
 
 
 

 סיעת העבודה 
 א״ פתש'ה  ,אבב זט"ירושלים,  

25.07.2021 
 

 ,  ה/ יקר ת/ חקלאי

 

    ובשבילכן אבקים בשבילכםנ –פרי כ נשי המרחב הולאקלאיות והח אים קללח פניה אישית 

ת  ונכלל,  2021-2022נים  אישור התקציב לש   קראתבש לם המתגחוק ההסדריבמסגרת    כילאחרונה התבשרנו  
וצרות  י  במתכונתן הנוכחית  אשר  רפורמות   הנוגעות לתחום החקלאות והמרחב הכפרי.  מורכבותרפרומות  ספר  מ

ענפי החקלאות    נה של מדינת ישראל. ף החקלאות כולו ובבטחוענבהכפרי,    מרחבב קשה ובלתי סבירה  פגיעה  
חלק מהתשתית להתמודדות  ו   מקורות פרנסה,  מדינת ישראלבטחון התזונתי של  ה   סודי את  וים  מהו וההטלה  

  ר האוצר יש בעיות חמורותחרונה ע"י שר החקלאות וששהוצגה לא ברפרומה  .  העולמי  משבר האקלים עם אתגרי  
 יתן לזה לקרות.  ו לא נ . אנחנקומית ובעצם קיומם של ענפים אלהגוע קשות בתוצרת המפויות לעשש

אין סיבה שמחיר    .ראליתהחברה הישל  טיב עם כל מתה תגששהורדת יוקר המחיה הינה מטרה חשובה וראויה  ה
  נהנה כולנוו  נתגאהשלא    אין סיבה.  אשר בשווקים בארץיהיה נמוך יותר באירופה מת משובחת  ליעגבניה ישרא 

  פחית את יוקר המחיה מהמקומותלהיש  .  נפש, ובמחיר הוגן ושווה לכל  הישראלית שלנותוצרת המקומית  מה
מבלי  ומחיר הפירות והירקות, לעשות זאת בשום שכל  ומעלים את  אשר באמת מייקרים  בשרשרת הלוגיסטית  

נפרא חלק בלת הי  קלאותהח .  אות וההטלהלקפי הח ענ את    החריב ל יישוב הארץ והגשמת חזון  ד מי  הציונות, 
 .  לדתאין מו קלאותבלא ח . הקמת מדינת ישראל

וסמכוי לצידה,   פעילותה  המשך  של    תיהוהארכת  ם  מרחבי  היובני  לתכנון  הארצית  )הוועדההותמ"ל  בחוק 
. וזאת  ולוגיים ושטחים חקלאייםקאפתוחים, מסדרונות  ה בשטחים  המשך הפגיע תאפשר את  ,  (רדיומועדפים ל

הצמחי  , האוויר הנקי והמגוון הטבעההדיור.    ון בעייתען פתר יחידת דיור אחת למגם אם לא מוקמת שם ולו  
 של כולנו.   יםחיוני ו  יםציבורי יםמשאב  םה ביולוגיוה

  האזרחיון והתפיסה הכלכלית לפיה למדינה יש אחריות כלפי  שווכי האת ער   חרתה על דגלהת העבודה  מפלג
הישרקידום  .  והאזרחית והבטחתהחקלאות  ה  אלית  התיישבות  ה  ובכללם  בישראל  יםוהעובד  ותעובדזכויות 

באופן עמוק וללא  ואליכן    כם לגת העבודה מחוייבת אלימפ.  זהערכים  סט  פרד מ מהווים חלק בלתי נ,  העובדת
   . ועל המרחב הכפרי כולו  החקלאות  על,  קלאיותוהח  לשמור על החקלאים, ד עכשיוינו ע כפי שעש  ,נמשיך  .עוררין

הכלכליים  העברת   נתונים  הצגת  בלא  משמעותי  כה  זמן,  מהלך  לאורך  יכולה,  אכן  זו  רפורמה  כי  המוכיחים 
האזרחים  עם  היינו    והאזרחיות   להיטיב  שכולנו  מרו כפי  נצים,  אי  ה וחות  עוררת  משותפת  ומחייבת  העמקה 

. מפלגת העבודה  יני כולנוהישראלית עומדת לנגד ע  והחברהטובת המדינה  ים כי  אנו סמוכים ובטוח בנתונים.  
עם שותפינו   והמרחב הכפרי להגיע להסכמות הנדרשות   איותקלוהח  חקלאיםככל הנדרש, יחד עם נציגי התפעל 

    היקרה.   מדינתנוואת עתיד  הישראלית  את עתיד החקלאות בכדי להבטיח משלהבמ

 

 , שלכןשלכם ו

 סיעת העבודה  חברות וחברי בשם 

 חה"כ רם שפע  
 סיעת העבודה   יו"ר

 


