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 עתיד החקלאות הישראלית  הנדון:
 

, לקול מטחי  השדותלחרוש את   ובעוטף עזה ויצא  םהחקלאי וגם הבוקר, טרם הנץ החמה, התעורר 

שהציתו    ובלוני התבערה  )הנורים אל הים, כבשגרת האימונים של ארגוני הטרור בעזה(   הקסאמים 

צלילי הנקישות של ארגון  הרעישו האזעקות ופיצוצי הטילים שנורו, לצד      בגבול הלבנון,  .את השדות

כמו בכל בוקר, השכימה הלולנית    .חיזבאללה החופר מנהרות מתחת לשטחי היישובים היהודיים

 לאסוף את הביצים ולהספיק למשלוח.  כדי

גבולות   קווי  את  המבססים  השדות  את  היום  גם  עיבדו  הירדן,  בבקעת  והחקלאיות  החקלאים 

החקלאים והחקלאיות בערבה התיכונה    מדינתנו, וקטפו את התירס והאבטיחים המתוקים בעולם.

מדבר.   בתנאי  מתקדמת  חקלאות  ומפתחים  ירדן,  עם  הגבול  לאורך  וליל  יום  שדותיהם  מעבדים 

ממש בימים    ביהודה ושומרון, בסמוך לצומת אלון שבות, ששם נחטפו שלושת הבנים הי"ד, נבצר, 

כולו,   בעולם  כבר  שידוע  הישראלי  ליין  בקרוב  שיהפוך  הגפן  פרי  מהטובים  אלה  הזית  שמן  לצד 

 בעולם. 

 החקלאיות והחקלאים שלנו, מלח הארץ, עוסקים כל העת בבניין הארץ, הלכה למעשה:

על עוד  -ביסוס בטחונה של המדינה  שננטעת,  עוד חלקה  וטיפוחה;  עיבודה  ידי היאחזות בקרקע, 

יטחון תזונתי  גידול שמנוסה בהצלחה; עוד נדבך בביסוס החוסן של מדינת ישראל, על ידי יצירת ב

כולנו בעת מגפת הקורונה, שסגרה את הגבולות בעולם והבהירה עד כמה  - שאת חשיבותו ראינו 

לעצמנו, בעצמנו. וירקות  פירות  יכולתנו לגדל  עם    חשובה  יחד  אמנם שר החקלאות של טורקיה, 

הנשיא ארדואן, שמחים מאוד על החלטת ממשלת ישראל לקדם את הרפורמה בחקלאות שמציע  

ידי ממשלה שממנה  האוצ על  ר. אך אנו, המייצגים את חקלאיות וחקלאי ישראל, חשים נבגדים 

 ציפינו לגדולות ונצורות.  

ועל   הישראלית,  החקלאות  על  אנושה  מכה  תנחית  תאושר,  אם  בחקלאות,  המתוכננת  הרפורמה 

וא  הם הפתרון! יוקר המחייה ה   -מדינת ישראל כולה. החקלאיות והחקלאים שלנו אינם הבעיה  

אך   במדינה,  והאזרחים  האזרחיות  כלל  על  הנטל  את  להקל  כדי  בהקדם,  בה  לטפל  שיש  סוגייה 

 הקובעות את המחירים.   - אל מול רשתות השיווקהטיפול בו ראוי שייעשה 

בשותפות, בהידברות ובהסכמה, תוך בחינת כל הגורמים  את השיח עם ההנהגה החקלאית יש לקיים  

 תוף של  שרשרת השיווק וההפצה. המעורבים בנושא, ובעיקר, בשי

אנו קוראים לך, אדוני ראש הממשלה: עשה כל שביכולתך על מנת שלא לפגוע באחד המפעלים  

של   אפה  נשמת  היא  הישראלית  החקלאות  ביותר.  והנחוצים  המרשימים  החשובים,  הציוניים 

 הציונות.

ג יעבור  שם  האחרון,  התלם  את  היהודית  המחרשה  תחרוש  בו               בולנו." "במקום 
 )טרומפלדור(                                                                                                                                        

 



 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 
 בחתימת ראשי המועצות האזוריות:ו

 שפיר  ראש המועצה האזורית -עמן אדיר נ
 הנגב שער  ראש המועצה האזורית -ליבשטיין אופיר  

 דרום השרון המועצה האזורית ת ראש -ן  אושרת גני גונ
 עמק יזרעאל  ראש המועצה האזורית -אייל בצר  

 מגידו  ראש המועצה האזורית - איציק חולבסקי
 חוף אשקלון  ראש המועצה האזורית -איתמר רביבו 

 חוף השרון   ראש המועצה האזורית -אלי ברכה  
 חוף הכרמל  ראש המועצה האזורית  -אסיף איזק 

 מלח מגילות ים ה ראש המועצה האזורית  -אריה כהן 
 אלונה  ראש המועצה האזורית - אריה שרון

 ואות החרמון מב  ראש המועצה האזורית - בני בן מובחר 
 אשכול  ראש המועצה האזורית - גדי ירקוני

 עמק חפר ראש המועצה האזורית  -גלית שאול 
   שדות דן ראש המועצה האזורית -דוד יפרח 

 ברנר  ראש המועצה האזורית -דורון שידלוב 
 כיש ל ראש המועצה האזורית  -  ביהדני מור

 משגב ראש המועצה האזורית  -דני עברי 
 גולן  ראש המועצה האזורית  - חיים רוקח 

 חבל אילות  ראש המועצה האזורית - חנן גינת 
 הר חברון  ראש המועצה האזורית  - יוחאי דמרי 
 עמק המעיינות   ראש המועצה האזורית  -יורם קרין 
 ה בנימין מט  ראש המועצה האזורית - ישראל גנץ
 ערבה תיכונה ראש המועצה האזורית   -מאיר צור 

 יואב  המועצה האזורית  תראש -מטי צרפתי הרכבי  
 מטה אשר  ראש המועצה האזורית  -משה דוידוביץ 

 חבל יבנה ראש המועצה האזורית   -משה ליבר  
 מטה יהודה  ראש המועצה האזורית -  ניב ויזל

 )גליל תחתון(  שער הגליל ראש המועצה האזורית    -ניצן פלג 
 תמר  ראש המועצה האזורית - ר נגניר ו 

 ן בני שמעו ראש המועצה האזורית -ניר זמיר 
 עמק הירדן ראש המועצה האזורית  -עידן גרינבאום 

 הגלבוע  ראש המועצה האזורית - עובד נור
 זבולון ראש המועצה האזורית  -עמוס נצר  

 ב השרון ל ראש המועצה האזורית  - עמיר ריטוב
 מרום הגליל ראש המועצה האזורית  -עמית סופר 

 רמת נגב  ראש המועצה האזורית -ערן דורון  
 באר טוביה  ראש המועצה האזורית  - קובי אביבי 
 גזר  המועצה האזורית תראש - רותם ידלין 

 מעלה יוסף  ראש המועצה האזורית - גואטה שמעון 
 חבל מודיעין ראש המועצה האזורית  -שמעון סוסן  
 דות נגב ש ראש המועצה האזורית  -  תמיר עידאן

 



 

 

 
 
 

 

 :העתקים

 ת זוריוות האראשי המועצ

 ק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל איצי

 


