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קוראים כותבים ומגיבים

י
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ידיכם אתם פוגעים ,הורסים וגורמים לקריסת הענף אולי
האחרון במדינה שיש בו עדיין אנשי עמל ועבודה .הסיבה
שלכם ,יוקר המחיה ,אך גם אתם יודעים שאתם מכוונים
למטרה הלא נכונה .החקלאים בקושי רב מתפרנסים והבעיה
העיקרית הינה המונופולים בשוק המזון ופערי התיווך הבלתי
נתפסים בין החקלאי ועד המוצר במדף בחנות .אך אתם ,שרי
החקלאות והאוצר ,לא תתעסקו בחזקים ,אלא הכי קל להיטפל
לחלשים ,כרגיל ,לחקלאים ,לרפתנים ,ללולנים ,לאנשי האדמה
המעבדים את שדותיהם בזיעת אפם .די דיי דיינו

די דיי דיינו
מכתב פומבי לשרי החקלאות והאוצר
אדונים נכבדים,

חג הפסח הוא זמן נהדר לחשבון
נפש בנושא עבדות ,חירות ועבודה
עברית .אני מודע לעובדה כי עבודת
כפיים באופן כללי ועבודת אדמה
בפרט ,לא ממש מוכרת לכם,
אך כאמור ,אף פעם לא מאוחר
לקחת פסק זמן ,להשתחרר מכבלי
הפוליטיקה והפופוליטיקה ולהביט
סביב ,באמת ,לא רק כי אתם חייבים.
קחו לכם כמה דקות ונסו להפנים
את גודל הקטסטרופה אליה אתם
מובילים ענף שלם ,עשרות אלפי
משפחות ,שכל רצונם זה להתפרנס
בכבוד .די דיי דיינו •

הפגנת החקלאים בצפון .נאבקים על הפרנסה.

החלטות של פחדנים

מר אריאל ומר כחלון ,מתי בפעם האחרונה קמתם לחליבה
בחמש בבוקר ,מתי בפעם האחרונה לבשתם בגדי עבודה
ויצאתם לחרוש שדה?? נראה לי שהתשובה ידועה ,כי אם
הייתם עושים זאת ,הייתם בוודאי מבינים כי הכסף הגדול
של יוקר המחיה ,נמצא בשדות אחרים .אך אני בטוח שאתם
מבינים זאת רק שקל לכם להתעסק איתנו ,כי איזה שר רוצה
להתעסק עפ הטייקונים ,המונופולים ,זה קשה ואפשר לשלם
מחיר פוליטי ,רחמנא ליצלאן .אז מר אריאל ,החלטת להתעסק
עם החקלאים ,צר לי לבשר לך אדוני השר ,אך מעולם לא
היה שר חקלאות שהיה כל כך נגד החקלאים ,מעולם לא.
וכשאתה יושב בליל הססדר ושר את די דיי דיינו ,תזכור את
המשפחות הרבות ,שאתה במו ידיך ,גורם להוצאתם אל מחוץ
מעגל העבודה .אך גרוע מזה ,במו ידיך ,אתה גורם להרס
הענף עליו אמר ראש הממשלה שלך נתניהו "ענף החלב הטוב
ביותר בעולם" .ואם לא די בזה ,הרי שבשם "יוקר המחיה"
אתה וחברך שר האוצר כחלון ,הופכים את כולנו לעבדים
של יבואנים שישלטו בשוק המזון במדינה ובסופו של דבר

כשהייתי צעיר ,למדתי בכפר הירוק ,פנימיה חקלאית ושם
רבנו ,ממש רבנו ,על מי מאיתנו יהיו המאושרים לעבוד ברפת.
פעם ,זו היתה זכות ,כבוד אמיתי ,להיות רפתן ,לקום לפני
זריחת השמש ולחלוב פרות .אז ,להיות חקלאי ,איש אדמה,
רפתן ,לולן ,היה כבוד ,החקלאים התפרסו לאורך גבולות
הארץ ,בפריפריות ,נחשבו לאנשי עמל שהחברה הישראלית
התגאתה בהם ובפועלם .אך לצערי החברה הישראלית משנה
את פניה וכיום החקלאות לא נתפסת כעבודה מועדפת.
אם תרצו שרים נכבדים ,פני החברה כמראה המשקפת
את מצב החקלאות .והנה נבחרתם ,ברוב זעום אבל עדיין
נבחרתם ואתם שרים בממשלה ,שנדמה כי היא שמה לה
כמטרה ,לגמור סופית את החקלאות בישראל ,בסמו
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ישראל ,בפרפיריה ,בגליל ,בנגב ובערבה ,בכל המקומות
הללו ,גרים חקלאים ,הנאחזים באדמתם ,למרות רשעות
ליבכם ואטימותכם .שם ,רחוק מהעין ומתברר כי לצערנו,
גם רחוק מהלב שלכם ,מתגוררות אלפי משפחות ,במושבים,
בקיבוצים ,בישובי ספר ,עשרות אלפי אנשים השומרים
בגופם ולעיתים בנפשם ,על גבולות הארץ שלנו .אנשי אדמה,
ציוניים אמיתיים ,פטריוטים ,הקמים בכל בוקר לעבודת כפיים
קשה ולא רוציעם דבר ,אלא רק להתפרנס בכבוד כפי שעשו
זאת מאז קום המדינה.

תהיה עם החקלאים ולא נגדם .אריאל.

המחירים לא רק שלא ירדו ,אלא גם יעלו .אתה מר אריאל
וחברך כחלון ,בהחלטות פחדניות ונטולות כל היגיון כלכלי
(נעזוב לרגע את המימד האנושי ,ציוני ) גורמים לחוסר איזון
בשוק המזון והגרוע מכל ,חוסר ביטחון בענף המזון ,דבר
שבעת מלחמה ,חלילה ,יפגע קשות בכולנו ,בעיקר בצרכנים.
דיי דיי דיינו

שחיקה ברווחיות

וכך ,בעוד אתה וחבריך בממשלה ,דואגים לעצמכם היטב
ומעלים לכם את השכר ומוודאים כי הפנסיות שלכם לא
תפגענה ,הרי שבאותה נשימה ממש ,אתה וחבריך ,מר אריאל,
הופכים את החקלאים במדינה לעניים יותר ויותר .כשחקלאי
בערבה שורף פלפלים כי לא משתלם לו למכור אותם בהפסד,
אתה מייבא פלפלים מירדן (שמעתי שהם מורעלים קצת,
טעמת?) בעוד רפתנים במושבים וותיקים סוגרים בצער רב
רפתות כי לא משתלם להם לייצר חלב ,אתה וחברך כחלון,
חותמים על יבואר מוצרי חלב וגבינות .קשה לתאר את
הצער והכאב של הרפתנים ומשפחותיהם שעשרות שנים חיו
והתפרנסו ,בעבודה קשה ,יום יומית ,מעמל כפיהם .אדוני שר
החקלאות ,מאז הסכם לוקר רווחיות הרפתן הולכת ונשחקת
לצד חוקים ,תקנות והוראות שעה המייקרים ללא הרף את
עבודת הרפתן .הרי גם אתה בוודאי מקבל נתונים ויודע לקרוא
מאזנים ומבין כי בעיית יוקר המחיה שאתה וחבריך מנופפים
בה ,איננה נמצאת ברפתות וגם לא בלולים ולא בחקלאים.
אך אתה וחבריך בממשלה ממשיכים להוביל קמפיין נגד
החקלאים ,מדליפים נתונים מגמתיים לעיתונאי חצר והופכים
את החקלאי לאוייבי העם והאחראים לכאורה על יוקר המחיה
וזה ,רבותי ,פשע שאין לו מחילה .די דיי דיינו.

לא על היבוא לבדו מר כחלון

מר אריאל ומר כחלון ,שרים נכבדים ,כשאתם יושבים לשולחן
הפסח ומדברים ביציאת מצרים ,תזכרו את כי העבדות לא
נעלמה מהעולם והמושג בני חורין הוא מתעתע לפחות כמו
כיסא בממשלה .כשאתם מחכים לאליהו הנביא תזכרו את
החקלאים ותדעו כי לא רק באגדות מתחשבנים עם השלטון.
כשאתם יושבים לשולחן הפסח ושרים די דיי דיינו ,תזכרו את
החקלאים ,כי הם בטוח לא ישכחו אתכם .די דיי דיינו

חכם מה הוא אומר

ולאחר הכוס הרביעית וסיום האגדה ,אני פונה אליכם ,אדונים
נכבדים ומתחנן על עתידו של ענף החקלאות בישראל .בואו
תראו שאתם עשויים מחומר אחר ,תראו לנו שרים נכבדים
שבסוף הצדק ינצח .כי ללא חקלאות ישראלית ,אין לנו עתיד,
אין לנו גבולות ,אין לנו ציונות.

חג שמח

ציונות ללא מרכאות

בכוונה שמרתי לסוף את הטיעון הציוני ,הפטריוטי (שמעתי
שאתה חזק בתחום מר אריאל) פעם בנו את המוביל הארצי
שלא היה רווחי ,פעם סללו כבישים שלא היו רווחיים
ומשתלמים כלכלית .פעם ,הבינו מה שאתה וחבריך לממשלה,
שכחו ,מדינה לא נמדדת רק דרך החור שבשקל .על אחת כמה
וכמה כשמדובר בענף החקלאות הפרוס בעיקר לאורך גבולות

עורך המגזין
ראובן זלץ
050-5518827
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