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 אוצר ח"כ ישראל כץלכבוד שר ה
 

 שלום רב,
 

 אל תיתן ידך להרס החקלאים -לכבוד השרדחופה  קריאההנדון: 
  בארץלהמתת החקלאות שתביא  הורדת מכסים לייבוא תוצרת חקלאיתב
 

של  , להסיר ההצעהלך כבוד השראני קורא ואיש מושב בהווה,  כשר החקלאות לשעבר, חקלאי לשעבר
, לביטול המכסים על תוצרת חקלאית טרייה ותמיכה ישירה בחקלאים , 2020מחוק ההסדרים  משרד האוצר

 והרס החקלאות בישראל. , הנמוך ממילאאשר תגרום להצפת השוק, הורדת המחיר לחקלאימגמה 
 

 למהלךד לא לתת י ,שרוקוראים לך, כבוד ה ,תכנית זו של משרד האוצרלהעברת בכל תוקף מתנגדים אנו 
ביטחון התזונתי של תושבי לראשונה המגן ה, המהווה שכבת את המפעל הציוני החקלאישעתיד להמית 

 המדינה ושמירה על גבולותיה בעיבוד השטחים החקלאיים מצפון ועד דרום.  
 

אין אנו  ! ואינו מקובל עלינאך  , את החקלאים סבסד ישירותשמציע חוק ההסדרים, אמור ל ,ה"מתנה" כביכול
המדינה שאותה שירתנו כי  ,רוצים בהבטחות ומתנות, אלא רק לעבד את האדמות החקלאיות, תוך ביטחון

 ! לא תבגוד בנוותורמים לביטחונה הכלכלי,  בצבא
 

ומבין את  כי בראש משרד זה ישב מי שמכיר  ,אוצר היוותה עבורנו תקווהכשר ה כניסתך לתפקיד החשוב
, כאשר משרדך פרסם את חוק ההסדרים , אך לא  באופן הצורב ביותר נו יהתבדוהינה  מצוקות החקלאים

שאינן מכבדות  , טרח לערב ולהתייעץ אתנו, ארגוני החקלאים, טרם החלטות הרות גורל אלו, מסיבות זרות
 את ערך הציונות וההתיישבות שהנך חלק מהם.

 
על   ותכלכלי מגבלותלהתקיים  יםעלול כאשר כולם מודעים לתרחיש, בו, של סגרפים בעת קשה זו, מצו אנ

עידוד ייצור מזון עצמאי, עידוד קנייה   נושאים קריטיים כגון:יקודמו , בטחוני או ישראל, עקב אירוע בריאותי
 שימור עובדים זרים ועידוד הדור הבא בחקלאות, ולא מהלכים הרסניים!ישראלית, חקלאית תוצרת 

 
חקלאות ותעשייה חקלאית ופיתוח להבטיח המשך ממשלה הוהמקצועית, של הלאומית  הזוהי אחריות

  !קיימא בישראל-בת 
 

, וכי אלא תידון  כלכלית השר עלולות להמית עלינו שואה וכליא פוזותאנו מבקשים כי לא תתקבלנה הצעות ח
 כי בנפשנו הם!לעומקם של דברים, 

 
 .נשמח לפגישה דחופה עם כבוד השר

 
 

 ,בכבוד רב
 ירון בלחסן, 

 בישראל גון מגדלי הפירות מנכ"ל אר
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