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מועצה אזורית הגלבוע
לשכת ראש המועצה

הגלבוע אומר -די להרס ההתיישבות!
תושבים יקרים,
לצערנו המציאות המטלטלת מזמנת לנו מאבק נוסף -מועצה אזורית הגלבוע מתייצבת בכל העוז לצד החקלאים ,ורואה במאבק
על החקלאות -מאבק של כולנו ,על ערך ההתיישבות! ההתנהלות הפופוליסטית של פקידי האוצר מבטאת הרס שיטתי ומתמשך
של החקלאות והפריפריה ,ויש צורך דחוף לעצור זאת ולהפוך את המגמה ,למען הבטחת עתיד החקלאות בישראל.
לחקלאות בישראל תפקידים רבים וחשובים אותם היא מממשת עוד מלפני קום המדינה .זוהי החקלאות המפותחת בעולם,
המובלת ע"י אנשים מופלאים המתפרנסים בעמל רב למחייתם! החקלאות היא קודם כל ביטחון -הייצור העצמי ,הביטחון
התזונתי ואספקת מזון טרי ואיכותי ,אותו אנו מספקים לצרכנים ,היא מתוך תחושת שליחות ואהבה למולדת .זוהי הדרך היחידה
לשמר שטחים פתוחים ולהבטיח את המרחב הכפרי.
אף אחד לא עושה טובה לחקלאים! במדינת ישראל ,שיעור התמיכה במגזר החקלאי הוא הנמוך ביותר בסיוע לחקלאות מכל
מדינות המערב המפותחות .לא יעלה על הדעת שהמדינות המתקדמות בעולם ,ללא בעיות מים ,ריבונות ופיתוח הקרקע ,יתמכו
בחקלאים יותר מאשר בישראל!
זהו מאבק מורכב במהלכו נצטרך להזכיר לכל מי ששכח שאין התיישבות בלי חקלאות .יתרה מכך ,חיסול החקלאות הוא פגיעה
ישירה בכל התעשייה הנלוות  .הדבר משקף נזק כלכלי בלתי הפיך למדינה שכולל פגיעה בפרנסה של מאות אלפי משפחות .אנו
נאבקים על מחיקתם של אותם סעיפים תקציביים ,שהורסים את החקלאות .אנו שואפים ליצירת מצב בו תשונה המדיניות
מהייסוד וייחתם חוזה מחייב המבטיח את עתיד החקלאות לדורות הבאים.







מה אנו דורשים:
טיפול במחירי המים הגבוהים לחקלאים ועצירת הלאמת אגודת המים :באוצר מבקשים להוביל רפורמה לפיה יקבע מחיר אחיד
על כל המים המסופקים לחקלאים .יאמר בצורה הכי ברורה :מחיר המים האחיד יחסל את החקלאות בגלבוע ובמרבית המקומות
בארץ .לגבי הלאמת אגודות המים ,זו גזלת נכסים שבהקמתם הושקע הון עתק ,ובהנצחת מונופול חברת "מקורות".
יבוא פרוע ומופקר של תוצרת חקלאים -מדינה מתוקנת מעודדת צריכת תוצרת חקלאית מקומית! הצרכן הישראלי מפרנס את
חקלאי טורקיה וירדן השולחים לארץ תוצרת שאינה איכותית ,בטיחותית או זולה .כל גאוותנו היא על הסלט הישראלי ,מדוע
אנחנו צריכים לייבא ירקות?
פערי התיווך -היום מקבלים החקלאים אג' בודדות עבור תוצרתם אותה הם פוגשים במרכולים במחירים שערורייתיים! זו
מדיניות הפוגעת ביצרנים ומחזקת טייקונים ומונופולים.
אנחנו לא לבד -יזמתי פניה ורתמתי את ארגון המועצות האזוריות המצטרפים אל ראשי התנועות המיישבות ,אירגוני החקלאים,
וכן את ארגון התעשייה הקיבוצית המצטרף אל עובדי התעשיות הנלוות ,בני הנוער והחקלאים.
ביום שני הבא ( ,)19.12נעלה כולנו לירושלים ,לעצרת המרכזית של החקלאים מול הכנסת.
אני קורא לכל התושבים -בואו והתייצבו עמנו לצד מאבק ההתיישבות ולטובת החקלאים ,כנגד המדיניות השיטתית הפוגעת
בחקלאות מידי שנה .חקלאות בשבילנו היא לא רק דרך חיים-היא ערך!
תושבים יקרים הוכחנו שביכולתנו לשנות ולהוביל אמירה ציבורית מהדהדת .בואו נעשה זאת שוב.
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