
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 (                 ר"ע) קהלת פורום
            ירושלים 8 ועולמו עם

 027212620 משרד
   027212620 פקס

office@kohelet.org.il 
www.kohelet.org.il 

 

 ג"תשע תמוז
 3102 יוני

 [0אא מספרנו]

 

 ר"יו
 קופל משה' פרופ

 
 מחלקות ראשי

 ארליך אריאל ד"עו
 בקשי אביעד ר"ד
 קליין יצחק ר"ד

 
 בכירים עמיתים

 איתן מיכאל
 בל אבי' פרופ
 דיסקין אבי' פרופ

 מאיר אשר ר"ד
 מגן עמיחי ר"ד
 נבון עמנואל ר"ד

 ספיר גידי' פרופ
 

 מחקר עמיתי
 אילוז דן ד"עו
 הדני אסף ד"עו

 סדן רמי
 

 מחקר צוות
 בנון יצחק

 שלמה-בן אביטל ד"עו
 דור נירן
 כהן ניצן שי

 מלכא אלעד
 לוי בעז
 לסמי דני
 נגיד מורן ד"עו

 עקביה אורי
 שפירא יאיר
 שפירא נטע

 שרייבר נעם ד"עו
 

 מדיה
 בלס יהושע

 
 מנהלה

 הרב בן דבי
 

 ל"מנכ
 (נריה) רובין מאיר ד"עו

 

משק הדבש הסדרת 

  בישראל

*** 

 תקציר מנהלים
 

 

 

 עו"ד אריאל ארליך, ד"ר אשר מאיר

 , עו"ד מאיר רוביןעו"ד נעם שרייבר, נירן דור, נטע שפירא, אורי עקביה, עו"ד דן אילוז
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 הסדרת משק הדבש בישראל –תקציר מנהלים 

 

הדוקה: גידול דבורים וייצור דבש מחייבים רישיון, והנחת כוורות  אסדרהשוק הדבש בישראל נתון תחת 

למרעה מחייבת זיכיון לנקודת מרעה. מועצת הדבש, המוסמכת להעניק את הרישיונות וההיתרים הללו, אינה 

מאפשרת הוספת נקודות מרעה חדשות, ולמעשה אדם המבקש להתחיל לעסוק בגידול דבורים אינו יכול 

מכס גבוה מוטל על יבוא דבש למעט אי ותיק מנוע מלהרחיב את מכוורתו. בנוסף לכך, לעשות זאת, ודבור

 ת באופן לא שוויוני.מחולקומכסות מוגבלות ה

. זו פוגעת בחופש העיסוק, בזכויות הקניין של מחזיקים במקרקעין, בתחרות וביעילות הכלכלית אסדרה

 בחקלאים, בצרכנים ובכלל המשק.הפגיעה היא בדבוראים, במבקשים לעסוק בדבוראות, 

 

הזו נסמכת על תקנות וצווים ארכאיים, שבחלקם נועדו לשעת חירום בלבד, וספק אם הם שואבים  אסדרהה

 את סמכותם מהחקיקה הראשית.

ההצדקות הנטענות לתמיכה במשטר הקיים אינן מבוססות מבחינה משפטית או עובדתית. למעשה, לא נועד 

בדרך של מניעת המשטר הזה להגן על הצרכן או על המשק, כי אם על פרנסתם של קבוצת דבוראים ותיקים, 

פשי ותחרותי, את תחרות ושמירה על תנובה גבוהה לכל כוורת. תכליות אלו אין יכולות להצדיק, במשק חו

 .הנ"להפגמים החמורים 

 

ונים, בשני דוחות של מבקרי מדינה במהלך שנות התשעים משטר זה זכה לביקורות נוקבות בעשורים האחר

שתזכיר שלה  . עם זאת, הצעת חוק3101בחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי למשרד החקלאות בשנת ו

יעה לשמר את עיקרי מאפייניו של המשטר הקיים, ולעגן , מצ3102פורסם על ידי משרד החקלאות באפריל 

 בחקיקה ראשית את משטר היתרי הרעייה וריכוזיות משק הדבש בישראל.

 

נייר עמדה זה סוקר ומנתח לעומק את ההסדר הקיים ואת ליקוייו. בנוסף, מציג הנייר סקירה של עיקרי המצב 

החוקי בתחום משק הדבש בעשר מדינות, מתוכן חמש בארה"ב, שתיים באוסטרליה, אנגליה, צרפת ובלגיה. 

ת, לצד הוראות נזיקיות במדינות אלו נועד אך ורק לאפשר הגנה על הדבורים מפני התפשטות מחלוהחוקים 

 .  , והם נמנעים לחלוטין מלעסוק בחלוקת משאבים או מכסותמינוריות

 

של מחזיקי  זכויות הקנייןהצעתנו היא, בעיקרה, לפתוח את משק הדבש לעיסוק חופשי ולתחרות, להכיר ב

 . לשם כך נציע:הראויים להגנהבד בבד עם שמירה על האינטרסים , מקרקעין

, וביטול פרקים מרכזיים 0711-הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור דבש ומכירתו(, תשל"זביטול צו  .א

 ;0791-בתקנות להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( )דבורים(, תשכ"ח

הסדרה חוקית של הקצאת המרעה במקרקעי ציבור שאינם מעובדים, בדומה להסדרים הנוהגים  .ב

 ברעיית צאן ובקר;

ותיקון תקנות בהתאם, ליצירת מרשם  1207-]נוסח חדש[, תשמ"ג ריםתיקון פקודת הגנת הדבו .ג

 דבוריות שיאפשר פיקוח וטיפול אפקטיבי במחלות דבורים; 

, 0790-תשכ"אהגנה על הציבור מפני מטרדים וסכנות, על ידי תיקון חוק המפגעים הסביבתיים,  .ד

 והתקנת תקנות בהתאם.

 


