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 לכבוד

 שולץ נעמה גב' 
מנכ"לית משרד ראש  

 הממשלה 

 קאופמן פס גב' נעמה 
מנכ"לית משרד החקלאות 

 ופיתוח הכפר 

 מר איליה כץ
  סגן הממונה על התקציבים

 במשרד האוצר
 באמצעות דוא"ל

 שלום רב, 

 בין הממשלה לחקלאים לחיזוק החקלאות בישראל הסכם הנדון: 

 במסגרתה גובש ההסכם שבנדון.  מיקי לוי,  ח"כבחדרו של יו"ר הכנסת,  פגישה מה, התקיי4.7.2022שני, ביום  .1

מנכ"לית משרד    - שר החקלאות ופיתוח הכפר, גב' נעמה קאופמן פס  -מר עודד פוררבנוכחות  פגישה זו התקיימה   .2
סגן הממונה    - מר איליה כץהממונה על התקציבים במשרד האוצר,    -החקלאות ופיתוח הכפר, מר יוגב גרדוס 

, מר גלעד  אוצרמשרד הרכז החקלאות באגף התקציבים ב  -חיים בורובסקיבמשרד האוצר, מר    על התקציבים
מהקואליציה והאופוזיציה ונציגי    חברי הכנסתבמשרד האוצר,    רפרנט מים וחקלאות באגף התקציבים  -קצב

 .  הח"מ

יועבר  של ההסכם שבנדון כי הנוסח הסופי ופיתוח הכפר , מסרו נציגי משרד האוצר והחקלאות ם הפגישהבסיו .3
 בתוך מספר ימים לאחר התייעצות עם הגורמים המשפטיים.

לאחר   .4 שבועות  שלושה  כמעט  פגישהביום שישי האחרון,  לידינו  אותה  קיבלנו  שנשאה את הכותרת    טיוטה, 
לאחר הערות היועצים המשפטיים    "ל הנלווה צוין כי מדובר בהסכם" ובדוא ענף הצומח  –סיכום בין משרדי  "

 "(.הטיוטה)להלן: " משרדיכםשל 

הרבה .5 שקיבלנוטיוטה  ,לתדהמתנו  שינויים    ה  הגענו  ו רבים,    מהותייםכוללת  אליהן  מההסכמות  שונה  היא 
 במסגרת המשא ומתן.  

מעבר לכך, מהשינויים הרבים במסמך עולה הרושם כי לכאורה אין בידיכם הסמכות להגיע להסכם בתקופה   .6
 זו בה פוזרה הכנסת והבחירות הקרבות.  

של הארגונים שלנו  והכלכליות  באמצעות המחלקות המשפטיות    הטיוטה שקיבלנולאור זאת, אנו בוחנים את   .7
 . בהקדםונשיב לכם התייחסות 

 
 בברכה,

 
ר נשיאות המגזר ", יודובי אמיתי

ר התאחדות  "העסקי ויו
 האיכרים 

 

ראש מועצה אזורית , 'ג'שי חג
 ר מרכז השלטון "מרחבים ויו

 האזורי בישראל 
 

, יו"ר התאחדות  עמית יפרח
חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת 

 המושבים 
 

   
   

 , מזכ"ל התנועה  ניר מאיר
 הקיבוצית 

 

מזכ"ל  , אבשלום )אבו( וילן
 התאחדות חקלאי ישראל 

 
 

, יו"ר הארגונים  יעקב בכר
 הכלכליים הקיבוציים 

 

   
   

 ח"כ יאיר לפיד, ראש ממשלת ישראל :העתק

  מר אביגדור ליברמן, שר האוצר

 מר עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר 

 ח"כ מיקי לוי, יו"ר הכנסת

 חקלאית השדולה חברי ה

  כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלהאמיר ברקן, סמנכ"ל מר 

 


