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  2021יולי  13
  ד' אב תשפ"א

  מכתב גלוי 

  אביגדור ליברמן  מר ל
  שר האוצר

  נכבדי! 
  

תיך יואת פעילו יעה  נשמזו  עקרונית  עמדה    –מייחס לציונות ולהתיישבות    האנו החקלאים מודעים לחשיבות שאת
וואישי ה היטב,  ת,  וציבורי הת  לנו  עליך  אנחנולכן  מוכרת  של   יות  רכשהאחעתה,    סומכים  הכלכלי  לשלומה 

  על כתפיך.   הוטלההמדינה, 
מקצוענים המעטים וה, חקלאיםה אלפיאת החקלאות הישראלית ואת שמר אנו בטוחים שתמשיך ות

  כאלה כואבן פינה של הציונות  אנו מצפים שתראה בהם  . ממשיכים בעבודת האדמהושנותרו 
  כאחת.  ישראלשל במשימות הלאומיות והכלכליות   ,שליחותממלאים ה

  
אני כותב לך זאת, על רקע שטף "מאמרי שטנה" כלפי החקלאות שמציפים את השיח הציבורי "במקרה" בימים 

מאמרים נו  י לעינ  בגיבוש המדיניות הכלכלית לשנים הקרובות.עוסקים  ה  בהם אתה ועמיתיך בהנהג ימים      .אלה
  לך ולבכירי משרדך מופרכים ועובדות הפוכות למציאות והכל כדי להציג נתונים  עםוסקירות 

  
  . צרכן הישראלי"ל"מצג שווא ועוין לתפקודם ותרומתם של חקלאי ישראל  

  
מגד  כלפי  רע  דם  שכותבת:לכמה  בכירה  לכלכלנית  להיות  צריך  הפירות  לעשרות    ..."  י  מזנקים  הפירות  מחירי 

  ?!  "מרוויחים על חשבון הציבור הרחב, החקלאים ךשקלים לק"ג , כ
  

התופח של גורמי   םשעשרות השקלים הללו הלכו לכיס , כותבתלבדיקה פשוטה הייתה מגלה 
 נותרו שקלים בודדים, מגדל הפירות שעמל עליהם שנה שלמהל בעוד ש , השיווק למיניהם

  לכיסוי הוצאות היצור וקיום משפחתו כאחת. 
  

  אביגדור נכבדי! 

המגדלים,   אלה  בימים  שחווים  נוספת  קשה  בחוויה  אותך  המאמרים"    מול  אשתף  על  ה"כותבי  מלח  שופכים 
המגדליםמלכלכים  "  ,פצעינו בפניכם    "על  הצרכן  מציגים  אויבי  הם  החקלאים  כאילו  כוזבות    ויש   ,עובדות 

  לפגוע בצרכן":   שיפסיקולקח  םלדבריהם "ללמד
  

תפוא"ד בשל   ,  מגדלי  והן  חריגים  יבולים  בשל  הן  גדולים,  יצור  עודפי  עם  מתמודדים  המערבי,  בנגב  מרביתם 
  מייד בהורדת מחירים הן לשוק המקומי והן לייצוא.  מגדלים מקצוענים ורציניים שהגיבו   קשיים בשווקי היצוא.

  
  דירלצרכן המחיר  לתדהמתנו בעוד ש לחצי בקירוב!!! מאז חג הפסח הורידו החקלאים את המחיר -לידיעתך

  לא להאמין!  –אג' בלבד!   20-30-₪ לק"ג ירד ב 4.00  -כ המחיר הגבוה  ירידה קוסמטית בלבד.
  

הוצאות נותרו,  וה   העודפים  נזקיםהאחסון  לצמצם  כדי  ההפסדים.  גם  וכך  מעיקות  המגדלים החליטו    ,קירור 
נוסף מכיסם  לתמרץ   אחרי    ,  הוצאות והפסדים  לחתוך  בתקווה    ,  ולפנות כמות קטנה למרכזי מזון לבע"ח  יצוא 

  לא הועילה!     שהורדת המחיר
מגדלי תפוא"ד מתארגנים להשמיד עודפי יצור כדי    ,  שעהבמתארת הכלכלנית הבכירה את האירוע: "... בה    וכך 

    .  שחלילה מחיר תפוא"ד בשווקים לא ירד"
  

  המחיר לכחצי!!!חתכו את חודשים שהחקלאים    3זאת אחרי  ו ...בקלות רבהמהמקלדת  מה נאמר, הרעל נוטף  
הגורמים לרמת מחירים גבוהה לצרכן  , הכל כשר כדי להציג בפניך תמונה מעוותת של "חקלאים ערפדים"

  ירקות בישראל. הפירות וה מחירייוקר לו
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  נכבדי! 
  הערות:  3ארשה לעצמי לסיום להעיר  

  ארגון המדינות המפותחות, שישראל חברה בו,   OECD- ה  , שהופק ע"ישאנו גאים בו מאודרצ"ב מסמך   .1
   המדבר בעד עצמו.

    !OECD- מחירי הפירות והירקות לצרכן נמוכים ממרבית מדינות הבישראל ש מהמסמך עולה

 
  

קטגורית מחירי הפירות והירקות לצרכן בישראל היא   ומבקר המדינה,  OECD-על פי נתוני ה 
הבוץ "כל  למרות דהיינו,  היחידה!!! בה ישראל זולה יותר ממוצע המחירים של המדינות החברות.

  !OECDממוצע נמוכים יותר יחסית ל של פירות וירקות בישראלמחירים לצרכן ה - " שמוטח בנו
  

כן,   .2 על  ממך  יתר  מצפים  ב אנו  ישראלשתראה  ועוטף  אשכול  בחבל  הירקות  את    ,  מגדלי  המקיימים 
זה מחייב שהצרכן ישלם    םוא  ממגדליו של ארדואן!    מוניםקודמים אלף    ,  משפחותיהם מגידול עגבניות

פחות ממחיר בקבוק    . כך ראוי שיהיה  –₪ לק"ג    1עוד   עגבניות  עבור ק"ג  עדיין הצרכן בישראל משלם 
 גביע גלידה. או  משקה קל 

תפוח שחלקותיהם  המעותה של ההתיישבות והציונות. בדיוק כמו שראוי להעדיף את מגדלי זו מש
  משתמע מכך. העל כל  , על פני מגדלי התפוח מקנדה ופולין ובמרחבי הגולן,  להלגובלות במוצבי החיזבא 

 
ראוי בהחלט לבחון מדיניות שונה בתחום סחר  שבעבר,  שהסכמנו  כפי  יוקר המחייה, למותר לציין  אשר ל .3

תהיה הוגנת  שהתמיכה  על המרת מכס בתמיכות ישירות לחקלאי ובלבד  גם  מדיניות שתתבסס  החוץ.  
,  האין מדינ(    .לצד התועלת לצרכן בהוזלת המחירים,  רווחיותו של החקלאיאת  תשמר  ולא "פירורים",  

  . שנים) ותש"איפסה" או הנמיכה את המכסים על מוצרי חקלאות מזה עשר  , פרט לאוסטרליה וניוזילנד
  

רבותן,  נכו במדינות  נעשה  כזה  משמעותי  בהדרגה  ,  מהלך    כפיילוט  ספורים  מוצרים  ב  תחילה  -אך 
חדשהביססו  לפיו  ש מדיניות  השנים  כך  במהלך  אנו  .  גם  שננהג  ברק"בלא    -ראוי  לא  ו  ,  "מכת  ודאי 

  כמו חקלאות ישראל.  , לאומית והתיישבותית , רגישכשמדובר בסקטור 
  

 יחד נעשה ונצליח
  בכבוד רב, 

  
  צבי אלון 

  מנכ"ל 


