יום ב' 21.3.16
הבעת אי אמון בממשלה על רקע  -מלחמת החורמה של הממשלה בחקלאים
אדוני יו"ר הכנסת ,חברות וחברי הכנסת .אין מדינה בלי חקלאות! אין חקלאות בלי
חקלאים! ממשלת ישראל ,בדעה צלולה ובכוונה ברורה ,מפקירה את החקלאים,
מחסלת את החקלאות
ומייבשת את הנגב והגליל .הממשלה מרסקת את חקלאי ישראל על-ידי מדיניות
עקבית של העדפת יבוא על פני תוצרת מקומית העדפת הסוחר על פני המגדל
העדפת המתווך על פני היצרן.
כיצד יתכן שלכל מקום בעולם אליו מגיעים ראש הממשלה ושריו ,הדבר הראשון שהם
מתפארים בו הוא החקלאות הישראלית והישגיה הטכנולוגיים האדירים ואילו אצלנו,
בבית ,החקלאות והחקלאים הם שק החבטות שלהם?!
שר החקלאות אומר" :החקלאות מסמנת את הגבולות ושומרת על האדמות" .שר
השיכון אומר" :מדינת ישראל צריכה את החקלאים כמעט כמו שהיא צריכה את הצבא
שלה" (והוא יודע מה זה צבא).
אם זה מה שהממשלה חושבת על החקלאות עליה לנהוג באחריות לאומית ,לקדם
תכנית להעצמת הייצור המקומי ולתמוך בחקלאות ובחקלאים החקלאות עומדת
בשורה אחת עם הביטחון והחינוך והחקלאות זקוקה להמחאות ולא רק למחמאות! בין
החקלאי הישראלי לבין הצלחת של הצרכן מפרידה מערכת ריכוזית ביותר החקלאים
כורעים תחת נטל הרגולציה ומתחרים מול מוצרי ייבוא ,שמתאפיינים בעלויות יצור
נמוכות ובתמיכה גדולה בהרבה מזו שניתנת בישראל.
בנוסף לפגעי הטבע החקלאי הישראלי צריך להתמודד גם עם התנאים הביטחוניים
של מדינת ישראל לא במקרה רוב השטחים החקלאים נמצאים לאורך קווי העימות –
לאורך הגבולות עם סוריה ולבנון ,עוטף עזה ,מצרים והבקעה .יצחק רבין נהג לומר
שאילו היו מכבים את כל האורות במדינה ומדליקים רק את האורות בקיבוצים
ובמושבים ,היינו רואים את מפת המדינה נדמה שמטרת הממשלה הנוכחית היא
לכבות גם את האורות האלה ,והיא מוכנה לשים על זה הרבה כסף ,אף על פי
שהאורות האלה הם ששומרים על המדינה.
בממשלת נתניהו הפער בין הדיבורים למעשים גדול כמעט כמו פערי התיווך החזיריים
שבין היצרן לצרכן בחלק מהמוצרים הטריים הפערים מגיעים למאות אחוזים! משק
בית מוציא על פירות וירקות כ 450-שקלים בממוצע לחודש ,שהם כ 12.5-מיליארד
שקל בשנה החקלאים ,לעומת זאת ,מוכרים למשקי הבית פירות ,ירקות והדרים בערך
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כולל של כ 6.1-מיליארד שקל בשנה! פער של יותר מ !100%-האזרחים משלמים
כפול! כל ניסיונות החקיקה שנועדו למנוע את רווחי העתק של הסוחרים ואת פערי
התיווך ,על גבם של החקלאים והצרכנים – עלו עד כה בתוהו בגלל סרבנות הממשלה.
במקום לדאוג לתכנון מסודר של השוק החקלאי ,לשמור על ביטחון ובטיחות המזון
ולהבטיח את התקציב הדרוש – הממשלה מתנהלת מול החקלאות עם תקציב חסר
של שלוש מאות מיליוני שקלים לשנה! אין מדיניות מוסדרת והממשלה מעודדת ייבוא
בטענה המופרכת שזה יוריד את יוקר המחיה.
אדוני ראש הממשלה ,יוקר המחייה בישראל מדאיג את כולנו המחירים שהצרכן
הישראלי משלם עבור תוצרת חקלאית גבוהים אולם עידוד הייבוא יביא לחיסול הייצור
המקומי! הפתרון טמון בהורדה משמעותית של עלויות הייצור המקומי וצמצום פערי
התיווך.
וועדה בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה שהוקמה ב 2014-על מנת לבחון את פערי
המחירים בין ישראל למדינות ה ,OECD-קבעה כי להפחתת המכסים לא הייתה
השפעה על יוקר המחייה ומי שהרוויחו מההטבה היו היבואנים .ובכל זאת ,ממשלת
נתניהו-כחלון מקדמת אג'נדה שכוללת מהפך במדיניות הייבוא – לא רק בחקלאות
אלא גם בתעשייה כי אם כבר לחסל את הייצור המקומי אז למה להסתפק רק
בחקלאות? מבחינה כלכלית ניתן אולי להפסיק לגדל תפוחי אדמה לאורך גבול מצרים
ובעוטף עזה אך מה יהיה על השטחים שליד הגבולות? עם שלא מעבד את אדמתו
מאבד את אחיזתו בקרקע ואת עצמאותו!
ומה יקרה אם פתאום מדינות שכנות ואחרות יחליטו שלא למכור לנו יותר תוצרת? רק
לפני עשור דובר על הובלת מי שתייה מטורקיה תתארו לעצמכם מה היה קורה אם
ארדואן היה יושב לנו על הברז.
בישראל יש היום כחמישה עשר אלף חקלאים פחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה
מספקים מזון איכותי וטרי כל השנה לכלל תושבי המדינה (אין עוד מקום כזה בעולם)
אך הגיל הממוצע של העוסקים בחקלאות כיום במדינה הוא  !65אין דור עתיד ויש
איום אמיתי על החקלאות בישראל.
את תוצאות התנהלות הממשלה מול החקלאים כבר רואים בשטח :מחסור של מוצרי
מזון בסיסיים לקראת החגים ,מחירים גבוהים ותלות הולכת וגדלה בייבוא ,כשברקע
משקים נסגרים ,מטעים נעקרים ורפתות מחוסלות מותירים את החקלאיים חסרי כל,
ובהיותם מצויים בפריפריה ,גם חסרי תעסוקה חלופית לטכנולוגיה של הרפת
הישראלית משחרים מקצה העולם ועד קצהו אך במתווה שנכפה ביוזמת הממשלה
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נסגרו רק בשנתיים האחרונות קרוב ל 150-רפתות משפחתיות .התנהלות הממשלה
בנושא החקלאות היא שגיאה כלכלית ּוביטחונית – הפקרות לשמה ומבחינה אנושית
היא בלתי נסבלת.
המדינה משיתה ובצדק סטנדרטים בריאותיים גבוהים על היצור החקלאי המקומי ,אך
מאפשרת כניסה של מוצרים מתחרים באיכות ירודה ביותר – כדוגמת דגים קפואים
מסין ,שמגיעים לארץ במחירי היצף ובאיכות מסוכנת לבריאות.
מדיניות הממשלה בנושא המים מכבידה גם היא על החקלאים עבור הצרכן הביתי
מים הם זכות יסוד וראוי שיהיו שווים וזולים לכל נפש אך על הצרכן החקלאי הממשלה
מטילה הוצאות מלאות כיצד ניתן למכור עגבנייה בשקל וחצי ,כשרק המים עולים
לחקלאי כשלושה שקלים למטר קוב?!
גם היצוא החקלאי שכל-כך חשוב למדינה נמצא במשבר ערכו ירד בשנתיים
האחרונות בשיעור של חמישה-עשר אחוזים.
אדוני ראש הממשלה ,מה היה אומר סבא שלך ,הרב נתן מיליקובסקי שהיה חבר
פעיל בהתאחדות האיכרים עוד ב ?1929-מה הוא היה אומר על מצבם של החקלאים
והחקלאות בישראל בשנות כהונתך כראש ממשלה?
חבריי ,חברי הכנסת .היינו עם של סוחרים וצוענים ,שבנו לאדמתנו על מנת להתפרנס
מעבודה והינה ,הממשלה מחזירה אותנו עשרות שנים אחורה מדינה ששחטה את כל
הפרות הקדושות ונשארה רק עם עגל הזהב.
ממשלה שרוצה ליישב את ארץ ישראל בשלמותה מהים עד הנהר – מרסקת את מה
שביניהם .אין חקלאות בלי חקלאים .אין ציונות בלי התיישבות .ואין מדינת ישראל בלי
המושבים והקיבוצים .מדיניות כושלת ופער בלתי נסבל בין דיבורים למעשים ,הובילה
למשבר הקשה ביותר בתולדות החקלאות הישראלית המשבר מאיים על היכולת של
המדינה לספק מזון לתושביה ולאחוז בגבולותיה .ולכן אנחנו מביעים אי אמון
בממשלה.
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