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בבוקר  שישי  ביום  פגשתי  אמיתי  דובי  את 
כשהוא  ב',   מדי  לכנות  נוהג  שהוא  במה  לבוש 
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 
זו  הכיף,  זה  אויר.  מזג  ובכל  בקור  בחום,  קבוע, 
הנשמה - נשימה עמוקה לפני הקרבות השבועיים 
חדשות  הענף  על  לנו  שמנחיתים  והעזים 

לבקרים".
מן  דוגמאות  לשלב  בשיחתנו  שהרבה  אמיתי 
כלוחם  שלו  הצבאית  העגה  את  רכש  הצבא, 
עד  ממלא  שהוא  פעיל  בשירות  בצה"ל  ומפקד 

היום כאל"מ במילואים בפיקוד צפון.
בשאר השבוע, כאמור, מדרים למרכז למשרדי 
התאחדות האיכרים, שם מתנהל לדבריו המאבק 
היומיומי על הישרדותה של החקלאות הישראלית.

ישראל  ומדינת  שהוא  כפי  ימשיך  המצב  "אם 
מדיניות  ותתווה  אסטרטגית  החלטה  תקבל  לא 
לצעירים  טובה  סיבה  שתיתן  לחקלאות,  ברורה 
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 GIS של גידולי 
יהיה  שלא  מנת  על  הארצית,  ברמה  החקלאים 
רווחי  יהיה  ושלחקלאי  מחד  לצרכנים  מחסור 

מאידך. 
בנוסף, החקלאים מצפים שמשרד החקלאות 
אבל  לחקלאים,  ופתרונות  תשובות  יספק 
שהן  לחקלאות  שנוגעות  העיקריות  הסמכויות 
במשרדים  נמצאות   - זרים  ועובדים  קרקע  מים, 
הקרקע  התשתיות,  במשרד  המים  אחרים. 
ברשות  הזרים  והעובדים  האוצר  במשרד 
לא  מבוזרות,  כשהסמכויות  וההגירה.  האוכלוסין 
ניתן לעבוד על פי תכנית סדורה, אלא לעסוק כל 
ובבירוקרטיה  המשרדים  שבין  בפוליטיקות  היום 

של כל משרד".

שהחקלאים  זה  את  תסביר  איך  אבל 
הישראלית  והחקלאות  קורסים  בישראל 

נתפשת כמובילה בכל העולם?
החקלאות  המדינה  קום  עם  מאוד,  "פשוט 
היתה מזוהה עם ההתיישבות והיתה לה משמעות 
לא  שאגב  )מה  המדינה  גבולות  בחיזוק  עצומה 
זה  את  לתפוש  קשה  יותר  הרבה  אך  השתנה 
ההישרדות  ומלחמת  הפופוליזם  כל  בתוך  היום 
ומדינה  וענפיה(  מגזריה  על  האוכלוסייה  של 
עם  להתמודד  שנאלצה  ישראל,  כמו  קטנה 
נתוני פתיחה מאתגרים של קרקע, אקלים ומים, 
השכילה להפנות משאבים ציבוריים משמעותיים 
ולכן  יישובים  והקמת  החקלאות  להתפתחות 

שהתפתחו  החקלאי  והמיכון  הטכנולוגיה 
הבעיה  בעולם.  דרך  לפורצי  נחשבים  בישראל 
ניישן  הסטארט-אפ  שאנחנו  שלמרות  שלנו 
שלנו  והפוליטיקאים  והמנהיגים  החקלאות  של 
זוכרים  לא  הם  בחוץ,  כך  על  להתרברב  יודעים 
את זה כשהם חוזרים לארץ. אם החקלאות שלנו 
תגווע אז הדיפלומטיה החקלאית והפורצת דרך 

תגווע עמה.
מה אתה חושב על שר החקלאות הנוכחי?

יש  תמיד  דעות  וחילוקי  ביקורת  "תשמע, 
רואים  אנחנו  התוצאה  במבחן  אבל  יהיו.  ותמיד 
שבשנתיים האחרונות הצלחנו להוביל עם השר 
והמנכ"ל הנוכחיים, מספר שינויים שלא הצלחנו 
עובדים  על  המעסיקים  מס  את  ביטלנו  קודם. 
זרים בענף החקלאות שהיה מיותר, צמצמנו את 
בעלויות  ממס  בניכוי  המותרות  בהוצאות  הפער 
המחירים,  ועדת  את  הובלנו  הזרה.  ההעסקה 
האמונה על הפיקוח במשרדי האוצר והחקלאות, 
בתוצרת  הקמעונאיים  רווחיות  את  לבחון 
הצמחית. צמצמנו משמעותית את סמכויותיה של 
מועצת הצמחים בתקווה שנמשיך עד לסגירתה, 
יזמנו מערך משותף של סימון תוצרת כחול לבן 
פתוחים  נושאים  מספר  לנו  ויש  המדפים  על 

שמשרד החקלאות נותן להם גב מלא אך תלויים 
במלחמות מול משרדים אחרים )בהמשך לביזור 
העובדים  מכסות  הגדלת  כמו  עליו(  שדיברתי 
הזרים, הקמת שוק סיטונאי חדש שייצר תחרות, 
לאזורים  מים  ואיגום  להובלת  תשתיות  פיתוח 
של  שורה  ועוד  הארצית  מהמערכת  המנותקים 

נושאים שהחקלאים נאלצים להתמודד איתם".
לשר  עוול  עושה  שהתקשורת  נשמע  אז 
שהיא אומרת שהוא דואג רק ליהודה ושומרון?

יודעים  כולנו  אבל  השר,  של  הדובר  אינני  "אני 
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 

של  התחרות  כושר  והגדלת  הצמיחה  למסלול 
החקלאים על המדפים בארץ ובחו"ל."

לא  החקלאי  הענף  בתוך  הפוליטיקות  גם 
מועילות לכם ואפילו מזיקות:

שאני  לפני  אבל  מקום,  בכל  יש  "פוליטיקה 
מבקר אחרים אני מסתכל קודם כל על עצמי ואני 
יום בתחושה שאני עושה כל מה  הולך לישון כל 

שאני יכול עבור החקלאים והחקלאות".
למה צריך בכלל כל כך הרבה ארגונים?

וההבדל  בישראל  מיישבות  תנועות   3 "ישנן 
הגדול ביננו ניכר כבר בשם: התאחדות האיכרים 
על  שקמה  הראשונה  המיישבת  התנועה  שהיא 
חקלאים בעלי קרקע פרטית, מה שנקרא מושבות. 
תנועת המושבים שחברים בה המושבים והתנועה 
ההבדל  הקיבוצים.  של  כמובן  שהיא  הקיבוצית 
אינטרסים  עוד  יש  ולמושב  ביננו שלקיבוץ  הגדול 
האינטרסים  קרובות  ולעיתים  חקלאות  מלבד 
בחקלאות  עוסקים  באיכרים  אנחנו  מתנגשים. 
צורת  בכל  החקלאים  כל  עבור  פראקסלנס, 
שמטפלות  תנועות  שיש  טוב  אבל  התיישבות. 
מי  ושיש  ההתיישבות  של  יותר  הרחב  בתחום 
היכן  החקלאות,  של  הליבה  בנושאי  שמטפל 

שהאינטרסים משיקים יש גם שיתופי פעולה".

נשיא התאחדות האיכרים 
 בישראל לא שולל כניסה 

בעתיד לפוליטיקה
מה שיותר ברור, שמישהו צריך להתעורר שם למעלה - בירושלים

מאת: גיל כהן

"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"
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אתה חושב על פוליטיקה?
המלחמות  בכל  אשקר,  לא  אני  "תשמע, 
שאנחנו עושים, יש ימים שאי אפשר להכיל כבר 
עד  ההחלטות  מקבלי  של  ההבנה  חוסר  את 
כמה חקלאות היא צורך קיומי של מדינה, בטח 
מדינה כמו ישראל והרבה פעמים בוער בי הרצון 
בסופו  המערכת.  את  ולטלטל  לשם  להיכנס 
היא האמצעי,  של דבר הפוליטיקה לכשעצמה 

החקלאות והביטחון הם המטרה."
אז מה עכשיו? 
עכשיו גוזמים... 

ובכל זאת?
לא  פעם  אף  בחקלאות  דברים,  "הרבה 
המון  לנו  יש  חדש.  קרב  יש  יום  כל  משעמם, 
חקיקות בקנה שאנחנו מובילים עם מספר חברי 
כנסת בנוגע לפשיעה החקלאית, לפערי התיווך 
בגין  למדינה  שמשלמים  מיותרים  לתשלומים 
גם  עובדים קשה  ואנחנו  ועוד  ועוד  זר  עובד  כל 
נשיאות  דרך  כולו  המשק  לחיזוק  הקשור  בכל 
הארגונים העסקיים, שם אני מכהן כיו"ר הנהלת 
ברוש.  שרגא  של  לצדו  העסקיים  הארגונים 
בשולחן הנשיאות יושבים כל המעסיקים במשק, 
המשק  את  להשיב  ופועלים  בכובעו  אחד  כל 
והעובדים,  המעסיקים  לטובת  וצמיחה  לפריון 
בארץ  לחיות  ילדינו  רצון  על  לשמור  בניסיון 

ישראל ולא לפזול החוצה."
מתכוונים  הם  שלך?  הילדים  עם  מה 

להחליף אותך ביום מן הימים בחקלאות?
ילדים, שניים שכבר מספיק  לי שלושה  "יש 
יחליפו אותי. כל אחד  וכנראה כבר לא  גדולים 
מבטיחה  יותר  כרגע  לו  שנראית  לדרך  פנה 
מענף החקלאות. ועוד בן חייל שעדיין לא ברור 
אמשיך  שאני  שבטוח  מה  אבל  יבחר,  הוא  מה 
ענף  את  להחזיר  בשביל  הכל  את  לעשות 
החקלאות למקום רווחי כדי שבהחלט יהיה לו 

על מה לחשוב".
ומה אתה מייעץ לאלה שבאמת נמצאים 

בבעיה ואין להם דור המשך?
הבטן.  את  הופכת  שבהחלט  גדולה  בעיה  זו 
אנחנו עובדים על זה בכל הכח. גם בשיתוף פעולה 
עם ארגון השומר החדש ששם לו מטרה להחזיר 
תכנית  על  עובדים  וגם  לחקלאות  הצעירים  את 
עם משרד החקלאות שתתמרץ את דור ההמשך. 
אני  אמונה  על  מדבר  וכשאני  להאמין,  רוצה  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?

שקבע  כפי  כאן,  מולדת  כאן,  חקלאות  "אם 
סמילנסקי"

לא קצת ארכאי? אולי כבר אפילו ציני?
"זה נכון היום יותר מתמיד. תמיד תזכור מה 
מחליטה  היתה  ישראל  מדינת  אם  קורה  היה 
מתקני  להקים  ולא  מטורקיה  מים  לייבא 
היום.  אותנו  שם  היה  ארדואן  איפה  התפלה. 
באירופה.  והחרמות   BDS-ה לגבי  דבר  אותו 
לספק  מסוגלת  להיות  צריכה  ישראל  מדינת 
לאזרחים שלה מזון מקומי, מבלי להיות תלויה 

בחסדיה של אף מדינה."


