
 
 ,למדבירים שלום

 
  .המדיניות רגולצי חלק מצוות. במשרד החקלאות, ואני מהחטיבה לאסטרטגיה, שמי ארנון אביטל

במסגרת מהלך ממשלתי כולל להתמודדות עם , היחידה למדיניות רגולציה במשרד החקלאות הוקמה לפני כשנתיים
הוא לשפר את הרגולציה ביחידות הכפופות למשרד  היחידה תפקיד  .רגולציה ממשלתית המעכבת פעילות עסקית בישראל

 .תוך שמירה על האינטרס הציבורי, ולהתאים את הדרישות למקובל בעולם, לצמצם את הבירוקרטיה  ,החקלאות
  

 :י הפירוט הבא "השנה אנחנו מטפלים בין השאר בשיפור הרגולציה הקשורה ביצוא של תוצרת צמחית עפ

 םפרחים ותבליני, ירקות, פירות: יצוא תוצרת טרייה 

 ייצוא שתילים וחומרי ריבו 

 םיצוא זרעי 

  תהדורשים תעודת בריאויצוא ממפעלים של מוצרים מעובדים ושאינם מעובדים 

 םיצוא אויבים טבעיי 

 תהליכים תומכי יצוא: 

 םאישור מדבירי 

 ראישור מתקנים לטיפולי הסג 

 אאישור מפעלים ליצור אריזות עץ ליצו 
  

  הקשורים ליצואבמהלך השנה אנחנו מקיימים סיורים ופגישות עם גופים שונים מכלל הסקטורים
 .על מנת לשמוע ממקור ראשון על הנושאים שבהם ניתן וצריך להשתפר בנושאי הרגולציה

  
על מנת לשמוע מכם על סוגיות ברגולציה הקשורות ביצוא   .מדבירים מאושרים לטיפולי הסגר כעת אני מקיים מפגש עם

  .במידה ויש להן מה לומר בנושא, אשמח לשמוע גם חברות הדברה אשר אינן מאושרות    .שטעונות שיפור
  

 1:.13 – 31:11: תשעו  113חדר , 1קומה , א  בניין, משרד החקלאות בית דגן :המיקום הפגיש  13..713.3 :ךתארי
  

 אלף ימי המתנה 311-כוחסכנו למשק מעלויות הבירוקרטיה₪  מיליון 381-בשנה שעברה צומצמו כ, לצורך התרשמות
תביעו את דעתכם ותשפיעו  ולכן חשוב מאוד שתגיעו למפגש השולחן העגול  .ככה שיש תוצרים, כתוצאה מן העבודה שלנו

 !נוכחותכם חשובה     ,על התהליך
  
, נונימייםוכלל הנושאים אשר יועלו בפגישה יישמרו א (ללא נוכחות הרגולטור)פגישות יהיו בנוכחות צוות מדיניות רגולציה ב

 .וודאו שבעלי התפקידים הנוגעים בדבר יקבלו את המידע ויבטיחו את השתתפותם    .על מנת לאפשר שיח חופשי
 

 arnona@moag.gov.il :אל המייל הבא אישור הגעהאנא שילחו 
  

 ,זמין לכל שאלה
 הבברכ

 המרכז בכיר מדיניות רגולצי  לארנון אביט
 9385379-11:משרד

 6.6396-15.3: נייד
arnona@moag.gov.il 

  Arnon Avital  Regulatory Policy Coordinator 
Office : 11-9385379 
Mobile : 05.3-6.6396 
arnona@moag.gov.il 
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