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מתוקף תפקידי כמזכ"ל תנועת המושבים בעניין שבנדון כדלקמן: הריני מתכבד לפנות אליך  
 

מושבים  350-תנועת המושבים הינה תנועת ההתיישבות המושבית הגדולה ביותר ומייצגת כ .1
 המחזיקים כמיליון דונם חקלאי.

 

החקלאות הישראלית על כל ענפיה הינה יצרנית המזון הטרי עבור אזרחי ישראל וחקלאיה  .2
כבוד רוה"מ בוודאי מכיר  .טובים ביותר ושמם הולך לפניהם בכל העולםהינם החקלאים ה

 ומוקיר זאת ואף מדגיש זאת בכל ביקור שלו בערי הבירה בפגישותיו עם מנהיגי העולם.
 

החקלאות הינה אינטרס לאומי המייצר עבור המדינה ואזרחיה תועלות לאומיות שאין להן  .3
קרקעות הלאום, שטחים פתוחים וריאות ירוקות, , שמירת תחליף ולא ניתן לוותר עליהן

, שימוש במי קולחין, מסדרונות אקולוגים וכעת בימי הקורונה ברור ומובן הפריסת אוכלוסיי
 המזון לאזרחי ישראל. ןאחראית לביטחוהחקלאות יותר מתמיד 

 

עצום בין חשיבות החקלאות שהפך לבשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר להגדלת הפער  .4
נדמה כי החקלאות  .עבור המדינה לבין המדיניות האנטי חקלאית שהמדינה נוקטת כלפיה

נותרה להתמודד לבד לגורלה כאשר המדינה הולכת ונוטשת את תמיכתה וחמור מזה את 
חקלאות ושימורה על שלל יתרונותיה, אזכיר בקצרה את מדיניות הייבוא הכרתה בחשיבות ה

והרשות הפלסטינית ופגיעה בפרנסת חקלאי המדינה  של תוצרת חקלאית ממדינות שכנות
רת לא מבוקרת, ייקור התשומות החקלאיות, תנאי העסקה וצוסיכון בריאות אזרחי ישראל בת

של העובדים הזרים, פערי התיווך, ניסיונות פגיעה בענפים מתוכננים, גריעת שטחים חקלאיים 
 רבים לטובת העיר וקצרה היריעה מלפרט יותר.

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

המשבר העולמי שאנו עדים לו עם התפרצות וירוס הקורונה מחדד ומעצים את העובדה כי  .5
חלשה יותר בהיבט אשר אינה יכולה לייצר את המזון עבור אזרחיה הינה מדינה מדינה 

לכן המשבר הנוכחי הוא ההזדמנות ואולי האחרונה להסיט את  ., האזרחי והכלכלייהביטחונ
מכת חקלאות וחקלאים שמבינה את צורכי החקלאות חרטום האוניה אל מדיניות תו

 וחשיבותה עבור מדינת ישראל ואזרחיה ובוודאי כלפי הדורות הבאים.
 

אני קורא לך אדוני רוה"מ לכנס את ראשי המגזר הכפרי יחד עם משרדי הממשלה הרלבנטיים  .6
ומיד  לישיבת חירום לאומית שמתוכה תצא קריאה ערכית ולאומית על החקלאות וההתיישבות

לאחריה נתכנס לישיבות עבודה להכנת תוכנית עבודה רב שנתית לחיזוק החקלאות ובטחון 
 המזון של מדינת ישראל.

 
ץ ּוְתנּוַבת ַהָשֶדה ְלַמַען ֲאֶשר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַפת ָרָעב ַבּגֹוִים" יִתי ֶאת ְפִרי ָהעֵּ  " ְוִהְרבֵּ

 )יחזקאל לו ל(
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 ת ההתיישבותומזכירי תנוע
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 מושבי תנועת המושבים 


