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מעל  130תכשירים
גדות אגרו הוא שמה החדש של חברת אחים מילצ'ן,
שנוסדה בשנת  ,1950לאחר שנרכשה בשנת 2010
על ידי קבוצת גדות .בעלת החברה היום היא קרן טנא.
בראשית דרכה עסקה החברה בעיקר בשיווק דשנים
מתוצרת מקומית .בשנות השישים של המאה ה20 -
הרחיבה החברה את פעילותה בחקלאות והתקשרה
עם חברות בינלאומיות המייצרות תכשירים בתחום
הגנת הצומח וכן עם חברות זרעים בינלאומיות.
בצוות גדות אגרו נמצאים מאנשי מקצוע האמונים
בייעוץ ,בהדרכה ,בניסויי שדה חקלאיים בתחומי
הגנת הצומח ,מווסתי צמיחה ,זרעים ,תברואה ,טיפול
בפרח הקטוף ובהתאמתם לצרכי החקלאות בישראל.
בתחום הגנת הצומח ,החברה מייצגת חברות
בינלאומיות בעלות מוניטין מהגדולות בעולם ,ביניהן:
Bayer Crop Science, Syngenta, Dow Du
 Pont, FMC, Arysta Life Science, Fineועוד.
מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,מתמקדת פעילות
גדות אגרו בייצור ,בפיתוח ובקידום המכירות של
המוצרים לפרח הקטוף (.)TOG, Long Life
מאז ומתמיד שקד צוות גדות אגרו על פיתוח
תכשירים חדשים ,בצד הרחבת הידע והשימוש
בתכשירים הקיימים והמוכרים .בימים אלה ,נמצאים
תכשירי הדברה נוספים על סף רישוי ,בהרחבת תווית
ובהליכי ניסויים ולמידה .אנו בטוחים שסל מוצרים זה
יגדל בכמות ובאיכות ,ויעמיד לרשות החקלאים מגוון
תכשירים איכותי בגידולים השונים.
צוות האגרונומים של גדות הינו מהרחבים
והמובחרים בארץ ,עיקר עיסוק החברה הוא בפיתוח
וברישוי של תכשירים מקוריים .המאבק לשמור
על תכשירים ברמה גבוה אינו קל ,כיון שהמציאות
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הישראלית מאפשרת הכנסת תכשירים גנריים,
יחסית בקלות .ניתן לראות ,מבדיקות שעורכים אנשי
משרד החקלאות ,באופן שיגרתי ומתמיד ,כי חלק
מהתכשירים הגנריים אינם מכילים את כמות החומר
הפעיל המוצהרת בתווית .סטיות אלו מגיעות ,במקרים

בשנות השישים של המאה ה20 -
הרחיבה החברה את פעילותה בחקלאות
והתקשרה עם חברות בינלאומיות
המייצרות תכשירים בתחום הגנת הצומח
וכן עם חברות זרעים בינלאומיות
מסוימים עד ל .20% -חברתנו מקפידה להביא
ולרשות אך ורק תכשירים אשר עומדים בכל התקנים
הנדרשים.
לעיתים אנחנו מקבלים לפיתוח ולרישוי בישראל,
תכשירים בשלב התחלתי טרם קבלת הרישוי
באירופה ,זאת כיוון שהחברות הבינלאומיות מעריכות
את הפיתוח והמקצועיות אשר החברה מפגינה באופן
עקבי במשך עשרות שנים.
לאורך השנים ,פותחו בחברת גדות אגרו מספר
תכשירים ושיטות מיוחדות להדברה ,אשר היוו
ומהווים עד היום אבני דרך בהדברת פגעים מרכזיים
ומשמעותיים בחקלאות ישראל .לדוגמה :קוטלי

הפטריות מנקור וסנדוקור .שני תכשירים אלה הפכו
לשילוב של שלושה קוטלי פטריות ,הידוע בשם -פוליו
גולד קורזייט .שילוב זה נותן פיתרון מצוין להדברת
ולמניעת מחלת הכימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה.
חברת גדות אגרו חרטה על דגלה לאורך שנים,
לתת לחקלאי את הפתרון הטוב ביותר גם אם הוא לא
בא מסל המוצרים של החברה .היושרה והמקצועיות
הם חלק בלתי נפרד מדרישות התפקיד מכל אחד
מהמנהלים ומאנשי השדה של החברה.
במהלך השנים ,התפתחה החברה גם בתחום
הייצור והפיתוח של מוצרים לפרח הקטוף ,אשר
מיוצאים לחו"ל .כמו כן ,אנו נמצאים בתהליכי
התפתחות והתרחבות בשתי מחלקות ,יחסית חדשות
אצלנו  -תכשירים ומוצרים לגן הבית ולתברואה .קיים
אצלנו רצון בלתי פוסק למצוא תכשירים וטכנולוגיות
חדשות לרווחת החקלאי ולשיפור איכות הסביבה
כדוגמת יריעות מתכלות ותכשירים חדשניים ,ירוקים
וידידותיים לסביבה ,מחזית המחקר והפיתוח ברחבי
העולם.
לאורך שנים ,מקיימת חברת גדות אגרו ,יחסי
עבודה מצוינים עם כלל גורמי המחקר ,הפיתוח,
ההדרכה והשיווק בתחום הגנת הצומח ובתחום
הזרעים בישראל.
תודתנו נתונה :למדריכי שה"מ במשרד החקלאות,
לחוקרי מינהל המחקר החקלאי ,לחוקרי הפקולטה
לחקלאות באוניברסיטה העברית ,לשירותים להגנת
הצומח ובמיוחד לציבור החקלאים ,על העזרה ,על
האמון ועל שיתוף הפעולה בשנות עבודתנו בצוותא
ומקווים להמשך עבודה פורייה בעתיד.

השבוע הושק לראשונה שבוע החקלאות של
ישראל .שבוע של חיבור הקהל הישראלי עם האדמה,
הערכים שבבסיס החקלאות והסיפור של החקלאים
בארץ .השבוע הזה הוא פתיח למסורת שתאפשר
לילדים ,נוער ולאזרחי המדינה להתחבר למקום
הראשוני הזה שממנו התחיל הכל .שיאו של השבוע
הוא בט"ו בשבט ,אולי אחד החגים החקלאיים
המרכזיים שממקדים אותנו על שמירת טבע ושטחים
פתוחים.
המרחב הכפרי בישראל משתרע כיום על פני
כ 85%-משטחה ומייצר מקור תעסוקה למאות אלפי
איש בישראל .עם קום המדינה היהודית ,היה לחקלאות
מעמד ייחודי ומשמעותי ,יש שיאמרו אף שמיימי ,בפיזור
האוכלוסייה שהלכה וגדלה במדינה החדשה ובצורך
לספק תעסוקה ומזון טרי לפיות בארץ המובטחת.
החקלאות היא לא רק האוכל הכי טעים ,בריא וכייפי
בצלחת שלכם ,היא הביטחון התזונתי שכל מדינה
מפותחת חייבת לספק לאזרחיה ,בייחוד כשבעולם
מדברים על תחזיות שחורות של משבר מזון עולמי שבו
הביקוש למזון עלול לעבור את יכולותיה של החקלאות
לייצר מזון.
החקלאות היא הנוף הירוק כשאתם נוסעים לטייל
והכוח המניע של התיירות הכפרית :הצימרים ,היקבים,
מכוורות הדבש וכל המקומות שאתם לוקחים את הילדים
שלכם כדי ללמד אותם שהעגבנייה לא גדלה על המדף
בסופר .החקלאות היא הריאות הירוקות שלנו ,ביכולתה
למנוע שריפות ,שחיפה והכרמל כבר חוו על בשרם
את מחיר היובש .החקלאות מספקת פתרון לסילוק מי
השפכים ,המהווים מפגע אקולוגי וכמובן משמשת כזרוע
לשמירה על קרקעות ובטחון הגבולות של מדינת ישראל.
מי מאיתנו לא ביקר בשנה האחרונה בקטיף פירות,
ליקוט ירקות או מכירות ישירות מהשדה למקרר הביתי.
מי לא שמע על טרנד הגינות הקהילתיות שהגיע למרחב
האורבני? על פניו ,נראה כי חקלאות מקומית חזקה היא
אינטרס של הציבור ושל מנהיגיה.
אך אם נשפוט על פי זעקת החקלאים בשנים
האחרונות ,נראה כי לא רחוק היום שבו החקלאות
הישראלית תחתום על טופס טיולים ותזדכה על הטוריה
ועל הכובע טמבל ואת הירקות והפירות הטריים וגם המזון
הטרי תחליף תוצרת מיובאת ,פחות טרייה ,פחות איכותית
ולא מפוקחת.
אכן ,ימים קשים ומסוכנים עוברים על החקלאות
הישראלית ולא פחות מכך על אדמות המדינה ועתיד
המשילות בהן .אם בעבר האתגר המרכזי היה בתחום
הקרקע ,האמצעים והשוק למכירת התוצרת החקלאית,
אז היום יותר מתמיד האתגר הוא חידוש הכוחות הפועלים
והיוצרים שיחדשו ויפריחו את חקלאות העתיד.
מכיוון שבמדינת ישראל כמו בכל מקום בעולם הקיום
בנוי על התלם ,הצעירים של ימינו לא רק ימציאו את
החקלאות מחדש במודלים כלכליים מעולים ,אלא גם
יהפכו את האדמה למרחב העיצוב המרכזי באישיות
ובחינוך האדם.
שבוע החקלאות וימי ט״ו בשבט בשנת ה 70-של
מדינת ישראל הוא זמן לגאווה ישראלית על מה שהושג
והזדמנות לחזות ולהגדיר את חזון העתיד!
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המערכת וההפקה אינן אחראיות לתוכן המודעות ולאמור בתכני המערכת .המערכת וההפקה
מבקשות להבהיר כי אין לראות במאמרים ו/או במודעות משום המלצה מכל סוג שהוא וכי אלה
אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי פרטני .ההפקה ו/או המערכת אינן אחראיות לכל
נזק שייגרם ,אם ייגרם ,לכל גוף או אדם שהוא עקב האמור ו/או הסתמכות על האמור במגזין ,גם
אם הוא חסר ,חלקי ,לא מעודכן ,מוטעה או משובש .ט.ל.ח.
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אתה חושב על פוליטיקה?
"תשמע ,אני לא אשקר ,בכל המלחמות
שאנחנו עושים ,יש ימים שאי אפשר להכיל כבר
את חוסר ההבנה של מקבלי ההחלטות עד
כמה חקלאות היא צורך קיומי של מדינה ,בטח
מדינה כמו ישראל והרבה פעמים בוער בי הרצון
להיכנס לשם ולטלטל את המערכת .בסופו
של דבר הפוליטיקה לכשעצמה היא האמצעי,
החקלאות והביטחון הם המטרה".
אז מה עכשיו?
עכשיו גוזמים...
ובכל זאת?
"הרבה דברים ,בחקלאות אף פעם לא
משעמם ,כל יום יש קרב חדש .יש לנו המון
חקיקות בקנה שאנחנו מובילים עם מספר חברי
כנסת בנוגע לפשיעה החקלאית ,לפערי התיווך
לתשלומים מיותרים שמשלמים למדינה בגין
כל עובד זר ועוד ועוד ואנחנו עובדים קשה גם
בכל הקשור לחיזוק המשק כולו דרך נשיאות
הארגונים העסקיים ,שם אני מכהן כיו"ר הנהלת
הארגונים העסקיים לצדו של שרגא ברוש.
בשולחן הנשיאות יושבים כל המעסיקים במשק,
כל אחד בכובעו ופועלים להשיב את המשק
לפריון וצמיחה לטובת המעסיקים והעובדים,
בניסיון לשמור על רצון ילדינו לחיות בארץ
ישראל ולא לפזול החוצה".
מה עם הילדים שלך? הם מתכוונים
להחליף אותך ביום מן הימים בחקלאות?
"יש לי שלושה ילדים ,שניים שכבר מספיק
גדולים וכנראה כבר לא יחליפו אותי .כל אחד
פנה לדרך שנראית לו כרגע יותר מבטיחה
מענף החקלאות .ועוד בן חייל שעדיין לא ברור
מה הוא יבחר ,אבל מה שבטוח שאני אמשיך
לעשות את הכל בשביל להחזיר את ענף
החקלאות למקום רווחי כדי שבהחלט יהיה לו
על מה לחשוב".
ומה אתה מייעץ לאלה שבאמת נמצאים
בבעיה ואין להם דור המשך?
זו בעיה גדולה שבהחלט הופכת את הבטן.
אנחנו עובדים על זה בכל הכח .גם בשיתוף פעולה
עם ארגון השומר החדש ששם לו מטרה להחזיר
את הצעירים לחקלאות וגם עובדים על תכנית
עם משרד החקלאות שתתמרץ את דור ההמשך.
אני רוצה להאמין ,וכשאני מדבר על אמונה אני
מתכוון לאמונה באנשים ובערכים שעליהם גדלנו,
שהחקלאות כאן כדי להישאר והיא תהיה כאן עוד
הרבה אחרינו ,על זה לפחות אני נלחם".
תרצה להוסיף משהו לסיום?
"אם חקלאות כאן ,מולדת כאן ,כפי שקבע
סמילנסקי"
לא קצת ארכאי? אולי כבר אפילו ציני?
"זה נכון היום יותר מתמיד .תמיד תזכור מה
היה קורה אם מדינת ישראל היתה מחליטה
לייבא מים מטורקיה ולא להקים מתקני
התפלה .איפה ארדואן היה שם אותנו היום.
אותו דבר לגבי ה BDS-והחרמות באירופה.
מדינת ישראל צריכה להיות מסוגלת לספק
לאזרחים שלה מזון מקומי ,מבלי להיות תלויה
בחסדיה של אף מדינה".

נשיא התאחדות האיכרים
בישראל לא שולל כניסה
בעתיד לפוליטיקה
מה שיותר ברור ,שמישהו צריך להתעורר שם למעלה  -בירושלים
מאת :גיל כהן
את דובי אמיתי פגשתי ביום שישי בבוקר
לבוש במה שהוא נוהג לכנות מדי ב' ,כשהוא
גוזם את עצי הקיווי שלו על גבול הלבנון וברקע
נשמעים קולות המואזין מהעבר השני של הגדר.
אמיתי ,דור רביעי למשפחת חקלאים ,הנמנים עם
מייסדי המושבה מטולה .אורי ,אביו של אמיתי בן
ה ,84-שנכח בפגישתנו ,ממשיך לעבוד בכל בוקר
במטעי הנשירים של המשפחה.
"זו עבודה לנפש ,שישי עד ראשון אני מתייצב
קבוע ,בחום ,בקור ובכל מזג אויר .זה הכיף ,זו
הנשמה  -נשימה עמוקה לפני הקרבות השבועיים
והעזים שמנחיתים לנו על הענף חדשות
לבקרים".
אמיתי שהרבה בשיחתנו לשלב דוגמאות מן
הצבא ,רכש את העגה הצבאית שלו כלוחם
ומפקד בצה"ל בשירות פעיל שהוא ממלא עד
היום כאל"מ במילואים בפיקוד צפון.
בשאר השבוע ,כאמור ,מדרים למרכז למשרדי
התאחדות האיכרים ,שם מתנהל לדבריו המאבק
היומיומי על הישרדותה של החקלאות הישראלית.
"אם המצב ימשיך כפי שהוא ומדינת ישראל
לא תקבל החלטה אסטרטגית ותתווה מדיניות
ברורה לחקלאות ,שתיתן סיבה טובה לצעירים
לחזור הביתה ,אני לא בטוח שאחר כך יהיה קל
לשקם את מה שנעלם" ,אומר אמיתי.
על איזו מדיניות אתה מדבר?
"בכל השנים הללו ,מדינת ישראל לא השכילה
לבנות מאגר מידע שהמגדלים יכולים לתכנן על
פיו את עסקי העונה הבאה .אני מתכוון לביקוש
של הצרכנים אל מול תכנון ומיפוי  GISשל גידולי
החקלאים ברמה הארצית ,על מנת שלא יהיה
מחסור לצרכנים מחד ושלחקלאי יהיה רווחי
מאידך.
בנוסף ,החקלאים מצפים שמשרד החקלאות
יספק תשובות ופתרונות לחקלאים ,אבל
הסמכויות העיקריות שנוגעות לחקלאות שהן
מים ,קרקע ועובדים זרים  -נמצאות במשרדים
אחרים .המים במשרד התשתיות ,הקרקע
במשרד האוצר והעובדים הזרים ברשות
האוכלוסין וההגירה .כשהסמכויות מבוזרות ,לא
ניתן לעבוד על פי תכנית סדורה ,אלא לעסוק כל
היום בפוליטיקות שבין המשרדים ובבירוקרטיה
של כל משרד".
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אבל איך תסביר את זה שהחקלאים
בישראל קורסים והחקלאות הישראלית
נתפשת כמובילה בכל העולם?
"פשוט מאוד ,עם קום המדינה החקלאות
היתה מזוהה עם ההתיישבות והיתה לה משמעות
עצומה בחיזוק גבולות המדינה (מה שאגב לא
השתנה אך הרבה יותר קשה לתפוש את זה
היום בתוך כל הפופוליזם ומלחמת ההישרדות
של האוכלוסייה על מגזריה וענפיה) ומדינה
קטנה כמו ישראל ,שנאלצה להתמודד עם
נתוני פתיחה מאתגרים של קרקע ,אקלים ומים,
השכילה להפנות משאבים ציבוריים משמעותיים
להתפתחות החקלאות והקמת יישובים ולכן

שמשרד החקלאות נותן להם גב מלא אך תלויים
במלחמות מול משרדים אחרים (בהמשך לביזור
שדיברתי עליו) כמו הגדלת מכסות העובדים
הזרים ,הקמת שוק סיטונאי חדש שייצר תחרות,
פיתוח תשתיות להובלת ואיגום מים לאזורים
המנותקים מהמערכת הארצית ועוד שורה של
נושאים שהחקלאים נאלצים להתמודד איתם".
אז נשמע שהתקשורת עושה עוול לשר
שהיא אומרת שהוא דואג רק ליהודה ושומרון?
"אני אינני הדובר של השר ,אבל כולנו יודעים
מה זו פוליטיקה .אני בסך הכל אומר שהשר הוכיח
בכמה מקרים שהוא קשוב לקשיים ,אבל מפה יש
עוד עבודה ודרך ארוכה כדי להחזיר את החקלאות

"אם המצב ימשיך כפי שהוא ומדינת ישראל לא תקבל החלטה אסטרטגית
ותתווה מדיניות ברורה לחקלאות שתיתן סיבה טובה לצעירים לחזור הביתה,
אני לא בטוח שאחר כך יהיה קל לשקם את מה שנעלם"
הטכנולוגיה והמיכון החקלאי שהתפתחו
בישראל נחשבים לפורצי דרך בעולם .הבעיה
שלנו שלמרות שאנחנו הסטארט-אפ ניישן
של החקלאות והמנהיגים והפוליטיקאים שלנו
יודעים להתרברב על כך בחוץ ,הם לא זוכרים
את זה כשהם חוזרים לארץ .אם החקלאות שלנו
תגווע אז הדיפלומטיה החקלאית והפורצת דרך
תגווע עמה.
מה אתה חושב על שר החקלאות הנוכחי?
"תשמע ,ביקורת וחילוקי דעות תמיד יש
ותמיד יהיו .אבל במבחן התוצאה אנחנו רואים
שבשנתיים האחרונות הצלחנו להוביל עם השר
והמנכ"ל הנוכחיים ,מספר שינויים שלא הצלחנו
קודם .ביטלנו את מס המעסיקים על עובדים
זרים בענף החקלאות שהיה מיותר ,צמצמנו את
הפער בהוצאות המותרות בניכוי ממס בעלויות
ההעסקה הזרה .הובלנו את ועדת המחירים,
האמונה על הפיקוח במשרדי האוצר והחקלאות,
לבחון את רווחיות הקמעונאיים בתוצרת
הצמחית .צמצמנו משמעותית את סמכויותיה של
מועצת הצמחים בתקווה שנמשיך עד לסגירתה,
יזמנו מערך משותף של סימון תוצרת כחול לבן
על המדפים ויש לנו מספר נושאים פתוחים

למסלול הצמיחה והגדלת כושר התחרות של
החקלאים על המדפים בארץ ובחו"ל".
גם הפוליטיקות בתוך הענף החקלאי לא
מועילות לכם ואפילו מזיקות:
"פוליטיקה יש בכל מקום ,אבל לפני שאני
מבקר אחרים אני מסתכל קודם כל על עצמי ואני
הולך לישון כל יום בתחושה שאני עושה כל מה
שאני יכול עבור החקלאים והחקלאות".
למה צריך בכלל כל כך הרבה ארגונים?
"ישנן  3תנועות מיישבות בישראל וההבדל
הגדול ביננו ניכר כבר בשם :התאחדות האיכרים
שהיא התנועה המיישבת הראשונה שקמה על
חקלאים בעלי קרקע פרטית ,מה שנקרא מושבות.
תנועת המושבים שחברים בה המושבים והתנועה
הקיבוצית שהיא כמובן של הקיבוצים .ההבדל
הגדול ביננו שלקיבוץ ולמושב יש עוד אינטרסים
מלבד חקלאות ולעיתים קרובות האינטרסים
מתנגשים .אנחנו באיכרים עוסקים בחקלאות
פראקסלנס ,עבור כל החקלאים בכל צורת
התיישבות .אבל טוב שיש תנועות שמטפלות
בתחום הרחב יותר של ההתיישבות ושיש מי
שמטפל בנושאי הליבה של החקלאות ,היכן
שהאינטרסים משיקים יש גם שיתופי פעולה".

דובי אמיתי ,נשיא התאחדות האיכרים במטע הנשירים של המשפחה
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חקלאים צעירים פורצי דרך

חיבור דור העתיד
לעבודת האדמה

מאת :איתי קדוסי

אמש ,31.1.18 ,ערב חג ט"ו
בשבט ,נחנכה שדולה חדשה
בכנסת " -חיבור דור העתיד
לעבודת האדמה" בהובלת
ח"כ חיים ילין (יש עתיד)
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מצמיחים חקלאים חדשים
בימים אלה מוקם מיזם חדש בשומר החדש " -צעירים לחקלאות" שמטרתו
להצמיח דור חדש של חקלאים בישראל .כיום ,הנתונים מצביעים על ירידה
משמעותית בכמות החקלאים בארץ ועלייה בגיל הממוצע של חקלאי בישראל.
אנו רואים הזדמנות לשנות מגמה זו ולחבר צעירים למודלים של חקלאות חדשנית
וטכנולוגית דרך ליווי פרטני ,הכשרות מקצועיות ,פיתוח מענקים בשיתוף משרדי
ממשלה ומציאת פתרונות למימון ראשוני להקמת משקים חדשים.
עינת בן נון ,מנהלת המיזם" :החזון שלנו הוא להפוך למדינה שבה חקלאי צעיר
יכול להתגאות בעיסוקו ,להתפרנס בכבוד ולקבל ליווי ועידוד לתעסוקה בת קיימא
בתחום החקלאות".
חקלאים צעירים מוזמנים לפנות בטלפון052-2286684 :

צילום :ארז ביט

איפה נמצא השטח שלך?
בית לחם הגלילית
מה את מגדלת?
"אני ובעלי ניצן הקמנו יער מאכל  -יער המשמש לחקלאות בת קיימא.
המטרה של היער לספק נישה אקולוגית למינים רבים של בעלי חיים,
צמחים ופטריות .אנחנו מחזירים את הקרקע
למצב של חיות אחרי סחיפת הקרקע .אנחנו
שם :יולי בצר
מחפים אותה עם רסק גזם על מנת להגן על
גיל29 :
הרטיבות והחיים שבה ,ושותלים בה צמחיית
חקלאות
חלוט עד שהיא תהיה טובה יותר לשתילת
בת קיימא
צמחי פרי .אנחנו מתכננים להקים בריכה
אקולוגית ומטבחי טבע ,ולהזמין אנשים
להגיע וללקט .בנוסף ,התחלנו לייצר גינות ירק שבהן נתחיל לשתול
ירקות ולחלק תוצרת".
מתי התחלת ולמה בחרת בזה?
״התחלנו לפני ארבעה חודשים .עד כה שתלנו  200צמחים ובט״ו
בשבט הכמות תוכפל .אני ובן הזוג שלי באים מתחום של הקיימות  -לי יש
תואר בפיתוח סביבתי בבן גוריון ובן הזוג עשה קורס  pdsב״חווה ואדם״
ומאז עוסק כמתכנן שטחים .עברנו מהדרום למשק של סבתו של ניצן
בבית לחם הגלילית על מנת לייצר איזושהיא חוויה חקלאית שמשלבת
את כל הידע שכבר קיים ושאנשים ייחשפו וילמדו מהי חקלאות בת
קיימא .אנחנו מנחים קורס של גינה מזינה בה אנחנו מלמדים איך לגדל
בבית עצי פרי ואיך לתכנן את הגינה בבית בצורה שבה אנשים צריכים
להשקיע פחות משאבים ,מים וכסף .יש המון פרקטיקות שאפשר ליישם
בחיי היום יום.״
איך בחורה צעירה כמוך מחליטה ללכת על מקצוע שכולם
בורחים ממנו?
״זה להגשים חלום מבחינתי .אתה ממציא מקום ויוצר מציאות
הרמונית .זה ויתור גדול לא לעשות את זה .לצאת החוצה ולגעת בידיים
באדמה אחרי שעשית משהו שאתה יכול לראות בעיניים ולקבל תוצר,
זה ממלא את הנפש.״
למה לדעתך זה חשוב?
״יער מאכל מנסה לתת מענה לכלכלה וחברה ,הרי צריך לספק
אוכל ומקום לסביבה .בנוסף היער מחבר את הקהילה .אנחנו שומעים
מהקהילה מה הם היו רוצים לראות בשטח וקורים כאן הרבה מפגשים
קהילתיים ,הדרכות ולמידה .זה יותר מרכז קיימות מאשר שדה.״

איפה נמצא השטח שלך?
קיבוץ חוקוק
מה אתה מגדל?
"בעיקר ירקות עליים למינהם ,סוגים שונים של חסות ,סלרי ,חרדלים
מיוחדים ומנגו ,מגוון סוגים של תרד ובקיץ עגבניות וחצילים מיוחדים".
אתה מגדל גידולים מיוחדים?
"אנחנו מגדלים סופר פוד שנקרא גוג׳יברי-
שם :טירן אלי
זה סוג של פרי שיש לו סגולות מרפא מיוחדות.
גיל30 :
יש לנו יצור של מיקרו  -סוג של נבטים עם ערכים
ירקות עליים
תזונתיים מאוד גבוהים ומאוד טעימים .אנחנו
למינהם
מגדלים דגים וירקות ביחד במערכת סימיוטית,
ובזכות כל מיני שיטות גידול טבעיות שמטיבות
עם המים של הדגים גדלים אצלנו צמחים מסוימים כמו בזיליקום ,טימין,
תות ונענע שמאופיינים בריח ממש חזק ,ממש כמו בושם".
מתי התחלת ולמה בחרת בזה?
"לפני ארבע שנים .אבא שלי חקלאי והיה רועה כבשים ,ולי היה ברור
שאני רוצה לעסוק בחקלאות .למדתי נטורופתיה בווינגייט ולמדתי על
התהליכים הפיזיים של הצמח וזה מאוד משך אותי".
איך בחור צעיר כמוך מחליט ללכת על מקצוע שכולם בורחים ממנו?
״זה לא קל אבל כיף אמיתי .יש פה אווירה מדהימה שיוצרת קהילה
אדירה ואני איש שטח אז טוב לי להיות במקום הזה״.
למה זה חשוב?
"אנחנו מקדמים מיזם שנקרא ירוק בכפר ,שבמסגרתו אנחנו מקיימים
סדנאות לגידול ביתי ומלמדים אנשים כיצד לגדל מזון בכל מקום .בנוסף
אנחנו מבצעים מיחזור מלא של פסולת החווה ,שמשמשת מזון טרי לבעלי
החיים שאנו מגדלים .המטרה שלי כחקלאי היא להיות אחראי על בטיחות
המזון בקהילה ואפשר לראות שהחקלאות באמת יוצרת כאן קהילתיות".

מתי התחלת ולמה בחרת בזה?
"לקראת סיום התואר הראשון במכללה למדעי הים
במכמורת ,נדרשתי לבחור נושא לעבודת הסמינריון.
בה בעת התחיל בדרום מבצע עופרת יצוקה ,ונקראתי
לשרת בתוך עזה  -לא הספקתי לבחור נושא לסמינריון ובינתיים כל הנושאים נבחרו .הדיקן
אישר לי לבחור כל נושא וכך בחרתי בנושא ההידרופוניקה
והאקוופוניקה .במהלך עבודות ההכנה של הסמינריון
שם :מוטי כהן
התאהבתי ברעיון ובעקרונות וידעתי שזה יהיה תחום
גיל36 :
גידולים הידרופוניים העיסוק שלי בשנים הבאות .לאחר סיום התואר הקמתי
עם חבר את חברת  LivinGreenוהתחלתי לייעץ
בחוות בכל הארץ
לארגון המזון העולמי של האו"ם בתחום ולכתוב ,יחד עם
שותפים ,את המדריך בנושא זה של ארגון המזון העולמי".
מה אתה מגדל? ומה ייחודיות שלכם?
"אני מתמחה בהידרופוניקה  -גידול צמחים במצע מנותק ללא שימוש בהזנה דרך אדמה
דשנה ,כלומר ללא צורך באדמה ובאקוופוניקה  -גידול סימביוטי של בעלי חיים וצמחים
בסביבה מימית אחת .הפרשות בעלי החיים משמעות לדשן לצמחים ואילו הצמחים
סופחים את ההפרשות ומטהרים את המים לבעלי החיים.
הירק הגדל בחוות הוא ללא ריסוסים כימיים .ירק זה גדל בקרבת הצרכן ונמכר עם
השורש עצמו  -זה מקנה לירק עמידות וטריות לאורך זמן רב.
הייחודיות שלנו באה לידי ביטוי בתפיסה הנגשת הגידול ההידרופוני כגידול  .DIYבדומה
לתכנון גינה קונבינציונלית בגידולי אדמה המחייבת תשתית מסוימת כך יצרנו מספר
רכיבים שהם התשתית לבנייה עצמית של מערכת הידרופוניקה ביתית.
החזון שלנו הוא הנגשת שיטות החקלאות המתקדמת למגדל הביתי והמסחרי כאחד
וזאת באמצעות הפצת ידע ופיתוחים טכנולוגיים".
למה לדעתך זה חשוב?
"הידע על יתרונות ההידרופוניקה היה קיים במשך עשרות שנים :שימוש בכ 20-אחוז
מהמים או מהדשן ,גידול ורטיקלי על קירות בכמויות ובאיכות גבוהות מאוד ללא צורך
באדמה כלל .אבל הנגישות לידע הזה ולציוד לא הייתה קיימת.
בשנים האחרונות ,יחד עם מהפיכת האינטרנט ,הפכו הציוד והידע נגישים ויחד איתם גם
היכולת לגדל בשיטות המדהימות האלו :בחצר ,על הגג ,בתוך הבית ,במשרד ,בבית ספר
ואיפה לא?
בטווח הקצר אנחנו מתכננים להמשיך ולהנגיש את הרעיון לציבור הרחב את האפשרות
של גידול ירק במערכות כאלו .כמו כן אנחנו מתכננים להעמיק את פעילותינו בשוק מערכות
צמחי נוי וקירות ירוקים הידרופוניים.
בטווח הבינוני-ארוך אנחנו עובדים על פרויקטים הקשורים לביג דאטה ולרשתות
חברתיות בתחום החקלאות .הכוונה היא לסייע לחקלאים קטנים בינוניים בעולם כמו גם
לפתח מערכות אוטומציה נגישות מבחינה תקציבית כדי להקל על המגדלים הביתיים
והמסחריים".

מטרת השדולה ,לקרב צעירים וצעירות מכל
הארץ ,לעבודה במקצועות החקלאות השונים,
מתוך רצון לחזק ולפתח את הענף שסובל
מקשיים רבים בשנים האחרונות.
הארגונים השותפים להקמת השדולה:
השומר החדש ,דרור מטעים חינוכיים,
התאחדות האיכרים בישראל ,קדמה כפרי
סטודנטים ,החלוץ ,אמ"ת (אמת מארץ תצמח)
ועמל"י (תכניות חקלאיות לאומיות לצעירים).
ח"כ ילין" :החקלאות ,סמל הישראליות מאז
ומתמיד ,חווה עדנה מחודשת בעזרת היחלצותם
של הצעירים והצעירות לקחת חלק בפיתוחו.
היוזמה המבורכת נותנת רוח חדשה שמצעידה
את הענף קדימה ,בולמת את עזיבת דור
ההמשך ומסייעת לחקלאים הוותיקים .הצעירים
שבחרו לעזוב הכל ולהתחבר לאדמת הארץ
מסמלים את ישראל היפה והציונית ,שבוחרים
מתוך שליחות וערכים להתחבר לאדמה ולקדם
את הענף שבזכותו הוקמה ישראל".
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"רק מנגנון ביטוח רחב ויעיל
בתמיכה ממשלתית יבטיח את
עתידה של החקלאות"

לחקלאות הישראלית המודרנית ישנם היבטים כלכליים ולאומיים נרחבים; ההתמודדות עם
האתגרים העדכניים ,כולל הפשיעה החקלאית ,מחייבת את המדינה ואת קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,להתאים עצמן לצרכים המשתנים ולאפשר לחקלאים פתרונות ביטוח מתקדמים
הסיוע בדרך כלל מגיע באיחור ולכן יעילותו נמוכה.
הפתרון לכך הוא מנגנון ביטוח רחב ויעיל בתמיכת
ממשלה.

מאת :שמואל תורג'מן*

אני רואה בחקלאות ערך שחשוב לשמור ולהגן
עליו .לא מדובר ב"עוד מקצוע" או ב"עוד ענף כלכלי".
החקלאות מעצבת את אופייה של מדינת ישראל,
קבעה וממשיכה לקבוע את גבולותיה של מדינתנו
וצובעת את נופי הארץ בגוונים ומרקמים שונים.
החקלאים ,בעבודה קשה ,מספקים מזון טרי ואיכותי
לאזרחי המדינה בכל ימות השנה.
שינויי האקלים והשיאים שנשברים מדי שנה
שמים דגש מרכזי על חשיבות ביטוח נזקי הטבע
לחקלאים .לביטוח נזקי הטבע של קנט חשיבות
אסטרטגית מהותית גם מבחינת החקלאים וגם
מבחינת המדינה והממשלה .הביטוח ממלא תפקיד
משמעותי בחקלאות הישראלית ומספק למגדלים
ביטחון ויציבות כלכלית .הביטוח מבטיח את עתיד
החקלאות בישראל ומפחית את מעורבותה של
הממשלה במתן סיוע לחקלאים .מעצם אופיים של
נזקי הטבע ,סיוע שאינו מתבסס על ביטוח אלא על
תקציבים לא מתוכננים ,יכול לגרום לחוסר שליטה
של הממשלה במנגנוני חלוקת כספי הסיוע ,ובנוסף
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כמו במדינות רבות אחרות ,גם בישראל המדינה
משתתפת בפרמיות הביטוח אותן משלמים
החקלאים ,מתוך רצון
שהחקלאים יהיו מבוטחים.
בישראל הביטוח נגד נזקי
הטבע ואסונות הטבע
כשל השוק ,ולפיו חברות
מחולק לביטוח בסיסי
הביטוח אינן נותנות כיסוי
הנרכש במשותף על ידי
לחקלאים כנגד הפשיעה
המועצות ,וביטוח מורחב
החקלאית ,מחייב פתרון
הנרכש ישירות בקנט על ידי
שמשלב בין ביטוח רגיל לבין
החקלאים .הודות למנגנון זה
מתן רשת ביטחון תקציבית
שיעור החקלאים המבוטחים
עבור כל המצבים והסיכונים
הוא גבוה והפרמיה נמוכה
להם לא ניתן לרכוש ביטוח
באופן יחסי .קנט פועלת
בשוק .על פי תכנית שפותחה
לאורך שנים רבות והיא
בקנט ושהוצגה לגורמים
חברה בעלת חוסן כלכלי
הרלוונטיים ,קנט מציעה לתת
המאפשר לה לפצות את
מענה גם לנושא זה .החקלאי
החקלאים בכל היקף נזק,
ירכוש ביטוח בשוק הפרטי
בין אם מדובר באירוע מקומי
שמואל תורג'מן ,מנכ"ל קנט
עבור כל המרכיבים עבורם
נקודתי או באירוע רוחבי
ניתן לרכוש ביטוח ובנוסף
המשפיע על אזורים שלמים.
ירכוש הרחבה בקנט לביטוח אשר ברשותו .ההרחבה
מעבר לביטוח נזקי טבע ,לא ניתן להתעלם בקנט תבטח את כל הסיכונים שיוגדרו כפשיעה
מהקשיים עימם נאלצים החקלאים להתמודד חקלאית והמוחרגים מהכיסוי בפוליסת הרכוש אותה
בשנים האחרונות ,קשיים מעשה ידי אדם .הפשיעה מחזיק החקלאי .במקרה של נזק החקלאי יערב
החקלאית ,ובכלל זה גניבות בעלי חיים וציוד וכן את שתי חברות הביטוח .הקביעה מי אחראי לפיצוי
פגיעה מכוונת בציוד חקלאי ,הפכה למכה כלכלית תתבצע בהתאם להחלטה של גורמי האכיפה שיקבעו
של ממש עבור החקלאים ,ובעיקר בפריפריה האם מדובר בנזק שנגרם במסגרת ההגדרה לפשיעה
חקלאית ומוחרג בפוליסת הרכוש .במקרה שכן ,יפוצה
ובאזורי הספר.
במהלך השנים התגברה גם התופעה של דרישה החקלאי במסגרת ההרחבה שרכש בקנט.
קנט משקיעה מחשבה מעמיקה במשך השנים
לקבלת דמי חסות ושמירה בשכר של גורמים שונים
על הרכוש החקלאי שהביאו לכך שכל סכסוך על בשיפור כל הפעילויות הכרוכות בנקודות ההשקה
נושא השמירה הביא בעקבותיו נזקים בזדון .אחזקה עם הלקוחות ובכלל זה מתן מענה מתקדם ומהיר
בשטחי החקלאות בפריפריה והתגברות מחלוקות לתחום הערכת הנזקים ,טיפול מהיר ואיכותי
לאומיות בין האוכלוסיות השונות המאכלסות את בתביעות ונגישות למגדלים בעלי צרכים מיוחדים.
חבלי ארץ אלו ,הגבירו את הנזקים המכוונים נגד כל זאת כדי לאפשר לחקלאים שירות איכותי ורשת
הרכוש החקלאי .במהלך השנים חברות הביטוח ביטחון כלכלי .קנט פעלה בדרך זו ב 50-השנים
הפסיקו לספק פתרונות ביטוח לרכוש החקלאי ,כיוון האחרונות ,ותמשיך לפעול כך גם בעתיד.
שתוכניות אלו סבלו מהפסדים רבים עקב הישנות
* מנכ"ל קנט  -הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
הנזקים הפליליים באזורים האמורים.
צילום :יפעת יוגב

בספרו "קיצור תולדות האנושות" מסביר
ההיסטוריון פרופ' יובל נח-הררי ,כי המהפכה
החקלאית שהתרחשה לפני כ 10,000-שנה שינתה
את פני ההיסטוריה ,לטוב ולרע .אנו חיים כיום
בתקופה בה אורך חייה של מהפכה חברתית או
מקצועית-טכנולוגית אורכת שנים בודדות .מה
ששינה את חיינו לבלי הכר לפני שנים ספורות ,כבר
לא רלוונטי היום .די אם נזכיר את הדיסקט ,הווקמן
או ה CD-כהמצאות ופיתוחים ששינו עולם ובתוך
שנים בודדות הפכו ללא רלוונטיים .אולם ,נראה כי
המהפכה החקלאית שהתרחשה לפני אלפי שנים
עדיין משפיעה על האנושות כולה .למרות שחקלאות
העבר אינה דומה במאומה לחקלאות המודרנית
כיום ,גורם אחד נשאר כמעט ללא שינוי :השפעות
מזג האוויר .לעיתים מדובר בברכה ולעיתים כגורם
נזק.

כחלק מחזון החברה אנחנו רואים את יעודנו
במציאת מגוון פתרונות ביטוחיים מתקדמים שיסייעו
לחקלאים ויאפשרו להם להמשיך בעבודתם ,תוך
מניעת פגיעה כלכלית .עד כה התמקדנו בביטוח
כנגד נזקי טבע ,אך אנו מאמינים כי עלינו להרחיב
את תחומי פעילותנו ,ולספק לחקלאים ביטוח,
גם במקרים בהם השוק
החופשי מתקשה או נכשל
בלעשות זאת.

החקלאים כבר לא לבד

מחובתנו להבטיח כי החקלאים יוכלו לעבוד את אדמתם בשקט ובביטחון
מאת :שרת המשפטים ,ח"כ איילת שקד
אנשי ההתיישבות
החקלאית ,הפועלים
ברוחם של ראשוני
החלוצים ,הם תמצית
מזוקקת של הציונות
בשנת  .2018האייפונים,
ואפילו
האייפדים
החכמים
הרובוטים
שמכתיבים במידה רבה
את העולם המודרני
 אינם תחליף לתפיסת אדמה שרבים מבקשיםלקעקע את הקשר שלנו אליה.
אחד מאתגרי הריבונות המשמעותיים כיום הוא
הפשיעה החקלאית .באזורי ספר רבים מדי  -בגליל,
בעמק ,בגולן ובנגב  -מתקיימים שני סוגים ציבורים:
ציבור שומרי חוק ,שרוצה לחיות את חייו בשלווה
ובשגשוג תוך שמירת על איכות חיים ועשייה ציונית-
התיישבותית הלכה למעשה ומנגד ,ציבור משתמשי
החוק ,שמנצל באופן מניפולטיבי וציני את חוקי

המדינה בשביל לרמוס אותה מבפנים.
התוצאה של מציאות זו ,היא שבשני העשורים
האחרונים איבדה מדינת ישראל קרוב ל 200-אלף
דונם אדמה ,בעיקר בגלל חוסר מוכנות לאכוף את
חוקיה באזורים שהפכו למעין מערב פרוע.
אבל החקלאים כבר לא לבד .הימים שבהם גררנו
רגליים והתנהלנו מתוך פחד כלפי פורעי החוק
הסתיימו .הממשלה הנוכחית שמה לעצמה כיעד עליון
להעמיק אחיזתנו בקרקע ,לחזק את אתוס הנטיעה
ואת המשילות  -כולל באזורים שבהם חוקי מדינת
ישראל היו רק בגדר שמועה.
נושא החקלאות קרוב ללבי .אין זה מקרי שהחוק
הראשון שהובלתי כחברת כנסת נגע בהגנה על
החקלאים .החוק הכפיל את עונש המאסר על פלישה
לשטח חקלאי לשישה חודשים והעלה משמעותית
את הקנס המוטל על הפולש .מחובתנו להבטיח כי
החקלאים יוכלו לעבוד את אדמתם בשקט ובביטחון.
לצורך כך פועלת הממשלה בשורה של חזיתות כדי
להעביר מסר חד וברור לאלו שמנצלים לרעה את חוקי
מדינת ישראל :לא נאפשר מצב בלתי נסבל ,בו שומרי
החוק חיים בפחד ופורעי החוק משליטים כאוס וטרור.

במקביל למלחמה נגד פורעי החוק ,אנחנו פועלים
להגן על החקלאים מפני סחיטה משפטית על ידי
עובדיהם לשעבר אשר יצרו אינפלציה של תביעות
סרק ,במקרים רבים על לא עוול בכפם של החקלאים.
בחודשים האחרונים נכנסנו במשרד המשפטים
לעובי הקורה ,ובשיתוף עם ח"כ שולי מועלם
קבענו את "תקנות הבקעה" ,המחייבות בהפקדת
ערבות כספית כתנאי להגשת תביעה נגד המעסיק
הישראלי .לצד פעולות ההגנה הללו ,אישרנו תקנות
להפחתת עלויות העסקת עובדים זרים בחקלאות.
זאת ,באמצעות צמצום הפער בהוצאות המותרות
בניכוי ממס ,דוגמת מגורים ,חשמל ,מים ושירותים
נוספים הניתנים לעובד הזר על ידי המעסיק.
יצירת רצף טריטוריאלי ציוני הוא אינטרס עליון
של מדינת ישראל .לאויבנו היה נוח אם היינו
מתקבצים כולנו בתל אביב רבתי בעוד עדרי הצאן
וגידולי האדמה באזורי הספר היו נחלתם הבלעדית
של תושביה הלא-יהודים של הארץ .אך ככל שאויבנו
יבקשו לקעקע זכותנו בארץ ,כך נשאף להכות שורש
באדמתנו ולהצמיח דורות חדשים של יהודים אוהבי
אדמה.

עצמאים? חקלאים?

הכירו את נ.ח.ל

עצמאים? חקלאים?

הכירו את נ.ח.ל

נ.ח.ל ניהול חשבונות
לעצמאים ולחקלאים
הוקמה בשנת  1976במטרה לתת
שרותי חשבונאות וייעוץ
בתחום המיסוי לחקלאים ולעצמאים
במגזר הפרטי והמושבי
סניפים:
גבעתיים

אריאל שרון ” 4מגדל השחר“ קומה 9

טל' 03-6960134

פקס03-6919774 .

קדימה
טל' 09-8991121

רחוב הפלמ‘‘ח
פקס09-8995648 .

פרדס חנה

בי‘‘ס חקלאי

טל' 04-6378722

פקס04-6378792 .

רחובות

רחוב הרצל 143

טל' 08-9462041

פקס08-9364425 .

מטולה

בית אריזה פרי מטולה

טל' 03-6960134

פקס073-7801694 .

החברה נותנת שירותים מקצועיים בתחומים הבאים:
ניהול חשבונות לחברות ,עמותות ,שותפויות ויחידים לכל המגזרים
התמחות בניהול חשבונות לחקלאים
ניכויים משכר עבודה כולל שרות התעסוקה ופועלים זרים
תכנון מיסים והשקעות
ייצוג בפני שלטונות המס בכל שלבי הטיפול
החזרי מס לשכירים
החל משנת  2018דיווח ממוכן במבנה אחיד לקופות גמל,
שידור נתונים לכל חברות הביטוח
ומעקב אחרי קליטת הדיווחים )במקום גורם מתפעל(.

נ.ח.ל

ניהול חשבונות לחקלאים ועצמאים בע‘‘מ
מיסודה של התאחדות האיכרים בישראל
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חקלאות שומרת גבולות

מקרי הפשיעה החקלאית בישראל הפכו לעניין שבשגרה ומאיימים על ענף החקלאות
כולו .ברבים מהמקרים מדובר במקרים עם בסיס לאומני .החקלאים בישראל כורעים
תחת הנטל ומנסים להתמודד עם הבעיות בכוחות עצמם

מתנדבים בשטח

המערב הפרוע  -כך מכנים החקלאים בישראל
את הפשיעה המתחוללת באזורי המשקים ,החוות
והשדות שבבעלותם .גניבת צאן ,טרקטורים,
בקר ומכונות השקיה ,השחתה של תוצרת
חקלאית וציוד חקלאי ,הברחת בעלי
חיים ,הסגת גבול ,חיתוכי גדרות,
הצתת שטחים חקלאיים וגביית דמי
חסות מהחקלאים תוך סחיטה
באיומים ,הם רק חלק מהבעיות
הקשות שעמן נאלצים להתמודד
החקלאים בארץ.
אחד מהמקרים החמורים
ביותר של פשיעה חקלאית
התרחש במושב שקף שבדרום
(אוקטובר  67 .)2017פלסטינים,
בהם  40נערים ,גנבו עשרות טונות
של ענבים ועגבניות והעבירו את
התוצרת החקלאית בארגזים ובדליים
במטרה למכור אותה בשוק המקומי
שבכפר בית עווא .בנוסף לכך ,הם גרמו נזק
כבד לחממות ולרכוש.
הפשיעה החקלאית לא פוסחת גם על החקלאים
בצפון  -משטרת ישראל עצרה חברי כנופיה שהטילה
במשך שנים רבות את אימתה על החקלאים שבאזור
וסחטה מהם דמי חסות .במידה והחקלאים סירבו
לשלם הם ספגו נזקים כבדים לתוצרת החקלאית
ולציוד החקלאי בשווי של מאות אלפי שקלים .מקרי
הפשיעה לא מאיימים רק על החקלאות ,אלא גם
מהווים סכנה של ממש לחיי אדם  -בשנת  2015תועדה
פגיעה חמורה במושב אליפלט כשבקבוק תבערה נזרק
לעבר המשק של משפחת אביטל ורכב וקרוון שמירה
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תיקי פשיעה חקלאית ,אך  90אחוזים מהתיקים נגנזו
משום שהעבריינים לא נתפסו ,או בשל חוסר ראיות
וחוסר עניין לציבור .מעבר לכך ,לפי הנתונים
כ 75-85-אחוזים מהעבירות כלל לא
מדווחות למשטרת ישראל ,וזאת בשל
תחושה של החקלאים כי המשטרה
ומערכות המשפט נכשלות בתפיסת
האשמים ובהבאתם לדין ,וכן
משום שהתוצרת החקלאית כלל
לא מבוטחת  -חברות הביטוח
מסרבות לבטח את התוצרת
החקלאית בשל השכיחות
הגבוהה של הפשיעה ,כך
שלחקלאים אין טעם לדווח על
מקרים אלו למשטרה.
בשל מקרי הפשיעה הרבים ,אנו
עדים ליותר ויותר חקלאים שמרימים
ידיים וסוגרים את המשק .מדובר על
עשרות אלפי דונמים שהופכים לשטח
הפקר ,שטחים שנעשית בהם פעילות לא
חוקית ולא מבוקרת ,בנייה לא חוקית ,הרס
של שטחים פתוחים ,שמורות ויערות.

מתוך :המשרד לביטחון הפנים – משטרת
ישראל/התמודדות משטרת ישראל עם
הפשיעה החקלאית /דו"ח שנתי  67ב'

שהיו במקום נשרפו תוך סכנה לחיי בני המשפחה.
מעשי הפשיעה החקלאית התגברו מאז שנות ה90-
והפכו לעניין שבשגרה עבור החקלאים .לפי הנתונים
הסטטיסטים ,בין השנים  2011-2015נפתחו 5,200

מייאשים את החקלאי
המקרה שהוזכר לעיל בו חדרו  70אנשים דרך גדר
המערכת למושב שקף בחבל לכיש משקף עד כמה
הנוכחות של החקלאים בגבולות הארץ משמעותית
ומצמצמת את היכולת של השב"חים (שוהים בלתי
חוקיים) לחדור לשטחי מדינת ישראל .בשנים האחרונות
הוכח ,בעשרות מקרים ,שחקלאים בשטח מהווים קו
הגנה קדמי ונדבך משמעותי לביטחון המדינה בגבולות
השונים.

לדוגמה ,דן אהרונסון ,חקלאי צעיר ממטולה המגדל
עדר של  150פרות על גבול לבנון ,מצא בשטחי
המרעה שלו תיק עם מטעני חבלה .להערכת מקור
במערכת הביטחון המטענים הוברחו מלבנון על-ידי
חיזבאללה כדי שישמשו לפעילות חבלנית .נוכחותו
של דן במקום ומציאת התיק מנעה אפשרות פגיעה
באזרחים ישראלים.
דן גם היה קורבן לפשע חקלאי .גורמים עוינים
הציתו לדן מתבן וגרמו לו לנזק העולה על  100אלף
שקלים” :חלק מהסיכונים זה שאתה יודע שיגיע
מתישהו גורם עוין וינסה לפגוע ברכוש בכל צורה
שהיא  -שריפה ,הרעלת בקר או חיתוך גדרות בשביל
לקחת ממני את אדמות המרעה .זו שיטת הסלאמי -
כל פעם הם פוגעים קצת עד שמייאשים את החקלאי
ואז הוא נאלץ לוותר על הכל״.
עיקר האחריות לטיפול במקרי הפשיעה החקלאית
בישראל נמצא בידי המשטרה כשמשמר הגבול
הוא הגורם המבצעי לטיפול בבעיות ,אך כאמור
במרבית התיקים הרשויות לא מצליחות לתפוס את
העבריינים ולהביאם לדין .הסיבות לכך בין היתר הן
שברוב המקרים גניבות חקלאיות נעשות בשטחים
פתוחים שמהם קשה לאסוף ראיות פורנזיות שיובילו
לחשודים ,מגבלות של משאבי זמן וכוח אדם ,חוסר
באמצעים טכנולוגיים במשמר הגבול וסלחנות של
בתי המשפט כלפי העבריינים המטילים עונשים
קלים שאינם מרתיעים את הפושעים מלבצע עבירות.
הממשלה חשבה להילחם בתופעה על ידי מימון
מערך אבטחה לחקלאיים בסכום של מעל למיליון
שקלים ,הכולל רכישת מערכת ניטור ומעקב לעדר
כמו קולרים וחיישנים ,ורכישת אמצעים טכנולוגיים
לשמירה על העדרים כמו מצלמות אבטחה וחיישני
תנועה  -בסופו של דבר מימון זה לא אושר.
בפועל ,המשמעות של פשיעה חקלאית והתשת
החקלאים היא נטישת קרקעות .בהרבה מקרים,
קרקעות שנמצאות במיקומים אסטרטגיים.

השומרים חדשים
אחד הגופים המרכזיים שמעניק סיוע לחקלאים
במקרי הפשיעה החקלאית בישראל הוא ארגון השומר
החדש באמצעות למעלה מ 50-אלף מתנדבים מהארץ
ומהעולם .המתנדבים עוזרים לחקלאים ,לבוקרים
ולכלל אזרחי המדינה בשמירה ,עבודה חקלאית
והחזקת השטחים הפתוחים בנגב ובגליל מתוך תפיסת
ערבות הדדית ואחריות משותפת ,במטרה להשיב את
האומץ לחקלאים לבוקרים ולכל אדם שאינו חש ביטחון
במדינת ישראל .נוכחותם של המתנדבים בשטח מונעת
נזק או גניבה בזמן ובמקום השמירה.
”להתנדב בשמירה זה לעשות ציונות דרך הרגליים.
זה לעזור ופשוט לייצר ערבות הדדית״ ,אומרת ליאור
טירוצ׳נה אחת המתנדבות .״אם החקלאי ישן טוב
בלילה אז עשיתי את שלי .בואו להתנדב ,זה חשוב.
אי אפשר רק לשבת ולקטר ולכתוב כמה רע פה ,או
להסתתר מאחורי המקלדת ולקטר .צריך לעשות כדי
שיהיה יותר טוב".
גליה וגיא מעפולה ,אם ובנה ,השתבצו לשמירה
בערב ראש השנה במשק אלטשולר בבנימינה
והחליטו לבלות את החג תחת כיפת השמיים כדי
לעזור לחקלאי" .בשבילנו זה הזדמנות .לתרום ולתת
לבוקר להיות עם המשפחה שלו בערב חג .אני יודעת

הצעות חוק לפיצוי חקלאים שמשקם
נפגע בזדון ולהחמרת ענישה

ח"כ רוברט אילטוב

אין חולק על חשיבותה של החקלאות בהווי הישראלי :רוב המגזר החקלאי בישראל נמצא במרחב
הכפרי והתרומה של החקלאים למדינה היא חיונית מבחינה כלכלית ,חברתית ,ערכית ולאומית.
לאור כך ,הונחה הצעת חוק על ידי יו"ר סיעת ישראל ביתנו ,ח"כ רוברט אילטוב ,בשיתוף עם
התאחדות האיכרים ,שמטרתה להחמיר את רף הענישה וליצור הרתעה מספקת בכל הקשור
לפשיעה חקלאית .החל מהגדלת הפיצוי המרבי לנפגעי עבירה של פשיעה חקלאית וכלה בהחמרת
הענישה הקבועה בחוק העונשין בדרך של קביעת עונש מאסר ממושך יותר ,בנוסף לקנס כספי וכן,
עונש מינימום שיחול על מי שמורשע בעבירות האמורות ,באופן שישיג את מטרת ההרתעה.
המדינה צריכה לספק גם ביטחון וגם ביטוח  -ובשני המקרים החקלאים מרגישים נבגדים:
לאור העובדה שחברות הביטוח מסרבות לבטח את החקלאים במקרים של 'נזק בזדון' בטענה
שמדובר בבעיה שהמדינה צריכה לקחת עליה חסות ובשל חוסר המענה מצד רשויות החוק,
החקלאים נותרים חסרי אונים וחסרי יכולת כלכלית להשתקם לאחר הנעשה.
יו"ר סיעת ישראל ביתנו ,ח"כ רוברט אילטוב ויו"ר הוועדה לביקורת המדינה ,ח"כ שלי יחימוביץ
בשיתוף עם התאחדות האיכרים בישראל ,הגישו הצעת חוק לפיצוי חקלאים שמשקם נפגע בשל
אסונות מעשה ידי אדם.
הצעת החוק אשר נוסחה בשנת  2007על ידי ח"כ משה כחלון ,דאז ,היום שר האוצר ,תאפשר
מתן ביטוח מפני גניבות ציוד ותוצרת חקלאיים באמצעות קרן קנט אשר משמשת את המדינה למתן
ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות.
ח"כ רוברט אילטוב :״תופעת הגניבות החקלאיות הפכה לטרור של ממש אשר פוגע בצורה אנושה
בחקלאים שאמונים על גידול התוצרת של מדינת ישראל .אנחנו חייבים להיכנס אל עובי הקורה
ולהעניק לאותם חקלאים ,מלח הארץ שלנו ,את התנאים הראויים וההגנה לה הם זקוקים על מנת
להמשיך לחיות ולהתפרנס בכבוד״.
שהבוקר יכול לבלות קצת ואנחנו יכולים לתת לו שקט
וגם זה זמן להיות יחד באווירה של תרומה ,ציונות
וערבות הדדית״ ,אומרת גליה .״אני ממליצה לאחרים
להגיע בגלל תחושת התרומה והסיפוק הגדול .בסופו
של דבר זו תרומה הרבה יותר גדולה  -תרומה
למדינה".
שמעון עמרם ,בוקר במושב חזון ,סבל בשנים
האחרונות מגניבות בלתי פוסקות ולדבריו הוא מצליח
להתמודד עם המצב רק בעזרת הסיוע של המתנדבים:
"השמירות הם דבר מבורך .לפני שהגיעו אלי מתנדבים
אני הייתי מיואש מהגניבות ,הנטל הכלכלי וההתמודדות

עם המציאות הזאת של פשיעה חקלאית בלתי פוסקת.
המתנדבים בשמירה מעניקים לי אפילו תמיכה כלכלית
כשהם מונעים את הגניבות .נוכחות המתנדבים גרמה
לכך שהבקר שלי יהיה בחצר הקדמית ולא האחורית.
העזרה הזאת גם מעודדת אותי נפשית״.
גם החקלאי דן אהרונסון ,שספג נזקים קשים אומר
כי הצליח לחזור לשגרה בזכות המתנדבים" :אם לא
היה לי את השומר והקולגות שתומכים בי ,קשה לי מאוד
להאמין שהייתי הולך עם האידיאולוגיה שלי וממשיך
ולרעות .אחרי השריפה הבאנו חבילות חציר ,והתחלנו
לבנות שוב .מה שנקרא תקענו את הדגל בחזרה”.
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פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש שהוא עם

עם למעלה מ 50-אלף מתנדבים שהגיעו להתחבר לאדמה רק השנה ,מאות מתנדבים קבועים
בשמירה ,יחידה משותפת עם מג"ב ,בית ספר חקלאי ,ארגון נוער בהתהוות – השומר החדש
הפך לתנועה שמחזירה את העיסוק בחקלאות ואדמה למרכז העניינים .את הארגון הקים לפני
עשור בחור צעיר בתחילת שנות העשרים שלו ,שהתחיל לשמור בעצמו על שטחיו של אביו
שסבל מפשיעה חקלאית
מאת :רנית ברקו
יואל זילברמן ,מנכ"ל ומייסד השומר החדש
בשיחה על ארגון שהפך לתנועה שכל כולה מפעל
חיים חוצה גילאים ,מגזרים ותפיסות פוליטיות.
מה גורם לבחור צעיר לעזוב את הכל ולהקים
תנועה כזאת?
"קודם כל כיבוד אב ואם .אני הבנתי שאני לא יכול
לעמוד מנגד אל מול סיטואציה שההורים שלי ואבא
שלי בפרט נמצא מול שוקת שבורה ,בודד לחלוטין אל
מול אלימות מאוד קשה ובעצם מוצא את עצמו נלחם
בכל כך הרבה חזיתות ללא גיבוי משום גורם .להיפך,
מקבל עצות איך עדיף לו לעזוב את העסק כי לאורך
זמן והוא רק יתקשה לעמוד מול אותם גורמים עבריינים.
זה אכזב אותי מאוד אבל מצד שני עורר בי הבנה שאם
אני לא אקום ואעשה מעשה בשבילו ,הוא ישבר סופית.
זמן קצר אחרי שהתחלתי לשמור בעצמי על
הגבעה ,מתחילים להגיע אלי עשרות אנשים שללא
תרומה או הוקרת תודה פשוט התחילו ימים ולילות
לבלות איתי בשטח ולעשות כל מה שהם יכולים כדי
להמשיך לוודא שאבא שלי ימשיך להיות חקלאי.
 2הדברים האלה הדליקו אצלי ניצוץ שצריך
לעשות מעשה.
מעל מ 100-חקלאים מכל רחבי הנגב הגיעו אלי
למפגש בשטח וסיפרו לי על הקשיים שהם עוברים.
מהמפגש הזה היה ברור שיש פה משבר בקנה
מידה לאומי והיה לי ברור שצריך לקום פה ארגון או
תנועה".
מה המשימה של השומר החדש?
"המשימה של השומר החדש התחילה
מסיטואציה בלתי אפשרית לחקלאים בארץ .מודל
כלכלי חסר סיכוי שקיים בישראל ולא קיים בשום
מדינה מערבית אחרת ,שבו חקלאי צריך בעצם
לעסוק בשתי עבודות בו זמנית  12 -שעות להיות
חקלאי ועוד  12שעות לשמור על הרכוש שלו ,על
היבול שלו.
זה יצר לאורך  20השנים האחרונות משבר מאוד
גדול שנחשף בדו"ח מבקר המדינה לאחרונה תחת
הכותרת 'מכת מדינה'" .הפשיעה החקלאית יצרה גם
עם הזמן תחושת ייאוש מאוד קשה אצל החקלאים
ובנים שמסרבים להמשיך ולעבד את אדמת המשפחה.
לצד זה ,התשתית החינוכית סביב ערכי החקלאות
התפרקה .זיהינו שהחקלאות כבר לא מהווה מרכיב
במסגרת החינוכית בזהות של הנער והנערה ,מרכיב
מהותי שקושר כל אזרח פה לארץ ולערכים שלה.
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זה הוביל אותנו להבין שאנחנו צריכים לייצר פה
מצד אחד מהלך סיוע מידי ודחוף לחקלאים ומצד שני
לבנות פה את מערכת החינוך מחדש שתחבר את הדור
הצעיר לאדמה ,ותצמיח דור צעיר שאוהב את האדמה,
מחובר אליה וגם נחוש להמשיך ולהיות חקלאי וגם
להתפרנס .גם אם זה לא יהיה רובם ,גם אם זה יהיה
חלקם ,עדיין אנשים יראו בזה שליחות כמו שראו פעם.
מעבר לזה ,אנחנו הבנו שהחקלאות בישראל היא
מה ששומר על המרחב הפתוח ,יותר מ 8-מיליון
דונם שמקיפים את כל הקיבוצים והמושבים ומהווים
החומות ששומרות על הכפר ,על העיר ועל כל מרחבי
החיים שלנו ועל זה חייבים לשמור.

יואל זילברמן ,מנכ"ל ומייסד השומר החדש

מה אתה אומר לאנשים שאומרים שהתנועה היא
פוליטית?
"הם צודקים .התנועה היא פוליטית-אוהבת את
מדינת ישראל ,ציונית ומאמינה בחשיבות של מדינה
יהודית ודמוקרטית ,מצד שני היא לא מפלגתית.
אנחנו משלבים כוחות ומייצרים שיתופי פעולה עם
כל המפלגות המעוניינות בכך במדינת ישראל .כל מי
שניסה לשייך את הארגון לפלג כזה או אחר  -נכשל.
אנחנו רואים את זה בסקרים שאנחנו עורכים ובנתונים
שנאספים .בנוסף ,התכניות החינוכיות של התנועה
והאירועים שנערכים מכילים חילונים ,דתיים ,חרדים
ואף ערבים שמשתתפים ולוקחים חלק בפעילות,
כולם מתאגדים סביב חוט מקשר אחד  -לכולם
חשובה שמירת הקרקע ,והם מבינים שהאדמה
זה עתודות הקיום המשותפים של כולנו .זה נושא
שמעבר לימין ושמאל".
-

האם היה לאורך הדרך משבר משמעותי ואיך
התמודדת איתו?
"לאורך הדרך היו הרבה משברים .אחד הגדולים
שבהם היה עם רשויות האכיפה שהצריך בניית מערכת
של אמון והבהרה שהשומר החדש היא תנועה ממלכתית
שהמטרה שלה לחזק את מוסדות המדינה ובשום פנים
ואופן לא להחליף אותם .פעמים רבות אנחנו נדרשים
לעמוד על העקרונות שלנו על הצורה שבה אנו תופסים
את המציאות במקומות שהיא נראית לנו עקומה או לא
הגיונית ולעשות במקומות האלה פעילויות אמיצות.
במקומות האלה נוצרים לעיתים ההתנגשויות שאנחנו
מנסים לגשר עליהן בשיח פתוח ,יצירת חיבורים אמתיים
ובניית מיזמים משותפים וגם ביצירת גבולות במקומות
שאנחנו לא מתכוונים להיכנס לתחומים שהם מבחינתנו
לחלוטין בטיפול גורמי ממשלה או רשויות האכיפה".
מה הן ההשלכות הכלכליות של הפשיעה
החקלאית וכיצד אתה חושב שניתן למגרה?
"בין השנים  2011ל 2015-נגנבו מעל  18,000ראשי
צאן ובקר .מדובר בנזק ישיר של מעל  100מיליון
שקלים ונזק עקיף של פי  .3אנשים שנאלצו לסגור את
המשקים שלהם לאחר גניבות ,עובדים שפוטרו וזה בלי
גניבות טרקטורים ,ציוד חקלאי ותוצרת חקלאית .מדובר
על נזק עצום למשק הישראלי ,לאווירה הישראלית,
לתחושת הביטחון בישראל וגם ליכולת של אנשים
להמשיך ולאחוז בקרקע שלהם .אם מכמתים את זה
יש פה טרגדיה ברמה לאומית שצריכה מאוד להטריד
את ממשלת ישראל והציבור הישראלי בכללותו.
אחד המהלכים שעשויים לעשות שינוי דרמטי
במיגור הפשיעה החקלאית  -זה כוח מתנדבים .אני
חושב שמשטרת ישראל התחילה להשכיל להבין את
מה שהצבא מבין מיומו הראשון  -כוח סדיר יכול לטפל
בכמות משימות מוגבלת ,הכוח היחידי שיכול להשתלט
על כל המשימות זה כוח מילואים.
משטרת ישראל הייתה צריכה לייצר כוח דומה לפני
הרבה מאוד שנים .אמנם למשטרה ולמג"ב יש מסגרת
מתנדבים קיימת אבל היא יחסית מצומצמת ולא יכולה
לתת את המענה שהם צריכים ולדעתנו צריך להכפיל
את הכוח הזה פי  ,10באמצעות גיוס אזרחים שסיימו
את שירות המילואים שלהם בגיל  36-37ושהם בשלים
מבחינה פיזית ובעלי מוטיבציה ויכולים להעשיר בצורה
דרמטית את הכוח של המשטרה ומג"ב בגזרות .בטח
בתקופת חירום שיש מחסור בתחנות ובבסיסים".
איך אתה מתמודד עם ציניות של אנשים
שחושבים שחקלאות כבר לא רלוונטית?
"מי שחושב שחקלאות היא לא רלוונטית לא מודע לכך
יואל זילברמן ,מנכ"ל ומייסד השומר החדש

ששני שליש מהעולם גווע ברעב .אנחנו מסתכלים על
זה גיאופוליטית בצורה מאוד מצומצמת ,בלי להבין
את המרחב מסביב .מי שחושב רק על הרגע הנוכחי,
על איך הוא יכול להרוויח את הגרוש ,אין סיכוי שהוא
יהיה אופטימי ביחס למצב .אבל מי שיסתכל לטווח של
 15-30שנה מהיום ויבין שצריך אורך רוח וצריך
להמציא את החקלאות מחדש ,יצליח בגדול .וכשהם
יצליחו ויאפשרו דרך ההמצאות שלהם לתת גם
לאחרים הזדמנויות ופלטפורמות לחקלאות חדשנית
אז אלפי אלפים יחזרו לתחום הזה .זה ישמר את
המבנה של החקלאות בישראל גם ביחס לתל"ג
הכללי שלדעתי ישלש את עצמו במהלך ה 20-שנה
הקרובות בשל גידול של לפחות  20אלף משקים
חקלאים .בפועל החקלאות השתנתה בכל העולם.
אם פעם דיברו על זה שצריך שטחים אדירים
כדי לאפשר חקלאות .במהלך השנים האחרונות
מתחילים לראות שחקלאות מאוד איכותית יכולה
לקרות בשטח מאוד קטן ולייצר פרנסה ותעסוקה
ולהוביל בזה מהפכה אמיתית ביחס להאכלת
הרעבים בעולם".
מה ההישג הכי גדול של התנועה בעשור
האחרון ואיפה אתה רואה אותה בעשור הבא?
"ההישג הכי גדול בעשור האחרון מתחלק לשניים:
קודם כל ,אנחנו מזהים שיש חזרה של אופטימיות
ושמחה אצל החקלאים שמאמינים שחקלאות יכולה
להצליח בישראל.
הדבר השני ,שלאורך ארבעת השנים האחרונות
הגיעו יותר ממאה אלף צעירים וצעירות ונגעו
באדמה.
בעוד עשור אני רואה את תנועת השומר החדש
מצמיחה מתוכה המון ארגונים היוצרים רצף שמתחיל
מהגן ועד הפנסיה .אפשר לקרוא לזה רצף חינוכי,
רצף חקלאי או אפילו רצף בטחוני .אם זה ארגון
הנוער שלנו ,שנת שירות ענפה ,תכנית מתחברים
לאדמה המביאה כל צעיר וצעירה בישראל להגיע
ולהתנדב אחת לשנה ולהתחבר לאדמה .בעשור
הבא אני מאמין שנוביל מהלך ליצירת קואופרטיב
גדול שיחזק את החקלאים הקיימים ובתהליך סדור
יצמיח מחדש אלפי חקלאים צעירים חדשים.
לצד זה ,אני מאמין שאנחנו נקים מספר
סטרטאפים שישנו את כל המודל העסקי של
החקלאות במדינת ישראל .יצמצמו משמעותית את
ההוצאות וייצרו מודלים חדשים של רווחים".
איך אתה רואה את הציבור שותף לעשייה?
"לציבור זו הזדמנות ענקית .הזדמנות להתנתק
מהסלולארי ומהעולם הווירטואלי ולהתחבר מחדש
לאדמה .אני חושב שהשומר החדש זו אולי אחת
מהפלטפורמות שהכי מאפשרות את זה והכי
מנגישות את עולם הטבע ,השטח ,החקלאות .לחזור
לטבע שלנו שמחבר אותנו עמוק לאדמה ומצד שני
למקום ערכי ,מחזיר אותנו למורשת שלנו כאן כעם.
גם התקשורת היא גורם חשוב .היא צריכה להבין
שהסוגיה שאנחנו מטפלים בה נמצאת בנפש הקיום
שלנו של מדינת ישראל .העורכים המובילים של
העיתונות הישראלית ,המדיה החברתית צריכים
להצטרף ולהיות שותפים מובילים של המהלך הזה.
לצד זה עוד ועוד מועצות ויישובים ותנועות
נוער צריכים להצטרף אלינו ולשאוף שלכל צעיר
וצעירה שגדל במדינה שלנו יהיה לו נגיעה וחיבור
לאדמה".

מתנדבים שומרים בשטח

שומרים על הבית
מאת :שמרית נוטמן*
כשדורין ,חברה שלי מבנימינה,
התקשרה אלי בוקר אחד וסיפרה לי
בבהלה כיצד פרצו אליהם למשק
בחסות החשיכה שלושה גברים ,וניסו
לגנוב להם עשרות גדיים ,הייתי בהלם.
תמיד חשבתי שבנימינה גבעת-עדה
היא אחד מהמקומות היפים והבטוחים
ביותר במדינה שלנו.
כשהיא המשיכה וסיפרה לי ,שלא
חולף יום בו לא מתרחשות פריצות
למשקים וגניבות חקלאיות ברחבי שמרית ואנשי השומר החדש
ישראל ,ביקשתי ממנה שנארגן פגישה
עם החקלאים המקומיים כדי לשמוע בדיוק עם מה הם מתמודדים.
הפגישה עם החקלאים היתה מרגשת ומעציבה .במשך שעתיים שתקתי והקשבתי לחקלאים מספרים
על העבודה המאומצת שהם עושים במהלך ימות השנה .כשהם זוכים להגיע לשלב הקציר והקטיף ,הם
נאלצים להתמודד עם מכה של גניבות קטנות וגדולות ,לבדם.
בין הסיפורים הרבים ,תפס אותי סיפור של חקלאי אחד .הוא סיפר כיצד כמעט התייאש ,לאחר שספג
נזקים במאות אלפי שקלים ,מגניבות חוזרות ונשנות של עגלים במשק שלו .רגע לפני שהחליט לוותר ,הוא
פנה לאנשי ׳השומר החדש׳ ואלו הגיעו לעזרתו והקימו מצפה עם מתנדבים ,שפועל מאז ועד היום בחווה
שלו .אחוז הגניבות ,כך סיפר ,ירד לכמעט אפס מוחלט.
יחד עם דורין חברתי והחקלאים מבנימינה גבעת-עדה ,התחלנו ללמוד את הנושא לעומק .פנינו לאנשי
׳השומר החדש׳ ול׳התאחדות האיכרים והחקלאים׳ .יצרנו קשר עם המועצה המקומית הנפלאה ועם
המתנ״ס המקומי הנמרץ ויחד החלטנו להקים מערך שמירה והרתעה למושבות.
בשבוע שעבר ,הגיעה המשמרת הראשונה של השומרים שלנו לשטח ,תחת הכותרת ׳שומרים על
הבית -בנימינה גבעת עדה׳ .וגם אני יצאתי גם אני בפעם הראשונה לשמירה ,מלווה בחבר ובחברה שילדינו
לומדים יחד בבית-ספר המקומי .לקראת השעה  2:00לפנות בוקר ,התחלנו להרגיש את העייפות והקור
מתגנבים פנימה ,אך מבט קצר אל הבית בו ישנו באותה עת הנוקדים שעל משקם שמרנו ,הזכיר לנו מדוע
על אף הקושי הפיזי אין אפשרות להישבר.
בימים בהם שוב מתעוררים קולות של ויכוח ופילוג בין חלקי העם ,אני שואבת כוחות מהקהילה המיוחדת
שלנו .דתיים וחילונים ,גברים ונשים ,צעירים ומבוגרים ,כולם מבקשים לפעול יחד על-מנת לעזור לחקלאים
ולחקלאות המקומית ועל מנת לשמור על הבית שלהם .אני מקווה שהמודל שלנו יפעים את התקווה בליבן
של קהילות נוספות ברחבי הארץ ,להתאגד יחד ,לחפש שותפים לדרך ולעבור לעשייה.
* ,37פעילה חברתית ,מתנדבת בשומר החדש
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מחזירים את השליטה לחקלאים
ערוצי הפצה חדשים לתוצרת החקלאית

מאת :איתי קדוסי
מידי מספר חודשים עולה החקלאות בישראל
לכותרות אם זה בגלל תעריפי המים ,יבוא תוצרת
חקלאית המתחרה בתוצרת המקומית או בגלל גזירות
כאלו ואחרות אשר לדברי החקלאים ,לא מאפשרות
להם עוד לקיים את המשק החקלאי שהוא מקור
פרנסתם .מספר חקלאים בישראל החליטו שכדי
לשרוד עליהם לחשוב 'מחוץ לקופסה' ולפתח ערוצי
הפצה חדשים של תוצרתם  -חקלאים אלו עושים
שימוש נרחב באינטרנט ובמדיה החברתיות כדי לחזק
את התשתית הכלכלית של עסקם .ערוצי ההפצה
החדשים של התוצרת החקלאית הם:
מכירה ישירה של תוצרת חקלאית אצל
החקלאים
קטיף עצמי המשלב את חווית הקטיף לכל
המשפחה  +קבלת/רכישת התוצרת שנקטפה
מכירה ישירה של תוצרת חקלאית באמצעות
שליחתה ישירות לבית הלקוחות
גיא טל מהמשק מ.י .טל וגבריאלה בק מהמשק
'משוך בגזר' אשר שניהם מציעים מכירה ישירה או
קטיף של התוצרת החקלאית במשקם נאותו לשתף
אותנו בתהליך הטרנספורמציה אותו הם עברו.

מה גרם לכם לשנות את האופן בו אתם משווקים
את התוצרת החקלאית שלכם?
גיא :לפני כשלוש שנים כשראינו שהחקלאות
נכנסת למצב קשה .האופציה היתה לסגור את המשק
או לנסות ולמכור את התוצרת שלנו ישירות .תוך
כחודשיים מאז שהתחלנו זה תפס תאוצה .באותה
תקופה מכרנו עגבניות ב 6.5-ש"ח לק"ג בעוד שהמחיר
של העגבניות נע בין  12-16ש"ח לק"ג .לא הפסדנו
ממכירה זו .מאז עברנו לגדל גם ירקות בנוסף לפירות
עבור המכירה הישירה .מה שחסר לנו בסל התוצרת
החקלאית אנחנו משלימים מחקלאים אחרים.
מאז השינוי ראיתי שאפשר למכור את התוצרת
שלנו בלי מתווך שישלם לנו 'שוטף יכולת' או 'שוטף
רצון טוב' ועוד 'ישחט' את המחיר .המכירה הישירה
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שם המשק

האיכר גולן

מושב
אחיטוב

050-7231952

משק רמי
קנטור

רמת השרון

052-2470471

הכפרייה של
זיידמן

צומת
הטייסים

052-2568207

משק רוזנטל

מושב
נווה ירק
גבעת עדה

050-6995858
050-8672258

משק קירשנר

מושב קדרון

052-5780602

משוך בגזר

מושב צופית

054-5288335

משק שכטר

מושב אביאל 052-2372561

איקה חקלאות

כפר חסידים 050-6217457

משק פיין

יש כאלו הטוענים שבמכירה ישירה המחירים
של התוצרת החקלאית גבוהים יותר בהשוואה
לתעריפים ברשתות ,האם זה נכון?
גיא :נכון ולא נכון .אם רשת החליטה למכור תוצרת
חקלאית בהוזלה היא תקזז זאת בהעלאת מחיר
במוצר חקלאי אחר .במכירה הישירה רובנו הגדול
חקלאים פעילים  -אנחנו יודעים את מצבינו .לא ייתכן
שנקנה מחקלאי תוצרת חקלאית במחיר שהוא יפסיד
 במקרה כזה אנחנו יודעים היכן הוא יהיה בשנההבאה ...במקביל ,חקלאי המוכר לנו תוצרת חקלאית
לא ימכור אותה במחיר מופקע ,אלא במחיר שהוא יכול
להתפרנס ממנו .אנחנו הרי יודעים את עלויות הייצור.
לא יהיה מצב בו ניקח מחקלאי תוצרת חקלאית

במשק של משפחת בק

מיקום

טלפון

משק יעקובוסקי מושב צופית 050-6402554

כפריית
גולדשטיין
משק מ.י.טל
בע"מ
משק רוזלמן

כפר מעש

054-6406707

מושב ביצרון 050-5839541
כפר חיים

050-2226050

קטיף עצמי
צילום :דרור זיסר

מה הזיקה שלך לחקלאות והאם לדעתך דור
ההמשך ימשיך גם הוא?
גיא :אני דור שני בחקלאות .בהתייחס לדור הבא,
במשק שלי לא יהיה דור המשך .זה גם נכון למרבית
המשקים שעדיין קיימים בארץ .במצב בו הממשלה
מכבידה על החקלאים במיסים וכאשר קיים יבוא
מקביל של תוצרת חקלאית ,אין לחקלאות המקומית
זכות קיום .להערכתי ,ממוצע גיל החקלאים היום הוא
מעל  65שנה.
גבריאלה :ערן בק ,בן זוגי ,הוא דור שלישי בחקלאות
 החקלאות היא בדמו של ערן .אם להתייחס לדורהעתיד ,לא נראה לי שילדי ימשיכו בתחום זה מפני
שזו עבודה סיזיפית .המצב היום בחקלאות הוא כזה
שמה שאנחנו זורעים אחרים קוצרים...

מאפשרת לי לעשות מה שאני אוהב ,שזה חקלאות,
וגם להתפרנס בכבוד.
גבריאלה :בחודש אפריל שנה שעברה ()2017
הזמנו את הציבור בסוף השבוע שלפני פסח לבוא
ולקטוף אצלנו בחלקות גזר ולשלם תמורת התוצרת
החקלאית שקטפו  -כל אחד כראות עיניו ,אחרת נאלץ
להשמיד את היבול .הסיבה לקריאה זו מקורה בעובדה
שעלות קטיף הגזר היתה גבוהה מהתמורה אותה
הציעו לנו רשתות השיווק .בעקבות פניות טלפוניות
וביקוש מצד הציבור הוחלט להמשיך בפעילות של
קטיף עצמי אך לגבות תשלום תמורת האפשרות
לקטוף ירקות ישירות מהשדה .האפשרות לקטוף
היא חוויה מיוחדת במינה לכל המשפחה ,מחברת את
הילדים לקרקע ומאפשרת להם להבין שמקורה של
תוצרת חקלאית הוא לא על המדף .המבקרים במקום
שאלו על תוצרת חקלאית אותה אנחנו לא מגדלים -
כדי להיעתר לדרישה אנחנו מציעים עכשיו גם מגוון
של פירות וירקות .את התוצרת החקלאית אותה
אנחנו לא מגדלים אנחנו משלימים מחקלאים באזור.

רשימת המשקים המוכרים
במכירה ישירה

שם המשק

מיקום

טלפון

משק 6

מושב גאולים

050-4679823

בית הראשונים

ביתן אהרון

052-8841629

סלבתות

הוד השרון

052-6178857

קטופותי
מלוא הטנא

בית לחם
הגלילית
עין יהב

054-5507480
052-3666606

ארגונן

גדרה

052-6536341

קטיף קפלן

כפר חיים

052-4399316

קטיף עצמי

כפר נטר

052-9770490

מסלולים
בפרדס

נס ציונה

054-4345160

משוך בגזר

מושב צופית

054-5288335

ואחר כך נודיע לו שאנחנו עושים מבצע ושעבורו קיימות
שתי אופציות :או לקחת את התוצרת חזרה או לספוג
את המבצע .מה יכול לעשות אותו חקלאי המקבל
הודעה כזו? אין לו כל ברירה אחרת אלא להציל מה
שאפשר וכך הולכים המשקים ומצטמצמים.
גבריאלה :הצרכן צריך תמיד לעשות את החשבון
בין איכות לבין מחיר ...אצלינו הירקות טריים יותר .לא
אחת שומעים מצרכנים שחוזרים לקנות אצלינו את
המשפט "עכשיו הילדים התחילו לאכול ירקות"...
איך הפעילות של המכירות הישירות תורמת
לשימור ענף החקלאות בישראל ,לחיזוק הכלכלה
המקומית ולביטחון המדינה?
גיא :המכירות הישירות עוזרות למשקים הקטנים,
גם לאלו שאנחנו קונים מהם ,להמשיך להתקיים ובכך
מאפשרים את המשכיותה של החקלאות.
חיזוקה של הכלכלה המקומית מתבטא בעובדה
שקודם כל המשק ממשיך להתקיים ולא נסגר ובנוסף
מכירה ישירה מצריכה ידיים עובדות נוספות .מאז
שהתחלנו באופן שיווק זה של התוצרת החקלאית
אנחנו מעסיקים  12עובדים ישראלים נוספים  -גם
בשאר המשקים בהם מתקיימת מכירה ישירה המצב
דומה.
בהיבט הביטחוני ,כל אותם חקלאים הגרים בעוטף
עזה ,ברמת הגולן ,בערבה ,בבקעה ובנגב הם שומרים
על הקרקעות ובאופן ישיר על ביטחון המדינה.
גבריאלה :פעילות הקטיף העצמי מצריכה אותנו
להחזיק לפחות עוד  10עובדים ישראליים...
האם יש עוד משהו להוסיף?
גיא :על האזרח להבין שייבוא אינו פותר את יוקר
המחייה .לייבא מלפפון או עגבנייה מהשכנים במחיר
של  60אג' לק"ג ולמוכרו בשוק המקומי במחיר של
כ 4-5 -ש"ח לק"ג משמעו פערי תיווך מטורפים.
במקרים רבים גם לא מתקיימות בדיקות של שאריות
חומרי הדברה בתוצרת החקלאית המיובאת .הצעתי
היא לנהוג כמו באירופה ולציין על כל מוצר חקלאי,
מהיכן הוא הגיע .סימון כזה יאפשר לצרכנים להחליט
בעצמם מה הם קונים.

במשק של משפחת טל

קבלת רישיון
לחקלאים פעילים
לנשיאת כלי ירייה
מגינים על קרובינו ועל רכושינו

התאחדות האיכרים פועלת בכפוף להנחיות
מאת :עו"ד ישי פולק*
אגף כלי ירייה במשרד לביטחון פנים ,לצורך בחינת
חקלאי ישראל עומדים בחזית המאבק על זכאות החקלאים לרישוי כלי ירייה ולגיבוש המלצה
אחזקת הקרקע וגבולות המדינה בין אם בגבולות למשרד לביטחון פנים לטובת אישור בקשת
החיצוניים ובין אם בגבולות הפנימיים של מדינת החקלאי לכלי ירייה.
הפרוצדורה להגשת הבקשה כוללת טופס
ישראל.
בשנים האחרונות אנו עדים לטרור חקלאי תצהיר לבקשת רישיון לכלי ירייה ,בקשה בכתב
המסבירה מדוע כלי הירייה
יחד עם סיכון חייהם של
נדרש ,אישור תושבות
החקלאים אשר נאלצו,
לאור הגידול בתופעת הפשיעה
(טופס  ,)1220והמלצת
מדי פעם ,להגן על חייהם
החקלאית ובעקבות פרשת הירי
קב"ט המועצה המקומית.
תוך שימוש בכלי ירייה.
במושב בית אלעזרי...הכיר השר
ככל שהמבקש אינו
בעבר היה תבחין ייעודי
החקלאי ,אלא בן משפחתו,
לנשיאת כלי ירייה מעצם
לביטחון פנים ,גלעד ארדן ,בסיכון
יש להגיש גם תצהיר של
העיסוק בחקלאות  -תבחין
אותו חווים החקלאים ובצעד חריג
החקלאי מאומת על ידי
זה בוטל לפני כעשור
ויצירתי אישר הפעלת נוהל חדש
עורך דין ,המאשר את
ומחצה .מאז ועד למקרה
לרישיונות נשק לחקלאים  -תבחין
של
העסקתו/עבודתו
שי דרומי ,החקלאים היו
חקלאי פעיל לקבלת רישיון לכלי
קרוב המשפחה במשק
כברווזים במטווח .לאחר
ירייה לצורך הגנה עלינו ,על
החקלאי .לאחר איסוף
פעילות ענפה ועיקשת,
קרובינו ועל רכושנו
ובדיקת המסמכים על ידי
לאור הגידול בתופעת
התאחדות האיכרים וגיבוש
החקלאית
הפשיעה
ובעקבות פרשת הירי במושב בית אלעזרי ,שאירעה ההמלצה ,תועבר ההמלצה לקב"ט המועצות
באוגוסט  2016ובה נורה פלסטיני למוות לאחר האזוריות לצורך אישורו להעברת הבקשה לאגף
שהחקלאי חש מאוים ,הכיר השר לביטחון פנים ,כלי הירייה באגף לביטחון פנים.
מיום החלטת השר ארדן לאפשר לכל חקלאי
גלעד ארדן ,בסיכון אותו חווים החקלאים ובצעד
חריג ויצירתי אישר הפעלת נוהל חדש לרישיונות פעיל לשאת אקדח ,אושרו ,עד עתה384 ,
נשק לחקלאים  -תבחין חקלאי פעיל לקבלת רישיונות.
רישיון לכלי ירייה לצורך הגנה עלינו ,על קרובינו ועל
* מנכ"ל התאחדות האיכרים בישראל
רכושנו.
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ממשק ישיר בין החקלאים
למתנדבים
מיזם חקלאי חדשני המשלב בין ציונות התנדבות ותיירות

מאת :אורי שלזינגר
ארגון השומר החדש הוקם בשנת  2007על מנת
לסייע לחקלאים להתמודד עם בעיה של פשיעה
חקלאית והוא מבוסס על התנדבות ומתנדבים .עם
הזמן נבנה אמון עם החקלאים וצף צורך משמעותי
בסיוע בתחומים נוספים כמו ידיים עובדות לעבודה
חקלאית .תופעת ההתנדבות פורחת ומתרחבת בכל
העולם המערבי ,כאשר כל גוף מחנך וחברה המכבדת
את עצמה שמים את ההתנדבות והמעורבות
החברתית כערך יסוד .בנוסף לאמור ,יותר ויותר
אנשים מחפשים חוויה תיירותית ערכית שמשלבת
פעילות ,נופים מרהיבים ומפגשים בינאישיים מרתקים
לבין התנדבות ויכולת לסייע .נפגשנו עם סיגל וידמן,
חברת הוועד המנהל של השומר החדש שליוותה
המיזם כחלק מצוות מקצועי מטעם הוועד המנהל,
כדי לשמוע וללמוד על הפרויקט החדשני אותו הם
מפתחים.
מי הוא יוזם הרעיון ומה הם הדרישות
הראשוניות למיזם זה?
יואל זילברמן ,המייסד השותף של השומר החדש
הבין שעל מנת לספק את הצורך של החקלאים
בידיים עובדות צריך לחשוב באופן שונה .עד עתה מי
שהפעיל את המתנדבים אצל החקלאים היו מדריכים
מטעם השומר החדש .ההתנדבות התאפיינה בעיקר
בשמירה על שטחים חקלאיים מפני פשיעה ובסיוע
בידיים עובדות של קבוצות מתנדבות כמו בתי ספר,
חברות וארגונים ,יחידות צבא ועוד .הניהול של מערך
ההתנדבות באמצעות השומר החדש הגביל את כמות
החקלאים שניתן לסייע להם בו זמנית.
מהו ייחודו של מיזם זה? איזה סכום הוקצה
למימושו?
קיימים אינספור ניסיונות במטרה לתת פתרונות
למשבר החקלאות הגדול שפוקד את מדינת ישראל
ואת העולם כולו .במפגשים של אנשי השומר החדש
עם עשרות רבות של חקלאים נחשפנו לצרכים
השונים הקיימים בעולם החקלאות .במפגשים אלו
צף ועלה הקושי העצום שיש לחקלאים בשמירה על
היבול והרכוש ,אך מעל הכל הובן שהאתגר הגדול
ביותר הוא מחסור בידיים עובדות.
לאורך השנים ,השומר החדש צבר ידע ,מיומנות
ומקצוענות בהפעלת מתנדבים .הרישומים שלנו
מראים שבשנת  2017השומר החדש הפעיל כ52,000-
מתנדבים ברחבי הארץ.
לאור כל האמור ,הוחלט להקים חברה שתפתח
אמצעי אלקטרוני ( )Market Placeשיחבר בין
חקלאים למתנדבים (בדומה למודל של .)Airbnb
הפלטפורמה תאפשר לכל חקלאי לנהל דף בו הוא
יציג את תחומי ההתנדבות הדרושים ואת התגמולים
המוצעים (תוצרת חקלאית ,לינה וכו') ואילו המתנדבים
יוכלו לתאם באופן ישיר מול החקלאי את רצונם
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שלמה למפרט ,מנהל התוכנית מתחברים לאדמה ומתנדבות

הפיכת רעיון למיזם
מייקל אייזנברג חבר ועד מנהל בשומר החדש וגם משקיע הון
סיכון בתעשיית ההיי-טק הישראלית והאמריקנית ,שותף-מנהל בקרן הון
הסיכון אלף ( .)Alephאייזנברג מספר שמיד כשעלה הרעיון הוא הצטרף
לסייע במימושו" .הפרויקט מאד חשוב מפני שגם בארץ וגם בעולם קיימת
התעוררות בהקשר לחקלאות  -גילינו שהרבה חבר'ה רוצים להתחבר
לחקלאים ולעבודה חקלאית ,ולאו דווקא במשרה מלאה".
עוד הוא מסביר שמהניסיון שנצבר בשומר החדש ניכר שהחקלאים
זקוקים לתמיכה חברתית ולשותפים .האמור בא לידי ביטוי בסיוע
בשמירה בפני מחבלים חקלאים וגם בידיים עובדות המסייעות בעבודה
מייקל אייזנברג,
החקלאית עצמה .את החיבור בין החקלאים למתנדבים עשה במשך
חבר ועד מנהל
שנים השומר החדש באופן ידני .אייזנברג ממשיך ומסביר "כמו בכל
בשומר החדש
פתרון טכנולוגי מפורסם שהתחיל מחיפוש אחר פתרון לבעיה מקומית
צרה ,ולאחר שנלמדו הצרכים ,הוא הפך באמצעות פלטפורמה אינטרנטית למשהו הרבה יותר גדול
 כך זה גם אצלנו "...חשוב להבין ,מדגיש אייזנברג ,שהאתגרים שבפניהם עומד החקלאי הישראלידומים לאתגרים שבפניהם עומדים חקלאים אחרים בעולם.
להתנדב וכן לדרג את חווית ההתנדבות שלהם באתר.
זה הוא מצב של  WinWinלכל הצדדים .החקלאי
מארח את המתנדב תמורת עבודה ,והמתנדב מתארח
אצל החקלאי .אם לפרט ,המתנדב יקבל מהחקלאי
משהו בעל ערך שאינו כספי אלא חוויתי ,ממזון ולינה
ועד אטרקציות תיירותיות מגוונות ואילו החקלאי יקבל
עובדים בעלי מוטיבציה גבוהה .בהתאם לתוכניות,
השומר החדש יכשיר את החקלאים להעסיק מתנדבים
וילווה אותם מקצועית בהפעלתם .הכוונה היא להתחיל
את המיזם בישראל ,אך בכוונתנו לתת את השרות
ברחבי העולם .משיחות שיואל זילברמן קיים עם
חקלאים ,ברחבי העולם ,עולה אצל אלה צורך זהה.

כדי להתניע את המיזם ,המימון הראשוני של
הפיילוט נעשה מכספי השומר החדש .פיילוט זה
הצליח מעל למשוער .בקרוב אנו מקימים חברת הזנק
שתנוהל על ידי בת-אל אסולין ,המשנה למנכ"ל של
השומר החדש .יואל זילברמן ישמש כיו"ר החברה
שתהיה חברת בת בבעלות מלאה של השומר החדש.
לצורך מימוש רחב של המיזם אנחנו מתכננים ,כמו
בכל חברת הזנק ,גיוס כספים ממשקיעים .זו גם
הזדמנות מצוינת לקרוא למשקיעים המעוניינים
להשקיע במיזם ציוני ,חדשני ופורץ דרך לפנות אלינו.
איך הפך הרעיון למעשים?
כשיואל הגה את הרעיון הוא שיתף את הוועד

המנהל של השומר
החדש .כאנשי הייטק
והון סיכון ,מייקל
אייזנברג ,שלו חוליו ואני
נרתמו לסייע .מייקל
צרף לצוות ההיגוי את
יובל סמט ואת יאן שלי,
אנשי הייטק שסייעו
כוועדה מייעצת .יחד
סיגל וידמן,
עם יואל זילברמן ובת-
המנהל
חברת הוועד
אל אסולין התחלנו ,כל
של השומר החדש
הצוות ,בתהליך של
עיצוב הצעת הערך של המוצר  -כל זאת ,בתהליך
חשיבה שארך מספר חודשים .כאשר המיזם קרם
עור וגידים הובלתי תהליך חיפוש של סמנכ"ל מוצר
לחברה.
למודעה שפורסמה בלינקדין הגיבו עשרות
רבות של מועמדים וכבר אחרי  10ימים סגרנו את
הפרסום .מידת ההתלהבות של אנשי ההייטק לעבוד
במיזם ציוני כה משמעותי ,כזה המייצר את מהפכת
החקלאות הבאה ,הפתיע גם אותנו .בתחילת ינואר
צרפנו את אחד מסמנכ"לי המוצר הטובים בארץ  -ירון
וקסמן .בשיחה שערכתי איתו הוא סיפר לי עד כמה
הוא מחכה שיום העבודה יסתיים כדי שיוכל לשוב
הביתה ולשתף את הקרובים לו בפלא החדש שהוא
חלק ממנו  -חוויה שונה בתכלית ממה שחווה עד כה.
איך אתם מתאמים בין הציפיות של הצדדים?
איך אתם מגיעים למתנדבים?
בתחילה אספנו קבוצה של כ 25-חקלאים המקבלים
סיוע מהארגון והצגנו בפניהם את הרעיון הגולמי .כמו כל
יזם המגיע עם רעיון חדש זכינו ,להתנגדות גורפת ...רק
שני חקלאים צעירים זיהו את הפוטנציאל והיו נכונים
לנסות .התחלנו עם החקלאי אופיר גמליאל מאחיהוד,
שלו קבוצת קבוצת המתנדבים סייעה בעישוב חומוס
ועם החקלאי עברי תמרי ממעלה גמלא שלו קבוצת
המתנדבים סייעה בחיגור לימונים.
מהר מאוד השמועה על קבוצות המתנדבים
התפשטה בקרב החקלאים ,כמו אש בשדה קוצים.
הבשורה עברה מפה לאוזן .מהקיץ האחרון ,כשערכנו
את הפיילוט הראשון ,כ 1,200-בני נוער וצעירים סייעו
לכ 90-חקלאים .כל זאת בינתיים ,ללא פיתוח טכנולוגי
ובהובלתו המופלאה של שלמה למפרט וצוותו ,מנהל
"מתחברים לאדמה" בשומר החדש.
לעת עתה ,החקלאים פונים אלינו ישירות.
המתנדבים מגיעים דרך תכניות שונות של השומר
החדש ובאמצעות חשיפה ברשתות החברתיות .ברור
לנו לחלוטין שמימדי ההתנדבות יגדלו כאשר תוקם
החברה.
האם קיים עוד משהו חשוב שראוי להזכירו?
חשוב לציין שחקלאות איתנה שומרת על חוסנה
של מדינת ישראל .החקלאים היום ,ובמיוחד בשנים
האחרונות ,סובלים מהבצורת הפוקדת את ארצנו ובקושי
שורדים כלכלית .קבוצת מתנדבים בעלת מוטיבציה
הנותנת כתף מהווה ,לא אחת ,עבור החקלאי את
הנשימה הכלכלית הנוספת הנדרשת על מנת לשרוד.
כאמור ,בימים אלו אנו נערכים לגיוס מימון לחברה
ולאיתור ולגיוס צוות מתכנתים שיבנה את הטכנולוגיה
של מודל של ההפעלה הישירה שמאפיין את
המרקטפלייס .במידה וקיימים אנשי תכנה המעוניינים
להצטרף למיזם זה הם מוזמנים לפנות אלינו.

חינוך חקלאי  -הדור הבא
מאת :נילי גוטפלד*
בכול חיי שאני גרה
במושב חצבה לא ראיתי את
החקלאות באותו עין שאני
רואה אותה כיום.
לא חשבתי ,כמה מאמץ
השקיעו בפרי אחד קטן?
והיום שאני משתתפת ב"אדם
ואדמה" אני חלק מהדבר
העצום הזה שנקרא חקלאות.
בהתחלה אתה רק
עובד .לאט לאט מתווספת
המשמעות והרגשת הסיפוק
והנתינה.
"צמח הוא כמו האדם ,הוא
צריך את היחס והקשר הבלתי
אמצעי שנרקם בין האדם
לאדמה והוא מוביל להבנה
על הצורך של האדמה בידיים
של האדם שיעבוד אותה".
בכל ילדותי לא הבנתי מה
הקשר שבין האדם לאדמה
ולא רק לאדמה אלא גם
למה שצומח ממנה -היום אני
מבינה שיש קשר רציף בין
האדם לאדמה.
קחו לדוגמה את העבודה
הראשונה בתחילת הגידול
 שתילת הצמח ,פעולהזו נותנת את הביטחון ואת נילי גוטפלד ,תלמידת אדם ואדמה מחזור ג'
המקום המאפשר גדילה
יציבה של הפרי שיבוא ,אם לא ביצעת עבודה זאת בקפידה הפרי לא יצא ראוי למאכל ...כך גם אנחנו,
האדם .תן לו קרקע יציבה וביטחון והוא יפרח כראוי.
כמו כך ,הצמח צריך מיקוד וגבולות .למשל פעולת ההדליה  -החוטים שנותנים לצמח את הגבלותיו.
בדומה לכך ,האדם שצריך מסגרת וגבולות כדי שיגיע למעלה למטרתו.
לעיתים אנו עמוסים בדברים יומיומיים ולא מצליחים להתמקד בכמה משימות עיקריות וחשובות.
בפעולת הדילול ,למשל בצמח העגבנייה ,מתוך אשכול שלם אנו משאירים רק חמש עגבניות כדי שהן
יגיעו לגודל יפה ,שלם וראוי למאכל .אדם צריך לדעת להתמקד ולהשקיע את האנרגיה שלו בכמה
משימות עיקריות וחשובות.
אי אפשר להבין את עבודת האדמה ואת תהליכיה ,אתה ממש צריך לנשום ולהרגיש אותה כל בוקר
מחדש כדי לגלות את משמעותה ,גם כשקשה...
* תלמידת אדם ואדמה מחזור ג'

אדם ואדמה,

ביישוב חצבה שבערבה ,הינו קמפוס חינוכי של תנועת השומר החדש,
המשלב חינוך לחקלאות ,לימודים בקבוצות קטנות והעשרה .התיכון מיועד עבור תלמידים המחפשים
חוויה מעצימה ומסגרת חינוכית מאתגרת .מידי בוקר משכימים התלמידים לעבודה במטעי תמרים,
בכרמי ענבים וזיתים ,בחממות ועוד .לאחר מכן ,ממשיכים ללימודים העיוניים לבגרות המתקיימים
בקבוצות קטנות על ידי צוות מקצועי .בשעות הערב ,במרכז למידה ייחודי לתיכון ,נערכים שיעורי
חיזוק .כל תלמידי ביה”ס ניגשים לבגרויות מלאות ,חלקם בהרחבה במקצועות מדעיים .הקבוצה חווה
חיי קהילה מעשירים ,משתתפת בטיולים ברחבי הארץ ,בשיעורים ערכיים מידי יום ,בחוגי העשרה,
סיורים ועוד.אנחנו מאמינים שהעבודה החקלאית והעצמאות לה נדרשים התלמידים ,מחשלים
ומעניקים מיומנויות וכלים לחיים ,וכך מונחלים לכל אחד ואחד ערכי בגרות ,אחריות ומנהיגות.
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האצות הן הפתרון למשבר המזון
מאת :אבי בליזובסקי
האצות מסוגלות לחולל פלאים .מדענים בעולם
וגם בארץ מצליחים להפיק מהם תוצרים חיוניים
כגון :דלק ביולוגי ,הפקת מימן ממים  -זה משמש גם
כדלק ,מזון ,תרופות ומה לא.
יפן אולי חלוצה בניצול ישיר של אצות למאכל ,אבל
ישראל ,מסתבר ,היא חלוצה עולמית בתחום ניצול
האצות לתחומים מגוונים והרבה יותר משתלמים.
אורי מתתיהו ,יו"ר דירקטוריון חברת אבנדנס
( )Abundanceויו"ר ארגון מגדלי האצות
בישראל  -ארגון שנוסד אך לפני שבועות מספר,
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אומר כי בישראל פועלים כיום  16חברות וגופים
שעוסקים בגידול אצות או בפיתוח מוצרים מאצות.
גם מספרם של מיני האצות מגוון ,כך לדוגמה החברה
שמתתיהו עומד בראשה והנמצאת  40%בבעלות
קיבוצי עמק המעיינות והשאר בבעלות פרטית,
מגדלת אצות מהמין ספירולינה" :הספירולינה
מכילה אחוז גבוה של חלבון ויש בה גם מגוון רחב
של ויטמינים ,מינרלים ונוגדי חימצון ומגדלים אותה
בבריכות רדודות ומקורות .יש מפעלים המגדלים
מיני אצות בצינורות שקופים או בבריכות פתוחות,
כל אצה וצורת הגידול המיוחדת לה.
"תחום האצות בעולם גדל בקצב מטאורי" ,מסביר
מתתיהו" ,הן כמזון-על (סופרפוד) מאוד איכותי,

ממוקד ,מקיף והן לצורך מיצוי רכיבים מסוימים כמו
למשל :מהספירולינה אפשר להוציא פיקוציאנין -
צבע כחול טוריקז המשמש גם כצובען מזון והיום
הוא צובען המזון הטבעי היחיד המוכר על ידי הFDA-
והוא גם חלבון מאוד עוצמתי ומתאים לספורטאים כי
הוא מסייע בהתאוששות שרירים".
"בעולם מודאגים מקצב היעלמותם של הדגים,
ויש הצופים כי עד שנת  2050לא יהיו דגים בים,
לפחות לא בכמות הניתנת לניצול מסחרי .מאידך
גיסא ,האוכלוסייה תגדל וכדי להימנע מרעב ,ולא
לוותר על היתרונות של המזון מהים ,יהיה צורך
לעבור לאצות".
"האצות גם יעילות לגידול  -הן דורשות רק 5%
משטח האדמה הדרושה לייצור כמות דומה של
חלבון מהצומח וצורכת בהתאם רק  5%מהמים.
"ישראל כמדינה קטנה שיש לה מגבלה גם
של שטח וגם של מים ,יכולה לרכב על הטרנד
הבריאותי של האצות .תחום גידול האצות נשען
על ביוטכנולוגיה ,מחקר ומדע בטכנולוגיות מאוד
מתקדמות .כמו שישראל פרצה ברמה העולמית
בסטרטאפים הטכנולוגיים כך היא תוכל להתפתח
גם בתחום הספציפי של גידול אצות מהסיבה
שלמרות שהדבר נראה פשוט הוא מורכב מאוד
ומסובך והראש הישראלי ,היצירתי ,המקצועי ,פורץ
הדרך יכול גם בתחום הזה לייצר פריצות דרך ברמה
בין-לאומית ,כשזה בא לידי ביטוי בתפוקות ,באיכות
המוצר ,בעלויות נמוכות ובשילובים של מוצרים
חדשים כולל מיצוי חומרים ייחודיים מתוך האצות".
האצות שרדו מאות מיליוני שנים בכדור הארץ
והצליחו לייצר משהו פלאי .יש אצות שמכפילות את
עצמן תוך כמה ימים .בגידול עץ פרי גידול דומה לוקח
שנים .פה אני ממלא מים בבריכה ,מספק את הדרוש
להתחלת גידול ואחרי שבוע קוצר את היבול .הפלא
של האצות הוא שהן משתמשות בעיקר בשמש
ובמים 70% .מהחמצן בעולם לא מגיע מעצים אלא
מחלק מהאצות המבצעות את תהליך הפוטוסינתזה.
עד היום גידלו אצות באגמים וקצרו פעם בשנה
אבל רק בעשורים האחרונים אפשר היה לגדל אצות
בצורה ממוקדת ובאופן אינטנסיבי.
מה מטרת איגוד מגדלי האצות שזה עתה
הקמתם?
"יש כאמור בארץ  16חברות פרטיות החולקות
בעיה משותפת :משרד החקלאות מתייחס לתחום
האצות כמנוע צמיחה של החקלאות הישראלית.
מצד שני ,גידול אצות עדיין לא נכלל בהגדרה של
חקלאות ויש לכך היבטים סטטוריים ורגולטורים.
הקמנו את ארגון מגדלי האצות בישראל כדי לתכלל
את כלל הגורמים והכוחות במגמה לסייע לשגשוג
של הענף ולהיפתחות שלו ,ומימוש הפוטנציאל
כמנוע הצמיחה של החקלאות בישראל".
"אנו רואים שישנם נכונות ורצון לשיתוף פעולה
מלא מצד כל הגורמים  -משרד החקלאות ,משרד
הבריאות ,הגופים המוסדיים שעוזרים לסיוע ליצוא
מחקר ופיתוח ,צריך הכי מהר שאפשר להגדיר
מדויק את התחומים ולראות שבאמת ניתן ,הלכה
למעשה ,ליישם אותם".

הצעת חוק לעידוד
השקעות הון בחקלאות
"מדינה ללא חקלאות זו מדינה ללא חיבורים לארץ ולקרקע"

מאת :רנית ברקו
חוק עידוד השקעות הון במטרתו הבסיסית ,מכוון
לעידוד הייצוא והחברות המייצאות
מישראל .חוק זה ,שאינו קיים במתכונתו
ותנאיו המלאים בענף החקלאות כפי
שהוא מופיע בתעשייה ,מהווה צורך
קיומי בהבראת הענף החקלאי אשר
ירד בייצוא בחמש השנים האחרונות
בעשרים אחוז שהם כמיליארד ש"ח
לשנה.
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ גפני ,אשר
הגיש לאחרונה הצעת חוק לעידוד
השקעות הון בחקלאות יחד עם ח"כים נוספים,
במטרה להעניק לחקלאות הטבות בדומה לאלו
המקובלים בתעשייה ,מספר על הקשיים להעבירה.
למה קשה להעביר חוק כל כך אלמנטרי
שמקובל כבר בתעשייה?

"במדינת ישראל קיימת ,לצערי הרב ,התייחסות נתקל בהרבה מקרים במגמה ישירה ,כמו גם בחוק
משנית לחקלאות בה בעת שהחקלאות היא גורם עידוד השקעות הון בתעשייה  -המצביעה על כוונה
מרכזי גם מבחינה מעשית של יישוב המדינה לייצר הכנסות למדינה כך שהמדינה מעודדת הקמת
מפעלים שיכולים לעבור למקומות
אחרים בעולם אבל לא מעודדת
אין בכוונתי להרפות מהעניין הזה -
את מי שאינו יכול לעבור למקומות
עבור
לחקלאות יש ערך ציבורי ,ערך
אחרים בעולם ולכן עידוד השקעות הון
בה
שאין
המדינה וערך מעשי .מדינה
בחקלאות לא בתוך האג'נדה הזאת.
אז מה אתה מתכוון לעשות?
חקלאות ואין לה את החיבורים לארץ,
היא מדינה שיש בה חוסר מאוד משמעותי "אין בכוונתי להרפות מהעניין הזה
 לחקלאות יש ערך ציבורי ,ערך עבורח"כ משה גפני
המדינה וערך מעשי .מדינה שאין בה
חקלאות ואין לה את החיבורים לארץ,
בחלקים שונים אשר בהם אין התיישבות מעשית וגם היא מדינה שיש בה חוסר מאוד משמעותי".
"אני נמצא בדיונים עם אגף התקציבים ולכן גם
בנושא החקלאות עצמה ,שיש לה ערך בפני עצמו
מבקש לא להחריף את הדיבורים עליהם" ,הוא
שקשור לארץ ישראל" ,אומר ח"כ גפני.
"אנחנו עם שאבותינו היו חקלאים ומתייחסים מדגיש" ,בתקווה שאצליח לשכנע אותם ושהם
לזה היום אחרת לגמרי ממה שצריכים להתייחס .אני ישתפו פעולה".

הדפסת חולצות

טל04-9989377 .

כובעים ותיקים

אספקה בכל הארץ

בכמויות ענק

www.hulzot.com

לאירועים וקד״מ

וללא מגבלות צבע!

פברואר  | 2018מגזין חקלאות | 19

מתחברים לשורשים

לצד הקריירה המפוארת שלהם ,הם מוצאים גם פנאי לעסוק בחקלאות
לא אחת שומעים על אישים שסיימו או החליטו
לסיים קריירה מפוארת ובחרו מרצונם לעסוק
בתחום מאתגר כמו החקלאות או לחילופין כאלה
שהחקלאות השתלבה בחיי היומיום שלהם בדרך
כזו או אחרת .רצינו לברר איתם מדוע בחרו באמצע
החיים להתחבר לאדמה ובאיזה אופן.

ישראל כ"ץ

בבד ,לא שוכחת את שורשיה הנטועים לטבע וחיבורה
לאדמה .מהפכת התחבורה ,מחברת בין קצוות הארץ
ומקרבת את הפריפריה במעשים ,תוך שדרוג ושמירה
על הסביבה.
טיולי סוף השבוע בחיק הטבע סביב המושב ,הם
האוצר המשפחתי האמיתי .לטייל בין שתילי הזיתים,
להתרשם מהפירות ולהרגיש את האדמה.
והשיא  -עונת מסיק הזיתים שאנחנו מצפים לה ,יחד
עם רעייתי רונית שעומלת על שמן הזית האיכותי .אהבתי
לאדמה היא מקור העשייה שלי ,משם הכל מגיע".

דן גולדפינגר
עוד בשחר ילדותו הרגיש דן גולדפינגר שייעודו זה
להיות אמן .תחושה זו בערה עד כדי כך בעצמותיו
שהוא החליט ללמוד בבית הספר לאמנות ,בצלאל.
בכפר טרומן הוא ניהל סטודיו לאמנות במשך תקופה
של  10שנים ועסק שם בציור ,פיסול ובזכוכית .בתקופה
זו הוא אהב לצייר את הנופים החקלאיים מסביב.
החיבור המשמעותי לחקלאות הגיע מאשתו שהיא בת
לחקלאי המגדל כבשים במשך כ 40-שנה במושבה
יקנעם הנמצאת בעמק יזרעאל.
על עצמו מעיד גולדפינגר "שהוא אוהב להיות רועה
צאן ואוהב לקום בבוקר למה שמצפה לו בשגרה
היומית כחקלאי" .למרות כל הקשיים והאתגרים
הקיימים בחקלאות הוא מציין שהוא אוהב את עבודתו.
בהתייחסו לילדיו הוא מציין" :הייתי רוצה שהם ידעו מה

הם רוצים ושהם יגשימו את עצמם  -אני אשמח אם זה
יהיה בחקלאות"...
לאחרונה ,כך גולדפינגר ,הוא שילב אמנות יחד עם
חקלאות כשצילם את התמונות לספר פנדה יוצאת
למרעה ( .)2017על פרויקט זה הוא עבד כשנה וחצי
יחד עם הסופר מאיר שלו כשעבודת הכתיבה נעשתה
באופן הפוך למקובל .גולדפינגר הביא לשלו צילומים
של גורת הכלבים פנדה  -כלבה שנולדה בדיר
הכבשים ורוצה לצאת למרעה .על בסיס הצילומים,
חיבר שלו טקסט לספר הילדים.

רם שמואלי
תא"ל (מיל ).רם שמואלי הוא טייס בעל עבר קרבי
מפואר .הוא פיקד על טייסות ,על בסיסי חיל אוויר
ובעת שירותו הוא השתתף במעל  6,000גיחות
כשחלקן מעבר לקווי האויב .בתפקידו האחרון הוא
שימש כראש להק מודיעין בחיל האוויר וגם כשפרש
משירות קבע הוא עדיין שומר ,בשירות המילואים,
על כושר טיסה ומשמש מדריך טייסי קרב בביה"ס
לטיסה .שמואלי הוא במקור מכפר יהושע והיום הוא
גר בכרם מהר"ל ,מגדל זיתים ומפיק שמן זית אורגני.
כשהוא נשאל ,מתי הוא בחר להשתלב בחקלאות?

כבר בצעירותם יוסי אקרמן ,אחיו ואחותו חיו
בבית לחם הגלילית  -כך שהוא למעשה גדל לתוך
החקלאות .אביו עסק בהוראה וניהל משק גדול
בו גידלו תרנגולי הודו וירקות .בצעירותו הוא למד

ישראל כ"ץ עם היבול מהמטע

יוסי אקרמן ,שני מימין ,ומתנדבי השומר החדש במטע הזיתים

רם שמואלי במטע הזיתים

בארץ .חלומם של הוריי שעלו מאירופה וחוו את זוועות
השואה ,היה לעלות לארץ ולעבוד אותה .מדי שבוע
אני זוכה להגשים מחדש את חלום הוריי ומשפחתי
זוכה לעבוד את האדמה ,להגיע לרפת ולתת לגעגועים
לצוף ,לקטוף את הפירות המשובחים ולייצר שמן זית
ארצישראלי בייתי.
תפקידי הראשון בממשלה היה שר החקלאות וחשתי
גאווה גדולה .אימי מלכה שתחיה ואבי מאיר ז״ל היו גאים
מאוד וחשו שהנה הגשמתי את חלומם .ניצולי שואה
שהגיעו לישראל בחוסר כל ובנו נחלה חקלאית מפוארת
במושב ,ובנם הוא שר החקלאות של מדינת ישראל.
גם כיום ,כשכמעט תשע שנות עשייה מאחוריי
מתוקף תפקידי כשר תחבורה ,הקשר לאדמה מלווה
אותי בכל החלטה ובמהפכת התשתיות שכל אזרח
מרגיש במדינה .חזון הוריי היה לפתח את האדמה ואני
ממשיך את דרכם נאמנה בחזון ובמעשים.
עלינו לעשות הכל כדי לסייע לחקלאים ולחקלאות
הישראלית .מדינת ישראל ממשיכה להתפתח
טכנולוגית ומקדמת את איכות חיי האזרחים .אך בד

הנדסת אווירונאוטיקה בטכניון ואחר כך שירת בחיל
האוויר כמהנדס ניסויי טיסה .בשנת  1975נהרג
אביו בעת ששירת במילואים ואז גמלה בו ההחלטה
להשתחרר משירותו הצבאי ולחזור ולנהל את
המשק .במשך תקופה של  8שנים הוא ואחיו ניהלו
את המשק וראו ברכה בעמלם .בשנת  1982חברים
מחיל האוויר הציעו לו לבוא ולעבוד באלביט .למעשה,
מאז הוא נטש את החקלאות לתקופה של  30שנה
אך נותר לגור בבית לחם הגלילית .בין שלל תפקידיו
באלביט הוא כיהן במשך תקופה של  17שנה כנשיא
אלביט ולפני כ 5-שנים גמלה בו ההחלטה לסיים
את עבודתו שם ולדבריו "החלטתי שמספיק ,שצריך
לחזור למקורות ,לאדמה כדי לאפשר גם לילדים וגם
לנכדים לחוות את החוויה של עבודת אדמה  -לזרוע,
לשתול ולקטוף את פרי עמלך ".אקרמן מוסיף ומציין
שעבורו בשלה העת ל"זמן זיתים"  -בניגוד לפעילות
התובענית באלביט ,הגיע הזמן לעבודה רגועה ואיטית
יותר ,שלווה עם היבטים חברתיים .אקרמן מכהן גם
כחבר בוועד המנהל של ארגון השומר החדש.

הוא מציין "...מעולם לא הפסקתי להיות חקלאי...
החקלאות היא עבורי דרך חיים וזו הדרך שאני מחנך
בה את ילדי ".שמואלי הוסיף וסיפר שגם כשגר ,לאורך
שנות שירותו ,בבסיסי חיל האוויר הוא היה חוזר לבית
אביו ,כשלא היה כונן ,בסופי השבוע כדי לעבוד במטעי
הזיתים .בהתאם לתפיסת עולמו ,החקלאות היא עולם
של מילוי חובות וברוח זו הוא מחנך את ילדיו..." :אם
אתה נולד לתוך מילוי חובות של עבודה פיזית  -זה מה
שבונה אותך".
בערגה שמואלי מספר על סבו ,אליהו עמיצור ,איש
העליה השלישית אותו שאלו על נכדו הטייס ,מה הקשר
בין טיסה לעבודת קרקע? תשובתו של הסב היתה ש"לא
במקרה המילים קרקע ורקיע שתיהן מאותו שורש  -מי
שטס בשמים ואין לו שורשים ,הוא מנותק".
כשמדברים על דור העתיד מתייחס שמואלי לתפקידו
כיו"ר ארגון השומר החדש  -תפקיד אותו הוא ממלא
בהתנדבות והוא בוחר לצטט את יוסף טרומפלדור..." ,עד
התלם האחרון" ומנמק שגבולה של המדינה ,כאז וגם
היום ,נקבע היכן שחורשים את האדמה.

יוסי אקרמן

ליאור חורב הוא יועץ אסטרטגי לממשלות ולחברות
רב לאומיות ,מתמחה בניהול מצבי משבר ומרצה
במרכז הבינתחומי הרצליה .חורב מספר" :עברנו
לכפר בן-נון בקיץ שעבר אחרי הרבה מאוד שנים בהם
חיפשנו משק במועצה האזורית גזר .ההחלטה שלנו
לעבור ולהתגורר בכפר ולהקים בוסתן אורגני משפחתי,
התקבלה אצלנו לפני הרבה מאוד שנים .המימוש
והביצוע לקחו קצת זמן .ההחלטה נשענה על עמדה
ערכית ורצוננו להקנות לילדים ולנו איכות חיים שונה
ממה שהורגלנו בה .במשק שתלנו מאות עצי פרי שונים.
כל פרי בעונתו .הילדים היו שותפים להקמת הבוסתן,
לשתילת העצים ולבחירתם .כל עץ מייצר אתגר אחר ,ליאור חורב בבוסתן האורגני
ייחודי משל עצמו ואופי מיוחד רק לו .כל ילד התחבר אנחנו מדשנים ,משקים ומשקיעים .היתר בידי הילדים
לפרי שאותו הוא אוהב והבוסתן הופך לאט לאט למקום עצמם .החיים בכפר הם חיים אחרים .אני מתחבר
מפגש של חברים ומשפחה .אנחנו מאמינים שהבית בעיקר למשפט ששמעתי לפני הרבה מאוד שנים
הוא הבסיס .עמוד השדרה של המשפחה כולה .החיבור מיהודה הראל ממקימי קיבוץ מרום גולן שאמר שבסוף
לאדמה מייצג בסוף את השורש שממנו הכל צומח .אנחנו מחפשים ״משהו חדש  -כמו פעם״.

אנו מתמחימ במתנ פתרונות נגררימ
ייעודיימ למגוונ צרכימ עקיימ
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דן גולדפינגר מאכיל אילים

פרינטופיק

שר התחבורה והמודיעין ,ח"כ מטעם הליכוד ושר
התחבורה מאז שנת  ,2009כיהן כשר החקלאות בין
השנים  2003ל .2006-כ"ץ גר במושב כפר אחים ,נשוי
ואב לשתיים:
"החיבור לאדמה מתחיל אצלי למעשה כבר מילדות",
מספר כ"ץ" ,מהוריי שגידלו אותי על ערכיי אהבת ארץ
ישראל .גדלתי במושב 'כפר אחים' ,הקרוי על שם האחים
צבי ואפרים גובר שנפלו במלחמת העצמאות ,דור ראשון

ליאור חורב

050-5500180
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זכויות כספיות של חקלאים
עקב מצבם הרפואי

תפזול תעשיות כימיות בע"מ
תפזול תעשיות כימיות בע"מ נוסדה בשנת 1932
בתל-אביב .תפזול הינה חברה פרטית העוסקת
בפיתוח ,ייצור ושיווק בארץ ובעולם של תכשירים
לחקלאות ,וטרינריה ותברואה.
החברה הינה חלק מקבוצת ביוואק בע"מ.
אתר היצור ומשרדי ההנהלה ממוקמים באזור
התעשייה בית שמש מערב.
לחברה מערך שיווק והפצה כלל ארצי הכולל

מערך לוגיסטי וצוותי מכירות והדרכה מקצועיים.
צוות האגרונומים של החברה ,בשילוב עם
מעבדות הפיתוח ,עוסק במתן פתרונות
לחקלאים ובפיתוח תכשירי הדברה חדשים תוך
דגש על ייצור כחול לבן.
תפזול שואפת למתן שירות מקצועי ,מהיר וטוב
ללקוחותיה ,תוך הרחבת מגוון סל המוצרים
לענפי החקלאות השונים.

יש פתיון לבעיה!
פרו ג'ל נמלים ,פרו ג'ל תיקנים ופרו ג'ל נמלת האש.
פתרון ממוקד יעיל וחדשני ,לשימוש בבית ובחצר.

רבים אינם יודעים ולכן לא מממשים את הזכויות
שלהם ,אולם חקלאים זכאים לתגמול כספי
גבוה ,בגין בעיות רפואיות שצברו במהלך השנים.
התאחדות האיכרים ,בשנים האחרונות ,יצרה קשר
עם משרד עו"ד על מנת לבדוק לכל אחד את
זכויותיו .חשוב לדעת  -הזכות לפיצוי מביטוח לאומי -
היא גם לשכיר וגם לעצמאי .חשוב לדעת  -תגמולים
ניתן לקבל בכל גיל ,גם אחרי גיל  67וגם אחרי שאדם
חדל לעבוד.
הבעיות שעשויות להיות מוכרות לחקלאי
כפגיעה בעבודה:
 .1ירידה בשמיעה וטנטון (צפצופים) באוזניים  -עקב
חשיפה לרעש.
 .2בעיות גב תחתון והקרנה לרגלים  -עקב הרמת
משאות או נהיגה על טרקטור.
 .3בעיות ברכיים  -עקב דוושות הטרקטור וטיפוס על
סולמות.

 .4בעיות כתפיים וצוואר  -בגין עבודה מעל גובה
הראש( .קטיף ,למשל).
 .5נגעים בעור וצלקות  -בגין חשיפה לשמש.
 .6פרקינסון  -בגין חשיפה לחומרי ריסוס והדברה.
 .7פגיעות ריאות  -עקב חשיפה לחומרים.
 .8בעיות כפות ידיים  -בגין שימוש בכלים רוטטים,
מזמרות ועוד.
 .9סרטן  -ישנן מחלות סרטניות שמוכרות כמחלות
עקב חשיפה תעסוקתית.
חקלאי שלקה בבעיה מבעיות אלה ,עשוי להיות
מוכר כנפגע עבודה .בתביעות לביטוח לאומי אין
התיישנות ובכל גיל ללא הגבלה ניתן להגיש תביעה
ולקבל תגמולים במענק חד פעמי או בקצבה חודשים
לתוחלת חיים.
חקלאי שהוכר כבר בעבר בגין תאונה או מחלה יוכל
להגיש בקשה לבדיקה להחמרת מצב.

חקלאי שנפגע ביותר מבעיה אחת יוכל להגיש,
בתנאים מסוימים בקשה לאיחוד נכויות.
חקלאי שסובל ממכלול בעיות  -עשוי להיות זכאי
לפטור ממס הכנסה לעתיד ורטרואקטיבית (עד 7
שנים לעבר).
לפיכך ,ראוי שכל חקלאי יבחן את מצבו ויראה האם
מיצה את זכויותיו ,שכן השנים והטיפול בחקלאי
התאחדות האיכרים והחקלאים לימדו ,כי מרביתם
לא ממצים את זכויותיהם.
לבדיקת זכאות ללא עלות וללא התחייבות מצורף
טופס בריאות לחקלאים .ניתן למלא ולשלוח למייל:
 123@mt-law.co.ilאו לפקסס בפקס:
 .072-2579765לברורים נוספים ניתן ליצור קשר
בטלפון.052-5272273 :
בברכת בריאות ואריכות ימים,
התאחדות האיכרים בישראל

טופס בריאות לחקלאים ולבני משפחותיהם
טופס בריאות זה מועבר אליך על מנת לבחון אם ניתן לקבל עבורך זכויות בגין נזקי גוף או מחלות שאירעו לך ,בעבודה או שלא במסגרת העבודה.
לשם כך כדאי למלא את הטופס.

פרטים אישיים:
שם:

כתובת:

נייד:

טלפון נוסף:

ת .לידה:

מקום עבוד עיקרי בעבר ובהווה:

תפקיד עיקרי:

האם עובד כיום :כן  /לא (הקף)

שכר מעבודה  /פנסיה גבוה מ ₪ 9,000-ברוטו? כן  /לא (הקף)

האם את/ה סובל/ת סבלת מהבעיות הבאות? (נא להקיף בעיגול)

למפעל תווי תקן של מכון התקנים:

אתר החברה:

www.tapazol.co.il

טלפון ליצירת קשר:
02-9926040

פקס:

02-9926050
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 ,ISO-90001 .1איכות
 ,ISO-14001 .2ניהול סביבתי

.1ירידה בשמיעה  /צפצופים
 .2פגיעה בריאות  /קשיי נשימה
 .3הפחתה בתחושה בכפות ידיים
 .4בעיות בגב תחתון  /צוואר  /ברכיים  /כתפיים
 .5סוכרת
 .6בעיות בכלי דם  /דליות
 .7כוויות  /צלקות

 .8התקף לב  /מחלת לב  /אירוע מוחי
 .9מחלת עור  /סרטן עור
 .10מחלת כבד
 .11בעיות בעיניים
 .12נפשי ( -דכאון  /חרדה)
 .13סרטן -

 ,OHSAS-18001 .3בטיחות ואיכות

האם היה אירוע תאונתי בעבר:
מחלות ובעיות רפואיות אחרות:
האם מוכר בגין תאונת עבודה  /קצין תגמולים? אם כן ,אחוזי הנכות?

המפעל הינו עומד בדרישות המחמירות של המשרד להגנת הסביבה.
בין לקוחות החברה הפרושים ברחבי הארץ נמנים :חקלאים ומפיצים של מוצרי חקלאות ותברואה.

את הטופס ניתן למלא ולשלוח למייל ,123@mt-law.co.il :או לפקסס בפקס .072-2579765 :לברורים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון.052-5272273 :
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Simply.
Grow.
Together.
מעל ל 70-שנה פועלת אדמה לפשט
את חייהם של חקלאים בארץ ובעולם
באמצעות סל מוצרים ושירותים נרחב
ומגוון המותאם בדיוק לצרכיהם.

Agan

Makhteshim

