
בית המשפט לא קיבל את הבקשה, כולל לא את בקשת הצו 
לעיכוב זמני ועצירת תהליכי הסכם, וקבע שהמחלוקות 
היו ידועות למבקשים מזה חודשים ארוכים. עוד נקבע 

שלא ראוי להחליט במחלוקות ללא קבלת עמדת הגורם 
הממשלתי הרלוונטי. בית המשפט דחה גם את בקשת 

התובעים לעכב את ביצוע ההחלטה הנוכחית כדי לאפשר לו 
פנייה לערכאת הערעור. עוד קבע השופט כי לאור הנתונים 
שהובאו בפני בית המשפט אין מקום לסעדים בבקשה של 

התובעים.  ▲

בית המשפט דחה 
את הבקשה לצו 

מניעה נגד ההסכם
ביום שני )3.12( הסתיים הדיון בבית המשפט 

בבקשה לצו מניעה נגד יישום ההסכם בין 
המדינה לבין התאחדות מגדלי הבקר  •

ענף בכותרות

בתחילת נובמבר אושרו בוועדת הכספים של הכנסת שינויי 
התקציב לשנת 2018 של משרד החקלאות. אישור זה התקבל 
לאחר חודשים ארוכים של המתנה. הכול התחיל לפני מספר 

חודשים, כאשר משרד החקלאות פנה אל משרד האוצר 
בבקשה לביצוע שינויים בתקציב לשנת 2018, הכוללים בין 

היתר: תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח ותמיכות 
במועצות אזוריות. אולם, הטיפול בפנייה נערך זמן רב, 

ואתמול הועלתה בשנית הסוגיה בועדת הכספים של הכנסת, 
לאחר שנדחתה בפעם הקודמת, ואושרה. בתוך כך, אושרו 
גם: חוק הגליל, אשר נועד לתמוך במגדלי הלולים ביישובי 

הגליל, בסך של 34 מיליון, תמיכה בחקלאים חדשים בסך של 
22.5 מיליון, תמיכה במגדלי דגים כ-19.25 מיליון, תמיכה 

ברשויות המקומיות עבור הקמת שווקי איכרים בסך של כ-9 
מיליון ותמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות בסך של 2.7 

מיליון ועוד.  כעת, עם אישורה של וועדת הכספים בכנסת, 
יוכל משרד החקלאות להמשיך לבצע את פעולותיו למען 

החקלאים ולתמוך בהם. בתוך כך, כבר בחודשיים הקרובים, 
משרד החקלאות יעביר את ההתחייבות לקבלת התמיכות 

המדוברות אל החקלאים והרשויות המקומיות.   ▲

לאחר המתנה של מספר חודשים 
אושרו שינויי התקציב לשנת 2018 בוועדת 

הכספים של הכנסת
עם אישורה של הועדה, משרד החקלאות יעביר את ההתחייבות לתמיכות כבר בשבועות 
הקרובים בין התמיכות שאושרו: 22.5 מיליון ₪ עבור חקלאים חדשים, 9 מיליון ₪ עבור 

רשויות מקומיות להקמת שוק איכרים, 2.7 מיליון ₪ עבור מתנדבים בחקלאות  •

אביתר דותן 
"אני נשאר בתפקידי"
בתקופה האחרונה הסתובבה שמועה עקשנית כי אביתר 

דותן עוזב את תפקידו בהתאחדות וכי הוצע לו תפקיד 
אחר. השמועה התפשטה כשדה קוצים והפכה לשיחת 
היום בקרב אנשי הענף ואף זכתה לכותרות ברשתות 

החברתיות. בכדי לעצור את גל השמועות פרסם  
אביתר דותן הודעה בזו הלשון, לבקשת מזכ"ל התנועה 

הקיבוצית, ניר מאיר, מזכ"ל תנועת המושבים מאיר 
צור, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבו וילן ומנהל 
הארגונים הכלכליים יאיר ריינמן, הרי שבעת הזו עלי 

להישאר בתפקידי בהתאחדות ולהוביל את הענף 
מול אתגריו הגדולים". זו לשון הודעתו של אביתר 

דותן ובכך הוא שם קץ לשמועות על עתידו 
בהתאחדות.   ▲
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שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל אמר בעקבות התיקון לחוק 
"אנו ממשיכים לפעול למען החקלאים הישראלים, ולעודד 
אותם בסט חדש של כלים, שעיקרו הטבות מס. בחוק זה, 

אנו פותרים עוול של כ-30 שנה שבו לא היה כל תיקון לחוק 
וחקלאים אשר ייצאו תוצרת חקלאית לא קיבלו כלל הטבות 

מס. הצעד הזה הוא חלק ממארג תהליכים משמעותיים 
שעשינו לטובת החקלאים והוא מצטרף להגדלת עובדים 
זרים בחקלאות, הורדת מכס על המים לחקלאים, תכנית 

עידוד חקלאים צעירים לענף, צמצום רגולציה והנגשת המידע 
לחקלאים וניוד מים ברצון". לאחר שלא תוקן החוק למעלה 

מ-30 שנה, אתמול, כ"ז בחשוון תשע"ט )5.11.2018(, עבר 
בכנסת בקריאה ראשונה התיקון לחוק עידוד השקעות הון 

בחקלאות. תיקון החוק יביא להטבות מס עבור חקלאים 
המייצאים תוצרת חקלאית טרייה, דבר שיקל עליהם בתחרות 

בשווקים הבינלאומיים. כמו כן, מטרתו של חוק זה לעודד 
השקעות הון בחקלאות, לשם פיתוח וביסוס החקלאות 

כאמצעי לחיזוק ההתיישבות הביטחון התזונתי והלאומי של 
תושבי המדינה, תוך קידום יוזמה וצמיחה כלכלית ושימור 
משאבי טבע וסביבה. אלו יביאו לשיפור יכולתו של המשק 

החקלאי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים הבינלאומיים.  ▲

לאחר למעלה מ-30 שנה: התיקון לחוק עידוד 
השקעות הון בחקלאות עבר בקריאה ראשונה

המטרה, הטבות מס עבור חקלאים המייצאים תוצרת חקלאית טרייה, דבר שיקל עליהם 
בתחרות בשווקים הבינלאומיים. ההקלה במס החברות תהיה בתווך 7.5%-16%  •
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