דעות

חצילים
צילום:

צהובים

באדיבות מוייפ

בערבה.

אסטרטגית

חשיבות

ערבה

ענף

החקלאות

ארז וייסמן

לובי חקלאי?
דבר כזה

איו

הראשונות

''בשנותיה
""

ההתיישבות העובדת,

קידי
$DN2$תפקידי$DN2$

מפתה

במוסדות

הממשל.

של
חברי

המדינה

מילאו

אנשי

$TS1$תפקידי$TS1$
תפ־
הקיבוצים והמושבים,

בבכסת

הראשונה ,למשל,

ביהנו

לא
לעומת זאת ,לא נותר בי אם נציג אהד בלבדליישוביםאלה.
שבמשך עשרות שנים נודעה לו השפעה רבה
הלוביהחקלאי,
במסדרונות הכנסת ,נשחק בשנים האחרונות ער שכמעטנעלם לח־
$TS1$לחלוטין$TS1$
לוטין
$DN2$לחלוטין $DN2$מהזירה .עקב כך נשחקה גםיכולתם שלהחקלאיםלהגן על
עצמם מפני גזירות האוצר ,שככל הנראה שם לולמטרה ,בעיקר
בתקופת ממשלת נתניהו־שטייניץ ,לרסק את החקלאות הישרא־
$TS1$הישראלית$TS1$,
לית,
$DN2$הישראלית $DN2$,חרף חשיבותה בשמירה עלגבולות המרינה ועל עצמאותה
הכלכלית ,וחרף החלטה שקיבלה הממשלה עור ב 2000 -לתמוך בה
פחות

ולעורר

מ35 -

ח״בים

מההתיישבות העובדת.

בבנסת ה19 -

אותה.

עקב המשבר במשק המיםהישראלי
ועליית
מתמשכת בפרנסתם ונהפכו לשק
הקולחין) ,ספגוהחקלאים פגיעה
ההבטות של האוצר .הרמיזות החוזרות מצדהממשלה ,האוצר ורשות
המים שלפיהן הצרכנים הפרטיים מסבסדים את המיםלחקלאות,
והצגת החקלאים כמישגוזלים את מי השתייה היקרים של אזרחי
המדינה ,הן לא פחות מהסתה המורה ,שבאמצעותה מנסים גופים
אלהלהתנער מאחריותם כלפי
החקלאים ,שגם הם אזרחי המרינה.
קולחין,החקלאים הם המגזר
לזכור כי לאחר שעברו לשימוש במי
יש
היחיד שקיצץ בשנים האחרונות במכסות המיםשלו ,קיצוץ ש״פינה״
מיליון קוב מיםלצרכן הפרטי.
כ600 -
כמו בימי קום המרינה ,גם כיוםלחקלאות בישראל יש חלק מש־
$TS1$משמעותי$TS1$
$DN2$משמעותי $DN2$בשמירה עלגבולות המרינהועל ביטחונה:החקלאים הם אלה
מעותי
שמחזיקים באזורי הספר ,והם ממשיכיםלעשות זאת במשך כל הש־
$TS1$השנים$TS1$
מתמשך .יתרה מזאת ,המשך קיומו
$DN2$השנים $DN2$תחת איוםכלכלי וביטחוני
נים
של ענף החקלאות בישראל מבטיח אתיכולת הייצור שלנוומונע
תלות ביבוא מוצרי מזון ומוצרים חיוניים נוספים,שעלולה להציב
את ישראל בעמדתחולשה ,בעיקר בתקופות של משבר מדיני.
כיום גובר החשש כי המשך הפגיעהבחקלאות יביא לנטישה של
הגבולות.לאור האיומים העומריםלפתחנו,
שטחיםחקלאייםלאורך
ברור שמדינת ישראל אינהיכולה להרשותלעצמה מצב כזה.
החקלאות אינה רק מקור פרנסתם שלהחקלאים .יש לה חשי־
$TS1$חשיבות$TS1$
וגבולותיה,ביכולת אספקת
עליונה בביצור המרינה
אסטרטגית
בות
$DN2$חשיבות$DN2$
לאזרחים.
המזון שלנו ובהקניית ערכים של אהבת הארץ והאדמה
הכנסת ה 19 -חייבת לשים לעצמה למטרה את המשך קיומה של
חקלאות חזקה,למען ישראל חזקה.
הבותב הואמנב״ל ארגון עובדי המים
מחירי המים (גם מי

