וולונטריות יוזמות באמצעות הוגן מסחר כללי לקדם ניסיון קיים. וירקות פירות סיטונאי של מיוחדת רישוי חובת אין 

 סמכויות עם תלוים בלתי אכיפה גופי הקימו אירופה ממדינות חלק. קמעונאי/סיטונאי – יצרן ליחסי אתי קוד לכבד מתחייבים
 להרחבה ר' נספח ב'. (.ספרד, בריטניה) בחקיקה המוסדרות

 זיהוי חסמי מעבר•

 סטנדרטיזציה•

התאגדויות  •
 חקלאים

מ  "הליך מו•
 שיטת ואחיד

 חובת הסכם בכתב•

 מועדי תשלום•

 מסירת חשבונות•

 איסור הטיעה•

 פסילת סחורה•

 זכויות תביעה•

טיפול בחוזים  •
 אחידים

פרסום הסכם  •
 לדוגמה

פעולות  
 יזומות

חוק 
 מכר

טיפול 
בחסמי  
 מעבר

שינוי  
 מבני
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בין חקלאי ומשווק לא יהיה תוקף אם לא נעשה  תלתוצרת חקלאימכר מותנה )קונסיגנציה( חוזה ל .27.2

)בין בהסכמה על אופן קביעת התמורה ובין בהסכמה התמורה הסופית והמלאה נקבעה בו בכתב ולא 

הפרת סעיף זה  .רות בין הצדדים הקשור לעסקת המכרעבור הסחורה ועבור כל מוצר ושימראש עליה( 

 תקים עילה לפיצויים ללא הוכחת נזק עד לסכום שייקבע.

משקל, גודל או איכות התוצרת. הפרת סעיף זה איסור על הצגה מטעה או לא מדוייקת של כמות,  .27.3

 תקים עילה לפיצויים ללא הוכחת נזק עד לסכום שייקבע.

פי דרישה. חשבונות ודיווחים שימסרו בין הצדדים יהיו -הצדדים יעבירו זה לזה חשבונות ודיווחים על .27.4

 לסכום שייקבע.מלאים, עדכנים ומדוייקים. הפרת סעיף זה תקים עילה לפיצויים ללא הוכחת נזק עד 

 כל תיקון או שינוי של חוזה המכר יעשה רק בהסכמה ובכתב. .27.5

 מועדי תשלום: .27.6

ימים ממועד מכירת  10בעסקת מכר רגילה, משווק ישלם לחקלאי את מלוא התמורה עד  .27.6.1

 הסחורה.

ימים ממועד  7בעסקת מכר מותנה )קונסיגנציה(, משווק ישלם לחקלאי את מלוא התמורה עד  .27.6.2

לפי המוקדם  –ימים לאחר קבלת התוצרת מהחקלאי  15ידי המשווק או -מכירת הסחורה על

 מבניהם.

ימים  7משווק ימסור לחקלאי חשבונות מלאים, שיכללו כמויות ומחירים, בתוך בעסקת קונסיגנציה,  .27.7

 .התוצרתקבלת מ

להעביר משווק אינו רשאי לפסול את סחורה מבלי לקבל את הסכמת החקלאי מראש ובכתב או מבלי  .27.8

המשווק יהיה מחייב  ,סיבה סבירה. במקרה של פסילההמבוססת על פסילה הודעה מיידית על ה

הסכמה לגבי הצדקת הפסילה -במקרה של אי את הסחורה באופן מיידי.לבדוק ולאפשר לחקלאי לקבל 

 שמקובליםאי לקרוא למומחה להכרעה בנושא איכות התוצרת, מתוך רשימה של מומחים החקלאי רש

 .ועל המשווקים המגדלים על

כך שתביעה נגד משווק )או איך שיוגדרו המשווקים( כהגדרתו בחוק  5תובענות ייצוגיותתיקון חוק  .27.9

 המוצע, תהא עילה להגשת תובענה ייצוגית.המכר 

 .החוק המוצע בגין הפרת הוראותמשרד החקלאות יהיה מוסמך להטיל קנסות מנהליים  .27.10

 טיפול בחסמי מעבר: .28

יש לאפיין את חסמי המעבר השונים ולזהות את המקור של כל אחד מהם. כך למשל, שונות בין  .28.1

( חקלאים באמצעות יצירת lock-inהארגזים שמשמשים את המשווקים מאפשרת להם לכבול אליהם )

מי מעבר ממשווק למשווק. במקרה זה רצוי שהרגולטור יקבע סטנדרט בסיסי אחיד ומחייב לגבי חס

 אותו רכיב. כך ניתן להגדיר שכל המשווקים יהיו חייבים להשתמש ולקבל סחורה באותם ארגזים.

                                                           
5
 .2006-ו"תשס, ייצוגיות תובענות תוספת שניה לחוק 
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הם גם מאפשרים למשווקים לבצר את , אך י המעבר הם סימפטום של פערי הכוחחשוב לציין שחסמ .28.2

דיפה. ללא פתרון לבעיה המבנית של פערי הכוח, המשווקים יוכלו לגלגל את עלויות עמדתם הע

 ההתאמה על החקלאים ולייצר חסמי מעבר חדשים.

 :ותלא כופ יזומות ממשלתיות פעולות .29

סעיפים  אם בהסכמים ישפי פניות של חקלאים כדי לבחון ה-המשרד יבצע בדיקות יזומות ועל .29.1

)באמצעות הפרקליטות( לבית יבחן פנייה המשרד  במקרים אלו עניקים למשווקים יתרון בלתי הוגןהמ

6את ביטולם של אותם סעיפים.במטרה לדרוש הדין לחוזים אחידים 
 

המשרד יפרסם נוסח של הסכם מסגרת מוצע, שיכלול את הסעיפים שחייבים להיכלל ויסדיר עניינים  .29.2

, מנגנון חי המחירים הסיטונייםבאחד מדיוונוספים )למשל, ביסוס המחיר החוזי על ממוצע המחירים 

בצירוף הצעדים הכופים, הסכם כזה יכול להוות נורמה רכה שתנחה את השוק  פניה למומחים וכו'(.

 ותצייד את הצדדים בנוסח חוזי מאוזן.

 צעדים מבניים: .30

בנוסף למאמצים הנוכחיים לתמוך התאגדויות של חקלאיים, כדאי לבחון האם אפשר לסייע לחקלאים  .30.1

בצורה מאורגנת מול המשווקים. למשל, אם החקלאים מתקשים להתאגד יחד באופן קבוע, לפעול 

לסייע ביצירת פלטפורמה משותפת לניהול משא ומתן קולקטיבי בין מספר חקלאים לבין המשווקים. 

 ניתן לחזק את החקלאים בכמה כיוונים.

ראשית, שיפור הפעולה המשותפת שלהם מול המשווקים  .30.2

שהחקלאים יהיו מבוזרים פחות, כך יפחתו )התאגדות(. ככל 

 פערי הכוח, המידע והתיאום, בינם לבין המשווקים.

בנוסף למסגרת הארגונית, ניתן לסייע לחקלאים לייצר  .30.3

תהליך שיאפשר ניהול משא ומתן שיטתי, יעיל ומהיר מול כל אחד מהמשווקים )ובכך להפחית עלויות 

ת בין המשווקים(. המטרה היא לייצר תהליך התמחרות יר את התחרובעסקה, ואת חסמי מעבר; ולהג

 דמוי בורסה פשוטה, בה המסחר הופך אחיד יותר.

למשל, הקמת זירת מסחר דיגיטלית, דרכה חקלאים 

ומשווקים יוכלו לבצע הליכי התמחרות מסוגים 

שונים )מו"מ, מכרז, מכרז הולנדי וכו'(. פלטפורמה 

י מול כזו תאפשר לחקלאים לנהל מו"מ סימולטנ

בנוסף,  מספר משווקים ולמנוע ניצול של כוח שוק.

 bargainingחקלאים שיתאגדו לצרכי מו"מ )

organization ( יוכלו לנהל מו"מ על עסקת סל )מכר

של סל מוצרים מלא למשווק( או לנהל מו"מ מול 

 מספר משווקים במקביל.

 

 

                                                           
6
 .1982-ג"תשמ, האחידים החוזים לחוק 16ר' סעיף  

מסגרת  חקלאים מבוזרים
 משותפת

 מ עם חקלאים"מו

 משווק

 משווק
 משווק
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 ניתוח השפעות .ג

כל החובות הבירוקרטיות ירוקרטי הקיים ושל התכנית המשרדית תביא לביטול מלא של המנגנון הב .31

 הקיימות.

הנדבך המרכזי של התכנית הוא מעבר ממשטר של רישיונות )היתרים מראש( למשטר של נורמות מחייבות  .32

ללא בירוקרטיה. לכן התכנית תביא לאימוץ דרישות רגולטוריות. להערכת המשרד, הדרישות לא צפויות 

בעקיפין, הדרישות יחייבו את המשווקים לקיים את ההסכמים שהם עורכים עם  עלויות ישירות.לגרום ל

ולהכריע בסכסוכים באופן מוסכם ולא באופן חד למנוע פסילה של סחורה ללא סיבה מוכחת החקלאים, 

 צדדי.

 הירקות על ההוצאה בשנה.₪ מיליארד  9 -לצריכה פרטית מוערך בכ הטריים שווי שוק הפירות והירקות .33

התכנית צפויה לשפר את  (.בית למשק לחודש ₪ 315-כ) למזון מההוצאה 13%-כ מהווים הטריים והפירות

טע השיווק הסיטוני, לצמצם את פערי התיווך של פירות וירקות ולהפחית את יוקר המחייה קהתחרות במ

 בתחום המזון.

 

 לו"ז ואבני דרך .ד

 

 
 אחריות אבני דרך תהליך

לו"ז להשלמת אבן 
 דרך

חובת הרישיון  ביטול  .1
 על הפיקוח צוהמעוגנת ב

 ושירותים מצרכים
 ייצורו, במזון הסחר)

 1960-א"תשכ(, ואחסנתו

הגשת נוסח התיקון לאישור משרד 
 המשפטים

לשכה 
 משפטית

1.10.2016 

 1.11.2016 הרגולטור לחוק החדשנוסח עקרוני גיבוש  יצירת נורמה מחייבת  .2

3.   
השלמת שימוע ציבורי על הנוסח 

 המוצע
 1.1.2017 הרגולטור

4.  
 

גיבוש נוסח החוק המוצע השלמת 
היועצת המשפטית ידי -ואישור על

 של המשרד

לשכה 
 משפטית

1.5.2017 

5.   
הגשת נוסח החקיקה לאישור 

 משרד המשפטים
לשכה 

 משפטית
1.6.2017 

 טיפול בחסמי מעבר  .6
השלמת שיח עם ציבור החקלאים 

 לאיתור חסמי מעבר
 1.10.2016 הרגולטור

חסמי המעבר  השלמת ניתוח   .7
 1.1.2017 הרגולטור  והשפעותיהם

8.  
 

השלמת גיבוש תכנית מפורטת 
להתמודדות עם חסמי המעבר 

 והצגה למנכ"ל העיקריים
 1.5.2017 הרגולטור
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 מדידת הפחתת עלויות רגולציה –א' נספח 

, שהיוותה שנת ניסוי מקדים. בהתאם להחלטת 2015טופל בשנת  רישוי סיטונאים לשיווק פירות וירקותתחום 

, הליכי הפחתת הנטל שנערכו בשנה זו פטורים מן החובה למדוד את הנטל הרגולטורי ואת 2118הממשלה מס' 

 שיעור ההפחתה הצפוי.

ך, שנועד למרות זאת, נערך אומדן של הנטל הרגולטורי הקיים ושל השפעת התכנית. יודגש שמדובר באומדן מוער

לדמות את העלויות הכרוכות בהליכי הרישוי מול הרגולטור. אין הכוונה למדוד באופן מדויק וכולל את מלוא 

 עלויות הרגולציה שבסמכות הרגולטור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אחרי הפחתה לפני הפחתה

 דרישות
 בירוקרטיה

 דרישות
 בירוקרטיה

 זמן המתנה )חודשים( כסף זמן המתנה )חודשים( כסף

0 900 0.5 0 0 0 

      

 100% 100% - הפחתה באחוזים:

     
 100% - סה"כ הפחתה משוכללת באחוזים:
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 משווהלאומית -סקירה בין –נספח ב' 

 חקיקה להבטחת הגינות המסחר –ארה"ב  .א

 PACA (Perishable Agriculturalהמסחר בפירות וירקות בארה"ב מוסדר על ידי חקיקה מיוחדת:  .1

Commodity Act).7  הבטחת הגינות המסחר בשיווק תוצרת חקלאית מתכלה )פירות וירקות(. מטרת החוק :

כתוצאה מתכונותיה המיוחדות של תוצרת חקלאית טרייה )חיי מדף קצרים, הטרוגניות באיכות( נדרשה 

 התייחסות מיוחדת ואפשרות לפתור קונפליקטים במהירות.

. סיטונאים וקמעונאים חייבים לקבל על פי חוק זה רישיון, כמו גם קובע כללים למסחר הוגן PACA-ה .2

חקלאים המשווקים גם תוצרת של חקלאים אחרים. על פי הכללים דרוש חוזה בכתב עם החקלאים לפי 

 מתכונת מסוימת.

 :PACA ( Sec.2 - Unfair Conduct )-פי חוק ה-להלן דוגמאות להתנהגות בלתי הוגנת שאסורה על .3

מהווה  8: התנהגות בלתי הוגנת של סוחרצגה לא מדויקת או מטעה של כמות התוצרתאיסור על ה .3.1

עבירה על החוק. כהתנהגות בלתי הוגנת נחשבת התנהגות מפלה או בלתי סבירה או מוליכה שולל, 

בפעולות של שקילה או ספירה או קביעה בצורה כלשהי של הכמות של משלוח של מוצר חקלאי 

 מתכלה, בין אם המשלוח נקנה, נמכר, נשלח או מטופל.

ו רשאי לדחות )לסרב לקבל( או לא לספק משלוח, : סוחר אינאספקה-איסור דחיית משלוח / אי .3.2

 בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה המסחרי, ללא סיבה סבירה.

שקיבל תוצרת חקלאית מתכלה  סוחר: חובה להוכיח סיבה לפחת בעסקאות קונסיגנציה .3.3

"בקונסיגנציה" כדי למוכרה תמורת עמלה אינו רשאי להיפטר מהתוצרת, להשמידה או להשליכה 

 סיבה סבירה ומוכחת. לאשפה ללא 

הצהרה )חשוב במיוחד בעסקאות קונסיגנציה(: בלתי חוקי מצד סוחר למסור  חובת דיווח מדויק ומלא .3.4

 בקשר לעסקה של קבלת פירות וירקות למכירה. בנוסף, אסור לסוחר לסרב למסור מטעהאו  כוזבת

 על הפעולות שביצע בתוצרת. דיווח מלא, נכון ומדויק 

מיד עם סיום המכירה תחשב כעבירה על החוק. מכירה בקונסיגנציה  וא התמורהמתשלום מלהימנעות  .3.5

מחייבת הסכם בכתב לפני תחילת המשלוח הראשון שכולל את הזכויות והחובות של שני הצדדים. 

בנוסף, המשווק חייב בדיווח מלא ומדויק של כל כמות ומחיר מכירה שקיבל, והעלויות שנוכו מכל 

כללים לגבי תדירות הדיווח הנדרש ותקופת התשלום. מועדי התשלום הם  אחת מהעסקאות. קיימים

ימים אחרי סיום המכירה  10ימים אחרי קבלת התוצרת במקרה של קנייה. במקרה של קונסיגנציה  10

 (.9המוקדם מבין השניים –יום אחרי קבלת התוצרת  20או 

                                                           
  7-נמצא ב PACA-במשרד החקלאות האמריקני. חוק ה Agricultural Marketing Service -נמצא באתר של ה PACA-מידע על ה 7

S.C. §499 et seq.U. תקנות הקשורות ל. בנוסף קיימות-PACA. 
אלף דולר בשנה  230-הם סיטונאים של פירות וירקות, קמעונאים הרוכשים פירות וירקות ביותר מ PACA"סוחרים" החייבים ברישיון  8

 וחקלאים המוכרים בנוסף לפירות וירקות שלהם גם פירות וירקות של חקלאים אחרים. 
וע העסקה, ונרשם על כל יום מקבלת התוצרת(, במידה וזה נעשה בכתב לפני ביצ 30ניתן לסכם על מועדי תשלום אחרים )עד מקסימום  9

 (. .Frequently Asked QuestionsMeuers law fim (PACA)החשבוניות )

http://www.ams.usda.gov/rules-regulations/paca/common-questions
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title7/html/USCODE-2010-title7-chap20A.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title7/html/USCODE-2010-title7-chap20A.htm
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=405ef5cfc58c6c0ca0a4ec36b28cbd24&mc=true&node=pt7.2.46&rgn=div5#se7.2.46_14
http://www.meuerslawfirm.com/Produce-Law-Academy/PACA-FAQ.shtml
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בי דרגת הסטנדרט שלה, גודלה שימוש בתיוג מזויף, ו/או הצגה של תוצרת בצורה לא מדויקת לג .3.6

 ואיכותה, כמותה, משקלה, ארץ או מחוז הגידול שלה ושם היצרן, אינם חוקיים. 

נמצאת באחריות משרד החקלאות האמריקני. לפקחים של משרד החקלאות  PACA-של חוק האכיפה ה .4

רות על כללי סמכות לפסוק קנסות כספיים והשעית ושלילת הרישיון הסיטוני משמשות ככלי ענישה. עבי

מסחר הוגן גוררות בשלב ראשון אזהרה, עבירות חוזרות יכולות להוביל להשעיה של הרישיון הסיטוני ואף 

 מתפרסמים בציבור.  PACA-לשלילה. בנוסף, שמות הסוחרים שעברו על חוק ה

לונה ממומן כמעט לחלוטין על בסיס של דמי רישוי. מגדלים או סוחרים שרוצים להגיש ת PACA-יישום ה .5

בודק את התלונה וברוב  PACAדולר.  100נדרשים לשלם  PACA-למשרד החקלאות במסגרת חוק ה

המקרים הצדדים מגיעים להסדר בלתי פורמלי בתיווך המחלקה שאחראית על אכיפת החוק. אם נדרשת 

 . 10דולר 500החלטה פורמלית המתלונן צריך לשלם עוד 

. 11תביעות בשנה 1,500-השנים האחרונות בכ 3-במשרד החקלאות האמריקאי טיפלה ב PACA-מחלקת ה .6

סיבות לתלונות כוללות תשלום שאינו בהתאם למחיר ולתנאים המוסכמים, סירוב למסור דיווח מלא 

בעסקאות קונסיגנציה, סירוב לקבל את התוצרת ללא סיבה מספקת, זריקת או השמדת תוצרת ללא סיבה 

 . מספקת וכדומה

 

 התמקדות בהסדרה וולונטרית –האיחוד האירופי  .ב

 כללי .1.ב

בארה"ב.  PACA-, ולא קיימת חקיקה מקבילה לחוק ה12באיחוד האירופי לא קיים רישיון מיוחד לסיטונאים .7

מדינות באיחוד ונציבות האיחוד עוסקים בשנים האחרונות בנושא של הגינות המסחר בענף המזון, בדרך כלל 

לפירות וירקות טריים. לא קיימת רגולציה ברמת האיחוד האירופי העוסקת בנושא ללא התייחסות מיוחדת 

הגינות המסחר. נציבות האיחוד ממליצה על מציאת פתרונות ברמת המדינה ומעודדת חברות בתחום המזון 

להצטרף ליוזמות וולונטריות המקדמות מסחר הוגן. מספר מדינות באיחוד אימצו כלים שונים לטיפול בנושא 

 .13גינות המסחר בתחום המזון, חלקן באמצעות רגולציה, וחלקן על בסיס יוזמות וולונטריותה

ועדה המורכבת מנציגי האיחוד, שרי חקלאות ונציגים של ארגוני יצרנים  2010-האיחוד האירופי הקים ב .8

 High Level Group for a Betterומסחר כדי לשפר את תפקוד שרשרת הערך בשיווק תוצרת חקלאית ומזון )

Functioning Food Supply Chain  הוועדה הוקמה בעקבות דאגות ששרשרת הערך אינה מתפקדת בצורה .)

ראויה, והמחירים גבוהים מדי לצרכן ונמוכים מדי לחקלאים. דאגות אלה התעוררו בעקבות תנודות 

רי המזון לצרכן. , שגרמו תחילה לעליית מחי2010 - 2007המחירים הגדולות של תוצרת חקלאית בשנים 

                                                           
 ראה: 10

USDA (2011). PACA Fact Finder, USDA (without year). PACA – A valuable tool for growers, Meuers law fim. 

Frequently Asked Questions (PACA) 
11  USDA – AMS (27.7.2015). USDA restricts PACA violators in California, Illinois, and New York from operating the 

produce industry. 
 .4.3.2015-)הארגון למסחר בפירות וירקות באיחוד האירופי(, מייל מה Freshfel-מידע מה 12

13 European Commission (15.7.2014). Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain, 

COM(2014) 472 final. 

http://www.meuerslawfirm.com/Produce-Law-Academy/PACA-FAQ.shtml
http://www.ams.usda.gov/press-release/usda-restricts-paca-violators-california-illinois-and-new-york-operating-produce
http://www.ams.usda.gov/press-release/usda-restricts-paca-violators-california-illinois-and-new-york-operating-produce
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_en.pdf
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כאשר מחירי הסחורות החקלאיות ירדו שוב, המחירים ברמת הצרכן החלו לרדת רק בשלב מאוחר יותר ולא 

 . 14בהתאם לירידה שנצפתה במחירי הסחורות

, ובעקבותיו החליטה נציבות האיחוד האירופי להעריך את פעילות 2012-הוועדה הגישה דו"ח התקדמות ב .9

 . 15הוועדה לשנתיים נוספות

 Supply Chain Initiative-ה –אירופית להגינות המסחר -יוזמה וולונטרית כלל .2.ב

-היוזמה העיקרית לשיפור קשרי המסחר וקידום עקרונות להתנהגות הוגנת בעקבות פעילות הוועדה היא ה .10

Supply Chain Initiative( יוזמה זו מבוססת על סט של עקרונות למסחר הוגן .Principles of Good 

Practice ראה תיבת טקסט בהמשך( ועל הצטרפות  וולונטרית של יצרנים, סיטונאים וקמעונאים של מזון ,

לאמנה, לפיה הם מתחייבים לפעול על פי העקרונות ולקבל על עצמם אמצעים שונים לפיתרון של מחלוקות. 

. קבוצת Supply Chain Initiative-קיימת קבוצת ניהול המורכבת מנציגים של הארגונים שיסדו את ה

אמידה בכללים כוללות השעיה -הניהול אחראית על הבדיקה של תלונות על הפרת הכללים. הסקנציות על אי

 וביטול החברות ביוזמה.

 Supply Chain Initiative:16-עקרונות מסחר הוגן המעוגנים ב .3.ב

שבון את טובת ( צריכים )א( לקחת בחB2Bקובעים שהצדדים להסכם מסחרי ) שלושה עקרונות כלליים .11

הצרכן, )ב( לכבד את הזכות של הצד השני לאסטרטגיה עסקית עצמאית, כולל החלטה בלתי תלויה אם 

להתקשר בהסכם, )ג( להתנהג באופן אחראי, מקצועי ובתום לב )התנהגות הוגנת(. לצידם נקבעו הוראות 

 פרטניות:

שי או כאשר הסכמים בעל פה : הסכמים צריכים להיות בכתב, אלא אם הדבר בלתי מעהסכמים בכתב .11.1

מקובלים על כל הצדדים ונוחים. הם צריכים להיות ברורים ושקופים, ולכסות כמה שיותר פרטים 

 רלוונטיים, לרבות זכויות ונהלים לסיום ההסכם.

צדדי לתנאי חוזה אלא אם אפשרות זו ונסיבותיה הוסכמו מראש. החוזה -: לא יהיה שינוי חדוודאות .11.2

צריך להגדיר את התהליך לדיון בשינויים הנדרשים לחוזה לצורך יישומו, או בעקבות נסיבות בלתי 

 צפויות. 

 : יש לעמוד בתנאי ההסכם.עמידה בהסכמים .11.3

ק ההגבלים העסקיים וחוקים נוספים. הצדדים : החלפת מידע תעשה תוך הקפדה על כללי חומידע .11.4

 יקפידו על העברת מידע מדויק ובלתי מטעה.

 : יש לכבד את הסודיות של מידע שהועבר במסגרת הקשר המסחרי.שמירת סודיות .11.5

צריכים לשאת בסיכון בהתאם לפעילות : כל הצדדים המתקשרים בשרשרת האספקה אחריות לסיכון .11.6

 העסקית שלהם. 

                                                           
14 European Commission (28.10.2009). A better functioning food supply chain in Europe. Communication. 
15 European Commission (2014). High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain. Report 2014. 
16 Vertical relationships in the Food Supply Chain:Principles of Good Practice, 29.11.2011. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52009DC0591
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7194/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf
http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf
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צד להסכם לא ישתמש באיומים כדי להשיג יתרון בלתי מוצדק או כדי להעביר עלות  :בקשה מוצדקת .11.7

 בלתי מוצדקת.

למשל: הטלת תשלומים  17המסמך שמציג את עקרונות אלה כולל בנוסף דוגמאות להתנהגות בלתי הוגנת. .12

כגון  -העברת מידע חיוני, דרישה להשתתף בקד"מ, העברת סיכון בלתי מוצדק לצד השני -בדיעבד, אי

 התחייבות לתשלום עמלה גם אם המוצר לא נמכר.

יוזמה זו חדשה ועדיין לא ברורה יכולתה לשפר את קשרי המסחר ולמנוע התנהגויות בלתי הוגנות וניצול של  .13

COPA-COGECAמעמד דומיננטי. ארגון החקלאים האירופי 
לא הצטרף ליוזמה, למרות תמיכתו  18

סבור שיוזמה וולונטרית אינה מספיקה ויש להשלים את פעילותה  בעקרונות למסחר הוגן מכיוון שהארגון

באמצעות כלים רגולטוריים. הארגון טוען שהיוזמה לא מאפשרת הגשת תלונות בצורה אנונימית, ללא חשש 

.  גם בעלי עניין 19מסנקציות של קוני התוצרת, ודורש בנוסף הקמה של גוף ציבורי עם סמכויות חקירה וענישה

קר חקלאים וספקים בהיקף קטן עד בינוני, סבורים שמנגנון וולונטרי אינו יעיל, בגלל "גורם נוספים, בעי

. קושי נוסף 20( שמונע מהצד החלש יותר להגיש תלונה, והעדר סמכויות חקירה וענישהfear factorהפחד" )

 הוא שנדרשת מסה קריטית של חברות שמצטרפות ליוזמה כדי שתהיה לה השפעה.

 הגינות המסחר במדינות שונות באיחוד האירופיכלים לקידום  .4.ב

היא יוזמה כלל אירופית. בנוסף קיימות יוזמות וולונטריות דומות בחלק Supply Chain Initiative -ה .14

ממדינות האיחוד האירופי. בחלק מהמדינות גם קיימת רגולציה בנושא קשרי מסחר בשיווק תוצרת חקלאית 

רגולציה בנושא, חלקן אחרי ניסיונות לא מוצלחים עם יוזמות וולונטריות. ומזון, מדינות אחרות בוחנות 

מדינות אשר להן רגולציה ספציפית בנושא הגינות המסחר מאופיינות במגוון גישות: כללים פרטניים לקשרי 

מסחר בין חברות עסקיות, הרחבה של חוקים להגבלים עסקיים או הרחבת דירקטיבת האיחוד האירופי 

 .21הגות בלתי הוגנת של חברות מסחריות מול צרכנים גם לקשרי מסחר בין חברותבנושא התנ

בנושא קשרי מסחר בענף  – Code of Conduct –יוזמות וולונטריות קיימות למשל בהולנד )יש קוד התנהגות  .15

ל (. באוסטרליה ונורווגיה מתקיימים דיונים ע2011-( ופורטוגל )מ2011-(, סלובניה )מ2013המזון  משנת 

משרדית לשיפור תפקוד שרשרת הערך -ועדה בין 2010-יצירת קוד התנהגות להגינות במסחר. בפולין נסחה ב

 .22של המזון קוד התנהגות אך חברות המסחר לא אמצו אותו

על בסיס רגולציות, ומדינות נוספות בוחנות  גופי אכיפה בלתי תלוייםמספר מדינות באיחוד האירופי הקימו  .16

 ים אלה יש בדרך כלל סמכות לבצע חקירות, והם שומרים על סודיות המתלונן.אפשרות זו. לגופ

                                                           
ר':  17

http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf  
וקואופרטיבים  (COPA = Committee of Professional Agricultural Organisationsארגון גג אירופי של ארגונים חקלאיים ) 18

 (.= General Confederation of Agricultural Cooperatives COGECAחקלאיים )
19 Copa-Cogeca calls for EU legislation to stamp out unfair and abusive practices in the food chain, Agripress, 27.9.2015 
20 European Commission (15.7.2014). Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain, 

COM(2014) 472 final. 
21 European Commission (15.7.2014). Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain, 

COM(2014) 472 final. 
22 OECD (4.5.2015). Food Price Formation, Working Party on Agricultural Policies and Markets (Draft for 

Declassification). 

http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf
http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/b2b_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf
http://www.agripressworld.com/start/artikel/550529/en
http://www.agripressworld.com/start/artikel/550529/en
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_en.pdf
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( על בסיס "חוק לשיפור Code of good commercial practicesבספרד נוסח קוד התנהגותי בתחום המזון ) .17

. ההצטרפות לקוד היא על בסיס וולונטרי כאשר 201423תפקוד שרשרת אספקת המזון" שנכנס לתוקף בינואר 

ת המצטרפות חייבות להירשם במרשם הקוד המנוהל על ידי משרד החקלאות הספרדי. חברות החברו

שמצטרפות מתחייבות להתנהג לפי הקוד ולהשתמש בתהליך לפתרון סכסוכים הנקבע בקוד. מטרת הקוד 

היא לקדם הליכים למסחר הוגן ולספק מנגנון לפיתרון סיכסוכים. החוק גם מקדם את השימוש בחוזים 

 של חוזה ותשלומים מסוימים לקמעונאים. ם ואוסר על התנהגויות בלתי הוגנות כמו שינוי חד צדדיכתובי

הרשתות הקמעוניות הגדולות בתחום המזון  10חוק המסדיר את קשרי המסחר של  2013-בבריטניה חוקק ב .18

 UK Groceries Codeוהקמת גוף פיקוח ממשלתי ) 24עם הספקים שלהן באמצעות קוד התנהגות

Adjudicator ,הגוף ממומן על ידי היטלים של הרשתות. החוק חוקק בדיעבד: תחילה הוקם קוד וולונטרי .)

שמצאה שיש עדויות לכך שקמעונאים מנצלים את כוח  2008-בעקבות חקירה של רשות ההגבלים העסקיים ב

 פקים".הקניה שלהם לרעת הספקים שלהם, אולם הקמעונאים לא התקדמו להקמת "נציב לתלונות הס

                                                           
23 Law 12/2013, of 2 August, Measures to improve the functioning of the food supply chain, BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO No. 185.   
24 UK Groceries Code Adjudicator. Guidance - Groceries Supply Code of Practice, published 4.8.2009.  

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/Ley_12-2013_de_2_agosto-EN_tcm7-297949.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/groceries-supply-code-of-practice/groceries-supply-code-of-practice

