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הזורעים

בדמעה

שוחטיהודה

שקלאלף35כ־עולהלייצואפלפלגידול

שקלאלף32מהמכירות:ההכנסהלדונם.

המסיםגבוהות,כךכלכשהעלויותבלבד.

דוהסניותהשיווקהשתותמכבידים,

פלאאיןאפסיתמהמדינהוהתמיכה

התחוםאתנטשוחקלאיםאלפישעשרות

רגל.פשיטתסףעלנמצאיםאחריםורבים

החקלאיםאתשזורקתלמדינה"הפכנו

זועמיםהםהטרקטור",לגלגלימתחת

הורנשסייןחייםצילומים:שוחטיהודה

לה־אוהבתישראלמדינת

תגאות

$TS1$להתגאות$TS1$

$DN2$להתגאות$DN2$הט־שלה.בחקלאות

כנולוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$נחשבתהריכאן

היכולתבעולם,למתקדמת

פחותבתנאיםיותרלייצר

וההכ־דופןיוצאתטובים

נסות

$TS1$וההכנסות$TS1$

$DN2$וההכנסות$DN2$מגיעותמהחקלאות

שקלמיליארדשנילכמעט

העו־אתלזהתוסיפובשנה.

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$צרכניהםשהישראלים

הגדוליםוהירקותהפירות

מנצח.מתכוןותקבלובעולם,

גםישהזהבסיפוראבל

באלהמדוברוהצערהפלאולמרבהמפסידים,

הזאתהשרשרתמתקיימתהייתהלאשבלעדיהם

לאהממשלה,כלומרהמדינה,ואםהחקלאים.

מעטותשניםשבתוךמאודייתכןבקרוב,תתעורר

בטכנולוגיה.מלבדלהתגאותבמהכבריהיהלא

החק־כמותנחתכהעשוריםשלושהבתוך

לאים

$TS1$החקלאים$TS1$

$DN2$החקלאים$DN2$אלף40מ־אחוז:75מ־ביותרבישראל

התא־פי)עלבפועלאלפיםמעשרתלפחות

חדות

$TS1$התאחדות$TS1$

$DN2$התאחדות$DN2$אלף13כ־בישראלרשומיםהחקלאים

בפועלאבלהענפים,בכלחקלאייםמשקים

האחרו־השניםובשלושיותר(,נמוךהמספר

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$נטשובערבהרקבמיוחד.חמוראףהמצב

החממות,אתחקלאיםעשרותהאחרונהבשנה

ממש.לחםלפתוהגיעורגלפשטומהםוכמה

גלובלית,ממגמהחלקאמנםהואהזההשינוי

מתגייסותהמדינותהעולםבשארבעודאבל

מעניקההמדינהבישראלהחקלאות,להצלת

התאגידים,אתדווקאשמחזקעקיףבאופןסיוע

נפרדבלתיחלקעצמםשהם

מהבעיה.

בחק־שמתגאה״ממדינה

לאות

$TS1$בחקלאות$TS1$

$DN2$בחקלאות$DN2$אותה,ומטפחתשלה

אתשזורקתלמדינההפכנו

הט־לגלגלימתחתהחקלאים

רקטור״,

$TS1$,הטרקטור״$TS1$

$DN2$,הטרקטור״$DN2$צעירחקלאיאומר

רפו־המון״ישהדרום.מאזור

רמות,

$TS1$,רפורמות$TS1$

$DN2$,רפורמות$DN2$עוס־כולןכמעטאבל

קות

$TS1$עוסקות$TS1$

$DN2$עוסקות$DN2$טכנולוגיתבהתייעלות

באנ־ולאהפיריון,ובשיפור

שים

$TS1$באנשים$TS1$

$DN2$באנשים$DN2$,הגיעבחקלאים.עצמם

שאיןתביןשהממשלההזמן

אנשיםובליהחקלאים,אתשיחליפורובוטים

תעזור״.לאהתייעלותשום

להרוויח?ממשיךומי

העדיפושוחחנושאיתםמהחקלאיםרבים

יסרבושהבנקיםמחששבשמם,לדברשלא

יראו״אםיקרסו.והםהלוואותלהםלהעניק

ואזלנולסייעיסרבוהםקשה,שלנושהמצב

שלנו״,מהחבריםלרביםשקרהכמורגלנפשוט

שנצאמאמיניםעדיין״אנחנומהן.אחתאמרה

השניםכמואחתשנהעורנעבוראםאבלמזה,

לסטטיסטיקה״.נצטרףאנחנוגםהאחרונות,

ביק־שתושביובררוםבמושבלדוגמה,כך

שו

$TS1$ביקשו$TS1$

$DN2$ביקשו$DN2$60שנהבתוךנטשושמו,אתלהזכירלא

מחפשיםנוספיםורבים400כ־מתוךחקלאים

ללכת״,לאןלהםשאיןאנשים"אלהמוצא.

אושנה"עודמהדרום.ותיקחקלאיאורן,אומר

יהיולאופשוטהאחרונות,השניםכמושנתיים

יושביםשאנחנולהזכירוצריךיישוביםכאן

אניבמקומנו.לכאןיבואלאאחראףהגבול.על

גםטובהתהיהלאהקרובההשנהואםילד,לא

לי,שישמהכלאתהפסדתיכבראעזוב.אני

שמשב־שלי,הביתאתלהפסידזההבאוהשלב

נתי

$TS1$שמשבנתי$TS1$

$DN2$שמשבנתי$DN2$העסק״.לטובת

בכמהנעוצהבחקלאותהקשהלמשברהסיבה

כללמגמהבהתייעלות,מתחילזהגורמים.

מצליחיםחקלאיםפחותשבמסגרתהעולמית

יותר.גדולבשטחולהחזיקתוצרתיותרלייצר

ביש־אבללעשות.מהאיןכולם,מודיםכאן,

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$עלויותנוספות:אובייקטיביותבעיותישנן

השוניםהתאגידיםבמיוחד,גבוהותהייצור

והשתי־הזרעיםלייצרניועדהשיווקמרשתות

לים

$TS1$והשתילים$TS1$

$DN2$והשתילים$DN2$חת־החקלאים,אתמועכיםהקרטוניםאו

חרות

$TS1$חתחרות$TS1$

$DN2$חתחרות$DN2$,המסיםמטורפים,התיווךפעריבעייתית

אפשרלזהנמוכה.המרינהשלוהתמיכהגבוהים

שפגעאווירמזגשלקשותשניםשלושלהוסיף

שמחרימותאירופאיותקבוצותהתוצרת;בכמות

למשקייחודיותבעיותועורישראליתתוצרת

הישראלי.

חיותמצ׳וקמקפלפלקילועללהבין,״צריך

ההש־ומוצריהמיםחברותכלהדברה,חברות

קיה,

$TS1$,ההשקיה$TS1$

$DN2$,ההשקיה$DN2$חברותשתילים,חברותהזרעים,חברות

אחרמסבירמכס״,קרטונים,חברותהובלה,

האח־השנים״בשלושבארץ.הגדוליםהחקלאים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$כולםמהחקלאיםחוץאבלסוחב,לאזה

כילמה?שלהם.החלקאתלהרוויחממשיכים

דבר,לכלבקרטליםמדוברויכולים.חזקיםהם

בהם״.להיאבקמאורוקשה

מהצדנפרדבלתיחלקהםגםהללוהתאגידים

מדייותרוהקפיטליזם:הגלובליזציהשלהאפל

כךאנשים.מרימעטשלבידיהםמתרכזכוח

וירקותפירותלקנותהשיווקרשתותיכולות

לצרכניםולמכורמינימום,במחירמהחקלאי

השונותהחברותיכולותוכךמופרך.במחיר

כיפשוטגבוהים,מחיריםמהחקלאיםלגבות

שוםאיןהחלשיםולחקלאיםאלטרנטיבות,אין

מיקוח.יכולת

לאשחקלאיםבזהנכבדחלקישלמרינה״גם

עבוראדמתםעלאריסיםלהיותהפכומעטים

)הביתכלפהזבולוןח״כאומרההון",בעלי

״זוהיבכנסת.החקלאיהלובייו״רהיהודי(,

האחרונות,בשניםלצערישטופחהמציאות

לרשתותלמשווקיםמאודגדולכוחהעניקה

כוחםאתוהחלישהמחדולסיטונאיםהשיווק

חו־מספרלפנימאירך.והצרכניםהחקלאיםשל

רשים

$TS1$חורשים$TS1$

$DN2$חורשים$DN2$התיווךפערילצמצוםחוקהצעתהגשתי

מרווחישלהחזיריתבתופעהשתטפלבחקלאות

נמוךמחירמקבליםהחקלאיםבמסגרתההשיווק

בשווקיםנמכרתהיאאךתוצרתםעלמאור

סבירים״.בלתיעדגבוהיםבמחירים

מעיןחקלאים,כמההקמנו,שניםכמה״לפני

החברותלאחת״הגענואורן.מספרחברה",

5.2יותרלשלםמוכניםלאשאנחנווהודענו

שקל7.1ל־ירדהמחירפתאוםלקרטון.שקל

בכלקורהזהיפה.מרוויחיםעדייןוהםלקרטון,

שיגשגהכשהחקלאותהתחומים.בכלהחברות,

השניםאבלהרוויחו.כולםכינוחמאודהיהזה

בזהקורסיםומשקיםמאור,קשותהיוהאחרונות

מפחדיםבסיכון,גוףבנורואיםהבנקיםזה.אחר
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מאודשקשהשלגכדורכמווזההלוואות,לתת

לעצור״.

בערפלחיים

עםיחדשמובילהפארן,ממושבמשיחכרמית

שממנוהחברתיתהחקלאותמיזםאתשיפמןג׳קו

מנסההפלפלים״,״מחאתשמכונהמהנולדה

השורהאבלאופטימיתויותרחריפהפחותלהיות

הק־״לחקלאיםמהותית.שונהלאשלההתחתונה

טנים

$TS1$הקטנים$TS1$

$DN2$הקטנים$DN2$היאהגדולות״,הרשתותמולכוחאיןפשוט

תימכרשלושהתוצרתשרוצה״חקלאיאומרת.

עמלתאחוז2832ביןבדלתלשיםצריךברשת,

הסופי.מהמחירלאלחקלאימהמחירוזהכניסה,

הסיכוייםורובואריזה,שינועהוצאותתוסיףלזה

מופסד״.יוצאשהחקלאי

לייבוא.השוקגםנפתחמשיח,אומרתבמקביל,

תמיד,פתוחשהשוקהסבירוהחקלאותבמשרד

מיהיא״השאלהחוסרים.כשישרקוממלאים

לא״אניבקול.מהרהרתהיאהחומרים״,אתקובע

אניבשטחאבלהתשובה,אתיודעתשאניבטוחה

אין״.וירקותכפירותשמחסוררואה

הח־אומריםלייצוא,בתוצרתכשמדובר

קלאים,

$TS1$,החקלאים$TS1$

$DN2$,החקלאים$DN2$עולהפלפלגידולפשוט:דיהמצב

בשניםוהרווחלדונם,שקלאלף35בסביבות

המשמעות:לדונם.שקלאלף32הואהאחרונות

עתק.חובותלכדיומצטברשהולךודאי,הפסד

אומרמקשה״,רקלפעמיםעוזרת,לא"המדינה

המעסיקים,מססיפוראתלמשל״קחאורן.

עובדכלשלמהמשכורתאחוז16שלבגובה

אלף750שילמתישעברהבשנהחודש.בכל

מה?״עלמעסיקים.מסשקל

באירופהאחוזשלמסגםמשלמיםהיצואנים

הקטנתו,אובביטולולסייעיכולהחוץ)״שמשרד

לרש־אחוזאורן(,טועןהסכמים״,באמצעות

תות

$TS1$לרשתות$TS1$

$DN2$לרשתות$DN2$הצמחים.למועצתאחוז5.1ועודהשיווק

כבראיןאחרות,למדינותבניגוד״ובישראל,

החזרים״,אולחקלאות,עידודמענקיכמעט

מאותשלמחזוריםמגלגלים״אנחנואורן.ממשיך

והמדינההמדינה,לקופתנכנסוהכלמיליונים,

שהח־ולהחליטעצמהעללהתעלותמצליחהלא

קלאות

$TS1$שהחקלאות$TS1$

$DN2$שהחקלאות$DN2$לאומי״.אינטרסהיא

וכדימהבעיה,משמעותיחלקהםהתיווךפערי

ישי־לשווקוחבריהמשיחהחלואותהלעקוף

רות

$TS1$ישירות$TS1$

$DN2$ישירות$DN2$מצוין,עובדזהבינתייםלצרכן.מהחממות

בארץ.נקודהלכלכמעטלהתרחבהיאוהתוכנית

הואכמהקובעלאשהחקלאיאבסורדימצב״נוצר

שמתגו־משיח,אומרתשלו״,התוצרתעליקבל

ררת

$TS1$שמתגוררת$TS1$

$DN2$שמתגוררת$DN2$הייטקיסטיםשניהםאמיר,בעלהעםבפארן

שותל״החקלאיהחקלאות.לטובתשעזבולשעבר

מעבדבשוק,באמתישצורךכמהגםלדעתבלי

שוטף,ממיץ,קוטף,מדשן,משקה,האדמה,את

שבועותכמהאחריורקחשבונו,עלומשנעאורז

והאםהתוצרת,עלמקבלהואכמהיידעהוא

להתאגדצריכיםהחקלאיםכדאי.היהזהבכלל

הק־ולחקלאיםבמיקוח,חזקיםיותרלהיותכדי

טנים

$TS1$הקטנים$TS1$

$DN2$הקטנים$DN2$שלנו,הארגוןבאמצעותלסייערוציםאנחנו

משותפות".מטרותשיקדם

2007שנתהיאמשיח,גםאומרתהבעיות,אחת

אחתספרד,ספגהשנהבאותהלשמצה.הידועה

מכההפלפלים,ייצואבשוקהגדולותהמתחרות

בירקותהדברהחומרישרידיכשהתגלוקשה

ניצלובישראלהפלפליםמגדליממנה.שהגיעו

אחתבבתוהרוויחומחיריםהעלוההזדמנות,את

עודהחלוההצלחהבעקבותהגיוניים.לאסכומים

אח־ירקותבמקוםפלפליםלגדלחקלאיםועוד

רים,

$TS1$,אחרים$TS1$

$DN2$,אחרים$DN2$הגיעוואזהצטרפו.והשלישיהשניהדורובני

פיה.עלהקערהאתשהפכורעות,שניםכמה

תי־בערבההחקלאיתהוועדהרכזברקן,חמי

כונה,

$TS1$,תיכונה$TS1$

$DN2$,תיכונה$DN2$פגעהדולרבשערהפיחותשגםמסביר

לפחותלהפסידלנוגרם״זהבחקלאים.קשות

אתתוסיף״ולזהאומר.הואבייצוא״,לקילושקל

פגעיבגלללדונם,תוצרתטוןבערךשלהפיחות

מבחינתהרסניתזהשלהמשמעותהאוויר.מזג

החקלאי״.

הפתרונות?ומה

להביאופיתוח,מחקרבאמצעותמנסים,״אנחנו

פירות.מטעיאחרים,ירקותחדשים:גידולים

טובותיהיוהבאותשהשניםמקוויםאנחנובגדול

חקלאיםיישארויצטמצם.שהענףברוראבליותר,

מקורותיחפשוואחריםלהתמודד,שמסוגלים

מצפיםאנחנומקרהבכלאבלאחרים.הכנסה

יותר״.הרבהבחקלאותתתמוךשהמדינה

אינתיפאדה"פה״תהיה

מפג־שישראלהריתמיכות,עלמדבריםאם

רת

$TS1$מפגרת$TS1$

$DN2$מפגרת$DN2$.הממשלתיתהתמיכההנתונים,פיעלמאחור

מהנמוכותהיאבישראלהחקלאילתוצרביחס

קו־מיפן,רבעכמעטמאיסלנר,שלישבעולם:

ריאה,

$TS1$,קוריאה$TS1$

$DN2$,קוריאה$DN2$פחותוגםטורקיהפחותושווייץ,נורווגיה

הנתון0£0וב־סהאירופיבאיחורמהממוצעים

החק־שמניבהלרווחיםבהתחשבמדהים,הזה

לאות

$TS1$החקלאות$TS1$

$DN2$החקלאות$DN2$:בשנה,שקלמיליארדשניכמעטלישראל

ומים.שטחכמובמשאביםמינימלישימושתוך

וחפירותהירקותצריכתנתונים,אותםפיעל

אדירבפערבעולם,הגבוהההיאבישראל

לשנה,בממוצעבישראללנפשירקותק״ג193

בארה״ב;123ו־האירופיבאיחור118לעומת

באירופה103לעומתלנפשפירותק״ג190ו־

בארה״ב.111ו־

ויו״רהחקלאיתההתאחדותיו״רצור,מאיר

המדי־למצבשגםאומרהמושבים,תנועת

ני

$TS1$המדיני$TS1$

$DN2$המדיני$DN2$החקלאים.שחוויםהקושיעלהשפעהיש

ישראל,עלחרםלהראותרוצים״כשהאירופאים

במ־בפלפל,בתמרים,בחקלאות.מתחילתמידזה

נגו,

$TS1$,במנגו$TS1$

$DN2$,במנגו$DN2$נקודה״ועודאומר.הואהישראלים״,בתפוזים

הכשרות,היאעליה,לדברנעיםלכולםשלא

כסףתעשייתזוהמוצר.מערךאחוזלנושעולה

הציבור״.סחיטתעלשמבוססת

השבוע,בסוףלכותרותעלתההדתיתהזווית

משרדהמדינהקוםמאזשלראשונהכשהתברר

ישראליםמחקלאיםתוצרתיקנהלאהביטחון

״במשךהשמיטה.שנתבשלמייבוא,רקאלא

מימימכירה,היתרבישראלנהוגהיהשנה150

הר־״אבלצור.אומרקוק״,והרבמוהליברשמואל

בנות

$TS1$הרבנות$TS1$

$DN2$הרבנות$DN2$ומשרדפרימיטיבית,כנראההיוםהצבאית

בלקוחמדובראדיר.נזקזהעבורנואטום.הביטחון

בשנה,הישראליתלחקלאותשקלמיליון300של

ולמדי־לעזתיםלירדנים,עכשיויילךהזהוהכסף

נות

$TS1$ולמדינות$TS1$

$DN2$ולמדינות$DN2$.של״הסיפוריותר.חריףנשמעאורןאירופה״

הואאזרחי״,מרישלברמההואהביטחוןמשרד

לכבישים.מחרשותעםנעלה״מבחינתי,אומר.

איךשערורייה,פשוטזואינתיפאדה.פהתהיה

קיבינימט״.ללכתלהםואמרקםלאאחדאף

לקדםמנסים

ישירשיווק

הארץ.בכל

משיחאמיר

מכשיר"תאגיד:אומרים:היוהםמה

אישית"אחריותבליאישי,הוןלהרוויחגאוני

ביירסאמברום
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