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בארגוןהנהלהכחברשימשבנוסףוהחקלאות.הפניםומשרדיההגירהרשותמול

לחלבבקרמגדליובהתאחדותהעופותמגדליארגוןירקות,מגדליארגוןפירות,מגדלי
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שקריים,דבריםעלזרים,מעובדיםותצהיריםעדויותמיניכל

זה.אתקיבלוולאזהאתקיבלולאשכביכול

שילםלאפשוטשהחקלאימקריםאותםאתגםיש"אבל

זה,בעדלאאנינכון.שילמולאלשלם.צריךשהיהמהאת

החוק".ע״פלושמגיעמהאתלקבלצריךשעובדחושבאני

המים.נושאזההפירותבענףהקשיםהדבריםואחד

המשקבאגףבהםשטפלנוהדבריםאחדהמים,בנושאכהן:

האחרונותבשניםלחקלאות.המוקציםהמיםזמינותנושאזה

כמותע״פלחקלאות,מוקצהמהלדעתשנהכלצריכיםהיינו

לחקלאים.להעבירהיהשניתןההתפלה,מיוכמותהגשמים

מיםבכמהשמצייןכלשהו,למספרמחכההייתשנהכל"אז

איןכילמה?אסון.הרהדברהיהוזהלהשתמשלמגדלנותנים

חקלאילתכנוןטווחארוכתתכניתלךאיןלתכנן,אפשרותלך

יותר.אופחותתקבלהבאהשנהאיקסלךמקציםהשנה

לעבודהנכנסוהתפלהמתקנישהרבהזהבעקבותגם"השנה,

כברהיאהמיםמכסתשההקצאה,החלטההוציאואזשוטפת,

טווחלנשימה,אווירלךלתתמתחילכברזהשנים.לשלוש

מסודרת.לעבודהביטחון

נוראימשהוהיהבמים,גדולמחסורכשהיהשנים,כמה"לפני

אזאמרתיומטעיםגידוליםייבשושבהםלמצביםהגענואז,

נכנסיםעכשיוכימים',שלבעיהתהיהלאמעטעוד׳חבר׳ה,

המחיריםאבליהיו,׳מיםאמרתי:ההתפלהמתקנימואץבקצב

אותן׳.לשלםנוכללאכיכמויות,לצרוךנוכלשלאכאלהיהיו

מיםלנוישלאטלאט,למעשה.היום,שקורהמה"וזה

התמורהאבללחקלאותימיםישהגבלה,בליכמעטלחקלאות

מקווהרקאניבזה.לעמודיוכלושלאגידוליםויהיויקרה

אתגםיששלחקלאילכך,ושתדאגזהאתתביןשהמדינה

שחקלאיםמצבשיהיהלהיותיכולהמחיר.אתלשלםהיכולת

המדינהמההמים׳.אתקחואבלרבה,'תודהויגידו:יבואו

המים?עםאזתעשה

גידוליםוישבייצורמאודוחשובהכרחימרכיבהם"המים

ישהזה.החשובהמרכיבשלבעלויותלעמודיכוליםשאינם

מגדלאתהאסעכשיו,גבולית.ממשהיאשהרווחיותגידולים

אחר,אוזהירקלשתולאםמחליטאתהבסדר,אזירקות,

מדוברבמטעיםאבללתקן.יכולאתההלך,לאואםעונתיזה

שנים,ארבעתמורהללאמגדלאתהארוך,לטווחבהשקעה

ההשקעות.אתלהחזירומתחילקוטףאתהמכןלאחרשרק

לחקלאיביטחוןלתתמשהו,לעשותוצריכיםבעייתינושא"זה

המדינההמים,עלאחראיתהמדינהההיצע-ביקוש.שלבקטע

החשובותהתשומותאתאומרואניהעובדיםעלאחראית

איתם.להתמודדיכוליםשהמגדליםבעלויותלנותנוהללו

חדשיםגידוליםלמגדליםלמצואצריכיםלזאת,"מעבר

הדרךאתולמצואהצעיריםאתלאתגרמכל,והחשובורווחיים

היוםמסתכלכשאניבחקלאות.לעסוקלהמשיךלהםלאפשר

אתמחפשאנילבן.שיערעםרובםכמוני,הםהחקלאיםעל

עוסקהשרוגםאותישמעסיקיםהדבריםאחדוזההצעירים

בחקלאות".לעסוקצעיריםשלחדשדורלהכניסאיךהזה,בנושא

להמשיךלחקלאות,לחזורשרוציםצעיריםשישיודעאני

לאשומעגםאניאבלוהאבא,הסבאשלהחייםמפעלאת

אלינומתייחסתשהמדינה׳כמושאומרים:חקלאים,מעט

חקלאי.יהיהשלישהבןרוצהלאאני

היאהזההדבראתרואההממשלהאםאז"אוקי,כהן:

אתלשכנעלחקלאיכדאייהיהשכןכאלהתנאיםליצורצריכה

גםאנילהגיד,צעירלאותוכדאייהיהשכןבענף,להמשיךהבן

העולםפשוט:נוראזההעולמית,שליהראיהבגדול,בעסק.

מהחקלאות.מגיעשרובומזון,מחסורצפוירעב.לקראתהולך

גדוליםמומחיםזהאתאומריםהמצאתי,שאנידברלא"זה

לחקלאותמקוםישהזהבמצבלכל.שידוענתוןזהממני,וחכמים
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בידעלתרוםשיכולההישראלית,לחקלאותובמיוחדבכלל

בהגברתויסייעוהעולםלכלשישווקומיוחדים,ובפיתוחים

מקורלתתשיכולהאור,נקודתבושרואיםמשהוזההייצור.

מקוםויתפושילךבעולםבמזוןהמחסורנושאכילמוטיבציה,

הצעיריםגםפה,אותנו.שמעסיקיםבנושאיםחשובויותריותר

להשתלב".יכוליםשלנו

הצעיויסיקרה.לאזהכיום,הענףמצבאתרואהשאניכמו

מערימהשהממשלההקשייםלכלמודעיםהםעיוורים,לא

החקלאים...על

ישהדימוי.נושאזהחשובהפחותשלאנקודה"אזכהן:

שלבקטעיח״צנותהרבהצריךשלנובדימוימאודקשהבעיה

אנחנואבלגדול,חקלאילובילנושישנכוןההחלטות.מקבלי

שרואההאוצר,משרדכמומשרדיםמוללהתמודדצריכים

׳החורדרךמסתכלהואדברכלשעלהחקלאות,אתאחרת

אזמתו״לזהאתלהביאאפשראםשאומר:האוצרשבגרוש',

נכון.שלאמהמחו״ל,זהאתנביאבואו

המזוןכמייצרתרקלאהחקלאותעללהסתכלצריכים"אנחנו

מהיערכותכחלקבמיוחדלמדינה,שחשובמההמדינה,של

להיות,עלולותשבהחלטקשות,ביטחוניותתקופותלקראת

כגורםגםהחקלאותעללהסתכלישחשוב,זהרקלאאבל

אתלהחזיקתוכללאאתהגבול.קולהחזיקרוצהאתהמיישב,

שפזוריםיישוביםבעזרתגםאלאצבא,מחנותע״ירקהגבול

ועושיםהגבולותעלששומרמציאותיגבולכקוהגדר,לאורך

האחרוןבתלםנקבע'הגבולהמשורר:כדבריבחקלאות.זהאת

המחרשה'.שחורשת

הרבהבשטחחקלאיתוהתיישבותחקלאישעיבודספק"אין

במצבשחלהשיפורשעקבמאמין,גםאנימגדר.חזקהיותר

מבוקרתבצורהלפתוחכבראפשרהאחרונות,בשניםהביטחוני

ויעבדו.שיבואולעבודה,שמשוועיםלפלשתינאיםהמעבריםאת

אישוריםלתתצריךפהאותם.רוציםואנחנולעבודרוציםהם

בישראל".לעבודהשיכנסומהשטחיםחקלאותלעובדי

הפירות.ענףעלכלליתמילה

בפירות.מצליחיםשמאודענפיםיששחור.הכוללא"תראהכהן:

האחרונות.בשניםעדנהשיודעהאבוקדוענףאתלמשלקח

אתנכוןלמתגלדעתצריכיםגםאנחנוהרימון.האפרסמון,

בקטן.שנקראמהולאבגדולמאורגנת,בצורהשלנו,הפירות

׳ענביאתלדוגמאקחחשובה,מאודהגדולה"ההתארגנות

מיתוגבנושאלבצעשישלמהספרביתשזהבלכיש,טלי',

אפשרבלכיששעשומהשאתמאמיןאניפירות.שלושיווק

לשווקאיךעצמם,אתלמתגאיךידעוהםגידול.בכללעשות

נדעאםהכלל.מןיוצאתבצורהבשוקלשלוטואיךעצמםאת

רווחיותיותריביארקזהאחרים,בענפיםגםזאתלעשותאיך

הענף".אתויעלהלחקלאים

התיווך.פערעםהרשתותאתגםויש

כךהאחרונותבשניםוצמחהלךהרשתותנושא"כלכהן:

הפירותשלהחקלאות,שלמאודגדוללקנייןהפכוהןשלמעשה,

הואשבהםהתנאיםאתלהכתיביודעגםהואאבלוהירקות,

הכולסךכיהזה,הדברמוללהתמודדאיךלדעתצריךקונה.

בכמויותשולטותהןאבלגדולים,בהיקפיםטוב,קונותהרשתות

מההפתוחים,השווקיםאתהיוםשאיןאומרתזאתובמחיר.

יפתחהחדשהסיטונאישהשוקמקווהרקאניפעם.שהיה

ייתןזהלהיות.אמורשהואלמההשוקאתויחזירובמהרה

הןהרשתותכילרשתותרקלאלשוק,להיכנסנוספיםלגורמים

השוקהמחירים.אתלנומכתיבותגםאבלהרבהמוכרותאמנם

ולשיפורלתחרותשתגרוםאלטרנטיבה,לחקלאיםייתןהחדש

הסיטונאיהשוקולכןההתארגנותחשובהכאןגםבתמורות.

המצב".לשיפורלהיבאשיכולגורםהוא

amos@mashov.net

//
״אניכהן:איציק

שהשוקמקווהרק

יפתחהחדשהסיטונאי

אתויחזירובמהרה

אמורשהואלמההשוק

לגורמיםייתןזהלהיות.

לשוק,להיכנסנוספים

כילרשתותרקלא

מוכרותאמנםהרשתות

מכתיבותגםאבלהרבה

השוקהמחירים.אתלנו

לחקלאיםייתןהחדש

אלטרנטיבה״
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