דבר העורך

קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,
כוחנו .כן ,יש ויכוחים ,יש אפילו דם רע אך כולם חייבים
להבין כי מול מציאות משתנה ,מה שהיה ,לא יהיה עוד.
ולרומנטיקנים המפנטזים על העבר ,הגיע הזמן ללכת קדימה
בכוח אחד וגדול ולשלב ידיים עם משרד החקלאות ,מועצת
החלב וכמובן עם ההתאחדות והמנכ"ל החדש ,ליאור שמחה
ולבוא מאוחדים אל מול פקידי האוצר ,כי רק ככה נצליח.
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אנחנו מאוד גאים בגיליון שבידכם כעת ,במהלך השבועות
האחרונים עבדנו קשה למענכם ולמרות שאנחנו לא
אובייקטיביים ,אפשר בהחלט לומר כי הגיליון הנוכחי הוא
עוד הוכחה ניצחת לחשיבותו בשיח הענפי ובכלל .תמצאו
בו סיכום מעמיק ונרחב של שנת  2019כולל ראיונות עם כל
אנשי המפתח .תמצאו בו ראיונות בלעדיים עם שר החקלאות
הנכנס ,שוסטר ,עם יו"ר השדולה החקלאית ,רם בן ברק,
ראיון ראשון עם מנכ"ל ההתאחדות הנכנס ,ליאור שמחה,
ראיון עם איציק שניידר ,מנכ"ל מועצת החלב הנכנס ועם
הכלכלן לירון תמיר .תמצאו בו את כל החדשות והאירועים,
תמצאו בו מעקב אחר המאבק נגד בניית שדה תעופה בעמק
יזרעאל ,מאבק שבו אנו מלווים את אנשי העמק וכמובן,
תמצאו אתכם ,הרפתנים ,כי אי אפשר לוותר על ביקורים
קבועים ברפתות שלנו .בטוח שתהנו.

לאחר כחודש של כנסים כלכליים לסיכום שנת  ,2019אנחנו
עם הפנים קדימה .אין ויכוח כי שנת  2019היתה שנה קשה
שבה רווחי הרפתות נפגעו בצורה דרמטית .אך המחצית
הראשונה של  2020מסמנת אולי אופטימיות זהירה בכל
הקשור לנתונים כלכליים וכעת נמתין לסוף השנה לראות
אם אכן יבוא השינוי לו מחכים כולם .בשבועות האחרונים
חרשנו את הארץ מדרום לצפון ופגשנו את ארץ ישראל
היפה ,העובדת ,הקמה בכל בוקר מחדש לעמל יומה .אנשי
עבודה חרוצים ,הרוצים רק דבר אחד ,שיתנו להם להתפרנס
בכבוד מהעבודה שהם כל כך אוהבים .ענף החלב הישראלי
נחשב לאחד מהטובים והאיכותיים בעולם ומדינת ישראל
לא יכולה להרשות לעצמה לפגוע בו .ואם למישהו היה
ספק ,הגיעה מכת הקורונה והוכיחה שוב עד כמה ביטחון
המזון חשוב ,בטח במדינה קטנה כשלנו ,המוקפת אויבים.
ובעוד פקידי האוצר מאמינים רק בשוק חופשי הרי שבמבחן
התוצאה ,לא ראינו שפירוק ענף הפטם למשל ,הביא לירידת
מחירים לצרכן .כך גם הייבוא ההולך וגדל של פירות ,בשר
ומוצרי חלב ,נהפוך הוא ,הייבוא גורם לדבר אחד ,התעשרות
היבואנים על חשבון תוצרת כחול לבן .ומבלי להזכיר את
הבושה שביבוא עגבניות מטורקיה ,מדינה אנטי ציונית,
ובסופו של דבר ,העגבניות מגיעות לבסיסי צה"ל ,זה פשוט
אבסורד .אם הכל היה נמדד רק ברווחיות ,מדינת ישראל
לא היתה קמה ,כי זה ממש לא השתלם מבחינה כלכלית,
בטח לא בהתחלה .החובה לשמור על החקלאות היא קודם
כל חובה ציונית ,ערכית ומוסרית ורק אחר כל זה ,אפשר
לדבר כלכלה.

שלכם,
עורך המגזין ,ראובן זלץ
050-5518827

meshekhabakar@gmail.com

לקראת הסכם

התנאים כיום ,לקראת הסכם מול הממשלה ,נראים טובים
יותר מבעבר וזה בתנאי שממשלה זו אכן תחזיק מעמד
לאורך זמן .יש שר חקלאות "משלנו" ,תומך ואוהד ,מנכ"ל
משרד חקלאות אוהד ,שר אוצר שהוא מושבניק ובהחלט
מודע למורכבות ולבעיות של החקלאים בישראל וממשלה
טובה בהרבה לענייננו ,בטח מזו הקודמת .ועדיין ,הדרך
ארוכה וצפויים מאבקים לא פשוטים מול הרגולטור .אך כיום
לפחות תנאי הפתיחה נראים טובים יותר ולכן אנחנו חייבים
לרכז כוחות בכל תנאי וללכת ביחד ,מאוחדים כי בזה טמון

לא נותנים יד להרס עמק יזרעאל
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