חקלאות ישראלית
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חקלאי ישראל
פרופ' ארנון סופר ,הוא לא חקלאי,
אין לו אדמות אך הוא אזרח ישראלי
המכיר את האיומים הקיומיים של
ישראל .במאמר שפורסם כותב
פרופ' סופר על "עלילת הדם
המתמשכת כנגד החקלאים"
ומודה ומצדיע לחקלאים כשלדעתו
הם מבטיחים את הביטחון של
ישראל באותה נשימה עם צה"ל.
לתשומת לב שרי החקלאות והאוצר.
כל מילה בסלע
חקלאי ישראל ,אני מצדיע לכם •
חקלאי ישראל מותקפים שוב ושוב על כך שהם כביכול
בזבזני מים ,מזהמי הארץ (בדשנים ובמדבירים שבהם הם
משתמשים) על כך שהם עוצרים את הקבלנים מלהרוס את
כל הירוק שעדיין קיים בארצנו ועוד טענות סרק מרושעות
ושקריות .כדאי שנזכור כי בזכות חקלאי ישראל יש לנו סלטים
טריים ,חלב טרי וגבינות נהדרות המגמדות גם את הצרפתיות,
פירות וירקות רעננים במגוון ואיכות מעוררים השתאות .יש
לנו בגללם ובזכותם מרחבים ירוקים וארץ יפה ובבקשה ,מי
שמפקפקים בעניין ,הצפינו רק עד עמק יזרעאל ,או לעמקי
הבקעה או רדו מדרום לרמלה לאזורי השפלה.
לא אגלה לכם סוד אם אומר כי כל אזרח מוכן לשלם יותר
בעבור דירה הפונה לשדה ,לחורשה ,למטע שהוא ירוק ושקט
ומלא חן ,אבל רוב הציבור אינו מבין כי החקלאות בישראל
איננה דווקא כלכלה ,להיפך ,הדבר האחרון שהחקלאות
משמשת הוא היותה סקטור כלכלי.
חקלאות היא קודם כל תרבות של עם .רוב חגי ישראל
החשובים והאוכל המסורתי הקשור בהם סובבים סביב
החקלאות במישרין ובעקיפין .מרבית השירים ,הריקודים,
הסיפורים של פעם ושל היום ,מה שאנו משמיעים לילדינו
מגיל חצי שנה הם סיפורים וציורים הקשורים בטבע
ובחקלאות.
חקלאות היא סביבה ,איכות חיים ,חמצן ומרחבים ירוקים
בין יישוב ליישוב ובתוך יישובים ,אף על פי שרק  2-5אחוזים
מתושבי ישראל הם חקלאים .החקלאים ורק הם ,מעבדים את
רוב שטחי הארץ שנותרו לנו אחרי שוויתרנו על שטחי אש,
גבעות חשופות ,על שמורות וגנים לאומיים ,על שטח בנוי,
על כבישים ושדות תעופה ועל אתרי חפירות ארכיאולוגיות.

יש לי רק מדינה אחת והיא בסכנה נוראית .פרופ' סופר
המאמר פורסם בחוברת שהופצה בחוברת בכנס שארגנה והפיקה
מועצת החלב לפני כחודש .פרופ' ארנון סופר ראש קתדרת חייקין
לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה.
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נוף ארצנו .רק בגלל החקלאות

והם רוצים בכל מחיר להופכה למדינת כל אזרחיה ,אין הם
משלימים עם פריסה גיאוגרפית של היהודים במרחב הנגב
והגליל ,או בקו התפר בשרון ליד "המשולש הערבי הקטן" .לכן
בניגוד לקורה בכל מקום אחר בעולם ,החקלאי היהודי הוא
מכשיר חשוב ביותר במלחמת הקיום וההישרדות של ישראל
במרחב עוין ואלים זה.

הסופר והאיכר משה סמילנסקי,
איש המושבה רחובות ,קבע כבר
לפני שנים וצר לי שעלי לחזור
ולהזכיר משפט זה שוב ושוב
למנהיגי ישראל "אם חקלאות
כאן ,מולדת כאן"

משום כך ,כשם שאין מי יערער על המחיר הגבוה של שעת
טיסה במטוס קרב ( 30.000דולר לשעה) ועל כך שמטוס אחד
כזה או אחר עולה  100-150מיליון דולר ,כך אסור להכניס
שיקולים כלכליים שגויים מיסודם למחירי המים וליתר
התשומות לחקלאי .מותר לתת לחקלאי מים מותפלים ,יהיה
אשר יהיה ,כי אין שווי לביטחון ותושבי המטרופולינים ישלמו
או יסבסדו זאת .זה כדאי ,זה רווחי ,אין זו טובה שעושים
למישהו ,זאת הכרת תודה לחקלאי ישראל.

כלומר החקלאים ורק הם ,מעצבי הנוף הירוק הלא טבעי של
ישראל .ואם לא שיבחתי די הרי אומר שהם החוליה היחידה
המקשרת עם לאדמתו .מה ששום ענף כלכלי אחר לא יכול
לעשות.

יש לתת לחקלאים תמורה בעבור המוצר המגיע לשוק ,תמורה
בעבור היותו שומר על ישראל ירוקה והכי חשובף תמורה,
בדיוק כמו לאיש צבא קבע .על כי הוא שומר על קיומה של
ישראל היהודית .לכן חייבת הממשלה וחייב הציבור להצדיע
לחקלאות הישראלית ולהתחיל להתרגל שהיא קודם כל
ביטחון וברוח זו יש לפצותה .אז כיצד נעריך כמה כסף מגיע
לחקלאי בעבור העגבניה ,הבצל או החלב המגיעים לשולחננו?
את התשובה אני מוצא דווקא באירופה ,יבשת זו שאין עליה
איום קיומי כשלנו .בשוויץ לדוגמא ,מפצים את החקלאי
כמעט כמו את הבנקאי בציריך .משום שהוא מגן על המדרונות
מסחיפה והוא הוא המייפה את הארץ שהיא כה מושכת
תיירים .כך בדיוק יש לפצות את חקלאי ישראלי ,הכנסתו
צריכה להיות כשל עורך דין או בנקאי תל אביבי וקצת יותר.

הדבר הכי חשוב – חקלאות היא ביטחון

בעוד חיל האוויר היקר בחילות ,מגן על השמים ומשמש כזרוע
הארוכה של צה"ל .החקלאי ממלא תפקיד מרכזי בשמירת
הארץ ובמישרין ובעקיפין על ידי פריסת יישוביו ושדותיו
המכסים את כל הארץ .שום יחידה צבאית ,סיור ,שוטר או
איש ביטחון ,לא ייתן מענה לאחיזה ממשית בארץ אלא רק
החקלאי .יתירה מזו ,החקלאי יודע יותר מכל איש ביטחון מי
עבר בחלקתו ,במטע שלו ,מי ישן שם שלא ברשות ,הוא יודע
הראשון אם מישהו החביא שם נשק ,או חומרים גנובים או
עשה מעשים פליליים אחרים.

החקלאים הם העיניים של המדינה יותר מכל
יחידות המודיעין של צה"ל

נהדוף כל גישה הרואה בענף זה ענף כלכלי ולא ביטחוני
ונדרוש לפצותכם רק על פי אמת מידה זו .הסופר והאיכר
משה סמילנסקי ,איש המושבה רחובות ,קבע כבר לפני שנים
וצר לי שעלי לחזור ולהזכיר משפט זה שוב ושוב למנהיגי
ישראל "אם חקלאות כאן ,מולדת כאן".

הבורים שבחברתנו בכל הנוגע לביטחונה של ישראל,
הציניקנים והאטומים ,חשוב שידעו שישראל אינה מדינה
ככל המדינות ושאין חשש שמישהו ירצה לחמוד אותה .אין
אנו נמצאים בצרפת ,אנחנו חיים במזרח התיכון .אזור שבו
שולטים חוקים אחרים מאלה מאירופה .כאן אין ואקום,
כאן אין מי שמייחס חשיבות לבעלות על קרקע ולזכויות
האחר .אנו חיים באזור שתושביו אינם מכירים במדינתנו ולא
בגלל מלחמות  1948או  .67יש בישראל יותר מ 1.5-מיליון
אזרחים שאינם מרגישים בנוח לחיות במדינה יהודית וציונית

הערה חשובה אישית ,אינני חקלאי ,אין לי קרקעות שנתתי
לקבלן ,אין לי עיסקה עם שום גוף חקלאי כזה או אחר ,אף
אדם לא שילם לי להיות לוביסט של הענף ,יש לי רק מדינה
אחת והיא בסכנה נוראה▲ .
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