דף מסרים – מאבק החקלאים – תקציב המדינה 2017-8
שמים את החקלאות על סדר היום הלאומי!
חקלאות ישראלית  -חשיבות לאומית





החקלאות מייצרת ומספקת מזון טרי ,בריא ואיכותי בעלות סבירה בכל
ימות השנה.
החקלאות מספקת את ביטחון המזון לתושבי המדינה לאורך כל השנה
ומהווה עוגן לכלכלה הישראלית בין השאר ביצירת תעסוקה היקפית
בתחום התעשייה והשירותים.
החקלאות מאפשרת שמירה על ביטחון המדינה וגבולותיה– ההתיישבות
החקלאית שימשה ,טרם הקמת המדינה ,מכשיר להגשמת יעדים לאומיים
ומיום הקמתה משמשת כגדר חיה בגבולות מדינת ישראל.
החקלאות הישראלית בקריסה :ברבות השנים החקלאות במדינת ישראל,
שהייתה גאוות המדינה והתבססה על חדוות היצירה הצטמצמה .כיום ישנם
רק כ 15 -אלף חקלאים המספקים את ביטחון המזון לכלל תושבי ואזרחי
המדינה כאשר גילם הממוצע עומד על כ 65 -שנה.

החקלאים אומרים – עד כאן!
 לפני כשנה וחצי ניהלנו מאבק ציבורי רחב ונכנסנו למו"מ עם משרד האוצר
ומשרד החקלאות לבניית תכנית אסטרטגית ל 15 -שנה שתציל את
החקלאות .מו"מ זה נכשל לאחר שהודיע לנו מנכ"ל משרד החקלאות כי הוא
מתנה את כל ההסכם בפתיחה חופשית של ייבוא ,בביטול התכנון בענף
ההטלה וביטול התכנון בענף החלב.
 משרד האוצר והחקלאות מוביל מדיניות של ייבוא פרוע ,דבר אשר פוגע
ברווחיות החקלאים ובמפעל חייהם .ההשלכות ברורות – תוך מספר שנים
לא יהיו חקלאים בארץ.
 אי לכך ,החלטנו לצאת למאבק ולומר לממשלת ישראל – עד כאן!

המטרה:
הכרעה מידית בנוגע לנושאים החקלאים העומדים על הפרק עד לסוף שנת ,2016
ללא כל דיחוי.

מה אנחנו דורשים?









הורדת מחירי המים וביטול הלאמת אגודות המים החקלאיות.
עצירת הייבוא הפרוע
טיפול בפערי התיווך זאת לצד בניית שוק סיטונאי חדש
טיפול בכל סוגיית העובדים הזרים
תמיכה בייצוא החקלאי
הסדר בענף ההטלה – ביטול התכנון משמעו חיסול הענף שרובו נמצא על
גבול לבנון .המשך התכנון אומר סדר בענף לרבות מחירים מפוקחים ושליטה
על המחיר לצרכן מחד ומאידך פיקוח על הגידול ,על החיסונים ועוד.
הסדר בקרן הביטוח של החקלאים – קנט.
מנהלת ההשקעות.

לא ניתן יד לחיסול החקלאות הישראלית!
לא ניתן יד לחיסול משקים חקלאים ,לחיסול מפעל חיים ולאלפי אנשים
שימצאו עצמם ללא פרנסה!
לא ניתן לממשלה להפוך את הצרכן ל"בן ערובה" של גורמים זרים
באמצעות ייבוא ,אשר עלול להיפסק ברגע כתוצאה מסנקציה בינלאומית
וחרמות על ישראל.
החקלאים אומרים עד כאן – מצילים את החקלאות בישראל!
שמים את החקלאות בראש הסדר הלאומי!

