
יום החקלאות וההתיישבות בכנסת  נערך ביום שלישי, 
בתאריך ה- 1.11.16. מדובר ביום משמעותי עבור החקלאות 

כולה במסגרתו היום כולו הוקדש למצבה של החקלאות 
ולתרומתה של החקלאות ושל החקלאים לביטחון המזון, 

לשמירה על גבולות המדינה בכלל הענפים החקלאים. היום 
חולק לשלושה חלקים: דיונים בוועדות הכנסת השונות, דיון 
באודיטוריום הכנסת ודיון במליאת הכנסת. התקיימו דיונים 
בוועדות הכנסת יתקיימו ב-7 ועדות שונות - כלכלה, חינוך, 

כספים, חוץ וביטחון, פנים והגנת הסביבה, ועדת העבודה, 
הרווחה והבריאות ובוועדת המדע והטכנולוגיה בנושאי מצבה 

של החקלאות. . 
היום הינו בארגונם של חברי הכנסת מהלובי החקלאי: ח"כ 

איתן ברושי, ח"כ עומר בר לב, ח"כ יצחק וקנין, ח"כ חיים ילין, 
ח"כ אייל בן ראובן וח"כ איציק שמולי. 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו 
"אני שומע את הבעיות שלכם ומתכוון לדון 

בהם בממשלה"
במסגרת היום בכנסת נאם ראש הממשלה, בנימין 

נתניהו אמר: "יש לכם טענות ובעיות. אני שומע את הבעיות 
שלכם ומתכוון לדון בהם בממשלה. אנחנו צריכים חקלאות 

חזקה שתבנה מדינה חזקה. שלושת הנושאים אותם אני רואה 
כמרכזיים בכל הנוגע לחקלאות הינם ביטחון תזונתי, מיקומנו 

בתחרותיות הבינלאומית והפשיעה החקלאית. 

שלושת הנושאים הללו נדון בהם עוד קודם הבאתם לממשלה, 
ונדון בהם גם בממשלה". יו"ר הכנסת, יולי )יואל( אדלשטיין 
"לחקלאות הישראלית תמיד היה מעמד מיוחד. ולכן יש לתת 

לו יותר הערכה". 

יו"ר האופוזיציה "יש לשמור על החקלאות מכל משמר"
יו"ר האופוזיציה, יצחק )בוז'י( הרצוג "החקלאות היא היסוד 

הקיומי של מדינת ישראל. היא ערך עצום. אין ציונות בלי 
חקלאות. השחיקה הנוראית במעמד של החקלאי . יש לשמור 

על החקלאות בכל משמר.יש להגן ולרומם את החקלאות" ח"כ 
עמר בר-לב, מייצג הלובי החקלאי: "יש פער מתסכל בפער בין 
המחקר והפיתוח החקלאי המוביל של ישראל לבין החקלאות 
הגוססת. החקלאות במדינת ישראל איננה יכולה להסתכם רק 

בשורת רווח והפסד, היא ערך לאומי, היא בטחון, עצמאות 
תזונתית, ציונות והתיישבות. טוב שכל ארגוני החקלאים 

וההתיישבות התאחדו למאבק משותף כי זו הדרך היחידה 
שיכולה להביא מזור לחקלאות ואור לאזרחי ישראל".  

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
צור "החקלאות שלנו היא גאווה גדולה והערך הגדול ביותר 
של המדינה. עד לשנת 2006, מדינת ישראל הייתה מייצאת 
לאירופה את העגבניות הטובות ביותר. אך בגלל גזירות של 

חקלאים הפסקנו לייצא עגבניות מישראל ויד מצב הפוך 

במסגרתו קיים ייבוא. אם המצב יימשך, בעוד כמה שנים נספר 
שפעם גידלו עגבנייה בארץ. 

ביקורת קשה על משרד האוצר
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

"אם יימשך הסחף המסוכן והממשלה תמשיך ותידחף את 
החקלאים אל מעבר לקו האדום, דחיפה שכל תכליתה 

היא להוריד, במקרה הטוב, אחוזים ספורים במחיר המוצר 
החקלאי, עתיד להיווצר שבר שיהיה בלתי ניתן לאיחוי. אני 
קורא לשר האוצר ולאנשי אגף התקציבים להרפות לאלתר 

מחקלאי ישראל. אני אומר לו ולפקידי משרדו. הניצחון 
הבא שלכם עתיד להתברר כניצחון פירוס שירשום את 

שמכם בספר דברי הימים של העם היהודי, לדיראון עולם. 
אנחנו צריכים תכנית ממשלתית ארוכת טווח שתבטיח 

יציבות ורווחיות מתקבלת על הדעת לחקלאים באשר הם. 
ראו הוזהרתם". נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים, 

דובי  אמיתי "די בפופוליזם שבהחלטות  הממשלה, כדי להבין 
שאחדות החקלאים חשובה היום יותר מתמיד- המאבק הפעם 

אינו על המשק הפרטי של מאן דהוא. הפעם מדובר במלחמה 
על החקלאות הישראלית ועל התעסוקה של אלפי משפחות. 
הפעם זו מלחמה נגד יוקר המחייה, שירקיע במידה והמהלך 

ייצא לפועל. ואם לא דיי בכך, זו מלחמה על ביטחונה של 
מדינת ישראל, שבצעד זה מפקירה את בניה היושבים על הגדר 

70 שנה ומהווים אחד מיסודות הציונות ומשענת להישען 
עליה בימים שעלולים לבו". 

אביתר דותן 
"דרושה תכנית כוללת לגיבוש חוק החקלאות"

    את האירוע המרכזי 

המגזר שייך לעם כולו

הנחתה מנכ"לית 
מועצת החלב, מיכל 

קראוס שפתחה 
ואמרה "ביום זה 

נותנת כנסת ישראל 
והמחוקקים כבוד 

לחקלאות הישראלית. 
לא יהא זה מוגזם לומר 

שארץ ישראל נבנתה 
על החקלאות. 

הישובים החקלאיים 
הם אלו שקבעו את 
גבולות הארץ. הקשר בין חקלאות וביטחון הוא קשר ישיר, 

ראשון במעלה, ציוני וערכי שנכון ותקף גם היום בתוך הארץ 
ולאורך גבולותיה. בזכות החקלאים, בזכות האהבה לאדמה 

הזאת, בזכות המחקר והפיתוח ובזכות העבודה הקשה והיום 
יומית הפכה החקלאות הישראלית לשם דבר בעולם כולו. 

וכמובן הפרה הישראלית שהיא הפרה הטובה בעולם והרפת 
הישראלית היא הרפת המתקדמת ביותר בעולם. 

יום החקלאות וההתיישבות בכנסת
יום החקלאות בכנסת עבר יחסית בשקט ולצד המחמאות לענף, נשמעה ביקורת קשה על הממשלה 
ובעיקר על משרד האוצר. כשמרבית הדוברים מזהירים מפני הרס הענף וקריסתו הכלכלית. במהלך 

היום נשמעו הבטחות מפי ראש הממשלה וחברי כנסת וכעת מצפים החקלאים שלפחות חלק 
מההבטחות יקוימו •

סיקור מיוחד
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יו"ר התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן "16 יום אנחנו 
מפגינים מול ביתו של שר האוצר, נגד כוונותיו לפגוע בענף. 

האם נראה לכם הגיוני שכל שבוע מגזר אחר בחקלאות 
נמצא בעימות עם שר החקלאות. אני קורא מכאן לממשלה 

להקים צוות בראשות משרד ראש הממשלה בכדי להביא 
תכנית כוללת שתהווה בסיס לחוק החקלאות יש לנו הזדמנות 

היסטורית להגדיר מחדש את ענף החקלאות. המגזר שלנו 
שייך לעם כולו ולא שייך לחלק אחד של המגזר הפוליטי. יש 

לנו יכולות ביצוע מהטובות בעולם". 

ח"כ איתן ברושי "אין קואליציה ואופוזיציה יש 
אחדות בכל הנוגע לחקלאות"

   

תמרור אזהרה למצב החקלאות. ח"כ ברושי

ח"כ ברושי ממובילי הלובי החקלאי בכנסת היה תקיף במיוחד 
בדבריו "אין ספק על יעדים בתחום הביטחון. אין וודאות 

ויציבות בכל הנוגע לחקלאות. מחר בוועדת הכספים מתנהל 

דיון על תקציב משרד החקלאות. אני פונה אילכם, אין 
בתקציב הזהה ובחוק ההסדרים מה המדינה רוצה מהחקלאות 

ומההתיישבות. אם הממשלה לא תעצור את ההידרדרות, 
הממשלה הזאת תהיה חתומה על כישלון בימים הקרובים. זהו 

תמרור אזהרה למצבה של החקלאות. יש לשנות את המגמה 
כבר בתקציב הקרוב". 

ח"כ חיים ילין "החקלאות בישראל אבן היסוד 
של החברה"

"החקלאות וההתיישבות החקלאית בישראל מהוות נדבך 
חשוב של אבני היסוד המרכיבים את החברה והכלכלה 

הישראלית, אכלוס הפריפריה ויישוב הגבולות, ביטחון המזון 
ושמירת המרחבים הפתוחים והנוף הירוק של מדינת ישראל. 

עדי "ההתישבות החקלאית היא בסיס קיומנו"
עדי בת 17 מעין יהב בערבה ריגשה מאוד את האורחים 
והפוליטיקאים כשאמרה "החקלאות שומרת על גבולות 

המדינה. אני מסתכלת על המדבר ומעריכה אותו. משפחתי 
עברה לגור באוטובוס והקימה את הערבה במו ידיה. המציאות 

היום היא שהזכות שלנו יכולה להיעלם. ההתיישבות 
החקלאית היא הבסיס. התוצרת החקלאית שלנו היא 

האיכותית ביותר. הגעתי לכאן כדי להזכיר לכם שמצבה של 
החקלאות היא קריאת השכמה, זו קריאה של הדור שלי - 

בואו ניתן לדורות הבאים ערבה לחזור אליה, לחזק את הבית 
שלי, שהייבוא לא יבוא על חשבון החקלאות שלנו. אנחנו כאם 

ורוצים להישאר לא רק בשבילי אלא בשבילכם" ▲
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