
בכנס שהיה טעון ולעיתים לווה בהתפרצויות של חקלאי 
העוטף, אמרו כל המשתתפים כי ממשלת ישראל חייבת 
למצוא פתרונות בנושא הטרור החקלאי, הנזק הוא גדול 
וטרור הפרוטקשן ברחבי הארץ הפך למכת מדינה, בכל 

ענפי החקלאות. מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות 
חקלאי ישראל, מאיר צור אמר בדבריו ״פירוק מועצת החלב 

זה סוג של טרור, הרי הם לא יפרקו אבל קם רפתן בבוקר 
וקורא את זה ומה הוא חושב לעצמו, זה ממש סוג של טרור 
נגד החקלאים״. באשר לטרור העפיפונים ״אין שום מדינה 

בעולם שתקבל את טרור העפיפונים, ככה מתנהגים רק 
אנשים בגולה. אני בעד הסדרי שלום ופשרות אבל הגיע 

הזמן שנתחיל לכבד את עצמנו, עם המאפשר שישרפו לו 
את השטחים החקלאים אף אחד לא יכבד אותו. הטרור הזה 

חייב להיגמר ביד ברזל, חייבים לעצור את זה ומיד". מזכ"ל 
התנועה הקיבוצית ניר מאיר ״הציונות מעולם לא היתה 
תנועה כלכלית, הפרויקט הציוני הוא לא פרויקט כלכלי 

אלא פרויקט לאומי. הממשלה הלאומית הזאת, איבדה את 
הכיוון כי החקלאות היא זו המשליטה את הריבונות על 

שטחי מדינת ישראל. 30 אלף דונם נשרפו באזור הזה ואף 
אחד לא עושה כלום. זה בלתי נתפס, כי שדה חיטה שנשרף 

לא עולה הרבה כסף. בסוף היום הסוס החקלאי ימות ואז 
תבין הממשלה, מה הם עוללו. מעלים באש את ספרי הקודש 

של הציונות ואף אחד לא קם, זו הפקרה של ערכי הציונות. 
החקלאים על סף קריסה בכל הענפים והממשלה לא עושה 

דבר״. 
ח"כ ברוש "מתקפה כוללת נגד החקלאים"

ראש הלובי החקלאי בכנסת, ח״כ ברושי ״השאלות 
המרכזיות העומדות על הפרק הם החיבור בין הפשיעה 

של הטרור הלאומני, קיצוץ המים וטרור העפיפונים ולזה 
מתווספות עוד בעיות רבות בענפי החקלאות. נכון להיום 

המדינה מעכבת את התשלומים וחייבים תוכנית יותר 
נחושה וברורה לסיוע למשקים בעוטף. אנחנו במתקפה 

כוללת על החקלאים וחייבים להפעיל יותר כוח ויש כאן 
איום על הציונות, החקלאות ועל מגינת ישראל״. ח״כ ועקנין 
בביקורת קשה נגד משרד החקלאות ״לא יכול להיות שמשרד 
החקלאות לא יהיה מעורב יותר וידפוק על שולחנות, כנראה 
שהדברים לא בוערים לו. הוא היה צריך להציב אולטימטום 
כמו שהוא עשה במאה דברים אחרים. לא יכול להיות ששר 

החקלאות חתם רק אתמול )18.6( על נושא עדכון מחיר 
החלב, חודשיים זה היה מונח על שולחנו״. ח״כ ילין ״מה 

המלחמות שאנחנו צריכים ויכולים לנהל ולנצח, כי לא נוכל 
לנצח בכל המלחמות. לדוגמא, ההסכם בענף החלב, שווה 

להפיל הסכם רק בגלל כמה ויכוח על מכסה בין מיליון 200 
לבין למיליון וחצי. בשביל זה צריך לזעזע ולסכן את כל 

הענף? 
משק הבקר והחלב פנה ללשכת שר החקלאות לקבלת תגובה 

והתייחסות לאירועים ונמסר לנו "גניבות חקלאיות ככל 
גניבה הינן עבירה פלילית, ועל כן בסמכות המשטרה ומג"ב. 

משרד החקלאות פועל במטרה להעמיד לרשות החקלאים 
כלים להתמודד עם הפשיעה החקלאית, ולאחרונה הגיעו 

שר החקלאות ושר האוצר להסכמה להקצות 16 מיליון ₪ 
שמטרתם לסייע ולפצות את החקלאים במסגרת שלוש 

פוליסות חדשות: גניבת צאן, גניבת עדר בקר, שריפה של 
יבול בבתי אריזה. אולם, פוליסות אלה מהוות פתרון מוגבל 

עבור החקלאים הסובלים באופן בלתי פוסק משריפות 
וגניבות. על כן, משרד החקלאות פועל מול משרד האוצר 

לסייע גם עם נזקי השריפות בזדון, לטובת העניין הוכנה יחד 
עם קנ"ט תוכנית, אשר אושרה על ידי המפקח על הביטוח, 

אך משרד האוצר טרם אישר אותה".   ▲

כנס הזדהות עם ישובי עוטף עזה
התאחדות חקלאי ישראל קיימה כנס חקלאים ארצי במכללת ספיר בנושא הטרור 

החקלאי, טרור העפיפונים ובנושא הקיצוץ במים לחקלאות, אל הכנס הגיעו קרוב ל-200 
חקלאים, חברי כנסת, ראשי ההתיישבות החקלאית, וראשי מועצות אזוריות מהאזור. 

למעלה מ-3 חודשים עברו ועוטף עזה עדיין עולה בלהבות  •

כנס הזדהות במכללת ספיר 
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