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ראשית דבר
בתוך עמי
הלו ,אתה שם זרוק ,תקום כבר לעבודה! מה? ...אני? איך אני אקום ,הרי
הזמן עבר ,הגעתי ל ,92-מספיק ,תן לנוח.
בטלן שכמוך ,איש חסר לב ומצפון .אינך רואה שהעולם רעב ,אנשים חולים,
יש הרבה אנשים מסכנים ,האם כל זה לא נוגע לך?
כן ,כן ,נכון ,ניסיתי ,אך לא הצלחתי להשיג את הרצוי לי.
אדוני ,תיקון העולם לא משיגים על ידי מבצע צבאי בודד ,לא על ידי תעמולה,
לא על ידי הון ועושר ,אלא על ידי אהבת היצירה אהבת האנושות ,על ידי אהבת
ה' ,ללא תנאים ללא הגבלת זמן .את זאת נשיג תוך סבלנות וסובלנות ,תוך
התמדה ,תוך התעמקות בדברי תורה ומוסר .בשומעי את הדברים המרגשים
האלה קמתי ממקומי ,הצלחתי לברוח.
אבקש סליחה על פניה שלי ישר אליך .הנני כעפר ואפר ,ואני מרגיש את
עצמי כעני בפתח .לא לבקשות אישיות אני מתכוון ,אלא שתרחם על בני אדם
שעל פני הארץ ,ובראשונה לתושבי ישראל.
בכתבה זאת אבקש לנסות להסביר לקורא ,לכלל ישראל ולבני אדם בכל
מקום שהם ,את יסודות החקלאות האורגנית לא הייתי כותב לא מילה ,לא
משפט ,לא מאמר ,לא ספרון ,אם לא הייתי משוכנע שאנו ,כל בני אדם ,דנים
דיני נפשות מבלי לדעת ולהבין זאת .עוד לפני שאביא את המחשבות ואת
העובדות שבחלקם מוכרים ,ברצוני להקדים :כל דבריי מבוססים על עובדות
מעשיות בדוקות ולא על השערות תאורטיות .כתבה זאת אינה יכולה להתייחס
לכלל הבעיות שבטבע ,באקולוגיה ,ובבריאות .היא בוחנת במקצת את הבעיות
הכלליות האלו .היא באה ומראה את הגישה הנכונה לטבע ולחקלאות בשטחים
פתוחים כפי שמקובל בחקלאות אורגנית.
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באמצע הכתיבה הרגשתי שנועז מידי בשבילי להתייחס לכל ההיבטים
של בעיה כה גדולה ומורכבת .בחרתי בנושאים עיקריים שעסקתי בהם מתוך
החקלאות האורגנית.
אבקש סליחה מכל אדם או מוסד שדעותיו שונות מאלו שברצוני להביע
ולהסביר .מגמתי היא להבהיר ולקרב .אין בזה שום כוונה אישית ,כלכלית,
מקצועית ,ופרסומית בזה שאני כותב את הדברים הבאים ,אלא חיפוש האמת
לפי תפיסה אקולוגית רחבה ,לפי מצוות התורה ,שלא רק שזורים אלא גם
מחוברים יחד .תכן שכל זה נשמע כמו חלום ,הזיה ,אך הדבר לא מרתיע אותי
כי במשך חיי הקצרים הספקתי לראות הרבה נפלאות .העיקר הוא לחפש
תמיד את דרך האמת ,על אף שלפעמים היא ניראת מנוגדת למציאות.
בכתבה זו איני בא לסתור פרט זה או אחר אלא להעמיד דיון על כלליות
הנושא על חיי בני אדם ,ובעיקר על עם ישראל עם כל יהדותו .איני שוכח אף
רגע שהדעות שאני מביע הם נחלה של מיעוט קטן מאד של האוכלוסייה ושל
אנשי מקצוע .הרעיונות נראים בעיני בני אדם רגילים כפנטזיות ,אך אל לנו
להירתע כל עוד חושבים שבסיס המחשבות האלו הוא אמת.
בל נשכח! כל רעיון אפילו הכי נשגב שאפשר להביע ,לבטא ,לדרוש ,חייב
להיות בר שכנוע ובצוע ,במידה זאת או אחרת ,אם בזריזות ,אם במהירות,
הכול לפי המצב .היום אפשר להתקדם עם רעיונות שעברו את שלב הביצוע
המעשי ,וגם זאת תוך כדי זהירות ,באיטיות ,אך תוך כדי ביטחון מוחלט
בהמלצותינו .יש לקחת בחשבון שהיום בעולם  %99-%98של החקלאות היא
קונבנציונלית .היום מוסדות המדע ,מוסדות החקלאים ,הארגונים המקצועיים
קשורים לדרך מקצועית המקובלת .יידרש זמן עד שלפחות חלק ממובילי כלל
החקלאות ישתכנעו שיש להתחיל לשנות את הנוהג המקובל .גם זה לא יספיק
כי יחד עם השינוי בדעות המקצועיות יש לנסות לקדם את הצד המסחרי,
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התעשייתי ,השיווקי ,וכן את תפיסת העולם מהנעשה בטבע .עיסוקנו הוא
בעיקר בחקלאות אורגנית .זה אומנם חשוב מכלל שמירת איכות הסביבה,
ומכלל התפיסה הבריאותית לטבע ולבני אדם .אך עומדת השאלה האם עיסוק
בעולם הטבע בצורה אמיתית ורצינית יכולה לשנות את הנעשה ,או אולי אין
סיכוי לצעדים אלו .יש אומנם היום בעולם התחלות רציניות אבל לעת עתה
בקנה מידה קטן .בדרך כלל התחלות אלו זעירות ומפוצלות ואינן עוסקות
בתמונה הכוללת והשלמה .בכל מקרה האדם נמצא רק בתחילת ההבנה של
פעולות הטבע ומעשה בראשית .מצד שני יש להאכיל מיליארדים של בני אדם,
שקרוב לוודאי שללא חקלאות קונבנציונאלית לא היו עומדים במשימה.

אם כן כיצד אנו נפעל ,למרות הניגודים ,כדי לקדם את מעשינו
לטובת האנושות ,וזאת לא לזמן קצר ?
 .1לחשוב לפעול בסובלנות ובסבלנות.
 .2לחפש תמיד את דרך האמת ,לא הרגעית אלא לאורך זמן.
.3לכוון את מחשבתנו ופעולתנו להשגת תוצאות חיוביות לכולם בדרך האחווה
והשלום בין כולנו.
.4להשגת המטרות יש להצמיד את דעותינו ומעשנו לרוח ולציווי היהדות
המסורתית.
לפי יסודות אלו וברוח של התפתחות טכנולוגית ,ננסה בכל כוחנו ויכולתנו
לפתח הרעיון של שמירת הטבע בכל ממדיו וזאת תוך שינוי ערכים וניקוי "ראש".
כל זה נוכל לבצע תוך הבנה של האפשרויות המעשיות שלנו .כוחנו המספרי
המוגבל לא חייב להסיט אותנו מדרכנו ואמונתנו .לאור המצב העובדתי עלינו
להמשיך אפילו בקנה מידה מצומצם ולהמשיך לחפש את האמת בעולמנו.
עלינו לדעת שמחשבותינו ,פעולותינו ,מחקרנו ,הם רק חלק ממה שמוטל
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על האדם המתקדם של היום .בכל זאת החקלאות האורגנית ,למרות שהיא
בתחילת דרכה ,הוכיחה שבהרבה מקרים לא חייבים ללכת בדרך קונבנציונלית
והיא לימדה אותנו שיש גם דרכים אחרות.
התלבטויות רבות עברו עלי עד שהחלטתי ,בכל זאת ,לכתוב ולומר את אשר
אני חייב ואת הדברים הבסיסים השייכים לעניין .אבקש סליחה אם לפעמים
אני חייב גם בגוף ראשון לכתוב כדי לספר או להסביר ,או להוכיח השתלשלות
העניינים .לא זה לא רומן ,זה לא סיפור ספרותי .כוונתי היא לפרוס פרקים
אחדים שאדם בודד עבר בתקופה סוערת של  100השנים האחרונות ,ואת
הגורמים אשר הובילו אותי בעצם להיות מהפכן בתוך המסגרת הקבועה
והמסורתית של עם ישראל ,ולשמור עליה .שלא תהינה טעויות :הכוונה היא
לכתוב דברים לטובת הציבור ,ובעיקר לטובת הצעירים שבהרבה מקרים אינם
יודעים איך הגיעו הם או ההורים ,לקיבוץ ,לשדה אליהו ,למה הם נמצאים כאן?
מה הקשר שלהם עם הסיפורים שסיפרו להם? אנסה לקחת חלק במפעל
הסברה החשוב הזה .בעבור כך אקדים בקיצור חלק קטן מתולדותיי כדי להבין
היטב את הרקע הכללי .שוב אבקש שלא לראות כאישי אלא דוגמא של אלפי
סיפורי חיים שהתרחשו במאה האחרונה בעם ישראל .הקשר הוא אנושי,
חקלאי ,התיישבותי ,יהודי ,ציוני .אחד היסודות החשובים ביותר לשכנע דעה
תאורתי למעשית הוא הסברה חינוכית מעשית .במאות ה 19-וה 20-היהודים
והיהדות מפוזרים היו בכל העולם .ההתבוללות הלכה והתרחבה .חלק ניכר
מהעם היהודי המפוזר עזב את קיום המצוות והתקרב הן באידאולוגיה והן
במעשה לגויים שסביבו .מתוך העולם היהודי קמו מדענים ,סופרים ,אומנים,
אנשי כלכלה ,מנהלי בנקים ,בעלי תפקידים בממשלות ,והתרחקו מלב היהדות.
קהילות רבות התערו באוכלוסייה המקומית תוך התרחקות מהיהדות ..היו
קהילות שהלכו והצטמצמו .היה נדמה תחילה כי עובדה זו תימנע התקפות
אנטישמיות ,אך אלו לא איחרו לבוא .בעיקר במאה ה 20-אנו עדים למעשים
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אנטישמים בעיקר באירופה .תקופת האמנציפציה לא עזרה ליהודים ,ובמידה
רבה אפילו הזיקה להם בארצותיהם .מהשליש הראשון של המאה הקודמת
היינו עדים לדיכוי והשפלה של חלק ניכר של העם היהודי וחקיקת חוקים נגדו.
ברור שתיאור קצר ושטחי זה אינו יכול לספק .אך הוא בכל זאת מתאר את
הרקע הכללי מהנעשה באירופה בשנים אלו מתוך המצב הבעייתי של רוב
יהודי אירופה ,קמה התנועה הציונית הקוראת ליהודים לא רק לברוח אלא גם
לחזור וליישב את ארץ ישראל.
רק חלק קטן מהיהודים שישבו באירופה באותו הזמן נשמעו לקריאה
ורובם בחרו להגר לארצות אחרות ,כשניתן להם .ממשלת המנדט גם הגבילה
את הכניסה לארץ .חלק ניכר מיהודי אירופה החליטו להישאר כי לא האמינו
שהרעה תיפול עליהם.
חלק מהצעירים הבינו שזאת הזדמנות לברוח מאירופה הבוערת ולנסות
להצטרף לעליה לארץ ישראל .התנאים החומריים חיזקו את הרצון הזה ,כי
למשל ,לנו ,באיטליה ,לא הייתה לנו אפשרות ללמוד ,לקבל עבודה ,ולהיות
נוכחים במקומות ציבוריים .הוכרחנו לחשוב מה קורא לנו ,ולמה כל זה? הרי
במהלך כל השנים ניתנה לנו הרגשה שאנו חלק אינטגרלי של האוכלוסייה,
ואילו היום אנו בזויים.
במצב זה ותוך כניסה למצבים שלא בחרנו בהם ניסינו להתעמק במקורותינו.
התחלנו לחשוב על השורשים שלנו ועל הקשר שלנו עם העבר .לא לקח לנו
הרבה זמן כדי להגיע למסקנה שאנו חלק מעם ישראל.
לשאלה כיצד לחזור לשורשים של עם ישראל? התחילה להתבסס באיטליה
בשנות  1920-30התנועה הציונית ,שברובה נטתה לכוון הרעיוני של הרב
מרגוליאס  -רב ראשי בפירנצה ,שסיסמתה היתה:
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"תורת ישראל ,עם ישראל ,ארץ ישראל"
ז.א .השתייכות לעם ישראל ,שבסיסו בארץ ישראל ,ושליבו ונשמתו היא
תורת ישראל .הקרבה הרעיונית עם תנועת התיישבות שומרת המסורת ,של
עם ישראל הייתה קרובה מאוד אם לא זהה .רובנו ראינו בקו מחשבתי זה
התגשמות האידאלים בעלייתנו ארצה .יחד עם חלק מהחברים שעלו אתנו,
ובעיקר עם אלו שרצו ללמוד ולקיים מצוות ,כוונו אותנו לבית ספר חקלאי
מקווה ישראל .שנוסד בשנת  1870על ידי קרל נטר.

מאין באתי ?
קמתי מהגיהינום שבאירופה והשתדלתי להגיע לארץ ישראל ,מקום שבעתיד
אולי יהיה גן עדן ,אך עד אז יזרמו מים רבים בירדן .בינתיים במקומותינו מדבר,
ביצות וקדחת .עם השנים התגברנו על כל אלה תוך שימוש בטוריה ובדלק
המכונה זעה" .אין דבר העומד בפני הרצון ".מימרה זו הוכחה שוב ושוב גם
אצלנו בקיבוץ .כן ,עלינו לדעת שאין מקום למנוחה שלמה למרות שאולי הינה
מחויבת בגלל הצורך בהתעוררות ,ובזריקת מרץ מחודשת בכדי להעביר את
המסר המחודש לדורות הבאים ,לצעירים .כל תקופת הגלות עבר עם ישראל
משברים נוראים .הדורות האחרונים הגיעו לשיא עם החוקים נגד היהודים
וניסיון השמדת עם ישראל בתאי הגזים .למדנו שעל אומות העולם אין לסמוך.
מזה זמן לא רב ב 17.1.2016-התאחדו באומות המאוחדות כל אומות העולם
לגנות את ישראל .בל ייפול רוחנו ,אנו בדרך ה" נלך! רצונו הוא צווי לנו מהתורה:
"והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת לאברהם ,ליצחק ,וליעקב
ונתתי לכם מורשה אני ה"( .שמות" .ונתתי לך את ארץ מגורך את כל ארץ
כנען לאחוזת עולם ,והייתי להם לאלוהים"( .פרק ח"  -יז" בראשית) .ובדברים
ל"כ" :לאהבה את ה" אלוהך לשמוע בקולו ולדבוק בו כי הוא חייך ואורך ימיך
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ושבתה על האדמה אשר נשבע לאבותיך לאברהם יצחק ויעקב לתת להם.
(דברים ח"-ז-ט) כי ה" אלוהך מביאך אל ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים
בבקעה ובהר .ארץ חיטה ושעורה גפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש .ארץ
שלא במסכנות תוכל לחם ,לא תחסר כל בה ,ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה
תחצוב נחושת .ואכלת ושבעתה וברכת את ה"אלוהך על הארץ הטובה אשר
נתן לך .בגלל התנהגות עם ישראל בארץ ישראל הוא הורחק מהארץ לכל פינות
העולם העתיק ורוב הבטחות ה"לא התקיימו בגלל אי קיום המצוות אשר ציווה
לנו .עיקר הגלות התחילה ,בדרום איטליה כשהאימפרטור טיטוס הגלה חלק
ניכר מיהודי ארץ ישראל וירושלים לאיטליה .משם עם הזמן היהודים התחילו
לנדוד צפונה עד שבמאה ה 14-גורשו לגמרי מהדרום על ידי השליט הספרדי.
הקהילות הושמדו לגמרי בסיוריי במשך השנים בענייני ארגונים ,מקצועיים לא
ראיתי שום סימן יהודי מתקופת ההתיישבות שם.
אך בהיותי בסיור בדרום סיציליה אורו פני בראותי חממות ועליהם שם
החממה בעברית" :חישתיל ".איזו הפתעה! האמת שידעתי עליהם ,כי יחזקאל
דגן ,ז"ל חברי ,סיפר לי עליהם ,ופעם הבטיח לקחת אותי לביקור יסודי אך איש
עסוק כמוהו אינו יכול לבזבז את זמנו ,ונשארנו בכל זאת ידידים טובים.
נחזור שוב לתקופה העתיקה :מדרום איטליה היהודים התחילו להתיישב
בכפרים ובערים יותר צפוניות .הם זזו ממקום למקום כדי לחפש מקום יותר
בטוח עם אפשרויות יותר מבטיחות לפרנסה ,ולעיסוק המותר ליהודים .כך גם
לטריאסטה הגיעו יהודים במאה ה .12-הסבים שלי הגיעו לטריאסטה מהעיר
וקהילת גוריציה ב ,1830-לשם הגיעו מקהילות מנטובה וורונה ,הרבה מאד
שנים אחרי גלות טיטוס.
כפי שאתם רואים הקשר עם היהדות לעולם לא נותק ובמיוחד עם היהדות
המסורתית .מה שדירבן את היהודים לשמור מצוות הייתה עצם האמונה
10
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באלוהים ובכלל עם ישראל .האמנציפציה ,וההתקרבות של חלקים מעם
ישראל למנהגים ולמנהיגים של העמים הסובבים אותם ,אותם מהמסורת.
לעתים ההתקרבות הייתה רק חד-סטרית .כל המאמצים של היהודים להידמות
לכלל העם היושב באותה הארץ לא עזר .האנטישמיות פרצה במקומות
שונים באירופה והגיעה לרוב הארצות .איטליה הייתה ארץ חופשית בדרך
כלל ,וקיבלה את היהודים .עם התחברות הממשלה הפשיסטית באיטליה
עם גרמניה הנאצית חוקקו חוקים נגד היהודים .כך ,הרבה יהודים נשארו ללא
עבודה ,ללא פרנסה ,ללא אפשרות להמשיך ללמוד .היה אסור לנו להראות
במקומות ציבוריים ,ועוד .נער בן  15הרגיש את עצמו תלוי בין שמיים וארץ
מבלי לראות כיצד יימשכו חייו .מחוסר בררה היה צריך לחשוב :מדוע זה קורה,
מדוע הגענו למצב זה? מהן הסיבות? מה הן האפשרויות האחרות? וכ"ו .לא
הייתה לי ברירה הייתי צריך להדריך את מחשבותיי לא כנער אלא כאדם מבוגר.
החלטתי שהשינוי לא יכול להיות קל ופשוט ,הוא חייב להיות יסודי ,חיפשתי
דרך .חזרתי בהתבוננות על השורשים ,וזאת תוך בחינה מי אנחנו? למה אנו
יהודים? מה אומר להיות יהודים? ועוד ועוד.
אבקש סליחה מכל אדם שיתקל בכתבים אלו הן במקרא הן בכוונה ואינם
לפי רוחו .כוונתי היא להראות ,לספר ,לפרש ולהסביר ,את המשך חיינו בשדה
אליהו .התלבטתי מאד האם להעלות על הכתב את מחשבותיי ואת מעשיי,
כי הנני רק יחפן אחד ,אדם פשוט המתקשה בכתיבה .החלטתי בחיוב לא כדי
לספק לעצמי את ייצר הכתיבה אלא לחלק את דעותיי עם חברי .דעות אלו
אשר חורגות ממעשי היום יום ורואים את כל חיינו בקשת רחבה כפי שהיהדות
מלמדת אותנו .כדי שדברי יהיו מובנים יותר ,בתחילת כתבה זו אביא מקצת
תולדותיי ומשפחתי כדי לספר על התקופה האיומה שעם ישראל עבר אפילו
לפני ההשמדה באירופה .בתקופה זאת התחלתי לבסס את השקפת העולם
היהודי השורשי בחיי .נולדתי בטריאסטה שבאיטליה בגבול צפון מזרחי עם
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יוגוסלביה .קהילה יהודית אומנם מתבוללת בזמני ,אך שומרת היטב על
היסודות המסורתיים .היהודים בלטו בעיר בשטחים רבים כמו ספנות ,בנקאות,
כלכלה ,מסחר ,תרבות ,מוסיקה ,ועוד .הקהילה מנתה  6000נפשות .מתוך
הקהילה צמחו אנשים וחכמים מפורסמים כמו השד"ל( ,הרב שמואל דויד
לוצטו) .מימיה הראשונים של הקהילה ,לערך במאה ה ,13-היה קיים תלמוד
תורה ובשנת  1800כל יהודי בעיר ידע לדבר עברית אבות המשפחה גרו
בטריאסטה משנת  .1848מקומה הקודם היה בעיר גוריציה .לעיר זאת הגיעה
המשפחה מורונה ומנטובה ,ערים של חכמים .המסורת המשפחתית אומרת
שהמשפחה גלתה מהעיר עזה והיו בין המגורשים של טיטוס.
היינו משפחה עם  6ילדים .שניים נוספים מתו בהיותם תינוקות שבזמנו
לא ידעו לרפא אותם .כולנו הלכנו לבית הספר היהודי ,שמרנו במשפחה את
השבת ,כשרות ,חגים וכ"ו.

השפעת העולם החיצוני
בשנת  1937כשהתקרבה איטליה הפשיסטית לנאצים בגרמניה ,פורסמו
חוקים נגד היהודים .לא ניתנה לנו האפשרות להמשיך ללמוד בבתי ספר
הכלליים גם לא יכולנו להתקבל לעבודה כל שהיא .עולמנו נהרס! בהיותי בן 15
הייתי חייב לחשוב איך להמשיך את החיים .שנתיים קודם לכן בגמר בית הספר
היהודי ,במסיבת סיום המורה אמרה לנו ":בכל מקום בעולם בו תהיו תחשבו
על אפשרות איך להמשיך .מחוסר ברירה הייתי צריך לחשוב :למה זה קורה
? איך הגענו למצב הזה? ,מה הן הסיבות? ,מה האפשרויות האחרות? וכ"ו.
מחוסר ברירה הייתי חייב להדריך את מחשבותיי לא כנער אלא כאדם מבוגר.
החלטתי שהשינוי לא יכול להיות קל ,פשוט ,הוא חייב להיות יסודי .חיפשתי
דרך .החזרתי את לשורשים שלנו ,תוך בחינה מי אנחנו ?,מי אני? ,למה אנחנו
יהודים? ,מה אומר להיות יהודים ,ועוד ועוד.
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התחלתי להתעניין יותר ,לקרוא יותר ,לנסות להבין יותר למה אנו יהודים ומה
תפקידנו בעולם הזה ,ומה צריכים להיות מעשינו בדורות אלו .כל זה משך אותי
לכוון הציונות .הכוון המחשבתי הבסיסי של הציונות באיטליה היה" :עם ישראל,
תורת ישראל ,ארץ ישראל ".בין אמרה זאת ל" :תורה ועבודה" אין כמעט הבדל.
בתקופה זו הייתי בן  .16כשבא לאיטליה ,ולטריאסטה ,חבר קיבוץ מארץ
ישראל לאסוף קבוצת נערים שיעלו ארצה בקבוצת "עלית הנוער" .ביקשתי
להצטרף .מכל איטליה רוכזנו כ 40-צעירים .מחנה ההכשרה נקבע בצפון
איטליה .שם המלווים ,והמדריכים השתדלו להכניס בנו רוח יהודית-ציונית ,רוח
חלוצית ,רוח של שותפות ,רוח התנדבותית קירבה לטבע ,ובעיקר אהבת איש
לרעהו .רוב המשתתפים מאד התקרבו לרעיון היהודי הציוני.
בסיום המחנה התארגנו להישאר בקשר .בערים עם אוכלוסייה יהודית יותר
גדולה נוסד גרעין פעיל שקיים פעולות בעיקר בשבתות .פעולותינו לא ארכו
זמן רב כי רוב המשתתפים קיבלו הודעה על קבלת רישיון לעלות ארצה.
בעלייתי ארצה ,בשמירת המצוות ,בלימוד החקלאות ,כדי להיות גורם קטן
המיישב את ארץ ישראל ,ראיתי את הגשמת התיאוריות .לימוד השפה העברית
דרש ממני מאמץ עצום .כל שעות היום היו תפוסות על ידי העבודה ,השיעורים,
ו...כדורגל .בזמנו היה בשבילי בדרגת קודש .מצאתי פתרון :כשחבריי הלכו
לישון ,ישב ולמד תורה בבית הכנסת תלמיד ותיק שהיה מוכן לעזור לי .התברר
לי ,אחרי שנים רבות ,שירת כרב בצבא והגיע להיות רב צבאי ראשי .המשימות
במקווה ישראל היו רבות :לימוד השפה ,התחברות עם החברים ,הבנה
מינימלית בחקלאות ,ללמוד להחזיק כלי עבודה ביד ,להבין את המתרחש
בשנים אלו בארץ ובעולם ,ולתכנן את העתיד.
לאחר היותי שנה במקווה ישראל ,במחזור ד' של הנוער הדתי ,נתמניתי
לחבר הועדה החברתית המייצגת את המחזור שלנו .חברי בוועדה היה יוסף
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גבע שבהיותו בצבא הגיע להיות אלוף פיקוד הצפון .בין הקשרים שלי במקווה
ישראל היה גם מי שבמהלך השנים נתמנה לרמטכ"ל ,בר לב .עבדנו ימים רבים
בכרם ענבים ביחד .בשיחות ביננו הוא ניסה לשכנע אותי על בסיס האמת
שלהם ,תורת הסוציאליזם וכ"ו .אני מיצדי ניסיתי לשכנע אותו שעם ישראל
יתקיים בארץ ישראל רק אם נשמור מצוות .נוסף לשיחות והדיבורים הייתה
העבודה הצד המקצועי .בכרם ,במקווה ישראל ,היה אוסף עולמי של  300זני
ענבים ובעיקר מצרפת .בענף קבוע שני עבדתי בגן הירק-גידולי שדה .המנהל
בשדות היה מר כפולר ,דמות מומחה מוכר בארץ ובחו"ל .בתור מורה הוא
הצליח להלהיב בשיעוריו את התלמידים אפילו האדישים ביותר.
בחופשת פסח בית הספר ארגן לנו סיור בירושלים ,בהרי יהודה ,חברון ,ים
המלח ,בית הערבה של הזמן ההוא .לא הייתי מזכיר את הפרטים האלו לולא
בימים אלו זעזע את נפשי ,את מחשבותיי ,ורגשותיי .הביקור בכותל המערבי
והדמעות הרבות שנשפכו .ההתקרבות לקברי האבות ,הטבילה בתוך נהר
הירדן הסוער ,הצלת אחד הצעירים שעמד לטבוע .בסוף ראינו בבית ערבה
איך הקיבוץ הצעיר באמצע המדבר המלוח מכשיר אדמות אלו לגידול עגבניות
באמצע החורף .בשוק תל אביב נמכרו במחירים גבוהים הן בגלל הטעם
המיוחד ,והן בגלל העונה של אי-אספקת עגבניות .על אף ההתרגשויות הרבות
וחזקות ,אשר בוודאי השאירו סימנים בנפשנו ,היינו צריכים להתגבר ולהמשיך
בחיי יום יום.
החיים האינטנסיביים של לימוד השפה ,תחילת לימוד החקלאות ,התבססות
ההשקפה היהודית השורשית ,לימוד הבנת הנעשה בארץ בכלל העסיקו אותנו
ואותי בפרט .עם הזמן דאגות כבדות יותר הטרידו אותנו .לאט לאט השקפותיי
הבסיסיות התחזקו ודרשו פתרונות:
העם היהודי המפוזר בכל העולם חייב להתלכד סביב הרעיון הציוני ,סביב
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היהדות ,בארץ ישראל .מי שלא חי בתקופה ההיא וראה עד כמה המציאות
רחוקה מהאידאולוגיה ,לא יכול לתאר לעצמו את המרחק הענק בין שתי
הגישות .במצבם של היהודים בעולם לא הייתה לנו הברירה אלא להגיד" :כל
מפעל גדול מתחיל בצעד הראשון ".כך קמה ההתיישבות היהודית בארץ .נקודה
כאן ,נקודה שם ,במדבר ,בביצות ,בהרים ,עם מים לשתייה ובלי מים לשתייה,
עם התנגדות של הערבים והאנגלים ,עם תקציבים ועם מעט תקציבים.
כך גם אנו ,הבנו שקידום עם ישראל בארץ ישראל הוא ראשית כל בהתיישבות
בכל מקום בארץ ובמיוחד במקומות הנידחים ביותר .רצוני היה להירתם לאחת
המשימות החשובות ביותר של עם ישראל בדורנו.
כחניכים של תנועה יהודית באיטליה הרואה את שלמות יהדותנו בשובה אל
המקורות של היהדות השורשית ,של התקרבות עמנו בדרך האמונה ,בחזרה על
הקפדה על קיום המצוות המעשיות ,על ישוב הארץ ,ומתוך כך על התיישבות
בכל מקום בארץ ישראל ,ראינו את עצמנו בצורה טבעית כמשתייכים לזרם של
ההתיישבות הדתית בארץ ,ובמיוחד קרובים לקיבוץ הדתי.
לקראת סוף הלימודים והכשרה במקווה ישראל ולאחר שאגרנו כוחות
רוחניים ומעשיים יזמתי עם עוד חברים גרעין התיישבותי עם רוח ויסודות
כפי שתיארתי .ביוזמת נורית רווננה- -די קסטרו מקבוצה שהתחנכה במוסד
"אהבה" בקרית ביאליק ,התאחדנו .רצוננו היה ליישב מקום חדש ,אך מזכירות
הקיבוץ הדתי החליטה שעלינו לעבור תחילה הכשרה באחד הקיבוצים
הקיימים .היינו חייבים לקבל את דין התנועה .כך הועידו אותנו ללכת ל"ערידה",
לעתיד שדה אליהו .בין סוף אוקטובר  1941לסוף נובמבר  1941הגיעו רוב חברנו
לשדה אליהו .לפני ההחלטה לעבור למקום החדש רצינו לראות את המקום.
נסעתי למקום עם חברנו משה קוגלר ז"ל .יצאנו בבוקר בטרמפים עד צומת
הקריות ליד חיפה .חיכינו שם שעות .משאית של בית השיטה מלאה שקים
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עם גרעיני מספוא לקחה אותנו .בבית השיטה הינו חייבים לרדת ולהתחיל את
הצעדה .בשדה נחום בקשנו לשתות מים .יחד עם המים הציעו לנו להישאר
בשדה נחום ,ממילא עוד מעט שדה אליהו תתפרק ולא יישארו אנשים דתיים.
אותו החבר בשדה נחום לא ידע איזה עומק אמונה אגור בתוכנו ,לכן דבריו
לא השפיעו עלינו בכלל .עברנו את "העיר" בית שאן .עלינו על כביש "יריחו".
משתי נשים ערביות שהלכו באותו כוון בקשנו שידריכו אותנו .הן הראו לנו
את הכוון על ידי תנועת זרוע .בצומת ,שהיום קוראים לה "עין הנציב" פנינו
מזרחה .כעבור זמן ראינו במזרח מתרומם בגובה רב ענן אבק .שם טרקטור
עיבד אדמה .הלכנו כמה קילומטרים לקראתו .התברר שהוא חבר טירת צבי
אשר מעבד אדמות אום עג'רה אשר לא מזמן קנתה הקק"ל מערבים .החבר
היה יוסף נויבאואר .הוא ריכז את שטחי הפלחה בטירת צבי .במשך השנים הוא
היה מדריך חקלאי .הוא הראה לנו את הכוון והמשכנו ל"ערידה" .גם כשהגענו
היינו צריכים לבחור בין שלושה מקומות ששדה אליהו הייתה פזורה :המחנה
הישן ,המחנה החדש ,ובית אדום .כל מחנה ההיסטוריה והיעוד שלו .המחנה
הישן ייעודו הראשון היה חצר משקי של התיישבות הטמפלרים הגרמנים .בזמן
ההתיישבות של שדה אליהו ביולי  1939נבנה במקום חומה ומגדל .בתוכו ועל
ידו היו :בית תינוקות ,מטבח ,חדר אוכל ,מחסן בגדים ,תחנת נוטרים ,מרפאה
וחדרי שינה .בצד אחר היו מבנים ארעיים ,משקיים עם גגות של פח ,כמו בית
מכונה ליצירת חשמל ,מסגריה ,נגריה ,ומקלחות .מחוץ למבנה הייתה חורשת
קזוארינות בצד מערב ובצד מזרח היה מטע תמרים שהריבוי שלהם נעשה
בצורה לא מקצועית בזמנם של הגרמנים כשהגענו לשדה אליהו המחנה הישן
היה המרכז של שדה אליהו .המחנה השני היה הבית האדום .שם בזמנו היה
בית המגורים של הגרמנים .הבית היה בנוי מקירות עבים .הם שמרו על קרירות
הבית עד שעות הצהרים .הבית שימש רק למגורים של החברים .סביב הבית
היו נטועים עצי פיקוס אשר הצלו על הבית ועל הסביבה .בהמשך השנים
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הבית היה אחד ממרכזי אימונים של ההגנה .המחנה החדש היה למעשה
המקום הקבוע הסופי של הקיבוץ .השדה נקנה מהבדואים שהשתייכו לשבט
ה"סגרים" והיה בבעלות "עלי רזאוי" כעין מוכתר של "ערידה" .יש לשאול
איך הבדויים היו בעלים על הקרקע? ובכן כשאנגליה אחרי מלחמת העולם
הראשונה קיבלה את המנדט על ארץ ישראל רוב בקעת הירדן ובתוך זה גם
עמק בית שאן הייתה אדמה ממשלתית .היהודי האנגלי הרברט סמואל מונה
להיות נציב עליון .הוא הציע לקרן הקיימת לקנות את האדמות של בקעת בית
שאן .הסכומים היו גבוהים מידי והקניה לא יצאה לפועל .כל האדמות נמסרו
לבדואים שבאו ממזרח הירדן חינם אין כסף! כשהגענו לשדה אליהו למחנה
החדש היו כמה מבנים :שלושה בתים כמעט גמורים .כל בית עם  4חדרים
 3.5מטר על  4מטר כל חדר .מקלחות ובתי שימוש ציבוריים בבניה לא ליד
הבתים .צריף גדול מיועד לחדר האוכל ,ללא גג ,בתחילת הבניה ,ומבנה קש
למחסנים .כמה בנות מהגרעין שלנו זכו למיטה בתוך החדרים של הבתים.
יתר החברים זכו למיטה בין הקירות של הצריף הגדול .השירותים היו במרחק
של כ 100-מטר .חדר האוכל היה במחנה הישן במרחק של כ 400-300-מטר.
בקיצור בית מלון  6כוכבים! עם הזמן עלינו בדרגה .למשל אני מהצריף הגדול
עברתי לבית קש .משם לצריף עם קירות מלבני בוץ .בהמשך לא נמצא בשבילי
מקום ונכנסתי עם "הארון שלי" ( ארגז תנובה) ,לפנימייה של אוהל ,עזובה
תקופה ארוכה .עד כמה שיכולים לראות היום שכאילו היו אלו תנאים קשים,
קיבלתי את המצב הזה כמובן מאליו ,ואין אפשרות אחרת .תיאור קצר זה נותן
רק שמץ של מושג מה היה מצבנו .רובנו לא ראינו בזה קטסטרופה או משבר
אלא תנאים קשים שעם הזמן נתגבר .שיגרת החיים הובילה אותנו.
השכמת בוקר ,תפילה ,ריצה לעבודה 9-8 ,שעות ולעיתים קרובות יותר.
השתדלנו להתגבר על כל הקשיים ואפילו אחרי העבודה הצלחנו לשבת
וללמוד .רצוננו היה עז להתגבר על כל הקשיים ולהתקדם בכל הכוונים:
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בעבודה ,בלימוד ,בהשקפת עולם ,בחברות ,במקצוע ,בשמירת מצוות וכ"ו.
היינו מודעים לעובדה שאנו חותרים נגד הזרם ,אך חיפשנו למעשה את האמת
בשביל עם ישראל של היום ,בשקט ובענווה .רצינו להיות בורג קטן בתוך ארץ
ישראל המתחדשת הן מבחינה מוחשית והן מבחינה יהודית-רוחנית .כל זה
ללא ראוותנות אלא בענווה ,בפשטות ,בהעמדת עובדות .עובדות ,לזכות
ההתיישבות ,ובעלות על העמק שלנו .כל זה מבלי שנרגיש באותו הזמן ,למשל
את ההסתלקות העצמית של הערבים מכל עמק בית שאן יום לפני שצבא
קאוקג'י תקף את טירת צבי.
עם ההסתלקות העצמית של הבדואים ובית-שאנים מהעמק התחלנו
להכשיר ולעבד את כלל האדמות בעמק בית שאן .יחד עם זה יכולנו להסדיר
הסדרים עם מי המעיינות .אפשרויות היצור החקלאי הלכו וגדלו .כל זה מדובר
עם יציאת הבדואים מהעמק ,אך בעיקר אחרי מלחמת השחרור .תקופה זאת,
מההתיישבות עד מלחמת השחרור שימשה לנו ,נוסף לפרנסתנו ,גם לימוד
חקלאי רציני .למשל :שיטת העיבודים ,הכנת הקרקע לזריעה או לשתילה,
תאריכים אופטימליים לזריעה ושתילה ,דישון ,הגנת הצומח ,חיפוש וניסיון
בגידולים חדשים ,קשר עם שווקים ,וכ"ו .כל זה יכולנו להרשות לנו כי היינו צוות
של חברים מאד מגובש ובעל רצון עז לקידום מקצועי ,ויחד עם זה להשפעה
לפרנסה טובה .צעד אחרי צעד התקדמנו בהצלחה בענפי המשק ובמיוחד
בגידולי ירקות .ההצלחה נבעה מכמה וכמה גורמים:
א .חבר עובדים מלא רצון לקדם את הצד המקצועי ,והחברתי.
ב .חיפוש מתמיד במציאת שיטות עבודה יותר יעילות.
ג.הכנסת גידולים וזנים חדשים היכולים להתחרות בשוק מבחינת יופי וכמות
היבול.
ד .הכנסת גידולי יצוא מצטיינים.
ה .השגת שם טוב לתוצרתנו בשווקים.
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במשך שנים רבות לרוב הירקות ששיווקנו בארץ הייתה עדיפות וזכינו
למחירים מיוחדים .בסופו של דבר כל הדברים האלו גרמו ליתרון כלכלי.
התקדמנו גם מבחינת שיטות מקצועיות-חקלאיות וגם מבחינת גודל השטחים
וגובה הכנסות .מבלי שהרגשנו השכנים ,משרד החקלאות ,ראו אותנו כחיל
חלוץ של גידול הירקות באזור .הגאווה לא הטרידה אותנו .המצב איפשר לנו
להתקדם בכל הכיוונים ,מקצועי ,טכני ,ארגוני ,ועוד .כל זה היה יכול להתרחש
בגלל יחסים חברתיים ומקצועיים טובים בין חבר העובדים .ההרגשה הייתה
אומנם טובה ,אך עם כל ההצלחות היו דברים שהטרידו אותנו .היו לא מעט
מיקרים של נזקים כבדים שלא היה להם הסבר מצד המדריכים החקלאיים
והמומחים השונים ,.לא הייתה לאף אחד דרך למנוע נזק גדול או מוחלט לגידול.
בדרך כלל העלנו את המינון ואת כמות התרסיס לדונם של חומרי הדברה או
קוטלי עשבים .במקרה הטוב הנזק המידי הוקטן לזמן קצר .לקח כמה שנים
טובות עד שיכולנו להתחיל להבין את המתרחש.
כל חיינו מתחילת ההתיישבות ועד מלחמת השחרור היו לגמרי לא רגילים.
נמצאנו בעולם שונה מהרגיל .כל חיי הבדואים היו שונים ממה שהיה מוכר
בעולם המערבי .כמובן שהם לא הבינו את הרגלנו .לא פעם אי הבנות אלו
הולידו קטטות .בשדה אליהו הייתה תחנת נוטרים תחת פיקוח של המשטרה
הבריטית .בתוך התחנה היה נשק כמו רובים ,אקדחים ,רימונים ,כדורים ועוד .כל
זה היה ,אבל היה אסור להשתמש ,אלא לצורך הגנה עצמית .הסרגנט האנגלי
בא מידי פעם לספור את...הכדורים .אם מישהו השתמש בכדורים ,מהר הוציאו
מהסליק הבלתי לגאלי שבידנו את החסר .תקריות היו לרוב .כדי לספר על
מקרים אמיתיים ולא מיד שניה אספר על כמה מעשים שקרו לי ...בצד הדרומי
של הקיבוץ ,כיום הגדר הדרומית של הקיבוץ ,הייתה חלקה שהייתה שייכת
לבדואי בשם סולימן .בשני צידי החלקה היו שדות שהיו שייכים לנו .סולימן
היה "ידיד" שלנו .הוא בא לבקר את שדות הירקות כל בוקר בזמן הארוחה.
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כמארחים מזרחיים הצענו לו לאכול איתנו .הוא סירב אך באותו הזמן הוא גם
הושיט את ידו כדי לקבל משהוא .לאחר מכן הוא סייר עם רחים פלק ז"ל ,ידידו,
כדי לראות את מצב הגידולים .באחת החלקות בה גידלנו חצילים ראינו שאחרי
שבת היו תמיד חסרים פירות בשלים .התחלנו לשמור ,אך בכל זאת היו חסרים
פירות .הייתי בשבת תורן והתחלתי לשמור בחלקה לפני עלות השחר .שכבתי
במקום המיועד ועם אור ראשון הופיע בשדה זקן .הוא מילא את "השמלה"
שלו ולפני שחזר לאוהל תפסתי אותו כדי להביא אותו למשטרה .שלושה בנים
שלו שמעו באוהל את הצעקות ,יצאו מהאוהלים עם מקלות ארוכים והתחיל
קרב נגדי .קצה מקל שלהם פגע בי מעל המצח והדם התחיל לזרום .חזרתי
הביתה ,שכבתי כמה ימים ,ואז הוזמנתי לבית המשפט בבית שאן .השופט
מנצרת קנס את הבדואי ב 10...גרוש! באותו הבוקר של המקרה סולימן העמיס
את האוהלים על חמורים והתרחק להרים .הנה כך התגלתה כל "הידידות"!
הגיע הקיץ התבואה הבשילה .בחלקות הפרדס לפנינו חלקות עצי פרי
נזרעה בסוף הסתיו חיטה .כל חלקה שהניבה ירק ,פרי או תבואה הינו צריכים
לשמור מפני נזק או גניבה מצד הבדואים .באחד השבתות ,לקראת הבשלת
החיטה ,במקום להשתתף בתפילה הציבורית ,חיים ספראי ז"ל ואני יצאנו
לשמירה באותם השדות .לאחר סריקת החלקות המועדות לגניבה התיישבנו
לנוח .אני התחלתי לנמנם כמה דקות ,וחיים ניקה את האקדח .לפתע שמעתי
צעקה איומה .תוך כדי פירוק האקדח לניקוי חיים ירה לעצמו בשוק הרגל.
הוא צעק" :אני מת ".המקום היה יותר קרוב לטירת צבי מאשר לשדה אליהו.
לקחתי אותו על כתפי ,אך כעבור  20מטר התמוטטתי .הנחתי אותו בשדה
ורצתי לטירת צבי .שם התפרצתי לצריף שהיה אז בית כנסת וחדר האוכל,
באמצע תפילת מוסף של שבת .הפסיקו את התפילה וכמה חברים פשטו
מיד את הטלית ,הנהג ,הרופא ,המוכתר .אספנו את חיים בשדה ,הוא היה ב"ה
עוד חי והביאו אותו ישר לבית החולים בעפולה .שם ניסו להוציא את הכדור
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מהשוק ,אך לא הצליחו .זה לא היה הכדור האחרון שחיים ז"ל ספג .התווסף
עוד אחד בהגנה על העיר העתיקה בירושלים.
עד חודש נובמבר  1947כשהבדואים היו עוד בעמק ,הייתה חלוקת מים
מסודרת וכל בעל קרקע קיבל את המגיע לו .לשדה אליהו למשל הייתה
בעלות על המים מ"מעין ערידה" ממוצאי שבת במשך כל השבוע עד יום שישי
בצהרים .אז הבעלות עברה לבדואים של ערידה .סידורים דומים היו בכל עמק
בית שאן .כדי להחזיר את זרם המים לרשותנו במוצאי השבת הייתה תורנות
של שני חברים .באותו מוצאי שבת הייתי רשום יחד עם עוד חבר שנסע ביום
שישי ולא הודיע על כך .חיפשתי מלווה אך לא הצלחתי למצוא .יצאתי לבד.
הציוד היה :מקל באורך  80ס"מ ,אקדח פרה בללום ,ופנס .יצאתי לכוון אך
בקושי ראיתי את עצמי .הסתובבתי בין שיחי הסידראות מבלי לראות דבר ,כי
הזמן היה סביב ראש חודש ,וירח לא היה .ניסיתי למצוא כוון אך ההתקדמות
הייתה איטית ביותר .תוך כדי המבוכה הזאת מישהו דופק על הכתף .מאחוריי
בדואי בגובה של שני מטר( ,איני מגזים!) ,עם מקל באורך של  1,80מטר שואל
אותי בערבית" :יש לך גפרור"? תאמינו לי שזאת פעם האחרונה שפחדתי בימי
חיי .הבדואי היה ענק בגופו .הבדואים לא נתנו להיכנס לאוהלם כי הוא היה
משוגע ומאד אלים .לאחר שאמרתי לו שאין לי גפרורים הוא נשכב שוב מתחת
אחד השיחים ונתן לי ללכת .עם כל החושך ששרר הצלחתי להגיע למקום
חלוקת המים ולחזור הביתה.
הערבים לא פעלו תמיד בדרכים אלימות ,אך מצאו כל פעם איזו שיטה כדי
להרוויח .לכל משפחה היו מספר ראשי בהמות דקות .ביום הם שוחררו וכמובן
הלכו לרעות בשדות הירוקים של היהודים השכנים .למשל לשיך ערב היו עגלות
וכל יום הוא שיחרר שתים למרעה אצל שכניו .גירוש מתמיד לא עזר כי כעבור
זמן קצר הם חזרו .גם הודעה למשטרה לא עזרה מה כן עזר? יום אחד בהיותנו
לבד בשדות מרכז ענף המספוא ואני רדפנו אחרי העגלות .חברי עם מגל ביד
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היכה אותם והם נשכבו .מאותו היום שדותינו לא היו יותר שדות מרעה לבהמות
של שיך ערב .הפעולות האלו היו כמובן מנוגדות לרוח "המערבית" שלנו ,אך
לפעמים לא הייתה ברירה והינו צריכים להיכנע למציאות הבדואית-ערבית-ים
תיכונית .יכולתי לספר על עוד כמה מקרים ,סיפורים שקרו בשנים הארוכות
ההם ,אך בעיקר רציתי לתת תיאור של התלאות עם הבדואים שנפסקו לאחר
הסתלקותם מהעמק בפקודת המנהיגים הערבים .בסוף שנת  1947עמק
בית שאן נותר ללא אוהלים שחורים של הבדואים .צבא קאוקג'י התקיף ביום
 16.2.1948בדיוק  10שנים לאחר ההתקפה על טירת צבי .תכניתו הייתה לכבוש
את טירת צבי בראשונה ,להמשיך לשדה אליהו ,עין הנציב ,ומשם לכוון חיפה.
ב 10-בבוקר כל תחנות הרדיו הערביות הודיעו שצבא השחרור כבש את טירת
צבי ,שדה אליהו ועין הנציב ומשם ימשיך לחיפה .למעשה מהלך העניינים היה
לגמרי שונה .הוא פרס כ ,2000-לוחמים סביב טירת צבי ,אין יוצא ואין בא .רק
משאית אחת עברה להובלת ירקות לתל אביב .צבא קאוקג'י שכב ליד הכביש
מבלי שנתגלו כי רצו להפתיע בהתקפתם .בערך בשעה  22פוצצו את קווי
הטלפון לטירת צבי ובעקבותיו החלה הפגזה חזקה על טירת צבי מכל הכוונים
אל מרכז הקיבוץ .במשך כשעתיים הפגיזו וטירת צבי לא השיבו .כשהערבים
התקרבו אל הגדר והתחילו לחתוך אותה אנשי טירת צבי פתחו באש והרגו 55
לוחמים ערבים .יחד עם זאת פתאום מזג האוויר התהפך לגמרי .התחיל לרדת
גשם חזק ביותר .הנשק של התוקפים נרטב והפסיק לפעול .בגלל הגשם
החזק נוצר בוץ והלוחמים הערבים היו חייבים לחלוץ את הנעליים כדי שתהיה
להם אפשרות לברוח .מאותו היום לא ראינו ערבים בסביבתנו.
חלק מחברי שדה אליהו היו מגויסים לצבא וליבנו היה גם איתם .עוד לפני
שהאנגלים עזבו את הארץ המוסדות היהודים התחילו לארגן את הבסיס
הארגוני של הצבא העתידי .כל זה על בסיס של התארגנות בעיקר בהגנה .כך קם
אצלנו בשדה אליהו אחד המרכזים הראשונים של הצבא ,גדוד  13של "גולני".
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ב 15-13-למאי  1948המחלקות של הגדוד פשטו על המקומות האחרונים
שאינם יהודים בעמק בית שאן .לא היו כמעט קרבות והתושבים הערבים ברחו
או להרי אפרים או לעבר הירדן .הגדוד המשיך למקומות אחרים כמו הגלבוע,
נצרת ,גליל התחתון ,משמר הירדן ,לג'נין ,ולנגב .כמובן שכל המקומות האלו היו
מסוכנים אך ה' שמר את חיילנו מכל רע ,וחוץ מפציעות קלות לא ידעו דברים
נוראים .אחרי שביתת הנשק כולם חזרו הביתה שלמים .דוקא חבר שלנו שלא
היה בצבא נהרג ,וכך היה המעשה .בתחילת הלילה מפקדת האיזור הודיעה לנו
שעלינו לגייס מספר מסוים של אנשים .הם היו צריכים להופיע בבוקר לרגלי
ואדי שובש בכדי להציג לפני אנשי האומות המאוחדות עד היכן צבאנו שולט.
משדה אליהו הכוח עלה על קומנדקר והתחילו לסוע מערבה .לא התרחקו
הרבה מהקיבוץ והאוטו התקלקל .באין ברירה התחילו לצעוד רגלי .כשהגיעו
כ 200-מטר מתל תאומים הותקפו באש צלפים עירקים .שני חברים נהרגו:
מפקד המחלקה ,חבר קיבוץ אבוקה ,לשעבר ,וחברנו מרקו מורפורגו ז"ל .הוא
השאיר תינוקת בת שנה ומלכה ,אישתו בהריון .כמובן שהכאב היה גדול.
איני רוצה להסתיר שבאותה תקופה של מלחמת העצמאות ,במשך שנה
ו 8-חודשים השתדלתי לתפקד כרכז העבודה .מצבי לא היה מצוין .בשדות
היו חייבים לבצע לפחות את המינימום ,כמו למשל השקיה ,אסיפים ,עבודות
ביצורים ,וכ"ו .קרה למשל שהיו ימים שלא הגענו לעבודת ביצורים .בימים
טובים יותר עבדתי רק עם נפתלי בר גיורא ז"ל ,מראשוני הקיבוץ ,שבמהלך
השנים עבר לירושלים ועבד בחקר תולדות יהודי גרמניה .כך עברנו מקושי אל
קושי עד סוף המלחמה.
בשנת  1945נגמרה מלחמת העולם השנייה ולאט לאט הייתה לנו אפשרות
לקשור מחדש את הקשרים עם המשפחה באיטליה .כמובן חיכינו לידיעות
איומות והם לא איחרו לבוא .אבי ז"ל שלא האמין לשמועות שהגרמנים
מובילים את היהודים למחנות ריכוז ,נישאר בבית הוא לא הסתתר .הוא היה
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איש המאה ה 20-עם כל החלומות של שינוי לטובה של חברת בני אדם ,אך יחד
עם זה היה יהודי מסורתי ,מאמין .הגרמנים החרימו את כל הרשימות בקהילת
טריאסטה אסרו ביום אחד  800יהודים .ריכזו אותם במחנה הסגר בטריאסטה.
אחרי המלחמה נמצאו באותו מחנה שרידי משרפה שהגרמנים השמידו לפני
נסיגתם .האסירים מטריאסטה הובלו רובם לאושוויץ .לא נחוץ הרבה דמיון כדי
לדעת שתוך מספר ימים התווספו לגלי האפר שהיו שם .רק כדי להבליט עוד
יותר את תמימות המחשבה של יקירנו אספר בקיצור :בהגיעו לאושויץ אבי ז"ל
מסר לשוטר ,שליווה מטריאסטה את המשלוח וחזר אליה ,מכתב לאימי .הוא
מבקש לשלם לסוכן שלו בשביל סחורה שנמכרה ,וייקח מעט זמן עד שהוא
יחזור לטריאסטה .הדבר מראה את גודל האסון .היהודים לא הבינו את גודל
האסון המתרחש סביבם .השוטר האיטלקי מסר את המכתב לאמא שלי והיום
הוא נמצא בידי והעתק במוזאון השואה בירושלים .אבי ז"ל נשרף באושוויץ
אבל רצונו העז להיות חלק מהעם היהודי הבונה את ארץ ישראל החדשה ברוח
מסורת ישראל מתקיים בנו ,נכדיו ,ניניו ,וכל הדורות .ההרגשה שלי שניצחנו
ברוח ,אך האויב הנאצי הארור הצליח לפורר אלפי משפחות ,ולפזר אותנו לכל
קצוות העולם .כך קרה גם למשפחתנו .גם במקרה הזה הצלחת הנאצים הייתה
רק גופנית .נפשית ,למרות הפיזור ,המשפחה התאחדה מאד ,בעיקר בארץ
ישראל .כשנפגשנו מידי פעם בארץ ,בשדה אליהו ,יכולנו להרגיש את הקרבה
הגדולה ביננו ,ואת אהבת ארץ ישראל המשותפת .שתי אחיות ושלושה אחים
עברו את מלחמת העולם השנייה .לכל אחד ואחד היסטוריה וסיפורים משלו.
אין באפשרותי במסגרת זו לספר את תולדות אחיי ,אך אצטמצם ואספר
בקיצור פרק מחיי אחי רינטו אשר עבר במשך כ 20-שנה חיים מיוחדים במינם
בעיקר במסגרת צבאית .איני מתעלם שזה רק פרק קצר מכל מה שעברו
היהודים ובכלל בני אדם בזמן המלחמה באירופה.
רינטו ,למרות היותו תלמיד טוב הפסיק ללמוד והתנדב לצי האיטלקי .שם
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למד קשר והיה למשך תקופה למורה בבית הספר לקשר .במשך  9שנים הספיק
לשרת גם בצוללות ,גם בסירות קומנדו ,ועל ידי כך הכיר היטב את כל חופי
איטליה .ב 1938-בגלל החוקים האנטי-שמיים של ממשלת הפשיסטים הורחק
מהצבא ,וחזר הביתה ללא אפשרות עבודה ותעסוקה .הוא החליט בעזרת
מנהיגנו רפאל קנטוני לעבור לצרפת .את רוב הדרך מאיטליה לפריז עשה
ברגל ,כי לא הייתה בכיסו פרוטה שחוקה .שם מצא עבודה פשוטה והתקיים.
כעבור מספר חודשים פרצה מלחמת העולם השנייה .הוא התגייס מיד ונשלח
לאלשיר .כשהגרמנים כבשו את צפון אפריקה כל החיילים מלגיון הזרים נשלחו
למחנה ריכוז באמצע הסהרה .שם הוא חלה מספר פעמים בצורה קשה .ב"ה
חייו ניצלו .ממפקדת בנות הברית באו לראיין אותו .הוא סיפר על עברו .הם
גייסו אותו לפעולות מיוחדות מאחורי הקווים .עבר אימון כמה חודשים במחנה
של בנות הברית בדרום איטליה .משם הוא נשלח פעמים רבות לתפקידים
מיוחדים ושונים לתוך איטליה שהייתה עדיין כבושה .שליחות מיוחדת הייתה
לו בטריאסטה ,עיר מולדתנו ושם פגש את האמא ואת האבא שלנו .כל זה זמן
קצר לפני שאבא נלקח למחנה השמדה .רנטו נשלח מבסיסו בבארי להרבה
משימות .הוא לא סיפר ולא כתב על כולם .אחת המשימות הייתה להגיש עזרה
תקשורתית וכספית לתנועת התנגדות באזור מילאנו .הצניחה של רינטו לא
הייתה מוצלחת והוא נפל בתוך ביצה ושם איבד משדר וסכום כסף גדול מאוד.
חצי עירום הלך לכפר בקרבה .שם נתפס על ידי שוטר .כשמפקד התחנה
חזר ושאל אותו על מעשיו ,רינטו בחוצפתו הגדולה סיפר שהיה במיטה עם
אישה אחרת וכשבעלה הופיע הוא ברח חצי עירום .המפקד שיחרר אותו .הוא
היה צריך ללכת מאות קילומטרים עד שחצה את הגבול של הגרמנים .לצערו
דווקא בגבול הדרומי ,האנגלו-אמריקאי נתפס( .היה אסור לגלות את זהותו).
הוא הובל לרומא לבית הסוהר .לקח כמה שבועות עד שהצליח ליצור קשר
עם המפקדים שלו בבארי .אחרי שחרורו המשיך בפעילות הרגילה שלו עד
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סוף המלחמה .כעבור זמן התקשר אליו הגנרל אלכסנדר המפקד העליון של
בנות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה ,הגנרל אלכסנדר ,ביקש לדעת מהי
התמורה שאדון לוי מבקש תמורת הפעולות הרבות שביצע במהלך המלחמה.
רינטו סירב בכל תוקף לקבל תמורה כספית כל שהיא .כעבור כמה חודשים
רינטו הוזמן לחודש ימים לאנגליה להיות אורח של חוגים פוליטיים שונים .כמו
כן לנסוע עם ליווי מדריכים אנגלים להרבה פינות נוף באנגליה ובסקוטלנד
ולהתאכסן בבתי מלון מיוחדים וכ"ו .עם רינטו קשרתי יחד עם כל משפחתי
קשר לא רק של אהבת אחים אלא גם של ידידות ,כבוד הדדי .הוא היה קשור
מאד למשפחתנו ,אבל במיוחד לארץ ישראל .רינטו היה האדם שהכי הרבה
הצליח להפגיש ולהחיות את המשפחה.
המוסד  .Alliance Israelite Universelleהיה ביה"ס הראשון בארץ ישראל
המתחדשת( .בשנה הראשונה של בית הספר היה תלמיד אחד!) שם בתחילת
שנת  1940התחלנו ללמוד חקלאות .היה מאד קשה ,כי המילה היחידה שידענו
בעברית היה "שלום" .המילה אמנם חביבה מאד ,אבל אם יודעים רק אותה
בעברית ,קשה ללמוד חקלאות .הקושי בשבילי היה עוד יותר גדול ,כי בזמן
שחברי הקדישו את הזמן החופשי ללימוד השפה ,מריו היה חייב לשחק
כדורגל .איך פתרתי את הבעיה? לא ויתרתי על הכדורגל ,אך למדתי בערבים.
בבית הכנסת שהיה צמוד למקום מגורי למד כל ערב עד שעה מאוחרת תלמיד
ותיק מהנוער הדתי .ביקשתי והוא הסכים ללמד אותי עברית בערבים .קפצתי
על ההזדמנות ועל טוב ליבו ועל ידי כך פתרתי את בעיותיי .אותו הצעיר הצנוע
ובעל מידות למד שנים רבות ,הפך לרב ,נהיה רב צבאי ראשי .זה היה הרב
פירון .כעבור כמה חודשים יכולתי לעקוב אחרי השעורים ביהדות ובחקלאות.
התאמצתי מאד להשיג רמה של הבנת השפה ואומנם הגעתי לזה גם בידע
החקלאי ,וכן בפעולה חברתית וארגונית של המחזור שלנו .עם הזמן ,עם
התלהבות רבה ,לחקלאות בארץ ישראל ,לאהבה רבה לארץ הקודש ,הגענו
לזמן הכרעה :מה עושים בהמשך.
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הדרך לשדה אליהו
מכיוון שכוון המחשבה והביסוס הרעיוני
היו בשבילי ברורים השתדלתי להשפיע על
החברים שלי ,הן במקווה ישראל ,והן במוסד
"אהבה" בקרית ביאליק .כיוון שהכוונות היו
ברורות לא היה צורך רב בשכנוע .אנחנו
רצינו להצטרף לתנועת התיישבות של
הקיבוץ הדתי ,לקבוץ צעיר .המזכירים
"הזקנים" של הקבוץ הדתי שללו את הרעיון
והחליטו שעלנו להגיע "לערידה" (זה היה
השם הערבי של חלק מאדמות שדה אליהו) .חברי הגרעין שלנו ,בהתהוותו,
שלחו את משה כדורי ז"ל ואותי לראות מה הם התנאים ב"ערידה" .נסענו
מתל אביב ברכבת עד חיפה .בצ'ק-פוסט חיכינו כ 3-שעות עד שאוטו עמוס
גרעינים הסכים לקחת אותנו על הגרעינים .בבית השיטה הוריד אותנו והתחלנו
לצעוד לכוון שדה נחום .שם ביקשנו לשתות מים .חבר שדה נחום ,באדיבות
רבה ,הכניס אותנו לעמדה הדרומית בנויה .תוך כדי שיחה ניסה לשכנע אותנו
שנשאר בשדה נחום ,כי יש לשער ששדה אליהו תוך זמן קצר תתפרק ,ובכלל
כל הקיבוצים הדתיים יתפרקו וגם יעזבו את המצוות .לאחר שאכזבנו אותו
בסירובנו ,המשכנו דרך העיר הערבית בית שאן .גרו שם רק ערבים .לפני שנת
 1929הייתה שם קהילת יהודים קטנה .התושבים היהודים עזבו את המקום
בגלל המאורעות .הייתה לי זכות גדולה כשבשנת  1970הגיע אלי לשדה אליהו
באוטובוס של צהריים זוג ממזכרת בתיה ,היא המושבה הוותיקה עקרון .שמעו
שאצלנו התחילו לגדל גידולים אורגנים ,ורצו להתעניין .הזמנתי אותם לסיור,
כי הם בוודאי לא מכירים את האזור .הם מסתכלים עלי וצוחקים .שאלתי מהו
הצחוק ,אך הם לא רצו לדבר .בכל זאת לחצתי אותם .פתחה האישה וסיפרה:
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"אולי אתה לא תאמין .בשנת  1924הסתדרות המורים שלחה אותנו לבית
שאן לפתוח בית ספר .היו בבית שאן  12ילדים מהקהילה היהודית הקטנה.
ללימודים לא היה חדר ,לא לוח ,לא כסאות ,לא ספסלים ,מה עושים? רתמו
חמור לעגלה ,ובשביל מקביל לפסי הרכבת נסעו לטבריה .שם קיבלו ציוד
וחזרו לבית שאן ופתחו בית ספר .לימדו שם כמה שנים .כמובן שבשנת 1929
היו חייבים לעזוב את בית שאן בגלל המאורעות .המשפחה שגרה אז במזכרת
בתיה בבית העגול המפורסם ,היו בין החברים הראשונים שנרשמו לחקלאות
אורגנית.
במהלך החיפוש של שדה אליהו עברנו דרך בית שאן ,שהיה נראה אז כמו
כפר .התכבדנו במטר אבנים מצד "צעירי העיר" .למזלנו לא נפגענו( .סקנדל!
לא נכתב בעיתונים!) .יצאנו מהעיר לכוון דרום על דרך עפר בשם "כביש יריחו".
אלו היו כבישי ארץ ישראל :דרך עפר כשמידי פעם היה חלק סלול אבנים.
מידי פעם שאלנו היכן ערידה? התשובה הייתה במראה ידיים ,שם ,רחוק .פנינו
מזרחה וחוץ ממדבר ראינו כמה חלקות מעובדות .מאחד החלקות התרומם
עמוד אבק בגובה רב .זה היה טרקטור זחל שעיבד את אדמות אום-עג'רה.
דרך השדות הגענו אליו .פגשנו אדם גבוה ,חזק ,בעל זקן ,כולו מכוסה אבק,
עם כיפה גדולה על הראש .זה היה חבר טירת צבי ,מרכז גידולי שדה ,יוסף
נויבאור ,שבמשך השנים היה מדריך חקלאי .הוא הראה לנו את הדרך לערידה,
והמשכנו .הגענו לפנות ערב לשער ,בפתח החומה ונכנסנו .התזמורת לקבלת
פנים שלנו לא הופיעה למחרת ,המזכיר ארגן לנו סיור להכרת המקום .הוא היה
פנקסן ,מזכיר פנים ,ומ"מ מרכז המשק .הוא סיפר והסביר את המצב המיוחד
שהקיבוץ נמצא בו :חלק גדול מהשדות ששדה אליהו עיבדו ,ניקנו בזמנו ע"י
קרן הקיימת מידי הטמפלרים .רצונם של הטמפלרים להתיישב באזור הזה לא
צלח בגלל כמה סיבות :קרקע בעיתית ,אקלים קשה ,חוסר ידיעה מספקת
על החקלאות בתנאים אלו ,שכנים בדואים שמטרתם העיקרית הייתה לגנוב,
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ביצות וקדחת .הדיור של הגרמנים היה "הבית האדום" .הרעפים היו אדומים.
היום הם במקום קדוש ,הם מכסים את גג בית הכנסת שלנו" .הבית האדום"
היה מקום חשוב ביותר ל"הגנה" .כאן התקיימו "קורסים" בין החשובים בהגנה.
חלק לא קטן של המפקדים החשובים של ההגנה ,ולאחר מכן של צבא הגנה
לישראל ,עברו דרך מחנה האימונים בשדה אליהו .לדוגמה יגאל ידין הרמטכ"ל
הראשון של צבא לישראל" .המזכיר" הביא אותנו ל"מחנה החדש" .שיטחו היה
ברובו מגודר ונבנו בו שלושה בתים שבאותם הימים גמרו לטייח אותם .בכל
בית היו ארבע חדרים  4מטר  .3 Xבכל חדר היו  4-3מיטות .שירותים לא היו.
במחנה החדש היו עוד כמה "בניינים" ,כמה סככות מלבני בוץ ,כמה
אוהלים ,בית קש ,מבנה שקירותיו היו מחבילות קש ,והמבנה המרכזי :קירות
עץ המיועדים למבנה חדר אוכל .בינתיים שתיים וחצי קירות העומדים ישמשו
הגנה על המזרונים הפרוסים .יתרון גדול היה למצב הזה :ממקום השינה יכולנו
להתבונן בכוכבי השמים.
חברי משלחת הגרעין האיטלקי חזרו לבסיסם מלאי התלהבות ,לא בגלל
שהתנאים הפיזיים היו טובים ומשופרים ,אלא מפני שראינו שכוח ,מרץ,
מחשבה אפשר להכניס במקום חדש זה והרבה בעיות מעשיות ,וכמה כוחות
נפשיים יש לתת כדי לקדם מפעל כזה .הבנו שגם בשדה אליהו היינו כמעט
בתחילת הדרך .למרות היותנו צעירים ,גם בשבילנו ,המצב לא היה קל ופשוט.
העבודה הייתה קשה ,עם שעות ארוכות ולפעמים בטמפרטורה גבוהה .טיב
האוכל לא היה תמיד משובח ,ולפעמים בצמצום .לא אשכח יממה אחת
שאכלנו שלוש ארוחות רק סלק אדום ,שנפסל לשווק .עם כל הקשיים לא
חשבנו להתלונן ,אלא חשבנו איך אפשר להצליח יותר ,איך לייצר יותר ,וזאת
למרות התנאים הקשים מבחינה חקלאית :אזור אקלימי קשה ,אספקת מים
בעיתית ,תנאים מקצועיים לא מוכרים ,ועוד .חשבנו שאין דבר העומד בפני
הרצון .נוסף לבעיות האובייקטיביות שהיו לנו ,הייתה צרה נוספת של קירבה
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ויחסים עם הבדואים .בעיה מיוחדת הייתה הגניבות .בדרך כלל ביום הם נראו
כידידים ,וכיועצים .אלו היו הופעות לשם תכנון גניבות בלילה .יום אחד הזמין
את עצמו שיך ערבי .נכבד בדואי בעל אדמות בסביבתנו .הוא ביקש לראות את
הרפת ואת האורווה .קיבלו אותו ואת "עוזרו" בכבוד רב ונפרדו כידידים .כעבור
שתי לילות ,גדר הקבוץ נפרצה ושתי פרדות הובלו לעבר הירדן .לקח כמה
שבועות עד שחיל הספר הבריטי-ערבי הצליחו למצוא אותם ולהחזירם.
דרומית מהמעיין שהיום באמצע הקבוץ היה שדה בלתי מעובד עם
 4-3אוהלים .ראש המשפחה היה ידידנו סולימן .בבוקר הוא ניהל שיחות
"מקצועיות" עם רחים פלק ז"ל ,ובאותו הזמן הוא הכין-תכנן את המעשה
הלילי .סמוך לשדהו היה לנו שדה של חצילים חורפיים .כל יום ראשון בבוקר
ראינו שבקרבת שדה סולימן הצמחים דוללו .החלטנו לעמיד שמירה בשבת
לפנות בוקר .מכוון שלא נמצא שומר נוסף ,יצאתי מבעוד לילה ,לבד .הציוד:
מקל  80ס"מ אורך ואקדח פרבללום .לפני אשמורת הבוקר הופיע בחצילים
זקן והתחיל במרץ למלא את "השמלה" שלו בחצילים .חיכיתי עד שהוא מילא
את כל הכמות האפשרית ואז התנפלתי עליו בכוונה להביא אותו למשטרה.
הזקן התחיל לצווח ואז יצאו מהאוהלים שלהם  4-3צעירים אשר התנפלו עלי,
פצעו את ראשי ,זרם לי דם ואז הבנתי שיש מיד לטפל בזה ויש לקרוא לעזרה.
מריו ,מה אתך ,שבת בבוקר כולם ישנים לפני התפילה! עברו כמה חודשים עד
שהגנב עמד למשפט .השופט הערבי בבית שאן פסק שעל הגנב לשלם בעד
החצילים שנגנבו  5גרוש ,השווים היום אולי כ 5-שקלים .המתנה שהשאירו
הבדואים השכנים היא שהם עזבו את המקום למשך חודשים ארוכים.
אלו הם רק דוגמאות בודדות למסכת חיים שלמה שהתנהלה לגמרי לא לפי
הנוהגים של העולם המודרני ,אך לימדה אותנו לחיות עם הקשיים במינימום
פחד במזרח הקרוב.
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בכל מוצאי שבת הינו חייבים להעביר את מי מעיין ערידה לקווים שלנו.
המרחק מהמחנה הישן עד מקורות המים היה כ 1,5-ק"מ .האחראים להעברת
המים שכחו שהם בתור ונסעו לשבת .יצאתי לבד לביצוע העברה .לילה סביב
ראש החודש ,חושך מוחלט .קרני האור של הכוכבים לא הספיקו להאיר את
הדרך שלא הייתה קיימת .אני עובר משיח סידראה למשנהו ,ורק על כוון אחד
אני יכול לסמוך :כוכב הצפון .לילה ,חושך ,אין נפש חיה בסביבה .אני מרוכז
לחפש שביל שיוביל אותי למקור המים .לפתע דופקים על כתפי .אני מסתובב
ומאחורי בדואי בגובה של כ 2-מטר ועם מקל גם באותו האורך .כמובן שבשנייה
הראשונה נבהלתי ,אך מיד ציוותי על עצמי להירגע .הוא שאל אותי בערבית":
יש לך גפרור?" עניתי שאין לי והוא הסתלק .לאחר אותו המעשה ,לא היו לי יותר
רגעים של פחד בחיים .התגברתי והמשכתי כאילו כלום לא קרה .לבדואי קראו
מופלח המשוגע .הבדואים של ערידה לא הסכימו להכניס אותו לאוהליהם,
והוא חי רק מגניבות לא תמיד תקריות נגמרו ללא נזקים ופגיעות.
בשנות  1940-43לאחר עקירת מטעי עצי פרי נשירים שהגרמנים נטעו ,אך
לא התאימו לקרקע ,נזרעה על ידנו חיטה מהזן הנפוץ אז /ccc ,השדה היה
יפה ,וכשהגיע קרוב לקציר הינו חייבים לשמור עליו ,אפילו בשבת מפני גניבות
הבדואים .חברי חיים ספראי ז"ל ואני יצאנו בשבת לפנות בוקר מבלי יכולת
להתפלל במניין .הינו חייבים להראות נוכחות ולשמור .לאחר כמה סיבובים
בחלקות התעייפנו וישבנו לנוח מתחת עץ קזוארינה שהצל במקצת עלינו.
אני התחלתי לעצום עיניים ולנמנם ,וחיים התעסק באקדח .לפתע אני שומע
ירייה וחיים צועק" :אני מת ,אני מת ".כמובן שהתרגשותי הייתה רבה .הכדור
שנפלט מתוך האקדח פגע בשוק של חיים .זרם דם ,ניסיתי לחסום ללא
הצלחה יתרה .שקלתי מה לעשות והחלטתי להביא אותו על כתפי לטירת צבי.
בקושי העמסתי אותו על כתפי ,אך כעבור  20מטר התמוטטתי והנחתי אותו
על האדמה .רצתי דרך אזור הביצות עד טירת צבי .החברים היו בחדר האוכל
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הישן שאז היה בית כנסת ,הפסיקו את קריאת התורה ומיד התארגנו הרופא,
החובש ,נהג המשאית ,המוכתר ונסענו לקרבת התקרית .חיים טופל טיפול
ראשוני ,היה בהכרה והובל לבית החולים עפולה .שם נקבע שאין אפשרות
להוציא את הקליע .במלחמת העצמאות ,בעיר העתיקה בירושלים הוסיפו לו
עוד קליע למזכרת.
נוסף לצד הביטחוני בחיינו היו לנו משימות רבות ובחלקן מאד שונות האחת
מהשניה .בתוך הקבוץ קראו לנו הגרעין האיטלקי ,רובנו עולי איטליה כ10-15-
צעירים וצעירות .נוסף לעבודה השוטפת הינו מאד עסוקים בדברים שונים כמו
חוגים ,שיעורי יהדות ,עזרה לזולת ,ולימודים שונים .הדגש בדרך כלל היה על
לימוד יהדות והשקפת עולם מסורתית .אנו ,הצעירים בגילנו אך צעירים גם
ברוחנו ניסינו לטפח בנו יסוד רוחני ומחשבתי עמוק שיוכל להוביל אותנו להיות
לא רק אזרחים אלא תורמים לאומה הישראלית ההולכת ונבנית ,נוסף לצד
הרוחני שהוא הבסיס ,גם הצד ההתיישבותי ,החקלאי ,להרחבת ההתיישבות.
כדי שלא תיפולנה טעויות ,אחזור על כך מספר פעמים ,במיוחד אנו ,שומרי
היהדות המסורתית ,עלינו לראות את העניין בכללותו ,כעניין אחד עם כל
הצווים העליונים המשתלבים בחיינו היום יומיים .עלינו לראות את המצוות
המעשיות כשוות למצוות בין אדם לחברו אפילו הם אינם כתובות במפורש,
ובמיוחד אם אנו חיים בקיבוץ .שדה אליהו ,בשבילנו ,עולים מהסדר המעשי,
היום יומי ,סדר בדעות ובהשקפות ,יציבות בקיום מצוות ,הבנה ותמיכה במבנה
הקיבוצי.
במהלך שנתיים שהיינו ב"הכשרה" הרגשנו שותפות עם החברה ,עם המבנה
המשקי ,עם הדעות על הקיבוץ .יחד עם זאת בער בנו הרצון של חידוש ,הליכה
להתיישבות חדשה להתחיל במקום עוד יותר צעיר ,עוד יותר חלוצי משדה
אליהו .דרשנו וביקשנו לבקר בעוד קיבוצים צעירים שלפני ההתיישבות .מוסדות
שדה אליהו לא שחררו את מריו למשימה .ביקשתי כמה ימי חופשה עם תקציב
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שנתי לחופשה .זכיתי מידי ועדת החברים ,אז הרכזת הייתה ציביה בש ,לקבל
 12גרוש לנסיעות בחלק גדול מהארץ .ביקרתי את קבוצת אברהם בכרכור .הם
התחילו כבר להתיישב בהרי חברון ,מה שיותר מאוחר נקרא כפר עציון .ביקרתי
בשלוחות שבפרדס חנה .באותו המקום היו עוד בארות יצחק לפני ההתיישבות
בנגב ,בעלומים ,בין נתניה והרצליה .בהתיישבות שם הקיבוץ היה סעד .הייתי
עוד ביבנה ובהרי חברון .לא אתעכב בתיאור של כל אחד ואחד מהמקומות
אלא בכמה מילים .הגעתי לאוהל של רודגס שעם הזמן נקראה יבנה .אוהל
גדול ,שהיה חדר האוכל ומטבח ועוד אוהלים בודדים .כמה חברים וותיקים היו
באוהל הגדול והם הראשונים שהגיעו להתיישבות :דוד בית אריה ,רודי הרץ,
מנחם בר דרומה .שם עשיתי הכרה עם פריבה ,עם מי שחייתה יחד איתי כעבור
כמה שנים ,למשך רק  67שנים מאושרות חזרתי לירושלים וחיפשתי אפשרות
להגיע לכוון חברון מקום התיישבות של קבוצת אברהם ,לאחר מכן כפר עציון.
עליתי בשער יפו על אוטובוס ערבי לכיוון חברון וירדתי בתחנת דלק שנמצאת
עד היום על הכביש הראשי בגוש עציון .שם התחלתי לשאול כיצד אגיע
למקום שחיפשתי .במרחק כמה קילומטרים היו שני מנזרים ,המנזר הרוסי
והמנזר הבנדיקטיני .ימים בודדים לפניכן הגיעו לשם חברים אחדים מקבוצת
אברהם .שממה מוחלטת .חכיתי ,והנה מי מופיע :חזיר ,ובעקבותיו נזיר .כעבור
זמן מופיע עוד נזיר ועוד חזיר .בסוף הגיע גם חבר מהקבוצה .הבנתי שבמצב
זה לא תהיה להם יכולת לקלוט בשבועות הקרובים גרעין של "ירוקים" כמונו.
מסרתי דו"ח על הסיור .רצוננו לעבור לחזק גוף חדש לא התקבל במוסדות
הקיבוץ הדתי .קיבלנו את הדין והשתדלנו לעשות את המקסימום בתוך שדה
אליהו .כמובן שלא כל החברים קיבלו את החלטה .הזמן פעל לטובת השקט
החברתי ,וכל חבר בגרעין מצא את השקט "התעשיתי" ,את העיסוק שלו,
הפעילות שלו ,מקום עבודה והמקצוע ואלו העסיקו אותו במיוחד.
עם כל רצוננו לפתור את הבעיות החקלאיות בצורה מקצועית ,כפי שהייתה
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מקובלת אז ,הבעיות הלכו והתרבו .התרבו המזיקים ,התרבו המחלות ,התרבו
מחלות הווירוס ,התרבו הריסוסים ,התרבו מספר חומרי הדברה שהשתמשנו,
עלו אחוזים של חומרי הדברה ,ויבולנו בכל זאת נפגעו קשה! יתכן ,ואנו
משתדלים.
לאחר מלחמת העולם השנייה כל אחד מאחי עם משפחותיהן הצליחו
להתרומם מהמצוקה הכלכלית .האח המזרח תיכוני הצליח במיוחד בבניין
משפחה גדולה וענפה החיה כולה בארץ קודשנו.
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תחילתה של החקלאות בשדה אליהו
עם הסתלקות הבדואים וכלל הערבים מעמק בית שאן בצורה וולונטרית,
התחלנו להכשיר ולעבד את כלל אדמות בעמק בית שאן .יחד עם זאת יכולנו
להסדיר את השימוש במי המעיינות .אפשרויות היצור הלכו וגדלו .תקופה
זאת מההתיישבות עד מלחמת העצמאות שימשה לנו בעיקר ללימוד
חקלאי ,למשל :שיטת העיבודים ,הכנת הקרקע לזריעה ולשתילה ,תאריכים
אופטימליים לזריעה ושתילה ,דישון ,הגנת הצומח ,חיפוש ונסיונות בגידולים
חדשים ,קשר עם שווקים וכ"ו .כל זאת יכולנו להרשות לעצמנו כי היינו צוות
מאד מגובש ובעל רצון בקידום מקצועי ויחד עם זה לגרום לפרנסה טובה.
צעד אחרי צעד התקדמנו בהצלחה בענפי המשק ובמיוחד בגידול ירקות .היא
נבעה מכמה גורמים:
א) חבר עובדים מלא רצון למלא את הצד המקצועי והחברתי.
ב) חיפוש מתמיד בשכלול שיטות עבודה עם הספקים יותר טובים
ג) הכנסת זנים וגידולים חדשים היכולים להתחרות בשוק.
ד) הכנסת גידולי יצוא מצטיינים
ה) השגת מחירים טובים לתוצרתנו בשווקים.
במשך שנים רבות לרוב הירקות ששיווקנו בארץ הייתה עדיפות בשוק וזכינו
למחירים מיוחדים .כל הדברים האלו גרמו ליתרון כלכלי בסופו של דבר.
התקדמנו גם מבחינת שיטות מקצועיות-חקלאיות וגם מבחינת גודל
השטחים .מבלי שהרגשנו השכנים ומשרד החקלאות ראו אותנו כחיל חלוץ של
הירקות באזור .הגאווה העצמית לא הטרידה אותנו ,המצב גרם לנו להתקדם
בכל הכוונים הן מקצועי ,טכני ,ארגוני ועוד .כל זה היה יכול להתרחש בגלל
יצירת יחסים חברתיים ומקצועיים טובים בין חבר העובדים.
ההרגשה אומנם הייתה טובה אך עם כל ההצלחות היו לנו דברים שהטרידו
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אותנו מאד .היו לנו מעט מקרים של נזקים כבדים שלא לנו ולא למדריכים
ולמומחים היתה דרך ותשובה איך למנוע .בדרך כלל העלנו את הכמות לדונם
של חומרי הדברה או קוטלי עשבים.
במקרה הטוב הנזק הוקטן לזמן קצר .לקח כמה שנים טובות עד שיכולנו
להתחיל להבין את המתרחש.
עם שוך הקרבות של מלחמת העצמאות ,לאט לאט האוכלוסייה בקיבוץ
גדלה .האמצעים לפיתוח המשק התרבו ,השדות הניתנים להשקיה גדלו.
מספר הגידולים התרבו .אז המשק הגיע גם להכנסות יותר גדולות ולרווחים
שנתיים מתמידים .זאת הייתה תוצאה של חבר עובדים משותפת ,עבודת צוות
טובה ,יחסים חברותיים מצוינים .בחנו כל עניין ביחד תוך כדי אוביקטיביות
מקסימאלית .התוצאה היתה שבמשך שנים רבות הענף הוסיף תרומה גדולה
למאזן חיובי של המשק .גם שכנים ,גורמי חוץ מערכת הדרכה ראו אותנו
כמשק מוביל מבחינה מקצועית ,ארגונית .טכנולוגית עקב שנויים שונים ,מצב
זה לאט לאט השתנה.
עם הזמן ,הבעיות הולכות ורבות .והנה דוגמאות של בעיות ונזקים שהיו
לנו בשנים ההם .ואלו הם רק דוגמאות! (כל זה קרה עוד לפני המחשבה של
חקלאות אורגנית).
 )1כרוב וכרובית :נתקפו חזק על ידי כנימות עלה .טיפולים מכל הסוגים
ותכיפות יותר גדולה ,לא הועילו .ניסינו שיטה של ריסוס כל יומיים ,אך גם זה
לא היה מספיק יעיל .לעומת זאת היה יעיל מאד כדי ליצור עבודה לעובדי
בית החולים .הנפגעים היו רבים ,אך רק בשנים יותר מאוחרות ידעו לזהות את
הסיבה באמצעות בדיקות דם.
 )2חצילים :בעונת הסתיו המאוחרת נתקפו חזק מאוד על ידי אקרית
האדומה .למשך זמן מה התגברנו עליה על ידי ריסוסים של פרתיון כל 7-5
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ימים .בעונה אחת או שתיים הטיפול הצליח .לילה אחד במקום לכתוב רומנים
יצאתי לרסס את החצילים .כהרגלנו כ 12-שעות אחרי הריסוס בדקתי מה
הן התוצאות .הבדיקה הראתה שכל האקריות נשארו בחיים .חשבתי שאולי
טעיתי במינון ואז בלילה חזרתי על הריסוס עם מינון יותר גבוה .התוצאות היו
שוות לקודמות .פניתי למשרד החקלאות והם לא האמינו לי .כעבור חצי שנה
המעבדות הממשלתיות הודיעו שהחומר כבר לא יעיל ושהאקרית יצרה זנים
עמידים כנגד הזרחן האורגני.
 )3גזר סתווי :בשטח של  50דונם שעד אותה שנה היה מדבר ,הכשרנו
על ידי חריש עמוק ,ואחרי הכנת מצע זרעים זרענו על כל השטח גזר .הגידול
נתקף בצורה חזקה ביותר על ידי נמטודות עפצים .לא הייתה לנו ברירה אלא
להפוך את השטח.
 )4בית חרושת למזון תינוקות מבלי להשתמש בחומרי הדברה .כך עשינו,
ולא השתמשנו בשום חומר רעל וחומר ריסוס .הגזר נבדק בגרמניה ונמצאו
שאריות רעלים .התברר שבאותה חלקה לפני  7שנים השתמשנו בחומר
הדברה נגד מזיקי קרקע במינון  1ק"ג לדונם! אותו החומר נמצא בבדיקות.
 )5סלק סוכר :בחודשי האביב מזיק אחד ,קסידה ,טרף את העלים ובקושי
רב התגברנו עליו
 )6בצל אביב  -קיץ :בעונה הזאת הטריפס תוקף בצורה רצינית את הגידול
וכל הטיפולים כמעט שאינם יעילים
 )7תפוחי אדמה :ברוב העונות הכימשון תוקף בצורה הרצינית ביותר וגם
החומרים "היעילים" ביותר אינם מצילים את הגידול מנזק ניכר.
 )8גידולים שונים .קוטלי העשבים .הם נראים בעיני רוב החקלאים
והמומחים החקלאים כאילו הם מצילים את החקלאות .הנזק שלהם לעתים
קרובות אינו נראה אחרי זמן קצר אלא כעבור זמן יותר ארוך .אתן רק דוגמא
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אחד :זרענו סלק סוכר בשטח אחד של  100דונם .יום אחרי הנביטה הנבטים
התייבשו ומתו .חקרנו את העניין וכעבור זמן קצר גילינו שבשנה הקודמת ניתן
לבקיה קוטל עשבים שהשאריות השמידו את הנבטים של סלק הסוכר .כעבור
 5שנים זרענו עוד פעם סלק סוכר על אותו השטח .גם הפעם הרבה נבטים
מתו.
 )9פגיעות בעובדי הריסוס .גם עם כל אמצעי זהירות שננקטו הרססים
נפגעו מחומרי הדברה .בבדיקות שהרססים עברו נמצאו בדם שאריות מחומרי
הדברה ובמיוחד זרחנים אורגנים .עובדי הריסוסים היו חייבים להפסיק בכל
טיפול שהוא בחומרי הדברה.
אלו היו רק חלק מהבעיות שהיו לנו בהגנת הצומח ובשימוש בחומרים
מסוכנים.
לאט פתרנו חלק מהבעיות אלו על ידי אמצעים לא כימיים:
גזר-כתמי בית שאן :בשנות " "60-50התחילו להופיע על השורשים של
הגזר כתמים שחורים ,נקרוטים .שנים רבות לא ידעו להגדיר מה היא התופעה
הזאת .באופן מעשי אנו מצאנו שעל ידי אי הפיכת הקרקע התופעה לא
מופיעה.
גזר-נמטודות :בשטחים שנהגו לחרוש הופיעו נמטודות עפצים .כשעיבוד
הקרקע באופן מתמיד הופסק ,הנמטודות הפסיקו במשך השנים מלהופיע
ולהזיק ,נעלמו .היפוך הקרקע על ידי חריש גרמה להתרבות הנמטודות.
גזר-הדברת הפרודניה .כשהתחלנו לגדל גידולים אורגנים הייתה לנו דאגה
גדולה איך נוכל להצליח להתגבר על הפרודניה גם בגידול הגזר .באותם השנים
נעשה במשקנו ניסיון מטעם תחנת הניסיונות נווה יער עם חומר בקטריאלי.
השימוש בו מותר בחקלאות אורגנית ,להדברת זחלים של פרפרי לילה .בידע
זה הסכמנו לניסיון .זרענו באותו היום  20דונם גזר קונבנציונאלי ,ובמרחק של
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מאות מטרים כ 2-דונם גזר אורגני ,בשטח אורגני .כעבור שבוע זרעתי עוד 20
דונם קונבנציונאלי .תוך כדי זריעה ,ממושב הטרקטור ראיתי את אלפי הזחלים
שרק נולדו מתנפלים על הנבטים של גזר בני יום .בדקנו את הזריעה האורגנית,
ופלא לעיננו לא מצאנו שום זחל ושום אכילה! חזרנו על אותו התרגיל בשנה
שלאחר מכן באותה העונה .והתוצאות היו כאשתקד.
גזר :מחלת הקימחון :חיפוי שורות הזריעה בקומפוסט אחרי הזריעה .כל
אותם הקטעים שהיו מחופים בקומפוסט לא הותקפו על ידי הקימחון .הניסיון
הזה נעשה על ידי חיים פלדנר מבית אלפא בשנת  1943בלווי פרופסור ארנון,
בזמנו מנהל תחנת ניסיונות חקלאית ,ממשלתית ,בעכו .כבר אז התוצאות היו
ברורות לגמרי ,שהחיפוי בקומפוסט מונע את הקימחון .כעבור כ 60-שנה ניסינו
אותה בשדה האורגני וקיבלנו שוב אותם התוצאות.
גזר :תהליכי גידול ,אסיף ,מיון ,אריזה ,שמירת התוצרת ,משלוח
התוצרת .זה אחד השיעורים החשובים שלמדנו .הדבר הבסיסי והחשוב ביותר
הוא שעלינו לדעת שאנו עוסקים במוצר חי ולא חפץ ללא חיים .לא מספיק
לשנות פרט זה או אחר יש לדאוג לרציפות של תנאים מתאימים ,טובים לחיי
הצמח ,משיטות הגידול ועד מכירת התוצרת.
זה אחד השעורים החשובים שלמדנו .היסוד החשוב ביותר הוא שאנו
עוסקים במוצר "חי" ולא עוד חפץ ללא חיים .לא מספיק לשנות פרט זה או
אחר בחיי הצמח-הפרי .יש לדאוג לרציפות של תנאים מתאימים ,טובים לחיי
הצמח ,כך שחיוניותו תישמר ,לא תיפגע ,או במידה מינימלית .כדי שאנו נגיע
לזה עלינו להקפיד על כל התהליכים ,מטיפול בשדה עד מכירת התוצרת.
עלינו לדאוג למשל שהגידול לא יסבול מחוסר מים בזמן גידולו או שהצמח
לא יסבול מנזק של מחלות .האסיף חייב להתבצע בזמן שהקרקע והצמח
לא סובלים מחוסר לחות .לאחר האסיף חשוב שהתוצרת תהיה במקום לח
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וקריר .גידול שורש חשוב כמו גזר ,גם גידולי שורש אחרים ,חשוב לטבול במים
כשעתיים אחרי האסיף .אין להשאיר את המוצר זמן ארוך במים .תוך כדי
מיון יש להעביר את הגזר דרך הידרו-קולר ,כך שהטמפרטורה של הפרי תרד
ל 1.0-מעלות .כשהתוצרת ארוזה בשקים או בשקיות פלסטיק ולאחר מכן מיד
לקירור .שרשרת הקירור חייבת להמשיך עד מכירת התוצרת ללקוח .כמעט
ללא יוצא דופן התוצרת מגיע בריאה לקונה בלי שימוש בחומרי הדברה או
כימיקלים כל שהם.
פלפל-חיפוי קרקע .בסוף שנות ה '50-גידלנו  80דונם פלפל המיועד בעיקר
ליצוא ,רובו מהזן קליפורני .מתוכם  3דונם חיפינו את שורות הזריעה ,כ12-
ס"מ רוחב עם תבן .עקבנו אחרי ההבדלים .כלל החלקה הותקפה ע"י פרודניה
בצורה רצינית במשך חודשיים .בתקופה זאת ניתנו  36טיפולים ,לעומת 3
בחלקה המחופה בתבן 3 .הדונם המחופים נתנו יבול כמעט כפול לעומת
יתר החלקה .בהיותי בדרום טקסס לבדיקה וקנית מכונות לבית אריזה לגזר,
ביקרתי גם בבית אריזה גדול לפלפל .מהאזור הזה שלחו לאירופה כמויות
גדולות של פלפל ירוק .הסחורה שלהם ק קיבלה תמיד מחירים הרבה יותר
טובים מהתוצרת שלנו .שם הבנתי את הסיבה :טיפול בפרי אחרי האסיף היה
שונה משלנו .מיד אחרי האסיף והמיון הפרי עבר מסלול של רחיצה ,טבילת קור
במשך  57שניות וכניסה ל 6-מעלות .מהלך זה גרם לכך שהפלפל הקליפורני
נשמר יופיו וטריותו במשך שבועות ארוכים .שיטה זאת לא התקבלה אלא
כעבור  15-10שנה על ידי המוסדות המשווקים.
סלרי עלים :על ידי הימענות מריסוסים ,כמה סוגי מזיקים נעלמו .בסוף שנות
ה '60-שתלנו כרפס עלים לתעשייה .זמן מה אחרי השתילה הכרפס הותקף
ע"י :פרודניה ,אקרית אדומה ,כנימות עלה ,ועוד .בשטח היו גם אויבים טבעיים.
המדריכים נתנו הוראה מיד לרסס ,כמובן עם כמה חומרי הדברה רגילים .לא
ריססתי בגלל סכנת הימצאות שאריות חומרי הדברה באסיף .הגידול היה
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במלוא חיוניותו והאויבים הטבעיים ביצעו את תפקידם .המדריכים חזרו כעבור
כחודש ומצאו שדה מפותח ונקי לגמרי ממזיקים .שאלו במה ריססתי .אני
לא בעל מקצוע בסיפורי שקרים והתחלתי לצחוק .אז הבנו מה היא האמת.
המדריך הראשי בארץ לגידולי עלים היה חיים אבירם ז"ל .היה אחד המורים
הטובים ביותר לבעל מקצוע המצוין שבהיותו מדריך ראשי ארצי לירקות עלים
התחיל לשנות את דעותיו ועבר להשקפה של החקלאות האורגנית .ללא ריסוס
שדה הכרפס נשאר נקי ממזיקים ,הניב יבול מצוין והתקבל ברצון על ידי בית
החרושת.
כרובית .שתי בעיות עיקריות היו בגידול זה :בתחילת הגידול אכילה מזחלים
של פרפרי לילה ויום .בהמשך הגידול הזחלים תקפו את העלים ואת הקולסים.
התברר שהריסוסים שניתנו השמידו צרעה שתקפה את כנימת העלה בתחילת
הופעתם ,ועל ידי כך כנימות העלה היו יכולים להתרבות ללא הפרעה .פתרון
לבעיה זאת נמצאה שעל יד שורות הכרובית נזרעה צנונית .פרפרי הפרודניה
או הלבנין הטילו את ביציהם על הצנונית ,והכרובית נשארה נקיה מכנימות.
כבר בשנות ה '60-מחסנאית המכולת בשדה אליהו ,נורית די קסטרו קנתה
כרובית רק מחיים פלדנר ז"ל מבית אלפא .הוא היה "הסבא" של החקלאות
אורגנית בישראל.
עגבניות חממה .וירוס צהבון האמיר .כיסינו היטב חממה עם רשת אגריל 50
מש .מנענו כמעט ב 100%-חדירה של כנימת עש הטבק העגבניות היו נקיות
מווירוס צהבון האמיר .חשוב לדעת שבזמנו הטיפול הקונבנציונלי היה :שני
ריסוסים ביום בחומרים מאד חריפים .הניסיון המוצלח דחף חקלאים להתחיל
לגדל עגבניות אורגניות בחממה.
ענבים .כלורוזה :במשך השנים הבעיה נעשתה פחות חמורה :נבחרו זנים
יותר עמידים לכלורוזה .הקומפוסט הוריד את רמת הכלורוזה .האי-פליחה
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גרמה גם להפחתת הכלורוזה .רוב המזיקים מושפעים מהתנאים אשר לא
מעודדים אותם :אי פליחה ,אי דישונים כימים ,הדברה ביולוגית .בשנות ה'60-
התברר שמחלת וירוס בגפנים נגרמת ע"י סוג של נמטודות מסוימות בקרקע.
המחלקה להגנת הצומח מהפקולטה לחקלאות עבדה כמה שנים בחיפוש
מהו הגורם לכך ומה האפשרות להדבירו לא נמצא .בשנה אחת גשומה לא
הספיקו לעבד את הקרקע .גדל ספיח שעורה .בגפנים לא נמצא יותר וירוס
לאחר שהפסיקו לעבד את הקרקע בין שורות הגפנים.
ענבים :עש האשכול .בשנים האחרונות פותח הורמון נקבי של עש האשכול
שספוג על גבי שרוכים .תולים  26שרוכים לדונם .הזכרים מצטופפים סביב
השרוך ואינם מפרים את הנקבות בשטח .השרוך פעיל  90יום .מפזרים את
החומר אחרי פסח והוא יעיל עד הבציר .שיטה זאת יעילה אך מעט יקרה.
זבוב ים התיכון :פותח מכשיר להטיית הזכרים במפעל ביו-בי בשדה אליהו.
המפעל מפזר את הזבובים המעוקרים במשך כל השנה .בצורה זאת פתרו
את כלל הבעיה .דרור הירדן :מנענו נזק על ידי כסוי הכרם ברשתות .כנימה
קמחית :מכון וולקני מצא שהכנימה הקמחית חייבת להישאר בכרם בפרופיל
נמוך כדי שלצרעות הטפיליות יהיה מזון לאורך כל השנה כמובן שהטפילות
היא כה נמוכה שאינה מורגשת.
מחלות :למניעת הקימחון :נותנים טיפולים פרוונטיביים עם גופרית ,בעונה
מוקדמת .בזה פותרים את הבעיה .למרות ההצלחה בהגנת הצומח ,אין ספק
שיש עוד הרבה להתקדם .נפתרו הרבה בעיות ,אין ספק שיש עוד הרבה
להתקדם .מעל לכל ספק אפשר לגדל בארץ כרם אורגני מוצלח ,אך דרושה
הבנה ,ידע ,ניסיון ובעיקר להסתגל למבט מעמיק ,ולתקופת ידע וניסיון ארוך
ולא לתוצאות מידיות.
סקירה זו אינה מהווה דוגמה מוחלטת על כל מה שנעשה בחקלאות אורגנית,
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אלא נותנת דוגמאות למצב בו אנו מעוניינים לשנות את הדרך הכימית ,יש לנו
אפשרויות תחילה יש להסביר את החסרונות של החקלאות המודרנית ,שלפי
דעתי יש לכנותה חקלאות מפגרת ומסוכנת .ההסבר בהמשך .יחד עם זאת יש
להבין שכל שינוי יש לעשותו בזהירות ומתינות ולא לחשוב שאפשר לשנות הכול
במהירות .אני מבקש אלף סליחות מכל מי שחושב שאני פוגע בו ובדעותיו .זאת
לא כוונתי .כל חיי חיפשתי את האמת בדרכי החיים היהודים המסורתיים שלנו.
אין לי שום אינטרס אישי ,לא על שמירת שמי ,לא על כבודי ,לא על חוכמתי,
לא על רווח מקצועי ,ולא כספי .אני משתדל לחפש את האמת בטבע במידת
האפשר .פי כמה אני מבקש סליחה אפילו למי שחושב שהתיאוריות והעובדות
שאני מביא הם בגלל יהירות .מטרת כתיבה של הדברים האלו הם רק עניין
אנושי ,למען ארץ ישראל ,למען היהדות ,למען הדעות והמעשה בקיבוץ שלנו,
והחקלאות האורגנית בארץ ישראל.
הסכנות!!! כדי להבין לעומק את הבעיות והסכנות בשימוש בכימיקלים
וחומרי הדברה רעילים ,אשתדל לפרט כי גם בחוגי המדענים עוד לא ירדו
לעומק הבעייתיות ,ועוד פחות בחוגים דתיים ופוסקי הלכה.
ההיבט הבריאותי :עלינו לדעת שרוב חומרי הדברה הם מסוכנים לבריאותו
של האדם .הרשימה כוללת חומרים המשמשים כנגד מזיקים ,מחלות ,חומרי
תמריץ ,הורמונים ,חומרי חיטוי ,קוטלי עשבים ,דשנים כימים ,ועוד .בחלקם
הם משפיעים ישירות ,בחלקם בעקיפין חלק מהם משנים את תמיסות
הקרקע ,חלקם משפיעים בהיקפם ,חלקם בהשמדת גורמים חיוביים בקרקע
ובצמח ,חלקם מפירים את האיזון הטבעי .לדוגמא :במחקר שנעשה באנגליה
באוניברסיטה ניו קאסל על  343מוצרים קונבנציונליים ו 343-אורגנים נמצא
שהמוצרים אורגנים כ 60%-יש יותר חומרים מעכבי חמצון לעומת אותם המינים
הקונבנציונליים .חנקן הכללי היה נמוך ב 10%-חנקה ב ,30%-וחנקית (ניטרית,
יון רעיל במיוחד) ב 87%-באורגני .המחקר כמובן היה הרבה יותר מפורט .נמצא
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שהמזון האורגני עשיר יותר במעכבי חמצון מכיל פחות מתכות רעילות וחומרי
הדברה .התוצאות הם חד משמעיות! המזון האורגני עשיר יותר במעכבי חמצון
מכיל פחות מתכות כבדות רעילות וחומרי הדברה.
בשנות ה '80-במחלקת מיון בבית חולים עפולה החליטו לעקוב אחרי
תופעות של אנשים שהגיעו לבית החולים עם תופעות שונות ובתחילה לא
ידעו לזהות מה הוא המקור .התופעות היו :כאבי ראש ,כאבי בטן ,הקאות ,אי
אפשרות להירדם ולישון ועוד .אחרי שנים ובדיקות רבות ,ד"ר רטנר וצוותו גילו
שכל המקרים היו אנשים שעבדו בבקעה וקנו תוצרת באופן קבוע מהדוכנים
של הערבים אשר ריססו את שדותיהם ביד נדיבה .בבדיקות שנעשו לתוצרת
נמצאו שאריות חומרי הדברה רבות .בבדיקות דם של החולים נמצא שרמת
ה Cholinesterase-בדם שלהם הייתה נמוכה מאד .לאחר שהגישו לחולים מזון
אורגני ב 100-אחוז ה Cholinesterase-עלה בהדרגה ,והחולים הבריאו.
בספרה "האביב הדומם" זועקת ומזהירה החוקרת הסופרת הדגולה
רחל קרסון כבר בשנות ה '60-על השימוש הרחב בכימיקלים וחומרי הדברה
למיניהם ועל ידי כך הסכנה החמורה בתחלואות רבות .הספר נכתב כתגובה
למהפכה הירוקה .וכך היא מסכמת את הסכנות:
 .1הפרעות במטבוליזם של התא.
 .2הפרעות בהספקת החמצן לתא( .הפרעות אינזימטיות).
 .3חומרי הדברה נשמרים בחלקי הריבוי של התא.
 .4יכולים להיגרם נזקים לכבד.
 .5יכולים לגרום לתגובות אלרגיות.
 .6יכולים להיגרם נזקים למערכת עצבים.
 .7רוב חומרי הדברה הם קרצינוגניים( .יכולים לגרום לסוגי סרטן).
כל הסכנות האלו הם רק חלק מהמציאות של היום.
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אם עד היום חשבו שרק שאריות רעלים הם דבר פסול ,היום מתחילים
להבין דבר נוסף :שעל ידי הוספת כימיקלים בצורת קוטלי עשבים ,דשנים,
הורמונים ,וחומרי הדברה ,אנו גורמים להפרת האיזונים בקרקע ובתוכן הפנימי
של הצמח .למשל :הצמחים שאנו מגדלים יכולים להכיל חומרים ,תמיסות,
המגינות על צמחים מפני מזיקים ,מחלות ,עשבי בר .על ידי שימוש בכימיקלים
השונים אנו בעצמנו יכולים להחליש או לחסל את התכונות האלו של הצמח
התרבותי ,או לשנות את תכולת הקרקע.
ובכן כיצד אנו ננהג כדי להגן על בריאות הקרקע ,הצמח ,ובריאות האדם?
הגישה חייבת להיות כוללת ,רחבה .לא עוד לחפש את החומר המסוים נגד
מזיק או נגד מחלה זו או אחרת ,אלא להתייחס לכלל הגורמים בטבע ,חיוביים
ושלילים ,לדעת איך לעודד אלו ואיך לשלול אחרים .כל זה יש לעשות בהרמוניה,
עם הטבע ,לעזור לו ולא לדכא אותו .את התוצאות הטובות של השיטה הזאת
נראה לאחר זמן ,לאחר עונות ,לאחר שנים .כל זה נשיג אם נבטל את המבט
המצומצם ,המינימליסטי שקיים היום בכל הידע "והמדע" החקלאי ,ונתחיל
ללמוד מה הוא הטבע באופן אמיתי .ללמוד את היתרונות והחסרונות ולנסות
לשנות אותם בזמן קצר או ארוך כפי שניתן .לא ,אלו אינן תאוריות בלבד ,כי
הן מבוססות על עובדות מעשיות ,על אמת ! כל זה מדובר כשרואים הכל
באופן אמיתי ומבצעים הכול בצורה מדויקת עם מלוא הבנה ולא מסתפקים
בחצאי דברים .כדי לבטא את השקפה הזאת של החקלאות האורגנית נקבעו
כללים של התנהגות עם הטבע בכל ענפי החקלאות והתעשייה ,כדי להדריך
את החקלאי והמבצע לפי הכללים של החקלאות האורגנית .ההתנהגות של
החקלאי חייבת להיות פרוונטיבית .טיפול אחרי סימני הנזק הראשונים יכול רק
להקטין את הנזק.
אלו הם הכללים הבסיסים של התנהגות החקלאי במטע ,בשדה ועם
בעלי חיים.
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 )1יש להתחיל לחדש את רוב החשיבה היסודית על הטבע ועל החקלאות .כל
מי שרוצה להתחיל בחקלאות אורגנית חייב להבין מה הן היסודות העיוניים
היסודיים של החקלאות הזאת ,ומדוע אנו חייבים לבחור בדרך זאת .בשביל
אדם רגיל מהעולם המודרני או חקלאי קונבנציונאלי דרושה מהפכה מחשבתית
ומעשית קשה מאד שלא תמיד יכולה להצליח .עומד מולו עולם מדעי ענק
אשר חוגג יום יום את נצחונו על ידי שימוש בחומרים כימים-סינתטיים למען
קידום הייצור התעשייתי ,המסחרי ,החקלאי ,הכימי .הכיוון המחשבתי השטחי
הזה שרואה רק את התוצאות המידיות ולא רואה ומעריך את התוצאות לזמן
ארוך הוא פסול הן בעיני אדם שאינו פרימיטיבי ובעיקר באדם שמאמין ביסודות
היהדות הכתובים בתורה" :ונשמרתם לנפשותיכם".
 )2יש לחפש כל האפשרויות להבין את הנעשה בטבע בצורה כוללת ונרחבת
איתו ולא נגדו.
עולם הטבע הוא ענק .עד היום אנו מכירים ומבינים רק חלק קטן מאד ממנו.
לכן עלינו לנסות לא לפגוע בו אלא לנסות לתקן בו כל מה שניתן .החקלאות
האורגנית חייבת לראות את עצמה כחלק חשוב ביותר מכלל התפיסה
האקולוגית עולמית.
 )3את גידולינו בשטחים הפתוחים עלינו לגדל כשהם מתאימים לאזור,
לסביבה ,לאקלים ,לקרקע ,למים ,לעונה ועוד .אם אנו נתחשב בזה והגידולים
יגדלו בתנאים המיטביים ,הגידול יצליח בדרך כלל להתגבר על הקשיים במשך
חייו .למשל מזונות הקרקע יגיעו ביתר קלות לצמח .מזיקים ומחלות יתקפו
פחות .הצמח יגדל ביתר קלות ,ועוד .כל אזור ותת אזור יש לו תנאי הטבע
משלו ולכן יש להתאים את הגידולים לתנאים הבסיסיים .שינוי בתנאי גידול
הצמח יכול לשנות לגמרי את טיב הצמיחה ,כושר עמידות הצמח ,התפתחות
מחלות למיניהן ,להתגברות מזיקים ,לאי כושר עמידות תוצרת באחסון ,ועוד.
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 )4יש להתייחס ולטפל בקרקע בעיקר כחומר חי ולא רק כאוסף של יסודות
כימיים כדבר ראשון כשאנחנו חושבים ומדברים על הקרקע עלינו לתת תשובה
מה היא .הקרקע היא חלק חשוב ובלתי נפרד מכלל יצירת העולם .החקלאות
האורגנית רואה את הקרקע כחלק חשוב מאד להתפתחות הצמיחה ,הפירות,
הגרעינים ,וכחלק עיקרי של האיקוסיסטם בטבע .הקרקע מורכב בעיקר על
ידי חומרים מעורבים ומורכבים מיסודות כימיים .חלק הרבה יותר קטן מורכב
מחומר חי מיקרואורגניזמים .זה אומנם חלק קטן בכמות ,אך בעל חשיבות
עליונה לתהליכי הקרקע .החקלאות האורגנית רואה בחומר חי זה חשיבות
עליונה לפיתוח קרקע עשירה שמסוגלת לתרום לפוריות טובה ולעמידות
הצמחים .דאגתנו חייבת להיות לכלל הרכב הקרקע כולל החלק הפיזיולוגי,
המכני ,והכימי .תפקידנו הוא לנהוג בקרקע בצורה שנשיג את הטוב והמבוקש.
לכן:
 )1עיבוד קרקע יתבצע רק אם הוא הכרחי .אם רק ניתן רצוי להימנע מעיבוד
קרקע .שיטה זאת אפשר לקיימה בעיקר במטעים ופחות בגידולי שדה .היתרון
של השיטה הזאת שאינה פוצעת ועוקרת שורשים עליונים שהם מאד חשובים
בחיי הצמח.
 )2במידה ויש צורך לעבד יש לדאוג לא להפוך את שכבות הקרקע .מאז
אלפיים שנה החקלאי מתאמץ ומנסה תוך כדי עיבוד להפוך את הקרקע.
מה הן הסיבות? להכניס אויר לקרקע ,ליבש אותה כך שעשבי בר יקמלו,
ולא יפריעו מבחינה מכנית ,לא לעיבודים ,לא לזריעה ,לא לגידול ,ולא יגזלו
מים ומזונות מהגידול התרבותי .החקלאות האורגנית רואה את התנהגותנו
לקרקע כעיניין חי .המיקרואורגניזמים נבדלים בינהם בעיקר בבחירת מקום
חייהם והתפתחותם .כל מין וסוג יש לו התנאים המתאימים לו :עומק הקרקע,
הטמפרטורה ,לחות ,חומר אורגני ,וכ"ו .כל שכבה ואוכלוסייה משלה .באם
אנו ,על ידי עיבוד ,משנים את עומק המצאותם של המיקרואורגניזמים אנו
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גורמים לסטרס גדול למיקרואורגניזמים .אותו המין שחי קרוב לפני הקרקע
וקולט יסודות חיוביים מהאוויר נקבר עמוק בקרקע מבלי להזיק יעלו לשכבות
העליונות ויכולים לגרום לנזקים .החומר האורגני בקרקע יש לו חשיבות מיוחדת
אם הוא נמצא בשכבה העליונה של הקרקע ,לכן רצוי לא להפוך את הקרקע
בעיבודו ואם יש צורך להצניע חומר אורגני יש להצניעו בצורה מינימאלית.
 )5יש לחתור ליישור טוב של פני הקרקע .הדבר חשוב ביותר מפני שאנו
מעוניינים לקבל שדה אחיד ,שהצמחים יגדלו טוב ,לא במצב של חוסר מים
ולא עודף מים .חוץ מחוסר אחידות הדבר יכול לגרום למחלות שורש במקום
שהמים עומדים.
 )6יש לשמור ולהוסיף כל חומר אורגני בצורה נכונה הן אם נמצא בשדה והן
כנוסף .הוא יכול להיות תוספת חיובית הן מבחינת מבנה הקרקע ,ובהמשך גם
תוספת תזונתית .לכן עלינו לנסות לשמור אותו בכל צורה שהיא.
 )7קומפוסט :המשימה שלנו כחקלאים היא לנהוג בשיטות אלו לא רק
להשגת מקסימום יבולים ,אלא גם בריאות מקסימלית לאורך ימים לכל
גורם המשפיע על זה .מספר גורמים מעורבים בעניין .בראש וראשונה היא
הקרקע ומצבה .הגיע היום בו אנו ,בני ישראל נבין שקרקע ,וקרקע בארץ
ישראל ,הוא יסוד קיומנו .בשביל עם ישראל היא אדמת קודש .הקרקע היא
יסוד חיים .כל התנהגותנו כלפיה חייבת לעבור ביקורת מדוקדקת ,האם אנו
מתייחסים אליה בצורה הנכונה או שעלינו לתקן מה שניתן לתיקון .החקלאות
המודרנית לאחר התגליות של הדשן הכימי המליצה עליהם .חשיבותם עלתה
מאד לאור השפעתם הבולטת על היבולים .אומנם היום התגלה שבדרך כלל
רק הוספה מתמדת של דשן לקרקע מחזיקה את היבולים בסטנדרט גבוה.
לכן נאמר שבאופן טבעי חלק מהדשנים וביניהם החנקן פוחת באופן טבעי
בקרקע אם אנחנו משתמשים רק בדשנים כימיים .הוספה מתמדת של דשן
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לקרקע מבליטה גם גורמים נוספים :רגישות יתרה למחלות עלים .הצמחים
נתקפים ביתר קלות על ידי מזיקים .תוספת דשנים כימים יכולה לגרום
למחסור בתמיסות מזון או יסודות אשר גורמות לשינוים בלתי רצויים בצמח.
דברים קשים שאני כותב ועוד עובדות כאלו ואחרות נובעים מהסתכלות במשך
עשרות שנים בשדה ,אך לפעמים לא מוכרות על ידי המדע הרשמי.
מצד שני אנו רואים את היתרונות הרבים החומר האורגני בקרקע ובמיוחד
כזה שעבר תהליכים טבעיים כאלו שכבר אבות אבותינו הכירו ביושבם על
אדמתם לפני כ 2000-שנה .החזרת הקומפוסט לטיפולו ושימושו התחיל מזה
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כ 100-שנה בערך .ההתחלה הייתה בהודו .חוקר אנגלי בשם הווברד העביר את
הידע לאנגליה ומשם שיטת הקומפוסטציה נפוצה בכל אירופה ובכל העולם.
מכאן נפתח פתח חשוב לאפשרות להגברת פוריות הקרקע .תחילת הידיעה
בארץ הגיע דרך תחנת ניסיונות .ניסיון תקף בוצע בבית אלפא בגידול גזר
בשנת  .1943שם הוכח מעל לכל ספק שכסוי בקומפוסט במקום שנזרע הגזר
מנע לחלוטין את התקפת מחלת הקימחון .גם המדריך הראשי לטיפול בזבל
אורגני מר גוטפלד תמך בכל מאודו בשיטה .משקים בודדים בארץ ביצעו ניסוי
בקנה מידה קטן ביניהם גם שדה אליהו .אבל בגלל הפיכת החומר היה חייב
להיעשות בקלשון ודרש עבודה רבה הייצור נפסק .בשנות  '80-'70הוא חודש
בשדה אליהו כשהתחלנו לעסוק בחקלאות אורגנית .גם הפעם בהמרצת מר
גוטפלד.
איני מתכון לכתוב על עשיית קומפוסט במסגרת זאת ,אלא לתת
מושג על ערכו בחקלאות :יש לשמור בעיקר על שלוש יסודות עיקריים:
)1ערמות הקומפוסט חייבות להיות מורכבות מיחס פחמן/חנקן .פחמן כמו
קש למשל ,וחנקן כמו זבלים אורגנים.
 )2אוורור טוב ,להספקת חמצן ,כדי שהפירוק יהיה האירובי.
 )3לדאוג ללחות מספקת לפירוק נכון של החומרים הבסיסיים.
מהן היתרונות של הקומפוסט?:
 )1תוספת חומר חי ומזין לקרקע.
 )2הקומפוסט מכיל רקבובית יציבה ,התורמת לפוריות הקרקע לזמן ארוך.
 )3הקומפוסט אינו מכיל זירעי בר וגורמי מזיקים ומחלות.
 )4החנקן שבתוכו אינו נדיף ומשתחרר לאט.
 )5הוא מרבה שלשולים בקרקע.
 )6הוא מגן מפני מחלות ונמטודות
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 )7משפר עם הזמן את התכונות הפיזיקליות של הקרקע.
 )8הוא מכיל תרכובות שונות הממריצות את גידול הצמחים.
כל אלו ועוד הם התוצאות העיקריות של שימוש בקומפוסט .העובדות
החיוביות בולטות עם הזמן .למרות שלא כל חקלאי ישראל משתמשים
בקומפוסט ,ועוד לא חדרו לעומק ההבנה ,והיתרונות שהוא יכול לתת ,בישראל
יש אחוז גבוה של חקלאים שאינם מוכנים לוותר עליו.
 )8יש לחפות את פני הקרקע בחומר אורגני בכל מקום וזמן שאפשר.
מה הם יתרונות החיפוי
א) נוצרים תנאים עדיפים לקרקע ולצמח.
ב) לא נוצר קרום על פני הקרקע.
ג) לחות הקרקע נשמרת טוב יותר.
ד) אוורור הקרקע טוב יותר.
ה) המיקרואורגניזמים הרצויים מתפתחים יותר טוב תחת החיפוי.
ו) חיפוי מעכב ,מונע נביטה של עשבי בר.
ז) חיפוי מקטין ניזקי מזיקים במקרים שונים .למשל כנימת עש הלבן.
חיפוי קרקע במטעים נוצר מאליו על ידי אי-עיבודים ורק כיסוחים.
 )9אי שימוש בכל החומרים הכימו-סינתטיים כמו דשנים ,חומרי הדברה,
קוטלי עשבים ועוד .בדרך כלל נוטים להדגיש את הנזק העלולים לגרום חומרי
הדברה וקוטלי עשבים .אין זה מספיק .הדשנים הכימיים ,וחומרים הורמונליים
גורמים לנזקים שאי אפשר לעקוב אחריהם מפני שהם בדרך כלל גורמים לנזק
עקיף ולא ישיר .הם מפירים איזונים בקרקע ובצמח ,וברוב המקרים אין כמעט
אפשרות להצביע במדויק על הסכנה .העדר האיזונים האלו נוספים לעוד
חולשות שיכולות להיות בקרקע ובצמח .איך אנו יכולים לזהות חולשות אלו?
חומרי הדברה הם הנזק הראשוני ואולי הגדול ביותר לגוף האדם .יש לנו
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הוכחות לרוב על ידי מחקרים רבים שנעשים ומתרבים בכל העולם על הנזק
הבלתי הפיך שנגרם על ידי מזון המכיל חומרים מזיקים מכל הסוגים.
 )10דרושה גישה חקלאית בעלת הבנה ,רגישות ,גמישות ,מחדשת ,תוך
שמירת היסודות של החקלאות האורגנית .כל זה יתקיים כשאנו נתקרב ונבין
יותר את הנעשה בטבע ונבין שלא רק באמצעים כימים נוכל לפתור את כל
הבעיות .עלינו להבין יותר ויותר מה היא קרקע ,מה הם התהליכים הביולוגים
המתרחשים בה ,מה השפעתם על הגידול .יש לקחת בחשבון את תנאי
הסביבה ועוד.
החקלאות בכללה תופסת חלק מכלל הטבע ,וחלק לא גדול ,אבל החלק
שהיא מספקת כולל את רוב המזון המסופק בעולם .המוצר האורגני מהוה
בערך כ 1%-עד  2%בעולם .זוהי רק התחלה .אפשר לומר שהמצב הוא טוב .יש
לנו הרבה מה לעשות :ללמוד איך לבצע את החקלאות האורגנית .יש לנו עוד
הרבה ללמוד ולהתעמק בחקלאות אורגנית בעיקר מבחינה המדעית .יש ללמד
אותה לא רק באוניברסיטאות אלא גם לציבור הרחב ..כשמדברים על גידול
אורגני עלינו לקחת בחשבון על המורכבות של כלל הסביבה ,הזמן ,התנאים
הסביבתיים ,לא גידול אחד בודד אלא כלל התנאים שישנם בשטח ,בסביבה,
האקלים ששורר ,לחות אוויר ועוד .בטבע אין הפרדה בין התנאים הטבעיים
השוררים במקום .הרכב הכללי של כלל התנאים שבו הצמח חי ומתפתח נותן
לנו אפשרות-הראשונית לחשוב ,להעריך ולומר האם סוג מסוים מתאים או לא
למצב העיקרי השורר במקום ובזמן הגידול :אקלים ,לחות ,סוג קרקע מבחינת
מכנית ,מבחינה כימית ,תכולת חומר אורגני ,ועוד ,ועוד .ההרכב הכללי של
הגורמים הוא הוא המשפיע ,על אפשרות הגידול ועל הצלחתן ,בריאות הגידול,
גובה היבול .התנהגות נכונה כלפי הצמחים ,השדה ,הסביבה ,משפיע לא רק
אותו גידול ,על אותה עונה ,אלא תוך התנהגות מתאימה התוצאות יכולות
להיות באופן מתמיד ,במשך הזמן יותר ויותר טובות.
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במה תלויה ההצלחה? :בקביעות ,בהתמדה ,בשמירה קפדנית על כלל
הכללים שהחקלאות האורגנית מורה באותה חלקת אדמה לשנים ארוכות,
וככל שהשנים חולפות ההצלחה יכולה להתגבר .ככל שאנו חודרים יותר ויותר
בביצוע של החקלאות האורגנית אנו מבינים שאנו רק בתחילת הדרך של
מהפכה מחשבתית ,רעיונית ,מעשית ,אשר הופכת את כל ביצוענו ,ומעשינו,
לפעמים לחשיבה הפוכה מזו של החקלאות הקונבנציונאלית .הדבר תלוי
בהבנה שונה לתהליכים שמתהווים בסביבה ,בקרקע ,בצמח ועוד.
כיון שמגמתי הינה להעביר לציבור הקורא ומתעניין תאוריות מלוות
דוגמאות מעשיות ואמיתיות ,אעשה זאת תוך הכתיבה .אבקש לומר שאלו הם
רק דוגמאות על מנת להסביר את העניין כולו בפרוטרוט .לפעמים העניין בא
להסביר את חוסר הבנתנו בנעשה בטבע דוגמא :בשנת  1977היינו בתחילת
גידולים האורגנים .רוב שטחי גן הירק וגידולי השדה היו קונבנציונליים .בחודש
ספטמבר התחלנו לזרוע גזר קונבנציונאלי 20 ,דונם .באותו היום בשטח
אורגני במרחק כ 500-מטר זרענו כ 2-דונם גזר אורגני .בדרך כלל בעיקר
בתחילת הגידול ,זחל הפרודניה תוקפת את הנבטים הצעירים ומשמידה
אותם .בגידולים הקונבנציונליים הינו רגילים להופעתם .ביום הראשון או השני
לנביטה היינו מרססים בחומרים אסורים בחקלאות האורגנית .לעומת החלקה
הקונבנציונאלית ,בחלקה האורגנית לא היתה בכלל הטלה של פרודניה.
ההבדל הזה ,התופעה הזאת חזרה אצלנו במשך שנים רבות .מדריכים וחוקרים
לא ידעו להסביר את התופעה .ההסברה שלנו תינתן עם הזמן ,ויש לנו הסבר,
ויש לנו פתרונות!
תפיסת העולם של החקלאי האורגני שונה לגמרי מהחקלאי או החוקר
הקונבנציונאלי .אנו חייבים לראות את עולם הטבע בכל היקפו ,ולא להתעמק
בפרטים בודדים ומנותקים האחד ממשנהו .אפרט בהמשך.
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הצלחת הגידולים של החקלאים האורגנים תלויה בעיקר בביצוע מדויק של
כלל פעולותינו החקלאיות .כמובן שישנם עוד גורמים חשובים שמשפיעים על
גידולנו כמו ,מזג אוויר ,גשמים ,רוחות ,וכו' .בכל זאת חלק ניכר מהאחריות
נשאר בידי החקלאי בביצוע הנכון של כללי החקלאות האורגנית בצורה
מתאימה ומדויקת.
כדי להיות ישר עם עצמי ועם אנשים וחקלאים בודדים ,שאולי יקראו את
דבריי אלו ,אומר מיד שאלו הם מחשבות עקב עובדות חיים בשדה ,בחקלאות.
יחד עם זאת חשוב לדעת שאלו הם עובדות והשקפות שאינם נוהגים בדרך
כלל בעולמנו .איני מצטער על פרסומם ,כי הם יכולים בהמשך השנים לקדם
בצורה משמעותית את החקלאי ואת החקלאות בכל הצורות .התקוה הגדולה
היא שיקדם בעיקר את בריאות בני האדם.
עלינו לדעת אומנם שאם הצד הבריאותי מעורב בזה לא רק הבריאותי
והתזונתי הם המשפיעים היחידים ,לא .כל הצד האקולוגי ,הסביבתי ,אשר
מושפע מגורמים שונים כמו מתעשיות כימיות ,מהתחבורה האינטנסיבית,
משימוש רב בתרופות ,ועוד משפיעות על בריאות בני אדם ..למרות כל הסכנות
הגדולות האלו הרי שהם רק חלק ,לא הגדול ,מהסכנות הבריאותיות לעומת
המזון הרגיל שאנו אוכלים באופן מתמיד ,ויש לשער שהוא הפוגע העיקרי
בבריאות האדם .עם כל החומרה שאנו מיחסים לעניין עלינו להבין שדבר כה
גדול כה חשוב ,כה כללי ,שאי אפשר לתקן ולשנות בצורה כוללת ,תוך זמן
קצר ,אלא בסבלנות בסובלנות ,קמעה ,קמעה ,לסמן את תחילת הדרך ,ונדמה
לי שבדרך זאת אנו הולכים .בדרך זאת התחלנו להוכיח באופן מוחשי .כיוון
ששטח התעניינותי מאז נעורי עד היום הוא הטבע ,המזון ,הסביבה ,החקלאות,
אשתדל להתרכז בשטחים המיוחדים האלו .זו הסיבה שבאחד הפרקים
הקודמים דיברתי על תולדותיי .כל זה כדי לתת רקע לעניין .אבקש סליחה
מהקוראים אך גם היום אהיה נאלץ ולהסביר דברים שנוגעים לחיי .עוד דבר
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יסודי עלי לומר" :אותם הידיעות או המסקנות שאני מעמיד לרשות הכלל ,הם
כמעט כולם בשלמותם הוכחו באופן מעשי ואינם פרי תאוריה בלבד .למרות
כל שביעות רצון והשמחה שיכולה להיות לנו בגלל ידיעתנו ההולכת וגוברת
הנני משוכנע שאנו בתחילת הדרך בידיעה מה נעשה בטבע ורוב הידע וההבנה
עוד נסתרת מאתנו .הדבר לא צריך לגרום לייאוש או לפסיביות .עלינו להמשיך
ולחפש את האמת גם בטבע ,ובטוח שיש עוד הרבה מה לגלות.
הסקרנות שלי התחילה בערך לפני כ 30-שנה .ההצלחה המקצועית,
כלכלית וחברתית לא סנוורה אותנו .ראינו היטב מה מתרחש סביבנו .יחד עם
ההצלחות הופיעו גם בעיות מקצועיות ,ולפעמים כאלו שלא ידענו לפתור לבד.
גם מומחים ,מדריכים ,אנשי מקצוע ,אנשי מחקר ,לא הייתה בפיהם תשובה
מספקת שתפתור את הבעיה.
החקלאות האורגנית יכולה להיות שונה באמצעים שהיא נוקטת בשיטות
גידול שונות ,כמו למשל שדה או מטע פתוח ,מכוסה ,או מבנה –חממה .אנו
נבחן בעיקר את השטח הפתוח שהוא בדרך כלל השטח העיקרי .מה הם
התנאים היסודיים שעלינו לקיים ולבצע אם אנו רוצים להצליח .כדבר ראשון
יש לראות את כלל הנעשה בטבע כעניין מאוחד ולא כדברים נפרדים .יש לקיים
את הכללים כולם יחד ולא חלקם בלבד .לכן יש לדאוג ל:
)1לבחור את גידולנו לפי התנאים הטבעיים האופטימליים :קרקעות ,אקלים,
עונה.
 )2לבחור סביבה מתאימה ,קירבה מתאימה.
 )3סוג עיבוד קרקע ,אי הפיכת קרקע ,אי עיבוד הקרקע( .אם רק אפשרי)
)4אמצעים לטיפוח הקרקע והזנה :זבל ירוק ,קומפוסט ,חומרים אורגנים
שונים.
 )5חיפוי קרקע.
 )6מחזור זרעים ,ולא גידול אחד קבוע.
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 )7אמצעי מניעה של מחלות ומזיקים.
 )8איסור שימוש בדשנים וכימיקלים סינתטיים.
החקלאות האורגנית היא בעד ליצור תנאים אופטימליים לחיים של בני
אדם ,לגידול הצמחים ,לתוצאות היבול ,ולשמירת הסביבה .גידול צמחים
הוא לא פעולה מכנית אלא דורשת התחשבות בכל דבר הנמצא בטבע ויכול
להשפיע על צמחים .לכן עלינו להתחשב ב:איזור הגידול ,עונת הגידול ,אורך יום
ואורך לילה ,אזור ,לחות ויובש אוויר ,רוחות ,תכונות קרקע ,לחות הקרקע ועוד.
החקלאי אינו חייב כל עונה ,כל גידול ,כל שנה לנסות מחדש את הביצוע ,אלא
לצבור ניסיון מהנעשה בטבע למשל בחבל ארץ מסוים יש לנו ניסיון שכרוב לבן
בשדה אליהו שותלים מ .1.9-ומפסיקים לשתול ב .1.2-זה הזמן האופטימאלי
כדי שהירק לא יתקף ע"י מזיקים מסוימים ,והתפתחותו תהיה טובה .אפילו
לא במרחק רב ,כ 20-10-ק"מ אופטימום עונת השתילה הוא מ 10.10-עד .1.12
כך יכולנו לתת עשרות דוגמאות כדי להוכיח שצמחים אינם מתכת או עץ ,ויש
להבין את התכונות שלהם ואת מהלכי החיים האופטימליים שלהם.
ואנו מגיעים לעיקר :המטרה שלנו צריכה להיות לנסות לבנות חקלאות
שמייצרת מזון לבני אדם ואינה פוגעת בסביבתנו ובבריאותנו ,לא לזמן קצר
ולא לזמן ארוך.
לכך דרוש מהפך רעיוני ומעשי אצל החקלאים ,המוסדות המרכזיים ,מוסדות
המחקר והרפואה ,האזרח ועוד .המהפך חייב להיות לאור ניסיון ,לאור הוכחות
בענייני סביבה ,בענייני בריאות של החי והצומח .דבר אחד הוכח למעלה מכל
ספק רק כשאנו מתחשבים בכלל התנאים והגורמים ביחד נוכל להשיג את
התוצאות המקוות .כדי להשיג אותם יש צורך במהפך יסודי במחשבה ובדרכי
הפעולה .לא מספיק לומר" :אני אוכל לחם חי" ובזה לחשוב שהוא מציל את
עצמו מכל רע .לא התנהגות של האדם ובעיקר תזונתו חייבים לבוא ממקור
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בריא לפי החקלאות האורגנית .לפי זה לא מספיק לומר" :האוכל שאני אוכל
אינו מכיל כל חומר הדברה אסור ".או למשל" ,אינו מכיל ניטרטים .או לא נמצאו
בו שאריות של קוטלי עשבים .ישנם בטבע גורמים בקנה מידה זעיר ביותר
שגורמים לעמידות הצמח נגד מחלות או מזיקים מסוימים .יש גורמים בצמח
או בפרי שהם משמרים אותו יותר זמן .אספר מקרה :בהיותי בבית דגן פוגש
אותי אחראי במחלקת ההדרים ומבקש ממני הסבר על תופעה מסוימת :הוא
ניסה כמה פעמים לשמר אשכוליות אורגניות וקונבנציונאליות באותם התנאים.
האשכוליות האורגניות ,בכל המקרים נשתמרו תמיד יותר טוב ויותר בריאות
מהאשכוליות הקונבנציונאליות .הוא שאל אותי אם אני יכול לתת הסבר
לתופעה .נדרשתי להעמיד את עצמי בתור מומחה על אף האמצעים הדלים
שלי .הידע הזה לא היה חדש בשבילי ,ושלפתי את תשובתי מתוך היותי פלח
פשוט עם קצת היגיון :חומרי תשמורת טבעיים בפרי הקונבנציונאלי ניזוקו ע"י
החומרים הכימיים למיניהם ,כך שהפרי הקונבנציונאלי נשמר פחות.
בתחנת ניסיונות נוה יער נשתל מטע אורגני וקונבנציונאלי של שקדים .החלק
הקונבנציונאלי ניתקף חזק הנובר קפנודיס לעומת החלק האורגני שלא נתקף
כלל .הנייר זועק מספיק! אלו היו דוגמאות קלות ופשוטות להוכחה והבנה.
בשנים המועטות שעוסקים באורגני למדתי עוד כמה "פרטים קטנים" .בהיותי
מודע לאפשרות שאפילו חלק מהעסקים באורגני יחשבו שמריו ירד מהפסים
כשיקראו את הדברים האלו .לא כל כך להגנתי אלא בעיקר כדי לגלות את כל
האמת לטובת האדם ,החקלאות בארץ ,ולטובת עם ישראל אשתדל למסור
את המעט שאני יודע .איני מבקש שום טובה ,הנאה או כבוד או פרסומת מצד
כל שהוא ,אלא לנסות לפתוח מסלול מחשבה חדש ,ישר ,הגיוני ,העונה על
המציאות הממשית בלי השפעות צדדיות .כל זה יש לבצע תוך הבנה ,מתינות,
באהבת אדם לחברו ,למען קידום האמת.
קשה לי אומנם לומר ולכתוב את הדברים הבאים ,כי לפני כמה שנים לא
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העליתי אותם לדיון ,כי חשבתי שהם המצאות :בתנאי שאנו מבצעים את
החקלאות האורגנית לפי הכללים אנו יכולים להיות עדים לירידה משמעותית
בבעיות החקלאיות הנפוצות :מזיקים ,מחלות ,עשביה ,וכ"ו .בצד שני לעליה
בטיב התוצרת ,בטעם התוצרת ,בחיי מדף ועוד.
אין ספק שלחקלאי הרגיל כל אלו יכולים להיראות פרי דמיון.
לא ,זאת מציאות ,זאת האמת!!!
החקלאות האורגנית היום יכולה להיות גורם יצור ממדרגה ראשונה לתוצרת
חקלאית .יש לזכור שהישגים בחקלאות אורגנית לא משיגים בזמן קצר!
להצלחה מקצועית בחקלאות אורגנית דרוש ניסיון ,ידע ,סבלנות .דרושה
גישה טכנולוגית ,אירגונית .דרוש שכל ישר ואמינות .דרושה אמונה שה' נתן
בידנו עולם נפלא שהצלחנו עד היום לקלקל במידת מה ,אומנם לא בזדון ,אך
הגיע היום בו עלינו לנסות לתקן .אפשר! יש לנו הוכחות שאי אפשר לסתור
אותם .ניקח לדוגמה :אחוז החומר אורגני החי בקרקע קובע הרבה מבחינת
תכונות הקרקע .החקלאות האורגנית מנסה להגדיל בכמה אמצעים את כמות
החומר האורגני בקרקע :על ידי הוספה מתמדת של שאריות הצמחים בשדה
או במטע .לגדל גידולים לזבל ירוק ,הוספת קומפוסט .בבדיקות שערכנו לפני
כ 30-שנה ,כשהתחלנו באותו שדה לגדל אורגני אחוז החומר האורגני היה .1%
כעבור  7שנים האחוז היה  .3.3%לפני שנתיים האחוז היה !6.2% ,ההגדלה
המשמעותית של חומר אורגני בקרקע באה עקב התנהגות נכונה עם הקרקע
והשדה .השינוי בא עקב הכרה ברורה ומוחלטת שהחומר האורגני משנה את
תכונות הבסיסיות של הקרקע :היא נעשית יותר פרירה .היא קולטת יותר
מים .היא מחלחלת יותר טוב את המים העודפים .היא אוחזת טוב יותר את
תמיסות ההזנה .פוריותה עולה .הצמחים סובלים פחות מיובש .כל אלו ועוד
הם יתרונות גדולות לחקלאי .מציאות כזאת אנו יכולים להפעיל שתיהיה כל
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הזמן במצב עליה ואז התשומות ירדו וההכנסות יגדלו וקרוב לודאי שהיבולים
יעלו .רוב הנוהגים בחקלאות אורגנית משפיעים לטובה בצורה הדדית .אנחנו
מוסיפים לקרקע חומרים כמו קומפוסט ,שהוא חומר אורגני מעולה ,המכיל
בין היתר יסודות מועילים ביותר כמו למשל חומצות אמינו אשר מעודדות
מאד את הגידולים .הקומפוסט יכול לדכא מחלות קרקע וגם נמטודות .חיפוי
הקרקע משפיע באופן חיובי על כמה וכמה תהליכי גידול .למשל הוא גורם
לפחות התאדות .הקרקע והצמחים סובלים פחות משינוי מזג אויר .הקרקע
נסדקת פחות .במקרים מסוימים חיפוי קרקע בתבן או שבבים מגן נגד מזיקים
מסוימים כמו למשל כנימת עש הטבק הלבן .חיפוי קרקע בקומפוסט מונע
נגיעות הגידול מקימחון .שטח מחופה דורש פחות מים .אי הפיכת קרקע
בעיבודים הוא אחד הגורמים החשובים להצלחה של החקלאות האורגנית.
אי שימוש בחומרים הגורמים לדיכוי בפעילות הקרקע .אפשר להוסיף עוד
ועוד על פעולות שאפשר לבצע ,בעד או נגד גורמים בחיי הטבע ,הסתפקתי
בדוגמאות.
יסוד היסודות כדי לקבל יבולים טובים בחקלאות אורגנית בשדה הוא :לבצע
את כלל פעולותינו בשדה בכוון חיובי לקרקע והצמחים :ביצוע של זריעה,
שתילה ,נטיעה ,בעונה המתאימה ,בזמנים המתאימים ,בתנאים הטבעיים
המתאימים ,הזנים המתאימים ,הסביבה המתאימה ,קרקע ומים מתאימים,
ועוד .אם אנו ננהג כך פעולותינו יהיו דומים ליצירה מוזיקלית עדינה הנשמעת
ברצון ובשמחה וגורמת לנו לא רק רווח כלכלי ,אלא גם סיפוק נפשי ושמחת
יצירה .גם מבלי להיות חסיד פעיל ,אדם יהודי בארץ ישראל חייב תמיד לחפש
את השמחה בחיים ולא רק דרך הכיס ,או מועדון לילה ,אלא גם בהתרוממות
רוח .כל חיינו אנו חייבים לדעת לחבר בין החומר והרוח ,בין המציאות והשאיפה.
לפי ניסיוננו ,אם אנחנו מתמידים לשמור על הכללים של החקלאות האורגנית
נקבל במשך הזמן הפתעות :גידול הצמחים יהיה יותר טוב ואין צורך בהמרצות
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כל שהן ,לא יהיו בדרך כלל מזיקים ,הגידול עד לתקופתו המאוחרת יהיה
כמעט נקי ממחלות עלים .טעם הפרי או הירק הוא עדיף בדרך כלל .הפרי
והירק האורגני ,ללא טיפולים ,נשמרים יותר זמן מאשר הקונבנציונאלי.
 )1תכונות הקרקע השתנו .הכרתי את אותה הקרקע לפני  70שנה .היום צבע
הקרקע יותר חום ופחות אפור .עם זה גם התכונות הפיזיקאליות של הקרקע
השתנו לטובה .למשל אוחזת יותר מים ועל ידי כך הצמחים יכולים לסבול
פחות מחוסר מים .הקרקע נסדקת פחות .לפי בדיקות קרקע שבוצעו באזור
אורגני אחד ,אחוז החומר האורגני בקרקע היה בשנת:
0.9% :1971
3.3% :1980
6.2% :2013
בשינוים כאלו כמובן שתכונות הפיזיקאליות של הקרקע משתנים .השינוי
חל לא בגלל פעולה אחת או מעשה בודד אלא בגלל שינוי תפיסת עולם מה
הוא הטבע.
הבנה שהצמחים אינם ברזל או אבן שהאדם שולט בהם ועושה כרצונו ,אלא
יש בהם חיים אשר דורשים את ההבנה לתנאים שלהם וכל תזוזה בהם יכולה
לגרום לשינוי גדול .כל צמח עם תכונותיו ,עם צרכיו ,עם העדפותיו לסוג קרקע,
מים ,סביבה ,אורך יום ,אורך לילה ,טמפרטורה ,לחות ,יסודות הזנה ,רגישות
שונה לחרקים מזיקים ,למחלות שונות ,ועוד .נא לא להיבהל !
יש דרכים להתגבר על הנתונים ועל הקשיים ,צריכים רק להבין ולרצות.
יש להבין שנדרש מאתנו כיוון מחשבתי ומעשי שונה לגמרי מהכוון שמורינו
והפרופסורים שלנו הובילו את החקלאים במשך שלוש דורות בערך .וכך הוא
ההמנון" :נגד פרודניה תן ד.ד.ט ,.ואם לא יעיל תחליף לפראטיון .אם חסר חנקן
תוסיף עוד דשן חנקני .אז אנו מקבלים תוצרת יפה גדולה כעוג מלך הבשן,
חקלאות אורגנית בישראל ,מריו לוי  -מפעל חיים 61

תענוג! העובדות הם כמעט נכונות ,אז למה אתה מפריע ,מריו? ובכן אני רוצה
להפריע למנוחה נפשית של חבריי ,ידידיי ,מוריי ורבותיי ,כי השיחה או הוויכוח
הם לא עניין של מה בכך ,אלא תורת חיים .השיטות החדישות של החקלאות
הכימית המודרנית ,ברובם מובילות אותנו להתגברות הבעיות הקשות
הקיימות בבריאות האדם .הבעיות מתחילות לא בתפריט של ארוחת צהריים
או ערב ,אלא בנוהגים של החקלאי בשדה שלו ,כדי לגדל את התוצרת היפה,
וממשיך בכל יתר הפעולות עד שהמזון נאכל .שלא תהיינה אי הבנות! איני
באה להאשים אף אחד :לא מוסדות ,לא ארגונים ,ולאחקלאים .כל אחד ,לתת
בחייו את המקסימום לעם ישראל באמונה שלמה וברצון טוב ולא רק לעצמו.
החקלאות האורגנית היום מביאה לפני החקלאים והחקלאות דרך מחשבה
חדשה עם פתרונות חדשים ,מעשיים וממשיים לאותה הבעיה שתמול שלשום
לא ידענו אפילו איך לגשת אליהן .לא פתרנו הכל ,אולי רק חלק קטן ,אך יש
בסיס לתקווה טובה ,להתקדמות ,לשבירת מוסכמות "שאין פתרון" .למרות
שיש עוד הרבה בעיות ,לא הכל פתרנו ,אך יש שינוי רדיקאלי בהבנה ,באמצעים,
בפתרונות ,ובתוצאות.
שוב אני מדגיש ששינוי יסודי בחקלאות יכול לבוא רק אם רואים את עולם
הטבע בכללותו ובשלמותו ולא חלקים נפרדים אחד מהשני .כדי להסביר את
המצב יש להפריד כדי לפשט את ההסברה .הנה דוגמא :הפיכת הקרקע תוך
כדי העיבודים ,יכול להיות שלילי מאד.
 )1הקרקע מכילה חומר חי בצורת המיקרואורגניזמים הם מסוגים שונים מאד.
שני סוגים עיקריים הם :הדורשים חמצן כדי לחיות ולהתרבות ,והם האירובים,
ושאינם דורשים חמצן והם האנ-ארובים .הם מסתדרים בקרקע לפי התנאים
אשר דורשים .חריש אשר הופך את הקרקע הוא גורם שלילי.

62

חקלאות אורגנית בישראל ,מריו לוי  -מפעל חיים

 )2חשיבות רבה יש לחומר אורגני כשהוא בשכבות העליונות של הקרקע .הוא
יכול לגרום לתוספת פוריות ,לחיזוק הצמח ,והגנה מפני מחלות.
 )3חשיבות מיוחדת לאי הפיכת קרקע היא צמצום נגע נמטודות עפציות.
התחלנו לעבד במשתת( .אין הפיכת קרקע) ,והפסקנו בהדרגה לתת
ברומידים נגד נמטודות עפציות כעבור כמה שנים הפסקנו להפוך את הקרקע
ואז פתרנו את בעיית הנמטודות העפציות .הדבר התרחש עוד לפני תחילתה
של החקלאות האורגנית בשדה אליהו .הבאתי כאן דוגמה של הגנת הצומח
אשר אין צורך להשתמש בכימיקאלים סינטטים ולא בשום רעלים בכלל .היום
יש כבר הרבה יותר דוגמאות דומות.
הסיסמה של החקלאי חייבת להיות" :איזה הוא החכם :הרואה את הנולד.
המגמה חייבת להיות" :איך למנוע את הבעיות ,".ולא להילחם בתופעות
שליליות לאחר שהם נמצאות .כך צריכים לנהוג בחקלאות ,כך כמו בכל חיינו.
העניין הוא ששיקולים כאלו ודומיהם יש לבחון בדרך כלל כעבור זמן ולא מיד,
לפעמים כעבור עשרות שנים ,והחקלאי ממהר ,אין לו זמן ,ובדרך כלל אין לו גם
קופה מלאה .אנו ,החקלאים ,חייבים להשתחרר ממבט שטחי ומההסתכלויות
לזמן קצר ומזה להוציא מסקנות לא מספיק מתעמקות ומשכנעות.
בדברים שכתבתי עד כה ניסיתי להוביל את המחשבות של הקורא לא
לבעל מקצוע זה או אחר אלא לתת תמונה מציאותית ואמיתית ממה שנעשה
היום בחקלאות אורגנית ,ולתת סימני דרך ראשוניים להתנהגות נכונה בגידולי
קרקע שאנו יכולים ללמוד מהם .יחד עם זה אין באופן סופי חצאי דרכים,
הם יכולים להיות רק זמניים .החקלאות האורגנית בישראל וברוב העולם לא
רואה את הצד המסחרי בלבד ,לא עניין של מומחה מסוים ,ארגון מיוחד ,אלא
השקפת עולם כלל עולמית ,כלל אנושית ,ובתחילה בשבילנו ,עם ישראל.
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לא הסתפקתי בתאוריות אלא במציאות.
מכיוון שהתורה שלנו היא "תורת חיים" ,אנו צריכים בכל האמצעים לחפש
את החיים ולא את הסכנות האיומות שמגיש לנו המדע המודרני .אנו בתחילת
החיפוש ,אך יש בידינו הוכחות שאפשר אחרת .אם רק רוצים יש דרכים כדי
לגדל גידולים חקלאים ללא סכנה למגדל ,לעוסק לאוכל את המזון הזה לעומת
תוצרת רגילה בשווקים .צריכים רק לרצות .שוב כדי לא להעמיד לפני הציבור
דברים תאורטיים אלא דברים מוחשיים ,ואמיתיים אספר דבר שעוד לא סופר
בציבור שלנו :זה שנים שאנו מגדלים לנו ירקות אורגנים לתצרוכת הקיבוץ.
בגידולים האלה אנו לא מטפלים כמובן עם שום חומר שאינו מקובל בחקלאות
אורגנית .הגידולים אינם זקוקים אפילו להדברה ביולוגית .אנחנו לא משתמשים
אפילו בחומרים שמותרים בחקלאות אורגנית .לא להציג את גבורתנו אני בא
אלא להוכיח לכלל טיב השיטה האורגנית שאינה מושגת במהירות ,אלא
בפעולה יסודית ,מחשבה תחילה מעמיקה ,בצוע דייקני ,קירבה אל הטבע
ואהבתה ,התמדה שכנוע שעשייתנו היא לטובת האדם ,לטובת חברינו,
לטובת ארץ ישראל .בשנה האחרונה הגענו ב 7-6-גידולים לכמות תוצרת שלא
השגנו מעולם ,גם לא בחקלאות קונבנציונאלית אלא ביסודות של החקלאות
האורגנית .ההצלחה תלויה לא בשימוש בחומר מסוים ולא בשמירת חלקית
של הכללים ,אלא בשמירה על כל הכללים הנהוגים בחקלאות אורגנית מזה
שנים ארוכות .בכל הגידולים לא השתמשנו בדשנים כל שהם ,ולא בחומרי
הדברה מותרים ,ותוצאת היבולים הייתה מצויינת .זאת לא תופעה פתאומית,
אלא משהו ששמנו לב אליו מזה שנים ארוכות אך שמרנו אותם מבלי להפיץ
בציבור בגלל זהירות.
בדיון זה לא העליתי לדיון את ענייני המסחר את העניין הכלכלי וזאת בגלל
חוסר הנתונים המעשיים ,ונתונים שיכולים להשתנות מאד.
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עם כל השכנוע העמוק שיש לי בדברים שכתבתי ,אני חושב ומאמין ,בהיותי
אדם מעשי ,שאיני יכול להמליץ על שינוי פתאומי כללי של החקלאות ויעברו
שנים רבות עד שגאוות החוקר והחקלאי הישראלי יפקח את עיניו וירגיש
ויבין שהחקלאות הישראלית נמצאת באקסטזה ועלינו לבחון את המציאות
האמיתית שתוביל אותנו לפסים הנכונים .כל זה יהיה תהליך ארוך וקשה
להתרגל אליו.

זוהי טיוטה ראשונה לדברים רבים שאשמח שציבורנו ידע
ה' יברך כל אחד ואחד שעוסק בעבודת קודש זאת !

עבדכם :מריו משה לוי
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הבוקר בא ,הבוקר בא  -אז לעבודה
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לאות הוקרה על מפעל רב שנים
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