
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

25/07/2021 
 לכבוד

 מר נפתלי בנט
 ראש הממשלה

 
 א.נ.

 
 22-2021תקציב המדינה הנדון: 

במסגרת הצעת תקציב שעולים הריני לפנות אליך טרם אישור תקציב המדינה, בנושא המרחב הכפרי והחקלאות 
הצעות אלו מאיימות באופן ישיר ומהותי על המשך קיומם של המושבים  המדינה, ובכללה בחוק ההסדרים.

 והקיבוצים. 
בחומרה רבה את המתקפה המתוזמנת והמתוזמרת של  ו, רואהתנועת המושבים, יחד עם הנהגת המרחב הכפרי כול

כי נאבק בגזרות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותנו, זאת מתוך דאגה  עהידי האוצר על המרחב הכפרי, ומודיפק
אחראים על , היושבים על גבולות המדינה ומגנים על אזרחיה, האמיתית להמשך קיומם של הקיבוצים והמושבים

לצד אספקת מזון טרי ואיכותי לכלל  תי של אזרחי ישראל ומהווים מקור משמעותי לכלכלת הכפרהתזונ ןהביטחו
 .אזרחי ישראל

 
 האיומים העומדים על הפרק:

 
 רפורמה בחקלאות  .1

, באמצעות ביטול 'מלחמה ביוקר המחיה'( רפורמה בחקלאות שתכליתה 21.7.2021משרד האוצר הציג )
)נמוכה מתן תמיכה ישירה וייבוא חסר רסן תוך כדי מוחלט של כלל מכסי המגן על פירות וירקות טריים 

 לפי דונם קרקע, והקצאת משאבים בהשקעות, מיכון והתייעלות. מאוד...( 
 :להלן הכשלים בהצעת האוצר

משמעותית בשל שגיאה התועלת לצרכן שמוצגת תהיה נמוכה  על פי הנתונים שבידינו, .1.1
 ;מתודולוגית

בלבד בממוצע )יש  25%-שקול להערכתנו ל -היקף התמיכה המוצע ביחס להיקף ההגנה המכסית  .1.2
; במצב זה, יש חשש שה"סלט המקומי" מבחינת -בלבד(  10%גידולים שהתמיכה תעמוד על 

 .ייעלמו מהנוף המקומי –הגידולים, כמו גם המטעים 
לא מצדיקים את "שפיכת התינוק עם  (OECD )-לפי ארגון ה)בממוצע  והירקות מחירי הפירות .1.3

המים"; גם כיום קיים יבוא בהיקפים לא מבוטלים שהולך ומתגבר, בייחוד לאור העובדה שטורקיה 
  ;הפכה למקור יבוא זמין יחסית, זול ומגוון תחת יבוא מאירופה הקלאסית

גוון מקומי מה שמחייב שמירה על מ -החקלאות  בכל ענפיחסרה התייחסות גם לתנודתיות שקיימת  .1.4
)רשת לא יחזרו  –עיבודים ושטחי גידול שייעלמו  -מדובר בצעד "אל חזור"  מספק. יש לזכור כי 

 הביטחון שמוצעת, מחוררת כל כך, וכמעט חסרת משמעות באגרסיביות של המהלך המוצע(
אפס מכס הופך את ההדרגתיות בחלק מהענפים ל"עלה תאנה" בעיקר בענפים שמצריכים השקעה  .1.5

)מטעים, חממות, בתי רשת, בתי אריזה, וכן הלאה(. מכאן ועד להפסקה של ההשקעה באופן מיידי 
 ;הדרך קצרה –שכן הרווחיות העתידית תהיה נמוכה עד שלילית במתווה הנוכחי  -

ונם מוצעת באופן אחיד ללא הבנה של ההבדלים בין מאפייני החקלאות לד₪  100תמיכה של  .1.6
מדובר על תמיכה זניחה ולא אפקטיבית  מסוימיםבישראל ובאיחוד האירופי. כך למשל, בפירות 

 .בעוד שבחלק מענפי הירקות והפלחה מדובר בתמיכה גבוהה מדי ולא מוצדקת
רקע" אך לא מאפשרת שמירה על בטחון המזון תמיכה ישירה לדונם אולי משרתת את "שמירת הק .1.7

של הציבור בישראל )גידולים שלמים צפויים להיעלם( ולא מאפשרת שמירה על פרנסת חקלאי 
 ;ישראל

לא הוצג אף לא צעד אחד שעניינו כלל שרשרת היצור )יבוא, הפצה, שיווק, קמעונאות( כדי  .1.8
 .זה מה ששמענו עד כה -יהיה בסדר"  להבטיח גלגול משמעותי של ההוזלה המצופה לצרכן. "

בהתאם  –לא הוצגה מתודולוגיה להבטחת הצלחת הרפורמה באמצעות מעקב בקרה וצוותי היגוי  .1.9
 .בעת ביצוע רפורמות סחר  OECD-להמלצות ה



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
ארגוני החקלאים תומכים ברפורמה בענפי החקלאות ומבקשים שנים ממשרד האוצר לשבת למשא ומתן  .2

באופן מתואם ומוסכם. באיחוד האירופי למשל, מודיעים על  -ין תמיכה ישירה ביחס למכסי מגן ענייני לעני
 .שנים, על מנת להעניק ודאות ויציבות 7שנים( ואשר תקפה למשך  2-3מדיניות חקלאית מבעוד מועד )

 
ף פעולה בין הנייר שהוגש על ידי החקלאים לשרי האוצר והחקלאות, מעיד טוב מכל על הרצון לייצר שיתו .3

הגורמים השונים לטובת הצרכן הישראלי והחקלאות המקומית, באמצעות חשיפת ליבוא מתחרה, השקעות 
 :, כלהלןנדרשות, שימוש במיכון וטכנולוגיה, כדי להבטיח את ההתייעלות הנדרשת

-מ הפחתה משוקללת של מחצית מהמכסים )חלק יופחת יותר -משווי ההגנה המכסית הנוכחית   50% .3.1
 ;(50%, חלק יתבטל וחלק יופחת פחות ובלבד שהממוצע המשוקלל יעמוד על 50%

יוחלף בתמיכה שתתחלק לסיוע ישיר קבוע, ולהשקעות בחדשנות, מיכון  –משווי ההגנה המכסית  30% .3.2
 .וטכנולוגיה מתקדמת, מה שיאפשר התייעלות של החקלאות והתמודדות מול יבוא מתחרה

 .החשיפה של החקלאות ללא מכסי מגן או תמיכה כנגד שיעור גבוה ומאתגר זההיקף  - 20% .3.3
 

משרד האוצר והחקלאות הכניסו בחוק ההסדרים סעיף דרקוני ודורסני נוסף שמהותו ביטול התכנון בענף  .4
, ללא כל הסכם ראוי עם המגדלים, משמעותו פגיעה בענף ההטלה ההטלה. המשמעות של ביטול התכנון

המגדלים הגרים ברובם על גבול לבנון וזהו מקור הפרנסה היחידי שלהם, אשר יאלצו  3500 -אנושית בכ
 את הלולים ולחפש עבודה במרכז הארץ, תוך נטישת גבולות המדינה.  רלסגו

ארגוני החקלאים הוכיחו שהם פרטנרים להסכמות גם בנושאים רגישים כמו ענף החלב, ענף המים ועוד.  . 5
הסכמות מייצרות תיאום, שיתוף פעולה, אפקטיביות גבוהה תוך חתירה למטרה  – קשה ככל שיהיה הדבר

 שהוגדרה על ידי הממשלה והשרים הרלבנטיים. 
 
 חוק הותמ"ל: .2

לפתור את  שנים. והוארך מספר פעמים. מטרתו הייתה -4כהוראת שעה התקפה ל  2014 -נחקק ב הותמ"ל וק ח
יחידות דיור אולם הוא נכשל בכך כישלון חרוץ.  במסמך קווי היסוד משבר הדיור על ידי הגדלה מהירה של היצע 

של הממשלה ישנן הצהרות מבורכות, על קידום דיור בר השגה והתחדשות  עירונית, ושמירה על החקלאות, 
 .הסביבה, בעלי החיים, הים והחופים

ירה ביחס לכל ההצהרות אולם, הותמ"ל, שאת פעילותה מבקשים להאריך, מציגה פעילות ענפה שכל כולה בסת
הללו: רבות מהתכניות שאושרו על ידה הינן תכניות פרבריות המציעות הקמת רבעי מגורים ענקיים לצד הערים 
הקיימות ואף במנותק מהן, וכתוצאה, מעודדות פרבור, פגיעה בשטחים פתוחים, הרס נרחב של שטחים חקלאיים 

קיים ובמתן השירותים לתושבי הערים הוותיקים. זוהי רשימה מניבים, ופוגעות בחידוש הערים, במרקם החברתי ה
חלקית של הנזקים הקשים שהוועדה חוללה במהלך השנים. בהתאם לנתונים הרשמיים שפורסמו, החוק לא השיג 
את יעדיו. למרות ההצהרות, הותמ"ל לא הביא לירידה במחירי הדיור. מהנתונים עולה בבירור, כי קיימים כשלים 

תכניות על ידי הותמ"ל הדורסנית, לא  100או  20, 10י השיווק והביצוע, וברור לכל, כי אישור עוד רבים בתחומ
יפתרו את כשלי השיווק והביצוע. נהפוך הוא. נדמה כי הממשלה בוחרת, שוב, להטיל את כל כובד משקלה על תחום 

יפול בכשלי השיווק והביצוע של התכנון, ובצורה דורסנית והרסנית, בעוד יש צורך שכל תשומת הלב תופנה לט
  .התכניות המאושרות

עמדתנו היא כי החוק, אם יוארך, צריך להתמקד בהתחדשות עירונית, פיתוח יישובים ערביים וחרדים, תוך 
כמו כן יש לקבוע קריטריונים ותנאים ברורים המגלמים תנאי סף עבור  מנעות מפגיעה בשטחים חקלאיים.יה

  .התכניות שעשויות להיות מקודמות במסגרת מסלול הותמ"ל
השלכות חוק הוותמ"ל על המרחב הכפרי הן הרסניות. במטרה למנוע הרס ולהגן על המעט שנותר יש להטמיע 

  .על המרחב הכפרילעיל בהקשר של השלכות החוק  שצוינואת עיקרי הדברים 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  דמי היוון .3

תחת הכותרת התמימה והמטעה "ייעול עבודת מקרקעי ישראל" מופיעה גזירה המגדילה את תשלומי 
 .10%החוכרים לרשות מקרקעי ישראל, עבור מגורים ותעסוקה, בעיקר במגזר הכפרי, עבור בשיעור של 

מהמקרקעין במדינה הם מקרקעי ישראל, המנוהלים ע"י רשות מקרקעי ישראל. כפי שקובע  93%כידוע,  
 49החוק, ככלל לא מועברת הבעלות במקרקעי ישראל, אלא מוקנית בהם זכות חכירה בלבד, לתקופה של 

מלפני  הקרקע לכל שנה. משווי 5%שנים. חישוב דמי החכירה מתבסס מקדמת דנא על תשלום בסיסי של 
מספר עשורים, החלה רשות מקרקעי ישראל לגבות מראש את כל דמי החכירה בגין כל תקופת החכירה )"דמי 

שנות חכירה,  49דמי חכירה, כפול  5%חכירה מהוונים"(. החישוב של דמי החכירה המהוונים נקבל לפי 
ה במקרקעי ישראל, שנועדה , חוקקה רפורמ2009משווי הקרקע. בשנת  91%, ובסה"כ, 5%ובריבית היוון של 

בעיקרה להעביר את הבעלות בחוזי החכירה המהוונים למגורים ולתעסוקה, תמורת תשלום נוסף או ללא 
תשלום. והנה, במסמכי התכנית הכלכלית, תחת הכותרת התמימה של "יעול עבודת רשות מקרקעי ישראל", 

בית הקרקעות המוקצות לבניה נמוכה שאלו מר –מוצע כי בקרקעות בהן החכירה מוקצית בפטור ממכרז 
 –למגורים ולתעסוקה, לרבות )ולעיתים בעיקר( בישובים הכפריים, יועלה מחיר החכירה באופן אבסורדי מ 

, למרות שהקרקע תישאר בחכירה לתקופה קצובה ולא תועבר לבעלות החוכרים. 100%ואף ל  98%ל  91%
. כפי שמוסבר, יועלו 10% –סר תכלית של דמי החכירה ב משמעות תיקון "תמים" זה, הנה פשוט יקור סתמי ח

בהתאמה גם דמי החכירה באזורי עדיפות, בחלקות המגורים בנחלות וכו', תוך פגיעה קשה בעיקר בתושבי 
 .המגזר הכפרי

הנימוקים המופיעים בדברי ההסבר מקוממים לא פחות: הראשון קובע שהשמאות של השמאי הממשלתי 
י קובע שהקצאה בפטור ממכרז מהווה הטבה. שני הנימוקים כלל אינם רלבנטיים מוטה כלפי מטה והשנ

לנוסחת ההיוון וקל להפריכם לוגית ואמפירית :במקרים רבים  הקצאת הקרקע בישוב הכפרי נעשית במחיר 
 .גבוה משמעותית בהשוואה לישוב העירוני הסמוך

חי יד את מנגנון השמאות של מדינת ישראל תמוהה לא פחות היא הקלות הבלתי נסבלת בה מבטלת הרשות במ
ואת תורת השמאות כולה; מוזר מאד כיצד אותה רשות המקפידה לשלוח את תושבי המגזר הכפרי לשלם 

 .עפ"י שמאות על כל תו ותג הופכת לפתע את עורה וקובעת ששמאות איננה מנגנון אמין
אשר נועדה לפגוע פגיעה קשה בישובים לפיכך, יש לבטל גזירה זו המסתתרת בין דפי התכנית הכלכלית, 

 הכפריים, תוך שהיא סותרת את העקרון הבסיסי של מקרקעי ישראל ומהות החכירה של מקרקעין אלו.
 

 :לסיכום

חוק ההסדרים והחוקים הנלווים לו מהווים גזרות קשות ביותר, עד כדי סיכון המשך קיומם של הקיבוצים 
 והמושבים בישראל לאורך זמן.

 שנות מושב לא יכולות להסתיים באבחה אחת בשל גחמות של פקידי האוצר.  100-ות קיבוץ ושנ 110
אנו רואים בממשלה הנוכחית כתובת לציבור הגדול אותו אנו מייצגים, האכזבה מהגזרות הקשות והחד צדדיות 

, משום שזוהי הינה עצומה ואנו בטוחים כי לא זו היתה כוונת המשורר ומבטיחים להיאבק בהן ככל יכולתנו
 מלחמה אמיתית על קיומנו.

 
 

            בברכה ,                                          
        

    עמית יפרח                           
 "ל תנועת המושביםמזכ      

 ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל                                                               
 העתק:

 שרי ממשלת ישראל
 הלובי החקלאי בכנסת

  חברי כנסת ישראל


