החקלאים
דורון

בערבה
חבקין

 600נחלות
תחפות

ctrrcm

פרנסתם מבוססת
כמה מאות חקלאים אשר
עלחקלאות ,מתגוררים בערבה .הם מגדלים
בעיקר פלפלים בחממות שנועדוליצוא
שבשנים
לאירופה ,שרובו מופנהלרוסיה ,אלא
האחרונותהטילו מדינות המערב סנקציות
כלכליות על רוסיה ,עקב
לאוקראינה ,וכך צנח כוח־הקנייה שלהרובל בחצי מ־ 40רובל
5.4
לדולר ל־ 80רובללדולר ,ומחיר הפלפלליצוא שהיה
 5.2שקליםלק״ג .גם האירו נמצא בשפל
שקלים לק״ג ירד ל־
עקב המצב במדינות האיחוד האירופי,והחקלאות בערבה בדרך
להתרסקותמוחלטת,
אנשי־אדמה עקשנים אשר
החקלאים ביישובי הערבה הם
השמש במושבות,אולי האחרונים
הבילויים צרובי
מזכירים את
שנותרובישראל ,התושבים הגיעו בתחילת שנות ה־ 60
הקודמת

במאה

כאיראליסטים.

מקיבוצים ומיישובים
הם היו

מבוססים

במרכז

מוכניםלחיות בערבה למרות

בהם מזג־אוויר לוהט
מלח-הארץ,
אחראים שניתן לסמוך
עליהם.
וריחוק

אבות ובנים שהיו

מהמרכז,
מפקדים

הארץ,
הקשיים

מדובר בטובי בנינו,

בכיריםבצה״ל ,חקלאים

בביקורים שערכתי בשנתיים האחרונותגיליתי חקלאים
שבורילב ,טרוטיעיניים,מתוסכלים ,אשר מנהלים מלחמת
הישרדות אחרונה מולמנהלי הבנקים ,חובות של נחלה בודדת
עשוייםלהגיעלעיתים לכמה
מיליוני שקליםלבנק ,בעל
הנחלה לא מסוגללהחזיר את החובופשיטת־הרגל היאעניין
של זמןבלבד,
מי שייסע מכביש הערבה בדרךלאילת ,יראה בעתיד הקרוב
מתנפנפות ברוח ,והתיישבות בדואית
באזור זה יריעות פלסטיק
מצליחה ,שתגאל את הקרקע מהישימון .לא מאמינים? סעו קצת
צפונה בין

באר־שבעלערר.

הממשלה
את

החדשה

בעיית

יכולה לפתור

החקלאות

אחת

בערבה

שתכריז על
ולתמיד ,בכך
קנאביס־
$TS1$קנאביסרפואי$TS1$
כשטח חקלאי סגור לגידול
אזור

הערבה

$DN2$קנאביסרפואי $DN2$לייצוא בלבד
רפואי

אך

המצב הזה אינו

גזירתגורל וקיים לו

פתרון.

החדשהיכולה לפתור את בעיית החקלאות בערבה

הממשלה
אחת

בכך שתכריז על אזור הערבה כשטח חקלאי
ולתמיד! איך?
מוכרז סגורלגידול קנאביםליצואבלבד ,לחברותוליצרני
הפעילים בצמח כחלק מהרכב
המשתמשים בחומרים
תרופות
התרופות .שוק הקנאבים לשימוש בתרופות מתעורר כעת
בעולם והדרישהעולה וגוברת בכל שנה .מוצרי החקלאות של
ישראל ידועיםבעולם באיכותם ,וקל יהיהלשווקם.
היתרוןהגדול הוא שכל התשתית קיימות חקלאים
מקצועיים המשוועיםלפרנסה ,בתי צמיחה ,בתי אריזה ,ובעיקר
אזור סגור שהכניסהאליו כמעט בלתי אפשרית .בערבה יש
שמתוכם
כ־ 600נחלות ,כאשר לכל נחלה יש כ־  80דונם קרקע,
 40דונם הם בתי צמיחה.כלומר ,מדובר ב־  24אלף דונם ארמה
המתבקש.
המחכיםלשינוי
השוק החוקי בקנאביס בארה״ב מגלגל מחזור של 35
חייבת בשינוי ומיד!
מיליארד דולר בשנה .חקלאות הערבה
אין חשש שנצטייר כמדינה המגדלת סמים .חוקים קיימים
וחדשיםיוכלו להסדיר אתהעניין החוקי .אם המדינה תשכיל
לסייעלחקלאים ,ההכנסה הנקייה(רווחנטו) לנחלה אחת
מיליוןשקלים,ולפתור את כלל
בשנה,יכולהלהגיע אף לחצי
הבעיותהכלכליות של חקלאי הערבה.
הכותב,

עו״ד,

הוא יו״ר

איגוד

שמאי

הביטוח

בישראל

