
 

דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

לקראת בחירות
בעוד כחודש נלך לקלפיות לבחור את נציגנו לכנסת, הבחירות הקרובות, משמעותיות 
מאוד לחקלאות בכלל ולענף שלנו בפרט. מי יהיה שר החקלאות, שר האוצר, ראש 
הממשלה, איזו מפלגה תהיה קשובה לצרכי החקלאים. אין בכלל ספק כי תוצאות 
הבחירות תשפענה על עתיד ענף החלב ולצד הכרעות בנושאים מדיניים, ביטחוניים 
וכלכליים, הרי שכולנו תקווה כי תקום בישראל ממשלה שתהיה ידידותית הרבה יותר 
לחקלאות, קשובה יותר, מבינה יותר שתבין כי חקלאות, זה הרבה יותר מכלכלה. 
בשנים האחרונות סובלים החקלאים ממגוון רחב של בעיות קשות, כמו גם ענף החלב 
הניצב בפני הכרעות לא פשוטות, בין השאר בגלל מדיניות ממשלתית שלא ראתה 
בחקלאות ערך ציוני חשוב. בעוד כחודש, נלך להצביע, מי ייתן ותקום ממשלה שתדע 
לחבק את החקלאים ושתשכיל להבין כי חקלאות ישראלית הינה ערך חשוב שחייבים 

לשמור ולשמר אותו. 

הטרור החקלאי, מסכמים שנה
אין בכלל ספק כי הטרור החקלאי הינו אחד מהגורמים המאיימים על המשך החקלאות 
בישראל, בעיקר בפריפריה. אנחנו ב'משק הבקר והחלב' שמנו את נושא זה בראש סדר 
העדיפויות שלנו העיתון, מאחר ואנחנו חושבים כי המדינה, חייבת לטפל בבעיה קשה 
זו לבער אותה מהשורש. הנתונים מסמרי שיער, בכל יום מתרחש אירוע של פשיעה 
חקלאית, טרור חקלאי, שכל אחד יבחר איך לכנות זאת, התוצאה, דומה, נזקים במיליוני 
שקלים והגרוע מכל, נטישת אדמות חקלאיות באזורי ספר, לעיתים לאורך גבולות 
המדינה. בשנה האחרונה החלה המדינה להבין את גודל הבעיה אך עדיין קיים מחסור 
עצום בתקציבים, כוח אדם, כמו גם הירתמות מערכת המשפט להטלת עונשים כבדים 
יותר על העבריינים. בגיליון זה אנחנו מביאים את סיכום שנת 2018 שהובאו על ידי 
אגודת השומר החדש שחבריו ניצבים בקו הראשון במאבק כנגד הטרור החקלאי. 
מי יתן שבשנה הבאה, ממשלת ישראל החדשה, תצא לקרב חסר פשרות כנגד הטור 

והשפיעה החקלאית, המאיימת על הענף כולו. 

רוחות מלחמה בעוטף עזה
ושוב נשמעים קולות מלחמה בעוטף עזה, בלוני נפץ, התפרעויות בגדר ואוירה מתוחה. 
תושבי העוטף חוששים כי האזור שוב מתכנס לקראת סבב אלימות נוסף. השבוע אמר 
לי רפתן מקיבוץ בעוטף "עכשיו כשהחורף ייגמר אנחנו מאוד מקווים שלא נכנס לסבב 
שריפות נוסף, אין ספק כי יש כאן חשש". גם לנושא זה ייחדנו מקום רב בעיתוננו 
וטורו של חברנו אדי פולונסקי מספר היטב את סיפור העוטף, ההתלבטויות, החשש 
מפני העתיד והנזקים שנגרמו. כולנו תקווה כי בסופו של תהליך יימצא פתרון למצב 

המורכב שם ושתושבי העוטף יחיו בשקט בדיוק כמו שאר תושבי ישראל. 
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