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אל :חקלאי המרחב ,אגודות ,ההתיישבות העובדת.

מאבק על עתיד החקלאות
"מה שוב יוצאים החקלאים למאבק? על מה הפעם? שיהיה ...גם ככה הם נחמדים
כאלו והמדינה תמרח אותם בסוף" ישראל ישראלי
אז זהו ,לא הפעם! המאבק הזה הוא מאבק אין ברירה ,הוא גדול וחשוב מאין
כמוהו ,זהו מאבק שאם אנחנו לא מפגינים בו עצמה ,פשוט לא נהיה .אנו חייבים
להתייצב ולומר בנחישות  -עד כאן!
מהות :החקלאות על כלל מגזריה וענפיה במשבר .תקציב  2017-2018מתעלם
לחלוטין מצרכי החקלאות ויחריף ויעמיק את השבר .נכון להיום אין פרטנר .את שר
החקלאות כנראה מעניינים דברים אחרים ומנכ"ל המשרד מתנהג בבריונות ללא כל
שיח או קשב עם החקלאים.
את האג'נדה של משרד האוצר אנחנו מכירים אך יחד עם מנכ"ל חקלאות לאומתי
הם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם ,והם עושים!.
ללא מדיניות של תכנון ,פיתוח והשקעות אין תכלית לחקלאות הישראלית.
משבר המים :המים לחקלאות בישראל יקרים ולקיום חקלאות יעילה ותחרותית
חייבים להוריד את מחיר המים ולהגיע למחיר תחרותי מול העולם .זה הפתרון
ליוקר המחיה ,זו 'תמיכה ישירה' .ומה עושים החכמים באוצר? – מכריזים כי המים
משק סגור (האמנם?) ,מכריזים כי עליית מחיר המים מתחייבת ואף הועילו
והמציאו פטנט חדש – הלאמת מפעלי ההשבה של החקלאים (?!???!) .הפתרון טמון
בניהול נכון של משק המים לחקלאות ,זהו יסוד קריטי במאבק על עתיד החקלאות!.
ייבוא פרוע ויוקר המחיה :תכנון נכון של משק המזון בישראל כולל בתוכו מרכיבים
של ייבוא מתוכנן ומתואם עם החקלאים .במדיניות של אי תמיכה וחוסר יכולת
להתחרות עם העולם ,יבוא לא מתוכנן ללא הגנות על החקלאות יביא לחיסול
ענפים שלמים .פשוטו כמשמעו ,לא כסיסמה אלא כעובדה כלכלית טהורה.
גם כאן למול השינוי יש פתרונות שיאפשרו להמשיך ולקיים חקלאות ישראלית
משגשגת לצד טיפול נכון בסוגיית יוקר המחייה שינוי מדיניות חייב להיות בשיח
והסכמות עם החקלאים!

לא ניתן לתקציב  2017-2018לעבור ללא הסכמות על נושאי הליבה של
החקלאות ,ההפגנה ביום ראשון ה 27/11/2016היא יריית הפתיחה
למאבק נחוש ,צודק ולא מתפשר על עתיד החקלאות הישראלית!
בברכה,
איתם בירגר
חקלאי העמק

