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חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 8), התשס"ז–2007** התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז (25 ביולי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הממשלה 305, מיום כ' בסיון התשס"ז (6 ביוני 2007), עמ' 644. 

תיקון סעיף 1
1. 
בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג–1973 ס"ח התשל"ג, עמ' 310; התשס"ז, עמ' 14. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –


(1)	אחרי ההגדרה "איסום" יבוא:



""בית אריזה" – עסק המשמש למיון, לבירור או לאריזת צמחים;";


(2)	בהגדרה "ענף", במקום "ענף פרי ההדר וענף צמחי הנוי" יבוא "וענף פרי ההדר";


(3)	אחרי ההגדרה "ענף" יבוא: 



""פעולה ענפית" – פעולה הממומנת מכספי הקרן המיוחדת של הענף, המיועדת לקידום עניניו של אותו ענף, כאמור בסעיף 37(א)(2);



"פעולה תת-ענפית" – פעולה הממומנת מכספי הקרן המיוחדת של מין של צמחים שהוקמה לגביו ועדת משנה, המיועדת לקידום עניניו של אותו מין, כאמור בסעיף 37(א)(2);";


(4)	אחרי ההגדרה "צמחים" יבוא:



""תעשיין" – מי שעסקו או חלק מעסקו בייצור מוצרי צמחים;".
תיקון סעיף 2 
2. 
בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: 


"(ב)	השרים רשאים לכלול בתחום תפקידיה וסמכויותיה של המועצה גם ענבי יין וגם זיתי שמן, ויראו אותם לענין חוק זה כענף; כן רשאים השרים, באישור הוועדה האמורה, בצו שיפורסם ברשומות, להקים לגבי ענבי היין וזיתי השמן מועצות נפרדות – מועצת היין ומועצת הזיתים." 
תיקון סעיף 4
3.
בסעיף 4 לחוק העיקרי –


(1)	במקום סעיף קטן (א) יבוא:



"(א)	השר ימנה את חברי המועצה שמספרם לא יעלה על 41, ובהם חמישה נציגי הממשלה והם: שלושה נציגי השר, נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה ונציג שר האוצר, והשאר – נציגי ציבור; מינוי החברים מקרב התעשיינים והצרכנים לפי סעיף קטן (ב)(2) ו-(3) יהיה לאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה.";


(2)	בסעיף קטן (ב) –



(א)	בפסקה (1), במקום "שיקבעו השרים" יבוא "שיקבע השר";



(ב)	אחרי פסקה (1) יבוא: 




"(1א)	שלושה חברים שהם נציגי ארגון מגדלים יציג, אחד מכל ענף; לענין זה, "ארגון מגדלים יציג" – ארגון מגדלים שהוכח להנחת דעתו של השר כי הוא מייצג את המספר הגדול ביותר של המגדלים בענף;




(1ב)	סבר השר כי הרכב נציגי המגדלים שמונו לפי פסקאות (1) ו-(1א) אינו נותן ביטוי הולם לייצוגם של כלל המגדלים, לרבות בשל כך שאינו כולל מגדלים מאזור גידול מסוים, מגדלים של צמחים מסוג מסוים או מגדלים המשתייכים למגזר מסוים, רשאי הוא, כדי להבטיח ייצוג הולם, למנות עד שלושה חברים נוספים מקרב קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם; מינוי כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם גוף המייצג, לדעת השר, את קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם, ככל שקיים גוף כאמור;";



(ג)	במקום פסקה (2) יבוא:




"(2)	שישה חברים מקרב תעשיינים, משווקי צמחים ויצואני צמחים, שימונו באופן שיינתן ביטוי הולם לייצוגם של כלל הענפים;";


(3)	סעיף קטן (ג) – בטל;


(4)	בסעיף קטן (ד), במקום "השרים" יבוא "השר" ובמקום "יקבעו" יבוא "יקבע";


(5)	בסעיף קטן (ו), במקום "השרים רשאים" יבוא "השר רשאי".
תיקון סעיף 5 
4. 
בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:


"(א)	השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין נציגיו במועצה; נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה במועצה יהיה סגן היושב ראש."
תיקון סעיף 6 
5. 
בסעיף 6(א) לחוק העיקרי, במקום "יותר ממחצית מספר" יבוא "מחצית".
תיקון סעיף 7 
6. 
בסעיף 7 לחוק העיקרי –


(1)	אחרי סעיף קטן (א) יבוא:



"(א1)	על אף הוראות סעיף קטן (א), החלטות המועצה בנוגע לנכסים המשמשים ענף או מין מסוים של צמחים או בנוגע לפעולה ענפית או תת-ענפית, יתקבלו ברוב האמור באותו סעיף קטן לאחר קבלת המלצת הוועדה הענפית לפי סעיף 10א(ג), ואולם לא תקבל המועצה החלטה כאמור בניגוד להמלצת הוועדה הענפית, אלא ברוב של שני שלישים מהנוכחים; לענין זה, "נכסים" – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, לרבות ידע, חובות והתחייבויות, התקשרויות או עסקאות מכל סוג, והפירות שמניב כל אחד מאלה.";


(2)	בסעיף קטן (ב), במקום "באותה ישיבה לא תקבל" יבוא "באותה ישיבה, למעט החלטה בנוגע לנכסים או לפעולה ענפית או תת-ענפית כאמור בסעיף קטן (א1), לא תקבל";


(3)	סעיף קטן (ה) – בטל.
תיקון סעיף 9 
7. 
בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 10 
8. 
בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא: 


"(א)	למועצה יהיה ועד פועל שמספר חבריו לא יעלה על 15, ובהם שלושה חברים מקרב נציגי הממשלה במועצה והם: יושב ראש המועצה שישמש גם יושב ראש הוועד הפועל, סגן יושב ראש המועצה שישמש גם סגן יושב ראש הוועד הפועל וחבר נוסף שימנה השר; המועצה תמנה את שאר חברי הוועד הפועל מקרב נציגי הציבור במועצה, ובלבד שמחצית חברי הוועד הפועל, לפחות, יהיו מקרב נציגי המגדלים שנבחרו בבחירות לפי סעיף 4(ב)(1), ובהם נציג מגדלים אחד לפחות מכל ענף."
תיקון סעיף 10א
9. 
בסעיף 10א לחוק העיקרי –


(1)	בסעיף קטן (ג), במקום "לאותו ענף." יבוא "לאותו ענף; המלצה של הוועדה הענפית למועצה בענין פעולה תת-ענפית תינתן לאחר קבלת המלצותיה של ועדת המשנה הנוגעת לענין, לפי סעיף קטן (ו); הוועדה הענפית לא תיתן למועצה המלצה הנוגדת את המלצת ועדת המשנה אלא אם כן התקבלה על כך החלטה בישיבת הוועדה הענפית, ברוב של שני שלישים מהנוכחים, ובלבד שנכחו בישיבה מחצית מחברי הוועדה, לפחות.";


(2)	בסעיף קטן (ו), במקום "לפני המועצה" יבוא "לפני הוועדה הענפית";


(3)	בסעיף קטן (ז) –



(א)	ברישה, במקום "בכללים" יבוא "בתקנות";



(ב)	בפסקה (1), המילים "וועדות המשנה" – יימחקו, ובמקום "בחירתם" יבוא "מינוים";



(ג)	בפסקה (2), המילים "וועדות המשנה" – יימחקו;


(4)	אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:



"(ח)	המועצה, בהתייעצות עם הוועדה הענפית הנוגעת לענין, תקבע בכללים –




(1)	את מספר חברי ועדות המשנה, תקופת כהונתם, תנאי כשירותם ודרכי מינוים;




(2)	את סדרי הדיון של ועדות המשנה ונוהלי עבודתן."
תיקון סעיף 11
10. 
בסעיף 11 לחוק העיקרי, בפסקה (1), אחרי "פריון העבודה" יבוא "לתמוך בקיומם של ארגוני מגדלים, לעודד את פעילותם ולשתף עמם פעולה".
תיקון סעיף 12
11. 
בסעיף 12(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 13
12. 
בסעיף 13 לחוק העיקרי –


(1)	בסעיף קטן (א), במקום "השרים" יבוא "השר";


(2)	בסעיף קטן (ג), במקום "שהטיל השר" יבוא "שהטילה".
תיקון סעיף 15 
13. 
בסעיף 15 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:


"(3א)	הסמכות לקבוע כללים לפי החוק, הנתונה למועצה;".
תיקון סעיף 16
14.
בסעיף 16 לחוק העיקרי, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 26
15.
בסעיף 26 לחוק העיקרי –


(1)	בסעיף קטן (א), במקום "השר רשאי" יבוא "המועצה רשאית";


(2)	בסעיף קטן (ג), במקום "החליט השר" יבוא "החליטה המועצה" ובמקום "יקבע" יבוא "תקבע".
תיקון סעיף 27 
16.
בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום "משקבע השר" יבוא "משקבעה המועצה", במקום "נתן לו השר או מי שהוא הסמיך לכך" יבוא "נתנה לו המועצה", במקום "והשר או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי" יבוא "והמועצה רשאית" ובמקום "שיראה" יבוא "שתראה".
תיקון סעיף 29 
17.
בסעיף 29 לחוק העיקרי –


(1)	ברישה, במקום "השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה," יבוא "המועצה רשאית";


(2)	בפסקה (1), במקום "ששר החקלאות קבע" יבוא "שהמועצה קבעה";


(3)	במקום פסקה (11) יבוא:



"(11)	חובת מגדלים, משווקים, יצואנים, בתי אריזה ותעשיינים, לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות, בטפסים, במדיה מגנטית או אופטית או בתקשורת מחשבים, כפי שתורה המועצה;";


(4)	אחרי פסקה (13) יבוא:



"(14)	הוראות בדבר דרכי הניהול של שווקים סיטונאיים של צמחים ואופן הפיקוח עליהם."
תיקון סעיף 30
18. 
בסעיף 30 לחוק העיקרי –


(1)	בסעיף קטן (א) –



(א)	במקום הרישה יבוא "המועצה מוסמכת, לגבי צמחים המשווקים באמצעותה –  ";



(ב)	בפסקה (1), המילים "המועצה מוסמכת" – יימחקו, ובמקום "השרים" יבוא "השר";



(ג)	בפסקה (2), המילים "השר רשאי" – יימחקו, בכל מקום במקום "למועצה" יבוא "לה", במקום "ושלדעת השר" יבוא "ושלדעתה", ובמקום "שיקבע השר" יבוא "שתקבע";



(ד)	בפסקה (3), המילים "המועצה מוסמכת" – יימחקו, ובמקום "שקבע השר" יבוא "שתקבע";


(2)	בסעיף קטן (ב), במקום "השרים" "יבוא "השר", ובמקום "שר החקלאות" יבוא "השר".
תיקון סעיף 31א
19. 
בסעיף 31א(ב) לחוק העיקרי –


(1)	בפסקה (3), במקום "שימושן" יבוא "מימושן";


(2)	בפסקה (7), בסופה יבוא "ואופן הגשתם, לרבות במדיה מגנטית או אופטית או בתקשורת מחשבים".
תיקון סעיף 34
20. 
בסעיף 34 לחוק העיקרי, ברישה, במקום "השר רשאי" יבוא "המועצה רשאית".
תיקון סעיף 36
21. 
בסעיף 36 לחוק העיקרי –


(1)	בסעיף קטן (א) –



(א)	ברישה, במקום "השר, לאחר שנתן" יבוא "המועצה, לאחר שנתנה", במקום "בהסכמת" יבוא "באישור השר, בהסכמת" ובמקום "רשאי" יבוא "רשאית";



(ב)	אחרי פסקה (1) יבוא:




"(1א)	לקבוע מועדים ודרכים לעדכון סכומי ההיטלים;";



(ג)	בפסקה (2), המילה "המורשים" – תימחק;



(ד)	בפסקה (3), בסופה יבוא "במדיה מגנטית או אופטית, בתקשורת מחשבים או בכל דרך אחרת שתקבע המועצה";


(2)	אחרי סעיף קטן (א) יבוא:



"(א1)	שיעור ההיטלים שייקבעו לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-0.25% מסך הפדיון במכירה בסיטונות של הצמחים באותם ענפים או מינים שלגביהם נקבע ההיטל, ששווקו בעונה הקודמת לקביעת ההיטלים (בסעיף קטן זה – רצפת ההיטל), ולא יעלה על 0.8% מסך הפדיון כאמור (בסעיף קטן זה – תקרת ההיטל); השר רשאי, מיזמתו או לפי בקשת המועצה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות, בצו, את שיעורי רצפת ההיטל ותקרת ההיטל הקבועים בסעיף קטן זה.



(א2)	המועצה רשאית, בכללים כאמור בסעיף קטן (א), להטיל היטל על מגדלים של מין או מינים של צמחים, באזור מסוים, לשם מימון פעולות מסוימות לגבי אותו מין או מינים של צמחים באזור האמור, ובלבד שביקשו זאת רוב המגדלים כאמור; היטל לפי סעיף קטן זה יוטל, לתקופה קצובה, נוסף על ההיטלים שהוטלו לפי סעיף קטן (א) על מגדלי אותו מין או מינים של צמחים באזור המסוים, ובלבד ששיעורו לא יעלה על 10% מסכומי ההיטלים כאמור; בסעיף קטן זה, "אזור" – שטח הכולל תחום שיפוט של רשות מקומית אחת לפחות.";  


(3)	סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים. 
תיקון סעיף 37
22. 
בסעיף 37 לחוק העיקרי –


(1)	בכותרת השוליים, במקום "קרנות" יבוא "ניכויים וקרנות";


(2)	במקום סעיף קטן (א) יבוא:



"(א) 
(1)	המועצה תנכה, מכספי ההיטלים שהוטלו לפי סעיף 36(א), סכום בשיעור רצפת ההיטל כמשמעותה בסעיף 36(א1), לצורך כיסוי הוצאות המינהל שלה (בפסקה זו – ניכוי לכיסוי הוצאות), ורשאית היא לנכות עד 10% מכספי ההיטלים שייוותרו לאחר הניכוי לכיסוי הוצאות, לחשבון קרן כללית, כדי לממן פעולות הדרושות לשם ביצוע תפקידי המועצה הנוגעים לכלל הענפים, לרבות יצירת עתודה כספית, ופעולות לקידום עניניהם של כלל הענפים ומיני הצמחים; נותרה בידי המועצה יתרה מהסכום שניכתה לכיסוי הוצאות לפי פסקה זו, תועבר היתרה לחשבון הקרן הכללית.




(2)	יתרת כספי ההיטלים שנותרה לאחר הניכויים כאמור בפסקה (1) תועבר לחשבון קרן מיוחדת של כל אחד מהענפים או מיני הצמחים שלגביהם הוטלו, ותשמש למימון פעולות המיועדות לקידום עניניו של הענף או המין בלבד.




(3)	המועצה תנכה, מכספי ההיטל שהוטל על מגדלי מין או מיני צמחים באזור מסוים לפי סעיף 36(א2), סכום לצורך כיסוי הוצאות המינהל שלה, שיידרשו לשם מימוש הפעולות שבשלן הוטל ההיטל (בפסקה זו – הפעולות האזוריות); יתרת כספי ההיטל תועבר לחשבון קרן מיוחדת של מגדלי המין או מיני הצמחים באזור המסוים, ותשמש למימון הפעולות האזוריות.";


(3)	בסעיף קטן (ד), במקום הרישה עד המילה "יקבעו" יבוא "המועצה, באישור השר ובהסכמת שר האוצר, תקבע".
תיקון סעיף 39
23. 
בסעיף 39 לחוק העיקרי –


(1)	בסעיף קטן (א), במקום "רשאית המועצה, באישור השרים לאחר שנועצו" יבוא "רשאית המועצה לבצע פעולות לוויסות שיווקם של צמחים, לרבות הספקת צמחים לתעשיה וייצוא צמחים, וכן רשאית היא, באישור השר לאחר שנועץ"; 


(2)	בסעיף קטן (ב), במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 40
24. 
בסעיף 40 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 41 
25.
בסעיף 41(ב) לחוק העיקרי, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 42
26.
בסעיף 42 לחוק העיקרי, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 43
27.
בסעיף 43 לחוק העיקרי, במקום "השרים רשאים" יבוא "השר רשאי" ובכל מקום, במקום "לשרים" יבוא "לו ולשר האוצר".
תיקון סעיף 44 
28.
בסעיף 44 לחוק העיקרי, במקום "השרים" יבוא "השר".
תיקון סעיף 45
29.
בסעיף 45 לחוק העיקרי – 


(1)	בסעיף קטן (א), במקום "השרים" יבוא "השר" ובמקום "שהשרים" יבוא "שהשר";


(2)	בסעיף קטן (ד), במקום "לשרים" יבוא "לשר".
תיקון סעיף 53
30.
בסעיף 53(א)(2) לחוק העיקרי, במקום "שקבע השר" יבוא "שקבעה המועצה".
תיקון סעיף 58
31.
בסעיף 58 לחוק העיקרי, במקום "שקבע השר" יבוא "שקבעה".
תיקון סעיף 65
32. 
בסעיף 65 לחוק העיקרי, במקום "השרים" יבוא "השר" ובמקום "רשאים" יבוא "רשאי".
תיקון סעיף 66
33. 
בסעיף 66 לחוק העיקרי, במקום "השרים ממונים" יבוא "השר ממונה" ובמקום "והם רשאים" יבוא "והוא רשאי".
הוספת סעיף 66א
34. 
אחרי סעיף 66 לחוק העיקרי יבוא:


"אישור כללי המועצה
66א. 
כללי המועצה לפי חוק זה טעונים אישור השר." 
תיקון סעיף 73
35. 
בסעיף 73(א) לחוק העיקרי –  


(1)	בהגדרה "נכסים" במקום "7(ה)" יבוא "7(א1)";


(2)	אחרי ההגדרה "תיקון מס' 6" יבוא:



""תיקון מס' 8" – חוק זה כנוסחו לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 8), התשס"ז–2007  ס"ח התשס"ז, עמ' ...."
תיקון סעיף 75
36. 
בסעיף 75(א) לחוק העיקרי, במקום "תיקון מס' 6" יבוא "תיקון מס' 8".
הוספת סעיף 75א
37.
אחרי סעיף 75 לחוק העיקרי יבוא:


"מינוי חברים ראשונים בוועדות הענפיות
75א.
סבר השר כי הרכב נציגי המגדלים בוועדה ענפית, שנבחרו בבחירות לפי תיקון מס' 6, אינו נותן ביטוי הולם לייצוגם של כלל המגדלים באותו ענף, לרבות בשל כך שאינו כולל מגדלים מאזור גידול מסוים, מגדלים של צמחים מסוג מסוים או מגדלים המשתייכים למגזר מסוים, רשאי הוא, כדי להבטיח ייצוג הולם, למנות עד חמישה חברים נוספים מקרב קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם; מינוי כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם גוף המייצג, לדעת השר, את קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם, ככל שקיים גוף כאמור."
תיקון התוספת
38. 
בתוספת לחוק העיקרי, הכותרת "ענף צמחי הנוי" – תימחק. 





אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר
אלי ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה



שמעון פרס
נשיא המדינה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת




