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משק הבקר והחלב 378

קיבוץ אור הנר, נמצא לא רחוק מגבול עזה, 145 חברים, 
אוכלוסיה של מעל 700 נפש. בחודש האחרון עברו בקיבוץ 
למודל כלכלי חדש וכך קיבוץ נוסף, הנחשב ליציב ואיכותי, 

שהיה עד לאחרונה שיתופי לחלוטין נכנע לתנאי השוק 
והכלכלה החופשית. מסביר אדי "המודל החדש נקרא רשת 

ביטחון שבו עדיין יש ערבות הדדית ודאגה לאוכלוסייה 
הוותיקה ולאוכלוסייה החלשה יותר, אך המודל מתקרב יותר 

לעולם שבו אנו חיים". לקיבוץ יש שדות גזר כמו גם מערך 
למיון ושיווק גזר ואור הנר נחשב לאחד המגדלים הגדולים 

בארץ של גזר ליצוא. באור הנר יש שטחים לגידולי שדה, כמו 
חיטה וכל גידולי הפלחה ובשנים האחרונות מפתחים שם 
את ענף הגידולים האורגניים. יש בקיבוץ גם מפעל מצליח 
למזמרות עיוורות ׳אורנית׳ רוב התוצרת משווקת  בעולם. 

אפשר להגיד כי התאהבתי בקיבוץ
אדי פולונסקי 55 מנהל הרפת, חבר קיבוץ אור הנר 35 שנים, 

מאז שעלה לארץ. אדי מוכר היטב לכל העוסקים בענף, טיפוס 
ססגוני, פעיל בהתאחדות ובמועצת החלב, רפתן מאז ומעולם, 

נשוי באושר לרות, 4 ילדים, אחד מילדיו יניב, 

הדרך לקיבוץ אור הנר, עוברת 
בחלקה האחרון, בנגב, דרך שדות 

חקלאיים, מטעים ושטחי מרעה • 
נוף פסטורלי, 50 גוונים של צהוב 

וירוק, נוף ארץ ישראלי שבאם 
קברניטי המדינה לא יתעשתו, הנוף 

 הזה, הכל כך יפה, יילך ויעלם • 
אדי פולונסקי וצוותו ברפת אור הנר 

לא רוצים להישמע כמסכנים, אך 
גם שם, באחת הרפתות המוצלחות 

בארץ, נשמעים קולות של דאגה 
וכעס • איך הגענו למצב שלהיות 

חקלאי או רפתן הפך לבושה במדינת 
ישראל, הרי זה פשוט איום ונורא, כך 
אדי פולנסקי מנהל הרפת הוותיק •

אדי פולונסקי
"אפשר להגיד 

שהתאהבתי בקיבוץ"

אב ובן ממשיך- אדי ויניב פולנסקי

ראובן זלץ
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מנהל בריאות העדר ברפת, בת 29 מרמת השרון, בת 23 
משרתת בצבא קבע בחיל האוויר ובן זקונים בן 13. ואי 

אפשר לכתוב על רפת אור הנר מבלי לכתוב כמה מילים על 
אדי פולנסקי, כי הרפת לא היתה ללא אדי. טיפוס ססגוני 

וצבעוני ומעבר לעבודה ברפת הרי שאדי, תאמינו או לא, היה 
כתב של ערוץ ויוה )טלנובלות( במשך כעשור. הוא מתפקד 

גם כעיתונאי, שדר רדיו, מפיק ובמאי של מסיבות קיבוציות, 
שותף בהפקות ארציות ומעשן בשרשרת סיגריות מגולגלות. 

דווקא ויוה אני שואל, הרי אתה הטיפוס הכי מאצ׳ו שיש. 
אדי מחייך ומתחיל לדבר עם הררר המתגלגלת ונסו לעצור 
אותו ״בנסיעה הראשונה  שלי לארגנטינה, לאחר 10 שנים 
בארץ, כאשר הגעתי להראות את משפחתי ולהשוויץ בהם, 

כי משפחתי בארגנטינה לא ציפתה שאתחתן, הם גם לא ציפו 
שאחזיק מעמד בישראל 10 שנים ובטח שלא ציפו שאצליח 

לממן נסיעה לארגנטינה. בקיצור, באותה נסיעה נסענו לטיול 
לאחד החופים של האוקיינוס האטלנטי שבו צילמו באותו זמן 

אחת מהטלנובלות האגדתיות בשם ׳ננו׳ עם הכוכב גוסטבו 
ברמודס. כשחזרנו לארץ, ערוץ 2 התחיל לשדר בשבת בבוקר 
את אותה טלנובלה דבר שהחזיר אותנו לימים של הטיול וזה 

היה סוג של חיבור ל-DNA הארגנטינאי שהתנתקנו קצת 
ממנה מתוך רצון להשתלב בחברה הישראלית. ואז איזה 

שנה אחרי זה הכוכב הגיע לביקור בארץ והצענו ליאיר דורי, 
באותם ימים הבעלים של ערוץ ויוה להביא את גוסטבו לאור 
הנר ושיתרשם  מקיבוץ של ארגנטינאים. מאז נוצר קשר עם 

יאיר דורי וכל השאר היסטוריה. הפקנו פסטיבלים, הבאנו 
את מרצדס סוסה לישראל ועוד ועוד ומשנת 2000 אני קשור 

לעולם השואו ביזנס ולהפקות". 

איך נער בן 17 החי ברווחה בארגנטינה מחליט 
לעשות עליה?

״לא החלטתי לעלות לארץ, הגעתי לישראל בתקופת הגנרלים 
בארגנטינה המצב הפוליטי וחופש הפרט  בארגנטינה, היה 

אחת הרפתות הטובות בענף

"רק תמיכה ישירה של הממשלה 
לחקלאי, זה הפיתרון, ממש כמו 

באירופה. הרי זה בלתי נסבל 
שאנשים הקורעים את התחת 
ועובדים, ימכרו את תוצרתם 

כמעט במחירי הפסד"

והזמנות: קונצפט לרוקחות בע"מ למידע 
טל. 09-7667890,  הורציו: 4972362 -054
w w w . c o n c e p t - R x . c o . i l

כל פתרונות החיטוי במשק
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רע מאד. כשעזבתי הייתי בטוח שאחזור מייד כשייגמר המצב. 
לא היה לי שום קשר לציונות והקשר ליהדות היה מאיזה 

עניין חברתי ולמצוא בנות מחוץ למעגל הקרוב שלי. באחד 
הימים התחלתי קורס של מדריכים קהילתיים במכבי והחלק 
האחרון של הקורס היה בישראל. חלק גדול מהזמן במסגרת 
הקורס היתה עבודה בקיבוץ ואנחנו היינו בכפר עזה. אפשר 
להגיד כי התאהבתי בקיבוץ, בעיקר בחיים החברתיים ובחיי 

הלילה, כנער בן 17. החברה החדשה קסמה לי, להסתובב 
יחף,  הפרדסים, הרגשת החופש, העבודה החקלאית, כל 

האווירה שהיתה בעצם ההיפך המוחלט ממה שחוויתי 
בארגנטינה. הגעתי ממשפחה במצב כלכלי מצויין וכל 

ההתרחשות בישראל היתה חדשה וקוסמת, בעיקר כי זה היה 
ההיפך המוחלט ממה שידעתי״.

מפשיטת רגל לעשיריה הראשונה
אם תשאלו את אדי או וותיקים בקיבוץ, הרי שהם יגידו בחצי 

חיוך כי הרפת ועצם קיומה, הינו סוג של נס רפואי, כלכלי. לפני 
13 שנים התקבלה ההחלטה לסגור את הרפת, אך אז הוזעק אדי 

 ולאחר עבודת צוות מאומצת, נחשבת רפת 
אור הנר לאחת הטובות בענף ובעשיריה הראשונה מבחינת 
נתונים מקצועיים. אדי ״תשמע, בסופו של דבר אנחנו באים 

לעבודה עם חיוך ואוהבים מאוד את מה שעושים. הרפת לפני 
13 שנה היתה במצב של פשיטת רגל עם תהליכים של סגירה. 

ובשיתוף פעולה ועבודה מאומצת אנחנו גאים היום ברפת שלנו". 

הדברים החשובים להצלחה?
"קודם כל זה האנשים, הם המשאב החשוב ביותר ומי שעובד 

כאן יודע למה אנחנו כאן ומה אנחנו מייצרים. שנית, ניתור 
און ליין של  הפרות ובעיות מיכון. חברת 'אמבר', מרכז מזון 

מהמתקדמים בעולם מספקת לנו את כל המזון ויש להם חלק 
חשוב בהצלחה, הרי ידוע כי המזון תופס חלק חשוב בכל 

רפת. הרכב המנה נבדק מדי חודש ומתעדכן בהתאם למחירים 
בעולם ואנו עובדים מול התזונאי של מרכז המזון״. 

כששואלים את אדי על המצב, החיוך נעלם מפניו ויורה ללא 
לא מהסס ״המצב הוא נוראי, מקומם מכל הכיוונים. זה פשוט 

בלתי נסבל שמצד אחד אנחנו מרגישים כי הפוליטיקאים 
מודעים לאיכות החקלאות בישראל וענף הרפת והעובדה 

היא שבכל מקום הם מפארים את החקלאות ומצד שני הדבר 
הראשון שהם עושים זה להרוג את החקלאים ואת החקלאות. 

זו לא אמירה המגיעה לנו, אנחנו הגדר האנושית של מדינת 
ישראל. האפשרות היחידה שלנו זה להתפרנס מחקלאות ואת 

זה אנחנו עושים בגאווה רק שהפוליטיקאים עם האמירות 
הפופוליסטיות שלהם הביאו אותנו לדימוי שלילי בעיני 

הציבור, כאשר חקלאי היום הוא סמל של מזהם קרקע מבזבז 
מים ועושק את הציבור. זה פשוט בלתי נסבל״. יניב פולנסקי 

הבן של אדי, המתגלגל ברפת מאז שלמד ללכת עם הפסקה 

"רק שייתנו לעבוד בשקט - פולנסקי"

תעודת זהות רפת אור הנר
רפת קיבוצית, 8 עובדים, רפת משולבת של 292 

חולבות ועדר בקר לבשר 170 אימהות במרעה פתוח. 
600 פרות, 292 חולבות, 200 עגלות מגיל חודשיים 

ועד גיל 14 חודש. הצוות מורכב משישה קיבוצניקים, 
עובד בדואי ושני עובדים תאילנדים. מכון חליבה 
שדרת דג 12 בכל צד, של חברת אפיקים. 4 מיליון 
ליטר בשנה המכסה 3.7 ליטר. מזה 8 שנים מספק 

מרכז מזון אמבר את כל המזון לסוגיו.  8 שנים 
מוצלחות מאוד לדברי אדי.
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של כמה שנים בגידולי שדה וצבא מוסיף ״כל עוד יש חקלאים 
צריך צבא שישמור עליהם. בצוק איתן, רוב התושבים באזור 
התפנו ומי שנשאר זה החקלאים ובעיקר הרפתנים שנשארו 

גאים לשמור על הבית". יניב מנהל בריאות העדר, מנהל 
תפעול הרפת ומנהל את הרפת כשאביו נוסע לענייניו  הרבים 
ממשיך ואומר "שלא יצטייר הרושם כאילו אנחנו מסכנים או 

צריכים טובות, ממש לא. רק שיתנו לנו לעבוד בשקט ושיכבדו 
את עבודתנו. כי הנגב ללא החקלאים יהיה שומם".

היכן בעצם החלה הדעיכה?
אדי ״הכל החל במחאה החברתית שבה לקחו כסמל את 
גבינת הקוטג׳ וההשוואה למחיר בחו״ל. אני חושב שיש 

סיבה שהמוצרים בישראל יותר יקרים מחו״ל, הרי הכל יותר 
יקר כאן. אך עדיין צריך להבין שהחקלאות הכרחית מבחינה 

אסטרטגית. אחת מהבעיות שלנו זה שהנציגים שלנו לא 
מדברים כלפי חוץ ורק מסבירים  לנו למה אנחנו צריכים 

להרוויח. אני לא אומר שהציבור ישלם עוד, אך צריכה להיות 
כאן ממשלה תומכת באופן ישיר בחקלאים מתוך אינטרס 
עליון שיש חשיבות אדירה להמשך החקלאות בישראל כי 

אחרת לאן נגיע".

מתווה לוקר?
מתווה לוקר הוא שערוריה אחת גדולה שבה קבעו צעדים 

להתייעלות רק של הרפתן כאשר בפועל אנחנו למעשה 
חתמנו על מדיניות של מוות איטי. אני חייב להדגיש כי כל 

מי שמנסה לומר כי המושבים ואנחנו לא באותה סירה, טועה 
ומטעה. הבעיות שיש למושבים הן אותן בעיות שיש לנו רק 

שבמושבים זה יותר מיידי ונראה לעין. דבר נוסף, שחיקה 
משמעותית ברווחים, קשה לי מאוד להביא לכאן אנשים 
איכותיים שירצו להשתלב בענף והדאגה מהעתיד, חוסר 

הוודאות לגבי עתיד הענף, זה פשוט נורא. איך אפשר לתכנן 
את העתיד, לתכנן השקעות כשכלל לא ידוע מה יהיה. מעבר 

לכך, כל יום איזה משרד ממשלתי או גוף ממשלתי מחליט 
להערים עלינו קשיים כולל החלטות שרירותיות מבלי להבין 

כלל את הנעשה בשטח".

מה הפיתרון?
״רק תמיכה ישירה של הממשלה לחקלאי, זה הפיתרון, ממש 

כמו באירופה. הרי זה בלתי נסבל שאנשים הקורעים את 
התחת ועובדים, ימכרו את תוצרתם כמעט במחירי הפסד ויש 
כאלה המוכרים במחירי הפסד, משהו כאן לא תקין במערכת. 

כמו כן, הגיע הזמן להחזיר את הגאווה לחקלאים כמו במדינות 
רבות בעולם. חייבים למצב את ענף החקלאות כענף ייצור 

ויצוא מהמתקדמים בעולם. לצערי כיום ענף הרפת גוסס 
לאיטו ואני כואב על כך". 

על הטרנד הטבעוני אומר יניב "אני מכבד את האנשים שלא 
רוצים לשתות חלב מסיבות הומניות, אך לבוא ולקרוא לי 

רוצח ומתעלל בבעלי חיים זה כבר עובר כל גבול. בגדול, הגיע 
הזמן שהמדינה תגן עלי כחקלאי וכיצרן. נמאס לנו להצטייר 

כאויבי הציבור על לא עוול בכפינו״. אדי מבהיר לסיום ״בסופו 
של דבר אנחנו גאים במה שאנחנו עושים, אך צר לנו מאוד 

שבכל כתבה של שטרסל, לדוגמא, בערוץ 2 אנחנו מצטיירים 
רע. לצערי מאז אריק שרון שהצטלם עם כבש על כתפיו 

הפוליטיקאים כיום בורחים מאיתנו כמו מאש וכאן אני מצפה 
גם מנציגיי שיהיה יותר אקטיביים בנושא ההסברה".

כפיר מינרלים בע"מ

פר פצלי שמן
א

תרון האידיאלי
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ה
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העטינים נקיים והפרות נקיות  ✦

פחות תאים סומטיים בחלב  ✦

פחות דלקות עטין  ✦

פחות זבל לפינוי  ✦

כשהמרבץ יבש:

לשירותכם תמיד, חנה 052-4379582, טל. 08-6234276 נייד: 053-7790381 פקס. 08-6234277

ש

ץ יב
כשהחורף מגיע זה הזמן לדאוג למרב

 לשמור על ענף הרפת בפריפריה
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