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עתירה דחופה למתן צו על תנאי
בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המופנה אל המשיב והמורה לו להתייצב וליתן
טעם ,אם רצונו בכך ,מדוע לא יצהיר בית המשפט ויורה כי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על
טובין )הוראת שעה מס'  ,(9התשע"א –  2011הנו בטל ומבוטל.
בנוסף ,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על קיום דיון דחוף בעתירה בשל נסיבותיה.

ואלה נימוקי העתירה:

א .מבוא
.1

ביום  28.3.2011התקבל בכנסת חוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ) 2011להלן – "חוק התכנון"(.

.2

מטרות החוק נקבעו בסעיף  ,1ועיקרן" :להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו ,תוך הבטחת
מחירים נאותים ליצרנים ,למחלבות ולציבור" .החוק קובע כי לשם הגשמת המטרה יתקיימו בענף
תכנון והסדרה מרכזיים .עוד קובע החוק כי העותרת )להלן – "מועצת החלב" או "המועצה"(
תשמש כרשות המוסמכת לצורך תכנון והסדרת הייצור והשיווק בענף .החוק בא כדי לעגן את
הנוהגים וההסכמות לפיהם התנהל הענף במשך תקופה של למעלה מ –  50שנה.

.3

להלן תמצית השתלשלות הדברים שקדמו להגשת עתירה זו:

מ-62/219.1בית משפט4-
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א.

בחודש יוני  2011פרץ משבר הקוטג' שהתגלגל בסופו של דבר והיה למחאה ציבורית כוללת
בגין יוקר המחיה .תחת מכבש הלחצים הציבורי הנחה ראש הממשלה את השרים
והפקידים לאלתר פתרונות מהירים לסיפוק דרישות הציבור.

ב.

בנסיבות אלה קמה ועדת המשנה לבדיקת שוק מוצרי החלב בראשותו של מנכ"ל משרד
התמ"ת מר שרון קדמי )להלן – "ועדת קדמי"( .ועדה זו כונתה "צוות לפעולה מיידית"
והיא התיימרה לבחון את כל שרשרת הערך במשק החלב ,לזהות כשלים ,ולהגיש את
המלצותיה – כל זאת בתוך שבועיים ימים בלבד.

ג.

הועדה קיימה הליך חפוז ,חשאי ובלתי תקין בעליל .היא לא בחנה את כל הנתונים
הרלוונטיים ולא הביאה בחשבון את מכלול השיקולים הנוגעים לעניין .היא מידרה
במתכוון את נציגי משרד החקלאות ,המשרד האמון על הנושא ,היא לא התייעצה עם
המועצה ולא שמעה את עמדתה ,והיא לא קיימה שימוע כדין לכל הגורמים העוסקים בענף
החלב העתידים להיפגע מהמלצותיה .את טיוטת המלצותיה הציגה הועדה לראש
הממשלה ביום .17.7.2011

ד.

הנתונים עליהם הצביעה הועדה ,הראו באופן חד משמעי כי עיקר כשל השוק נעוץ במקטע
רשתות השיווק .למרות זאת ,ראתה הועדה להתמקד דווקא במקטע הרפתנים והמליצה
ביחס אליו לנקוט שורה של צעדים דרסטים ביותר ובהם הקפאת המכסה הארצית ,הנהגת
תחרות בין היצרנים לבין עצמם ,הפחתה מיידית של מחיר המטרה ,שינוי בסיס המחיר
ועוד ועוד.

ה.

המלצותיה של הועדה עמדו בסתירה חזיתית להוראות חוק התכנון שהתקבל אך זה עתה.
לטענת המועצה ,אם תיושמנה ההמלצות שוב לא ניתן יהיה לתכנן את הענף ולהסדירו
וממילא לא ניתן יהיה לקיים את מטרותיו – הספקה סדירה של חלב ומוצריו לאוכלוסיה
במחירים נאותים .אם כך יקרה ,ירד מהבמה ענף החלב כפי שהיכרנוהו ב 50-השנים
האחרונות ונזקים כבדים ובלתי הפיכים יגרמו לציבור כולו ולעוסקים בענף.

ו.

בנסיבות אלה ,ולאחר שפניותיה החוזרות ונשנות לא נענו ,הגישה המועצה ,ביום
 ,27.7.2011עתירה בבג"ץ  5587/11לפיו התבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הממשלה,
ראש הממשלה ושרי האוצר ,התמ"ת והחקלאות ,להתייעץ עם המועצה ולשמוע את
עמדתה וכן לקיים שימוע כדין לכל הגורמים בענף ,קודם לקבלת החלטה בנידון .העתירה
תלויה ועומדת.

ז.

ביום  2.8.2011הגישה ועדת קדמי את המלצותיה החתומות .התברר כי הועדה הרחיבה
את מסקנותיה והוסיפה המלצה בדבר פתיחה מיידית של יבוא מוצרי חלב )קטיגוריית
הגבינות ה"לא לבנות"( בכמויות שתהיינה בלתי מוגבלות בתוך  3שנים .המלצה חדשה זו
גובשה בחשאי תוך מידורו של משרד החקלאות ,מבלי להתייעץ במועצה ולשמוע את
עמדתה ומבלי לקיים שימוע כדין לכל הגורמים בענף .גם המלצה זו עומדת בסתירה לחוק
התכנון ואף לה יוודעו תוצאות הרסניות כקודמותיה.
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ח.

ביום  3.8.2011הופץ נוסח של הצעת החלטה ממשלתית המאמצת את המלצות ועדת קדמי
והיא הוגשה על מנת שתידון ותאושר בישיבת הממשלה הקרובה .ביום  4.8.2011הגיש
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה חוות דעת בה נמתחה ביקורת נוקבת על הצעת ההחלטה
ועל הליכי גיבושה .ביום  7.8.2011נדונה הצעת ההחלטה בישיבת הממשלה אך ,בשל
מחלוקות כבדות ,לא התקבלה .כוונותיה של הממשלה ביחס להמשך הדברים אינן ידועות
ולפי השמועה יועבר העניין כולו לדיון בועדת טרכטנברג העוסקת במחאה החברתית
הכוללת.

.4

ביום  ,2.8.2011הוא היום בו נחתמו המלצותועדת קדמי כאמור ,התברר כי שר האוצר לא המתין
לאישור ההמלצות ,ועוד באותו יום הזדרז חתם ופרסם את הצו בדבר פתיחת היבוא .צו זה מורה,
בפועל ,על פתיחה מיידית של היבוא במתווה עליו המליצה ועדת קדמי.

.5

לטענת המועצה ,הצו לפתיחת היבוא הוא בעליל בלתי חוקי .הוא הוצא בהליך חשאי ללא
היוועצות ושימוע .הוא הוצא למרות שלא התקבלה החלטת הממשלה שמכוחה אמור היה לצאת.
מעל הכל ,הוא הוצא בניגוד להוראות חוק תכנון משק החלב ,דיני המכס והיבוא .התקנתו נעשתה
בחוסר סמכות ובחריגה ממנה ,בשרירות תוך הפעלת שיקולים זרים ולמטרות פסולות .בנוסף ,הצו
לוקה בחוסר סבירות קיצוני .הותרתו על כנו תגרום נזקים כבדים ובלתי הפיכים לציבור כולו
ולגורמים העוסקים בענף .מכאן עתירה זו.

.6

זה מבנה העתירה :תחילה נסקור את העובדות הנוגעות לענף ולמועצת החלב )פרקים ב' ו  -ג'(,
לאחר מכן תוצג המערכת הנורמטיבית המסדירה את ענף החלב והרציונל העומד בבסיסה )פרקים
ד' ו – ה'( ,בהמשך תפורט השתלשלות הדברים שקדמה להגשת העתירה )כפי שהוצגה גם בעתירה
שהוגשה בבג"צ  5587/11ובהודעת עדכון במסגרתה( )פרק ו'( ,לאחר מכן תוצגנה העובדות הנוגעות
לפתיחת היבוא )פרק ז'( ,ולבסוף יוצג הטיעון המשפטי )פרק ח'(.

ב .ענף החלב
.7

.8

ענף החלב הוא ענף חקלאי רב חשיבות .זה הוא אחד משני הענפים החקלאיים היחידים שנותרו
כענפים מתוכניים ,על כלל היבטיהם .הסדרת הענף ,במשך עשרות שנים ,מתבצעת בהתאם
למאפייניו הייחודיים ולפי מדיניות הממשלה המבקשת לשמר ולחזק את הפריסה ההתיישבותית
בפריפריה.
כך מתואר הענף בדברי ההסבר להצעת חוק התכנון:
"ענף החלב הוא ענף חקלאי רב חשיבות .היקף הייצור השנתי של החלב הגולמי
בישראל בשנת  2007היה כ 1,185 -מיליון ליטרים של חלב ,בערך כספי של כ2.4-
מיליארד ) ₪בשער המשק( .בשל מאפייניו הייחודיים של הענף ,כפי שיפורט להלן ,זהו
אחד משני הענפים החקלאיים היחידים שנותרו כענפים מתוכננים ,על כל היבטיהם:
ייצור על פי מכסות ,מעורבות ממשלתית בוויסות כמויות חומרי הגלם ,פיקוח על
מחירים וכיוצא בזה.
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מאפייניו הייחודיים של ענף החלב ,המחייבים תכנון והסדרה הם אלה:
-

חלב גולמי ,המשמש לייצור מזון בסיסי ,הוא מוצר מתכלה המתקלקל במהירות .יש
צורך לעבדו ולשווקו בתוך זמן קצר ,ולשם החזקתו ושימורו באיכות נאותה נדרשים
מתקני קירור מתאימים;

-

לא ניתן לשווק חלב או מוצרי חלב לצרכן הסופי בלא פסטור ועיבוד תעשייתי במחלבה;

-

ייצור חלב במשק החקלאי ועיבודו במחלבות ,הוא תהליך עתיר הון וטכנולוגיה ורוב
ההשקעה בתשתיות ובמתקנים אינה ניתנת להסבה לשימושים חלופיים;

-

שמירה על כושר הייצור בענף לצורך הבטחת אספקה שוטפת של מוצרי חלב לצרכנים,
מחייבת תכנון לטווח ארוך בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בהקמת תשתיות הייצור,
העיבוד והשיווק ובהיערכותן;

-

תנודתיות קיצונית בייצור החלב בין עונות השנה ,גורמת לייצור עודפי חלב ניכרים
בחורף ועודפי ביקוש בקיץ .כדי לשמר את עודפי החלב יש לעבדו לאבקת חלב וחמאה,
שהם חומרי גלם חלביים הניתנים לאחסון ולשימור ,בתהליך יקר ביותר;

-

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951 -ודרישות הכשרות ,המחלבות אינן
פועלות בשבתות ובחגים והחלב שמופק מחליבת הפרות במועדים אלה מופנה לייצור
אבקת חלב .לפיכך קיימת תנודתיות חריפה בייצור החלב גם על בסיס שבועי ,אשר
מחייבת ויסות וטיפול בדרך של ייבוש החלב לאבקה וחביצתו לחמאה .מציאת
שימושים לעודפי הייצור הכרחית לוויסות הכמויות והמחירים בענף ,תוך הבטחת
אספקה שוטפת של מוצרי חלב לצרכנים.
בנוסף לנימוקים האמורים בדבר הצורך בתכנון והסדרה בענף החלב ,שעיקרם נימוקים
כלכליים ,יש לתכנון בענף זה היבט משמעותי נוסף :התכנון בענף שבו ייצור החלב
מוסדר ומכסות ייצור חלב מוענקות ליצרנים המתגוררים במשקים חקלאיים
ומתפרנסים מייצור חלב כעיסוק עיקרי ,מאפשר ליישם את מדיניותה של הממשלה
לשמר ולחזק את הפריסה ההתיישבותית ,באמצעות הגנה על משקי החלב הפעילים,
ויצירת עוגן כלכלי להתיישבויות בפריפריה" )שם בעמ' (704
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אלה הם הנתונים העדכניים לשנת :2011
היקף ייצור החלב מסתכם ב  1.3 -מיליארד ליטר לשנה .יצרני החלב ,מחזיקים ב  950 -רפתות
ובעדר של  120,000פרות חולבות 42% .מהיקף הייצור מרוכז במגזר המשפחתי )בעיקר מושבים( ב
  770רפתות;  57%מהיקף היצור מרוכז במגזר השיתופי )בעיקר קיבוצים( ב  163 -רפתות ,ו 1% -מהיקף היצור מרוכז בבתי הספר ב  14 -רפתות ורפת של מנהל המחקר החקלאי .המחלבות הן:
תנובה ,טרה )כולל צוריאל וגלעד( ,שטראוס )כולל יוטבתה ואביב( ,גד ,רמת הגולן ,ועוד כ – 70
מחלבות קטנות.

5

עוד יש לציין כי במהלך עשר השנים האחרונות הושקעו בענף החלב  2מיליארד  ₪מתוכו  670מליון
 ₪מתקציב המדינה בתהליך רפורמה  -שדרוג הרפתות ,בהתאם לדרישת המדינה;  100מיליון ₪
בתשתיות להובלת חלב – מיכליות חדישות; וכ –  1.5מליארד  ₪בהקמת מחלבות חדשות
ומודרניות.

ג .מועצת החלב
.10

מועצת החלב ,העוסקת בהסדרת הייצור והשיווק של החלב מזה כ –  50שנה ,נקבעה בחוק התכנון
כרשות המוסמכת לענף החלב.

.11

המועצה היא תאגיד ללא כוונת רווח המאגד את הממשלה ,היצרנים ,המחלבות והצרכנים.
במועצת המנהלים מכהנים חמישה דירקטורים מטעם המדינה  -נציגי משרדי האוצר ,התמ"ת
החקלאות והבריאות .יו"ר המועצה הוא נציג הממשלה ובידו זכות וטו על החלטות הנדונות
במוסדותיה .מסמכי ההתאגדות של המועצה מצורפים כנספח א'.

.12

עד לחקיקתו של חוק התכנון החדש ,היו רק מיעוטם של ההסדרים פרי חקיקה ורובם היו פרי
הסכמים ,נוהגים ומנהגים שנקבעו בין המגזרים השונים בענף לבין הממשלה – הכל במסגרת
מועצת החלב או באמצעותה .מתוקף זאת המועצה היא גם בעלת המומחיות המקצועית הגבוהה
ביותר ביחס לענף החלב ובידה מאגר הנתונים הסטטיסטיים והאחרים של הענף ושל העוסקים בו.
מאגר נתונים זה הוא הבסיס לכל ההחלטות וההסכמות הנקבעות בענף ולגביו.

.13

מעמדה ,תפקידיה וסמכויותיה של המועצה עוגנו בחוק התכנון .סעיף )16א( לחוק קובע:
"מועצת החלב תפעל לקידום ולמימוש מטרות חוק זה ,והיא תהיה מוסמכת לפעול
למטרות אלה –
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)(1

הסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור;

)(2

עידוד ,ייזום ומימון פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול משק החלב ,ובכלל זה ביצוע
מחקרים ,הדרכה מקצועית וביטוח מקנה;

)(3

עידוד צריכת חלב ומוצריו ופירסומם;

)(4

תמיכה בפעולות ארגונים יציגים לקידום ופיתוח כלל משק החלב לפי חוק זה
ושיתוף פעולה איתם ,והכל בהתאם למטרות מועצת החלב לפי חוק זה ולפי
מבחנים שוויוניים".

המועצה עוסקת בהסדרת הייצור והשיווק של החלב על כל היבטיהם ובכלל זה :העמדת התשתית
הארגונית ,המידע וכח האדם הדרושים לצורך קביעת המכסות ,ביצוע התכנון הענפי ,ויסות
כמויות החלב במשק ,קיום קרנות וניהולן לצורך זה ,ניהול והחזקת מעבדות לניטור איכות החלב
ובריאות העטין ,ביצוע פעולות ציבוריות כגון :מחקרים ,פעולות הדרכה ,פעולות לשם טיפוח עדר
החלב ובריאות הפרות והזנתן ,ביצוע סקר רווחיות הרפת ,הסדרת פינוי וכילוי פגרים ,פעולות
הסברה ,פרסום וקידום מכירות ועוד ועוד.
תקציב המועצה לשנת  2011מסתכם בסך של כ –  67מיליון .₪
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.15

לפי חוק התכנון ,לצד היות המועצה הרשות המוסמכת לצורך הסדרת הייצור והשיווק ,היא גם
הגורם המייעץ הראשי לממשלה בכל הנוגע לענף החלב :סעיף )12א( לחוק קובע כי תקנות לענין
מכסות חלב תקבענה בהתייעצות עם מועצת החלב; סעיף )12ב( לחוק קובע כי תקנות לענין
הסדרת ייצור ושיווק של חלב גולמי ולענין ויסות כמויות החלב במשק תקבענה בהתייעצות עם
מועצת החלב.

.16

הרכבה של המועצה ודרכי פעולתה הם שמאפשרים את ההרמוניה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה
כחוק לשם הסדרת המערכת המורכבת עליה היא מופקדת.

ד .המסגרת הנורמטיבית – חוק התכנון
.17

ענף החלב הוא ,אם כן ,ענף מתוכנן על כל היבטיו .זאת ,בין היתר ,באמצעות מכסת ייצור ארצית
המחולקת למכסות ייצור אישיות ,מחירי מטרה ליצרן ,מחירים מפוקחים לצרכן על חלק ממוצרי
החלב וקיום מערכת מרכזית אחת המסדירה את הייצור והשיווק ומפקחת עליו.
נסקור להלן את המערכת הנורמטיבית שחלה על ענף החלב לפני חקיקת חוק התכנון החדש ולאחר
מכן.

עד לחקיקת חוק התכנון החדש
.18

על אף היות ענף החלב ענף מתוכנן על כל היבטיו ,הסדרתו הנורמטיבית היתה חלקית בלבד .זאת,
באמצעות דברי החקיקה הבאים:
א.

חוק תכנון משק החלב בישראל ,תשנ"ב – ) 1992להלן – "חוק התכנון הנוכחי"(.

ב.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב( ,התשכ"ז –  1967שהוצא מכח חוק הפיקוח

על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ) 1957 -להלן – "צו החלב"(.
ג.

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,תשנ"ו – ) 1996להלן – "חוק הפיקוח"(.

ד.

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל"ט – ) 1979להלן – "פקודת היבוא"(; פקודת
תעריף המכס והפטורים) 1937 ,להלן "פקודת המכס"(; חוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף(,
התש"ט – ) 1949להלן – "חוק המכס"(; חוק מס קניה )טובין ושירותים( ,התשי"ב – 1952
)להלן – "חוק מס קניה"( )להלן ביחד – "פקודות היבוא והמכס"(.

.19

נסקור להלן ,בקצרה ,דברי חקיקה אלה:
) (1חוק התכנון הנוכחי

.20

חוק התכנון הנוכחי קובע את העיקרון בדבר ייחוד השיווק והיקף הייצור – הכל מייצור מקומי
פרט לייבוא מוגבל.
סעיף  2לחוק קבע כי:
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")א( שיווק חלב ומוצריו בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד או מיבוא שהותר על-פי סעיף
קטן )ב(.
)ב( שר התעשייה והמסחר רשאי ,לאחר התייעצות עם שר החקלאות ,להתיר ייבוא מוצרי
חלב לישראל בכפוף להוראות כל אמנה בינלאומית שישראל צד לה".
סעיף )3א( לחוק קבע כי:
"השר יקבע את היקף היצור המקומי מדי שנה על-פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של
חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו ,לפי הגבוה מביניהם".
.21

פרט לעיקרון כללי זה מכיל חוק התכנון הנוכחי הוראות נוספות ספורות בלבד .לענייננו ,רלוונטית
רק הוראת סעיף  4הקובעת כי חלוקת מכסות חלב מכח צו החלב תהא כפופה להיקף הייצור
המקומי כאמור בסעיף .3
עולה כי חלק נכבד מההוראות האלמנטריות הנוגעות להסדרת ענף החלב ותכנונו ,נפקדו מהוראות
חוק התכנון הנוכחי .אלה ,כאמור ,נקבעו בהסכמות במסגרת מועצת החלב ובאמצעותה במשך
עשרות שנים.
) (2צו החלב

.22

צו החלב עוסק בעיקרו בהוראות הנוגעות למכסות החלב האישיות ,דרכי קביעתן ,חלוקתן,
העברתן ,שותפויות ביחס אליהן וחובת אספקת החלב למחלבות כמשמעותן בצו .בנוסף ,מטיל הצו
על המחלבות חובות דיווח שונות.
) (3חוק הפיקוח

.23

עד שנת  1996היו מחיריהם של כל מוצרי החלב נתונים לפיקוח לפי צווים מכח חוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח –  1957ולאחר מכן ,עד לשנת  ,1997לפי צווים מכח חוק הפיקוח.
בהמשך ,הוסר הפיקוח באופן הדרגתי .לפי הצו האחרון מיום  23.5.2011מונה סל המוצרים
המפוקחים עשרה מוצרים ובהם חלב שתיה מסוגים מסויימים ,אשל ,גיל ,שמנת חמוצה ,חמאה
רגילה ,גבינה קשה חצי שמנה עמק וגבינה קשה גלבוע .צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר
מירבי לחלב ומוצריו( ,התשנ"ה –  1995וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מירביים
לחלב ומוצריו( ,התשע"א –  2011מצ"ב מסומנים נספח ב' ונספח ג'.
) (4פקודות היבוא והמכס

.24

פקודות היבוא והמכס הן מושא ענייננו כאן ועל כן נדון בהן בהרחבה בהמשך הדברים .כאן נציין
רק כי לטענת המועצה ,שרי האוצר והתמ"ת אמורים להפעיל את סמכויותיהם ביחס ליבוא
ומיכוס חלב ומוצריו בהתאם ובכפוף להוראות חוק התכנון הנוכחי וזה החדש .נציין עוד כי ,כעניין
של עובדה ,עד להתקנתו של צו פתיחת היבוא ,יובאו ארצה מוצרי חלב במכס מופחת רק בכמויות
מוגבלות המתחייבות מהסכמים בינלאומיים שישראל צד להם .אלה הסתכמו בכ 10%-מהכמות
הכוללת של הצריכה המקומית )בנוסף ,ליבוא תחליפי חלב בכמות של כ.(10%-

8

לאחר חקיקת חוק התכנון החדש
.25

ביום  ,28.3.2011לאחר שלוש שנות דיונים ,התקבל בכנסת חוק התכנון החדש.

.26

חוק התכנון החדש בא למלא את שהחסיר חוק התכנון הנוכחי .כאמור בדברי ההסבר להצעת חוק
התכנון החדש:
"על אף היות ענף החלב ענף מתוכנן על כל היבטיו ,התכנון בענף זה מעוגן כיום נורמטיבית
באופן חלקי וחסר) "...שם בעמ' " (704החוק המוצע בא לעגן בחקיקת מסגרת מודרנית,
כוללת ומקיפה ,את הסמכויות הנדרשות לצורך התכנון וההסדרה של ענף החלב" )שם
בעמ' (705

.27

חוק התכנון החדש קבע בסעיף  1את המטרה שעמדה תמיד ביסוד הדברים:
") (1לפתח ,לייעל ולבסס את משק החלב בישראל ,תוך הבטחת איכות ובטיחות
ייצור החלב ושיווקו;
) (2להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו ,תוך הבטחת מחירים נאותים
ליצרנים ,למחלבות ולציבור ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות"

.28

החוק החדש חזר על העקרונות בדבר ייחוד השיווק והיקף הייצור – הכל מייצור מקומי פרט
לייבוא מוגבל )סעיפים  3ו –  4לחוק( .יצוין ,כי בסעיף )3א( לחוק התכנון נוספו המילים "או לפי כל
דין" שלא היו בסעיף )2א( לחוק התכנון הנוכחי ,כך שבהוראה החדשה נקבע כי" :שיווק חלב
ומוצרי חלב בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד ,או מייבוא שהותר על-פי סעיף קטן )ב( או לפי כל
דין".

.29

התוכן החסר שנוצק בחוק החדש היה ,בעיקרו ,כתוכנם של ההסדרים שלפיהם נהג הענף במסגרת
המועצה ובאמצעותה ,במשך עשרות השנים שקדמו לחקיקתו:
נקבעו הוראות מפורטות לענין מכסות ייצור אישיות ונקבע כי מנכ"ל מועצת החלב יעמוד בראש
ועדת המכסות ומועצת החלב תעניק לועדת המכסות את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה
)סעיפים  5-11לחוק(; נקבעו הוראות לענין הסדרת הייצור והשיווק ונקבע כי שר החקלאות,
בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יתקין תקנות לצורך זאת )סע' 12
לחוק(; נקבעו הוראות הקובעות את מחיר המטרה ליצרנים כמחיר מפוקח ונקבעה הזיקה בין
מחיר זה לבין המחירים המפוקחים של מוצרי החלב )סעיפים  13-15לחוק(; נקבעו הוראות
המעגנות את מעמדה ,תפקידיה ,סמכויותיה ,דרכי פעולתה ודרכי מימונה של מועצת החלב
)סעיפים  16-30לחוק(; נקבעו הוראות עונשיות וסמכויות פיקוח ואכיפה )סעיפים  31-35לחוק(.

.30

בפרק ז' לחוק החדש נקבעו הוראות תחילה ומעבר :נקבע כי החוק יחל ששה חודשים מיום
פרסומו ונקבעו הוראות שנועדו להבטיח כי ההסדרים ששררו בענף יעמדו בתוקפם עד לתחילתו
של החוק – כך לגבי הוראות צו החלב )סע'  43לחוק( ,כך לגבי מחיר המטרה )סע'  44לחוק( וכך
לגבי היטלי המועצה )סע'  45לחוק(.
בהקשר זה יש להדגיש כי אם יטען מאן דהוא שאין לשמוע את טענות המועצה בעתירה זו ,כולן או
חלקן ,מכיוון שהחוק החדש יחל רק ביום  – 6.10.2011אף אנו נשיב לו ,כי אין זו אלא טענה
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פורמליסטית ,שהרי המחוקק אמר את דברו וממילא ,חוק התכנון החדש מעגן ומשקף את
ההסדרים שלפיהם התנהל הענף כל השנים.

ה .הרציונל הנורמטיבי  -ענף מתוכנן
.31

מטרת החוק היא ,כאמור ,להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו תוך הבטחת מחירים נאותים
ליצרנים ,למחלבות ולציבור )סעיף  1לחוק(.

.32

כדי להגשים את מטרת החוק נקבע כי הענף חייב להיות מתוכנן:
"הסעיף המוצע קובע את מטרות החוק ,אשר לשם השגתם נחוצים התכנון וההסדרה
האמורים בענף החלב .כאמור ,תכנון משק החלב נדרש לשם פיתוחו ,ייעולו וביסוסו
של הענף ולשם הבטחת אספקה סדירה של חלב לציבור הצרכנים ,במחירים נאותים
ליצרנים ולציבור ותנאים הולמים לפעילות המחלבות" )הצ"ח ,דברי ההסבר לסעיף ,1
שם בעמ' ) (705ההדגשות הוספו(

.33

כחלק מן האמור ,התכנון וההסדרה בענף החלב דרושים גם כדי לשמר ולחזק את הפריסה
ההתיישבותית באמצעות הגנה על משקי החלב הפעילים .כך בדברי ההסבר לחוק ,כך בהחלטות
הממשלה ,וכך גם בחוק עצמו:
א.

בדברי ההסבר:
"בנוסף לנימוקים האמורים בדבר הצורך בתכנון והסדרה בענף החלב ,שעיקרם
נימוקים כלכליים ,יש לתכנון בענף זה היבט משמעותי נוסף :התכנון בענף שבו
ייצור החלב מוסדר ומכסות ייצור חלב מוענקות ליצרנים המתגוררים במשקים
חקלאיים ומתפרנסים מייצור חלב כעיסוק עיקרי ,מאפשר לקיים את
מדיניותה של הממשלה לשמר ולחזק את הפריסה ההתיישבותית ,באמצעות
הגנה על משקי החלב הפעילים ,ויצירת עוגן כלכלי להתיישבויות בפריפריה"
)הצ"ח שם בעמ' (704

ב.

בהחלטות הממשלה:
הממשלה קיבלה החלטות מס'  2322ומס'  2326מיום  17.10.2010בדבר צעדים שיש לנקוט
כדי לחזק את החקלאות בפריפריה ,המצורפות כנספח ד' ונספח ה' בהתאמה .כך למשל
הוגדרו העקרונות שצריכים להנחות את ועדת השרים שהופקדה על הענין:
"עידוד חקלאות רב משימתית ורב תפקודית המייצרת ומספקת מזון טרי,
בריא ,איכותי ,מגוון ובעלות סבירה בכל ימות השנה ,ערכי נוף וסביבה,
התיישבות ופיתוח הכפר וערכים שבין אדם ואדמתו ,וכל זאת תוך ראיה רב-
דורית של המקורות והאמצעים ושמירתם לדורות הבאים" )סע' )4ג()(1
להחלטה מס' (2326
ובדברי ההסבר להחלטה נאמר כי:
"מהות ההחלטה הנה קביעת מדיניות לפיה הממשלה תפעל כדי לאפשר
תנאים בסיסיים להמשך קיום ופיתוח ההתיישבות ,בתיאום עם התנועות ועם
נציגי הישובים ולמציאת פתרונות והסדרים הדרושים כיום ובעתיד" )עמ' מס'
 2לדברי ההסבר להחלטה הנ"ל(
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ג.

בחוק עצמו:
סעיף )12א() (1לחוק התכנון החדש קובע כי השר יקבע הוראות לענין מכסות חלב
ובמסגרת זו נקבע ,בין היתר ,כי:
"...ובלבד שחלוקת המכסות תעשה על בסיס חלוקת המכסות בשנים
הקודמות ,לשם השגת מטרות חוק זה ועל-פי שיקולים נוספים לרבות פריסת
ההתיישבות ופיתוח הכפר וצמצום פערי מכסות בין יצרנים" )ההדגשה הוספה(

.34

כפי שאמרנו לעיל ,המערכת הנורמטיבית המסדירה את ענף החלב מורכבת מהוראות חוק התכנון,
חוק הפיקוח ופקודות היבוא והמכס .זו היא מערכת של כלים שלובים .מטרת העל החולשת על
המערכת כולה היא המטרה הקבועה בחוק התכנון בהיותו חוק ספציפי המסדיר את ענף החלב.
לפיכך ,הוצאת צווים מכח חוק הפיקוח ופקודות היבוא והמכס ,ביחס לחלב ומוצריו ,צריכה
להעשות בהתאם להוראות חוק התכנון ולצרכי התכנון המיועד להגשים את מטרות החוק.

.35

בהתאם לזאת ,התכנון מבוסס ,בראש ובראשונה ,על ההגבלות המוטלות על היצרנים בדמות
מכסות הייצור האישיות והמחירים המפוקחים )מחיר המטרה( ,אך הגבלות אלה מתאזנות
באמצעות העיקרון ולפיו מצד אחד ,הצריכה המקומית מסופקת מייצור מקומי בלבד ומצד שני
הייבוא מתבצע רק ביחס לכמויות מוגבלות בהתאם להסכמים בינלאומיים שחלים על ישראל או
בעת מחסור.

.36

התכנון הוא ,איפוא ,הרציונל של החוק ,הוא נשמת אפו ובלעדיו לא תתאפשר הגשמת מטרתו.

ו .השתלשלות הדברים שקדמה להגשת העתירה
.37

בחודש יוני  2011התעוררה מחאה ציבורית בשל מחירו של גביע גבינת קוטג' ומאז היא ידועה
כ"משבר הקוטג'" .המחאה התרחבה וכללה לבסוף את כל מוצרי המזון .על רקע זה ,הוקמה ועדה
ממשלתית כדי שתבחן את תחום המזון בכלל ואת משק החלב בפרט ותגיש את המלצותיה.

.38

נסקור להלן את האירועים העובדתיים כפי שהתרחשו במהלך כחודש ימים ,מאז הקמת הועדה
ועד לישיבת הממשלה שנועדה לאשר את המלצותיה אך לא עשתה כן.

הקמת ועדת קדמי
.39

בהתאם לכתב מינוי מיום  27.6.2011המצ"ב כנספח ו' )להלן – "כתב המינוי"( ,הוקמה ועדה
"לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה" )להלן – "ועדת המזון"(.
במסגרת ועדת המזון ,הוקמה ועדת משנה לענייני משק החלב ומוצריו בראשות מנכ"ל משרד
התמ"ת מר שרון קדמי )להלן " -ועדת קדמי"( וכן הוקמה ועדת משנה לענייני מיסוי )להלן –
"ועדת המסוי"(.

.40

על ועדת המזון הוטל לגבש המלצות ביחס לכל תחום מוצרי המזון ובכלל זאת משק החלב:
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"הצוות יפעל במטרה למפות את הנעשה בשווקים אלו ,לאתר כשלי שוק ככל
שישנם ,ולגבש המלצות לצורך הגברת התחרות ושיפור רווחתו של הצרכן"
)פסוק אחרון במבוא לכתב המינוי(.
בהגדרת התפקידים הוטל על ועדת המזון:
"להמליץ ,ככל שידרש ,על הפעולות הנדרשות להגברת התחרות לשם רווחת
הצרכנים בשווקי החלב בפרט והמזון בכלל ,לרבות שינויי החקיקה הנדרשים"
)סעיף ד' בעמ'  1לכתב המינוי(.
ביחס למשק החלב ,נאמר:
"לדון באופן פרטני בתחום משק החלב ומוצריו ולפרט את שרשרת הערך
במוצרי החלב .לענין משק החלב יגבש הצוות ,באמצעות צוות משנה ,המלצות
להגברת התחרות בתחום לצורך הנחת תשתית להפחתת המחיר הסופי לצרכן,
בטווח הקצר ובטווח הארוך" )סעיף ג' בעמ'  1לכתב המינוי( )ההדגשות הוספו(.
.41

כעולה מכתב המינוי ,ועדת המזון מנתה  7חברים בכירים ואילו ועדת קדמי מנתה  5חברים
זוטרים )זולת היו"ר קדמי( )ר' עמ'  2לכתב המינוי(.

.42

באשר ללוח הזמנים ,נקבע כי ועדת המזון תגיש "דו"ח התקדמות" בתוך  8שבועות ותשלים את
עבודתה ותגיש המלצותיה בתוך  4חודשים ,אך אם תזקק לארכה ,תגיש דו"ח ביניים במועד
האמור.

.43

עולה ,כי ועדת המזון היא שהוסמכה ,בהתאם לכתב המינוי ,להגיש את ההמלצות ביחס למשק
החלב וזאת ,בתוך  4חודשים אלא אם תבקש ארכה נוספת .אולם ,בניגוד לכך ,בהודעה של משרד
התמ"ת שהתפרסמה ביום  ,27.6.2011הוא מועד המינוי ,נאמר כי דווקא ועדת קדמי שכונתה
"צוות פעולה מיידית" ,היא שתגיש את ההמלצות וזאת בתוך שבועיים בלבד! )הפרסום בענין זה
מאתר משרד התמ"ת מצ"ב נספח ז'(.

ההליך שקיימה הועדה
.44

ועדת קדמי קיימה  6פגישות והגישה את המלצותיה לראש הממשלה ביום .17.7.2011

.45

מנכ"ל המועצה הוזמן להשתתף בשתי הפגישות הראשונות .המפגש הראשון התקיים ביום
 .26.6.2011מר קדמי הגדיר את הנושא הנדון כניסיון להגיע ל"עסקת חבילה" כוללת בין ארבעת
הגורמים בשרשרת ייצור החלב )חקלאים ,מחלבות ,רשתות השיווק והממשלה( ,כאשר כל אחד
מהצדדים יתן את חלקו .לבקשת ראש הצוות בפגישה ,מבלי שהתבקש לכך מראש ,סקר מנכ"ל
המועצה את ענף החלב באמצעות מצגת כללית שהיתה ברשותו .בתום הישיבה ביקש מר קדמי
מכל אחד מארבעת הצדדים להגיע לישיבה הבאה כדי למסור את הצעתו בדבר תרומתו האפשרית.
המפגש הבא התקיים ביום  .7.7.2011מר קדמי ביקש מנציג רשתות השיווק מר אריה זייף ,מנציג
המחלבות מר שרגא ברוש ומנציג החקלאים מר יעקב בכר למסור את עמדתם .התברר כי אין כל
סיכוי להגיע ל"עסקת חבילה" .המפגש הסתיים בלא כלום .מנכ"ל המועצה הביע תמיהה מדוע
הממשלה לא מוסרת את עמדתה ולא מניחה הצעה או רעיון כלשהו .המנכ"ל הוסיף שהוא מקווה
כי זימונו לא נועד ליצור מראית עין של קיום התייעצות או שימוע .במענה הודיע מר קדמי כי
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הממשלה תקבל החלטות בתוך  72שעות מבלי למסור מה טיבן של החלטות אלה ,אך הבטיח כי
לפני קבלתן תנתן למועצה אפשרות להגיב.
.46

מכאן ואילך פעלה ועדת קדמי בתוככי עצמה .המועצה פנתה ,פעם אחר פעם ,אל המשיבים ודרשה
כי יוועצו עמה וישמעו את עמדתה וכי יקיימו שימוע כדין לכל הגורמים הרלוונטיים לענף ,קודם
לגיבוש ההמלצות .בקשתה של המועצה סורבה בטענה כי לרשות הועדה עמד זמן קצר שבמסגרתו
כבר קויימה חובת ההיוועצות עם המועצה .טענתה זו של הועדה ,כאילו במפגשים בהם נדונה
"עסקת החבילה" קויימה חובת ההתיעצות עם המועצה ,הייתה בעליל טענה מופרכת וחסרת תום
לב .המועצה שבה וחזרה על דרישותיה אך לשווא .חליפת המכתבים בעניין זה מצורפת כדלקמן:
מכתב ב"כ המועצה מיום  7.7.2011מצ"ב נספח ח' ; מכתב מנכ"ל המועצה אל הממונה על אגף
התקציבים מיום  11.7.2011מצ"ב נספח ט'; מכתב מנכ"ל המועצה אל ראש הממשלה מיום
 12.7.2011מצ"ב נספח י' מכתב רכזת מים וחקלאות במשרד החקלאות אל המועצה מיום
 12.7.2011מצ"ב נספח יא'; מכתב ב"כ המועצה אל הרכזת מיום  13.7.2011מצ"ב נספח יב';
מכתב ב"כ המועצה מיום  14.7.2011מצ"ב נספח יג'; מכתב מנכ"ל המועצה אל מר קדמי מיום
 18.7.2011מצ"ב נספח יד'; מכתב מר קדמי אל מנכ"ל המועצה מיום  19.7.2011מצ"ב נספח טו'.

.47

מאוחר יותר התברר למועצה כי גם משרד החקלאות ונציגיו מודרו מדיוני הועדה .במכתבם של
ד"ר תניב רופא ומר אורי צוק-בר אל שרת החקלאות מיום  27.7.2011המצ"ב נספח טז' ,נאמרים,
בתמצית ,הדברים הבאים:
המכתב פותח במילים הבאות:

א.
•

"נציגי משרד החקלאות אכן מונו לועדת המשנה לחלב על-ידי שר התמ"ת
ושר האוצר אך בפועל לא מעט מהדיונים התקיימו ללא נוכחות נציגי
המשרד.

•

כמו כן יש לציין כי נציגי המשרד לא שותפו בקבלת ההחלטות ובכתיבת
ההמלצות.

•

לצערנו ,בפועל ,נציג המשרד שימשו מעין משקיפים ,וגם זאת באופן חלקי,
כאשר אף לא עמדה מהותית אחת מאלו שהוצגו על-ידי נציגי המשרד נכללה
במסגרת ההמלצות הסופיות" )ההדגשות הוספו(.

ב.

בהמשך הדברים ,בסעיפים  1-9למכתב ,מוצגת עמדת משרד החקלאות במספר עניינים
שנדונו בועדה ותמציתם היא כי הצעדים הדרסטיים המדוברים יגרמו לפגיעה אנושה
ברפתנים מבלי שיביאו להורדה משמעותית במחירי לצרכן והם אף יביאו להפחתה מיידית
בייצור המקומי של חלב ,יסכנו את האספקה הסדירה ויקטינו את היעילות במשק
החקלאי.

ג.

בסיכום המכתב נאמרים הדברים הבאים:
"שלושת ההמלצות העיקריות :הפחתת מחיר המטרה ,הרחבת יבוא קיצונית,
וביטול הפטור להסדר כובל לחקלאות:
 .1התקבלו שלא על דעת משרד החקלאות.
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 .2ללא בדיקת ההשלכות המרחיקות לכת שלהן על שוק החלב ועל ענף הרפת.
 .3התקבלו על-ידי המשרדים שאינם אמונים על ענף החלב וללא היכרות
מעמיקה של הענף.
 .4התקבלו בחופזה ,בניגוד לעבודת המטה הבינמשרדית המעמיקה של מעל ל
–  3שנים בהם הוכן חוק תכנון משק החלב אשר אושר רק לפני חודשים
ספורים בכנסת.
נוכח האמור לעיל ,עמדתנו היא ,כי יש לחדש את עבודת הועדה ,להשלים
עבודת מטה מסודרת בהשתתפות מלאה של כלל הגורמים השלטוניים ,ותוך
השענות על נתונים מלאים ומפורטים ,ולבחון באופן יסודי את ההשלכות של
ההצעות השונות בטרם תתקבלנה החלטות" )ההדגשת הוספו(
.48

עולה כי ועדת קדמי התיימרה ,בתוך שבועיים ימים ,לבחון את כל שרשרת הערך במשק החלב,
לזהות את הכשלים ,ולהמליץ על הצעדים שיש לנקוט לפתרונם .כל זאת ,תוך מידור נציגיו של
משרד החקלאות ,שהוא המשרד האמון על הנושא ,ללא היוועצות עם המועצה שהיא הרשות
המוסמכת והמומחית הראשונה במעלה בתחום ,ומבלי לקיים שימוע כדין לכל הגורמים בענף
העתידים להיפגע מן ההמלצות.

.49

על רקע דברים אלה נציג להלן את מסקנות הועדה.

מסקנות הועדה – המסמך הראשון
.50

מסקנות הועדה הוצגו בפני ראש הממשלה ביום  17.7.2011בלוויית מצגת .עותק מן המסקנות
נמסר למנכ"ל המועצה בדוא"ל מיום  18.7.2011מאת מר קדמי .המסקנות בצירוף הדוא"ל

המלווה והמצגת מצ"ב כנספח יז' ונספח יח' בהתאמה.
.51

במצגת הנ"ל ,תחת הכותרת "כשלים" ,מופיעים נתונים ביחס לעלייה בעלות גביע הקוטג' במשך 6
השנים האחרונות ,דהיינו מאז שנת  .2005עובדה ראויה לציון שאינה נזכרת ,משום מה ,היא כי
מחירו של הקוטג' יצא מפיקוח בשנת  .2006ואלה הנתונים:
א.

במקטע של הרפתנים העלייה היא מ –  ₪ 1.48ל –  ,₪ 1.92עלייה של .29%

ב.

במקטע של המחלבות העלייה היא מ –  ₪ 2.12ל –  ,₪ 2.99עלייה של .41%

ג.

במקטע רשתות השיווק העלייה היא מ –  ₪ 0.54ל –  ,₪ 1.37עלייה של .153%

מן הנתונים הללו ברור בעליל כי הכשל נעוץ בעיקר במקטע רשתות השיווק .למרות זאת ,הועדה
ראתה להמליץ ,ביחס למקטע זה ,על צעדים שתיוודע להם השפעה ,אם בכלל ,רק בטווח הארוך.
כך ,ביחס לדרישת דוחות כספיים )סעיף  3למסמך( ,בדיקת קשרי ספק-קמעונאי )סעיף  ,(4חקיקה
לצורך סימון מוצרים )סעיף  .(8הועדה לא ראתה להמליץ על הטלת פיקוח ביחס למחירי הרשתות
אלא הסתפקה בהמלצה כי הקמעונאים "...ידרשו לדווח בהתאם לפרק ז' אחת לרבעון ,מהם
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שיעורי הרווחיות במוצרים .בהתאם לכך ,המדינה תשקול באם להכניס מוצרים אלה לפיקוח
מלא" )סעיף  4למסמך(.
.52

לעומת זאת ,ביחס למקטע היצרני ,ראתה הועדה להמליץ על שורה של צעדים דרסטיים ומיידיים
שעיקרם:
א.

מכסת הייצור )כלומר ,היקף הייצור המקומי הכולל כאמור בסעיף  4לחוק התכנון( תקובע
על בסיס שנת  2011למשך תקופה של  5שנים.

ב.

כל כמות חלב מעל מכסת הייצור הנ"ל תופנה ל"ייצור תחרותי" שלא על בסיס מחיר
המטרה ,ותהיה שקולה "מול האפשרות לייבא גבינות קשות ו/או אבקת חלב" .כמות זו
נאמדת ב –  40מיליון ליטר חלב לשנה בגין אי-ביצוע בתוספת  40מיליון ליטר חלב לשנה
בגין הגידול הטבעי )בהפחתת  15מיליון ליטר לשנה לצורך הקצאת מכסות נוספות
לרפתות הקטנות(.

ג.

בתום שנות ההסדר תתבטל כל הבחנה במתן מכסות או ברשות לרכישת מכסות ,לרבות
אבחנה בין רפת שיתופית לרפת משפחתית.

.53

ד.

מחיר המטרה יופחת מיידית.

ה.

בשנים  2012-2014תינתן סובסידיה בגובה  5אג' לליטר חלב מתקציב המועצה לרפתות
שהיקף הייצור שלהן הוא עד  500אלף ליטר לשנה )לפי חישובי המועצה מדובר בכשליש
מתקציבה(.

ו.

בנושא הייבוא ,הועדה המליצה כי שיעור המכס על מכסת  1,080) W.T.O.טון( יופחת מ –
 50%ל –  .0בנוסף ,המליצה הועדה כי צוות המסים ,במסגרת ועדת המזון ,יקבל החלטות
נוספות גם על משק החלב.

המלצות אלה נפלו על המועצה כרעם ביום בהיר .ברור היה כי ההמלצות עומדות בסתירה
מוחלטת לחוק התכנון ואם חלילה הן תיושמנה ,תהיה תוצאתן קשה ובלתי סבירה באורח קיצוני.
עוד היה ברור כי המלצות אלה לא היו באות לעולם אלמלא הליך מינהלי מופרך שהתנהל באוירה
בלתי רציונלית ותחת מכבש לחצים בלתי אפשרי.

הרחבת מסקנות הועדה – המסמך הסופי
.54

גם לאחר הגשת מסקנות ועדת קדמי הוסיפה הסערה הציבורית לגעוש .שוב לא דובר רק במוצרי
החלב אף לא במוצרי המזון כולם .עתה נוספה להם מחאת הדיור ובמקביל שביתת הרופאים
ומחאתם הם .שמועות משמועות שונות התרוצצו ביחס לכוונות הממשלה וההחלטות שהיא
עומדת לקבל .המועצה ניסתה לברר מצב הדברים אך ללא הועיל .בתוך כך נודע כי ביום 21.7.2011
קיים ראש הממשלה דיון ממושך עם השרים בדבר הצעדים שיש לנקוט ביחס לענף החלב .נודע כי
ראש הממשלה לוחץ לגבש פתרון מהיר אך נתגלעה מחלוקת עמוקה בין השרים ולפיכך לא
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התקבלה כל החלטה .ראש הממשלה מינה את מנכ"ל משרדו ,מר איל גבאי ,לגשר על הפערים בין
השרים )כתבה בענין זה שפורסמה ביום  21.7.2011בעיתן דה-מרקר מצ"ב נספח יט'(.
.55

על רקע זה ,שבה ופנתה המועצה ,באמצעות ב"כ ,אל ראש הממשלה במכתב מיום 25.7.2011
ודרשה כי הממשלה תקיים עמה התייעצות ותשמע את עמדתה קודם לקבלת כל החלטה ביחס
לענף החלב .המכתב מצ"ב נספח כ'.

.56

גם פניה זו אל ראש הממשלה לא נענתה והמועצה חששה כי עומדת להתקבל החלטה על יסוד
המסקנות המופרכות של ועדת קדמי שבאו בעקבות ההליך הפגום והבלתי תקין שקיימה כאמור.
בנסיבות אלה ,הגישה המועצה ביום  27.7.2011עתירה לבית משפט נכבד זה )בג"צ  (5587/11ובה
ביקשה לחייב את הממשלה והשרים להתייעץ עמה ולשמוע את עמדתה ,וכן לקיים שימוע כדין
לכל העוסקים בענף ,קודם לקבלת כל החלטה בנוגע למשק החלב )העתירה ללא נספחיה מצ"ב
נספח כא'( .במסגרת עתירה זו אף התבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים שיורה למשיבים
להימנע מקבלת החלטה כלשהי עד להכרעה בעתירה .ביום  27.7.2011החליט כבוד השופט י .עמית
כי על המשיבים ליתן תגובתם המקדמית עד ליום  15.8.2011וקבע כי בשלב זה אין ליתן צו ביניים.
עוד הורה כבוד השופט לאחד את הדיון בעתירה זו עם הדיון בעתירה שהגישה ,באותו ענין,
התאחדות מגדלי הבקר בישראל בבג"צ ) 5590/11ההחלטה מצ"ב נספח כב'( .העתירות תלויות
ועומדות בפני בית המשפט הנכבד.
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ביום  27.7.2011פנה ב"כ המועצה במכתב לב"כ המשיבים והודיע שהמועצה מצפה כי כמקובל
תכבד המדינה את ההליך המתקיים בבית המשפט ולא תנסה ליצור עובדות מוגמרות קודם
שהעתירה תתברר ותוכרע )המכתב מצ"ב נספח כג'( .רק ביום  2.8.2011נתקבל המענה מאת
הפרקליטות ולפיו אין הם רואים לנכון למנוע מן המשיבים לפעול בהתאם לסמכותם )המכתב
מצ"ב נספח כד'(.

.58

באותו היום ,2.8.2011 ,התפרסם מסמך המסקנות הסופי של ועדת קדמי מצ"ב נספח כה' .התברר
כי הועדה החליטה להרחיב ולהחמיר את מסקנותיה .השינוי העיקרי נגע לנושא הייבוא .הסתבר כי
הועדה החליטה שלא להותיר את הדיון בעניין זה לועדת המיסים אלא קבעה בעצמה המלצות
מפורטות ומרחיקות לכת ביותר בדבר הפחתת מכסים לשם חשיפת ענף החלב לייבוא בכמויות
אדירות .כך ,נקבע מסלול מואץ לייבוא גבינות )למעט גבינות "לבנות"( ,ללא מכס אפקטיבי,
בכמויות גדלות והולכות ,עד  7,500טון בשנת  2015ומשנת  ,2016ללא כל הגבלה .כך ,נקבע גם יבוא
של חומרי גלם חלביים )אבקות חלב( ,כשהיעד לשנת  2015עומד על לפחות  4,000טון.

.59

עוד התברר כי באותו היום ,2.8.2011 ,חתם שר האוצר על הצו בדבר פתיחת הייבוא ופרסמו
ברשומות .צו זה הוא מושא עתירה זו ועליו נרחיב בהמשך.

.60

בנסיבות קשות אלה ,הגישה המועצה ביום  3.8.2011בקשה מחודשת ודחופה למתן צו ביניים
שיורה למשיבים להמנע מקבלת החלטות כלשהן בדבר שינוי המדיניות הנוהגת בענף החלב עד
למתן פסק-דין בעתירה .בית המשפט הנכבד )כבוד השופט י .עמית( דחה בקשה זו בקובעו כי "גם
אם תתקבל החלטת ממשלה ,הרי שאין מדובר באקט שלטוני בלתי הפיך ,אם וככל שתתקבלנה
טענות העותרת".
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הצעת החלטה לממשלה
.61

ביום  3.8.2011הופץ נוסח של הצעת החלטה על מנת שתתקבל בישיבת הממשלה שנועדה ליום
 .7.8.2011ההצעה הוגשה מטעמם של ראש הממשלה ,שר האוצר ושר התמ"ת ,ונאמר בה כי היא
באה לאמץ את החלטות ועדת קדמי )הצעת ההחלטה מצ"ב נספח כו'( )להלן – "הצעת ההחלטה"(.

חוות דעת היועמ"ש
.62

ביום  4.8.2011הגיש המשנה ליועץ המשפטי לממשלה חוות דעת בה מתח ביקורת נוקבת על
ההצעה ועל הליכי גיבושה )חוות הדעת מצ"ב נספח כז'( )להלן – "חוו"ד היועמ"ש"( .כך ,בין
היתר:
א.

לענין העדר שהות מספקת לבחון את ההצעה ומשמעויותיה נאמרו ,בין היתר ,הדברים
הבאים:
"מדובר בהצעה שיש בה ,בנושאים מסוימים ,משום שינוי חזית של ממש
בתחום שקידמה הממשלה בחקיקה רק לאחרונה ,וביצועה מחייב שינויי
חקיקה מורכבים....
יודגש ,כי פרק הזמן שהועמד לרשותנו לגיבוש ההתייחסות הוא בלתי מספיק
לשם בחינה מעמיקה של ההצעה ומשמעויותיה .הדבר קשה במיוחד בנסיבות
בהן משרדנו לא שולב כלל בשלבי גיבוש המדיניות ,למרות ההיבטים המשפטיים
הנכבדים שהיא כוללת .גם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר לא שותף בגיבוש
מסקנות צוות המשנה ,והיעוץ המשפטי של משרד החקלאות היה שותף באופן
חלקי בלבד) ".חלק "כללי" בעמ'  3 ,2לחוו"ד(

ב.

באשר להמלצותיה של ועדת קדמי ,ההליך המהיר שקיימה ובסיס הנתונים ששימש
להחלטותיה נאמרו ,בין היתר ,הדברים הבאים:
"ההצעה שבפנינו ,מבקשת לשנות לחלוטין את התנהלות משק החלב ואת
משטר התכנון שהיה נהוג עד כה .זאת על בסיס המלצות צוות המשנה,
שהתקבלו תוך מספר שבועות ,למרות התנגדות משרד החקלאות .אין חולק כי
מותר לממשלה לשנות מדיניות ,גם אם זו עברה בחקיקה לפני זמן קצר ,אולם
בנסיבות שכאלה נדרשת בדיקה זהירה ומקיפה של מכלול העובדות הנוגעות
לענין.
מן החומר שצורף להחלטת הממשלה ,המהווה דו"ח קצר של המלצות ,לא ברור
מה היה בסיס הנתונים לקבלת ההחלטות על פתיחת השוק לתחרות ,והאם
הובאו בחשבון כל השלכות המהלך על השוק ועל העוסקים בייצור ובשיווק
חלב.
...בהצעה מוצעים ,בין היתר ,שינויים במשטר המכסות ,בהעברת מכסות לייצור
חלב ,פתיחת השוק לתחרות ,ובקביעת המחיר שמשולם מן המחלבות לרפתנים
)מחיר המטרה( .יצויין כי החוק הקיים מקבע את שיטת קביעת מחיר המטרה
לתקופה של  8שנים ,וספק אם האופן המוסכם בו נקבע כיום מחיר המטרה
עמד לנגד עיני צוות המשנה) ".שם בעמ' ) (3ההדגשות הוספו(
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ג.

חוות הדעת קובעת כי לוח הזמנים שנקבע בהחלטה לשם גיבוש החקיקה המתחייבת ,הוא
בלתי אפשרי ,בין היתר ,מחמת הליכים מתחייבים לשמיעת הציבור ,עוד לפני שתובא
ההצעה לועדת השרים לחקיקה:
"כפי שפורט בסעיף  10לצעה ,כל השינויים הנוגעים למשק החלב טעונים שינוי
החוק שהתקבל לפני ארבעה חודשים .פרק הזמן שהוקצה להכנת השינויים הינו
 45יום בלבד!
יש לקחת בחשבון את האפשרות כי במסגרת שמיעת גורמים העלולים להיפגע
מההצעה ,יהיה צורך לחרוג מההחלטות שיתקבלו במסגרת ההחלטה הנוכחית.
הליכי החקיקה אמורים להביא לאיזון ראוי בין ההגנה על העוסקים במשק
החלב ,שהשקיעו בו משאבים רבים בשנים האחרונות ,לבין רווחת הצרכנים .לכן
על שמיעת הנוגעים בדבר להעשות בלב פתוח ובנפש חפצה.
בהתחשב בשנים שחלפו עד שנחקק החוק הקיים ,בנסיבות שפורטו לעיל ,בצורך
לגבש תזכיר חוק ,להפיצו להתייחסות הציבור למשך  21יום לפחות ,ובצורך
לבחון הערות הציבור עוד בטרם תובא ההצעה לועדת השרים לחקיקה – הרי
שפרק זמן זה הינו בלתי אפשרי לגיבוש חקיקה ראויה) ".שם בעמ' (4 ,3
)ההדגשה במקור(

ד.

על רקע האמור ,נקבע בחוות הדעת:
"כיון שאין בפנינו כיום את מלוא הנתונים באשר להשלכות השינויים המוצעים
על העוסקים בייצור ובשיווק חלב ,אין בידינו לאשר כעת כי ההסדרים
המוצעים עומדים בבחינה חוקתית ,וזו תיערך על ידינו כאשר יגובשו הדברים
לכדי חקיקה" )שם בעמ' ) (4ההדגשה במקור(

ישיבת הממשלה
.63

הצעת ההחלטה נדונה בישיבת הממשלה מיום  7.8.2011אך ,בשל מחלוקות כבדות ,לא התקבלה
)פרסומים בעיתונות בענין זה מצ"ב נספח כח'( .כוונותיה של הממשלה ביחס להמשך הדברים אינן
ידועות .שוב אופף ערפל כבד את הנעשה ולפי השמועה ,הנושא כולו יועבר לדיונים שיתקיימו
בועדת טרכטנברג העוסקת במחאה החברתית הכוללת.

ז .פתיחת היבוא
יבוא בהתאם לחוק התכנון
.64

החוק קובע כי אספקת חלב ומוצריו בארץ תהיה מייצור מקומי .כך ,סעיף )3א( לחוק התכנון הישן
קובע כי:
"השר יקבע את היקף היצור המקומי מדי שנה על פי ההיקף החזוי של מלוא
הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו ,לפי הגבוה מביניהם"

החריג לכלל הוא התרת יבוא בתנאים מגבילים .כך ,סעיף  2לחוק התכנון הישן קובע כי:
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")א( שיווק חלב ומוצריו בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד או מיבוא שהותר על פי
סעיף קטן )ב(.
)ב( שר התעשיה והמסחר רשאי ,לאחר התייעצות עם שר החקלאות ,להתיר יבוא
מוצרי חלב לישראל בכפוף להוראות כל אמנה בינלאומית שישראל צד לה".
.65

אכן ,עד שנת  1995לא הותר יבוא חלב ומוצריו ארצה אלא בעת מחסור זמני בייצור המקומי.

.66

ביום  15.12.1993הושלם בהצלחה "סיבוב אורוגוואי" במסגרת הסכמי גאט"ט ) General

 ,(Agreement on Tariffs and Tradeובעקבותיו הוקם ארגון הסחר העולמי ) .(W.T.O.ההסכמים
שנחתמו במסגרת זו הביאו עמם שינויים מרחיקי לכת במבנה הסחר הבינלאומי ,ובהם ,הסרת
חסמים אדמיניסטרטיביים ,כגון איסורי יבוא וחיוב בקבלת היתרים ורישיונות ,ביטול והפחתה
של מכסי מגן ,צמצום סובסידיות מעוותות סחר וכיוצ"ב.
עם זאת ,ביחס לתחום החקלאות נקבע דין אחר .זאת ,בשל מאפייניו הייחודיים :הייצור החקלאי
הוא תחום הפיתוח הכלכלי הראשון של רוב המדינות והן מבקשות לשמור עליו מסיבות
אידיאולוגיות ומסיבות של איכות חיים ואיכות הסביבה; המדינות מבקשות להבטיח לעצמן מלאי
מינימום מסויים של מוצרי חקלאות "לעיתות חירום" מעבר לצרכים השוטפים; המדינות
מבקשות להמשיך ולקיים את האוכלוסיה החקלאית המיושבת בפריפריות; הביקוש למוצרים
חקלאיים הוא קשיח ואילו הייצור נתון לתנודות תכופות גם בשל תנאי אקלים מזיקים ומחלות.
כתוצאה מכל אלה ,ביקשו המדינות החברות לגונן על הייצור החקלאי בתחומן באמצעות מנגונים
שונים ומגוונים .כך ,בין היתר ,הוסכם ,לגבי תחום היבוא ,כי החסמים האדמיניסטרטיביים אמנם
יוסרו אך יותר למדינות להמשיך ולגונן על הייצור המקומי באמצעות מכסי מגן גבוהים )ר' לענין
זה סקירה בדבר ההסכמים בנוגע לסחר בטובין מתוך אתר משרד התעשיה ,המסחר והתעסוקה
מצ"ב נספח כט'(.
.67

בעקבות הסכמי ה –  W.T.O.הותר יבואם של חלב ומוצריו ארצה .זאת ,באמצעות השמטת מוצרי
החלב מהתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי ,תשל"ח – ) 1978זולת חלב ניגר בפרט  04.01לתעריף
המכס( .באופן זה בוטל הצורך בקבלת רישיון ליבוא מוצרי חלב .אולם ,במקביל ,וכדי להמשיך
ולהגן על הייצור המקומי במסגרת תכנון הענף ,הטילה ישראל מכסי מגן גבוהים ביותר על יבוא
מוצרי החלב .כך למשל ,על יבוא גבינה טריה  ,157% -גבינה מגוררת –  ,247%גבינת גידים
כחולים –  ,238%גבינה קשה –  ,179%אבקת חלב כחוש וחמאה  ,162%יוגורט ומעדנים .136% -

.68

אם כן ,המצב לא השתנה .גם לאחר שנת  ,1995יבוא מוצרי חלב ארצה התאפשר רק בשני
מקרים :האחד – יבוא כמויות קצובות של מוצרי חלב שישראל חייבת לאפשר מכוח הסכמים
בינלאומיים שהיא צד להם; השני – יבוא כמויות מוצרי חלב שהכרח לייבאם בשל מחסור זמני
בייצור המקומי .הנה פרטים ביחס לעניינים אלה:
א.

לענין התחייבויות עפ"י אמנות והסכמים בינלאומיים ,להלן מספר דוגמאות:
ישראל מחויבת לאפשר ייבוא שנתי מארה"ב ,בפטור ממכס ,של עד  1,541טון אבקת חלב,
 919טון מי גבינה 365 ,טון חמאה  649טון גבינות ו –  113טון גלידות )מצ"ב חלקים מצו
תעריף המכס הרלוונטי נספח ל'( ; ישראל מחויבת לאפשר ייבוא שנתי מהאיחוד האירופי,
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בפטור ממכס ,של עד  100טון חלב מרוכז 6,500 ,טון אבקת חלב 200 ,טון יוגורט ומעדנים,
 1400טון מי גבינה 650 ,טון חמאה 830 ,טון גבינות; ישראל מחויבת לאפשר ייבוא שנתי
מהשוק המשותף ,במכס מופחת ,של עד  1,500טון אבקת חלב ועד  1,080טון גבינות )למעט
"לבנות"( )חלק מההסכם עם השוק המשותף כמופיע באתר התמ"ת מצ"ב נספח לא'(.
ב.

לענין יבוא בעת מחסור:
ייצור החלב נתון להשפעות גורמי טבע כדוגמת מחלות ופגעי אקלים .בנסיבות אלה ,עלול
להיווצר מחסור זמני בייצור החלב .הענף הוא מתוכנן ועל כן ניתן לצפות מראש תקופות
של מחסור ולהיערך לכך מבעוד מועד ע"י ייבוא הכמויות החסרות של חומרי גלם חלביים
)אבקת חלב וחמאה תעשייתית(.
כך למשל :בעקבות תנאי אקלים קיצוניים ששררו בקיץ  2010נרשמו שיעורים נמוכים של
התעברות פרות וכתוצאה מכך צפויה היתה הקטנה בפוטנציאל ייצור החלב בקיץ ;2011
בנסיבות אלה ,פנתה המועצה ,בתחילת חודש פברואר  ,2011למשרד החקלאות ,התריעה
על המחסור הצפוי והמליצה להגדיל את מכסת היבוא במכסים מופחתים של אבקת חלב
רזה ושל חמאה תעשייתית כדי לספק את המחסור; על יסוד זה פנה סמנכ"ל בכיר לסחר
חוץ במשרד החקלאות להנהלת המכס וביקש להגדיל את מכסות הייבוא בפטור ממכס עד
לסוף שנת  .2011זאת ,ביחס לכמות של  2,500טון אבקת חלב רזה ו –  1,000טון חמאה
תעשייתית; בהתאם לכך ,ביום  11.4.2011פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה
על טובין )הוראת שעה( )מס'  ,(7התשע"א –  ,2011הקובע פטור ממכס ביחס לתקופה
האמורה ולכמויות הנ"ל )מצ"ב נספח לב'(.
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כמויות מוצרי החלב המיובאות ארצה מכח ההסכמים הבינלאומיים מסתכמות בכ –  10%מהיקף
הצריכה השנתית .לשלמות התמונה ,יש לציין כי מיובאים ארצה גם מוצרים תעשייתיים שונים
הכוללים רכיבים המיוצרים מרכיבי חלב אך אינם נחשבים כתוצרת חקלאית או כמוצרי חלב )פרק
 4לתעריף המכס( ,כגון קזאינים ,קזינאטים ותערובות שונות )פרקים  21 ,19ו  35 -לתעריף המכס(.
מוצרים אלה משמשים תעשיות שונות כגון :תעשיית הממתקים ,הגלידות ומזון לבעלי חיים .יבוא
מוצרים אלה פטור ממכס )ר' עותק חלק רלוונטי מתעריף המכס מצ"ב נספח לג'(.

צו פתיחת היבוא
.70

ביום  2.8.2011פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' ,(9
התשע"א – ) 2011עותק הצו מצ"ב נספח לד'( )להלן – "צו פתיחת היבוא"( .צו היבוא כולל
הוראות שעה ,ביחס לכל אחת מהשנים  ,2011-2015בדבר הפחתת מכסים והרחבת מכסת היבוא
) (W.T.Oבמכס מופחת ,שניהם ביחס לקטיגורית הגבינות .כך:
א.

הפחתת המכסים ביחס לכל קטגורית הגבינות למעט גבינות "לבנות" )פרט  ,2090/8פרט
 ,3000/6פרט  ,4000/5פרט  ,9020/8פרט  9090/1לתעריף המכס( )להלן – "הגבינות"(,
באופן הבא :הפחתה דרסטית של המכסים שעמדו על שיעור של  157%-247%והעמדתם
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המיידית על שיעור של  70%ולאחר מכן ,הפחתתם באופן מדורג עד לשיעור של  20%בשנת
.2015
ב.

הפחתה מיידית של שיעור המכס החל על מכסת היבוא במכס מופחת של הגבינות עפ"י
התחייבות ישראל לאיחוד האירופי ,משיעור של  50%לשיעור של  20%והגדלה מיידית של
המכסה מ  1,080 -טון ל –  1,500טון ולאחר מכן ,המשך הגדלתה באופן מדורג עד 7,500
טון בשנת .2015

.71

מדובר אם כן ,בפתיחה דרמטית של היבוא באופן מיידי .יתר על כן ,גם ההגבלות המועטות
שיוותרו ,יוסרו כליל בתוך זמן קצר .יש להדגיש לענין זה ,כי האבחנה ,כביכול ,שעושה הצו בין
יבוא כמויות במסגרת מכסה במכס מופחת לבין כמויות מחוץ למכסה זו – היא אבחנה מלאכותית
בעליל .הרי ,כעולה מן האמור בצו עצמו ,החל משנת  ,2015שיעור המכס שיחול הן במכסה והן
מחוץ למכסה יהיה זהה –  .20%שיעור מכס זה נופל בהרבה משיעור המכס האפקטיבי הנדרש
למניעת יבוא ועל כן ,החל משנת  2015ניתן יהיה לייבא ארצה גבינות בכמויות בלתי מוגבלות.

השלכות צו פתיחת היבוא
.72

כדי להבין את השלכותיו המעשיות של צו פתיחת היבוא ,יש להקדים ולציין מספר עובדות
יסודיות הנוגעות לענין:
א.

כ  25% -מהחלב הגולמי המיוצר בארץ משמש לייצור הגבינות.

ב.

הגבינות הן אמצעי לויסות ייצור החלב – ייצור החלב נתון לתנודתיות עונתית .תנובת
החלב בחודשי הקיץ נמוכה בכ –  20%מתנובת החלב בחודשי החורף .לעומת זאת,
הביקוש לחלב ומוצריו קבוע לאורך כל השנה .יצור הגבינות )ואף ייצור אבקת חלב( משמש
לגישור על פערי הביקוש לעומת ההיצע :בחודשי החורף משמשים עודפי הייצור לשם ייצור
הגבינות ,הן מאוכסנות ומשווקות בתקופת עודפי הביקוש של הקיץ .להלן גרף המציג את
הדברים:
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עונתיות ייצור חלב בישראל
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ג.

מחירי מוצרי החלב העולמי נתונים לתנודתיות חריפה – בעולם מיוצרים כ –  500מיליארד
ליטרים חלב בשנה .רוב רובו של הייצור העולמי נועד לצריכה מקומית ורק מיעוטו  -עודפי
ייצור בשיעור של  6%בלבד מתוך כלל הכמות המיוצרת  -נתון למסחר בינלאומי .לכן ,כל
שינוי קטן בהיקפי הביקוש העולמי למוצרי חלב גורר אחריו שינוי דרמטי בכמויות
הנסחרות וכפועל יוצא ,במחיריהן.

ד.

הביקוש העולמי לחלב ומוצריו נמצא במגמת עלייה – עפ"י תחזיות ארגון המזון
והחקלאות של האו"ם ה –  ,FAOהביקוש לחלב בעולם יגדל בעשר השנים הקרובות ב –
 150מיליארד ליטר ,דהיינו ב –  .30%עפ"י תחזיות ארגון ה –  OECDוה  FAO -המחירים
העולמיים של מוצרי חלב בעשור  2011-2020יהיו גבוהים במונחים ריאליים מהמחירים
בעשור הקודם :חמאה ב –  ,45%גבינות ב –  12%ואבקת חלב ב – .15%
סקירה משותפת של ארגון המזון של האו"ם וארגון ה –  OECDבעניינים הנ"ל מצ"ב נספח
לה'( .להלן גרף הממחיש את השינוי במחירי חומרי הגלם החלביים ,וגרף מדד מחירי
מוצרי החלב ,כפי שפרסם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם.
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ה.

היצרנים באיחוד האירופי ובארה"ב זוכים לקבל סובסידיות ישירות בסכומים גבוהים
מאת הממשלות .היצרנים הישראלים לעומת זאת ,לא זוכים לכך כלל )ר' מחקר השוואתי
שנערך עפ"י הזמנת העותרת בדבר תמיכות בשוק החלב באיחוד האירופאי מצ"ב נספח
לו'; מחקר השוואתי בנושא תמיכה בייצור חלב שנערך ע"י מרכז המחקר והמידע של
הכנסת מצ"ב נספח לז'(
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על רקע האמור ,ניתן להבין את ההשלכות ההרסניות שתיוודענה לפתיחת היבוא:
א.

תכנון הוא ענין טוטלי .הוא מחייב ידיעה מראש של כמויות מוגדרות .הוא התאפשר עד
עתה כיוון שהיבוא כולו הסתכם בכמויות קצובות ומוגדרות מראש במסגרת מכסות של
מכס מופחת מכח התחייבויות בינלאומיות .יבוא ללא מגבלה כמותית )עד כ –  25%מהיקף
היצור המקומי( ימנע כל אפשרות לתכנון ובהכרח כל אפשרות להסדרת הענף .זו
המשמעות היסודית של פתיחת היבוא .נעמוד להלן על מספר היבטים נוספים:

ב.

אם יתאפשר היבוא ,הוא עלול לחסל כ –  25%מהיקף היצור המקומי .פירוש הדבר ,חיסול
המוני של רפתות והשבתת קווי ייצור במחלבות .פירוש הדבר גם ייקור משמעותי של
מחירי התוצרת המקומית.

ג.

אם יתאפשר היבוא ,עלול הדבר לחסל אחד משני האמצעים לויסות הענף .חיסולו של זה
יגרום ,בהכרח ,ליצירת עודפים וחוסרים ואלה בתורם יגררו גם הם ייקור משמעותי נוסף
של מחירי התוצרת המקומית.
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ד.

אם יתאפשר היבוא ,פירוש הדבר הסתמכות גוברת והולכת על העודפים בשוק העולמי.
אלה נתונים לתנודתיות חריפה הן של כמויות והן של מחירים .פירוש הדבר ,כי במקרים
מסוימים יהיה מחסור בגבינות או שמחיריהן יאמירו פלאים .אך לכך ,לא ימצא מענה
בשוק המקומי שכבר הוצמת ,כאמור.

ה.

גם אם בנקודות זמן מסוימות יהיו מחירי היבוא סבירים ,הרי שמחמת הריכוזיות הגבוהה
במקטע הקמעונאי ובהעדר צווי פיקוח ,ההוזלה לא תגיע לצרכן.

עולה כי ,פתיחת היבוא ,היא כשלעצמה ,לא כל שכן בהצטרפה לצעדים הנוספים המומלצים בדבר
יבוא אבקות חלב ,קיבוע המכסה הארצית ,הנהגת תחרות בין היצרנים ,הפחתת מחיר המטרה
ושינוי בסיס חישובו וכיוצ"ב – תביא להרס ענף החלב ולפגיעה קשה בציבור הצרכנים.

ח .הטיעון המשפטי
.75

כפי שנראה להלן ,צו פתיחת היבוא בטל מדעיקרו ולמצער יש להורות על ביטולו .זאת ,מן הסיבות
הבאות:
א.

הצו עומד בסתירה להוראות חוק התכנון ,דיני המכס והיבוא.

ב.

הצו הוא חלק ממדיניות כוללת שלא אושרה.

ג.

הצו גובש בהליך מינהלי פגום מיסודו ,בניגוד לכללי המשפט המינהלי ותוך הפרת כללי
הצדק הטבעי.

ד.

הצו לוקה בחוסר סבירות קיצוני.
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הצו עומד בסתירה להוראות חוק התכנון ,דיני המכס והיבוא
.76

בלב הסדרת ענף החלב בהתאם לחוק התכנון הנוכחי עומדת הוראת סעיף  3הקובעת כי:
"השר יקבע את היקף היצור המקומי מדי שנה על פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה
של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו ,לפי הגבוה מביניהם) ".ההדגשות
הוספו( )והשוו גם להוראת סעיף  4לחוק התכנון החדש(.

.77

משמעות הוראה זו היא כי כלל לא ניתן לייבא ארצה חלב ומוצריו .אולם ,כדי לאפשר יבוא כמויות
מוגדרות של מוצרי חלב מכח הסכמים בינלאומיים שישראל מחויבת להם ,נקבעה ,כחריג ,הוראת
סעיף  2לחוק הנוכחי:
")א( שיווק חלב ומוצריו בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד ,או מיבוא שהותר על פי
סעיף קטן )ב(.
)ב( שר התעשיה והמסחר רשאי ,לאחר התייעצות עם שר החקלאות ,להתיר יבוא
מוצרי חלב לישראל ,בכפוף להוראות כל אמנה בינלאומית שישראל צד לה".
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כפי שביארנו לעיל ,בעקבות הסכמי  W.T.O.משנת  1995הומר האיסור על יבוא חלב ומוצריו
באמצעים אדמיניסטרטיביים )התרה באמצעות רשיונות( באיסור באמצעות מכסי מגן גבוהים.
כפועל יוצא ,מאז ההמרה ,מיובאים ארצה מוצרי חלב במכס מופחת רק במסגרת מכסות קצובות
מכח הסכמים בינלאומיים.

.79

יש לציין ,כי הוראת סעיף )2א( לחוק הנוכחי תוקנה בחוק החדש כך שנוספו בה המילים "או לפי
כל דין" ,כך שההוראה החדשה קובעת כי" :שיווק חלב ומוצרי חלב בישראל יהיה מייצור מקומי
בלבד ,או מיבוא שהותר על פי סעיף קטן )ב( או לפי כל דין" )סעיף )3ב( לחוק החדש( .כפי שכבר
אמרנו לעיל ,המוצר היחיד שייבואו לא הותר עד כה הוא חלב ניגר .משמעות התיקון החדש היא
איפוא כי ניתן יהיה להתיר יבוא חלב ניגר אף שלא מכח הסכמים בינלאומיים ואף ללא התייעצות
עם שר החקלאות.

.80

העיקרון הקבוע בחוק התכנון ולפיו ,אספקת חלב ומוצריו לאוכלוסיה תעשה מייצור מקומי ,למעט
החריג ביחס להתחייבויות מכח הסכמים בינלאומיים ,הוא אבן הראשה בתכנון הענף .אמרנו כבר
כי התכנון הוא נשמת אפו של חוק התכנון ורק באמצעותו ניתן להגשים את מטרתו – אספקה
סדירה של חלב ומוצריו במחירים נאותים .מכאן ברור ,כי בתחום חלב ומוצריו ,תכליתו של חוק
התכנון היא גם תכליתם של דיני המכס והיבוא .על כן ,העיקרון בדבר אספקת חלב ומוצריו
מייצור מקומי חולש גם על דיני היבוא והמכס והם משמשים ככלי להגשמתו.

.81

עם זאת ,יש להבהיר כי תכליתו של חוק התכנון והעיקרון העומד ביסודה ,כאמור ,עולה בקנה
אחד גם עם התכלית הכללית של דיני המכס והיבוא בדבר הגנת היצור המקומי .נבאר זאת להלן:
תחום היבוא מוסדר באמצעות פקודת היבוא והיצוא )נוסח חדש( ,תשל"ט –  1979שעל ביצועה
מופקד שר התמ"ת ואילו תחום המכס מוסדר באמצעות פקודת המכס ]נוסח חדש[ ופקודת
תעריף המכס והפטורים –  1937שעל ביצוען מופקד שר האוצר.
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המטרה המרכזית של חקיקה זו היא הגנת היצור המקומי לצד מטרות נוספות כגון ,כיבוד
הסכמים בינלאומיים ,בטיחות ,הבטחת תעסוקה ,והגנה על מעמד כלכלי או חברתי מועדף.
המטרות הללו נקבעו בפסיקה .הנה כך:
באשר למכס:
"התכלית המרכזית שבהטלת מכס והיטל ביטחה הינה להגן על תוצרת הארץ מפני
יבוא של מוצרים מתחרים" )ע"א  9647/05פוליבה בע"מ נ' מדינת ישראל אגף המכס
ומע"מ  -פורסם בנבו( )ההדגשה הוספה(
וכן:
"מהי תכלית החיקוק שלפנינו? תכליתו של כל חוק הינה היעדים ,המטרות,
האינטרסים והערכים אשר החוק בא להגשים .ככלל ,חקיקת מס נועדה להגדיל את
הכנסות המדינה ואף להשפיע על עיצובה של תכלית חברתית כלשהי .לפקודת תעריף
המכס והפיטורין ,כמו לכל חוק אחר ,קיימות גם תכלית או תכליות ספציפיות ,אשר
אותן בא החוק להגשים באופן מיוחד .לעניין זה נזכיר ,כי עוד מימים ימימה נוצלה
מדיניות המכסים לשם הגנה על הייצור המקומי ולעידודו ,ולשם הבטחת תעסוקה או
שמירה על מעמד כלכלי או חברתי מועדף .אין חולק אפוא כי תכלית מרכזית בפקודת
תעריף המכס והפיטורין ,הינה ,בין היתר ,הסדרת הביקוש והגנה על התוצר והייצור
המקומי) ".ע"א  2102/93מדינת ישראל נ' מירון מפעלי תעשיות גליל )ממ"ת( בע"מ
פד"י נא)168 ,160 (5ד'( )ההדגשה הוספה(
ובאשר ליבוא:
"הצורך לפקח על היבוא יכול שיהא נובע משיקולים שונים .כך ,לדוגמה ,יש שעולה
הצורך להגן על תוצרת מקומית )בג"צ  ;[2] 42/94יש שהסכמים בין-לאומיים ,או
משא-ומתן לקראת כריתתם ,מחייבים את הפיקוח )בג"צ  1452/93איגלו חברה
קבלנית לעבודות צנרת בנין ופיתוח בע"מ נ' שר התעשייה והמסחר ואח' ] ;[3ויש,
כמובן ,שמתחייב פיקוח כדי למנוע יבואם ארצה של חומרים העלולים לסכן את שלום
הציבור .מן העובדה כי חומרים כאלה כבר מצויים בארץ ,או אף מיוצרים בארץ ,לא
מתבקשת המסקנה כי יש להתיר את יבואם" )בג"צ  2313/95קונטקט לינסן בע"מ נ'
שר הבריאות פד"י נ)) (404 ,397 (4ההדגשה הוספה(
.82

למותר לציין כי אפילו היתה סתירה בין התכלית הספציפית של חוק התכנון לבין התכלית הכללית
של דיני המכס והיבוא ,וכאמור אין הדבר כך ,גם אז היתה התכלית של חוק התכנון גוברת בהיותו
חוק ספציפי ומאוחר )ר' בג"צ  174/85גאלב חאג' מחמוד עלי חסן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור
יהודה ושומרון פד"י לט) ;248 ,245 (3בג"צ  6127/92בזק ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ'
ממשלת ישראל פד"י מז)472 ,466 (1ד'-ו'; בג"צ  4562/92ח"כ אליעזר זנדברג נ' רשות השידור
פד"י נ) ;814 ,793 (2אהרון ברק פרשנות במשפט – תורת הפרשנות הכללית ,כרך ראשון ,1992
עמ'  ;570והשוו גם לבג"צ  2313/95קונטקט לינסן בע"מ נ' שר הבריאות פד"י נ).(404 ,397 (4

.83

כידוע ,העיקרון בדבר חוקיות המינהל מחייב כפיפות של הרשות המינהלית למשפט כולו:
"העיקרון בדבר חוקיות המנהל אינו מסתפק בכך שהחוק העניק לרשות המינהלית
סמכות לעשות מעשה מסוים .כדי שהמעשה יעמוד במבחן של חוקיות המינהל נדרש
נוסף על כך שהמעשה יהיה בהתאמה לחוק ,הן בביצוע והן בתוצאה ...אולם אין די
בכך שהמעשה המינהלי יהיה בהתאמה לחוק המסמיך .עקרון חוקיות המנהל דורש
התאמה גם לחוקים אחרים .אכן ,החוק המסמיך אינו עומד ברשות עצמו ,אלא הוא
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אבן אחת בפסיפס המורכב של המשפט .העיקרון בדבר חוקיות המינהל דורש כפיפות
של הרשות המנהלית למשפט כולו.
ביטוי להיבט זה של עיקרון חוקיות המינהל ניתן בסעיף  (4)16לפקודת הפרשנות
]נוסח חדש[ הקובע לאמור" :לא תהא תקנה סותרת הוראותיו של כל חוק" .הווי
אומר ,אין די בכך שתקנה תהיה מצויה בד' אמות של החוק המסמיך ,אלא נדרש
ממנה ,נוסף על כך ,שלא תהא סותרת הוראותיו של כל חוק אחר .מכאן שאם תקנה
סותרת חוק אחר ,אין לה תוקף; ואם כך לגבי תקנה ,כך גם לפי הגיון הדברים ,לגבי
כל מעשה מינהלי אחר)".י .זמיר ,הסמכות המינהלית ,מהדורה שנייה ,כרך א' 2010
עמ' ) (80-81ההדגשות הוספו(.
וכן:
"עיקרון חוקיות המנהל מורכב מנדבך שני לפיו ,מעשי הרשות המנהלית חייבים
להיעשות בהתאם להוראות כל דין אחר ,לרבות הלכות בית המשפט .לפיכך ,אין די
בכך שהמעשה המנהלי עולה בקנה אחד עם הוראות החוק המסמיך ,אלא על הרשות
להבטיח כי אינו עומד בניגוד להוראות חוקים אחרים" )ע"א  1644/04עיריית רמלה נ'
מרכז סליקה בנקאית בע"מ )פורסם בנבו( פסקה  6בעמ' ) (9ההדגשות הוספו(
.84

מן המקובץ עולה כי צו מכס המוצא ביחס לחלב ומוצריו חייב לעלות בקנה אחד עם הוראות חוק
התכנון .ברי ,כי צו פתיחת היבוא הוצא בניגוד מוחלט לחוק התכנון ולתכלית העומדת ביסודו.
יצור הגבינות בארץ משקף כ  25% -מהיקף היצור הכולל .יבוא גבינות אלה ללא מכס מגן
ובכמויות הולכות וגדלות עד ללא הגבלה ,כאמור בצו ,מסכל את האפשרות לקבוע מדי שנה את
היקף היצור הכולל בהתאם למלוא הצריכה המקומית כפי חובתו של שר החקלאות בהתאם לחוק
התכנון .הצו מסכל את עצם האפשרות לקיים תכנון בענף החלב .כבר מצינו לעיל כי התכנון הוא
נשמת אפו של החוק ובלעדיו לא ניתן יהיה להגשים את מטרתו – אספקה סדירה במחירים
נאותים.

.85

עולה כי צו פתיחת היבוא הוצא בחוסר סמכות ובחריגה ממנה ועל כן הוא בטל מדעיקרא.

הצו – חלק ממדיניות כוללת שלא אושרה
.86

כאמור לעיל ,המלצות ועדת קדמי מהוות תוכנית כוללת ביחס לכל מרכיבי ענף החלב .זאת ,כאמור
בפתיח להמלצות" :הועדה עמדה על הכשלים השונים בשרשרת ומטרתה היתה ,הורדת המחיר
הסופי לצרכן של מוצרי החלב ,תוך שמירה על רווחיות הוגנת בכל שרשרת הערך" .התוכנית
אמורה היתה להפוך על פיהם את כל ההסדרים הנוהגים בענף.

.87

מדובר בתוכנית שכל חלקיה שלובים זה בזה .אף לא אחד מן הצעדים המומלצים בה אמור לעמוד
כשלעצמו .יתר על כן ,אפילו בהיבט הצר ,הצעד המומלץ בדבר פתיחת היבוא של הגבינות משולב
בצעדים מומלצים נוספים ,כגון ההמלצה בדבר אי מתן רשיונות ליבוא הגבינות לספקים גדולים
)סעיף )5א( להמלצות(.

.88

צו פתיחת היבוא נועד ליישם את המלצות ועדת קדמי במקטע יבוא הגבינות .הוא מנוסח ,בדיוק
נמרץ ,בהתאם ל"מתווה המכסות והמכסים לגבינות קשות" ,כאמור בסעיף  5להמלצות הועדה
נספח כה' לעיל.

27

.89

אכן ,ההמלצה בענין היבוא ,כחלק מהתוכנית הכוללת ,אמורה היתה להתאשר ע"י הממשלה
ובהתאם לכך נאמר בפתיח להצעת ההחלטה נספח כו' לעיל ,כי" :מחליטים – לאמץ את החלטות
צוות המשנה לבדיקת שוק מוצרי החלב בראשותו של מר שרון קדמי ,מנכ"ל משרד התעשיה,
המסחר והתעסוקה ,ולקבוע את ההוראות הבאות לשנים  2011עד  ."...2016הצעת ההחלטה
מפרטת את כל ההוראות הנדרשות לצורך יישום ההמלצות ובכלל זאת את ההמלצה ביחס ליבוא
הגבינות .בענין זה נאמר ,בסעיף  12להחלטה ,כי הממשלה רושמת בפניה את הודעת שר האוצר
לפיה פורסם צו פתיחת היבוא.

.90

דא עקא ,שהממשלה לא אישרה את התוכנית הכוללת עפ"י המלצות ועדת קדמי ואין לדעת אם
תאשרה אי פעם .צו פתיחת היבוא נותר איפוא תלוי בחלל הריק.

.91

ברי כי אף מסיבה זו ,הצו הוצא בחוסר סמכות ובחריגה ממנה ועל כן הוא בטל מדעיקרא.

הצו גובש בהליך מינהלי פגום מיסודו
.92

ההליך שקיימה ועדת קדמי היה פסול מיסודו .העובדות הנוגעות לכך מפורטות לעיל .כעולה מהן:
הועדה חרגה מכתב המינוי ולפיו ועדת המזון הבכירה היא שהיתה אמורה לקיים את ההליך ולגבש
את ההמלצות וזאת בתוך  4חודשים; הועדה לעומת זאת ,התיימרה לבחון כל שרשרת הערך
במשק החלב ,לאתר את הכשלים בו ,וליתן המלצות המתגבשות לכלל תוכנית שלמה ,הכל בתוך
שבועיים ימים )די אם נציין כי הליך הכנתו של חוק התכנון החדש בכנסת ארך כשלוש שנים(; את
ההליך קיימה הועדה מבלי שהיו בפניה כל הנתונים ומבלי לבחון את כל השיקולים והערכים
הרלוונטיים לענין; הועדה מידרה מדיוניה את משרד החקלאות שהוא המשרד האמון על הנושא;
הועדה לא התייעצה עם המועצה ולא שמעה את עמדתה למרות שהמועצה היא הרשות המוסמכת,
חרף היותה הגורם המייעץ לפי חוק ועל אף שהיא בעלת המומחיות הראשונה במעלה בתחום;
הועדה לא קיימה שימוע כדין לכל הגורמים העוסקים בענף העלולים להפגע מהמלצותיה .על כל
אלה מעידה גם חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה )נספח כז' לעיל( .כאמור לעיל ,בגין אלה
עתרה המועצה לבית משפט נכבד זה בבג"צ  5587/11והעתירה תלויה ועומדת.

.93

עד כאן ביחס להליך כולו .אולם ,אשר אירע בחלק ההליך ,שהתקיים בנושא היבוא ,חמור
שבעתיים.
כזכור ,הועדה המליצה ,במסגרת המסמך הראשון של המלצותיה מיום ) 17.7.2011נספח יז' לעיל(
כי הנושא יועבר לדיון בפני ועדת המשנה לענייני מיסוי שבמסגרת ועדת המזון הבכירה .באותו
מסמך עצמו צוין כי הועדה קיימה  6פגישות .והנה ,גם במסמך ההמלצות הסופי מיום 2.8.2011
)נספח כה' לעיל( שבו לראשונה מופיע נושא היבוא ,נאמר כי הועדה קיימה  6פגישות.
ברור מכאן שנושא היבוא לא נדון כלל בועדת קדמי ונראה כי הוא שולב ,בחשאי וברגע האחרון,
בתוכנית הכללית .אם לא די בכך ,שר האוצר יזם מהלך בזק משל עצמו :באותו יום בו נחתמו
ההמלצות הסופיות ,2.8.2011 ,הוא הזדרז וחתם על צו פתיחת היבוא ופירסמו ברשומות.
נסיבות כאלה הולמות מבצע צבאי ולא הליך מינהלי לקביעת מדיניות שתשנה סדרי בראשית.
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.94

לטענת המועצה ,על הועדה מוטלת היתה החובה להיוועץ עמה ולשמוע עמדתה בכל הנוגע לנושא
היבוא ,וכך אף היתה מוטלת עליה החובה לקיים שימוע כדין לכל הגורמים הנוגעים בדבר.
המועצה חוזרת כאן על כל טענותיה בענין זה כפי שהן מפורטות בסעיפים  64-91לעתירתה בבג"צ
 ,5587/11המצורפת כנספח כא' לעיל.
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ראוי לציין בהקשר זה כי ביום  17.8.2011התפרסמה מודעה מטעמה של ועדת המזון הבכירה
ולפיה היא מתעתדת לקיים שימוע לציבור ולגופים הנוגעים לענין ביחס לכוונתה "לבחון אפשרות
לחולל ירידת מחירים של מוצרי מזון ,לרבות מוצרים חקלאיים ותעשייתיים ,ומחירים של מוצרי
צריכה ,בדרך של הפחתת מכסים ומסי קניה" )המודעה מצ"ב נספח לח'(.
מכאן אנו למדים שהממשלה סבורה כי הפחתת מכסים אינו רק מעניינו של משרד האוצר ועל כן
היא תידון במסגרת ועדת המזון הבכירה ,וכי ועדה זו מכירה בחובתה לקיים שימוע .ברי ,כי
מדובר בשימוע למראית עין שכן פרק הזמן שהועמד לרשות הציבור כדי להביא עצומותיו מסתכם
ב  4 -ימי עבודה .מכל מקום ,בענייננו ,גם מראית עין זו לא התקיימה.
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מן האמור לעיל ברור כי ההליך שהתקיים בענין צו פתיחת היבוא חטא גם לכללי הצדק הטבעי
ולכללי המשפט המינהלי ,וכי אין בו מתם .הלכה היא כי פגיעה בכללי הצדק הטבעי כמוה כחריגה
מסמכות )בג"צ  403/71מוסה לסים אל כורדי נ' בית הדין הארצי לעבודה פד"י כו) ;70 ,66 (2וכן
ע"א  183/69עיריית פ"ת ואח' נ' טחן פד"י כג) .(403 ,398 (2גם מטעם זה ,הצו בטל מדעיקרו.

הצו לוקה בחוסר סבירות קיצוני
.97

חוסר סבירות מינהלית מתבטא בעריכת איזון בצורה בלתי ראויה בין הגורמים הרלוונטיים
השונים )בג"צ  389/80דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור פד"י לה) .(446 ,421 (1סבירות האיזון
נמדדת בכוחו של האמצעי שננקט להגשים את המטרה החקיקתית )שם בעמ' .(446-447
חוסר סבירות נחשב לקיצוני כאשר:
"מבחינת המידה 'מגיעה ההחלטה של הרשות לידי אי-סבירות קיצונית ,אשר נושאת
עימה תכונה של אי צדק בולט הגורם עוול בולט...אם ההחלטה בלתי צודקת בצורה
משוועת ובלתי נסבלת ,עד שאדם בר-דעת לא יעלה על דעתו ,שניתן היה לקבל
החלטה כאמור'" )דברי הנשיא שמגר בבג"צ  ,397/84בשג"צ  133/84כפי שהם
מצוטטים בבג"צ  547/84עוף העמק אגודה חקלאית שיתופית נ' המועצה המקומית
רמת ישי פד"י מ)) (130 ,113 (1ההדגשות הוספו(
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על המעשה המינהלי לקיים את דרישת המידתיות:
"עקרון המידתיות הוא מקובל לבחינת חוקיותו של שיקול-דעת שלטוני בשיטות משפט
רבות .מקורו בחוקותיהן של המדינות השונות .חוקתיות החקיקה נבחנה ,בין השאר,
על-פי עקרון המידתיות .דבר חקיקה הוא חוקתי רק אם הוא מקיים את דרישות
המידתיות ...על-פי גישה זו ,שיקול-דעת מינהלי הוא כדין רק אם הוא בוחר ,להגשמת
המדיניות ,באמצעי המקיים את דרישות המידתיות .שיקול-דעת הבוחר באמצעי
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שאינו במידה הראויה הוא שיקול-דעת פסול) ".בג"ץ  3477/95בן עטייה ואח' נ' שר
החינוך ,התרבות והספורט ,פ"ד מט)) (9 ,1 (5ההדגשה הוספה(.
עקרון המידתיות מורכב משלושה מבחני משנה:
"במרבית שיטות המשפט ,שבהן מקובל עקרון המידתיות ,נקבע כי הוא מורכב
משלושה יסודות ,או מבחני משנה .היסוד הראשון של מבחן המידתיות קובע כי
נדרש קשר של התאמה בין המטרה לבין האמצעי .האמצעי אשר המינהל נוקט צריך
להיות גזור להשגת המטרה אשר המינהל מבקש להשיגה .האמצעי צריך להוביל
באופן ראציונאלי להגשמתה של המטרה .זהו מבחן האמצעי המתאים או האמצעי
הראציונאלי ...היסוד השני המרכיב את המידתיות קובע כי האמצעי שהמינהל בוחר
בו צריך לפגוע בפרט במידה הקטנה ביותר .החייט המנהלי צריך לתפור את החליפה
המנהלית באופן שתהא גזורה בהתאם למטרה המנחה אותו ,תוך בחירה באמצעי
הפוגע פחות באדם .זהו מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ...היסוד השלישי במבחן
המידתיות קובע כי האמצעי שהמינהל בוחר בו אינו ראוי ,אם פגיעתו בפרט היא
ללא יחס ראוי לתועלת שהוא מביא בהגשמת התכלית .זהו מבחן האמצעי המידתי
)או המידתיות "במובן הצר"() ".בג"ץ  3477/95בן עטייה ואח' נ' שר החינוך,
התרבות והספורט ,פ"ד מט) ,1 (5בעמ' ) (12-13ההדגשות הוספות(.
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נראה להלן כי הצו אינו עומד במבחנים שנקבעו בפסיקה וכי הוא לוקה בעליל באי-סבירות קיצוני.
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כבר בתחילת הדברים יש להדגיש כי אף לשיטת המשיבים ,הצו לוקה בחוסר סבירות קיצוני .כבר
אמרנו כי ועדת קדמי גיבשה תוכנית כוללת שכל מרכיביה תלויים זה בזה .התוכנית לא התאשרה
ולכן ,הוצאת אחד ממרכיביה אל הפועל היא בלתי סבירה בעליל .יודגש עם זאת ,כי אפילו היתה
התוכנית מתאשרת ,גם אז לא היה מקום להוצאת הצו .זאת ,מכיוון שמרכיביה האחרים של
התוכנית ,רובם ככולם ,טעונים תיקוני חקיקה ובדיקות נוספות :ביחס לתיקוני חקיקה נאמר
במסמך ההמלצות הסופי" :יש לגבש את העקרונות המוצגים לעיל במסגרת החלטת ממשלה
וחקיקה בהתאם לנדרש" )סע'  10למסמך(; ביחס לבדיקות הנוספות נאמר ,למשל" :קשר ספק
קמעונאי – להפנות לועדת המזון אחרי בדיקה מול רשות ההגבלים ,בחינת קשרי ספקים
וקמעונאים בהיבט חסימת תחרות לרבות ביבוא) .בבדיקה(" )ההדגשות הוספו(.
ברור איפוא ,כי אין מדובר בתוכנית כוללת שניתן להוציאה לפועל מיד לאחר אישורה ,קל וחומר
שלא ניתן להוציא לפועל מרכיב אחד ממנה עוד לפני שנתאשרה.
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יתרה מזו ,גם אם היתה התוכנית מתאשרת ,לא ניתן היה להוציאה לפועל דהיינו ,במתווה שהוצג
בה ולמטרות שהיא מתיימרת לשרת .התוכנית לא הציגה הסדרים ראשוניים אותם יש לעגן
בחקיקה )וליתר דיוק ,בתיקון חוק התכנון( ,אלא הציגה הסדרים משניים ברזולוציה המתאימה
לחקיקת משנה .עולה ,כי בענייננו ,תוך היפוך היוצרות ,ההסדרים המשניים הם שיכתיבו את
תוכנם של ההסדרים הראשוניים .לכשתגיע השעה לכך ,יתברר חיש מהר ,כי הדבר הוא מן הנמנע.
יתברר כי אין מדובר בתיקון חוק התכנון ,כאמור בהמלצות ,אלא בביטולו הגמור :קיבוע המכסה
הארצית ,הנהגת תחרות בין הרפתנים ,הפגיעה במחיר המטרה ובבסיס חישובו ,יבוא מוצרי חלב
בכמויות בלתי מוגבלות ללא מכסי מגן – כל אחד מהצעדים המומלצים הללו ,כשלעצמו ,יסכל את
האפשרות לתכנן את ענף החלב ולהסדירו )וראו בפירוט סעיפים  58-63לעתירה נספח כא' לעיל(.
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כבר אמרנו ,כי התכנון הוא נשמת אפו של החוק ובלעדיו לא ניתן יהיה להגשים את מטרתו –
אספקה סדירה של חלב ומוצריו במחירים נאותים .כאמור ,בחינת תיקוני החקיקה הנדרשים
טרם נעשתה והיועץ המשפטי לממשלה כבר עמד על כך ועל המשמעויות הנודעות לדבר )ר' סעיף
 62לעיל(.
ברור כי בנסיבות שכאלה ,הוצאת צו פתיחת היבוא היא בלתי סבירה באורח קיצוני.
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בנוסף ,הראנו לעיל כי פתיחת הייבוא תסכל כל אפשרות לתכנון ובהכרח כל אפשרות להסדיר את
הענף על כל הההשלכות הנובעות מכך .עוד הראנו כי היא תחסל כ 25%-מהיקף הייצור המקומי,
תבטל אחד מאמצעי הוויסות שלו ,תגרום לייקור התוצרת המקומית ,תגרור הסתמכות גוברת
והולכת על עודפי השוק העולמי ,ותביא ,בעקבות זאת ,למחסור ולייקור נוסף .אפילו אם בנקודות
זמן מסוימות ,יהיו מחירי היבוא סבירים ,ההוזלה לא תגיע לצרכן.
תוצאות קשות אלה לא הובאו בחשבונו של מתקין הצו שהרי הוא לא קיים הליך מינהלי כלשהו
קודם להתקנתו .יתרה מזו ,לפי נתוני ועדת קדמי ,כשל המחירים נעוץ במקטע רשתות השיווק.
כשל זה ניתן לתיקון מהיר ואפקטיבי באמצעות הטלת פיקוח על המחירים המצוי בתחום סמכותו
של שר האוצר .הטלת פיקוח היא כמובן גם הצעד המתחייב מן המערכת הנורמטיבית המסדירה
את ענף החלב המורכבת ,כאמור ,משילוב הוראות חוק התכנון ,חוק הפיקוח ופקודות היבוא
והמכס .שר האוצר לא ראה לנקוט צעד זה.
שר האוצר נקט איפוא בצעד קיצוני והרסני שלא יביא את התוצאות המקוות ,שעה שעומד לרשותו
אמצעי מתון שהיה מבטיח את השגתן המיידית .ברי איפוא כי מדובר בצו בלתי סביר ובלתי מידתי
באורח קיצוני.

.103

עתה יש להוסיף ולתת את הדעת על האווירה ששררה בעת התקנת הצו .משבר הקוטג' שהפך
למשבר המזון ,שהתגלגל בדמות המחאה הציבורית ההמונית ביחס ליוקר המחייה בכלל ,יצר
לחצים עזים שהניעו את ראש הממשלה לדרוש מהשרים והפקידים לייצר פתרונות מהירים .כך,
בתוך שבועיים ימים ,נוצרה תוכנית קדמי העומדת בניגוד מוחלט להוראות חוק התכנון שאושר
אך לאחרונה בכנסת .מתעורר החשש כי משרד האוצר תרם את חלקו לתוכנית הכוללת באמצעות
תוכנית ישנה שלא הצליח להגשים בשעתו .מדובר בתוכנית משנת  2003פרי יוזמתו של מר אמיר
ברקן שהיה אז רפרנט חקלאות באגף התקציבים וכיום משמש כראש האגף הכלכלי במשרד ראש
הממשלה .קיים דמיון מפתיע בין תוכנית זו לתוכנית הכוללת של ועדת קדמי .אלא ,שבתוכנית
הישנה דובר במפורש על ביטול התכנון או בלשון התוכנית "מעבר מתכנון ממשלתי לתכנון שוק
)ע"י המחלבות(" ונאמר בה ,בניגוד למה שאירע בענייננו ,כי יישומה "מותנה ברתימת ראשי מועצת
החלב והצגה משותפת של הרפתנים והמחלבות בפני שר החקלאות" .התוכנית כונתה

Non Paper

והיא נגנזה עקב התנגדות עזה שהתעוררה זמן קצר לאחר שנודעו פרטיה )העתק התוכנית מצ"ב
נספח לט'( .מתעורר איפוא החשש ,כי משרד האוצר ,שנתן את הסכמתו לחוק התכנון ,ראה
במשבר המתחולל עתה שעת כושר להסתלק ממנה ואפשרות להגשים את תוכניותיו הישנות .אין
צורך לומר כי התוכנית משנת  2003לא באה בשל משבר ולא נחשפו באותה עת כל כשלים בענף.
באותן שנים היה מחיר גביע קוטג' ,כמו גם מחירי מוצרי חלב נוספים ,נתון לפיקוח מלא .מתעורר
איפוא החשש הכבד כי התקנת הצו באה משיקולים זרים ולמטרות פסולות.
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בנוסף ,הצו פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות היסוד של יצרני החלב:
א.

תכנון והסדרה מרכזיים הם חלק מהאמצעים הנהוגים במדינות המפותחות והם מיועדים,
מצד אחד ,להגן על החקלאים ולאזן את נחיתותם המובנית מול כוחות השוק ,ומצד שני,
לרתום אותם לאינטרס הציבורי בדבר הבטחת אספקת מזון סדירה במחירים נאותים.
מטרה כפולה זו באה לידי ביטוי ברור בסעיף המטרות בחוק התכנון – הבטחת אספקה
סדירה של חלב ומוצריו תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים ,למחלבות ולציבור.
לענין זה נציין את הדברים הבאים:

(1

על מצבם של החקלאים והצורך בהסדרת עיסוקם כאמור לעיל ,עמד ח"כ גד
יעקובי בדבריו במהלך הקריאה הראשונה של חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק(
התשל"ג –  .1973דבריו יפים גם היום:
"אני רוצה להעיר הערות כלליות אחדות על מעמדה של החקלאות,
להבדיל מסקטורים אחרים ,באשר ליכולתה להתמודד עם תנאי השוק
במצבים משתנים .החקלאות ,לפי טבעה מוכרת בשוק של קונים וקונה
בשוק של מוכרים .מצב זה ,שקיים עדיין בארצות בלתי מפותחות בלבד,
נובע ממבנה החקלאות וממבנהו של המשק שמחוץ לחקלאות ,במיוחד
של התעשיה המודרנית.
פיצולו של הייצור החקלאי בין מספר רב של יצרנים ,האופי הביולוגי שלו,
השיפור המתמיד בשיטות הגידול והעליה בתנובות  -אלה יוצרים שפע,
ולעיתים גם עודפים ,הלוחצים במרוכז על השוק ,וממילא גורמים לירידת
רמת המחירים ורמת הרווחיות של התוצרת החקלאית .מצב זה מערער
את שיווי המשקל בין הביקוש להיצע ,וממילא יוצר מצב שהחקלאות ,כפי
שציינתי קודם לכן ,מוכרת בשוק של קונים.
מאידך גיסא ,ספקי החקלאות ,בתחום נכסי ההשקעה ,הציוד ,חמרי
הגלם וגם מוצרי הצריכה ,הם בודדים ,כלומר מעטים בשוק ,ולעיתים אף
מונופוליסטיים או מאורגנים בקרטלים" )ר' דברי הכנסת  ,56עמ'  .845ר'
גם דברי חה"כ זאב צור בקריאה ראשונה של חוק מועצת הירקות ,דברי
הכנסת  25עמ' .(691

(2

המטרה הכפולה – הבטחת אספקה סדירה תוך הבטחת מחירים נאותים
לאוכלוסיה וליצרנים – ניצבת בתחיקת המדינות המפותחות .ראו למשל :החלטת
ועדת השרים לענייני חקלאות של ארגון ה –  OECDממרץ ) 1998פרססום מאתר
האינטרנט של הארגון מצ"ב נספח מ'(; אמנת ההקמה של האיחוד האירופאי בה
נקבעו יעדי המדיניות החקלאית המשותפת במסגרת ה – Common ) CAP
) (Agriculture Policyיעדי ה –  CAPמצ"ב נספח מא'(; סעיף  75502ל California -

) Food and Agricultural Codeמצ"ב נספח מב'( בו נקבע כי:
“ The maintenance of the apple industry of California is necessary to
assure the public of a continuous supply of this vital food product and
the maintenance of needed levels of income for those persons engaged
”in the industry.
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(3

הד לדברים אלה ניתן למצוא בפסיקתו של בית משפט נכבד זה ברע"א  1015/01בן
ארצי ואח' נ' מדינת ישראל  -ועדת הזכאות )פורסם בנבו(:
"בצד חשיבות ההקפדה על המועדים הקבועים בתקנות לצורך הגשת
הערר ,ניצב עניינם המהותי של החקלאים ,שהוא בעל חשיבות רבה הן
במישור הפרטני והן במישור הציבורי הכללי .החקלאים ,שלא כעוסקים
בענפי ייצור אחרים ,תלויים במשלח ידם בחסדיו של הטבע .הם
מקדמים בעיסוקם החקלאי לא רק את אינטרס הקיום האינדיבידואלי
שלהם ,אלא תורמים תרומה בעלת משקל רב למשק המדינה כולו,
ולאיזון הנדרש בכלכלתה של ישראל .לאור זאת ,האינטרס במתן סיוע
לחקלאי להתמודד עם אסונות הטבע הפוגעים בחקלאות הוא אינטרס
הציבור בכללותו .הסיוע לחקלאי בשיקום משקו עקב אסון טבע מקדם
את אינטרס הפרט והמדינה כאחד" )שם סע'  63בעמ' ) (30ההדגשה
הוספה( )יצוין כי הדברים המצוטטים הם מפי כב' השופטת פרוקצ'יה
ושופטי ההרכב האחרים ,כב' השופט גרוניס וכב' השופטת נאור ,לא
הסתייגו מהם אך הסתייגו מהמשקל שנתנה להם כב' השופטת פרוקצ'יה
בסוגיה שנדונה שם(.

ב.

על רקע דברים אלה נתמקד להלן בתחום התכנון וההסדרה בענף החלב .תכנון הענף
מבוסס ,בראש ובראשונה ,על המגבלות המוטלות על היצרנים .חוק התכנון מגביל את
חופש העיסוק של היצרנים .הם אינם חופשיים לייצר כל כמות שיחפצו )שהרי היא קבועה
במכסה( ,והם אינם חופשיים למכור את תוצרתם בכל מחיר שיחפצו )שהרי הוא קבוע
במחיר המטרה( .פגיעה זו מתחייבת כדי לקיים את מטרת החוק בדבר אספקה סדירה של
חלב ומוצריו במחירים נאותים לאוכלוסיה .עם זאת ,הפגיעה היא מידתית שכן היא
מתאזנת באמצעות מחיר המטרה המבטיח מחיר נאות ליצרנים ,ובאמצעות המנגנון
המבטיח כי כל התוצרת המיוצרת במסגרת המכסה תרכש בפועל .מנגנון זה מתקיים מכוח
הוראות החוק הקובעות כי המכסה הארצית ,המחולקת כולה ליצרנים ,תהיה בגובה מלוא
הצריכה המקומית והיבוא יוגבל לכמויות קצובות מכח הסכמים בינלאומיים .במילים
אחרות ,החוק מבטיח כי מקור האספקה היחיד של חלב יהיה מתוצרת הארץ ובכך הוא
מבטיח את רכישתו בפועל.

ג.

תוכנית קדמי מערערת ללא תקנה את האיזון העדין והמורכב שיוצר חוק התכנון כמתואר
לעיל .קיבוע המכסה הארצית ,הנהגת תחרות בין היצרנים כלומר שיסויים איש ברעהו,
הפגיעה במחיר המטרה ,וחשיפתם להתמודדות נוספת ובלתי מוגבלת מול יצרנים זרים
ומסובסדים – כל אלה מגבירים את הפגיעה בחופש העיסוק של היצרנים ומבטלים את
האיזונים הקבועים בחוק שהבטיחו את מידתיותה .התוצאה היא פגיעה בלתי מידתית
בזכויות היסוד של היצרנים ,הן הזכות לחופש העיסוק והן זכות הקניין )בדמות מכסות
היצור שהוקנו להם בחוק( .יצוין עוד כי במסגרת הרפורמה שבוצעה כאמור בסעיף  9לעיל,
השקיעו היצרנים סכומי עתק בשדרוג הרפתות בהתאם למצגי הממשלה ומתעורר חשש
כבד כי אף הן תרדנה לטימיון.
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הלכה היא כי הרשות חייבת לשקול ,בצד שיקולים ענייניים אחרים ,גם את הצורך למנוע פגיעה
בזכויות יסוד ועליה לתת לשיקול זה משקל נכבד .מעשה מינהלי שלא לקח בחשבון שיקול זה או
לא נתן לו את המשקל הראוי יחשב כבלתי סביר באורח קיצוני )ר' בג"צ  987/94יורונט קווי זהב
) (1992בע"מ נ' שרת התקשורת ,הגב' שולמית אלוני )פורסם בנבו ,שם בעמ'  ;(22וכן ,בג"צ 15/96
תרמוקיר חורשים נ' הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו פד"י נ).(411 ,397 (3
ברי כי בענייננו ,בחינה כזו לא נעשתה .יעידו על כך דבריו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
בחוות דעתו נספח כז' לעיל ,ולפיהם:
"כיון שאין בפנינו כיום את מלוא הנתונים באשר להשלכות השינויים המוצעים
על העוסקים בייצור ובשיווק חלב ,אין בידינו לאשר כעת כי ההסדרים
המוצעים עומדים בבחינה חוקתית ,וזו תיערך על ידינו כאשר יגובשו הדברים
לכדי חקיקה" )שם בעמ' ) (4ההדגשה במקור(

.106

בנסיבות ענייננו ,צו פתיחת היבוא פוגע פגיעה כה קשה ובלתי מידתית בזכויות היסוד של
היצרנים ,עד כי ברור שהוא לוקה באי-סבירות מהותית היורדת לשורש הענין.

.107

לבסוף ,הצו ,הפוגע בעיסוקם של היצרנים ובקניינם כאמור ,יגרום כמובן גם לפגיעה מהותית
בישובי הפריפריה .זאת ,בניגוד להוראות חוק התכנון ולהחלטותיה המוצהרות של הממשלה
כאמור בסעיף  33לעיל .גם במובן זה הצו לוקה באי סבירות קיצונית.

י .סיכום
.108

מן המקובץ עולה כי צו פתיחת היבוא עומד בסתירה להוראות חוק התכנון ,לדיני היבוא והמכס,
הוא חלק ממדיניות כוללת שלא אושרה ,הוא גובש בהליך מינהלי פגום מיסודו בניגוד לכללי
המשפט המינהלי וכללי הצדק הטבעי .על כן ,הצו הוצא בחוסר סמכות ובחריגה ממנה והוא בטל
מדעיקרו .בנוסף ,הצו לוקה בחוסר סבירות קיצוני ועל כן יש לבטלו.

.109

עתירה זו נתמכת בתצהירו של מנכ"ל מועצת החלב מר ישעיהו )שייקה( דרורי.

.110

אשר על כן ,בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו כאמור ברישת עתירה זו.

______________________
שאול פלס ,עו"ד
ב"כ העותרת

______________________
רונן כהן ,עו"ד

