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 לכבוד: 
 , מר אביגדור ליברמןשר האוצר

 מר עודד פורר, ופיתוח הכפר שר החקלאות
 

 לקריאה ראשונה  הנחתו טרם   דרישה להסרת הרפורמה בחקלאות מחוק ההסדריםהנדון: 

קואליציה  אנו ע,  הכפרי  ובמרחב  בחקלאות  החברה  שרואה  עבור  עליון  דורשים ורך  הישראלית,  הכלכלה 

 רפורמה בענף החקלאות.הלהסיר מחוק ההסדרים העתיד להיות מונח על שולחן הכנסת בשבוע הבא, את 

טרם אישור ראש מפלגותינו    ויושבות  התחייבתם ליושבי  כזכור לכם  מכובדינו שר האוצר ושר החקלאות,

המרחב   אך ורק לאחר הגעה להסכמות עם נציגי  לקריאה ראשונהתקודם  הרפורמה  כי  התקציב בממשלה,  

רחבה המכילה    בקואליציה נוסיף ונאמר כי כרגע לצערנו לא מתקיים משא ומתן בנושא.הכפרי והחקלאים. 

עולם   גם בתפיסה כלכלית שונה,    מגוונותתפיסות  ללא הסכמה  אין מקום להובלת  המתבטאות  רפורמות 

מתנגדים  רחבה.   לרפורמה  אנו  בחקלאימהותית  קשות  תפגע  שלטעמנו  זו,  בכדי  כפויה  כרגע  בה  ואין  ם 

 להפחית את יוקר המחיה בישראל. 

המחייה   יוקר  להורדת  במאמצים  רבה  חשיבות  רואים  המדינה אנו  על  החקלאות.  בענף  התמיכה   לצד 

הישראלית הכלכלה  ממנועי  לאחד  אותו  ולהפוך  אותו  ולהצמיח  להצליח  בו,  עלהשקיע  זאת,  .  העברת ם 

להעבירה בהליך חקיקה , אשר ניתן וצריך  הרפורמה במסגרת חוק ההסדרים היא בגדר עוול לנושא קריטי זה

מחוק ההסדרים טרם   הלהסיר  קוראיםאנו  שבמהלכו ידונו כלל החלופות וההשלכות.  .  מסודר בדרך המלך

החקלאות היא אבן יסוד עבורנו וצו מצפוננו לא יאפשר לנו לתמוך  , שכן  בכנסת  הנחתו לקריאה ראשונה

 בחוק זה שעלול לפגוע פגיעה אנושה בערך זה.  
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 ח"כ אפרת רייטן           אמילי מואטיח"כ   
 יו"ר ועדת עבודה ורווחה        סיעת העבודה    
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 נה אעאבתיסאם מר ח"כ 
 זרים   לעובדיםועדה ויו"ר ה

 גלעד קריב ח"כ 
 יו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט 

 יאיר גולן ח"כ 
 סגן שרת הכלכלה והתעשייה 

  נעמה לזימי ח"כ 
 סיעת העבודה       

 יעל רון בן משה ח"כ 
   רועדה לפניות הציבויו"ר הו

 עי פיד מרמוח"כ 
 סיעת כחול לבן 

 ל טאלון ח"כ 
   כחול לבן סיעת      

 גבי לסקי ח"כ 
    סיעת מרצ

 נדה ל-רות וסרמןח"כ 
    ןכחול לבסיעת 

 רם שפע  ח"כ 
    יו"ר סיעת העבודה 

 ראלון שוסטח"כ 
      סגן שר הבטחון

 מיכל רוזין כ ח"
       יעת מרצסיו"ר 

   עלי סלאלחה כ ח"
        יעת מרצס 

    טון בי אלמיככ ח"
      כלכלה היו"ר ועדת 

 זועבי  -וינאגידא ריכ ח"
        יעת מרצס 

 מוסי רז  כ ח"
        יעת מרצס 
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 העתק: 
 נפתלי בנטראש הממשלה, מר 

 פי, מר יאיר לפידי ראש הממשלה החלשר החוץ ו
 השר המקשר בין הממשלה לכנסת, מר זאב אלקין  

 כ עידית סילמן "חה ,ר הקואליציה "יו
 כ בועז טופורובסקי"חה  ,ר הקואליציה"מ יו"מ


