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חקלאות ישראל והייצור המקומי הם תעודות  "
  " ומופת לציונות הביטוח שלנו

להחזיר את החקלאות ממשלה החדשה ה על "צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים: 
, ותלתמוך יותר בחקלא יש  .והציוני כאחת לתפקידה ההיסטורי, ההתיישבותי,  היצרני

  ".בסדר העדיפויות הלאומי במקומה הראוי  התוולהציב א ערכית וכלכלית 

לאחרונה ראינו כולנו כיצד וירוס אחד מוציא את העולם משווי משקל, ומייצר תחושת חוסר אונים  "
בצל השיח על   . יה "מה ילד יום" יבקרב מרבית מדינות העולם, לצד חשש אמיתי ומוצדק מהעתיד ותה

ופוטנציאל הפגיעה האדיר שלו, וירוס הקורונה האימתני מפנה זרקור לזווית מעניינת  הנזק העצום 
מנכ"ל מועצת  צבי אלון ", כך אומר חשיבותו של הייצור המקומי  –שנבלעה מעט בסערה הכללית 

בשנים האחרונות, בעיקר לאור שגשוג תנועות הליברליזם ו"השוק החופשי",  " , לדבריו הצמחים.
בסיסמאות פופוליסטיות כמו "תחרות" ו"כלכלת שוק חופשי". אכן,   -ולא רק היא  - הממשלה נשבתה 

אלה עקרונות ראויים וחשובים בהחלט, אבל... ישנם גם עוד ערכים נוספים וחשובים במטרות  
    " הלאומיות של כלכלת ישראל. סיסמאות אלה הם ודאי לא מענה לכל חולי.

לות של כלכלנים, סוחרים ויבואנים, בעלי אינטרס כלכלי מובהק דחפו  היינו עדים לכך שיותר ויותר קו "
לפתיחת השוק הישראלי ולהרחבת היבוא. "זהו עולם גלובאלי", טוענים המצדדים, "וזה עשוי לגרום  
לתחרות ולהורדת מחירים לצרכנים". מניסיון העבר אנו למדים כי הגברת הייבוא לא תמיד הורידה  

ק הגבירה את רווחי היבואנים ורשתות השיווק.  לעומת זאת הגברת הייבוא,   את המחיר לצרכן, אלא ר
  " פגעה בוודאות בביטחון התזונתי של מדינת ישראל, וגרמה ליציאת חקלאים רבים ממעגל היצוא

  מדוע היבוא החקלאי מסוכן בעיניך לעומת ענפי יבוא אחרים?

  –מטריד כמובן, אך נדמה כי כמדינה דבר בביגוד, הנעלה או חומרי גלם הוא  מחסור אפשרי ש יוון "כ
ניתן היה להסתדר ולשרוד גם בלעדיהם. לעומת זאת, מה משמעותו של מחסור במזון? האם נוכח  

עידוד גובר של ייבוא מזון, תוך פגיעה מתמשכת בייצור המקומי, לא הגזמנו   - המדיניות הנוכחית 
ות כאן, מולדת כאן!" קבע משה  "אם חקלא  וסיכנו את הביטחון התזונתי של מדינת ישראל?

סמילנסקי, אבי חקלאי המושבות, כבר בראשית הקמת  היישוב בארץ. נדמה שאז הבינו את  
  " החשיבות הגדולה של חקלאות ציונית וייצור מקומי, והיום קצת שכחו. 

  ? 2020מהי התחושה הכרוכה בלהיות חקלאי בישראל 

א קל להיות חקלאי בישראל, לא עתה ולא בעבר.  למרות שחקלאינו הם מהיעילים והטובים בעולם, ל"
מחלות ומזיקים ועם מערכות  נזקי מדובר באורח חיים הכרוך במאבק מתמיד עם איתני הטבע, עם 

שיווק ריכוזיות מאוד. אף על פי כן, החקלאות הישראלית הגיעה להישגים מעוררי הערכה. מגבלות  
זאת חקלאי ישראל   לצד שורה של מצרכי מזון בסיסיים. אותנו לייבא  מחייבים המים והקרקע בישראל 

תמיד סל מזון מגוון ואיכותי של מוצרי חלב, ירקות, פירות ומוצרי לול, המהווים ביטחון   מספקים 
לנו שראוי לחשוב גם על   ה חלק ניכר מצרכי המזון של האוכלוסייה. הקורונה מזכירלתזונתי יומיומי 

הטווח הארוך של "בטחון מזון" ושאסור להעדיף את "עגבניות ארדואן" ולנטוש את העגבניות של  
  " חקלאי "עוטף עזה" רק בעבור כמה שקלים לארגז עגבניות...

החקלאות הישראלית היא תעודת הביטוח שלנו לאספקת מזון בריא, טרי ומתמשך לאוכלוסיית  "
ה שלנו מפני בצורת עולמית, וירוסים, מחלות, חרם כלכלי ושלל הפתעות שכולנו  ישראל. זו הבטוח

מתפללים לא לפגוש בהן, אך בשל מצבנו הגיאופוליטי ותהפוכות העולם, טבען שימשיכו ויפתיעו  
       "אותנו. 
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  בפועל היא גם הגשמת הציונות   ,והחקלאות צריך לזכור 

בהפרחת המדבר,    הישגיה הם שם דבר בעולם כולו: היא בבת עינה של הציונות, וחקלאות ה "כמובן.
בפיזור האוכלוסין, בהישגי משק החלב, בפיתוח המרחב הכפרי על מאות מושביו וקיבוציו, בפיתוח  

  "חקלאות הייטקיסטית", בניצול מים מושבים ומים מליחים, בייעול וחיסכון בהשקיה". 

ללא הגזמה, קשה למצוא על הגלובוס מדינה, מפותחת כמתפתחת,  שחקלאותה לא מושפעת ממה שעשו  
  ועושים חקלאי ישראל.  

  ה! זזה מעשה ידיו של החקלאי הישראלי, אדם חרוץ חושב יצירתי וחדשן, מקצוען מיומן בעל תעוכל 

  

  מהו תפקידה של מועצת הצמחים לתפיסתך? 

המקצועיים של החקלאות,  על ארבעת ענפיה: ירקות, פירות,   למועצה תפקיד מכריע בהישגיה"
הדרים וזיתי שמן. המועצה פועלת בתחומים שהחקלאי הבודד לא יכול לבצע בעצמו.  אנו מהווים  

ציבורית למגדלים, למדענים ולמדריכים, המחליטים במשותף על הפעילויות   -אכסניה מקצועית 
ע למגדלים, ייזום ושילוב טכנולוגיות מתקדמות, טיפול  הדרושות ותקציבן. כמו: מו"פ חקלאי, מיד 

  פירות וירקות חדשים , ביטוח נזקי טבע, בקרת איכות, הלוואות זני ואקלום  טיפוח בהדברה, 
כל   - (שהחוק מתיר למועצה), הרחבת הביקוש בארץ ובחו"ל  וויסות השוקשיווק ה, תאום למגדלים 

גדלים לא  שמ ילויות פע  - עושה מועצת הצמחים במרוכז עבור המגדלים אלה, ופעילויות רבות נוספות
  .  יכולים לעשות כבודדים"

, אנו קוראים לממשלה החדשה  להחזיר את החקלאות לתפקידה ההיסטורי,  זה על רקע "
ולהציב את החקלאות במקומה הראוי   ם לתמוך יותר בחקלאי יש. ההתיישבותי,  היצרני והציוני כאחת!

  " .לתפארת מדינת ישראל  –לה בסדר העדיפויות הלאומי  


