
 
 
 

 

 

 

 קול קורא להצטרפות למאבק על החקלאות

 

 עמוקה מחויבות תחושת מרגישיםאנחנו , המושב לרעיון והחיבור שלנו מהזהות כחלקו, המושבים בניחניכי וחניכות אנחנו 

 ם הצודק.במאבק החקלאים לצד ולעמוד לפעול

 ,למה צריך להילחם על החקלאות במדינה שזו דרכה במשך כל שנותיה -אנחנו עומדים לצד החקלאים ושואלים בקול ברור

 אדמה?אותה עבודת שהקימה את עצמה בזכות 

 

 אמצעות החקלאות.שנות גלות חזרנו לארץ ויישבנו אותה ב אלפייםאחרי 

 זאת יצאו הורינו לעבד את הקרקע.מתוך אמירה  "לשבו עוברת המחרשה, שם יהיה הגבו במקום"

דרום, בצפון חברינו בדיש את החיים לחקלאות ולהתיישבות, והתיישב באזורי ספר ולהקזו הייתה משימה לאומית ל

מקומיים. בזאת מהרגע הראשון היינו מדינה יצרנית שהתבססה על תוצרת עצמית ופיתוח ומחקר  ובמזרח עמדו באתגר.

 בעתות שלום ובעתות מלחמה.לת שלנו לדאוג לעצמנו ביכו -נמדדה העצמאות שלנו 

זהו גם החוסן החברתי שלנו, חשבו כמה משמעותי זה שילד שאוכל ארוחת ערב יוכל לדעת בדיוק מניין כל מרכיב הגיע 

השטחים הפתוחים והנוף הכפרי שמשבץ את מדינת ישראל בשדות, פרדסים, בריכות, שטחי מרעה, הוא ייחודי  לצלחת.

 תנו...מאישראל ויש לו ערך אקולוגי ותרבותי בחיים של כל אחד כל כך ל

 

 אם כך, למה צריך להילחם על החקלאות כיום?

 מערימה קשיים, מטילה מסים ושוברת את החקלאי/ית הפשוט/ה.  –מדינה שלנו עושה חיים קשים לחקלאים ה

המשק ת אז שיסגרו אכי הכל הוא עסק ועסק צריך להיות רווחי, והרווח על חשבון החקלאים ואם הם לא מצליחים  -ולמה 

 י יוקר המחיה פה דופק את האזרח.ויחסלו את התוצרת, ונביא יבול מחו"ל כ

  

של פערי תיווך, חוליות יוקר המחיה לא נקבע על ידי החקלאי אלא תוצאה  –אבל מה שאנחנו לא מבינים שיש פה הונאה 

מוריד את בהכרח לא  , כי הואהפתרוןיבוא מחו"ל הוא לא רבות בשרשרת השיווק שגורמות לזה שכולנו נשלם יותר. 

 .המחירים ואם הוא כן צריך לשאול על חשבון מה הוא בא והתשובה תהיה תמיד על חשבון הבריאות שלנו

 נו את החקלאות.ים לסגור לעל זול משלמים ביוקר... ובחסות ההונאה הזו רוצ

 

בחקלאות וקוראים למדינת ישראל לקחת אחריות ולהפסיק להפקיר ולהפריט את החקלאות  העמוק למשבר עדים אנו

ערך תרבותי חברתי והיא משאב לאומי שאנחנו חייבים לשמור עליו עבורנו  לאות היא לא רק עסק כלכלי, אלאשלנו. חק

 ועבור הדורות הבאים.

 

בהפגנת החקלאים הגדולה! הדרישה שלנו כלפי הממשלה שתאמץ  אתנואנחנו מזמינים אתכם להשתתף יחד 

בבוקר, נצא בשתי שיירות  8:00בשעה  19/12-מדיניות שנותנת חשיבות לחקלאות ופיתוח ישראליים. ביום שני ה

ן לכדי שיירה אחת שתיסע לטרוצהריים נתכנס בב 12:00ת בירושלים. לקראת מצפון ומדרום להפגנת ענק מול הכנס

 .14:00עד הכנסת ונפגין החל מהשעה 

 

העלאת המודעות וחינוך  לשמור על החקלאות שלנו, של כולנו! על ידי אתנומעבר להפגנה, אנחנו מזמינים אתכם יחד 

 ilnoar.org.-einav@v  לחקלאות. מוזמנים ליצור קשר במייל 

 

 לשיתוף פעולה,ציפייה בתודה וב

 מוסד החניכים של בני המושבים -מעגלהחניכי 

 גשמה של התנועההדרכה וההמחלקת הו
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