
 

 
  

  
  כםחקלאי ישראל אני מצדיע ל

  

        בדשנים ובמדבירים בהם (מזהמי הארץ , י מיםנבזבז משום שהם  מותקפים שוב ושובחקלאי ישראל

  ועוד, שעדיין קיים בארצנו ועודוקם שהם עוצרים את הקבלנים מלהרוס את כל הירמשו, )משתמשיםהם 

  .אינן נכונות ונבזיות ,טענות סרק מרושעות

 וגבינות נהדרות המגמדות גם את חלב טרי, סלטים טריים יש לנו  בגלל חקלאי ישראלזכור כי אי שנכד

 לנו בגללם מרחבים  ישפירות וירקות נהדרים וטריים במגוון ואיכות מעוררים השתאות, הצרפתיות

ו רדו  א הצפינו רק עד עמק יזרעאל או לעמקי הבקעןבעניי לאילו המפקפקים  וארץ יפה ובבקשהירוקים

  ...מדרום לרמלה לאזורי השפלה

למטע שהוא , לחורשה, נה לשדה לשלם יותר בעבור דירה הפוכל אזרח מוכןאינני מגלה סוד אם אומר כי 

  ...חןמלא  ושקט וירוק

שהחקלאות  להפך הדבר האחרון ,ות בישראל איננה דווקא כלכלהקלא אבל רוב הציבור אינו מבין כי הח

  .לי כסקטור כלכקאו דומשמשת

 סובבים , והאוכל המסורתי הקשור בהם חגי ישראל החשוביםרב (תרבות של עם קודם כל חקלאות היא

כל מה ,  הסיפורים של פעם ושל היום, הריקודים, מרבית השירים) בעקיפיןסביב החקלאות במישרין ו

. נית והתפוזיםהכל, המחרשה, הטרקטור וציורי שאנו נותנים לילדנו מגיל חצי שנה ועד זקנה הם סיפורי

 למרות  כל זאתבתוך ישובים,  בין ישוב לישוביםחמצן ומרחבים ירוק, איכות חיים, סביבהחקלאות היא 

 שטחי החקלאים ורק הם מעבדים את מרבית . ם חקלאים אחוזים מתושבי מדינת ישראל הינ2-5 שרק

 כבישים ,בנוישטח ,ים לאומייםשמורות וגנ,חשופותגבעות ,  שטחי האש שוויתרנו עלהארץ שנותרו לנו אחרי

  מעצבי הנוף הירוק הלא טבעי של ישראל כלומר הם ורק הם ארכיאולוגיה ו,שדות התעופהו

  מה ששום ענף כלכלי אחר לא יכול הם החוליה היחידה המקשרת עם לאדמתוואם לא שיבחתי די הרי 

  לעשות

  !חקלאות היא ביטחון –הכי חשוב והדבר  

 החקלאי ממלא תפקיד , ל"ה של צהר בחילות מגן על השמים ומשמש  כזרוע הארוכ היקרבעוד חיל האווי

  . הארץ ושדותיו המכסים את כלופריסת יישובימרכזי בשמירת הארץ במישרין ובעקיפין וזאת על ידי 

לאחיזה ממשית של הארץ אלא רק  מענה ןיית לא  אחר איש בטחון אושוטר, סיור,  צבאיתשום יחידה

 ,  שלא ברשותמי ישן שם, מטעו, ה מזו החקלאי יודע יותר מכל איש ביטחון מי עבר בחלקתויתר.החקלאי

  . מעשים פליליים אחרים עשהחומרים גנובים או, הוא יודע הראשון אם מישהו החביא שם נשק

  .ל" של צהןהמודיעי של המדינה יותר מכל יחידות םהעינייהחקלאים הם בעצם 

 עוד  ישראל שאין, חשוב שידעו, של ישראלהלביטחונ בכל הנוגע , שבחברתנולאטומים ,לציניקנים ,לבורים

 במזרח  חיים אנחנו, נמצאים בצרפת אין אנו. ככל המדינות שאין חשש שמישהו ירצה לחמוד אותה מדינה

 מי  שמייחס חשיבות  אין כאן,אין כאן ואקום.  בו ישנם חוקים אחרים מאילו של אירופה אזור ,התיכון

 אינם מכירים במדינתנו ולא בגלל ההתנחלויות או  שתושביואנו חיים באזור. על קרקע וזכויותלבעלות

  .או בגלל הכיבוש" עופרת יצוקה"

  

  



 

 
  

  

  והם רוצים ציונית ויהודית ישים בנוח לחיות במדינה  שאינם מרג בישראל יותר ממיליון וחצי אזרחים יש

חב הנגב אין הם משלימים עם פרישה גיאוגרפית של היהודים במר. בכל מחיר להופכה למדינת כל אזרחיה

  ." הקטן הערבי המשולש"והגליל או קו התפר בשרון ליד 

 תוההישרדומלחמת הקיום ב  הוא מכשיר חשוב ביותר היהודיגוד לכל מקום אחר בעולם החקלאי בנילכן 

  . זה ואליםןוישל ישראל במרחב ע

 ועל כי)  דולר לשעה30,000 (המחיר הגבוה של שעת טיסה במטוס קרב מי שיערער על  כשם שאין ,משום כך

  ם כלכליים מטומטמים וגם לא להכניס שיקולי אסור כך' חתיכה' מליון דולר ה100חר עולה מטוס כזה או א

כן מותר לתת לחקלאי  מים מותפלים יהיה המחיר אשר .  ויתר התשומות לחקלאימחירי המיםנכונים ל

 זה כדאי זה רווחי זה לא זאת לא -י לביטחון ותושבי המטרופולינים ישלמו או יסבסדו זאתיהיה כי אין שוו

  .טובה שעושים למישהו זו תודה לחקלאי הישראלי

 תמורה בעבור היותו שומר על ישראל ירוקה והכי ,ים תמורה בעבור המוצר המגיע לשוק יש לתת לחקלא

לכן חייבת . א שומר על קיומה של ישראל היהודית על כי הו, כמו לאיש צבא קבעבדיוק,חשוב תמורה

יא קודם כל ביטחון וככזו כך ההממשלה וחייב הציבור להצדיע לחקלאות הישראלית ולהתחיל להתרגל ש

  .לפצותהגם יש 

  ?  הבצל או החלב המגיעים לשולחננו,ההעגבנייסף מגיע  לחקלאי בעבור אז כיצד נעריך כמה כ

  .אירופה זו שאין עליה איום קיומי כשלנוקא בו דואת התשובה אני מוצא 

בנקאי בציריך הבירה משום שהוא מגן על וגמא מפצים את החקלאי כמעט בשווי ערך לבשוויץ לד

  .יפה את הארץ שהיא כה מושכת תייריםיוהוא הוא המ ,המדרונות מסחיפה

 תל אביבי וקצת משכורתו צריכה להיות כשל עורך דין או בנקאי - בדיוק יש לפצות חקלאי ישראליכך

  .יותר

  . אליהםתההתייחסו יש לסייע לסקטור החקלאי בכל דרך וקודם כל לשנות את ,לסיום

אזרחי או -ממלכתי ,אני מבטיח לכם חקלאי ישראל הציונים כי אסייע לכם בכל פורום ציבורי ,אישית

קודש שלכם  לידיעת כל הצבור כדי שתמשיכו במלאכת הישתיארת צבאי להביא עובדות פשוטות אילו

  . הציוני בישראלם גורליים המאיימים על ביתנו שנעשית חשובה מדי יום לאור שורה של תהליכי

  .נהדוף כל גישה הרואה בענף זה ענף כלכלי ולא בטחוני ונדרוש לפצותכם רק על פי אמת מידה זו

היגי נ למשובהזכיר אותו שוב וילנסקי אמר את המשפט הבא כבר לפני שנים וצר לי שעלי לחזור ולמס

  .חקלאות כאן מולדת כאן - 2010ישראל ערב שנת 

 עם שום גוף חקלאי כזה או עסקהאין לי , אין לי קרקעות שנתתי לקבלן, אינני חקלאי-הערה חשובה אישית

  .יש לי רק מדינה אחת והיא בסכנה נוראה, אף אדם לא שילם לי להיות לוביסט של הענף,אחר

  

  ן לגיאואסטרטגיהארנון סופר ראש קתדרת חייקי
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