קרן יק”א מציינת 120
שנות פעילות בישראל
הקרן המאוד פעילה בעיקר בפריפריה ,תזכה להוקרה בטקס חגיגי שיערך
בתערוכת יבול שיא במעיין חרוד ,במעמד השרה אורית נוקד וסגן השר
איוב קרא .את אות ההוקרה יקבל מנכ”ל הקרן ,זאב מילר
אורי בינדר
מנכ”ל קרן יק”א בישראל ,זאב
מילר ,מפיח רוח חדשה בקרן המיוע
חדת ,שעושה הרבה ומפרסמת
מעט .מילר ,בן  ,63אב לארבעה
וסב לחמישה נכדים ,היה קשור
במשך עשרות שנים לבית הספר
ההתיישבותי “אשל הנשיא” שבנגב,
כמורה ,מחנך ,מנהל בית הספר ומנע
הל הכפר.
אחרי שנה בתפקיד נכנס מילר
חזק להיסטוריה של הגוף המשמעותי
והמתרחק מהכותרות .זאב למד את
ההיסטוריה היטב ,ובעיקר את נושא
העבודה העברית ,כפי שהוא מתאר:
“הברון רוטשילד ביקש מהברון הירש
לסייע בניהול המושבות בארץ ישרע
אל ,אך הברון הירש התנה את הסיוע
שלו רק תחת התנייה ,כי הסיוע יועע
נק למי שעובד ,ואילו הברון רוטשליד
העביר סיוע למושב ללא כל התנייה
כזו .כך נולד הביטוי לחיות על חשבון
הברון .שני הברונים סיכמו ,כי רק מי
שעובד יקבל סיוע ,הוגדרו החלקות
החקלאיות וכושר הייצור שלהן ,והע
הלוואה תוחזר ,כאשר יחלו הרווחים
ממכירת התוצאת החקלאית יגיעו.
המטרה היתה לחנך חקלאים
לעבודה ,להכשיר דור צעיר של
חקלאים ולא של פרזיטים”.
יק”א הוא הארגון הפילנטרופי
היהודי הגדול ביותר של העם היהודי,
ופעילותו ניכרת בארץ ובעולם .הברון
הירש העביר חלק מפעילותו לאזור
“הפמפס” בארגנטינה והקים שם 43
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זאב מילר.
צילום :באדיבות אשל נט

מושבות ,שבהן חונכו היהודים לעבוע
דה חקלאית .בארץ רכש הברון הירש
אדמות בגליל העליון ,בגליל המזרחי,
בכפר ורבורג ,בבאר-
טוביה ,בגדרה ,בחדרה ,בעתלית,
ביבנאל ,בכפר תבור ובתל -חי“ .בסוף
שנות -ה 30-של המאה העשרים ה�ע
ביר הברון הירש את האדמות האלה
לקרן הקיימת לישראל ללא תמורה,
ובכך גאל את האדמה ועשה מעשה
ציוני בחינוך היהודים לעבודת יצרנית
בחקלאות .המעשה הציוני של הברון
הירש לא בא לידי ביטוי מספיק
בלימודי ההיסטוריה בבתי -הספר

התיכוניים ובדעת הקהל בישראל
וצריך לתקן את העוול כלפי הברון
הירש ,שבנו נפטר מדלקת ריאות,
ואת כל הונו הוא הוריש לעם היהודי”,
הוסיף ז מילר.
חברת יק”א פעילה כיום בישראל
בתחום החקלאות והמדע במרע
חב הכפרי של הפריפריות .החברה
מעורבת בעשרות פרוייקטים חדע
שניים בגליל ,בערבה ובנגב ופעילה
במספר מיזמים מדעיים מרתקים.
זאב מילר חושף כמה מהמחקרים
המובילים הנערכים בתמיכת יק”א:
“החקלאות בערבה מבוססת על

גידול פלפל ,ובקרב המגדלים קייע
מת דאגה מההתמקדות בענף אחד.
בעקבות יוזמות משותפות למגדלים
ולגופים אקדמיים כמו מכון וולקני
ומלח”י (מכול לקידום חקלאות ימית
באילת) אנו תומכים בפיתוח גידול
דגי הנוי והמאכל בערבה .יק”א
מעורבת בסיוע לחקלאים בודע
דים בפיתוח נושאים חדשניים ,כגון:
גידול סרטנים ,שמהם ימצא הפתע
רון למחלת האוסטרופורוזיס .יק”א
מעורבת בגליל גם במחקרים בנושא
ההפרייה של תפוחי העץ .החוקר
הגלילי הצליח לפענח את השיטה
הגנטית הנותנת לחקלאי להגדיל
את סיכויי ההפרייה בתפוחים ,ובכך
להגדיל את היבול לדונם .זוהי פריצת
דרך עולמית”.
גם במחקרים הקשורים לבריאות
האדם ולפיצוח המחלות הקשות שוע
תפים אנשי יק”א באמצעות עידוד
ותמיכה במחקרים חדשניים .המרע
כזים המדעיים בערבה המרוכזים
בתחנות המחקר בעין גדי ,בחצבה
ובקטורה ,קיבלו רוח גבית למציאת
תרופות המבוססות על צמחים

מדבריים מהערבה .בתחנת המחע
קר בקטורה מסייעת יק”א בפיתוח
השימושים של האצות לצורכי רפואה
וקוסמטיקה .אחרי כל הסיוע במחע
קר החקלאי והרפואי ,מציג זאב מיל
פן נוסף של החברה“ :יק”א מסייעת
לבתי ספר וליזמים בקידום תכניות
חינוכיות פורצות דרך ,בעיקר ,במדע
ובלימודי שפות ,אולם גם בפרויקטים
אחרים כמו הקמתה של תחנת הרדיו
ב’אשל הנשיא’ .החברה מסייעת גם
בפיתוח מיזמים של מוזיאונים ותיירות
כפרית .מגוון העשייה של יק”א מאפע
שר לאנשי מחקר ולחקלאות מהשוע
רה הראשונה ליצור סביבה מתקדמת
ומפותחת היכולה להתפרנס מעבודע
תה ולהתגאות בעשייה ,ובכך ממלאת
יק”א את צוואתו של הברון הירש”.
את יק”א מנהלת מועצת מנהלים
בראשותו של סר סטיבן ווילי -כהן,
שהוא נשיא יק”א העולמית .במועע
צת המנהלים משמשים אנשי חו”ל
וישראלים בשעור של חצי חצי .כולם
משמשים בתפקיד הדירקטורים
בהתנדבות מלאה“ .כל עלויות הניע
הול מושתים על מועצת המנהלים,

וזה נדיר במקומותינו ,אך זוהי רוח
הצניעות של הברון הירש המנוח”,
מציין זאב מילר .בימים אלה מציינת
קרן יק” א  120שנות פעילות בי�ש
ראל שתזכה להוקרה בטקס חגיגי,
שיערך בתערוכת יבול שיא בתאריך
 31.10.2012במעיין חרוד ,במעמד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר -הגב’
אורית נוקד וסגן השר לפיתוח הנגב
והגליל – מר איוב קרא.
בנוסף ,משיקה הקרן כתב חידה,
שחובר בידי דן חמיצר .הזוכה יהנה
ממימון לימודים אקדמיים מלאים.
המשחק של חמיצר יערך בסוף החוע
דש במכללת תל -חי ,באותו מתחם
שהוקם על -ידי יק”א“ .אולי בזכות
המאבק של אנשי יק”א על תל -חי
האזור הוא כיום בשטח ישראל”,
מדגיש מנכ”ל יק”א.
הפעולות המבורכות של יק”א
בישראל מאז  1891מפורטות באתר
 .WWW.ICA-IS.ORG.ILבאתר
יש דע רב על המחקרים החקלאיים
כמו גם על כל המיזמים של החברה
בתחומים החקלאות ,החינוף והתייע
רות במקומות המרוחקים.
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