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   לכבוד

 ח"כ משה כחלון                       

 שר האוצר                      

 באמצעות אימייל                      

 מר שי באבד

 מנכ"ל משרד האוצר

 

 אנושה בחקלאות הישראליתפגיעה  -2016הנדון: תקציב 

 

"מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב. צריך לבנות אותה אתה בזעת אפיך" אמר ראש 
 הממשלה הראשון מנהיגנו דוד בן גוריון.

אכן, את גבולותיה של מדינת ישראל עיצבו מאז ומעולם השדות והשטחים החקלאיים. מהגולן והגליל 
רבה משובצת ארצנו מרבד של חקלאות חכמה ואיכותית שידעה מלחמות, העליון ועד אזור עוטף עזה והע

 ושרדה. -נזקי טבע ומאבקים רבים

חוק ההסדרים שאושר לאחרונה על ידי הממשלה יביא לפגיעה הרסנית בענפי החקלאות השונים. אני 
ת תומך בדרישת ארגוני החקלאים וקורא לכם להוציא לאלתר את הסעיפים הנוגעים לענפי החקלאו

מחוק ההסדרים, לזמן את ראשי המשק החקלאי ונציגי החקלאים בכנסת להתייעצות דחופה ולהגיע יחד 
 השנים הבאות. 15-20 -למתווה שיסדיר את נושא הגידול, הייצור, המיסוי, העובדים הזרים והתכנון ל

אי אפשר רק להתפאר בגידולי השדה והפרי, רק להלל את החדשנות העולמית ורק לשמוח בביטחון 
 המזון שאזרחי ישראל נהנים ממנו תודות לחקלאות. יש לאפשר לה להמשיך להתקיים ולהתפתח.

הם יכולים וצריכים להיות חלק מהותי  –החקלאים אינם אויבי המאבק ביוקר המחייה, נהפוך הוא 
מאבקם של החקלאים הוא מאבק ציוני וחברתי מהמעלה  ות שיקלו על אזרחי ישראל.מהפתרונ

 הראשונה ואנו, סיעת המחנה הציוני, מתכוונים לתמוך בו ולדרוש כי יקבל את מלוא היחס.

 

 

 בברכה,              

                        
 ח"כ  יצחק הרצוג               

   ראש האופוזיציה                                         
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 העתקים:

 שר החקלאות  -ח"כ אורי אריאל 

 קלאים בישראלחר השדולה למען החקלאות והיו"  –ח"כ עמר ברלב 

 קלאים בישראלחר השדולה למען החקלאות והיו" -ח"כ דני עטר 

 קלאים בישראלחר השדולה למען החקלאות והיו" -ח"כ איתן ברושי 

 קלאים בישראלחר השדולה למען החקלאות והיו" -ח"כ חיים ילין 

 קלאים בישראלחר השדולה למען החקלאות והיו" -ח"כ יצחק ועקנין

 מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל -מאיר צורמר 

 מזכ"ל התנועה הקיבוצית –ניר מאיר מר 

 אלישרמזכ"ל התאחדות חקלאי  –ח"כ לשעבר אבשלום וילן 
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