
נשיא המדינה ריבלין היה אורח המועצה המקומית עמק חפר 
וזאת לרגל חג השבועות המכונה גם חג החלב הישראלי. 

הנשיא ריבלין, הידוע באהדתו הגדולה לחקלאות הישראלית, 
אמר במהלך הסיור ״החובה של מדינת ישראל היא לא לתת 

לאף חלום לקרוס. לאף משפחה שעלולה לאבד את מקור 
הפרנסה שלה. אסור להשאיר אף אחד מאחור. החקלאות 
חרוטה על לוח ליבי, אני עושה כל שביכולתי להגיש עזרה 
ולהעלות אותה על נס. אני מבטיח לכם שאמשיך ואעשה 

זאת עד תום כהונתי וגם אחריה״. אל הנשיא התלוו לביקור 
שר החקלאות אלון שוסטר, מזכ"ל התאחדות החקלאים 

אבו וילן, ראש המועצה מנשה אילן שדה וראשת המועצה 
האזורית עמק חפר ד"ר גלית שאול ומיכל קראוס, המנכ"לית 

הפורשת של מועצת החלב. שר החקלאות הנכנס, אלון 
שוסטר אמר בין שאר דבריו "אני מבקש להביע את תודתי, 

הערכתי והוקרתי לנשיא המדינה, שביטא היום בעצם ביקורו 
סולידריות עמוקה עם המתיישבים והעוסקים בחקלאות. 

הנשיא מבין היטב את חשיבות החקלאות הישראלית ואת 

ההיבטים הלאומיים, העמוקים, של שיבת העם לארצו, 
את חשיבות הייצור באמצעים עצמיים ככל האפשר ואת 

הפריסה וההתיישבות לאורך הגבולות. הנשיא קרא לי 
להיעזר בו בכל אימת שאדרש לכך, וכמובן שאעשה זאת. 

אתגרי החקלאות הישראלית הם רבים, אך עם שותפים 
כמו נשיא המדינה, בהחלט נוכל להם."

ביקור במחלבת יעקבס
משדות מושב מאור המשיך הנשיא למחלבת משק 

יעקבס בכפר הרא"ה, בליווי משפחת יעקבס ומנכ״לית 
מועצת החלב, מיכל קראוס. במחלבה מעבדים חלב 

עזים, כבשים ובקר ומייצרים כ-25 סוגי גבינות: קשות, 
חצי קשות בשלות, גבינות עובשים וכמובן גבינות 

רכות ויוגורטים. "כאן רואים איך מוציאים לחם מן 
הארץ״ אמר הנשיא לבני המשפחה כשסייר במחלבה 
והוסיף שכפר הרא״ה הוא סמל של הציונות הדתית, 
אנשי הפועל המזרחי, שבאו ליישב את אדמות עמק 

חפר במושב הנושא בגאון את שמו של הראי״ה 
קוק, הרֹא״ה. מייסדי הכפר ב-1933 חרטו על 

דגלם את השילוב של תורה ועבודה.  ▲

נשיא המדינה לחקלאים 
"החקלאות, צורך חיוני לקיומנו כאן"
לרגל שבועות, ביקר נשיא המדינה בעמק חפר ונפגש עם חקלאים המתמודדים עם 

משבר נגיף הקורונה ומזהירים מפני קץ החקלאות בישראל. הנשיא נפגש עם חקלאי 
האזור, ביקר במחלבת משק יעקבס, והיה אורחה של ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה  •

כבוד נשיא המדינה, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן,ערן 
יעקובס ומיכל קראוס בביקור במחלבה
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