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הלמ"ס בכנס "חקלאות וסביבה" :אם המגמה תימשך  -בשנת  2020יהיו בישראל רק  5,000חקלאים
גדי גולן
24/5/2005

החקלאות בישראל נובלת  -בשלושת העשורים האחרונים חלה ירידה מתמשכת במספר העוסקים בענף בישראל .כך עולה מנתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,שהוצגו אתמול )ב'( בכנס "חקלאות וסביבה" ,שארגנו במשותף מוסד נאמן שבטכניון ,המשרד לאיכות הסביבה ,מרכז
המועצות האזוריות החברה להגנת הטבע וארגון חיים וסביבה.
הנתונים מצביעים על כך שהחקלאות בארץ נעלמת והולכת בקצב מדאיג .בשנת  1970היו בארץ  60אלף חקלאים עצמאיים .בשנת 2003
התכווץ מספרם ל 20-אלף  -צניחה של  .60%על-פי הנתונים ,אם תימשך מגמה זו ,יהיו בשנת  2020רק  5,000חקלאים במדינת ישראל,
ולמעשה ,באם לא יינקטו צעדים לשינוי המגמה ,תיעלם החקלאות הישראלית תוך שנים מועטות.
השר לאיכות הסביבה ,שלום שמחון ,שכיהן בעבר כשר החקלאות ,אומר כי "חובה על הממשלה להבטיח את עתידה של החקלאות
הישראלית ,וזאת לנוכח תפקידיה המרכזיים של החקלאות בהבטחת עצמאותה של המדינה ובשמירה על השטחים הפתוחים במדינה קטנה
וצפופה כישראל ,ששטחה ילך ויצטמצם בשנים הבאות עם התקדמות התהליך המדיני".
בנוסף ,הוצג בכנס סקר דעת קהל שבוצע על-ידי חברת שילוב ,ממנו עולה כי הציבור בישראל מכיר בצורך בקיום חקלאות בארץ לשמירת
הסביבה ,הנוף וערכי המורשת ואף מוכן לשלם עבור כך 63% .אמרו כי חשוב שתישאר חקלאות בארץ 62% .הסכימו עם הקביעה כי
החקלאות תורמת לשיפור הנוף ולסביבה ,ו 41%-אמרו כי אסור לייבא תוצרת חקלאית מתחרה אפילו אם תהיה זולה ב 10%-בהשוואה
לתוצרת המקומית .התמיכה בחקלאות בקרב הציבור הדתי גבוהה בהשוואה לכלל הציבור.
בכנס השתתפו השר לאיכות הסביבה ,שלום שמחון ,מנכ"ל משרד החקלאות ,יוסי ישי ,ח"כ עמרי שרון ,מרכז השדולה הסביבתית בכנסת,
ראשי מועצות אזוריות ,ראשי הארגונים הסביבתיים ,נציגי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד החקלאות ועוד.
לטענת מארגני הכנס ,חקלאות נכונה חיונית לקיום מדינת ישראל ,חיונית לשמירת הסביבה ,המורשת והשטחים הפתוחים" .ללא חקלאות
נאותה ייפגע נוף הארץ ,יופקרו שטחים ,הישימון יגבר ואיכות הסביבה בישראל תפגע מאד .החקלאות תורמת לחברה ערכים סביבתיים,
ביטחוניים וחברתיים" ,אומרים המארגנים.
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