
      

 
 

           
 
 

 2022בפברואר  10
 ט' באדר א', התשפ"ב

 
 לכבוד 

 נפתלי בנט
 ראש הממשלה ושר ההתיישבות

 
 הונאת יוקר המחיה -חיסול ההתיישבות החקלאית בישראל 

 
 שלום וברכה,

 
אנחנו שותפים מלאים לכוונה לטפל ביוקר המחייה בישראל, ככל שהוא בראשית הדברים חשוב לנו להדגיש בפניך, כי 

טוענים את זה תלוי בחקלאי ישראל, אבל הדרך כפי שהיא מוצעת כעת היא בבחינת כריתת הענף עליו אנו יושבים. 
הפורום לתזונה בת מפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, מהחוקרים, פרופסורים ודוקטורים  לא מעט

חוקרים את העניין ופיתוח הכפר וגם מהמשרד לאיכות הסביבה אשר  משרד החקלאותממא ואנשי המקצוע קיי
 לאורך שנים. 

 
מטורקיה, אוקראינה, מצרים ומדינות אחרות נוספות  טרייה לישראל אין את הפריבילגיה להישען על אספקת מזון

ת בישראל צפויות לחסוך שקלים בודדים בלבד שאין להן עניין בביטחון המזון של תושבי מדינת ישראל. משפחו
של עשרות משוערת )בהנחה שההנחה אכן תתגלגל לצרכן( בעוד שהשפעת הרפורמה על הפריפריה תביא לירידה 

ייעלמו שטחי גידול  ובמקביל( בהכנסות של חקלאי הנגב, עוטף עזה, הגליל העליון ורמת הגולן 65%-50%אחוזים )
על מודל  מבוססיםהללו  הנתונים יהיו לכך בנוסף השלכות אקולוגיות משמעותיות.עצומים של פירות וירקות ו

 על ידי פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' עידו קן.  בעשור האחרון (VALUEשפותח בפקולטה לחקלאות )מודל 
 

ממוצע  .ובהטבות נוספות לחקלאים התמיכה הישירה לדונם באיחוד האירופי מלווה  בשיעורי מכס משמעותיים
בישראל. בנוסף, ענפי  12.5%)בנוסף לתמיכות הישירות( לעומת  11.4%המכסים בפועל באיחוד האירופי עומד על 

פה נהנים מתקציבי תמיכה ניכרים נוספים, המגיעים בעיקר להתארגנויות ומאפשרים מגוון הירקות והפירות באירו
כמו כן, קיימת שונות גדולה בין ישראל לאיחוד האירופי במגוון הגידולים.  .רחב של השקעות ופעולות משותפות

 וד.מהנתח של פירות וירקות באיח 5.2הנתח של פירות וירקות בערך התפוקה בישראל הינו פי 
 

ובד בבד לעמוד ביעד לא יכולה לחסל את החקלאות  -ממשלה שמצהירה על יעד לאומי להכפלת ההתיישבות בגולן
לא יכולה לאשר רפורמה שכל מהותה חיסול  -.  ממשלה שמדברת על חיזוק הגליל העליון ויישובי עוטף עזההלאומי

 החקלאות וההתיישבות העובדת!
  

מדובר בליקוי מאורות, באובדן דרך ובהורדת הדגל הלאומי לחצי התורן.  מי שיעצור את המחרשה יזמן את הפולשים 
 אל אדמתו.  

 
צריך הרבה אומץ בשביל להמר על עתיד החקלאות של מדינת ישראל על בסיס ניחושים ותחושות בטן, בעיקר נוכח 

העולם הרחב, היכולים לסייע הארץ ומלים כלכליים ודוגמאות מזמינותם המיידית של אינספור מחקרי מדיניות, מוד
מה שכלל לא  –בהתאמת הפתרון לבעיה ולאמוד את השפעת המהלכים המנהליים על התוצאה הכלכלית הסופית 

 נעשה עד כה.
 
 
 
 
 



      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

במציאות בשטח,  רפורמה. אלא שאנחנו בעד רפורמה אמיתית, הנשענת על הכרה אמיתית בעדאנחנו החקלאים 
ולאחר מכן ולא פחות חשוב מכך, כזו המבוססת על מודלים כלכליים ברורים והגיוניים הכוללים התייחסות רצינית 
ועניינית לענפי החקלאות השונים. כי עם כל הרצון הטוב גם לאופטימיות שלנו יש גבול, ואנחנו לא קונים פתרונות 

 קסם מהשרוול וסיסמאות ריקות מתוכן.
 

מה שלא הצליחו להשיג פעולות האיבה של חיזבאללה וחמאס, תעשה החלטה אחת אומללה של ממשלת את 
 ישראל לאמץ את ״הרפורמה״ להשמדת החקלאות הישראלית!

 
אנחנו מבקשים את התערבותך הדחופה לביטול ההליך החד צדדי של  -כראש ממשלה ישראל וכשר ההתיישבות

 לשולחן המשא ומתן עד ליציאת עשן לבן. להפחתת המכסים ולחזרה הפעלת הצווים
 

 
 

 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

 

   
 


