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לא הכל זה כסף

שר האוצר חתם השבוע )29.2(על צו המאפשר ייבוא ירקות 
לישראל ללא מכס וזאת לקראת חג הפסח. הצעד, מיותר 

לציין, גרר תגובות זועמות בקרב החקלאים וקברניטי הענף. 
החקלאות בישראל נמצאת בקשיים, משקים רבים נסגרים 

וחקלאים עומדים בפני שוקת שבורה. 

יוקר המחיה הפכו בשנים האחרונות למילות הקסם 
בפי הפוליטיקאים והיחידים המשלמים את המחיר הם 

החקלאים. המציאות מוכיחה כי נכון לעכשיו, ייבוא ירקות 
לא גרם לירידת מחירים, בדיוק כמו שהורדת מחיר המטרה 

בענף החלב, לא הוזיל את מוצרי החלב, כמו גם ייבוא מוצרי 
החלב מאירופה. השבוע כתב בכאב, מילואימניק המשרת 

באחד מהמוצבים לאורך הגבול, כי הופתע לגלות שעל גבי 
ארגזי הירקות שקבלו הוא וחבריו, נכתב בערבית. לתדהמתם 
התברר לחיילי המילואים כי הירקות הגיעו מעזה. אתה מבין 

את זה שר האוצר של מדינת ישראל? אני כבר לא מזכיר 
את ההגיינה, הבריאות, המחלות העלולות להגיע מעזה. אך 

האם נראה לך הגיוני שחיילי צה"ל יאכלו ירקות המגיעים 
מעזה???? 

חג החירות

עוד כמה שבועות נחגוג את חג החירות, חג בו יצאו בני 
ישראל ממצרים. חג המסמל את החופש, העצמאות ועשרות 

השנים האחרונות, המאבק למען מדינה ציונית. ביטחון 
תזונתי, חשוב באותה מידה כביטחון צבאי, לאומי. חקלאי 

ישראל, מגינים בגופם על גבולות המדינה, מעבדים בזיעתם 
את אדמות המדינה ורוצים לחיות בכבוד מעבודתם. יוקר 

המחיה, איננו מונח לפתחם של החקלאים והמחירים 

הגבוהים, אינם באשמת החקלאים, בכל מקרה, יוקר 
המחיה, לא יכול לבוא על חשבון החקלאים. מדינת ישראל 
הוקמה בדם ויזע וכיום, החקלאות, שהיתה גאוות הציונות, 

החקלאות, הולכת ונגמרת. כשהחלוצים בנו את המוביל 
הארצי, זה לא השתלם מבחינה כלכלית, אך מדינה איננה 

יכולה להביט ולהתנהל רק דרך החור שבשקל. אם לא תהיה 
חקלאות בישראל, לא תהיה מדינה. רוצה לטפל ביוקר 

המחיה, אדוני שר האוצר, בשמחה, החקלאים, הרפתנים, 
עובדי האדמה, הם לא הכתובת.

מי ייתן שממשלת ישראל תבין כי חקלאות חזקה, 

תורמת לביטחון המדינה
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