הכתובת כבר
על הקיר
שר החקלאות בשיתוף שר האוצר ,מובילים
את דגל הייבוא החקלאי .בשם תחרות
חופשית ו"יוקר המחיה" ,גורמים שני השרים
הללו לנזק בלתי נתפס לחקלאות בישראל.
ענף הדגה ,הביצים ,הפירות והירקות ,ענף
החלב ,כולם נמצאים תחת מתקפת ייבוא
העשויה לחסל את החקלאות ולהביא למכת
אבטלה קשה בקרב אלפי משפחות .מזה
חודשים מתריעים ראשי החקלאים מול
הצעדים חסרי האחריות של שר החקלאות
בגיבוי שר האוצר ,התוצאות כבר כאן .מיותר
לציין כי המחירים לא רק שאינם יורדים,
אלא רק עולים ,בכל התחומים .מה עוד צריך
לקרות כדי שמישהו יתעורר ויציל את הענף
הטוב ביותר בישראל מפני ידם של שרים
חסרי הבנה?? ▲

חשש לפיטורים בפריפריה

וכך כותב השבוע ( )25.9.16אבי בניהו יועץ תקשורת200 :
עובדים ומשפחות בבית שאן המועסקים במפעל ״אדום
אדום״ ,עומדים לאבד את מקום עבודתם לאור ההחלטה
הצפויה של האוצר לפתוח את השוק ליבוא בשר טרי
מרחבי העולם •

שוב  ,הממשלה הימנית עם שתי הידיים השמאליות מכה שנית .מצד אחד בונים
בהשקעה של מליארדים רכבת לבית שאן -ומצד שני הופכים אותה למוקד
אבטלה .אקדים בגילוי נאות שאני מייעץ ל״תנובה״ ,שהקימה את המפעל
בבית שאן לפני עשר שנים בהשקעה של מאות מליונים והמשיכה לאחוז בו,
למרות הפסדים לאורך שנים ועד לאחרונה ,כשהציבור החל להעריך ולצרוך בשר
טרי .כעת ,כשממשלת ישראל מטביעה את הציונות ,את החקלאות ואת התעשיה,
בים של ציניות ופופוליזם ומעדיפה את הפועלים בשכר נמוך בפולין ובארגנטינה,
על פני אלו שבבית שאן  -תאלץ החברה להפוך מתעשיה ישראלית גאה-לעוד
יבואנית מזון מחו״ל .ולעזאזל החקלאות והתעשיה והציונות והגאווה והפרנסה.
וכך במקום  200עובדים מבית שאן שיאלצו ללכת הביתה  -יצוצו עוד 200
שוחטים ומשגיחי כשרות שיתחילו לשוטט ברחבי העולם ,לשחוט ולהשגיח
ואנחנו נקנה בשר קצת יותר זול מפולין ונתרום לחג למובטלים.
מי קובע את המדיניות פה??
מי יושב כאן על ההגאים?
מי יקח אחריות ?? ▲

התנועה הקיבוצית מברכת את אנשי משק הבקר
בשנת עשיה פורייה ,מלאת הצלחות ותנובה.
הרפתנים הינם מקור לגאווה ,ומוכיחים שנה אחרי שנה ,כי ענף
זה הוא מהבולטים והמוצלחים במשק החקלאות הישראלית.
בימים בו מאוימים החקלאים ברפורמות כוחניות שיפגעו
בפרנסתם ,נעמוד כחומה בצורה על מנת להבטיח את זכויותיהם
והמשך התפתחותם של כל חקלאי ישראל.
אנשי הבקר בישראל הינם הרפתנים המובילים בעולם ,ואנו
נעשה כל שבידנו ,לקבע זאת גם לדורות הבאים.
בברכה,
ניר מאיר ,מזכ"ל
בשם התנועה הקיבוצית כולה
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