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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות )תיקון מס' 8(, התשע"ט-2018

בחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות,התשמ"א-11980)להלן-החוקהעיקרי(,במקום1צהחלפתסעיף1
סעיף1יבוא:

מסורתי באופן ננקטים המפותחות במדינות  כללי
במגזר לתמוך שנועדו מדיניות צעדי ועקבי 
החקלאיולחזקוצצעדיםאלהנובעיםמההכרהבחשיבותה
של למנועהידרדרות הלאומיתשלהחקלאותומהרצון
המגזרהכפרי,זניחתקרקעות,אבדןתעסוקהוהשתנותהנוף

החקלאיצ

החורגות ומשמעויות תועלות בחקלאות לעיסוק
מהייעודהמסורתישלאספקתתוצרתחקלאיתצהתועלות
בתחומי מתרומתה נובעות החקלאות של הציבוריות
האקולוגיה התיירות, התרבות, החברה, ההתיישבות,
)ערך כלכליות תועלות כוללות אלה תועלות והסביבהצ
הייצורהחקלאי,הערךשלנדל"ןהצמודיםלנוףחקלאי,
)שימור מערכתיות תועלות ונופש(, פנאי תיירות, ערכי
שטחיםפתוחים(,תועלותלמשקהמים)חלחולמיגשמים
וקליטהשלמינגר(,תועלותסביבתיות,תועלותאקולוגיות

וכןתועלותחברתיותותרבותיותצ

שהם - אלה ערכים מייצרים בחקלאות העוסקים
חלקמהמוטיבציהלהמשךקיומהשלחקלאותמשגשגת-
בפועל,בלילקבלעלכךכלתמורה)ראו:צבןח'ואחרים,
שטחים של ערכם שמירת במכלול קיימא בת חקלאות

פתוחיםבישראל,יער,גיליון5-ע,עמ'ו2)2004((צ

טרםהקמתהמדינה,שימשהההתיישבותהחקלאית
עלייה, קליטת ובהם לאומיים, יעדים להגשת מכשיר
פתרונותדיור,ייצורמזון,פריסהמרחביתשלהאוכלוסייה
בשטחיארץישראל,ועודצגםכיום,החקלאותמהווהמנוף
עדיפות באזורי ההתיישבות חיזוק של יעדים לקידום
לאומיתצאחתהתועלותהמושגותבאמצעותקיומםשל
ענפיהחקלאותהיאפיזוראוכלוסייהוקידוםכלכלישל
פריפריה באזורי התעסוקתי; הפן על בדגש הפריפריה,
החקלאותהיאמקורתעסוקהופרנסהמרכזי,המסייעלגיוון

ההיצעהתעסוקתיבעבורהתושביםצ

השטחיםהחקלאייםמהוויםתשתיתלפעילותנופש
ותיירות,שתורמתגםהיאלגיווןמקורותהתעסוקהצבמקרים
התועלת על עולה מתיירות הכלכלית התועלת רבים,
הכלכליתמחקלאותבאותושטח,אךברורשקיומהשל

תיירותבאותושטחתלויבקיומהשלהחקלאותבוצ

נוסףעלפעילותתיירותית,פעילותחקלאיתיוצרת
פעילותכלכליתנלוויתבמשק,כגוןאספקתחומריגלם,
זו טכנולוגיות,מכשורמתאיםוכדומהצפעילותכלכלית
תלויהבמידהרבהבהמשךקיומהשלפעילותחקלאית

יציבהצ

וכךכותביםמ'קפלן,נ'רינגלול'אמדורעלהתועלות
אלה ציבוריים "ערכים בחקלאות: הגלומות הציבוריות
אינםמשוקלליםבהערכתתרומתהשלהחקלאותלמשק
ולחברההישראלית,והעוסקיםבחקלאותאינםמתוגמלים
בגינםצהחברהבכללותה,הדורהנוכחיוהדורותהבאים,
יוצאתנפסדתצהפסקתקיומהשלחקלאותונטישתשטחי
בעקבותיה תביא כלכלית כדאיות חוסר עקב חקלאות
לאבדןחלקנכבדמהתרומותהציבוריותולפגיעהבשורה
ארוכהשלערכיםקיומייםלחברה")ראו:מ'קפלןואחרים,
11 "חקלאותנופית:חקלאותבתקיימא",נקודתחן,עמ'

)2011((צ

מגווןהתועלותהציבוריותשלהחקלאות,המתואר
לעיל,דורשאםכןמציאתאיזוןביןצורכיהפיתוחלצורכי
לשימור, אמצעים ונקיטת הישראלי במשק החקלאות
אחת בחקלאותצ העיסוק של ולפיתוח לעידוד להגנה,
הדרכיםלהשגתמטרותאלההיאמתןמענקיםוהטבותמסצ

חוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות,התשמ"א-1980
)להלן-החוקאוחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות(,
הון השקעות לעודד נועד החוק 1980צ בשנת נחקק
בחקלאותלכמהמטרותהמפורטותבסעיף1לחוק:שיפור
במגזר היעילות הגברת המדינה, של התשלומים מאזן
ביטחוני חלוצי, כגורם החקלאי המגזר ועידוד החקלאי
וחברתיצהחוקקבעמנגנוןלאישורתכניותלהקמה,לפיתוח
אולהרחבהשלמפעליםחקלאייםכהגדרתםבחוק,בידי
מינהלהשקעותבחקלאותשהוקםלצורךזהצבעלמפעל
חקלאישתכניתואושרהכאמורזכאילמענקלפיהוראות
פרקה'לחוקצכמוכןנקבע,בפרקו'לחוק,מסלוללקבלת
הטבותמסצגםהטבותאלהניתנותעלפיהחוקרקלבעל
מפעלחקלאימאושרכהגדרתובחוק)להלן-בעלמפעל

חקלאימאושר(צ

חוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-1959)להלן-חוק
לעידודהשקעותהוןבתעשייה,קובעמנגנוןלמתןמענקים
והטבותמסלמפעליתעשייהצבעודשבמנגנוניםהקבועים
הרי השנים, לאורך רבים עדכונים בוצעו האמור בחוק
תוקן ולא כמעט בחקלאות הון השקעות לעידוד שחוק
בהיבטיםאלהצכךלמשל,לפימתווההמענקיםשבחוק
בצפון ומפעל בנגב מפעל בתעשייה, השקעות לעידוד
חוק, אותו לפי בתנאים העומדים פריפריאלי, באשכול
זכאיםלמענקבשיעורשלעד30%)ראוסעיף40ג)ג(לחוק
האמור(צבעודשעלפיחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות,
המענקשניתןלתתכיוםלחקלאיםעומדעלשיעורשלעד

20%לכלהיותרצ

ס"חהתשמ"א,עמ'ע5;התשס"ב,עמ'8ו5צ 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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מטרתושלחוקזהלעודדהשקעותהוןבחקלאות,לשםפיתוח1צ"מטרה
החקלאותכאמצעילחיזוקההתיישבותוהביטחוןהתזונתי

והלאומישלתושביהמדינה,ובכללזהלשם-

פיתוחכושרייצורחקלאימגוון; )1(

יצירתעוגניםכלכלייםלהתיישבותבאזוריפיתוח; )2(

עידודחקלאותהמשמרתסביבה,משאביטבעוערכינוף; )3(

בתנאי להתמודד החקלאי המגזר של יכולתו שיפור )4(
תחרותבשווקיםבין־לאומיים;

הכולתוךקידוםיוזמהוצמיחהכלכליתושימורמשאביטבע
וסביבהצ"

מטרתושלחוקזהלעודדהשקעותהוןבחקלאות,לשםפיתוח1צ"מטרה
החקלאותכאמצעילחיזוקההתיישבותוהביטחוןהתזונתי

והלאומישלתושביהמדינה,ובכללזהלשם-

פיתוחכושרייצורחקלאימגוון; )1(

יצירתעוגניםכלכלייםלהתיישבותבאזוריפיתוח; )2(

עידודחקלאותהמשמרתסביבה,משאביטבעוערכינוף; )3(

בתנאי להתמודד החקלאי המגזר של יכולתו שיפור )4(
תחרותבשווקיםבין־לאומיים;

הכולתוךקידוםיוזמהוצמיחהכלכליתושימורמשאביטבע
וסביבהצ"

בשנים התעוררו לעיל, המתואר המצב לנוכח
האחרונותקשייםמשפטייםמהותייםלגביאופןיישומו

שלהחוקבידימשרדיהחקלאותופיתוחהכפרוהאוצרצ

2013ניתנהחוותדעתהמשנהליועץ בחודשמרס
המשפטילממשלה)כלכלי-פיסקלי(בענייןמתןמענקים
לעידודהשקעותהוןמכוחסמכותההשיוריתשלהממשלה
)לפיסעיף32לחוק–יסוד:הממשלה()להלן-חוותהדעת(צ
חוותהדעתמבוססת,ביןהשאר,עלההלכהולפיהסמכותה
השיוריתשלהממשלהקיימתרקבמקוםשבוהחקיקה
המסדירהאתאותונושאאינהיוצרתהסדרשליליהמונע
אתהפעלתהצנקודתהמוצאשלחוותהדעתהיאכידרך
)למטרות הון השקעות לעידוד מענקים להענקת המלך
הקבועותבחוקלעידודהשקעותהוןבתעשייהאובחוק
)להלן-חוקיהעידוד((,היאבמסגרתחוקיהעידוד,וכי
קביעתמסלוליםמינהלייםמכוחסמכותההשיוריתשל
הממשלה,לקידוםהמטרותהקבועותבחוקיהעידוד,ראוי
שתישמרלמקריםמוגבליםבלבד-מקריםשבהםקיים
צורךממשיבגמישותובהתאמהלצרכיםמשתנים,אשר
קייםקושילתתלהםמענהבמסגרתהקשיחהשלחקיקה
ראשיתצכך,נקבעבחוותהדעתכימתןתוספתמינהלית
קבועהלאורךזמןעלהקבועבחוקיהעידודמעלהקושי
רב,ואינהמתיישבתעםהמגבלותעלפעילותהממשלה

מכוחסמכותההשיוריתצ

כדילתתמענהלקושיהמשפטישצויןלעיל,אשר
מינהליים מסלולים של להיווצרותם השאר בין הוביל
שבחוק התמיכה מנגנוני בעדכון הצורך ובשל כאמור,
כמתוארלעיל,מוצעלערוךרפורמהמקיפהבחוקוליצור
הקבלהביןההטבותהניתנותכיוםלמגזרהתעשייתי)מכוח
חוקלעידודהשקעותהוןבתעשייה(לאלההניתנותלמגזר
החקלאיצהרפורמההמוצעתבחוקזה,ישבהכדילעודד
בת־קיימא, לחקלאות בישראל החקלאות הפיכת את

שערכיההציבורייםוהסביבתייםנשמריםלאורךשניםצ

שיעורי את לעדכן מוצע המוצע, התיקון במסגרת
המענקיםשניתןלקבלמכוחהחוק,להשוותאתשיעורי
לעידוד בחוק הקבועים המס לשיעורי המופחתים המס

השקעותהוןבתעשייה,וכןלאפשראתקבלתהטבותהמס
הקבוע להסדר בדומה יותר, נוחים בתנאים והמענקים

בענייןזהבחוקלעידודהשקעותהוןבתעשייהצ

בתוךכךמוצעיםתיקוניםשונים,ביןהשארבהוראות
המינהלה של הפעילות מבנה החוק, למטרות הנוגעות
)כיום-מינהלתמינהלההשקעות(לרבותהרכבהמינהלה
ודרךההשגהעלהחלטותיהוסמכותשרהחקלאותופיתוח
הכפר)להלן-השר(לקבוענהליםלתמיכהבהשקעותהון
בחקלאותצכמוכןמוצעלעדכןאתמתווההטבותהמס
הקבועבפרקו'לחוקולשםכךלהחליףולתקןכמההוראות
מרכזיותבוצביןהשאר,מוצעלנתקאתהקשרהקייםכיום
ביןהטבותהמסלפיהחוקלביןהזכאותלקבלתמענקלפיו,

הכולכמפורטלהלןצ

סעיף1לחוקקובעכך: סעיף 1

"מטרה

בחקלאות הון השקעות עידוד היא זה חוק מטרת 1צ
לשם-

ידי על המדינה של התשלומים מאזן שיפור )1(
פיתוחיצואחקלאיופיתוחמחליפייבואמובהקים
החקלאות ושר האוצר שר בכללים שיקבעו כפי

באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

ניצוליעילשלתנאיטבע,יכולתכלכלית,ידע )2(
ככל הגלומיםבמגזרהחקלאי, ונסיוןמקצועי טכני

המועיללמשקהמדינה;

בטחוני חלוצי, כגורם החקלאי המגזר עידוד )3(
וחברתיצ"

מוצעלהחליףסעיףזהבהוראהחדשהאשרתואמת
החקלאות של מקומה לגבי העדכנית התפיסה את
השקעות לעידוד חוק למטרות ובהלימה כיום, במדינה

הוןבתעשייהצ

הסעיףהמוצענועדלתתמענהלמציאותהחקלאית
והכלכליתבימינו,תוךהדגשתהחקלאותכאמצעילחיזוק
ההתיישבותוהביטחוןהתזונתיוהלאומישלתושביהמדינהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף3לחוקהעיקרי,במקום"ושרהחקלאות"יבוא"והשר"והסיפההחלבמילים2צתיקוןסעיף3
"והםיקבעו"-תימחקצ

בסעיף4לחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיף4

לפניההגדרה"יצרןחקלאי"יבוא: )1(

""אזורפיתוח"-אזורפיתוחא'אואזורפיתוחב',כפישנקבעלפיסעיף24)ב(;

"חוקלעידודהשקעותהון"-חוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-21959;";

אחריההגדרה"יצרןחקלאי"יבוא: )2(

""המינהלה"-המינהלהלהשקעותהוןבחקלאות,כמשמעותהבסעיף5;

"המשרד"-משרדהחקלאותופיתוחהכפר;";

בהגדרה"תכניתזוטא",במקוםהרישהעדהמילה"שקלים"יבוא"תכניתשהיקף )3(
ההשקעהבהאינועולהעל130,000שקליםחדשים";

בהגדרה"מפעלחקלאי",בסופהיבוא"למעטנכסיםכאמורהמשמשיםלפיתוח )4(
זניצמחים,התשל"ג-3ו319,אולפעילותבתחום כהגדרתובחוקזכותמטפחיםשל

הביוטכנולוגיהכהגדרתהבסעיף18אלחוקלעידודהשקעותהון";

אחריההגדרה"מפעלחקלאימאושר"יבוא: )5(

""השר"-שרהחקלאותופיתוחהכפר;";

בהגדרה"תוצרתחקלאית",המילים"המיועדיםבעיקרםליצוא"-יימחקוצ )ע(

עלפיהמוצע,החוקנועדלעודדהשקעותהוןבחקלאות,
ביןהשאר,לשםפיתוחכושרייצורחקלאימגוון,לשםיצירת
עוגניםכלכלייםלהתיישבותבאזוריפיתוח,לשםעידוד
חקלאותאקולוגיתאשרמשמרתסביבה,משאביטבעוערכי
נוף,ולשםשיפוריכולתושלהמגזרהחקלאילהתמודדבתנאי
תחרותבשווקיםבין־לאומיים,כלומרבשווקיםבחוץלארץצ
הכול,תוךקידוםיוזמהוצמיחהכלכליתושימורמשאבי

טבעוסביבהצ

4 בסעיף הקיימות הגדרות כמה לתקן מוצע  סעיפים
הנדרשות חדשות הגדרות ולהוסיף לחוק  2ו־3

זו חוק בהצעת המוצעים התיקונים בעקבות 
לחוק ו' לפרק המוצעות הייחודיות ההגדרות )לעניין
שעניינוהטבותמס,ראודבריההסברלסעיפים21עד24

להצעתהחוק(צ

ביןהשארמוצעלתקןאתההגדרה"תכניתזוטא"צ
ושאינה מצומצם, שהיקפה תכנית היא זוטא" "תכנית
הון השקעות לעידוד המינהלה של אישור מחייבת
מנהל של אלא לחוק, 5 סעיף מכוח הפועלת בחקלאות
המינהלה,בלבדצמוצעלעדכןאתהסכוםהקבועבהגדרה
כךשתכניתזוטאתהיהתכניתשהיקףההשקעהבהאינו

מיליון "חצי )במקום חדשים שקלים אלף 130 על עולה
שקלים"כיום(ציובהרכיהתיקוןהמוצעתואםאתהמצב
הנוהגבפועלואתהסכוםשנקבעבתקנותעידודהשקעות
זוטא(, בתכנית ההשקעה סכום )שינוי בחקלאות הון

התשנ"ב-1992)ק"תהתשנ"ב,עמ'39ע(צ

חקלאי" "מפעל ההגדרה את לתקן מוצע כן כמו
משמשים אשר נכסים כולל אינו זה מונח כי ולהבהיר
בחוק כהגדרתו לפיתוח בחוק( )כהגדרתו חקלאי יצרן
זכותמטפחיםשלזניצמחים,התשל"ג-3ו19,אולפעילות
בתחוםהביוטכנולוגיהכהגדרתהבסעיף18אלחוקלעידוד
המשמשים הנכסים לגבי כך, בתעשייהצ הון השקעות
חקלאות בין התפר על נמצאים אשר אלה, לעיסוקים
לתעשייה,יכולשיינתנוהטבותמכוחחוקלעידודהשקעות

הוןבתעשייה,ולאמכוחהחוקצ

את חקלאית" "תוצרת מההגדרה למחוק מוצע
הדרישהשלפיהמדוברבתוצרתהמיועדתבעיקרהלייצואצ
התיקוןהמוצעמגדילאתציבורהחקלאיםשייכנסולגדרי
ההגדרה"יצרןחקלאי"וכךיוכלולהיותזכאיםלמענקים
לפיפרקה'לחוקצזאת,בהתאמהלהרחבתמטרותהחוק

כמוצעלעילצ

ס"חהתשי"ט,עמ'234צ 2

ס"חהתשל"ג,עמ'2ו2צ 3

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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החלפתכותרת
פרקג'וסעיף5

במקוםכותרתפרקג'וסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4צ

"פרק ג': המינהלה

לשםיישומושלחוקזהתפעלבמשרדמינהלהלהשקעות5צהמינהלה
הוןבחקלאותצ"

סעיףעלחוקהעיקרי-בטלצ5צביטולסעיףע

במקוםסעיףולחוקהעיקרייבוא:עצהחלפתסעיףו

נושאוצ"המנהל על המופקד במשרד, הבכיר הכללי המנהל סגן
ההשקעותוהמימוןבחקלאות,יהיהמנהלהמינהלה)בחוק
זה-המנהל(;המנהליהיהבתוקףתפקידוחברהמינהלה

ויושבהראששלהצ"

בסעיף8לחוקהעיקרי-וצתיקוןסעיף8

בסעיףקטן)א(,במקום"והמועצהויפעלבשמן"יבוא"ויפעלבשמה"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

בסעיף9לחוקהעיקרי-8צתיקוןסעיף9

החלפתכותרתבמקוםכותרתפרקג'וסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4צ
פרקג'וסעיף5

"פרק ג': המינהלה

לשםיישומושלחוקזהתפעלבמשרדמינהלהלהשקעות5צהמינהלה
הוןבחקלאותצ"

ביטולסעיףעסעיףעלחוקהעיקרי-בטלצ5צ

החלפתסעיףובמקוםסעיףולחוקהעיקרייבוא:עצ

נושאוצ"המנהל על המופקד במשרד, הבכיר הכללי המנהל סגן
ההשקעותוהמימוןבחקלאות,יהיהמנהלהמינהלה)בחוק
זה-המנהל(;המנהליהיהבתוקףתפקידוחברהמינהלה

ויושבהראששלהצ"

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-וצ

בסעיףקטן)א(,במקום"והמועצהויפעלבשמן"יבוא"ויפעלבשמה"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלצ )2(

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-8צ

סעיפים5ו־עלחוקקובעיםכדלקמן: סעיפים 

"הקמת המינהל 4 עד 7

מוקםבזהמינהלהשקעותבחקלאות)להלן-המינהל( 5צ
אשריפעללהגשמתהשלמטרתחוקזהצ

רשויות המינהל

עצאלורשויותהמינהל:

מנהלהמינהל)להלן-המנהל(; )1(

מינהלתהמינהל)להלן-המינהלה(; )2(

מועצתהמינהל)להלן-המועצה(צ" )3(

מינהל בפעילות המרכזי הגוף שבפועל, מאחר
ההשקעותבחקלאותהיאמינהלתהמינהל,מוצעלהחליף
אתסעיף5לחוקשעניינוהקמתהמינהלבהוראההמשקפת
אתהמצבהקיים,ולפיהבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר
מינהלה החוק, יישום לשם תפעל, המשרד( - )להלן

להשקעותהוןבחקלאות)להלן-המינהלה(צ

כמוכן,מוצעלבטלאתסעיףעלחוק,שעניינורשויות
המועצה(, - )להלן המינהל מועצת ובכללן המינהל,
כדי זה גוף של בפעילותו שאין בכך הכרה מתוך זאת
כאמור שהיא המינהלה, של לעבודתה מהותית לתרום
הגוףהמרכזילענייןיישוםהחוקצבהתאםלכך,סמכויות
המוקנותכיוםבחוקלמועצה,וכןסמכויותחדשותשמוצע
לעגןבחוק,כמוהסמכותלייעץלשרביחסלגיבושעקרונות
מדיניותהתמיכהבהשקעותהוןבחקלאות)ראוסעיף10)א(

)1א(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף10להצעתהחוק(,ירוכזו
כעתבידיהמינהלהצ

סעיףולחוקעניינובמינוימנהלמינהלההשקעות
בחקלאות,וזולשונו:

"מינוי המנהל

הממשלהתמנהאתהמנהלבהמלצתשרהחקלאות; וצ
המנהליהיהבתוקףתפקידוחברהמינהלהוחברהמועצה

ויושבראששלהןצ"

סגן כי ולקבוע האמור ו סעיף את להחליף מוצע
המנהלהכלליהבכירבמשרד,המופקדעלנושאההשקעות
ויושבהראש המינהלה מנהל יהיה בחקלאות, והמימון
שלהצהנוסחהמוצעתואםאתהתיקוןהמוצעלעיללעניין
ביטולהמועצהוכןמייתראתהצורךבמינויושלמנהלבידי

הממשלה-הליךמינוימורכבשאינונחוץצ

בהמשךלכך,מוצעלתקןאתסעיף8לחוקולמחוק
ממנואתההתייחסותלתפקידיושלהמנהלביחסלמועצהצ
כמוכןמוצע,מטעמייעילות,לבטלאתסעיףקטן)ב(של

הסעיףהאמורשכיוםאיןבוצורךצוזהנוסחו:

כלשישלהגישולמינהלה,למועצהאולשרים ")ב(
על תימסר מטעמם הודעה וכל המנהל באמצעות יוגש

ידיוצ"

בהמשךלתיקוניםהמוצעיםבהוראותהנוגעות  סעיפים
להצעת ו עד 4 בסעיפים ולמנהל, למינהלה  8 עד 12
החוק,מוצעלתקןהוראותנוספותבפרקג'לחוק  כללי

ובכלל המינהלה, עבודת את לייעל במטרה 
החוקי המניין המינהלה, להרכב הנוגעות הוראות זה
הכל ותפקידיה, סמכויותיה עבודתה, סדרי לפעילותה,

כמפורטלהלןצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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במקוםכותרתהשולייםיבוא"הרכבהמינהלה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

ארבעהנציגיהמשרדשימנההשר,ובהם: )1("

עובדשירותההדרכהוהמקצועבמשרד; )א(

חשבהמשרדאונציגו; )ב(

היועץהמשפטילמשרדאונציגו;"; )ג(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"מהםאחדשהואעובדרשותהמסים"; )ב(

במקוםפסקה)3(יבוא: )ג(

נציגמשרדהכלכלהוהתעשייה,שימנהשרהכלכלהוהתעשייהצ"; )3("

פסקה)4(-תימחק; )ד(

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ד(-בטליםצ )3(

הוספתסעיפים
9או־9ב

אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:9צ

הארגונים9אצ"משקיף מקרב ציבור נציג למנות רשאים השרים )א(
היציגיםשלהחקלאיםלמשקיףבדיוניהמינהלהצ

סעיף9)א(לחוקקובעאתהרכבהמינהלה,ולפיו  סעיפים
החברים את למנהל בנוסף תכלול "המינהלה  8 ו־9

הבאים: 

שר שימנה החקלאות, משרד נציגי שני )1(
החקלאות;

שנינציגימשרדהאוצר,שימנהשרהאוצר; )2(

והתיירות, המסחר התעשיה, משרד נציג )3(
שימנהשרהתעשיה,המסחרוהתיירות;

הסוכנות של להתיישבות המחלקה נציג )4(
היהודיתלארץישראל,שימנהשרהחקלאותצ"

מוצעלשנותאתהרכבהמינהלהכךשיכלולארבעה
נציגיםשלהמשרד,שימנההשר,במקוםשנינציגיםשל
המשרד)פסקה)1((ונציגהמחלקהלהתיישבותשלהסוכנות
היהודית)פסקה)4((,שממנההשרכיוםצביןנציגיהמשרד
שהשרימנהכאמורמוצעלכלולאתעובדשירותההדרכה
והמקצועבמשרד,זאתמאחרשהניסיוןמלמדכינוכחות
שלגורםמקצועיכאמורמסייעתלקבלהחלטותמבוססות
מקצועיתצכמוכןמוצעלכלולביןנציגיהמשרדשימונוכאמור
גםאתהיועץהמשפטישלהמשרדאונציגווכןאתחשב
המשרדאונציגו,וזאתבמטרהלהבטיחכיהמענקיםמכוח
החוקיוענקותוךשמירהמיטביתעלעקרונותשלמינהלתקין,
ובהתאםלעקרונותהמשפטייםוהנהליםהכללייםהחלים
לענייןועדותהמעניקותתמיכותצלשםכך,מוצעלהחליףאת

פסקה)1(שלסעיף9)א(לחוק,שנוסחהמובאלעילצ

עודמוצעכיאחדמשניהנציגיםשלמשרדהאוצר
שממנהשרהאוצר,לפיפסקה)2(שלסעיף9)א(לחוק,יהיה

עובדרשותהמסיםצ

לבסוףמוצעלהחליףאתפסקה)3(שלסעיף9)א(לחוק
שנוסחהמובאלעיל,בהתאםלשמוהמעודכןשלמשרד

הכלכלהוהתעשייהצ

למנות האוצר ולשר לשר מאפשר לחוק 9)ב( סעיף
נציגציבורלמינהלהמקרבנציגיהארגוניםהיציגיםשל
שמדובר מאחר במועצהצ המגדלים( )ארגוני החקלאים
במנגנוןמינהליפנימישלהממשלה,להבדילמגוףייצוגי,
מוצעלבטלהוראהזוולקבועתחתיה,בסעיף9אכנוסחו
המוצע,שהשריםהאמוריםיוכלולמנותלמינהלהנציגשל
ארגוניהמגדליםשיהיהבמעמדשלמשקיףצמינוימשקיף
כאמוריהיהבוכדילתתביטוילעמדותהציבורבהליך
עבודתהשלהמינהלהצבהתאםלכך,ומאחרשהמשקיף
אינועובדהמדינה,מוצעלקבועלגביוהוראותמקובלות

בחקיקהעדכניתלענייןמניעתניגודענייניםצ

וזהנוסחושלסעיף9)ב(לחוקשמוצעלבטלו:

ציבור נציג למינהלה למנות רשאים השרים ")ב(
מקרבנציגיהארגוניםהיציגיםשלהחקלאיםבמועצהצ"

המינהלהיהיוגם "חברי כי 9)ד(לחוקקובע סעיף
חבריהמועצה",ומוצע,עקבביטולהשלהמועצה,כמוצע

בסעיף5להצעתהחוק,לבטלוצ

כנוסחו 9ב סעיף את לחוק להוסיף מוצע לבסוף,
המוצע,ולקבועבושהמנייןהחוקיבישיבותהמינהלה,
קריהמנייןהמזערישבויכולההמינהלהלפעולולקבל
החלטות,הוארובחבריה,כלומר-חמישהחבריםלפחות,
זו,שלא ובהםהחבריםהמנוייםבמפורשבסעיףצהוראה
עבודת תקינות את להבטיח נועדה בחוק, כיום קיימת

המינהלהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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זה )בפרק )א( קטן בסעיף כאמור למשקיף ימונה לא )ב(
-משקיף(ולאיכהןכמשקיףמישעלוללהימצא,במישרין
אובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילוי
תפקידובמינהלהלביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושל

קרובוצ

תפקידו במסגרת יטפל משקיףלא או חברהמינהלה )ג(
בנושאשהטיפולבועלוללגרוםלולהימצא,במישריןאו
בעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידובמינהלה

לביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוצ

נודעלחברהמינהלהאולמשקיףכיהואעלוללהימצא )ד(
)ג(, במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או
יודיעעלכךבהקדםהאפשרילמנהל;היהחברהמינהלה

האמורהמנהל-יודיעעלכךלשרצ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיהמשקיףלהביאבחשבון )ה(
גםאתענייניושלהארגוןשהואנציגו,ככלשהםקשורים
לתפקידיהמינהלה,ולאיראואותוכמצויבמצבשלניגוד

ענייניםבשלכךבלבדצ

בסעיףזה- )ו(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-8ע419;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"קרוב",שלחברהמינהלהאושלהמשקיף-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמינהלהאושלהמשקיף; )1(

עשוי למשקיף או המינהלה שלחבר אדם כל )2(
להיותענייןבמצבוהכלכליאוהאישי;

בן המשקיף, או המינהלה שחבר תאגיד )3(
)2(הםבעלי משפחתואואדםכאמורבפסקה

ענייןבו;

בן המשקיף, או המינהלה שחבר גוף )4(
משפחתואואדםכאמורבפסקה)2(הםמנהלים

אועובדיםאחראיםבוצ

מנייןחוקי
בישיבותהמינהלה

חמישהחבריהמינהלהובהםהיושבראש,היועץהמשפטי9בצ
למשרדאונציגוואחדמנציגיהמשרדכאמורבסעיף9)א()1(

הםמנייןחוקיבישיבותיהצ"

זה )בפרק )א( קטן בסעיף כאמור למשקיף ימונה לא )ב(
-משקיף(ולאיכהןכמשקיףמישעלוללהימצא,במישרין
אובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילוי
תפקידובמינהלהלביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושל

קרובוצ

במסגרתתפקידו יטפל משקיףלא או חברהמינהלה )ג(
בנושאשהטיפולבועלוללגרוםלולהימצא,במישריןאו
בעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידובמינהלה

לביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושלקרובוצ

נודעלחברהמינהלהאולמשקיףכיהואעלוללהימצא )ד(
)ג(, במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או
יודיעעלכךבהקדםהאפשרילמנהל;היהחברהמינהלה

האמורהמנהל-יודיעעלכךלשרצ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיהמשקיףלהביאבחשבון )ה(
גםאתענייניושלהארגוןשהואנציגו,ככלשהםקשורים
לתפקידיהמינהלה,ולאיראואותוכמצויבמצבשלניגוד

ענייניםבשלכךבלבדצ

בסעיףזה- )ו(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

קרובכאמורשהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-8ע419;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"קרוב",שלחברהמינהלהאושלהמשקיף-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהמינהלהאושלהמשקיף; )1(

עשוי למשקיף או המינהלה שלחבר אדם כל )2(
להיותענייןבמצבוהכלכליאוהאישי;

בן המשקיף, או המינהלה שחבר תאגיד )3(
)2(הםבעלי משפחתואואדםכאמורבפסקה

ענייןבו;

בן המשקיף, או המינהלה שחבר גוף )4(
משפחתואואדםכאמורבפסקה)2(הםמנהלים

אועובדיםאחראיםבוצ

מנייןחוקי
בישיבותהמינהלה

חמישהחבריהמינהלהובהםהיושבראש,היועץהמשפטי9בצ
למשרדאונציגוואחדמנציגיהמשרדכאמורבסעיף9)א()1(

הםמנייןחוקיבישיבותיהצ"

ס"חהתשכ"ח,עמ'5ע2צ 4
הערות
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בסעיף10)א(לחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף10

בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"עלפי"יבוא"לפיהוראותסעיף18"; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לפי בחקלאות הון בהשקעות התמיכה עקרונות בקביעת לשר לייעץ ")1א(
סעיףע1א;

לגבש,מדישנה,נהליםשלפיהםיינתנומענקיםלפיפרקיםד'ו־ה',ובכלל )1ב(
זההוראותלענייןהדרךוהמועדלהגשתבקשהלאישורתכניתוכלליםלחישוב
התמיכה נוהלי - זה )בחוק ובתשתית חקלאי במפעל השקעות של עלויות
בהשקעותהוןבחקלאות(,בהתאםלעקרונותהתמיכהבהשקעותהוןבחקלאות

החליםלגביאותהשנה,ולפרסמםבאתרהאינטרנטשלהמשרד;";

פסקאות)2(עד)4(-יימחקו; )3(

בפסקה)ע(,במקום"לתתידיעות"יבוא"לרכזמידע"ובמקוםהסיפההחלבמילה )4(
"ולהפיצן"יבוא"ולהפיצו";

בפסקה)ו(,במקום"הנחה"יבוא"פטור,הנחה"; )5(

אחריפסקה)ו(יבוא: )ע(

לבצעכלתפקידאחרשהוטלעליהלפידיןצ" )8("

ביטולסעיפים
11עד14

סעיפים11עד14לחוקהעיקרי-בטליםצ11צ

מוצעלתקןאתסעיף10לחוק,שעניינותפקידי  סעיף 10
הסמכות את לתפקידיה ולהוסיף המינהלה 
הון בהשקעות התמיכה עקרונות בקביעת לשר לייעץ
נוהלי את שנה, מדי לגבש, הסמכות ואת בחקלאות
לעקרונות בהתאם בחקלאות, הון בהשקעות התמיכה
פי על המוצעות(צ ו–)1ב( )1א( פסקאות )ראו האמורים
המוצע,ייקבעובמסגרתנוהליהתמיכההאמוריםתנאים
הדרך לעניין הוראות זה ובכלל מענקים, למתן וכללים
והמועדלהגשתבקשותלאישורתכניתולחישובעלויות

שלהשקעותבמפעליםובתשתיותצ

מכוכןמוצעלהבהירכיהמינהלהתאשרתכניות
לפינוהליהתמיכהבהשקעותהוןבחקלאות,החליםלגבי

השנהשבהניתןהאישורצ

עודמוצעלהסמיךאתהמינהלהלבצעכלתפקיד
עליה להטיל ניתן יהיה כך, דיןצ לפי עליה שהוטל אחר
תפקידיםנוספים,דוגמתביצועבדיקות,שמיעתעמדות

וגיבושהמלצותבנושאיםנוספיםבתחוםהחקלאותצ

במסגרתהתיקוניםהמוצעיםלעיל,מוצעלבטלאת
)4(בסעיף10)א(לחוק,שעניינןבנושאים )2(עד פסקאות
שייקבעועלפיהמוצעבנוהליהתמיכהבהשקעותהון,

וזהנוסחן:

לקבועסדריםומועדיםלהגשתבקשותלאישור )2("
תכנית;

לאשרחישוביעלויותלהשקעותבמפעלחקלאי )3(
ובתשתית;

לקבועאתתנאימתןההטבותצ" )4(

מינוי שעניינו לחוק 11 סעיף את לבטל מוצע  סעיף 11
ועדותמייעצותלמינהלה,זאתמאחרשאיןבהן 
צורךובפועל,לאמונוועדותכאלהצכמוכןמוצע,לאור
ביטולהשלהמועצה,בסעיף5להצעתהחוק,לבטלהוראות
שעניינןמינויהמועצה)סעיף12לחוק(,תפקידהמועצה

)סעיף13לחוק(וסדריפעילותהמועצה)סעיף14לחוק(צ

וזהנוסחםשלסעיפים11עד14לחוקשמוצעלבטלם:

"מינוי ועדות מייעצות

לפניה שימליצו מייעצות ועדות תמנה המינהלה 11צ
בעניניםאובסוגיעניניםשתקבע;חבראחדלפחותבכלועדה
יהיהמעובדימשרדהחקלאותוהואיהיהיושבראשהועדהצ

מינוי המועצה

השריםימנולמועצה,בנוסףלחבריהמינהלה, )א( 12צ
נציגיםמקרבהציבור,שימונולאחרהתייעצותעםארגונים
לענין יציגים ארגונים השרים לדעת שהם חקלאים של
חוקזהועםמוסדותכלכליים,מדעייםומקצועייםבתחום

החקלאותצ

על יעלה לא במועצה הציבור נציגי מספר )ב( 
חמישהעשרולאיפחתמשניםעשרצ

תפקיד המועצה

תפקידהמועצההואלייעץלשריםבכלעניןהנוגע 13צ
להגשמתהשלמטרתחוקזהובכלהנוגעלעידודהשקעות

הוןבחקלאותצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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החלפתסעיפים
15ו־ע1והוספת

פרקג'1

במקוםסעיפים15ו־ע1לחוקהעיקרייבוא:12צ

"גמולוהחזר
הוצאותלמשקיף

משקיףשאינועובדגוףנתמךזכאילתשלוםמאתהמשרד15צ
להוראות בהתאם המינהלה, בישיבות השתתפות בעבור
ועדות חברי לעניין האוצר במשרד הכללי החשב שקבע
ציבוריות;בסעיףזה,"עובדגוףנתמך"-כהגדרתובסעיף32

לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-51985צ

לאיגלהאדםמידעכמפורטלהלןשהגיעאליובמסגרתדיוניע1צסודיות
המינהלה,אלאלפיהוראותחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998ע:

מידעשהואסודמסחריאוסודמקצועיאושהואבעל )1(
ערךכלכלי,שפרסומועלוללפגועפגיעהממשיתבערכו;

מידעהנוגעלענייניםמסחרייםאומקצועייםהקשורים )2(
לעסקיושלאדם,שגילויועלוללפגועפגיעהממשיתבאינטרס

מקצועי,מסחריאוכלכליצ

פרק ג'1: עקרונות התמיכה בהשקעות הון בחקלאות

קביעתעקרונות
התמיכה

בהשקעותהון
בחקלאות

השר,לאחרהתייעצותעםהמינהלה,יקבעבצו,מדיע1אצ )א(
בחקלאות הון בהשקעות לתמיכה העקרונות את שנה,
שיחולולגביהשנההעוקבת,בהתאםלמטרותהחוקולתקציב

המינהלהלאותהשנהצ

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים15ו־ע1לחוקהעיקרייבוא:12צ
15ו־ע1והוספת

פרקג'1 "גמולוהחזר
הוצאותלמשקיף

משקיףשאינועובדגוףנתמךזכאילתשלוםמאתהמשרד15צ
להוראות בהתאם המינהלה, בישיבות השתתפות בעבור
ועדות חברי לעניין האוצר במשרד הכללי החשב שקבע
ציבוריות;בסעיףזה,"עובדגוףנתמך"-כהגדרתובסעיף32

לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-51985צ

לאיגלהאדםמידעכמפורטלהלןשהגיעאליובמסגרתדיוניע1צסודיות
המינהלה,אלאלפיהוראותחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998ע:

מידעשהואסודמסחריאוסודמקצועיאושהואבעל )1(
ערךכלכלי,שפרסומועלוללפגועפגיעהממשיתבערכו;

מידעהנוגעלענייניםמסחרייםאומקצועייםהקשורים )2(
לעסקיושלאדם,שגילויועלוללפגועפגיעהממשיתבאינטרס

מקצועי,מסחריאוכלכליצ

פרק ג'1: עקרונות התמיכה בהשקעות הון בחקלאות

קביעתעקרונות
התמיכה

בהשקעותהון
בחקלאות

השר,לאחרהתייעצותעםהמינהלה,יקבעבצו,מדיע1אצ )א(
בחקלאות הון בהשקעות לתמיכה העקרונות את שנה,
שיחולולגביהשנההעוקבת,בהתאםלמטרותהחוקולתקציב

המינהלהלאותהשנהצ

סדרי פעולות המועצה

המועצהתתכנסלאפחותמפעמייםבשנהצ )א( 14צ

המועצהתקבעאתסדרידיוניהועבודתה,ככל )ב( 
שלאנקבעובתקנותצ"

לסעיף 15 המוצע סעיף 12

שעניינו לחוק, 15 סעיף את להחליף מוצע 
שעניינה מעודכנת בהוראה המועצה לחברי תשלומים
גמולוהחזרהוצאותלמשקיףשהוא,כאמור,היחידמבין
המשתתפיםבדיוניהמינהלהשאינועובדהמדינהצבהתאם
מוצע,בשלהזמןוהמאמץהנדרשיםמהמשקיפיםלשם
ביצועתפקידםכיאות,לעגןבחוקאתהאפשרותלשלם
למשקיףכאמורבעבורהשתתפותובישיבותהמינהלהצ
הגמולאוהחזרההוצאותשישולמוכאמוריהיובהתאם
להוראותשקבעהחשבהכלליבמשרדהאוצרלענייןחברי

ועדותציבוריותצ

עלפיהמוצע,הוראהזולאתחולעלמשקיפיםשהם
עובדיגוףנתמךכהגדרתובסעיף32לחוקיסודותהתקציב,
התשמ"ה-1985)יצויןכימשקיף,מעצםהגדרתו,אינועובד
גוףמתוקצבכהגדרתובסעיףהאמור(,זאתלנוכחההבנה
ששכרהעבודההמשולםלעובדיםכאמורממעבידםמגלם

גםתשלוםבעדהשתתפותםבישיבותהמינהלהצ

וזהנוסחושלסעיף15לחוקשמוצעכאמורלהחליפו:

"התשלומים לחברי המועצה

15צחברהמועצהנציגציבורזכאילקבלמאוצרהמדינה
אתהוצאותיושהוציאעקבהשתתפותובישיבותהמועצה,

לרבותהפסדשכרעבודהצ"

לסעיף 16 המוצע

סעיףע1לחוקקובעהוראתסודיותבזוהלשון:

"סודיות

או המועצה או המינהלה של מדיוניהן לגלות אין ע1צ
כלחומרשנמסרלהןאלאעלידיהמנהלאוהשריםאו

בהסכמתםצ"

מוצעלהחליףהוראהזובהוראהעדכנית,אשרמתירה
אך החוק, לפי למינהלה המגיע מידע של מסוים גילוי
מכפיפהאותולהוראותחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,
ומאפשרתהתחשבותבאינטרסיםהכלכלייםוהמסחריים

שלמגישיהבקשותלמינהלהצ

לסעיף 16א המוצע

החקלאות שר של סמכותו את בחוק לעגן מוצע
ופיתוחהכפרלקבועבצו,מדישנה,אתהעקרונותלתמיכה
בהשקעותהוןבחקלאות,וזאתלאחרהיוועצותעםהמינהלהצ
העקרונותשייקבעוכאמוריחולועלהשנהשאחריהשנה
שבהנקבעו,ומוצעלקבועמנגנוןשלברירתמחדללמקרה

שבולאנקבעו,בשנהמסוימת,עקרונותכאמורצ

ס"חהתשמ"ה,עמ'0עצ 5

ס"חהתשנ"ח,עמ'ע22צ ע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הון בהשקעות התמיכה עקרונות את השר קבע לא )ב(
31בדצמברשלשנה )א(,עדיום בחקלאותלפיסעיףקטן
מסוימת,יחולולגביהשנההעוקבתעקרונותהתמיכהכאמור

שחלולגביהשנהשלפניהצ"

תיקוןכותרת
פרקד'

בכותרתפרקד'לחוקהעיקרי,המילה"ועררים"-תימחקצ13צ

בסעיףו1לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלצ14צתיקוןסעיףו1

בסעיף18)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ממנה"יבוא"בהתאםלנהליהתמיכהבהשקעותהון15צתיקוןסעיף18
בחקלאותהחליםלגביהשנהשבהניתןהאישור"והמילים"אםראתהשביצועועשוי

לסייעלהגשמתהשלמטרתחוקזה-יימחקו"צ

בסעיף19לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:ע1צתיקוןסעיף19

לאתאשרהמינהלהתכניתאלאאםכןהוכחלהנחתדעתהכיעםתחילתביצוע ")ב(
התכניתיתקייםלגביהמבקשאחדמאלה,לפיהעניין:

העקרונותלתמיכהבהשקעותהוןבחקלאותמשקפים
מדיניותשנתיתשיעדיההםפיתוחהחקלאותבאמצעים
זונבחנתומתעדכנתמדישנה הקבועיםבחוקצמדיניות
בהתאםלהתפתחויותבענפיםהחקלאייםהשוניםובהתאם
לצורךצמדוברבהסדרהדומהבמהותולעקרונותמדיניות
הפיתוחבענףהחלב,אשרנקבעיםבהקשרשלהקצאת
מכסותחלב)ראותקנה1לתקנותתכנוןמשקהחלב)קביעת

מכסותחלב(,התשע"ד-2014)ק"תהתשע"ד,עמ'48ו1((צ

לחוק ו־22 21 סעיפים את לבטל מוצע  סעיפים 13 
העיקרישעניינםבזכותלהגישעררעלהחלטות  18 ו־36
הערר, ועדות ובהרכב והמינהלה המנהל 
למקובל ובהתאם האמור, ההסדר במקום בהתאמהצ
בחקיקהעדכנית,מוצעכיתקיפהשלהחלטותהמינהלה
והמינהלתיעשהבדרךשלהגשתעתירהמינהליתלבית
ע3 בסעיף מוצע, כך לשם מינהלייםצ לעניינים המשפט
להצעתהחוק,לתקןבהתאםאתחוקבתימשפטלעניינים

מינהליים,התשס"א-2001צ

וזהנוסחםשלסעיפים21ו־22לחוקשמוצעכאמור
לבטלם:

"ערר

לפי המינהלה מהחלטת נפגע עצמו הרואה )א( 21צ
על לערור רשאי 39)ג( או )ג( או 38)ב( ,19 ,18 סעיפים
ההחלטהלפניהשרים,תוךששיםימיםמיוםשנמסרהלו

ההחלטהצ

הערריהיהבכתבויפורטובוהנימוקיםצ )ב( 

דעתה תחווה והיא הערר לועדת יוגש הערר )ג( 
לשרים;השריםרשאיםלאשרהחלטתהמינהלה,לבטלה

אולשנותהצ

ועדת ערר

השריםימנוועדתעררשלחמישהובהםשניים )א( 22צ
נציגיהציבורשבמועצהושלושהנציגיהממשלה;השרים

ימנואתהיושבראשצ

מניןחוקילדיוןבועדהיהיהשלושהכשבהם )ב( 
היושבראש,נציגהציבוראחדונציגהממשלהאחדצ"

עקבביטולםשלסעיפים21ו־22לחוק,ומתןסמכות
לביתהמשפטלענייניםמינהלייםלדוןבהחלטותהמנהל
והמינהלהלפיהחוק,כמוצעלעיל,מוצעלתקןבהתאםאת

כותרתפרקד'לחוקהעיקריצ

ו1)ב(לחוקקובעכי"מבקששהואחבר סעיף  סעיף 14
מושב שיתופי, מושב שהיא שיתופית אגודה 
בקשהלאישור למינהלה יגיש כפרשיתופי, או עובדים
תכניתורשאיהואלהגישהבאמצעותהאגודה"צמאחר
שכיום,חקלאיםשהםחבריאגודותשיתופיותבמושבים
אינםפועליםעודבאמצעותאותןאגודות)ארגוניקניות(
בעבר, לעשות שנהגו כפי כחקלאים פעילותם לביצוע

הוראהזומתייתרתומוצעלבטלהצ

מוצעלתקןאתסעיף18)א(לחוקכךשיובהרכי  סעיף 15
סמכותהמינהלהלאשרתכניתכפופהלעקרונות 
מאחר שנהצ לאותה שנקבעו הון בהשקעות התמיכה
שעקרונותאלהנקבעיםעלפיהמוצעבהתאםלמטרות
החוק)ולתקציבהמינהלה(,ממילאהתכניותשניתןלאשר
הןרקכאלהשמתיישבותעםהגשמתמטרותהחוקומוצע

עלכןלמחוקאתההתייחסותלהיבטזהצ

לצורך הכרחיים ייצור גורמי הם ומים קרקע  סעיף 16
בנוהלי מוסדרת הקצאתם בחקלאותצ עיסוק  
המים, חוק מכוח ובכללים ישראל מקרקעי רשות
התשי"ט-1959צבענפיםמסוימים,נדרשותגםמכסותייצור
)למשלחלב,הטלה(צלפיסעיף19)ב(לחוק,אחדהתנאים
ומים קרקע המגדל ברשות ש"יהיו הוא תכנית לאישור
ומכסותייצורהדרושיםלביצועהתכנית"צהוראהזונועדה
למנועמצבשבוהמינהלהנותנתמענקלהשקעותהוןלמי

שאיןברשותואמצעיייצורבסיסייםלעיסוקבחקלאותצ

19לחוק )ב(שלסעיף מוצעלהחליףאתסעיףקטן
ולהבהירכיצדחלההדרישההקבועהבולגביכלאחד
מסוגיהיצרניםהחקלאייםצכך,מוצעכייצרןחקלאישהוא
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לענייןמבקששהואיצרןחקלאיכאמורבפסקה)1(להגדרה"יצרןחקלאי" )1(
-ישברשותו,לפידין,קרקע,מיםומכסותייצורהדרושיםלביצועהתכנית;

לענייןמבקששהואיצרןחקלאיכאמורבפסקה)2(להגדרה"יצרןחקלאי" )2(
-הואהתקשרעםיצרןחקלאיכאמורבפסקה)1(שברשותו,לפידין,קרקע,מים

ומכסותייצורהדרושיםלביצועהתכניתצ"

בסעיף20לחוקהעיקרי-ו1צתיקוןסעיף20

בסעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"לאחרשקיבל"-תימחק; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלצ )2(

ביטולסעיפים
21ו־22

סעיפים21ו־22לחוקהעיקרי-בטליםצ18צ

בסעיף24)א(לחוקהעיקרי-19צתיקוןסעיף24

בפסקה)1(,במקום"20%"יבוא"25%"; )1(

בפסקה)2(,במקום"10%"יבוא"20%"צ )2(

לענייןמבקששהואיצרןחקלאיכאמורבפסקה)1(להגדרה"יצרןחקלאי" )1(
-ישברשותו,לפידין,קרקע,מיםומכסותייצורהדרושיםלביצועהתכנית;

לענייןמבקששהואיצרןחקלאיכאמורבפסקה)2(להגדרה"יצרןחקלאי" )2(
-הואהתקשרעםיצרןחקלאיכאמורבפסקה)1(שברשותו,לפידין,קרקע,מים

ומכסותייצורהדרושיםלביצועהתכניתצ"

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-ו1צ

בסעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"לאחרשקיבל"-תימחק; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלצ )2(

ביטולסעיפיםסעיפים21ו־22לחוקהעיקרי-בטליםצ18צ
21ו־22

תיקוןסעיף24בסעיף24)א(לחוקהעיקרי-19צ

בפסקה)1(,במקום"20%"יבוא"25%"; )1(

בפסקה)2(,במקום"10%"יבוא"20%"צ )2(

מגדלתוצרתחקלאית)קרייצרןחקלאיכאמורבפסקה)1(
ברשותו שיש להראות יידרש חקלאי"(, "יצרן להגדרה
ענף(, באותו שנדרשות )ככל ייצור ומכסות מים קרקע,
ואילויצרןחקלאישאינומגדלתוצרתחקלאית,אלאהוא
בעלמערכותומיתקניםכאמורבפסקה)2(להגדרה"יצרן
חקלאי",קריקבלןשירותים)מישמספקשירותיםשונים
למגדלתוצרתחקלאית,דוגמתגיזום,חריש,זריעהוכיוצא
באלה(,יידרשלהראותשאמצעיהייצורהאמוריםמצויים

ברשותושלהמגדלשלוהואמספקאתשירותיוצ

יצויןכיהתיקוןהמוצענועדלהבהרהבלבדואין
שירותים קבלני שכן הקיים, המצב את לשנות כדי בו
כאמורזכאיםלקבלמענקיםלפיהחוקגםכיום,מגדלים
רביםמעסיקיםקבלנישירותיםוהםחלקמשרשרתהייצור

החקלאיצ

וזהנוסחושלסעיף19)ב(לחוק,שמוצעלהחליפו:

הוכח אם אלא תכנית המינהלה תאשר לא ")ב(
להנחתדעתהכיעםתחילתביצועהתכניתיהיוברשות
לביצוע הדרושים ייצור ומכסות ומים קרקע המגדל

התכניתצ"

מוצעלתקןאתסעיף20לחוקולבטלאתהדרישה  סעיף 17
לקבלהמלצתועדהמייעצתלפניאישורתכנית 
תכנית לאשר למנהל מאפשר החוק המנהלצ בידי זוטא
זוטאבלאצורךבאישורהמינהלה)ראוסעיף20)ב(לחוק(,
והתקרהלתכניתזוטאנקבעהבתקנותמכוחהחוק)וכעת
-בחוק,בהגדרה"תכניתזוטא"(ל־130אלףשקליםחדשיםצ
כמוכן,גםבקשותלאישורתכניתזוטאנבחנותלפיכללי
בהיבטים המקצועיים, עובדיה באמצעות המינהלה,
ההנדסיים,התכנונייםוהכלכלייםצלאורהאמור,ובמטרה
הצורך את לבטל מוצע המינהלה, עבודת את לפשט

בהתייעצותעםועדהמייעצתבטרםאישורתכניתזוטאצ

כמוכן,עקבביטולהשלועדתהעררוהקנייתהסמכות
לדוןבעתירותנגדהחלטותהמנהלוהמינהלהלפיהחוק
לביתמשפטלענייניםמינהליים,כמפורטבדבריההסבר
לסעיפים18,13ו־ע3להצעתהחוק,מוצעלבטלאתסעיף

20)ג(לחוק,וזהנוסחו:

פי על המנהל מהחלטת נפגע עצמו הרואה ")ג(
סעיףזהרשאילערורלועדתהעררשמונתהלפיסעיף22,
תוךששיםימיםמיוםשנמסרהלוההחלטה;ועדתהערר
רשאיתלאשראתהחלטתהמנהל,לבטלהאולשנותה,

והחלטתהתהיהסופיתצ"

כאמורבחלקהכללישלדבריההסברלהצעת  סעיף 19 
החוק,נקבעבחוותהדעתכידרךהמלךלהענקת 
מענקיםלעידודהשקעותהוןהיאבמסגרתחוקיהעידוד
תוספת מתן וכי העניין(, לפי בחקלאות, או )בתעשייה
העידוד, בחוקי הקבוע על זמן לאורך קבועה מינהלית
במסגרת למשל - חוקים באותם הקבועות למטרות
המשרד שהפעיל מענקים למתן המינהליים המסלולים
-מעלהקושירב,ואינהעונהעלהמגבלותהמוטלותעל

פעילותהממשלהמכוחסמכותההשיוריתצ

כדילתתמענהלקושיהמשפטישצויןלעיל,ולשפר
אתהאטרקטיביותשלמנגנוניהתמיכהמכוחהחוק,מוצע
להגדילאתשיעוריהמענקיםהקבועיםבסעיף24לחוק,
כךשהמענקשיינתןלמפעלחקלאימאושרבאזורפיתוח
)למעט המפעל של המקורי מהמחיר 25% על יעמוד א'
הוצאותלרכישתהקרקע(,במקום20%ממנוכיום,והמענק
20% על יעמוד ב' פיתוח באזור כאמור למפעל שיינתן

מהמחירכאמור,במקום10%ממנוכיוםצ

יוזכרכיתחומיהאזורים-"אזורפיתוחא'"ו"אזור
פיתוחב'"-המוזכריםבסעיףזה,מוגדריםבצולעידוד
א' פיתוח אזורי תחומי )קביעת בחקלאות הון השקעות
ו־ב'(,התשע"ד-2013)ק"תהתשע"ד,עמ'40(,מכוחסעיף
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ביטולסעיפים
ו2ו־28א

סעיפיםו2ו־28אלחוקהעיקרי-בטליםצ20צ

במקוםסעיף30לחוקהעיקרייבוא:21צהחלפתסעיף30

בפרקזה-30צ"הגדרות )א(

סעיףו2לחוקעניינובתשלוםמענקלחקלאים  סעיף 20
במושביםבאמצעותאגודותשיתופיות)ארגוני 
האגודות חברי פועלים כיום שכאמור, מאחר קניות(צ
אגודות אותן במסגרת שלא במושבים השיתופיות

שיתופיות,הוראהזומתייתרתומוצעלבטלהצ

וזהנוסחושלסעיףו2לחוקשמוצעלבטלו:

"תשלום מענק

מענקלבעלמפעלחקלאימאושרשהואחברבאגודה ו2צ
כפר או עובדים מושב שיתופי, מושב שהיא שיתופית
ביקש אם זולת המפעל, לבעל במישרין ישולם שיתופי
לקבלובאמצעותהאגודה,ואולםאםהגישאתהבקשה
לאישורהתכניתבאמצעותהאגודה,לאישולםלוהמענק

אלאבאמצעותהצ"

שבחר למי מענק ישולם לחוק,"לא 28א סעיף לפי
במסלולהטבותחלופיעלפיסעיף35א"צסעיףזהאפשר
למישהיהזכאילמענקלפיהחוק,לקבלפטורמתשלוםמס
חברותלמשךחמששניםאםיוותרעלהמענקועלהטבות
המסלפיסעיף33לחוקצבשלהתיקוןהמוצעבהצעתחוק
זובמתווההטבותהמס,בסעיפים21עד24להצעתהחוק,
וניתוקהקשרביןהזכאותלמענקלזכאותלקבלתהטבות

מס,מתייתרתהוראהזוומוצעעלכןלבטלהצ

המס הטבות מתווה את לעדכן מוצע  סעיפים 
הקבועבפרקו'לחוקולשםכךלהחליףולתקן  21 עד 24

כמההוראותמרכזיותבוצ כללי

ו' מתווההקלותהמסלחקלאיםהקבועכיוםבפרק
לחוק,הואמיושןולאאפקטיביצ

מבנההתמיכותבמגזרהחקלאיבישראלמורכבברובו
מתמיכותעקיפות,שתכליתןלהגןעלמוצריםחקלאיים
PSE )Producer–ה מדד לפי המקומיצ לשוק המיועדים
SupportEstimate(שלארגוןה–OECD,אשרמודדאת
סוגהתמיכותהניתןלמגזרהחקלאיבישראלואתגובהן,
בסביבות80%מהתמיכותבחקלאותהןתמיכותעקיפות
המתבטאותבעיקרבמכסימגןוברגולציהענפית)תכנון

מרכזי(בענפיהחלבוהביציםלמאכלצ

ההגנההמכסיתבמדדPSEמחושבתבאופןמצרפי
לפיענפים,ובענפיייצוא)ענפיםשלגידוליםמוטיייצוא,
כפישיוסברלהלן(,שווייהאפסצכלומר,בפועל,התמיכה
בחקלאותבישראלניתנתכיוםלגידוליםהמיועדיםלשוק
בהם שהגידולים בענפים כלל ניתנת ואינה המקומי,
המס הטבות במבנה המוצע התיקון לייצואצ מיועדים

יאפשרתיקוןשלעיוותזהצ

קיים מישראל חקלאית תוצרת ייצוא מכך, חשוב
בעיקרבענפיםשבהםישליצרניםהחקלאייםהמקומיים
יתרוןיחסיבשווקיםבחוץלארץצלעומתם,הענפיםשבהם
אין שבהם כאלה הם המקומי לשוק גידולים מגדלים
ליצרניםהמקומייםיתרוןיחסימולמדינותהעולםצעלכן,
לגידוליםשהםמוטיייצוא,ההגנההמכסיתאינהרלוונטית
ואינהנחוצהציתרהמכך,ייצואשלמעל25%מסךהייצור
שלגידולחקלאימסוים,מהווהאינדיקציהחד־משמעית
העולמיים, בשווקים בר־תחרות במוצר שמדובר לכך

ובר–קיימא,שאינותלויבהגנהמכסיתאובתכנוןענפיצ
בנוסף,גידוליםחקלאייםהמיועדיםלייצואמתאפיינים
בדרךכללבחקלאותמתקדמת,טכנולוגיתובת־קיימאצלכן,
כלהטבהאוהשקעהבייצואמחזירהתשואהגבוההיותר

במונחיתוצרלאומיגולמיצ

חקלאית תוצרת שמייצרים למי מס הטבות מתן
המיועדתלייצואישבוכדילהביאלתיקוןעיוותיהתמיכה
הקיימיםכיוםבענפיםאלהלעומתהענפיםשהגידולים
עם אחד בקנה ועולה המקומי, לשוק מיועדים בהם

מדיניותההכלכליתשלהממשלהצ

לאורהאמור,מוצעלערוךתיקוניםבמתווההקלות
המסהקבועבפרקו'לחוקצבדומהלהקלותהמסהניתנות
מכוחחוקלעידודהשקעותהוןבתעשייה,מוצעשהקלות
המסלפיהחוקיינתנולחברותחקלאיותהמגדלותגידולים
ברי־תחרותהתורמיםלתוצרהלאומיהגולמי,קרי,לחברות
שהכנסותיהןמופקותממכירותבשווקיםשוניםאושחלק
ניכרמהכנסותיהןמופקותבשווקיםהמוניםמספרגדולשל
תושביםצכןמוצע,גםזאתבדומהלחוקלעידודהשקעות
הוןבתעשייה,לנתקאתהקשרהקייםכיוםביןהזכאות

להטבותהמסלפיהחוקלביןהזכאותלקבלתמענקלפיוצ

לסעיף 30 המוצע סעיף 21

סעיף30לחוק,שהואסעיףההגדרותשלפרקו' 
לחוק,מגדירכיוםרקאתהמונח"מס",ומפנהלפקודתמס

הכנסהלענייןשארהמונחיםצוזולשונו:

"הגדרות

בפרקזה- 30צ

"מס"-מסהכנסה,מסחברותוכלמסאחרהמוטלעל
הכנסה,למעטמסעלריווחהון;תהאלכלמונחאחר

המשמעותשישלובפקודהצ"

מוצעלהחליףסעיףזהבסעיףחדשאשרכוללהגדרות
למונחיםהשוניםשבבסיסהסדרהטבותהמסהמוצע,הכול

כמפורטלהלןצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר



135 הצעותחוקהממשלה-וע12כ"זבחשווןהתשע"ט,2018צ11צ5

משנה כפרט המסווגת חקלאית תוצרת - חקלאי" "גידול
המכס תעריף לפקודת לתוספת 14 עד 1 בפרקים
ו193ו,שלאנעשהבהעיבודכמשמעותו והפטורים,
בסעיף30)א()13(לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ו819,
למעטתוצרתחקלאיתכאמורמסוגשקבעשרהאוצר,

ובכפוףלהוראותלפיסעיף33ב)ב()4(;

חקלאית חברה של הכנסה - מועדפת" חקלאית "הכנסה
מועדפתממכירתגידולחקלאימסוים,שאותהחברה
כאמור המיון פעולות את לגביו ביצעה או גידלה
בפסקה)1()ב(,בניכויהנחותשניתנו,ובלבדשההכנסה
הופקהאונצמחהבמהלךעסקיההרגילשלהחברה

מפעילותהבישראל,ומתקיימיםכלאלה:

מתקייםלגביהחברההחקלאיתהמועדפתאשר )1(
הפיקהאתההכנסהאחדמאלה:

היאיצרןחקלאימיוחדכאמורבפסקה)1( )א(
להגדרה"יצרןחקלאימיוחד",שהקרקע,המים
ההכנסה להפקת ששימשו הייצור ומכסות

מצוייםברשותו;

משנה כפרט המסווגת חקלאית תוצרת - חקלאי" "גידול
המכס תעריף לפקודת לתוספת 14 עד 1 בפרקים
ו193ו,שלאנעשהבהעיבודכמשמעותו והפטורים,
בסעיף30)א()13(לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ו819,
למעטתוצרתחקלאיתכאמורמסוגשקבעשרהאוצר,

ובכפוףלהוראותלפיסעיף33ב)ב()4(;

חקלאית חברה של הכנסה - מועדפת" חקלאית "הכנסה
מועדפתממכירתגידולחקלאימסוים,שאותהחברה
כאמור המיון פעולות את לגביו ביצעה או גידלה
בפסקה)1()ב(,בניכויהנחותשניתנו,ובלבדשההכנסה
הופקהאונצמחהבמהלךעסקיההרגילשלהחברה

מפעילותהבישראל,ומתקיימיםכלאלה:

מתקייםלגביהחברההחקלאיתהמועדפתאשר )1(
הפיקהאתההכנסהאחדמאלה:

היאיצרןחקלאימיוחדכאמורבפסקה)1( )א(
להגדרה"יצרןחקלאימיוחד",שהקרקע,המים
ההכנסה להפקת ששימשו הייצור ומכסות

מצוייםברשותו;

להגדרה "חברה חקלאית מועדפת" -לפיהמוצע,יינתנו
33 סעיף )ראו מועדפת חקלאית לחברה המס הטבות
כנוסחוהמוצע(צלשםכך,מוצעלהגדיר"חברהחקלאית
מועדפת"כחברהתושבתישראלשאינהחברהבבעלות
ממשלתיתמלאה,אושותפותרשומהששותפותבהרק
חברותשהתאגדובישראל)למעטתאגידיםשהכנסותיהם
מיוחסותלבעליהזכויותבהםלצורכימס,כגוןחברותבית
וחברותמשפחתיות,ולמעטשותפותכאמורשכלהחברות
השותפותבההןחברותבבעלותממשלתיתמלאה(,שהיא
יצרןחקלאימיוחדכהגדרתוהמוצעת)ראוהסברלהלן(,
קבילים, חשבונות פנקסי מנהלת חברה שאותה ובלבד
ושהיאאובעלתפקידבהלאהורשעובעבירותמסחמורותצ

להגדרה "יצרן חקלאי מיוחד" -מונחמוצעזהממקדאת
הזכאותלהטבותמסבשניסוגיםשליצרניםחקלאיים:יצרן
חקלאיכאמורבפסקה)1(להגדרה"יצרןחקלאי"שבחוק,
יצרן שאינו קלאסי(, )חקלאי חקלאית תוצרת מגדל קרי
כאמורהעוסקבפיתוחזניצמחים)שכןאלהשאלהיכולים
לקבלהטבותמסמכוחחוקלעידודהשקעותהוןבתעשייה(;
ויצרןחקלאיכאמורבפסקה)2(להגדרההאמורה,קרימי
שמספקשירותיםשוניםלמגדלתוצרתחקלאית,ושעוסק
בפעולותשלמיוןתוצרתחקלאיתבאמצעיםטכנולוגיים

מתקדמיםצ

-עלפיהמוצע,תהיההחברה להגדרה "גידול חקלאי" 
החקלאיתהמועדפתזכאיתלהטבותהמסרקעלהכנסותיה
ממכירתגידולחקלאימסוים,ובהתקייםשורהשלתנאים
הקבועיםבהגדרה"הכנסהחקלאיתמועדפת")ראוהסבר

להלן(צזאתבשונהמההסדרכיוםולפיוההטבותניתנות
הכנסות ממנו לצמוח שעשויות חקלאי, מפעל לגבי

מגידוליםחקלאייםשוניםצ

עלפיהמוצע"גידולחקלאי"הואתוצרתחקלאית
14 עד 1 בפרקים הקבוע לסיווג בהתאם מסוים, מסוג
פקודת - )להלן ו193 והפטורים, המכס תעריף לפקודת
למעט עיבוד, בה נעשה שלא והפטורים(, המכס תעריף
לעניין האוצרצ שר שקבע מסוג כאמור חקלאית תוצרת
מוסף, ערך מס לחוק 30)א()13( לסעיף מוצעלהפנות זה
ניקוי,בירור, כעיבוד ייראו התשל"ו-5ו19,ובהתאם,לא

אריזה,הבחלה,החסנהוקירורצ

המסים רשות מנהל את להסמיך מוצע כן, כמו
משנה מפרט ביותר המנויה חקלאית תוצרת כי לקבוע
אחדבפרקיםהאמוריםלפקודתתעריףהמכסוהפטורים
תיחשבלענייןפרקו'לחוקלגידולחקלאימסוגאחד,ולא
לגידוליםמסוגיםשונים)ראוסעיף33ב)ב()1(לחוק,כנוסחו

המוצעבסעיף23להצעתהחוק(צ

להגדיר מוצע - מועדפת"  חקלאית  "הכנסה  להגדרה 
"הכנסהחקלאיתמועדפת"כהכנסהשלחברהחקלאית
חברה )שאותה מסוים חקלאי גידול ממכירות מועדפת
גידלהאוביצעהלגביואתפעולותהמיוןשמהןהופקה
שההכנסה ובלבד שניתנו, הנחות בניכוי ההכנסה(,
נצמחהבישראל,במהלךהפעילותהשגרתיתשלהחברה,

ושמתקיימיםלגביהשלושהתנאים:

ע"רו193צ9צ1,עמ')ע(183,)א(215צ ו

ס"חהתשל"ו,עמ'52צ 8
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היאיצרןחקלאימיוחדכאמורבפסקה)2( )ב(
להגדרה"יצרןחקלאימיוחד",אשרעוסקבפעולות
שלמיון,באמצעיםטכנולוגייםמתקדמים,של

הגידולהחקלאישממנוהופקהההכנסה;

החקלאית החברה של הכנסתה לגבי מתקיים )2(
המועדפתממכירתהגידולהחקלאיאחדמאלה,ובידי
החברההחקלאיתהמועדפתאישורכאמורבסעיף33ג

לענייןזה:

הכנסותיהבשנתהמס,ממכירותהגידול )א(
החקלאיבשוקמסויםאינןעולותעל5%ומכלל
הכנסתהממכירותאותוגידולבאותהשנתמס;

25%אויותרמכללהכנסתהבשנתהמס, )ב(
ממכירותהגידולהחקלאי,הםממכירותהגידול
החקלאיבשוקמסויםכאמורבסעיף18א)ג()1()ג(

לחוקלעידודהשקעותהון;

יראוכהכנסה ו–ב(, )א( משנה פסקאות לעניין
מועדפתממכירותהגידול חקלאית חברה של
החקלאיבשוקמסויםכאמורבפסקתמשנה)א(
אותוגידול ממכירות אתההכנסה )ב(,גם או
חקלאיבשוקמסויםכאמור,בידיחברהאחרת
שרכשהאתהגידולהאמור,בישראל,מהחברה

החקלאיתהמועדפת;

הגידולהחקלאילאנמכרבמשגור; )3(

המועדפת החקלאית שהחברה נדרש ראשית, 1צ
שהפיקהאתההכנסההיאיצרןחקלאימיוחדצבהקשרזה
מוצעכיההטבותיינתנורקלחברהשגידלהאתהגידול
החקלאיבעצמה)יצרןחקלאיכאמורבפסקה)1(להגדרה
"יצרןחקלאי((וזאתבתנאישהקרקע,המיםומכסותהייצור
שמהןהופקהההכנסהשלגביהמתבקשתההטבהמצויים
)יצרןחקלאי ברשותה;אולחברהשמפעילהביתאריזה
כאמורבפסקה)2(להגדרה"יצרןחקלאי"(,ושהבחילהאו
מיינהאתהגידולהחקלאישממנוהופקהההכנסהכאמור

באמצעיםטכנולוגייםמתקדמיםהמיועדיםלכךצ

במשגור נמכר לא החקלאי שהגידול נדרש שנית, 2צ
)קונסיגנציה(צ

התנאיהאחרוןנוגעלשווקיםשבהםנמכרהגידול 3צ
החקלאיצלפיתנאיזה,נדרשכייתקייםלגביהכנסתהשל
החברההחקלאיתהמועדפתאחדמאלה,לפחות)להלן-

תנאיהמכירותבשוקמסוים(:

הכנסותיהשלהחברהממכירותהגידולהחקלאי אצ
בשוקמסוים)כלשוק,קרימדינהאוטריטורייתמכס
נפרדת(,בשנתמס,אינןעולותעל5%ומכללהכנסתה

ממכירותאותוהגידולבאותהשנתמסצ

החברה של הכנסתה מכלל יותר או 25% בצ
ממכירותהגידולהחקלאי,בשנתהמס,הןממכירות

הגידולבשוקכאמורבסעיף18א)ג()1()ג(לחוקלעידוד
השקעותהוןבתעשייה,קרישוקשמונה)נכוןלשנת
2018(כ־15מיליוןתושביםלפחות)מספרזהעולהמדי
שנהבשיעורשל4%צ1ביחסלמספרהתושביםבשנת

המסהקודמת(צ

עלפיהמוצע,בחישובשיעורהמכירותבשוקמסוים,
בשוק המכירות תנאי של התקיימותו בדיקת לצורך
בידי שבוצעו כאמור מכירות גם בחשבון יובאו כאמור,
חברהאחרתאשררכשהאתהגידולהחקלאימהחקלאי,
בישראלצבמקרהכזה,לשםחישובשיעורהמכירותכאמור,
שבוצעו מסוים בשוק החקלאי הגידול למכירות ייווסף
ישירותבידיהחקלאי,החלקהיחסימתוךסךהמכירותשל
אותוגידולחקלאילאדםאחרבישראל,בהתאםלשיעור
המכירותבשוקמסויםשלאותוגידולשנרכשמהחקלאי,
בידיהאדםהאחרצכדילוודאשהחקלאייוכללדעתמהו
אותושיעור,מוצעלחייבאתהחברהשרכשהאתהגידול
החקלאימהחקלאי,להנפיקלואישורעלכך)ראוסעיף33ג

לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף23להצעתהחוק(צ

יובהרשמכירותהגידולהחקלאיבידיחברהאחרת
בשוקמסויםכאמוריובאובחשבוןבחישובשיעורהמכירות
בשוקמסויםרקאםהגידולנמכרבידיהחברההאחרת
בצורתוהטבעית,לפנישעברעיבוד)ראוההגדרההמוצעת

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר



ו13 הצעותחוקהממשלה-וע12כ"זבחשווןהתשע"ט,2018צ11צ5

ו–)ב( )א( משנה שבפסקאות לסייגים בכפוף והכול
להגדרה"הכנסהמועדפת"שבסעיף51לחוקלעידוד

השקעותהון,בשינוייםהמחויבים;

"חברהחקלאיתמועדפת"-חברהשמתקיימיםלגביהשני
אלה:

היאיצרןחקלאימיוחד; )1(

מתקייםלגביההאמורברישהלהגדרה"חברה )2(
הון השקעות לעידוד לחוק 51 שבסעיף מועדפת"

ובפסקאות)2(עד)5(לאותההגדרה;

"יצרןחקלאימיוחד"-כלאחדמאלה:

"יצרן להגדרה )1( בפסקה כאמור חקלאי יצרן )1(
זכות בחוק כהגדרתו בפיתוח עוסק שאינו חקלאי",

מטפחיםשלזניצמחים,התשל"ג-3ו919;

"יצרן להגדרה )2( בפסקה כאמור חקלאי יצרן )2(
חקלאית תוצרת מיון של בפעולות העוסק חקלאי",

באמצעיםטכנולוגייםמתקדמים;

"שוק"-כהגדרתובסעיף18א)א(לחוקלעידודהשקעותהוןצ

לכלמונחאחרבפרקזהתהיההמשמעותהנודעתלו )ב(
בפקודהצ"

בסעיף31לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:22צתיקוןסעיף31

ו–)ב( )א( משנה שבפסקאות לסייגים בכפוף והכול
להגדרה"הכנסהמועדפת"שבסעיף51לחוקלעידוד

השקעותהון,בשינוייםהמחויבים;

"חברהחקלאיתמועדפת"-חברהשמתקיימיםלגביהשני
אלה:

היאיצרןחקלאימיוחד; )1(

מתקייםלגביההאמורברישהלהגדרה"חברה )2(
הון השקעות לעידוד לחוק 51 שבסעיף מועדפת"

ובפסקאות)2(עד)5(לאותההגדרה;

"יצרןחקלאימיוחד"-כלאחדמאלה:

"יצרן להגדרה )1( בפסקה כאמור חקלאי יצרן )1(
זכות בחוק כהגדרתו בפיתוח עוסק שאינו חקלאי",

מטפחיםשלזניצמחים,התשל"ג-3ו919;

"יצרן להגדרה )2( בפסקה כאמור חקלאי יצרן )2(
חקלאית תוצרת מיון של בפעולות העוסק חקלאי",

באמצעיםטכנולוגייםמתקדמים;

"שוק"-כהגדרתובסעיף18א)א(לחוקלעידודהשקעותהוןצ

לכלמונחאחרבפרקזהתהיההמשמעותהנודעתלו )ב(
בפקודהצ"

תיקוןסעיף31בסעיף31לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:22צ

ל"גידולחקלאי"(צכךלדוגמה,אםחקלאימוכרעגבניות
למפעלבישראל,והמפעלמייצרמהעגבניותרוטבעגבניות
לפסטה,המכירותשלהרוטב)המכילאתהעגבניות(בשוק
מסויםלאיובאובחשבוןבחישובשיעורהמכירותבשוק

כאמורבידיהחקלאיצ

עודיובהרשבשונהמהקבועבחוקלעידודהשקעות
הוןבתעשייה,מוצעכיבחינתהתנאיםתיעשהלגביכל
גידולחקלאישמוכרתהחברההחקלאית,בנפרדצכךשאם
גידולמסוים,ייחשבוכלל מתקיימיםלגבי אלה תנאים
הכנסותיהשלהחברההחקלאיתהמועדפתממכירותאותו
גידוללהכנסהחקלאיתמועדפת,שהחברהתוכללקבל

בשלההטבתמסצ

לבסוף,מוצעשיחולועלההגדרההמוצעת,בשינויים
המחויבים,הסייגיםהקבועיםבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(
לעידוד לחוק 51 שבסעיף מועדפת" "הכנסה בהגדרה
השקעותהוןצכך,הכנסהשלחברהשהיאאגודהשיתופית
שממוסהכיחיד)אגודהשיתופיתשחלותעליההוראות
סעיפים1עאו2עלפקודה(,לאתיחשבלהכנסהחקלאית
מועדפתצוכמוכן,כשהחברההיאשותפותשביןהחברות
בהישאגודהשיתופיתשממוסהכיחידכאמוראושותפות
שביןהחברותהשותפותבהישחברהבבעלותממשלתית
מלאה,לאיראואתההכנסההמיוחסתלאגודההשיתופית

אולחברהבבעלותממשלתיתמלאה,כהכנסהחקלאית
מועדפתצ

ההגדרה את זה לעניין לאמץ מוצע - להגדרה "שוק" 
הקבועהבסעיף18א)א(לחוקלעידודהשקעותהוןולפיה

"שוק"הואכלמדינהאוטריטורייתמכסנפרדתצ

לבסוף,מוצעכילכלמונחאחרבפרקו'לחוקשאינו
מוגדרבמפורשבסעיף30כנוסחוהמוצע,ובכללזה,למשל,
המונח"מס",תהיההמשמעותהנודעתלובפקודתמסהכנסהצ

31לחוקקובעזכאותלניכויפחתמואץ סעיף  סעיף 22
בחוק, כהגדרתו מאושר חקלאי מפעל לבעל 
אשרזכאילניכויפחתלפיסעיף21לפקודתמסהכנסה
לגבינכסיםהמשמשיםלצורכיאותומפעלחקלאימאושר
וכלוליםבתכניתמאושרתצבשלהניתוקהמוצעביןמנגנון
המענקיםלפיפרקה'לחוק,המבוססכאמורעלאישור
תכניות,לביןמנגנוןהטבותהמסשבפרקו'לחוקכתיקונו
המוצע,מוצעלאפשרגםלחברהחקלאיתמועדפתניכוי
המוצעת כהגדרתם יצרניים נכסים בעד מואץ פחת
מועדפת, חקלאית הכנסה להפקת אותה המשמשים
באותםשיעוריםולפיאותםתנאיםהקבועיםכיוםבסעיף
31-בשיעורמרבישל200%לגבינכסיםשאינםבניינים,

ובשיעורמרבישל400%לגביבנייניםצ

ס"חהתשל"ג,עמ'2ו2צ 9

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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חברהחקלאיתמועדפתזכאיתלניכויפחתבשיעוריםובתנאיםהקבועיםבסעיף ")ב(
ובלבד מועדפת, בעדנכסיםיצרנייםהמשמשיםלהפקתהכנסהחקלאית )א(, קטן
שאינהזכאיתלניכויפחתכאמורלפיאותוסעיףקטן;בסעיףקטןזה,"נכסיםיצרניים"

-כהגדרתםבסעיף51לחוקלעידודהשקעותהון,בשינוייםהמחויביםצ"

החלפתסעיף33
והוספתסעיפים

33אעד33ג

במקוםסעיף33לחוקהעיקרייבוא:23צ

"המסעלהכנסה
חקלאיתמועדפת

עלאףהאמורבסעיףע12)א(לפקודה-33צ

מיוחד חקלאי יצרן שהיא מועדפת חקלאית חברה )1(
)1(להגדרה"יצרןחקלאימיוחד",זכאיתכי כאמורבפסקה
לגביהכנסתההחייבתשהיאהכנסהחקלאיתמועדפתיוטל

מסחברותבשיעוריםכמפורטלהלן:

חקלאי מגידול מועדפת חקלאית הכנסה לגבי )א(
מסויםבאזורפיתוחא'-5%צו;

חקלאי מגידול מועדפת חקלאית הכנסה לגבי )ב(
מסויםבאזורבישראלשאינואזורפיתוחא'-%ע1צ

מיוחד חקלאי יצרן שהיא מועדפת חקלאית חברה )2(
)2(להגדרה"יצרןחקלאימיוחד",זכאיתכי כאמורבפסקה
לגביהכנסתההחייבתשהיאהכנסהחקלאיתמועדפתיוטל

מסחברותבשיעוריםכמפורטלהלן:

אםהמפעלשבוביצעההחברהאתפעולותהמיון )א(
שמהןהופקהההכנסהנמצאבאזורפיתוחא'-5%צו;

אםהמפעלכאמורבפסקה)1(נמצאבאזורפיתוח )ב(
ב'-%ע1צ

לסעיף 33 המוצע סעיף 23

סעיף33לחוקקובעכך: 

"המס על הכנסה ממפעל חקלאי מאושר

חברהשהיאבעלתמפעלחקלאימאושרתהיה )א( 33צ
חייבתעלהכנסתההחייבתשהושגהמאותומפעלבמס
חברותבשיעורשלאיעלהעל25%מאותההכנסהותהיה

פטורהמכלמסאחרעליהצ

קיבלאדםדיבידנדששולםמתוךהכנסהחייבת, )ב(
)א(, קטן בסעיף כאמור עליה, החל החברות מס בניכוי
יחולוהוראותסעיףו4)ב()2(לחוקלעידודהשקעותהון,

תשי"ט-1959צ

יחידשהואבעלמפעלחקלאימאושר,המנהל )ג(
מערכתחשבונותנפרדתומלאהלאותומפעללפישיטת
החייבת הכנסתו על חייב, יהא הכפולה, החשבונאות
שהושגהמאותומפעל,במסהכנסהבשיעורשלאיעלה

על30%,ויהאפטורמכלמסאחרעליהצ

יחידשהואבעלמפעלחקלאימאושר,שאינו )ד(
מנהלמערכתחשבונותנפרדתומלאהלאותומפעללפי

שיטתהחשבונאותהכפולה,יהיהחייבבמסבשיעורשלא
יעלהעל30%צ

לעניןסעיףזהדיןקיבוץכדיןיחידצ" )ה(

של הכללי בחלק לעיל הנזכרים מהטעמים מוצע,
דבריההסברלסעיפים21עד24להצעתהחוק,להחליף
סעיףזהולקבועבסעיף33כנוסחוהמוצעאתהטבותהמס
שיינתנולחברהחקלאיתמועדפתלגביהכנסתההחקלאית
המועדפת,בהתאםלסוגהחברה)היצרןהחקלאי(ובהתאם

למקוםשבוהופקהההכנסהצ

עלפיהמוצע,שיעורמסהחברותשיחולעלהכנסה
חקלאיתמועדפתשלחברהשהיאמגדלתתוצרתחקלאית,
מגידולחקלאימסויםשגדלבאזורפיתוחא',וכןשיעור
את שביצעה חברה של הכנסה על שיחול כאמור המס
פעולותהמיוןשלתוצרתחקלאיתשמהןהופקהההכנסה
במפעלשנמצאבאזורפיתוחא',יהיה5%צו;ושיעורמס
החברותשיחולעלהכנסהחקלאיתמועדפתמגידולחקלאי
מסויםשגדלבאזוראחראומפעולותמיוןשבוצעובמפעל

שנמצאבאזוראחר,יהיה%ע1צ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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המסעלדיבידנד
מהכנסהחקלאית

מועדפת

ששולם33אצ דיבידנד על לפקודה, 125ב בסעיף האמור אף על
מועדפת, חקלאית הכנסה שהיא חייבת בהכנסה שמקורו

בניכויהמסהחלעליה,יחולמסבשיעורשל20%צ

סמכויותמנהל
רשותהמסים

הסמכויותהנתונותלמנהלרשותהמסיםלפיסעיף81א33בצ )א(
לחוקלעידודהשקעותהון,יהיונתונותלוגםלצורךביצוע

פרקזהצ

מנהלרשותהמסיםרשאי- )ב(

ביותר המנוי מסוג חקלאית תוצרת כי לקבוע )1(
מפרטמשנהאחדבפרקים1עד14לתוספתלפקודת
תעריףהמכסוהפטורים,ו193,תיחשבלגידולחקלאי
תוצרת של שונים סוגים כי או זה פרק לעניין אחד
חקלאיתהמנוייםבאותופרטמשנהייחשבולגידולים

חקלאייםנפרדיםלענייןפרקזה;

לקבועכלליםלענייןאופןחישובסכוםהדיבידנד )2(
שמקורובהכנסהחקלאיתמועדפת,שיחולעליושיעור

המסהקבועבסעיף33א;

מי של הכנסותיו ייחוס לעניין כללים לקבוע )3(
שנצמחהלוהכנסהחקלאיתמועדפתממכירותגידול
חקלאימסויםשגודלבאזוריפיתוחשוניםאושנצמחהלו
הכנסהכאמורממכירותגידולחקלאימסויםשגודלבאזור

פיתוחובאזורשאינואזורפיתוח,ביןהאזוריםהשונים;

לקבועכלליםלענייןייחוסהכנסותיושלמישנצמחה )4(
לוהכנסהחקלאיתמועדפתממכירותגידולחקלאימסוים
שפעולותהמיוןלגביובוצעובמפעליםשנמצאיםבאזורי
פיתוחשונים,אושנצמחהלוהכנסהכאמורממכירות
גידולחקלאימסויםשפעולותהמיוןלגביובוצעובאזור

פיתוחובאזורשאינואזורפיתוח,ביןהאזוריםהשוניםצ

המסעלדיבידנד
מהכנסהחקלאית

מועדפת

ששולם33אצ דיבידנד על לפקודה, 125ב בסעיף האמור אף על
מועדפת, חקלאית הכנסה שהיא חייבת בהכנסה שמקורו

בניכויהמסהחלעליה,יחולמסבשיעורשל20%צ

סמכויותמנהל
רשותהמסים

הסמכויותהנתונותלמנהלרשותהמסיםלפיסעיף81א33בצ )א(
לחוקלעידודהשקעותהון,יהיונתונותלוגםלצורךביצוע

פרקזהצ

מנהלרשותהמסיםרשאי- )ב(

ביותר המנוי מסוג חקלאית תוצרת כי לקבוע )1(
מפרטמשנהאחדבפרקים1עד14לתוספתלפקודת
תעריףהמכסוהפטורים,ו193,תיחשבלגידולחקלאי
תוצרת של שונים סוגים כי או זה פרק לעניין אחד
חקלאיתהמנוייםבאותופרטמשנהייחשבולגידולים

חקלאייםנפרדיםלענייןפרקזה;

לקבועכלליםלענייןאופןחישובסכוםהדיבידנד )2(
שמקורובהכנסהחקלאיתמועדפת,שיחולעליושיעור

המסהקבועבסעיף33א;

מי של הכנסותיו ייחוס לעניין כללים לקבוע )3(
שנצמחהלוהכנסהחקלאיתמועדפתממכירותגידול
חקלאימסויםשגודלבאזוריפיתוחשוניםאושנצמחהלו
הכנסהכאמורממכירותגידולחקלאימסויםשגודלבאזור

פיתוחובאזורשאינואזורפיתוח,ביןהאזוריםהשונים;

לקבועכלליםלענייןייחוסהכנסותיושלמישנצמחה )4(
לוהכנסהחקלאיתמועדפתממכירותגידולחקלאימסוים
שפעולותהמיוןלגביובוצעובמפעליםשנמצאיםבאזורי
פיתוחשונים,אושנצמחהלוהכנסהכאמורממכירות
גידולחקלאימסויםשפעולותהמיוןלגביובוצעובאזור

פיתוחובאזורשאינואזורפיתוח,ביןהאזוריםהשוניםצ

לסעיף 33א המוצע

מוצעלקבועכישיעורהמסשיחולבמשיכתההכנסה
חלף זאת, 20%צ יהיה כדיבידנד, המועדפת החקלאית
ההוראההקבועהכיוםבסעיףקטן)ב(שלסעיף33לחוק,

שמוצעכאמורלהחליפוצ

לסעיף 33ב המוצע

להקנות שמוצע סמכויות כמה מרוכזות זה בסעיף
המס הטבות הסדר ביצוע לצורך המסים רשות למנהל

המוצעבחוקזהצ

הסמכות את המסים רשות למנהל להקנות מוצע
לקבועדוחות,טפסיםופרטיםשישלהגישלולשםיישום
הוראותהחוקלענייןהטבותמסצסמכותכאמורנתונהלו

כיוםבסעיף81אלחוקלעידודהשקעותהוןבתעשייהצ

כמפורטלעילבדבריההסברלהגדרה"גידולחקלאי"
המוצעת,בסעיף21להצעתהחוק,מוצעלהסמיכולקבוע

לענייןאותההגדרה,כיתוצרתחקלאיתהמנויהביותר
מפרטמשנהאחדבפרקים1עד14לפקודתתעריףהמכס
והפטורים,תיחשבלענייןפרקהטבותהמסלגידולחקלאי

מסוגאחד,ולאלגידוליםמסוגיםשוניםצ

כמוכןמוצעלהסמיךאתמנהלרשותהמסיםלקבוע
כלליםשיבהירואתאופןחישובההכנסההמזכהבהטבות
במסבמקריםמסוימים,ככלשימצאלנכוןלעשותזאתצ
ויובהר,כיאיןבהתקנתכלליםכאמורמשוםתנאילתחילתו

שלהתיקוןהמוצעצ

סמכות האמור למנהל להעניק מוצע זאת, לצד
המצדיקים פרטניים במקרים שנקבעו מהכללים לסטות
זאת,בדומהלסמכותהמוקניתלובסעיף4ו)ו(לחוקלעידוד
השקעותהוןבתעשייהציובהר,שהחלטותהמנהלכאמור
המנהלי,וככאלה,יהיוכתובות המשפט לכללי כפופות
ומנומקות,ורשותהמסיםתחילאתההחלטותבאופןעקבי
עלמקריםחריגיםדומיםאשרמצדיקיםמתןאותההחלטהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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עלאףהוראותסעיףקטן)ב()3(ו–)4(,רשאימנהלרשות )ג(
המסים,לפיבקשהשתוגשלו,אםשוכנעכיהדברמוצדק
מנימוקיםשיירשמו,להחליטעלייחוסהכנסותשונהמזה
ובתיאומים בתנאים קטן, סעיף אותו לפי בכללים שנקבע
בשינויים יחולו, זה קטן סעיף לפי החלטה על שיורה;

המחויבים,הוראותפרקשני־בבחלקט'לפקודהצ

חובתהמצאת
אישורעלמכירות

לשוקמסוים

אדםהמוכרגידולחקלאישרכשמחברהשהיאיצרן33גצ )א(
חקלאימיוחד,ימציאלה,לבקשתה,אישורעלמכירתהגידול
החקלאי,סכוםעלותהגידולהחקלאישנרכשמאותהחברה
ושיעורהמכירותשלהגידולשנרכש,בכלאחדמהשווקים

שבהםהואנמכרבידיאותואדםצ

האישור פרטי את לקבוע רשאי המסים רשות מנהל )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,אופןהמצאתולחברהכאמורבאותו

סעיףקטןומועדההמצאהצ"

ביטולסעיפים
34עד35א

סעיפים34עד35אלחוקהעיקרי-בטליםצ24צ

לסעיף 33ג המוצע

שרכש חקלאי גידול מוכר אשר אדם לחייב מוצע
לחברה להמציא מיוחד, חקלאי יצרן שהיא מחברה
המוכרת,אםביקשהזאתממנו,אישורעלכךשמכראת
הגידולהחקלאי,עלסכוםעלותהגידולשנרכשמהחברה
ועלשיעורהמכירותשלהגידולשנרכשכאמורבכלאחד
מהשווקיםשבהםהואנמכרבידיאותואדםצהוראהדומה
קבועהבתקנה2אלתקנותלעידודהשקעותהון)תנאים
שבהתקיימםיראובמפעלהמוכררכיבלמפעלאחר,מפעל

זכאילהטבה(,התשס"ז-ו200)ק"תהתשס"ז,עמ'48ו(צ

לאורקביעתמתווההטבותהמסהחדש,כמוצע  סעיף 24
לעילבסעיפים21עד23להצעתהחוק,מוצע 
35אלחוק,אשרמסדיריםאת 34עד לבטלאתסעיפים

הטבותהמסלפיהמסלולהישןצוזהנוסחם:

"תקופת ההטבות

הטבותלפיסעיף33יינתנו: 34צ

המתחילות עלהכנסהשהושגהבחמשהשנים )1(
בשנהשבההיתהלראשונהלמפעלהחקלאיהמאושר
הכנסהחייבת,ובלבדשלאעברושתיםעשרהשנים
מהשנהשבהניתןהאישור,אלאשהמינהלהרשאית
במקריםמיוחדיםלהסיראתהגבלתהזמןשלשתים

עשרההשניםהאמורות;

שהושגה הכנסה מתוך המשתלם דיבידנד על )2(
בחמשהשניםכאמורבפסקה)1(,אףאםהגיעלנישום

תוךעשרהשניםלאחרתוםחמשהשניםהאמורות;

,)1( )3(לעניןחברהכהגדרתהבסעיף35)א(,בפסקה
במקום"חמשהשנים"יבוא"שבעהשנים",במקום
שנים", עשרה "ארבע יבוא שנים" עשרה "שתים
ובמקום"שתיםעשרההשנים"יבוא"ארבעעשרה
השנים",ובפסקה)2(,במקום"חמשהשנים",פעמיים,

יבוא השנים" "עשר ובמקום השנים", "שבע יבוא
"שתיםעשרההשנים"צ

הכנסת מומחה מאושר

של החייבת הכנסתו על המוטל המס שיעור )א( 35צ
לא הוזמן, שלמענה בעבודתו שמקורה מאושר מומחה
הגבוה כשלב שתיחשב הכנסה, מאותה 25% על יעלה
ביותרבסולםהכנסתוהחייבת;הנחהזותינתןבמשךשלוש
שנותמסמראשיתשנתהמסשבהיהאאותומומחהחייב
המינהלה אולם האמורה, הכנסתו על במס לראשונה
רשאיתלהאריךאתתקופתההנחהעדשתישניםנוספותצ

שבהיותו מי - מאושר" "מומחה זה, בסעיף )ב(
המנהל, בהסכמת אותומפעלחקלאי, חוץהזמין תושב
לעבודבמפעלכמומחהשעבודתועשויהלסייעלהגשמתה

שלמטרתחוקזה,ולאהיהלפניכןתושבישראלצ

מסלול הטבות חלופי לחברה

מפעל בשל מענק לקבל הזכאית חברה 35אצ)א(
בסעיף המפורטות להטבות זכאית תהא שבבעלותה,

קטן)ב()להלןבסעיףזה-מסלולהטבותחלופי(במקוםכל
ההטבותבמסאשרהיאזכאיתלהןלפיסעיף33ובמקום
כלהמענקיםשהיאזכאיתלהם,והכלבשלאותומפעל,
ובלבדשביקשהזאתבכתבבמועדהגשתהבקשהלאישור

המפעל;בסעיףזה-

"מענק"-מענקמכספיתקציבהמדינהבשלהיות
המפעלמפעלמאושר;

"חברה"-למעטחברהשחלעליהסעיף4עאלפקודה
ולמעטאגודהשיתופית;

חקלאי כמפעל שאושר חקלאי מפעל - "מפעל"
מאושרביוםכ"הבטבתתשנ"ב)1בינואר1992(אולאחריו,
אושאושרלפניהמועדהאמורובלבדשעדאותומועדלא

קיבלההחברהמענקבשלוצ
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בסעיףע3לחוקהעיקרי,במקום"שיעוריההטבות"יבוא"סכומיהמענקים"צ25צתיקוןסעיףע3

בסעיףו3לחוקהעיקרי,במקום"שלהתכנית"יבוא"ולענייןבעלמפעלחקלאימאושרע2צתיקוןסעיףו3
-אלאאםכןקוימוגםההוראותשלהתכנית"צ

סעיף38לחוקהעיקרי-בטלצו2צביטולסעיף38

תיקוןסעיףע3בסעיףע3לחוקהעיקרי,במקום"שיעוריההטבות"יבוא"סכומיהמענקים"צ25צ

בסעיףו3לחוקהעיקרי,במקום"שלהתכנית"יבוא"ולענייןבעלמפעלחקלאימאושרע2צ
-אלאאםכןקוימוגםההוראותשלהתכנית"צ

תיקוןסעיףו3

ביטולסעיף38סעיף38לחוקהעיקרי-בטלצו2צ

הטבות במסלול שבחרה מפעל בעלת חברה )ב(
חלופיתהיהזכאיתלפטורממסבשלהכנסתההחייבת
שהושגהמאותומפעלבמשךחמששניםמתחילתתקופת

ההטבותצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,החברההמחלקת )ג(
דיבידנדמתוךהכנסהשלמפעלשהושגהבתקופהשבה
היתההחברהפטורהממסלפיסעיףקטן)ב(,תהאחייבת
בשנתהמסשבהחולקהדיבידנד,במסחברותעלסכום
הדיבידנדהמחולקבשיעורמסהחברותשהיתהחייבתבו
עלהכנסתהבשנהשבההופקהההכנסהאילולאבחרה
עם יחד ישולם האמור המס החלופי; ההטבות במסלול
מסההכנסהשישלנכותובמקורממקבלהדיבידנד,ויחולו

לגביוההוראותהמתייחסותלניכויבמקור;לעניןזה-

"סכוםהדיבידנדהמחולק"-לרבותסכום )1(
מסהחברותהחלבשלחלוקתו;

לבעל לקרובו, כלסכוםשנתןבעלמפעל )2(
שליטהבואולתאגידבשליטתם,אושזקףאותו
יראוהו בעקיפין, ובין במישרין בין לחובתם,
הוא אם בעלהמפעל,זולת שחילק כדיבידנד

הכנסהחייבתבידיהמקבלוהמסעליושולםצ

בסעיףזה,"תקופתההטבות"-כאמורבסעיף )ד(
34)1(צ

אחד נתקיים אם יחולו לא זה סעיף הוראות )ה(
מאלה:

ציוד המפעל לשימוש שכרה החברה )1(
שבשלוקיבלאדםאחרמענק;

מבנה המפעל לשימוש שכרה החברה )2(
זכות ולחברה מענק, אחר אדם קיבל שבשלו

לרכושאתהמבנה;

החברהשכרהלשימושהמפעלמבנהשבשלו )3(
קיבלאדםאחרמענק,ולדעתפקידהשומהקיימים

יחסיםמיוחדיםביןהחברהלביןהמשכירצ"

בחובהלהמציאלמנהל עניינו ע3לחוק סעיף  סעיף 25
מסמכים ידיעות, זאת, דרש אם המינהלה, 
וראיותבקשרלביצועתכניתמאושרת,קיוםתנאיהאישור
זו חובה כי להבהיר מוצע ההטבותצ שיעורי וקביעת

מתייחסתלמענקיםבלבדצ

מוצעלערוךתיקוןמבהירבסעיףו3לחוק,לאור  סעיף 26 
העובדהשעלפיהחוקהמוצע,יינתנומכוח 

החוקהטבותשאינןתלויותבקיומהשלתכניתמאושרתצ

הזכאות לעניין הוראות קובע לחוק 38 סעיף  סעיף 27
להטבותמסבמקרהשלמפעלמעורבכמשמעותו 
באותוסעיףצהוראותאלהמתייתרותנוכחמתווההטבות

באישור תלוי אינו אשר זה, בחוק המוצע החדש המס
המינהלהוההטבותמכוחוניתנותלגביכלגידולחקלאי
בנפרד)ולאלגבימפעל(,ומוצעעלכןלבטלןצוזהנוסחושל

סעיף38לחוק:

"מפעל מעורב

מפעלחקלאישחלקומפעלחקלאימאושרוחלקו )א( 38צ
אינומפעלחקלאימאושר,ביןאםהחלקשאינומאושרהוקם
לפנימתןהאישורוביןלאחרמכןאךמחוץלמסגרתהתכנית
מאושרים חלקים בו שיש חקלאי מפעל או המאושרת,
שהוקמובמועדיםשונים,יהיהזכאילהטבותהקבועות
בחוקזהלמפעלחקלאימאושרלגביהחלקשאושרבלבד,
ואםישבומספרחלקיםמאושרים-לגביכלחלקבהתאם

למועדשבואושרצ

מס בשנת מזכה ממנו שחלק חקלאי מפעל )ב(
מסויימתלהטבותלפיסעיף33)א(,)ג(או)ד()להלן-חלק

מאושר(-

יחושב שבו האופן את תקבע המינהלה )1(
אותוחלקמהכנסתוהחייבתשלהמפעלשיש
מאושר; חלק כל של חייבת כהכנסה לראותו
כלעודלאקבעההמינהלהאתאופןהחישוב
יראוכהכנסתוהחייבתשלחלקמאושרכלשהו,
שיעורמהכנסתוהחייבתשלהמפעלכולושהוא
כיחסשביןשוויהנכסיםהקבועיםשלהמפעל
באותוחלקמאושרלביןשוויהנכסיםהקבועים
שלהמפעלכולובאותוזמן;הפחתינוכהלגבי
של החייבת מההכנסה רק מהמפעל חלק כל
אותוחלקולגביהנכסיםשבו;היתהההכנסה
החייבתשלחלקמאושרקטנהמסכוםהפחת,
ונותרהיתרתפחתמואץ,תותריתרהזולניכוי
ההכנסה כנגד זו, אחר בזו הבאות בשנים

החייבתשלהחלקהמאושר;בפסקהזו-

"פחת"-לרבותתוספתפחתבמכסההקבועה
עלפיכלדין;

"פחתמואץ"-מכסתהיתרשלהפחתשניתן
פי על עליו והתוספת 31 סעיף פי על לבקשו

כלדין;

והפחת הפחת ניכוי לפני - חייבת" "הכנסה
המואץ;

"נכסיםקבועים"-לרבותנכסיםהמשמשיםאת
המפעלאףאםאינםשלבעלהמפעל;

המנהלרשאילקבועכילעניןחישובהיחס )2(
נכסים בחשבון יובאו לא )1( בפסקה כאמור

שנתקיימובהםשלושאלה:

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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בסעיף39)ג(לחוקהעיקרי-28צתיקוןסעיף39

בפסקה)1(,במקום"להתלותאתהאישוראולבטלו"יבוא"להתלותאולבטלאת )1(
האישור,כולואוחלקו";

בפסקאות)2(ו–)3(,במקום"הטבות"יבוא"מענקים"צ )2(

במקוםסעיף40לחוקהעיקרייבוא:29צהחלפתסעיף40

"התליהוביטול
עקבמסירתמידע

כוזבאושגוי

נוכחההמינהלהכיניתןאישוראומענקעליסודמידעכוזב40צ
אושגוי,רשאיתהיא,לאחרשנתנהלמישקיבלאתהאישור
אוהמענקהזדמנותסבירהבנסיבותהענייןלהשמיעלפניה
אתטענותיו,להחליטכאמורבסעיף39)ג()1(עד)3(,וכןלקבוע
כימקבלהאישורלאיהיהזכאילקבלמענקלמשךתקופה

שתקבעושלאתעלהעלשנתייםמיוםההחלטהצ"

בסעיף41לחוקהעיקרי-30צתיקוןסעיף41

או שירותים מבני הם הנכסים )א(
רכב או משרדי ציוד שירותים, מיתקני
מנועיפרטיכמשמעותובפקודתהתעבורה;

מיום שנים שלוש תוך נרכשו הם )ב(
הפעלתהחלקהמאושר;

לענין שנקבע כפי המקורי, מחירם )ג(
10% על עולה אינו לפקודה, 21 סעיף
ממחירםהמקורישלכלהנכסיםהקבועים

הכלוליםבתכניתהמאושרת;

שיעורהדיבידנדשמשלםהמפעלמהכנסתו )3(
החייבתבשנתמסמסויימתוהזכאילהטבותלפי
סעיף33)ב(יהיהכיחסשביןההכנסההחייבתבניכוי
מסהחברותהחלעליהשלחלקיהמפעלהשונים

לפיהחישובכאמורבפסקה)1(באותהשנהצ

הקבועים הנכסים שווי בדבר ספק התעורר )ג(
האמורים,יקבעוהובסכוםשאפשרלקבלבעדםבמכירה

ממוכרמרצוןלקונהמרצון,אובדרךשתקבעהמינהלהצ"

סעיף39לחוקעניינובסמכותהמינהלהלהתלות  סעיף 28 
ולבטלאישורשניתןלמפעלחקלאי,לעכבהטבות 
ולדרושהחזרתהטבותשניתנוצמוצעלקבועבמפורשכי
סמכותההתליהוהביטולהנתונהלמינהלהכאמוריכול
שתשמשלביטולאולהתליהשלהאישור,כולואוחלקוצ
כמוכןמוצעלקבועכיהסמכותלעכבהטבותוכןהסמכות
לדרושהחזרתהטבותשניתנותהיהמוגבלתלמענקיםולא
תחוללגביהטבותהמסהניתנותלפיפרקו'לחוקצזאתבשל
המענקים,אשר המסממנגנוןמתן ניתוקמנגנוןהטבות
מבוססכאמורעלאישורתכנית,כךשאישורכאמוראינו

מהווהעודתנאילקבלתהטבותהמסצ

סעיף40לחוקעניינובסמכותהמינהלהלבטל  סעיף 29 
)למפרע(אישורשניתןלתכנית,אםאותואישור 
הושגעליסודמידעכוזבאומטעהצעלהחלטתהמינהלה
לפיסעיףזהישזכותערעורלביתהמשפטהמחוזי,ועל

החלטתושלהאחרוןניתןלערערלביתהמשפטהעליון
בשאלהמשפטיתצ

מוצעלהחליףאתההוראההקיימתבהוראהעדכנית
התואמתאתהתיקוןהמוצעלעילשלסעיף39לחוק,בסעיף
28להצעתהחוק,ולפיההסמכויותהנתונותלמינהלהלפי
אותוסעיף,קריסמכויותלענייןהתלייהאוביטולשלאישור
שניתן,עיכובמענקאודרישהלהחזרמענקשניתן,יהיו
נתונותלה,בלימנגנוןההתראהבידיהמנהלהקבועבסעיף
39האמור,אךבכפוףלמתןזכותטיעוןצכןמוצעלהקנות
למענק זכאות למנוע סמכות נסיבות, באותן למינהלה,

בעתיד,לתקופהקצובה,גםזאתבכפוףלמתןזכותטיעוןצ

וזהנוסחושלסעיף40לחוקשמוצעכאמורלהחליפו:

"ביטול עקב הודעה כוזבת

נוכחההמינהלהלדעתכיאישורהושגעליסוד )א( 40צ
הודעותכוזבותאומטעותביודעין,תבטלולמפרעמיום

נתינתוצ

עלהחלטתהמינהלהלפיסעיףזהניתןלערער )ב(
לפניביתהמשפטהמחוזיתוךששיםימיםמיוםשנמסרה
ההודעהעלההחלטה;הוגשערעור,יעוכבביטולהאישור

עדיוםמתןההחלטהבערעורצ

עלהחלטתביתהמשפטהמחוזילפיסעיףקטן )ג(
)ב(ניתןלערערבבעיהמשפטיתצ

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותבדברסדרי )ד(
הדיןבערעורלפיסעיףזהצ"

מוצע,בהמשךלתיקוניםהמוצעיםבסעיפים  סעיפים 
41 סעיף את לתקן החוק, להצעת ו־29 28  30 ו־37)ג(

כי ולהבהיר הטבות, החזרת שעניינו לחוק, 
יחולעלמענקיםבלבדצכמוכןמוצעלקצראתהתקופה
לקיוםדרישהלהחזרתמענקיםמ־90ימיםל־0עימים,שכן
עלפיהניסיוןשנצברבמינהלהלאורךהשניםמדוברבפרק

זמןממושךומספיקבנסיבותהענייןצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיףקטן)א(,במקום"הטבותכאמורבסעיף39)ג()3("יבוא"מענקלפיסעיפים )1(
40",במקום"תשעיםימים"יבוא"שישיםימים"ובמקום"קבלתן"יבוא 39)ג()3(או

"קבלתו";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"קיבלההחלטה"יבוא"קיבלהאגודה )2(
האגודות פקודת לפי פירוק צו לגביה וניתן זה חוק לפי כלשהן הטבות שיתופית
השיתופיות10,אולפיחוקהחברות,התשנ"ט-111999,קיבלהחברההטבותכלשהןלפי
חוקזהוניתןלגביהצולפתיחתהליכיםהמורהעלפירוקה,לפיחוקחדלותפירעון
ושיקוםכלכלי,התשע"ח-122018,אוקיבלהחברהאואגודהשיתופיתכאמורהחלטה",
במקום"מתןצוהפירוק"יבוא"מתןהצו"ובמקום"עליוצוכינוסנכסיםבהליכיפשיטת

רגל"יבוא"לגביוצולפתיחתהליכיםלפיהחוקהאמור";

סעיףקטן)ג(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"הוחזרוהטבותאומקצתן"יבוא"הוחזרמענקאוחלק )4(
ממנו"ובמקום"לאניתנומלכתחילהההטבותאומקצתןשהוחזרו"יבוא"לאניתן

מלכתחילההמענקאוהחלקממנושהוחזר"צ

בסעיף42לחוקהעיקרי,במקום"לגביתכניתשאושרהלפיחוקלעידודהשקעותהון,31צתיקוןסעיף42
התשי"ט-1959"יבוא"לגבימפעלתעשייתיכהגדרתובסעיף51לחוקלעידודהשקעות

הון"צ

בסעיףע4לחוקהעיקרי-32צתיקוןסעיףע4

בסעיףקטן)א(,במקום"הטבותכאמורבסעיף39)ג()3("יבוא"מענקלפיסעיפים )1(
40",במקום"תשעיםימים"יבוא"שישיםימים"ובמקום"קבלתן"יבוא 39)ג()3(או

"קבלתו";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"קיבלההחלטה"יבוא"קיבלהאגודה )2(
האגודות פקודת לפי פירוק צו לגביה וניתן זה חוק לפי כלשהן הטבות שיתופית
השיתופיות10,אולפיחוקהחברות,התשנ"ט-111999,קיבלהחברההטבותכלשהןלפי
חוקזהוניתןלגביהצולפתיחתהליכיםהמורהעלפירוקה,לפיחוקחדלותפירעון
ושיקוםכלכלי,התשע"ח-122018,אוקיבלהחברהאואגודהשיתופיתכאמורהחלטה",
במקום"מתןצוהפירוק"יבוא"מתןהצו"ובמקום"עליוצוכינוסנכסיםבהליכיפשיטת

רגל"יבוא"לגביוצולפתיחתהליכיםלפיהחוקהאמור";

סעיףקטן)ג(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"הוחזרוהטבותאומקצתן"יבוא"הוחזרמענקאוחלק )4(
ממנו"ובמקום"לאניתנומלכתחילהההטבותאומקצתןשהוחזרו"יבוא"לאניתן

מלכתחילההמענקאוהחלקממנושהוחזר"צ

בסעיף42לחוקהעיקרי,במקום"לגביתכניתשאושרהלפיחוקלעידודהשקעותהון,31צ
התשי"ט-1959"יבוא"לגבימפעלתעשייתיכהגדרתובסעיף51לחוקלעידודהשקעות

הון"צ

תיקוןסעיף42

תיקוןסעיףע4בסעיףע4לחוקהעיקרי-32צ

בשלהתיקוןהמוצעבסעיףקטן)א(שלסעיף41לחוק,
מתייתרתהוראתסעיףקטן)ג(שלהסעיףהאמור,ומוצעעל

כןלבטלוצוזהנוסחו:

בוטלאישורעלפיסעיף40,יהאבעלהמפעל ")ג(
החקלאיחייבלהחזיראתההטבותשקיבלתוךששיםימים
מןהיוםשבונשלחהלוההודעהעלהביטול,בצירוףריבית
והפרשיהצמדהמיוםקבלתןבשיעורהמקסימליהמותר

עלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,תשכ"א־1ע19צ"

41 סעיף )ב(של סעיףקטן את כמוכן,מוצעלתקן
האמור,שעניינובהחזרתהטבותבנסיבותשבהןחברהאו
אגודהשיתופיתקיבלההטבותלפיהחוק,וניתןלגביהצו
פירוקאושקיבלההחלטהעלפירוקמרצון,לפניהשלמת
ביצועהתכניתוקיוםתנאיהאישורצהתיקוןהמוצענועד
להתאיםאתהוראתהסעיףהקטןהאמורלמצבהמשפטי
בעקבותחקיקתושלחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,
התשע"ח-2018,אשרצפוילהיכנסלתוקףבחודשספטמבר
2019)ראוסעיף3ו3)א(לחוקהאמור(,ומוצעבהתאם,בסעיף

ו3)ג(להצעתהחוק,לקבועאתתחילתולאותומועדצ

הון השקעות לעידוד לחוק 51 סעיף לפי  סעיפים
בתעשייה,מוחרגמפעלחקלאימאושרמהגדרת  31 ו־35

לא כן ועל סעיף, שבאותו תעשייתי" "מפעל 
זכאילהטבותהקבועותבאותוחוקצבשניםהאחרונותעלו
טענותולפיהןמישעוסקבחקלאות,שתכניתולאאושרה
עלפיחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות,יכוללהיותזכאי
להטבותמכוחחוקלעידודהשקעותהוןבתעשייה,ובלבד

שהפעילותשהואעוסקבההיאפעילותייצוריתכאמור
בהגדרה"מפעלתעשייתי"שבסעיף51לחוקהאמורצ

מאחרשחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאותהואחוק
ספציפישנועדבאופןמיוחדלהטבותלמגזרהחקלאי,מוצע
לקבועשהטבותמסלמפעלחקלאי,יינתנובמסגרתחוק
זהבלבדצלפיכך,מוצעלמעטמהגדרת"מפעלתעשייתי"
שבסעיף51האמורכלמפעלחקלאי,מאושראולאצכך,
מפעליםחקלאייםלאיוכלולהיותזכאיםלהטבותמכוח
חוקלעידודהשקעותהוןבתעשייהצבהמשךלכך,מוצע
להבהירשמיוןאינהפעילותייצורית,ולכןמפעלשעוסק

במיוןאינונכללבהגדרתמפעלתעשייתיצ

סעיף42לחוקעניינומניעתכפלהטבותמס,לנוכח
הון השקעות לעידוד החוק לפי הניתנות המס הטבות
בתעשייהצבהמשךלתיקוןהמוצעלעילשלסעיף51לחוק
האמור,וכדילמנועספק,מוצעלהבהירכילאיינתנומכוח
חוקלעידודהשקעותהוןבחקלאותהטבותלגבימפעלים
במנותק זאת, האמורצ 51 בסעיף כהגדרתם תעשייתיים
משאלתזכאותםבפועללמענקיםאולהטבותמסלפיחוק

לעידודהשקעותהוןבתעשייהצ

סעיףע4)ב(עד)ד(לחוקעניינובהעברתסמכויות  סעיף 32
החקלאות במשרד מחוזות למנהלי המנהל 
אינן ובפועל נדרשות אינן אלה הוראות הכפרצ ופיתוח
מיושמותכיוםומוצעעלכןלבטלןצכמוכן,מוצעלתקןאת
סעיףע4)א(לחוקעקבביטולהשלהמועצה,כמוצעבסעיף

5להצעתהחוקצ

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(ע33,)א(0ע3צ 10

ס"חהתשנ"ט,עמ'189צ 11

ס"חהתשע"ח,עמ'310צ 12

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיףקטן)א(,במקום"והמועצהוכיושבראששלהן"יבוא"וכיושבראששלה"; )1(

סעיפיםקטנים)ב(עד)ד(-בטליםצ )2(

בסעיףע4אלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:33צתיקוןסעיףע4א

עלגבייתאגרותלפיחוקזהיחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות, ")ב(
התשנ"ה-131995צ"

בסעיףו4לחוקהעיקרי,במקום"במועצה"יבוא"עםהמינהלה"צ34צתיקוןסעיףו4

תיקוןחוקלעידוד
השקעותהון

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-141959,בסעיף51,בהגדרה"מפעלתעשייתי"-35צ

ברישה,במקום"ומפעלחקלאימאושר"יבוא"ומפעלחקלאי"; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מיון;"צ ")1א(

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-152000,בתוספתהראשונה,בפרטו5,ע3צ
בסופויבוא:

החלטהשלרשותלפיחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות,התשמ"א-1980,למעט )4("
החלטהשלהממשלהלפיהחוקהאמורצ"

סעיף24)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף19לחוקזה,יחולעלמפעלחקלאימאושר,ו3צתחילהותחולה )א(
כהגדרתובחוקהעיקרי,שהבקשהלאישורתכניתלגביוהוגשהביוםפרסומושלחוק

זהאולאחריוצ

תחילתושלפרקו'לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיפים21עד24לחוקזה,בתחילת )ב(
שנתהמסשלאחריוםפרסומושלחוקזהוהואיחולעלהכנסהשהופקהבמועדהאמור

אולאחריוצ

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(שלסעיףע4
לחוקשמוצעכאמורלבטלם:

השריםרשאיםלהעביראתסמכויותהמנהל ")ב(
ויכול החקלאות, במשרד מחוזות למנהלי 20 סעיף לפי
שהעברהתהיהכלליתאומסויגתלפיאזורים,לפיהיקף
ההשקעהאולפיסוגיתכניותזוטא;הודעהעלהעברת

הסמכויותתפורסםברשומותצ

אישרמנהלמחוזתכניתלפיהסמכותשהועברה )ג(
לוכאמורבסעיף)ב(,ייכנסהאישורלתוקףכעבורארבעה־

עשרימיםמהיוםשהביאמנהלהמחוזאתהאישורלידיעת
המנהל,ובלבדשתוךהתקופההאמורהלאהורההמנהל

עלהעברתהתכניתלאישורהמינהלהצ

הועברהסמכותכאמורבסעיףקטן)ב(,יהיולמי )ד(
שהסמכותהועברהאליוסמכויותהמנהללפיסעיפיםע3

ו־39לחוק,לפיהעניןצ"

מוצעלקבועכיעלגבייתאגרותלפיהחוק,יחול  סעיף 33 
והוצאות, אגרות קנסות, לגביית המרכז חוק 
התשנ"ה-1995,שהואהכליהמרכזיוהיעילביותרלגביית

חובותמסוגזהצ

בהמשךלביטולהמוצעשלמועצתהמינהלה,  סעיף 34
בסעיף5להצעתהחוק,מוצעלתקןאתסעיףו4 
לחוק,שעניינוהתקנתתקנות,ולקבועכיבמקוםהתייעצות
עםהמועצהכתנאילהתקנתן,יידרשוהשריםלהתייעץעם

המינהלהצ

המענקים שיעורי בדבר ספק למנוע כדי  סעיף
מאושרים חקלאיים מפעלים לגבי שיחולו  37)א( ו–)ב(
פרסומו יום לפני אושרה לגביהם שהתכנית 

שלהחוקהמוצע,אךבמועדהאמורטרםשולםלידיהם
שהשיעורים במפורש לקבוע מוצע במלואו, המענק
המעודכניםשלהמענקיםיחולורקלגבימפעליםחקלאיים
שהבקשהלאישורתכניתלגביהםהוגשהביוםהפרסום

כאמוראולאחריוצ

עודמוצעלקבועאתיוםתחילתושלפרקו'לחוק,
כנוסחובסעיפים21עד24להצעתהחוק,שעניינוהטבות
המס,לתחילתהשלשנתהמסשלאחריוםפרסומושל
החוקהמוצע)כלומרל–1בינוארשלאותהשנה(,באופן
שיקלעלאופןהחישובוהמדידהשלההכנסההזכאית

להטבות,ועלמתןהטבותהמסצ

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ו1צ 13

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"ז,עמ'1ע2צ 14

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'ו95צ 15

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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תחילתושלסעיף41)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף30)2(לחוקזה,ביוםתחילתו )ג(
שלחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2018,כאמורבסעיף3ו3)א(לאותוחוקצ

בתקופהשמהמועדהאמורבסעיףו3)ב(עדתוםארבעשניםמאותומועד,יקראואת38צהוראתשעה
החוקהעיקריכך:

בסעיף31לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף22לחוקזה,אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )1(

)ב(,יחולוהוראותאותוסעיףקטן,בשינויים עלאףהוראותסעיףקטן ")ב1(
)1(להגדרה המחויבים,גםעליחידשהואיצרןחקלאימיוחדכאמורבפסקה
"יצרןחקלאימיוחד",ובלבדשמתקיימיםלגביהכנסתוממכירותגידולחקלאי

שארהתנאיםשבהגדרה"הכנסהחקלאיתמועדפת",בשינוייםהמחויביםצ";

אחריסעיף33אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף23לחוקזה,יקראו: )2(

"המסעלהכנסה
חקלאיתמועדפת

שליחיד-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף121לפקודה,יצרןחקלאימיוחד33א1צ )א(
שהוא מיוחד", חקלאי "יצרן להגדרה )1( בפסקה כאמור
יחיד,זכאיכילגביהכנסתוהחייבתמגידולחקלאימסוים,
אשרהופקהבתקופההקובעת,ושמתקיימיםלגביההתנאים
שבהגדרה"הכנסהחקלאיתמועדפת",בשינוייםהמחויבים,
מנהל שהוא ובלבד להלן, המפורטים בשיעורים מס יוטל
שממנו החקלאי לגידול ומלאה נפרדת חשבונות מערכת

הופקהההכנסה,לפישיטתהחשבונאותהכפולה:

לגביהכנסתומגידולחקלאישגדלבאזורפיתוחא' )1(
-בשיעורשלעדע%2,ויראוהכנסהזולענייןהמסכשלב

הגבוהביותרבסולםהכנסתוהחייבתבמס;

לגביהכנסתומגידולחקלאימסויםשגדלבאזור )2(
שאינואזורפיתוחא'-בשיעורשלעד33%,ויראו
בסולם ביותר הגבוה כשלב המס לעניין זו הכנסה

הכנסתוהחייבתבמסצ

בסעיףזה,"התקופההקובעת"-התקופהשמהמועד )ב(
ו3)ב(לחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות האמורבסעיף
)תיקוןמס'8(,התשע"ט-2018,עדתוםארבעשניםמאותו

מועדצ"

תחילתושלסעיף41)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף30)2(לחוקזה,ביוםתחילתו )ג(
שלחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2018,כאמורבסעיף3ו3)א(לאותוחוקצ

בתקופהשמהמועדהאמורבסעיףו3)ב(עדתוםארבעשניםמאותומועד,יקראואת38צ
החוקהעיקריכך:

הוראתשעה

בסעיף31לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף22לחוקזה,אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )1(

)ב(,יחולוהוראותאותוסעיףקטן,בשינויים עלאףהוראותסעיףקטן ")ב1(
)1(להגדרה המחויבים,גםעליחידשהואיצרןחקלאימיוחדכאמורבפסקה
"יצרןחקלאימיוחד",ובלבדשמתקיימיםלגביהכנסתוממכירותגידולחקלאי

שארהתנאיםשבהגדרה"הכנסהחקלאיתמועדפת",בשינוייםהמחויביםצ";

אחריסעיף33אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף23לחוקזה,יקראו: )2(

"המסעלהכנסה
חקלאיתמועדפת

שליחיד-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף121לפקודה,יצרןחקלאימיוחד33א1צ )א(
שהוא מיוחד", חקלאי "יצרן להגדרה )1( בפסקה כאמור
יחיד,זכאיכילגביהכנסתוהחייבתמגידולחקלאימסוים,
אשרהופקהבתקופההקובעת,ושמתקיימיםלגביההתנאים
שבהגדרה"הכנסהחקלאיתמועדפת",בשינוייםהמחויבים,
מנהל שהוא ובלבד להלן, המפורטים בשיעורים מס יוטל
שממנו החקלאי לגידול ומלאה נפרדת חשבונות מערכת

הופקהההכנסה,לפישיטתהחשבונאותהכפולה:

לגביהכנסתומגידולחקלאישגדלבאזורפיתוחא' )1(
-בשיעורשלעדע%2,ויראוהכנסהזולענייןהמסכשלב

הגבוהביותרבסולםהכנסתוהחייבתבמס;

לגביהכנסתומגידולחקלאימסויםשגדלבאזור )2(
שאינואזורפיתוחא'-בשיעורשלעד33%,ויראו
בסולם ביותר הגבוה כשלב המס לעניין זו הכנסה

הכנסתוהחייבתבמסצ

בסעיףזה,"התקופההקובעת"-התקופהשמהמועד )ב(
ו3)ב(לחוקלעידודהשקעותהוןבחקלאות האמורבסעיף
)תיקוןמס'8(,התשע"ט-2018,עדתוםארבעשניםמאותו

מועדצ"

מוצעלקבועתקופתהסתגלותשלארבעשנים  סעיף 38
עד 21 בסעיפים המוצע המס הטבות להסדר 
ההוראה החדש(צ ההטבות מתווה - )להלן זה לחוק 24
המוצעתתאפשרלחקלאיםשרוציםלהיכנסלגדרמתווה
ההטבותהחדש,אךאינםעומדיםבכלהתנאיםהקבועים
ממכירות הכנסותיהם בעד המס הטבות את לקבל בו,

תוצרתחקלאיתבתקופההאמורה,הכולכמפורטלהלןצ

כאמורבדבריההסברלסעיף30לחוק,כנוסחוהמוצע
הכנסה במס שההקלות מוצע החוק, להצעת 21 בסעיף
יינתנורקלחברותחקלאיות)ולאליחידים(צכדילתתשהות
לחקלאיםשעובדיםהיוםכיחידיםלהתאגדכחברות,כך
החדש, ההטבות מתווה למסגרת להיכנס זכאים שיהיו
מוצעלקבועהוראהשמכוחה,למשךתקופהשלארבע

שנים,יינתנוההטבותגםליחידים,אםהםעומדיםבשאר
התנאיםלקבלתןשאינםנוגעיםלהתאגדותכחברה,ובלבד
לגידול ומלאה נפרדת חשבונות מערכת מנהלים שהם
שיטת לפי ההכנסה הופקה שממנו המסוים החקלאי

החשבונאותהכפולהצ

מאחרששיעוריהמסהמוטליםעלהכנסתוהחייבת
שליחידלפיפקודתמסהכנסהגבוהיםיותרמשיעוריהמס
המוטליםעלהכנסתההחייבתשלחברה,מוצעששיעור
שהיא יחיד של חייבת הכנסה על שיחול המרבי המס
הכנסהחקלאיתמועדפתיהיה%ע2,אםהגידולשממנו
הופקהההכנסהגדלבאזורפיתוחא',ו־33%אםהגידול

כאמורגדלבאזוראחרצ
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עלאףהחלפתםשלסעיפים30ו־33לחוקהעיקריוביטולםשלסעיפים34עד35א39צהוראותמעבר )א(
ו־38לחוקהאמור,בסעיפים24,23,21ו־ו2לחוקזה,בעלמפעלחקלאימאושרכהגדרתו
בחוקהעיקריאובעלמפעלחקלאיכהגדרתובחוקהעיקרישחלקומפעלחקלאימאושר
וחלקואינומפעלחקלאימאושר)בסעיףזה-בעלמפעלחקלאימאושר(,שערביום
פרסומושלחוקזההיהזכאילהקלותממסהכנסהלפיסעיפים33,30עד35או־38
לחוקהעיקרי,כנוסחםערבהחלפתםאוביטולםכאמור)בסעיףזה-הדיןהקודם(,
רשאילהודיעלמנהלרשותהמסיםכיהואמעונייןשימשיכולחוללגביוההקלותממס
הכנסהלפיהדיןהקודם;הודיעכאמור,יחולוהוראותהדיןהקודםלגביכללהכנסותיו

ממכירתגידוליםחקלאיים,משנתהמסשלגביההודיעכאמורואילךצ

בעלמפעלחקלאימאושריגישהודעהכאמורבסעיףקטן)א(בטופסשקבעמנהל )ב(
רשותהמסים,יחדעםהדוחשהואמגישלפיסעיף131לפקודתמסהכנסהלגבישנת

המסשלאחריוםפרסומושלחוקזהצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(סיפה,בעלמפעלחקלאימאושרשהגישהודעה )ג(
כאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,רשאילחזורבומהודעתובאותההדרךשבההודיע
כאמור;הודעהלפיסעיףקטןזהיכולשתוגשלגבישנתמסמסוימתיחדעםהדוח
המוגשלפיסעיף131לפקודתמסהכנסה,לראשונה,לגביאותהשנתמס;הגישבעל
מפעלחקלאימאושרהודעהכאמור,יחולולגביכללהכנסותיומגידוליםחקלאיים,
ו'לחוקהעיקרי,כנוסחן משנתהמסשלגביההוגשהההודעהואילך,הוראותפרק

בסעיפים21עד24לחוקזה,והואלאיוכללחזורבומהודעתופעםנוספתצ

בסעיףזה,"גידולחקלאי"-כהגדרתובסעיף30)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף )ד(
21לחוקזהצ

הזכאות לעניין דומה הוראה לקבוע מוצע כן כמו
31)ב(לחוק,כנוסחוהמוצע לניכויפחתמואץלפיסעיף
בסעיף22להצעתהחוקצבהתאם,גםחקלאישהואיחיד
יוכלליהנותמניכויפחתמואץלפיהוראתאותוסעיף,אם
הואעומדבשארהתנאיםלזכאותלהטבהזושאינםנוגעים

להתאגדותכחברהצ

לפיהדיןהקיים,הטבותהמסניתנותלחקלאים  סעיף 39
לתקופהקצובהמראשצכך,ישנםחקלאיםשביום 
תחילתושלהחוקהמוצעעדייןזכאיםלהטבותכאמור,אף
שלפיהסדרההטבותהחדשהםלאיהיוזכאיםלהטבות

מס,אושהטבותהמסשהםזכאיםלהןשונותצ

ככלל,התיקוןהמוצעבחוקזהטומןבחובוהטבות
משמעותיותלעומתמתווההטבותהמסהקייםצעםזאת,
מאושר חקלאי מפעל בעל קרי לחקלאי, לאפשר מוצע
אינו וחלקו מאושר שחלקו כאמור מפעל בעל )לרבות
מאושר(,שערביוםפרסומושלהחוקהמוצעעדייןזכאי
להטבותמסלפיהדיןהקודם,כלומר,לפיסעיפים33עד

35או–38לחוקטרםהחלפתםאוביטולםבחוקהמוצע,
הניתנות ההטבות על לוותר מעוניין הוא כי להודיע
במסגרתהתיקוןהמוצעולהמשיךליהנותמהטבותהמס

שניתנומכוחהדיןהקודםצ

יידרש בכך, המעוניין כאמור חקלאי מפעל בעל
להודיעעלכךלמנהלרשותהמסים,בדוחהשנתישהוא
מגישלגבישנתהמסהראשונהשלאחריוםפרסומושל
החוקהמוצע,)כלומרשנתהמסשבהנכנסלתוקףהסדר
בו, לחזור יוכל כאמור, הודיע אם החדש(צ המס הטבות
פעםאחתבלבד,ולבקששיחולעליוהמתווההחדש,גםכן
בהודעההמצורפתלדוחהשנתישהואמגישצאךאםעשה
כאמור,כלומר,חזרבומהודעתוכיהואמעונייןבתחולת
הדיןהקודם,יחוללגביומאותהשנתמסואילךמתווה
ההטבותהחדשוהואלאיוכללשובולבקששיחוללגביו

הדיןהקודםצ
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