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דו"ח פעילות לשנת  - 2015החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
פורסם ביוני 2016
החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה מופקדת על התוויית האסטרטגיה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
על בסיס פעילויות של תכנון ומחקר ,הערכת ההשפעה של שינויים פנימיים וחיצוניים על חקלאות ישראל,
גיבוש והצעה של דרכים מיטביות להתמודדות עם שינויים צפויים בהתבסס על מחקרים ,מודלים וניתוחים
כלכליים ואסטרטגיים ממוקדים וביצוע ניתוחים כלכליים התומכים בקבלת החלטות.
החטיבה עוסקת בפיתוח מדיניות למימוש מטרות העל של המשרד :בחינה מתמדת של נושאי הליבה של
המשרד ,ניתוח מידע וידע לצורך גיבוש המדיניות ותמיכה בקבלת החלטות ,תכלול (אינטגרציה) פנים וחוץ
משרדיים לקידום פרויקטים ותהליכים בחקלאות וריכוז ותכלול תכניות העבודה של המשרד.
החטיבה הובילה את הגיבוש של החזון ,הערכים ומטרות העל לפיהם פועל המשרד ואשר עיקריהם גובשו על
ידי הנהלת המשרד ועודכנו בהתאם להחלטות שר החקלאות ופיתוח הכפר.
החטיבה מטפלת בנושאים שונים :פרוייקטים ,מדיניות לטווח ארוך ,חקר שווקים ,צרכנות ופיקוח על
המחירים ,מעקב ומידע בנושאי מחירים של תוצרת חקלאית ומדדים סטטיסטיים המנתחים את ההתפתחויות
בענפי החקלאות באופן שוטף .בנוסף ,החטיבה עוסקת בפיקוח על מועצות הייצור והחברות הממשלתיות
ומטפלת בתכניות העבודה של המשרד.
תכניות עבודה
החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה אחראית על הובלת תכניות העבודה של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר .כחלק מתהליך כלל ממשלתי פעלה החטיבה לבניית תכניות עבודה לכלל המשרד ,תכניות אשר
פורטות את החזון והערכים של המשרד למטרות ,יעדים ומשימות אשר להם הוגדרו מדדי תפוקות ותוצאות.
ב 2015-פעלה החטיבה לעדכון וריענון חזון המשרד ,המטרות והיעדים והוכנה תכנית עבודה בהתאם לחזון
המעודכן .בנוסף קודם נושא הטמעת אסטרטגיית המשרד ביחידות השונות.
לשם הכנת תכניות עבודה ובקרה על ביצוען הוכנסה תכנה המשמשת לראיה כוללת על הנעשה במשרד
ומהווה תשתית אירגונית לשנים הבאות .החטיבה ארגנה הדרכות להטמעה של השימוש בתכנה והדרכות
רענון עבור המשרד ומחוזותיו ונתנה תמיכה בכל הנדרש להצלחת פרויקט זה.
ב 2015-נערכה בקרה שנתית על תכנית העבודה של  2014ובקרה חצי שנתית על תכניות העבודה של שנת
 ,2015כמו גם הכנת תכניות עבודה ל.2016-
בסוף השנה ניתן למדוד את הישגיה של כל יחידה או קבוצת עבודה במשרד ולראות את התקדמות המשרד
אל המטרות שהציב .בנוסף ,הוכן פרק בספר של תכניות העבודה שמפרסם משרד ראש הממשלה לציבור,
לשנת  2016ובו פרוט התכנון לשנה זו.
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מועצות ייצור והחברות הממשלתיות
החטיבה מפקחת על מועצות הייצור והחברות הממשלתיות תוך בחינת מבניהן ,תקציביהן ,תכניות העבודה,
עדכון החוקים והתקנות הרלבנטיים בשיתוף עם הלשכה המשפטית.
ב 2015-נבחנו נציגויות המשרד ומשרדים אחרים בדירקטוריונים במטרה לוודא קיומם של דירקטוריונים
מלאים ומתפקדים בכל המועצות והחברות .נכתב נוהל למינוי דירקטורים במועצות הסטטוטוריות ובמועצות
הלא סטטוטוריות .נבחנה תרומות המועצות לענפי החקלאות  -בחינת הסמכויות ,מיפוי הצרכים ,התועלות,
הצורך בעדכוני החוקים וכד'.
נבחנו תקציביהן של כלל מועצות הייצור ,תוך בחינת התקציב מול יעדי המשרד ויעדי המועצות ,כפי
שמנוסחים בחוקים ובתקנוני ההתאגדות ,השוואה לשנים עברו ,השוואה בין המועצות השונות ובחינת סעיפי
תקציב נבחרים (שכר ,הוצאות פרסום וקד"מ ,הוצאות הנהלה וכד') .תקציבי התפעול קוצצו ב 2015-בכ10%-
בכלל המועצות והוגשו לאישור השרים הרלוונטיים (חקלאות ,תמ"ת ,אוצר).
נבחנו ההיטלים והאגרות שגובות המועצות ,התאמתם לחוקים והתקנות הקיימים ואישורם בוועדות הכנסת.
במסגרת הפיקוח והתקצוב של המנהלה להסדרים – אושר תקציב חודשי למנהלה.
החטיבה מפקחת על וועדות המכסות בענפים המתוכננים (לול וחלב) ומוודאת כי מדיניות המכסות הינה
בהתאם לתקנות שקבע שר החקלאות ,בהתאם למצב השוק ולמדיניות המשרד.
במסגרת קידום חוק מועצת הצמחים הוכן תיקון חוק מועצת הצמחים והבאתו לאישור בוועדות הכנסת (טרם
אושר).
הוחל בתהליך לקידום חוק חדש למועצת הלול.
נקבעו תקנות התכנון בענף הלול ל.2016-
חוק הדבש – לאחר עבודת מטה נרחבת בשיתוף המועצה לייצור ולשיווק דבש ,הלשכה המשפטית ,פורום
קהלת ונציגי ציבור ,הוכן חוק הדבש להסדרת הרגולציה בענף והחזרת סמכויות למתן רשיונות לידי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר .החוק הועבר לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת.
הכשרת דירקטורים – בינואר  2015התקיימה הדרכה לדירקטורים במועצות הייצור והחברות הממשלתיות
מטעם שר החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף אגף ההדרכה.
בנספח א' רשימת תאגידים באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
חברת השוק הסיטוני לישראל בע"מ  -בחינת הפיכת חברת השוק הסיטוני לישראל בע"מ לזרוע ביצוע של
המשרד כחברה ממשלתית ,ובחינת הצורך בחקיקה בנושא הפעלת השוק כבסיס לפעילות השוק החדש.
נחתם חוזה חדש בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחברת השוק הסיטוני המסדיר את מימון פעילות
החברה.
תחום מועצות הייצור והחברות הממשלתיות בחטיבה מלווה את חברת השוק הסיטוני לישראל בע"מ בתהליך
ארגון הקמת שוק סיטוני לתוצרת טרייה .בתוך כך בוחנת החברה מספר אתרים להקמת השוק .נבחנה
הרגולציה הנדרשת להפעלת השוק לשם השגת יעדיו ובמסגרת הליווי הכלכלי של הקמת השוק ,אושרו
תקצוב החברה ונהלי עבודתה ובכלל זה יועצים חיצוניים הפועלים בתחומי תכנון מפורט ,תחבורה ,תשתיות
וכד'.
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בחינות כלכליות ומודלים כלכליים
החטיבה עסקה בבחינת כליי מדיניות לתמיכה בחקלאות המתאימים לישראל ,כמו גם באפיון שיטות איסוף
מידע על מחירים לצורך הגברת שקיפות מחירים וטיוב נתוני מחירים.
החטיבה המשיכה ב ,2015-בשיתוף עם המחלקה לכלכלה חקלאית וניהול בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה,
ביישום מודל כלכלי ממוחשב לענף החקלאות .הדגש ביישום המודל בשנת  2015היה על בחינת חלופות
במדיניות התמיכות בחקלאות ובחינת הצורך בפיתוח תשתית מים לחקלאות בטווח הבינוני-ארוך.
ב 2015-נבחנו צרכי החקלאות בתחום הגז הטבעי בתיאום עם רשות הגז.
נושא נוסף המטופל הוא שילוב צרכי החקלאות בתכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון במשותף עם משרד
הכלכלה ונגב גליל.
סטטיסטיקה
החטיבה מרכזת מול הלמ"ס את העבודה הקשורה לריכוז וניתוח נתוני החקלאות השונים .דו"חות שבועיים,
רבעוניים ושנתיים מרכזים את נתוני מדדי המחירים של התשומות בחקלאות ,מדד המחירים לצרכן בתוצרת
חקלאית טרייה ,המחירים הקמעוניים ,פער התיווך הקמעוני ומדדי יצור ויצוא תקופתיים (לדוגמא" :דין וחשבון
כלכלי על החקלאות והכפר בישראל  "2014 -דו"ח שבועי – מחירי ירקות ופירות נבחרים ,השינוי במחיר
ופער התיווך ותרשימים אינטראקטיביים של מחירי פירות וירקות נבחרים).
מדיניות הפיקוח על המחירים – מחירים בפיקוח (ביצים וחלב)
במסגרת החטיבה וכן מתוקף סמכות מנהל החטיבה כמפקח על המחירים ,נבחנה מדיניות הפיקוח על
המחירים ,נבנו כלים לאכיפה ולהגברת השקיפות והמידע לצרכן ,מופו הצרכים והכלים בחקיקה ליישום אשר
נמצא בשלבים אחרונים של חקיקה (לדוגמא :בחינת מרווח המחירים בשיווק ביצים).
בעקבות ירידה במחיר חומרי הגלם ,חתמו ראש הממשלה ,המכהן כשר האוצר ,ושר החקלאות ,יאיר שמיר,
בינואר  2015על תיקון צו מחירים והפחיתו את מחירי הביצים לצרכן בשיעור של כ.3%-
ענף החלב  -ניהול ועדת היגוי לעלויות היצור ברפת ,ניתוח עלויות פיקוח וטרינרי.
ענף החלב וענף ההטלה (ענפים המוסדרים במסגרת מכסות ייצור) פועלים באמצעות מנגנון של מחירים
מוסדרים לחקלאים (בהתאם למנגנון לקביעת מחיר המבוסס על עלויות ייצור) ,ב 2015-עודכנו המחירים
לחקלאים משמשים בסיס לעדכוני המחירים לצרכן והם מחושבים על ידי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות,
ההתישבות והכפר בשיתוף עם התאחדות חקלאי ישראל ומפורסמים על ידי החטיבה לאחר בדיקתם
כמחירים מוסדרים לחקלאים כך שיוכלו לשמש כבסיס למחירים המפוקחים .המשרד קובע בשיתוף עם האוצר
את המחירים לצרכן למוצרי החלב והביצים המפוקחים (לדוגמא" :הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב,
רבעון  1לשנת .)"2016
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רפורמות
קידום והתנעת רפורמות מבניות וסביבתיות ,בחינת אפשרויות לרפורמה במדיניות התמיכות בענף
החקלאות ,הוכן דוח מפורט והצעות לחלופות מעבר לתמיכות ישירות בחקלאות ("כלים לתמיכה בחקלאות
ישראל").
החטיבה קדמה ותכללה רפורמות סביבתיות בחקלאות לשיפור ממשקי חקלאות-סביבה של ענפי החי ,וכן
רפורמות לשינוי מבני כדוגמת ענף הצאן ,אשר במסגרתו נבחנו חלופות שונות כאשר בסופו של דבר החלופה
שנבחרה על ידי השר הייתה השארת הענף בתכנון .נבחנה רפורמה כוללת בתמיכות לחקלאות ובין היתר
תמיכה בהתארגנויות חקלאיות ,במסגרת זו הוכנו מסמכי מדיניות ,נערכו בדיקות כלכליות לתועלת הצפויה
של הרפורמות ותוכניות חלופיות (לדוגמא :הכנת תכנית ב' לרפורמה בהטלה) ,ניהול מו"מ בין המשרדים
השונים להוצאת הרפורמות לפועל בכל מה שקשור בבחינה כלכלית ,חקיקה ,שימוע ציבורי והמלצות על
רגולציה נדרשת (לדוגמא :יישום רגולציה בענף הדבורים – החוק עבר קריאה ראשונה בכנסת הקודמת).
צרכנות
החטיבה סיפקה את הכלים הכלכליים והניתוחיים הנדרשים לבחינת הצורך בפיקוח על המחירים ,ניתוח
חלופות שונות בהיבט יבוא ,יצור מקומי ,חשיבות התוצרת הטרייה .החטיבה נוטלת חלק פעיל בוועדות
המשרדיות לבחינת משבר המזון העולמי ,מינוף המו"פ החקלאי ,בחינת עליית מחירי המזון ועוד.
החטיבה פעלה להרחבת בסיס הנתונים בנושא המחירים לצרכן ,ניתוח פערי התיווך ועוד .החטיבה מוציאה
דו"ח שבועי של מחירי ירקות ופירות נבחרים ,השינוי במחיר ופער התיווך.
עדכון מחירים יומי ושבועי  -נתוני המחירים הסיטוניים של פירות וירקות בשני השווקים הסיטוניים הגדולים
(צריפין וירושלים) נאספים ומתפרסמים מדי יום במהלך שעות הבוקר .כמו כן מדווח ממוצע המחירים היומי,
השבועי והחודשי .למנויים מועברים המחירים באופן שוטף.
)Organization for Economic Co-operation and Development( OECD
החטיבה אחראית על הכנת הדיווחים השנתיים המוגשים לארגון ה ,OECD-בין השאר כוללים הדו"חות
ניתוחים כמותיים של מחירים ותמיכות בענפי החקלאות ותוכניות מדיניות חקלאית והקצאת גורמי ייצור .ב-
 2015נמשך הדיווח לארגון על פי דרישת הארגון למידע.
החטיבה מרכזת את עבודת המשרד אל מול הארגון לשיתוף פעולה כלכלי אזורי ה OECD-אשר מוציא דו"ח
שנתי הכולל פרק אודות המדיניות החקלאות בישראל ותמיכות בחקלאות" :דו"ח ארגון ה - OECD-מדיניות
חקלאית לשנת  2015ניטור והערכה של מדינות ,הערכה של התפתחויות מדיניות  -ישראל" (הדו"ח באנגלית
ובעברית).
חקר שווקים
ריכוז המידע הנחוץ לשיווק בארץ ובשוקי היצוא ,ניתוחו ,הצגת הממצאים העולים והמשמעות שלהם למערכת
השיווק ולענפי החקלאות .ריכוז צוות עבודה משותף עם מכון היצוא בנושא חקר שווקים .חקר השווקים כולל
ביצוע עבודות חקר ,שותפות ותמיכה בוועדות משרדיות ,נציגות בוועדות היגוי והנהלות ענף בפרחים ,ירקות
ועוד.
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פוקוסים ענפיים על תוצרת טרייה צמחית ,ימי עיון (לדוגמא :מצגת מהרצאה שהוצגה בכנס השנתי ה27-
למדעי הבקר ,24.11.2015 ,בנושא "עלויות ייצור ותמיכות במשקי החלב באיחוד האירופי ,בארה"ב
ובישראל") סקירות (לדוגמא" :השווקים לאבוקדו מישראל – סקירה תקופתית") ,ימי עיון וסיכומי עונה
(לדוגמא " :רימונים  -יעדי שיווק ,מתחרים ומחירים" – מצגת) ,בעקבות חשש לבעייתית ביצוא תפו"א מישראל
הוכנה מצגת שהוצגה בכנס השנתי לסיכום תוצאות מחקרים וניסויי שדה בתפו"א בנושא "יצוא תפוחי אדמה
על רקע הנעשה בשוקי אירופה").
השוואות בינלאומיות של מחירים וכמויות תוך זיהוי פערים ,שוקי יעד ומתחרים ,חקר והמלצות על מדיניות
מתאימה בנושא צער בעלי חיים וליווי מקצועי בהכנת תקנות מתאימות.
סקירה על צמח הקנאביס ויכולתו להפוך לכלי חשוב במינוף התעשייה החקלאית בישראל .הפוטנציאל של
החקלאות הישראלית להשתלב בענף ולהובילו.
פרוייקטים
החטיבה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה בוחנת ומנתחת פרויקטים בהיבט הסביבתי כגון הפחתת השימוש
בחומרי הדברה ודשנים ,מחזור פסולת בחקלאות ,צמיחה ירוקה ,שימור משאבי הטבע לדורות הבאים .הוכן
סקר פחתים וטיפול בסוגיית עודפי מזון ,ובנושא תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל ,פורסם מסמך מסכם
לקביעת מדיניות והערכת עלויות" :תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל ,מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת
עלויות".
ניתוח מחירי תפוקות וגורמי ייצור עיקריים ,קרקע ,מים ועובדים זרים בהיבט תחזיות ,תכנון מס ועוד.
ניהול הפחתת סיכונים ,ביטוח מציאת חלופות ביטוחיות לנושאים אשר נמצאים באחריות הממשלה תוך תכנון
מודלים ביטוחיים חלופיים לפיצויים המשולמים על ידי המדינה כסיוע ליחידת הביטוח במשרד.
ניתוח של נושאים מגוונים בחקלאות ,מסמכי עמדה במדיניות ,מכסות יצור ותכנון ,מחירי חומרי גלם ,גיבוש
מדיניות בנוגע לפטור מהגבלים עסקיים ,מו"פ ועוד.
במסגרת הכנת תכניות מדיניות בתחומי התמיכות בחקלאות ,תמיכה בהתארגנויות חקלאיות ,הוכן נוהל
תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת ( 2015-16אוקטובר  2015עד
ספטמבר  .)2016המשרד בחר ליעד את תקציב הסיוע להתארגנויות ליצוא שלא נוצל ,לסיוע להתארגנות
לשיווק לשוק המקומי .המשרד מעריך כי השיווק המשותף ,באמצעות אגודה שיתופית של המגדלים ,יכול
להכניס אלמנט של ארגון ותכנון בשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי ולהגדיל את כושר התחרות של
המגדלים ולעודד מגדלים להתארגן לשיווק משותף של תוצרת צמחית טרייה בשוק המקומי .ב2015-
פורסמה טיוטת נוהל להערות הציבור" :נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה".
בחינה של אסטרטגית הביקוש למים בחקלאות לפי אזורים (שפירים ,קולחין) ,כחלק מקידום תכנית אב
למשק המים .פורסם נייר עמדה בנושא" :תמחור מים שפירים לחקלאות – עקרונות לקביעת מחיר מנהלי"
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לפיתוח החקלאות וחיזוק ההתיישבות ,תוך שמירה על משאבי המדינה
ומינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל .למחקרים חשיבות רבה בהשגת מטרות המשרד .במטרה לחזק
את החקלאים ניתן סיוע להקמת התארגנויות חקלאים ותמיכה בהתארגנויות קיימות ,נכתב נוהל תמיכה
בהתארגנויות אשר הופץ לחקלאים ולציבור.
פרויקט התארגנויות חקלאים "חקלאים צומחים ביחד" בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומשרד
החקלאות  -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משיקים את תכנית
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התארגנויות חקלאים ,המציעה לחקלאים מענקים בשווי עשרות אלפי ש"ח ומסלולי ייעוץ ,לצמיחה עסקית
ולשיפור כושר התחרות.
בחינת הכנסת מיני דגים חדשים למדגה בישראל – תוך בחינת ההיבט הכלכלי של כלל המינים שייבדקו.
מדיניות רגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי
בהמשך להחלטת ממשלה  2118שעניינה "הפחתת הנטל הרגולטורי" הוקם במסגרת החטיבה תחום
מדיניות רגולציה .החטיבה מיפתה את כל הרגולציות עליהן אחראי המשרד והכינה תכנית חומש להפחתת
הנטל הרגולטורי הקיים .תכנית החומש נבנתה בהתאם לעומסים שמופו בסיוע בעלי עניין מן הציבור ובתיאום
עם משרדי ממשלה משיקים .רשימת הרגולטורים ותכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים פורסמו
על ידי משרד ראש הממשלה באתר הרגולציה הממשלתי.
על פי תכנית החומש ,טופלו בשנת  2015שלושה רגולטורים :רישוי תכשירים כימיים לצמחים (חומרי
הדברה) ,רישוי תכשירים ותרכיבים לשימוש ווטרינרי (חיסונים וחומרי חיטוי) ורישוי משווקים סיטוניים של
תוצרת חקלאית מן הצומח (רישוי סיטונאים – פירות וירקות – ורגולציה בנושא הגינות המסחר).
בנוסף ,תחום מדיניות רגולציה החל ללוות תהליכים ליצירת רגולציה חדשה .בהתאם להחלטת ממשלה
 ,2118רגולטור המבקש להטיל רגולציה חדשה מחוייב לבצע תהליך בחינת השפעות הרגולציה וללוות את
טיוטת הרגולציה בדו"ח המסכם את התהליך .בשיתוף עם הלשכה המשפטית ,החטיבה מיפתה את
הרגולציות הצפויות לשנת  ,2016והחלה בפעולות הכשרה והטעמה מול היחידות המקצועיות במשרד.
תהליך הערכת השפעות רגולציה בוצע עבור הצעה לרגולציה חדשה שעניינה סימון ביצי מאכל לצורך
התמודדות עם הברחת ביצים משטחי הרשות הפלסטינית לישראל.
מרכז מידע וידע
מרכז המידע השיווקי בנושא יצוא תוצרת חקלאית צמחית טרייה הקיים בחטיבה מזה שנים ,ממשיך להיות
פתוח לציבור ומהווה גם תשתית של ידע ומידע אסטרטגי המשמשים בהכנת העבודות הכלכליות הנערכות
בחטיבה .פעילות מרכז המידע הורחבה גם לנושאי צער בעלי חיים ,מדיניות חקלאית ,תמיכות ,רגולציה ,מיסוי
ועוד.
בליבת העיסוקים של מרכז המידע נמצאים שירותי המעקב ,האיתור ,האיסוף ,הארגון ,וההפצה של מידע
שיווקי ומידע תחרותי אודות שוקי היצוא של תוצרת חקלאית טריה .במרכז המידע נערכים חיפושי מידע על פי
צרכים ובקשות מכלל הגורמים בענפי החקלאות .בנוסף מספק מרכז המידע מידע מותאם "בדחיפה" לכ-
 350מנויים .השירות מספק עדכוני מידע יומיים של ידיעות שיווקיות וכן עדכוני מידע חודשיים מתוך מאגר
המידע והמקורות המגוונים של החטיבה לפי נושאי התעניינות.
המידע משמש את החקלאים ,ארגוני המגדלים והיצואנים ואת מקבלי ההחלטות במשרד החקלאות (ובהם
גורמי המחקר וההדרכה) .המעקב אחר הסביבה העסקית מאפשר מתן תגובה מהירה לצורכי החקלאים ותכנון
אסטרטגי בסקטור הציבורי והפרטי.
פרוייקט דיגיטציה של החומרים המקצועיים נמשך גם ב.2015-
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פרסומים
בחטיבה קיים מערך של הוצאה לאור והפצת המידע.
החטיבה מפרסמת דו"חות תקופתיים (שבועיים ,רבעוניים ושנתיים) בנושא :מדדי מחירים של תוצרת
חקלאית (לדוגמא" :דין וחשבון כלכלי על מצב החקלאות בישראל " ,"2014דו"חות שבועיים  – 2015מחירי
ירקות ופירות נבחרים ,השינוי במחיר ופער התיווך" ,תרשימים אינטראקטיביים של מחירי פירות וירקות
נבחרים המתעדכנים מדי שבוע) ,הנשלחים למנויים ומתפרסמים באתר האינטרנט של המשרד.
בנוסף ,יצא לאור ב 2015-כתב העת "בחזית החקלאות" (גיליון מס'  3וגיליון מס' "AGRIfront" – At the ( )4
 - Forefront of Agricultureכתב עת למדיניות ,כלכלה ושיווק) ,כשבועיים לאחר הוצאתו מועלה הגיליון
המלא לאתר האינטרנט).
החטיבה מפרסמת עבודות מחקר בנושאים שיווקיים ותחרותיים ,ניירות עמדה ומדיניות שנעשו בחטיבה ,כמו
גם מידע על הנעשה בשוקי החוץ של ישראל (לדוגמא" :השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית –
 ,)"2014/15פרסומים תקופתיים ומגוון סקירות (לדוגמא :השווקים לתפוחי אדמה וגזרים מישראל – סקירה
תקופתית) ומצגות של הרצאות מימי עיון ,קורסים וכנסים (לדוגמא" :מה בין יוקר המחייה לחקלאי" "שיווק
רימונים בשוק המקומי ובשוקי היצוא – סקירה תקופתית") ,פרסומי החטיבה ניתנים לצפייה והורדה מאתר
האינטרנט של משרד החקלאות (.)2015
מבט ל2016-
ב 2016-ממשיכה החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה בנושאים הנמצאים בתהליך עבודה ,ביניהם :בחינת
אפשרויות לרפורמה במדיניות התמיכות בענף החקלאות (במרץ  2016פורסמה הצעה למתווה לרפורמה
כוללת במדיניות התמיכות) ,בחינה אסטרטגית של הביקוש למים בחקלאות לפי אזורים (שפירים ,קולחין),
כחלק מקידום תכנית אב למשק המים.
במסגרת ביצוע החלטת הממשלה מס'  2118בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי" ,הושלמו ואושרו התכניות
להפחתת נטל רגולטורי בתחום רישוי תכשירים כימיים לצמחים (חומרי הדברה) ובתחום רישוי תכשירים
ותרכיבים לשימוש ווטרינרי (חיסונים וחומרי חיטוי) .בשנת  2016תפעל החטיבה ,באמצעות תחום מדיניות
רגולציה ,לבחינת כלל הרגולציות הקשורות ביבוא (מוצרים מן החי ,מוצרים מן הצומח ,ציוד חקלאי ועוד).
באפריל  2016נערכו בחירות למועצת הצמחים לבחירת נציגי המגדלים לוועדות הענפיות במועצה (ירקות,
פירות ,הדרים וזית) ולמליאת המועצה (הדירקטוריון) .וועדת הבחירות המרכזית היתה בראשות השופטת
שרה ברוש ובהשתתפות נציגי הענפים ונציגי משרד החקלאות .הבחירות נערכו ב 37-קלפיות אשר היו
פזורות ברחבי הארץ .לאחר בחירת נציגי המגדלים ימונו על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר שאר הנציגים
למליאת המועצה (תעשיינים ,יצואנים ,נציגי ארגוני צרכנים ונציגי הממשלה) ,המליאה החדשה צפויה
להתכנס לישיבה ראשונה ביולי .2016
בחינת הפיכת חברת השוק הסיטוני לישראל בע"מ לזרוע ביצוע של המשרד כחברה ממשלתית ,ובחינת
הצורך בחקיקה בנושא הפעלת השוק כבסיס לפעילות השוק החדש.
החטיבה תמשיך בהכנת תכניות מדיניות בתחומי התמיכות בחקלאות ,תמיכה בהתארגנויות חקלאיות ,קידום
והתנעת רפורמות מבניות וסביבתיות ,קידום נושא הטמעת אסטרטגיית המשרד ביחידות השונות ,הקמת
צוותים אד הוק לבחינה וחקר נושאים שונים בחקלאות העתידית ,חקר שוקי היצוא ,הכנת תכניות תקציביות
וניהול נושא הפחתת סיכונים וביטוח.
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נספח א':
רשימת תאגידים באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר – 2015
חברות
 קרן נזקי טבע (קנ"ט)
 המנהלה להסדרים במגזר החקלאי
 חברת השוק הסיטוני לישראל בע"מ
מועצות סטטוטוריות
 המועצה לענף הלול
 מועצת הצמחים
 המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
חברות לתועלת הציבור (חל"צ)
 מועצת הדבש
 מועצת החלב
מועצות שאינן סטטוטוריות
 מועצת גפן היין

