נאום שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל בטקס חילופי השרים

"כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" .התורה מצווה אותנו לטעת עצים בארץ ישראל .עץ מסמל
חיים .בהתחלה הוא קטן אבל אט אט הוא גדל ,שורשי נטועים עמוק באדמה וענפיו גדלים ומתרחבים,
מצמיחים עלים יפים ופירות מהודרים .כך גם אנחנו  -כל דור מתווסף לדור שקדם לו .מתחבר אליו,
מייפה אותו ומשתלב בו.

לפני  102שנה ו 122שנה כשהגיעו לארץ ישראל החלוצים הראשונים ,הם הקימו קיבוצים ומושבים
והפכו לעובדי אדמה .הם היו חקלאים .לא בנקאים ולא הייטקיסטים .חקלאים .הם יזמו ופעלו כדי
לקצור את היבול במו ידיהם.
החקלאים הרפתנים עובדי הלולים הקימו את המדינה בידיים והגיע הזמן להחזיר את הגאווה ואת
הכבוד לחקלאים.
מי שעובד את האדמה נקשר אליה ומרגיש מחובר אליה .האדמה איננה עוד איזה שטח שבא והולך
ושאפשר להחליף אותו .מי שמחובר לאדמה מחובר למקום שבו הוא חי.
כשאנחנו עובדים באדמת ארץ ישראל אנחנו זוכרים שאנחנו חלק מעם ישראל ושאכפת לנו לא רק
מעצמנו אלא מכל עם ישראל .יש דרך יותר טובה להרגיש את האחדות בעם ישראל? את הקשר שלנו
אחד לשני?
חקלאות זו שליחות .ואנו צריכים לדעת לאפשר לחקלאים להתפרנס בכבוד .הם לא מרוויחים
משכורות עתק ולא חיים על חשבון אף אחד אחר .הם עובדים למחייתם ונותנים לכולנו את השפע
שיש כיום ברשתות השונות.
לצד זה אנו צריכים לפעול לטובת הציבור הישראלי .גם בתחום החקלאות יש מה להוזיל את יוקר
המחיה ואנחנו נפעל להוריד את יוקר המחיה .צריך לפעול להורדת יוקר המחיה אבל בלי לדרוס את
החקלאים .צריך למצוא את האיזונים הנכונים כדי שהחקלאים יוכלו להתפרנס בכבוד מצד אחד
ומחירי המזון ירדו מצד שני.
אסור למדינת ישראל לאפשר לענף החקלאות להיעלם .מדינת ישראל מעודדות 'תוצרת הארץ' וצריך
להמשיך ולעודד את יבול הארץ.
ענף החקלאות בישראל שופע פיתוחים טכנולוגיים שכבר קנו לעצמם שם בכל העולם .בכל העולם
משתמשים במערכות שמפתחים כאן בישראל .כאן בבית דגן ובמקומות אחרים בארץ יש מכוני מחקר
ואנחנו צריכים וגם נמשיך להשקיע במחקר.
כמו בתחומים אחרים ,אין סיבה שלא יהיו השקעות מחו"ל בחקלאות הישראלית ואנחנו נפעל להביא
השקעות כאלו מחו"ל.
ישראל היא מעצמת סטרט-אפ עולמית לא רק בתחום ההייטק אלא גם בתחום החקלאות .יש יזמות
ישראלית חדשנית ונהדרת בחקלאות .אנחנו צריכים למנף את הידע והמוח הישראלי ,את היזמות
הישראלית ולהמשיך להיות חדשניים ,יצירתיים ומובילים בעולם כולו.

