צוות היגוי מאבק החקלאי
2016
 14דצמבר,

פקודת מבצע ' -כנסת נחושה'
מטרת המאבק:
 הצבת החקלאות על סדר היום הממשלתי-לאומי וקיבועה כנכס לאומי והכרעה מידית בנוגע
לנושאים החקלאים העומדים על הפרק עד לסוף שנת  ,2016ללא כל דיחוי .זאת על מנת להבטיח
את ביטחון אספקת המזון לאזרחי ישראל ,תוך שמירה על חוסנם של המשקים החקלאים.
דרישות המאבק:
 הורדת מחירי המים בכל האזורים וביטול הלאמת אגודות המים החקלאיות
 עצירת הייבוא הפרוע
 טיפול בריכוזיות ובפערי התיווך ,לצד הקמת שוק סיטונאי חדש
 טיפול בכל סוגיית העובדים הזרים
 תמיכה בייצוא החקלאי
 הסדר בענף ההטלה
 הסדר בקרן הביטוח של החקלאים – קנט.
 מנהלת ההשקעות
פקודת מבצע ' -כנסת נחושה'
לאחר נתק מתמשך במו"מ וגזרות של משרדי הממשלה נגד החקלאות הישראלית ולאור תקציב 2017-18
שאיננו מביא פתרון לבעיות החקלאות ופיתוח המשק החקלאי בישראל ,החליטה התאחדות חקלאי ישראל
על כלל ענפיה ומגזריה על יציאה למאבק.
ב 04/12/2016 -בוצע האקט הראשון בתכנית אשר כלל הפגנות בצמתים ברחבי הארץ.
התייצבות החקלאים הייתה משמעותית והוחלט להחריף את המאבק וליצור אירוע משמעותי בירושלים.
המשימה :יצירת אירוע בקנה מידה תקדימי אשר לא יוכלו להתעלם ממנו וישנה את חוקי המשחק
השיטה:






תנועת כלי רכב ורכבים חקלאיים מצפון הארץ ומדרומה במקביל ,לכיוון ירושלים.
ריכוז והצטרפות ראשי מועצות ,חקלאים ,בני נוער ותנועות נוער – לעליה לירושלים לעצרת מחאה.
מרכז המועצות האזוריות יפעל להשבתת מערכת החינוך ההתיישבותית בחלק מהמועצות
האזוריות.
הקפות סביב קריית הממשלה בירושלים ,בתנועה איטית.
עצרת מרכזית בגן הוורדים.

כוחות ומשימות:
 שיירה צפונית בהובלה של נשיא התאחדות האכרים בישראל דובי אמיתי ממטולה לכיוון ירושלים
תוך כדי איסוף כל חקלאי הצפון.
ציר תנועה במסלול הצפוני – רכב מוביל דובי אמיתי:
07:00
 oיציאה בשעה
07:40
 oאיסוף רכבים על ציר הנסיעה
08:15
 oאיסוף רכבים על ציר הנסיעה
08:30
 oאיסוף רכבים על ציר התנועה
 oעליה על כביש 6
 oירידה מכביש  6לכביש 443
09:45
 oריכוז והיערכות במצפה מודיעין
 oסיום התארגנות ויציאה לירושלים 10:40

אגמון החולה (כביש )90
צומת קדרים (כביש )85
צומת אלונים(כביש )75
צומת יוקנעם (כביש )70
מחלף עין תות (כביש )6
מחלף בן שמן (כביש )443
מצפה מודיעין (כביש )443
נסיעה על כביש 50 ,45 ,443



שיירה דרומית בהובלה של יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור מעין
יהב לכיוון ירושלים ,תוך כדי איסוף כל חקלאי הדרום.
ציר תנועה במסלול הדרומי – רכב מוביל מאיר צור:
07:00
 oיציאה בשעה
07:35
 oאיסוף רכבים על ציר הנסיעה
 oעליה על כביש 6
09:45
 oריכוז והיערכות בצומת לטרון
 oסיום התארגנות ויציאה לירושלים 10:40

צומת עין יהב (כביש )90
כביש הערבה (כביש )90
מחלף קמה (כביש )6
צומת לטרון (כביש )1
נסיעה על כביש 1



שני המסלולים (הצפוני והדרומי) כל אחד בציר התנועה שלו:
10:40
 oיציאה מנקודות הריכוז בשעה
11:30
 oהקפות
13:00
 oסיום הקפות וחנייה
13:30
 oהגעה לגן הוורדים
ע"י חיים חבלין
13:45
 oתדריך סדרנים
14:00
 oתחילת העצרת



תנאים להצלחת המשימה:
 oכל רכב יצטייד בתוצרת חקלאית ,אשר תשמש אותנו להעברת המסר המחאתי בהפגנה.
 oמחויבות אישית מלאה של כל חקלאי ישראל להשתתפות בהפגנה ,כי אין הזדמנות שניה.
 oכל מועצה אזורית וישוב חקלאי ,ירתמו למאבק את מפעלי התעשייה החקלאיים
בסביבתם.



הנחיות נוספות:
 oחלוקת שלטים ,דגלים ומדבקות בשטחי היערכות ,יבוצעו בתחילת התנועה והשלמות
יינתנו בלטרון ומצפה מודיעין.
 oתנועת בני המושבים ובני הנוער בכלל ,הגעה באוטובוסים עד השעה  12:30לחניון הלאום
ולכנסת בתנועה רגלית.
 oאמצעי הגברה ברכבים
 oכל שיירה תפתח קבוצת וואטסאפ לטובת עדכונים והנחיות מהשטח



רכזים לשירות החקלאים:

לכיוון ירושלים – כנסת ישראל.
במסלול אליעזר קפלן ,דרך רופין
חניון הלאום ,דרך רופין וכללי










אבי רמות
אודי שגיא
אורי נעמתי
איתם בירגר
אלי אהרון
אנה מלר
גיל סופר
חמי ברקן

0549799212
0546693000
0547915588
0504991519
0523964190
0544386638
0528835953
0523452185









יוסי יעיש
עופר ברנע
פלג אוריון
ציון דקו
רן שוסטרמן
תותי בלוך
ירון סולומון

0505210726
0544885181
0525775227
0508290324
0537621063
0535257884
0505535789

