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ב יצרני על ל ח דבריו בעתיד. ה

 גדול מאדם להתחיל ברצוני הכול לפני 19
 יצאתי איתו וייכמן, אריק לו שקוראים

 נפגשנו שנים, מעשור למעלה לפני לדרך
 תנועת ושל התק״ם של משותפים כמזכירים

 איש אמת, חבר גיליתי באריק המושבים.
 בישראלי, במשק המובילים מהמנהלים מוכשר,

 ולאן תנובה את להציב היכן בדיוק שידע אדם
 נגיע דבר של שבסופו כדי - אותה להוביל
 לחברה תנובה את להפוך הצליח הזה. למעמד

 - מעוף ועם חזון עם ומובילה, מתקדמת
 יכול היום, כאן היושב המכובד שהציבור חברה
בה. גאה להיות

 מואץ למהלך ניכנס הקרובים בימים
התקדמות יש החקיקה. סיום של

 יכול ואני האוצר משדד עם במגעים
 נמצאים אנחנו ־ רבה באחריות לומר

 כדי ,90%מ־ למעלה של בהסכמות
 - החלב ענף של עתידו את להבטיח
אותו! נבטיח ואנחנו

 שמח אני אומר: בקר מגדלי התאחדות לאנשי
 ועידת צירי כל עם ביחד פה נמצאים שאתם
 אמתי כבוד מתוך לדרך, אחריות מתוך תנובה,
 הכרעה לקבל גם אבל ויכוח, לנהל ליכולת

 את להניח הנכון ברגע ידעתם אמת. של בזמן
 גדול למהלך אמתיים שותפים ולהיות הנשק

 ולכל לכם מצדיע אני העובדת. ההתיישבות של
 לכם מגיע - ובמושבים בקיבוצים הרפתנים

אמתי! חיבוק
 משק לעתיד אישי, באופן מחויב, מרגיש אני

כחבר רק לא זאת, אומר ואני בישראל. החלב

מובץוים החקלץוות, שר של

 כשר אלא ההתיישבות, כאיש או לדרך
 לחוקק הממשלה בשם מתחייב אני החקלאות.

 מועצת פעילות את להסדיר החלב, חוק את
 התכנון משטר על בחקיקה לשמור החלב,
 החלב בענף ההסכמות את ולשמר החלב בענף
 להסדיר מתכוונת הממשלה מכול, ויותר

 המטרה מחיר את ולתמיד, אחת בחקיקה,
 מחויבים אנחנו כממשלה החלב. יצרני עבור

 בחסד. ולא בזכות וזה שנדרש מה את לעשות
 סיום של מואץ למהלך ניכנס הקרובים בימים

 משרד עם במגעים התקדמות יש החקיקה.
 אנחנו - רבה באחריות לומר יכול ואני האוצר

 כדי ,90%מ- למעלה של בהסכמות נמצאים
 ואנחנו - החלב ענף של עתידו את להבטיח

אותו! נבטיח
 כה ציבור יושב היה לא אחרת אגודה בשום
 אלפים עשרות עוד המייצג בעלים, של גדול

 בין אמת, שותפות של אחווה בכזו נוספים,
 קיבוצים בין התיישבות, תנועות בין חקלאים,

שהתנועה התרבות זו מושבים. ובין

במלוץום

 במדינת להוביל מסוגלת ההתיישבותית
ישראל.

 ואנו המחנה בראש ומתמיד, מאז עמדנו, אנחנו
 שאתם המהלך היום. גם בראשו עומדים
 משמעותי מאוד מהלך הוא היום, מובילים

 צמיחה יאפשר הוא העובדת, להתיישבות
 אחד לכל במושבים. וגם בקיבוצים גם גדולה
 גם אבל דלת, סגירת אחד מצד זוהי מכם,

 חדשה. דלת של פתיחה
 למשק ערך בעל כלכלי מהלך פה מתבצע היום

 "אייפקס״, קרן של השקעה כולו. הישראלי
 ישראל, למדינת שמגיעה בעולם, מהחשובות
 להרבה חיים״ "סם הענקת היא משמעותה

יישובים. מאוד
 החשובים המפעלים אחד את הקימו אבותינו

 סגירת תנובה. את - ישראל במדינת ביותר
 יותר מאפשרת היום, עורכים שאנו המעגל

 בקיבוצים לזולת ודאגה צמיחה מכל
 אתכם ששלחו לאנשים מגיע זה ובמושבים.

 מגיע זה ישראל. למדינת מגיע זה הנה.
 מדינת לכלכלת מגיע וזה ההתיישבות לתנועות
ישראל.
 מאיר ולך כהן זהנית לך, מילים מספר ולסיום,

 הכי הדבר את לידיכם מקבלים אתם שמיו.
 יודע אני ההתיישבות. לתנועות שיש מפואר
 אנשים מאוד הרבה כי היטב, מבינים שאתם
 לחלוטין, משוכנע אני תקוות. בכם תולים
 מאוד הרבה גם תהיה הכלכלי, המהלך שלצד

 מכך יותר אבל ישראל, לחקלאות רגישות
 מאחוריה. שעומדים לחקלאים

פה שנמצא הנפלא הקהל את מאוד אוהב אני
 החקלאות את המושבים, את הקיבוצים, את -

 מכל זה את אומר ואני אמת, אהבת - הפרטית
■ הלב.


