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בינואר  2017יחגגו את יובל  50שנה להתיישבות בבקעת הירדן  #מיד לאחר מלחמת
ששת הימים ועד ימינו אלו ,הוקמו  21ישובים ,עם ענף חקלאות המייצא כ80%
מהתמרים הישראליים לחו"ל ,תיירות ,בילוי ועוד  #לא הכל ורוד באותה חלקת ארץ
חרוכה משמש ,חלק מהתושבים חשים שהמדינה שכחה אותם ,החרם באירופה על
מוצרי הבקעה ודאי שלא עזר  -אך תושבי הבקעה לא נשברים  #תמונת מצב  #עמ' 18

מושב גיתית .הוקם
ב 1972-כהיאחזות נח"ל

~ dorin.segev@tmags.co.il

ĕĘđĞĠĦĐ čėĤĐ - ĘĥĤĚ
-Ě ĘēĐ

25,000

D

ĘĘđė
ĚÂĞĚ

052-6117083 :ďĞĘĎ ,052-6119980 :ĕĚĤ - ěđĠĢ
053-7361270 :ĎĤĠ ěđĤĕ - ęđĤď | 050-7692114 :ęĕĕē - ĒėĤĚ
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מפגן כח
כ  1800חניכים ,בוגרי
כיתות ט' מכל רחבי הארץ,
השתתפו השבוע בסמינר
ההדרכה הגדול ביותר של
בני המושבים  -סמינרי ט',
שהתקיימו ביער עזריקם
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החקלאי המצטיין

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

אות "החקלאי המצטיין"
הוענק לשלושה מושבניקים
 יעקב יהודה ,מירדנה,שלמה אזולאי ,מזרעית
וחנניה שייכי מיתד

מאיר צור מדבר בכנס הרפתנים



קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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אמר מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ביום עיון על ענף החלב

ה

תאחדות מגדלי הבקר קיימה יום עיון בנושא
השירותים הניתנים לרפת וקיימה דיון ענפי
על עתיד ענף הרפת .ליום העיון הוזמן מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור.
במהלך הרצאתו דיווח צור על המו"מ המתקיים כיום
עם המדינה ,בעיקר לקראת חוק ההסדרים הקרב ובא.
צור אמר" :תמורת ביטול המכסות בחלב ,האוצר
מוכן לתת הכל .אנחנו לא ניתן יד לביטול מכסות
החלב .הוא משמעותי למרחב הכפרי בגלל הרפתנים,

להחזקת שטחים גדולים ,זו תעשיה של עולם במלואו.
זה הענף הכי מסודר ולכן יש לשמור על הענף הזה
ואסור לפרק אותו".
צור אף ייעץ לרפתנים להכין תכנית מגירה ,כדי
לשמור על המשק המשפחתי לטווח הארוך.
יו"ר התאחדות מגדלי הבקר ,אביתר דותן" :עתיד
הענף בידיו וביכולותיו לבנות תכנית ארוכת טווח
בהסכמה גדולה".
במהלך הכנס ניתנה אף הרצאה מרתקת על ידי לי
רון תמיר ,כלכלן מועצת החלב.

אי שם בבקעה
בינואר  2017נחגוג  50שנה
להתיישבות בבקעת הירדן
ונריע לתושבים ,שהחום
המעיק ,ההתערערות
במעמדם כחבל ארץ ישראלי
לכל דבר והחרם באירופה לא
שברו אותם

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ
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AX700

SP300

SP450

SP400

TE300

ליהנות מכלי חדש במחיר של יד שנייה!

לעבודה ,לטיולים עם המשפחה או ככלי ספורטיבי

טרקטורוני  ACCESSמעניקים לך את החוויה המושלמת ,במחיר מפתיע
ועם הגב והביטחון של מטרו  -יבואן הפנאי שטח הגדול בישראל.

החל מ30,000-

₪

www.metro.co.il

אלון052-6117099 :
שלומי052-2229582 :

*5191

המחיר כולל מע״מ ואינו כולל אגרות והוצאות רישוי .בכפוף לתקנון .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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במהלך הסמינר התקיים יום הורים של התנועה,
בהשתתפות למעלה מ 10אלף איש ,מכל רחבי הארץ

כ

 1800חניכים ,בוגרי כיתות ט‘ מכל
רחבי הארץ ,השתתפו השבוע בסמינר
ההדרכה הגדול ביותר של בני המוש
בים  -סמינרי ט‘ ,שהתקיימו ביער עזריקם.
מדובר באחד האירועים המשמעותיים
ביותר של בני המושבים ,במסגרתן מכשירים
את בוגרי כיתות ט‘ להיות מדריכים ופעילים
בצוות ההדרכה הבוגר של הקנים בישובים.
החניכים נהנו מחוויה בת עשרה ימים ,שה
תמקדה בחיבור להיסטוריה של המושבים ול
ערכי התנועה .במהלך הסמינר עברו החניכים
חוויות שונות ומגוונות ,אשר בונות את דמותם
בפן הערכי ,חינוכי ,הדרכתי ,הציוני ,וקיבלו
את הכלים להמשך הדרך ביישובים .כל זאת
בתנאי שטח ומחנאות.
את הסמינר העבירו כ 250גרעינרים ובוג
רי התנועה בתחומי ההדרכה ,המנהלה והפרט.
במהלך הסמינר ,התקיים יום הורים אליו הגי
עו למעלה מ 10אלף אנשים

מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור” :אני מברך את בני
המושבים על סמינר חוויתי ,יוצא דופן ומר
תק אשר נותן כלים ומחבר את הנוער לעשיה
של התנועה ולתרומה משמעותית למען המ
דינה .אני מאחל הצלחה למדריכים החדשים
המהווים את דור העתיד של ההנהגה במדינה“.
מנהלת תנועת בני המושבים ,שירי ארדיטי:
הסמינר מהווה חוויה מחוננת בעוצמותיו .אני
מתרגשת לראות כיצד בני הנוער נכנסים אליו
ויוצאים אחרים ,גדולים ובוגרים יותר ,זאת
מתוך חווית מסוגלות גבוהה .הסמינר חושף בני
נוער מרחבי הארץ שהמכנה המשותף להם הוא
התנועה וההדרכה והופך אותם לחברים לחיים.
אני רוצה להודות למנהל השטח של בני המוש
בים ,איתי ציפורי שריכז את הסמינר ביכולות
וביצוע יוצאים מן הכלל .אני מאחלת הצלחה
למדריכים החדשים שמהווים היום את הבסיס
לדור העתיד בתנועת הנוער בני המושבים“.

סמינרי ט‘8

סמינרי ט‘3

סמינרי ט‘7

  

אבשלום וילן” :מצערת מאד העובדה שכספים שהיו צריכים לעבור לפני מספר חודשים הושבו רק עתה והדבר גרם
לסחרור מיותר ומזיק .ככה לא בונים חקלאות“

ה

תאחדות חקלאי ישראל:
הסתיים משבר ביטוח קרן
נזקי טבע )קנט( :המדינה
התחייבה לשלם עד סוף השנה
לקרן הן עבור נזקי טבע והן עבור
אסון טבע .בעקבות סיום המשבר
הודיעה קנט להתאחדות ,כי היא
מחדשת את פוליסות הביטוחים
לחקלאים.
כזכור ,לפני כחודש ,הודיעה

|| 4
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קרן נזקי טבע )קנט( להתאחדות
כי החל מה 1.7.16היא תפסיק
את הביטוחים לחקלאים .זאת
לאחר שהמדינה לא שילמה לקרן
כ 70מיליון  ,₪כפי שהבטיחה
לשלם .אי לכך פנה מזכ“ל התא
חדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן לשר האוצר ,משה
כחלון ולשר החקלאות ,אורי
אריאל וקרא להם ”להתערב מי

דית במשבר ,לגייס את הסכום
הנדרש ולאפשר גידול מסודר של
התוצרת החקלאית“.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור” :קנט חשובה לחקלאים ול
מדינה כולה ומשמעותית לקיומה
של החקלאות .על מדינת ישראל
להשכיל ולהבין כי ביטוח זה דבר
אלמנטארי ובסיסי ,שאי אפשר

לחיות בלעדיו ,בעיקר בענף הח
קלאות בו קיימים נזקי טבע שי
כולים בבת אחת להחריב עבודה
של עונה שלמה לחקלאים ובכך
לפגוע ישירות בצרכן הישראלי.
אני מברך את שר החקלאות ,אורי
אריאל שלקח אחריות וסיים את
הפרשה“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן” :טוב שמדי

נת ישראל מעבירה הכספים ומא
פשרת לחקלאים לחתום על חוזי
הביטוח ולשתול ירקות מידית.
מצערת מאד העובדה שכספים
שהיו צריכים לעבור לפני מספר
חודשים הושבו רק עתה והדבר
גרם לסחרור מיותר ומזיק .ככה
לא בונים חקלאות! העינוי הסיני
שעברנו בנושא איננו לתפארת
מדינת ישראל“.

$ÉºÇÁ½¾¸ÆÉ³»ÉÆÃÀ³¯»
$¸´¿Ã³¿´½$¸´¿Ã±±»Á°

³¿´Ç¶¯³É´¿½²µ³³´µ´¾ºÉ¸¸
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שמואל לוין ,ממושב מזור ,זכה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית  2016 TERRAOLIVOהשביעית ,בתואר ”מותג
הבוטיק הטוב ביותר“ ובשמן הכתית מזן לצ‘ינו הטוב בארץ
חני סולומון

ה

חקלאי הוותיק ,שמואל לוין,
ממושב מזור ,זכה לאחרו
נה במקום הראשון בתחרות
הבינלאומית TERRAOLIVO
 2016השביעית ,בתואר ”מותג
הבוטיק הטוב ביותר“ ,מתוך שבעים
מותגי שמן ישראלים שהתמודדו
בתחרות ובשמן הכתית מזן הלצ‘ינו
הטוב בארץ ,אותו הוא מגדל במש
קו במשך  15שנה .למרות הזכייה
הוא לא חוסך בדברי ביקורת על
קברניטי המדינה ,שמחסלים את
החקלאות והחקלאים שהמשיכו
במסורת ארוכת השנים בארץ.
לוין ) ,(82שמח ומתרגש שמ
שקו זכה במספר פרסים בתחרות
” ,“TERRAOLIVO 2016שה
תקיימה במלון עץ הזית בירושלים:
”המקור של זן הלצ‘ינו הוא בחבל
פוליה שבאיטליה וייחודו בטעמו
העדין המתאים כתיבול :לסלט,
גבינות וסוגי פסטות .אנו מפיקים
מזיתיו שמן כתית משובח .זאת
גאווה וכבוד שדווקא השמן שלנו
זכה בהוקרה“.
בתחרות התחרו  627שמני זית
מרחבי העולם ,מתוכם  135שמני
זית שונים מישראל .אל התחרות
הגיעו לשפוט כשלושים טועמי שמן
זית בכירים ממספר מדינות .שמני
הזית נשלחו מ 16מדינות שונות,
ביניהן :ספרד ,איטליה ,פורטוגל,
יוון ,ארגנטינה ,צ‘ילה ,פרו וארה“ב.
אך כל הפרסים הללו אינם מר
צים את לוין ,שאינו שבע רצון
מהתדרדרות מצב החקלאות והח
קלאים בארץ .ממרומי גילו הוא
נרגש ונסער ומציין בתקיפות שאין
לו מה לפחד או להפסיד ,להביע את
דעתו ואכזבתו הרבה :משר הח
קלאות ,פקידי האוצר והממשלה
כולה” :כיליד כפר תבור וכבן למ

שמואל לוין מקבל
את הזכיה בטרה
אוליבו ) 2016צילום:
אילן לוי(

שפחה חקלאית שורשית וציונית
מזה עשרות שנים .וכמי ששימש
כמדריך חקלאי במשך כ 17שנים,
ביישובי העולים בשנות החמישים,
אינני יכול לראות את הזלזול בח
קלאים בשנים האחרונות.
”החקלאות שהיא אחד הענפים
המשגשגים בארץ מבחינה טכנו
לוגית .וכמובן איכות מוצריה המו
כרים בטיבם בעולם כולו .דווקא
בענף זה הממשלה ומשרד החקלאות
מקבלים החלטות אבסורדיות .שכל
מטרתן לחסל את ענפי החקלאות
בישראל ,לטובת יבוא ירקות ופי
רות לדוגמא :מירדן ,תורכיה ועזה.
”לדוגמא ,במושב מזור ,בו אני
חי עם משפחתי משנת  ,1969ישנן

 85נחלות ורק חמש ,במקרה הטוב,
מתפקדות כמשק חקלאי .רוב המ
שקים חיפשו מקורות פרנסה אחרות
וכך הגיע תחום המחסנים למושב.
ישוב שהיה ידוע בהצלחת גידוליו
המגוונים .וכמוהו גם מושבים רבים
אחרים“.
לבני הזוג רות ושמואל לוין אר
בעה ילדים בוגרים ושבעה נכדים.
הבן הצעיר יובל הוא מוזיקאי ומ
תגורר במשק .והשניים מקווים כי
יבחר להמשיך לעבוד במשק” :זאת
דאגת הורים רבים  -מה יהיה גורל
המשק בו השקיעו את מיטב כספם
ומרצם? עכשיו אנו מתכננים לה
קים מרכז מבקרים לתוצרי ענף
הזיתים שלנו .בשבילי להמשיך

לעבוד במשק מדי בוקר ,זה רק
בריאות .לעלות על הטרקטור לנ
סוע לשטחים ולעבוד ,זה סם החיים
בשבילי.
”בני גילי וחקלאים ותיקים אח
רים ,אנו דור מיוחד שהולך ונעלם
לארץ הזו .בעבר הרגשנו בכבוד
והערכה שהמדינה רוחשת לנו .מה
נשאר מזה? ולמה שהדור הצעיר
ימשיך במשק? מה צפוי להם? כפי
שנראה עכשיו ,לצערי המצב רק
הולך ומתדרדר ,עד לאן?“.
תחרות  TerraOlivoתורמת
לקידום תחום שמן זית בארץ וב
עולם .זו השנה השביעית לקיומו
בשיתוף פעולה ובחסות ענף הזית
במועצת הצמחים .הפרסים מוע

נקים לזוכים בקטגוריות שונות:
זנים ,טעמים ,מותגים ועוד .כל
שמן זית שהגיע לתחרות נבדק ע“י
חבר שופטים מורחב וקיבל ניקוד
בהתאם :לטעמו ,ריחו ,ולמאפיינים
ייחודיים .השמנים שקיבלו ניקוד
בין  65ל 75נקודות זכו במדליית
 Goldהמוענקת לשמנים מצוינים,
שאין בהם פגמים .שמני זית שקיב
לו ניקוד שבין  76ל 85נקודות זכו
במדליית  ,Prestige Goldשמש
מעותה שהם מעל לרמת הבסיס של
’כתית מעולה‘ .השמנים שקיבלו
ציון מעל ל 85נקודות זכו במד
ליית Grand Prestige Gold
 והם מוגדרים כשמנים הטוביםביותר בתחרות.

4

תושבי הגליל המערבי והמועצה האזורית מטה אשר יצאו ביום שלישי השבוע להפגנה גדולה נוספת ,נגד
הקמת מתקן ההתפלה ליד רגבה  #בהפגנה השתתפו מאות משתתפים!

ה

חלטת הוועדה לנושאים תכ
נונים עקרוניים )הוולנת“ע(
מעוררת כעס עצום בקרב תו
שבי הגליל המערבי והמועצה האזו
רית מטה אשר ,שיצאו ביום שלישי
השבוע להפגנה גדולה נוספת ,בצו
מת רגבה ב 7:00בבוקר .בהפגנה
השתתפו מאות משתתפים! הוולנת“ע
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החליטה שלא לקבל את חוות הדעת
של מטה המאבק ואישרה להמשיך
בהליך התכנון להקמת מפעל התפלה
עצום ממדים בלב השטחים הפתוחים
של הגליל המערבי.
התושבים מוחים כבר תקופה ארו
כה כנגד התוכנית המקודמת במו
סדות התכנון .ע“פ חוות דעת מק

צועיות שקיבלו התושבים ממומחים
בעלי שם עולמי ,מיקום המפעל הוא
טעות קשה למשק המים.
לדברי ראשי מטה הפעולה” :אנו
לא נגד מים מותפלים אך רשות
המים משתמשת במצב הקשה של
משק המים כתירוץ לבנייה מזור
זת של מפעל במקום שגוי מבחינה

סביבתית ותכנונית .התוכנית המ
קודמת היא הרסנית לאזור שלם,
לשמורת הטבע הימית בשבי ציון
שבה ישאבו את המים .למרות שה
צענו מספר חלופות ראויות באזו
רי תעשייה קיימים ,מסרבת רשות
המים לדון בחלופות אלו מסיבות
תמוהות .אנו נחושים להגן על

האזור המיוחד של הגליל המערבי
ולשמור על ייעודו כאזור תיירות
כפרית וחקלאות משגשגת .זהו
האינטרס האזורי והלאומי כאחד“.
מרשות המים נמסר כי בהליך
התכנוני שנמשך שנים נבחנו חלו
פות רבות וכי האתר שנבחר נמצא
הכי מתאים להקמת המתקן.
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חלטה 979
על גלגו
ליה השו
נים עודכנה פעם
נוספת בישיבת
מועצת מקרקעי
ישראל האחרונה
וכעת מספרה הינו  .1464אחד הע
דכונים החשובים ביותר הינו הכנסת
הזכות להתחשבנות שהתקבלה בזמ
נו בהנהלת המינהל ,כך שבגין פעו
לות מסוימות שייעשה בעל הנחלה
היום ואשר ניתן לבצעם על פי ,979
בתנאים מועדפים ,תעמוד לבעל
הנחלה הזכות להתחשבנות במועד
יישומה של .979
כאמור ,ב 979בעל נחלה אשר
החליט להיכנס להחלטה ולשלם את
התשלום על חשבון ההיוון העתידי
) ,(3.75%יוכל לבצע כמה פעולות
בנחלה בתנאי תשלום טובים מהמ
צב הקיים.
הפעולות הינן :בניה מעבר ל160
מ"ר ,ללא תשלום דמי היתר וזאת
עד  375מ"ר )בניגוד למצב הקיים,
בו על כל יחידה קיים פטור קשיח

עד  160מ"ר(; הפרדת מגרש מהנח
לה בתשלום של  33%מערך המגרש
המופרד )בניגוד להוראת אגף ,62
המחייבת תשלום של  (91%ובעת
מכירת הנחלה תשלום דמי רכישה
של ) 33%כיום בעת מכירה משול
מים דמי הסכמה למינהל(.
בראש וראשונה ,מטרת הזכות
להתחשבנות היא לא לפגוע בזכויות
בעלי הנחלות ,אשר מבצעים פעו
לות כיום אשר בגינם קיימת החלטה
מטיבה ,אך בשל עיכוב שלא תלוי
בהם ביישום ההחלטה ,נמנע מהם
לבצע על פיה את הפעולות.
הזכות להתחשבנות כפי שעודכנה
בהחלטה:
"פעולות של העברת זכויות ,תו
ספת בניה למגורים או פיצול מגרש
מנחלה ,שבוצעו לאחר יום,9.6.11 :
ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בו
צעו שלא על פי הוראותיה – ניתן
לבקש בגינן התחשבנות מחדש ,בה
תאם לפירוט שלהלן.
"הבקשה לביצוע ההתחשבנות
תוגש בתוך שנה מן המועד בו תו

דיע הרשות על הפעלתה המלאה
של החלטה זו:
"בהעברת זכויות שההסכם בין
הצדדים נחתם לאחר יום - 9.6.11
יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש
ביצוע התחשבנות.
"בתוספת בניה למגורים מעל
 160מ"ר ,בגינה שולמו דמי חכירה
מהוונים ולא יותר מ 375מ"ר בכל
הנחלה  -יהא בעל הזכויות רשאי
לבקש ביצוע התחשבנות.
"בפיצול מגרש מנחלה ,שבוצע
בתמורה לתשלום מלא של דמי
חכירה מהוונים ,עפ"י הנחות אזור

עדיפות לאומית  -יהיו בעל הז
כויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש
המפוצל רשאים להגיש בקשה משו
תפת לביצוע ההתחשבנות".
המועד הקבוע שנקבע בהחלטה
הינו ה .9.6.2011זהו המועד שבו
בג"צ קבע בפסק דינו ,כי ההחל
טה עומדת במבחן הסבירות וניתן
ליישמה .המינהל רואה במועד הזה
את המועד שממנו והלאה קיימת
לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות.
עמדתנו שהוצגה בפני יועמ"ש
המינהל ובגינה גם אנו מתכוונים
להגיש עתירה לבג"צ ,הינה כי המו

עד הקבוע הינו ה ,27.3.2009שזהו
המועד שבו מועצת מקרקעי ישראל
אישרה את ההחלטה ומאז מבחינתנו
זכאים בעלי הנחלות לזכות הקיזוז.
בנושא זה עוד תהיינה התפתחויות
ואנו נעדכנכם בהמשך.
עדכון נוסף וחשוב הינה אישו
רה של רשימת השימושים שבעל
נחלה יוכל להשכירם לצד שלישי,
במידה ויבצע פעילות לא חקלאית
בנחלתו )החלטה  (1458וזאת ,בע
קבות העתירה שלנו ושל המועצה
האזורית מטה יהודה בנושא .רשימת
השימושים אושרה בהנהלת המינהל
ואלו השימושים :אחסנה ומכירה של
תוצת חקלאית ומיכון חקלאי ,מרכז
מבקרים ,משתלה ,מבשל בירה ,חוות
תבלינים ,חנות ממכר לתוצרת חק
לאית ,מחלבה ,מגבנה ,יקב ,רדית
דבש ,בית בד ,ייצור בשמים מצ
מחים ,ייבוש פרחים ,הכנת מיצים,
לימוד רכיבה על סוסים ,וטרינר,
מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים.
הכותב הינו יו"ר אגף הק
רקעות והאגודות השיתו
פיות בתנועת המושבים

בקתות עץ פרמיום
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בניית חדר מיגון עד עשרה ימי
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה
ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

ש יטה ח
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עו"ד איתן מימוני

ב

ני הזוג ססי רכשו מרשות מקרק
עי ישראל )רמ"י( את זכויות החכי
רה במגרש אשר נמצא בתחום מושב
רמות נפתלי ,ובהמשך לכך התקשרו בהסכם
עם קדש נפתלי ,אגודה שיתופית חקלאית,
לפיו בכפוף לתשלום של בני הזוג לאגודה,
האחרונה תבצע עבודות פיתוח פנים המגרש.
בעקבות טעות או מחדל ,קיר תמך נבנה
במגרשם לא במקום שצריך היה ,כך שהמג
רש ואפשרויות הבניה צומצמו .כעת מבקשים
בני הזוג צו להריסתו ובנייתו מחדש במקום
המתוכנן.

רקע
כאמור רכשו בני הזוג מרמ"י את זכויות
החכירה במגרש ברמות נפתלי ,ובהמשך הת
קשרו בהסכם עם האגודה ,לפיו בכפוף לת
שלום של בני הזוג לאגודה ,תבצע האחרונה
עבודות פיתוח פנים המגרש.
לטענת בני הזוג ,חלה טעות בבניית קיר
התמך ,הוא נבנה במיקום לא נכון ,מה שה
ביא לצמצום שטח המגרש ואפשרויות הבניה.
פניותיהם לאגודה להפסיק את בניית הקיר
במיקומו ובנייתו במקום הנכון ,טענו ,לא זכו
להתייחסות.
באמצעות עו"ד איתן מימוני טענו בני
הזוג ,כי רק לאחר כחצי שנה ממועד הבניה,
בעקבות פגישה שערכה האגודה בין הקבלן,
המפקח ונציג וועדת ההרחבה באגודה ,הודי
עה האגודה לבני הזוג כי השטח שהפסידו
כתוצאה מהטעות ,יתווסף למגרש בחזית
אחרת ,הבטחה שבפועל לא נעשה דבר למי
מושה .משהבינו כי אין בכוונתה של האגודה
לפתח את השטח החלופי ,סירבו לאפשרות
הזו.
בני הזוג פנו לביהמ"ש בבקשה למתן צו
עשה לאגודה ,שיורה לה לעמוד בהתחייבותה
כלפי בני הזוג להריסת קיר התמך ,השלמת
המגרש ובניית הקיר במקום הנכון .מנגד,
טענה האגודה ,כי הצדדים הגיעו לסיכום מה
שמונע מבני הזוג לפנות בבקשת האכיפה.
האגודה הודתה ,כי בניית קיר התמך נבנה
בטעות או מחדל ,אך לטענתה ההודעה בדבר
הוספת השטח החלופי הייתה לבקשת בני
הזוג ,וכי האגודה הסכימה להכללת השטח
אך מעולם לא לפיתוחו .טענות נוספות של
האגודה ,בין היתר ,הן כי בני הזוג הצהירו
בהסכם מול רמ"י ,כי ידוע להם ששטח המג
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עו"ד איתן מימוני

רש וגבולותיו אינם סופיים ,וכי הזכויות במ
גרש לא נפגעו ,שכן גודל המגרש לא השתנה
ברישומי רמ"י.

דיון והכרעה
ביהמ"ש קבע ,כי התקשרות לביצוע עבו
דות תמורת תשלום ,כוללת התחייבות לע
שות זאת כראוי ,באופן תקין וללא טעויות או
מחדלים .על הקיר היה להבנות בקצה השטח
ומשכך ההסכם הופר ,והפרה נוספת היא שה
שטח לא פותח כולו ,עקב צמצומו ע"י קיר
התמך.
נקבע ,כי הצהרתם של בני הזוג מול המ
נהל לגבי סופיות הגבולות אינה רלוונטית,
בעיקר משום שרישומי המגרש ברמ"י לא
השתנו .כן קבע ביהמ"ש שאין הוכחה ,כי בני
הזוג הסכימו לסיכום הפגישה ,ואף כי הטענה
שהתנהלות בני הזוג מלמדת על הסכמה לו,
נטענה בחסר תום לב :ראשית ,משום שבמשך
עשר שנים לא טרחה האגודה לממש את אותו
סיכום ושנית ,משום שאין הגיון בהסכמה לק
בלת השטח החלופי ללא פיתוח .יתירה מכך,
ביהמ"ש למד על מיקומו השגוי של הקיר
מהודעת האגודה ולא מראיות בני הזוג.
ביהמ"ש הציג את סעד האכיפה כראשוני
ועיקרי ,אלא אם חלים חריגים וכי משום כך,
ובהתחשב בקביעה שהצדדים לא הגיעו לה
סכם פשרה מחייב ,הוחלט שבני הזוג זכאים
לצו עשה שביקשו וביצוע עבודות הפיתוח
ביחס למלוא המגרש .ביהמ"ש נתן לאגודה צו
עשה ,לפיו עליה להרוס את קיר התמך הנכחי
ולבנותו מחדש במיקום הנכון .כן נקבע כי
על האגודה לעשות כן בתוך  90יום והיא אף
חויבה בהוצאות התובע ,לרבות שכ"ט עו"ד,
בסך של .₪ 8,000
בימ"ש השלום בצפת ,בפני כב' השופ
טת ,רבקה אייזנברג )ת"א .(130434053

www.readbooks.co.il


מדריך לשינוי והצלחה

לא תאמינו – כאב הוא דבר טוב! לא כל כך
נעים ,אבל טוב! זהו אור אדום שנדלק ומעורר
את תשומת ליבנו לכך שאנו מזיקים לעצמנו.
זוהי השפה של הגוף לדבר איתנו ואנחנו –
עלינו להקשיב! הידעתם שכאב
עשוי להיות מנוף לשינוי ,לגי
לוי עצמי ,לצמיחה ולהתפתחות
אישית ובסופו של דבר להצ
לחה? הספר "מכאב לצמיחה:
מדריך לשינוי והצלחה" מאת
אתי סהר ,מתאר את ההתפ
תחות של המחברת בעקבות
התובנות אליהן הגיעה ,אותן
היא מתארת בספרה הראשון
"מפריצת דיסק לפריצת דרך:
ממשבר להתחלות חדשות"
ואת הגישה החדשה שפיתחה
של שילוב שיטת אלכסנדר עם
האימון האישי "הדרך אל השי
נוי" .זהו ספר אימון והדרכה,
ספר לימוד לעזרה עצמית ,ספר
פילוסופיה וספר קריאה שעוסק
בסיפורי חיים של תלמידים ומ
תאמנים שנטלו על עצמם את
האחריות לחייהם ועזרו לעצמם
להתמודד עם הכאב ,לצמוח
ולהתפתח .יש בו הרבה מאד
כלים לשיפור החיים .המחברת
מעבירה מסרים ורעיונות ומא
פשרת לקוראים ולקורא שהוא
מורה ,מאמן או מטפל ,להשת
מש בהם להתפתחותם האישית
והמקצועית .הספר מתאים לכל
אדם שאוהב את עצמו ואוהב
ללמוד ,למי שכואב ,מרגיש
שחייו הם לא מה שהיה רוצה
ומוכן ללמוד מניסיונם של אח
רים ולשנות) .הוצאת אדוואנס,
 486עמודיםettysahar8@,
(walla.com

סיפור קצר על אהבה
קצרה

"ברבוניות" ,מאת טל איפ
רגן ,הוא סיפור קצר ופשוט על
אהבה פשוטה וקצרה ,שנרקם
בין שני אנשים שונים ,גבר ואישה ,בעק
בות תאונה בדרכים .קונספט הספר ייחודי
בשל מידותיו ,ומכיל בתוכו אוקיינוס שלם
של רגשות ותשוקות ,שאי אפשר לשטוף
מהזיכרון .בלב הסיפור ,איש פשוט וילדונת
נפגשים .הם מתקרבים ומתרחקים ,למדים
וטועים ,עד אשר זוכה האהבה בכבודה ,כמו
נועדה להזכיר לכולנו שהיא או שחור או לבן,
או ים או יבשה .הסיפור נפתח בכך שגיבו
רת "ברבוניות" יוצאת ממקלחתה ,ובמפתיע
רואה את התמונה היחידה שלהם יחד .היא
מתיישבת מול מסך המחשב וכותבת געגוע.
בשבת אחת היא מתארת את כל מה שלבה
ידע מהיום שבו נכנס האיש הפשוט לחייה.
מאותו יום היא שבה לנשום .הגיעה למשרדו
אחרי שהייתה מעורבת בתאונת דרכים ,ומ

רגע זה היא זוכרת במיוחד את הריח ,ומאוד
קשה לה למחוק .השניים חווים רגעי חסד
משותפים ,נפתחים ונסגרים ,מלמדים זה את
זו דברים ,אופים דגים כמטפורה .הם נפגשים
כדי להפנים שתמיד יש דרך חדשה .קחו הז
דמנות בקריאה :רגע אחד אתם
עלולים לעלות על האוטובוס
הלא נכון וברגע אחר להתאהב.
אלה הם חיינו ,דלתות מסתו
בבות) .הוצאת עמדה 77 ,עמו
דים(

איך נראה הראש של
ההר?

הספר "מעיני מדברת עב
רית" מאת רוחה אברמן עוסק
בלשון ,במטאפורות ובביטויי
הלשון באופן שבו ילדים לומ
דים לדבר ומבינים את השפה.
"מעייני מגלה את העברית
ותוהה  -האם לגשם יש ידיים?
האם גם לחיות יש גן וגננת?
איך נראה הראש של ההר? למה
הרגל זקוקה לכף? ואיך מרגיש
אבא כשסוחטים אותו?" )מתוך
הספר( .מושגים וביטויים שלנו
המבוגרים מובנים מאליהם
נשמעים באוזני הילדים בצורה
שונה ,מעניין לראות כיצד הם
מבינים את השפה .הם קולטים
את המושג כפי שהוא באופן
מילולי ,ולכן בהתחלה מוזרה
להם השפה'' .ראש ההר'' לדו
גמה נתפס בעיני הילדה כראש
שיושב על ההר כפי שהראש
''יושב'' על הצוואר ועלינו לה
סביר לה שמדובר על הפסגה.
כשמעייני שומעת את אימה
מספרת על ''גשם שתפס'' היא
מעלה בעיני רוחה גשם שיש
לו ידיים ואצבעות ויש לו יכו
לת לתפוס אנשים .גם כשהיא
שומעת אותה מדברת על ''כף
רגל'' היא צוחקת כי היא מו
דעת לכך שיש כף שבעזרתה
אוכלים ומשעשעת אותה העו
בדה שאנו משתמשים במושג
זה .בספר מוצגת התקשורת בין ההורים לי
לדים כאשר ההורים מנחים ושופכים אור על
הביטויים) .איורים :נסה ראיין ,טפר הוצאה
לאור ,עמודים לא ממוספרים .מנוקד(

מהדורה מחודשת לקלסיקה
לפעוטות

"גן גורים" ,ספרו הקלסי לפעוטות של
רפאל ספורטה ,שהתפרסם לראשונה בשנת
 1958יצא לאחרונה במהדורה מחודשת בליווי
האיורים המקוריים .איוריה הנפלאים של
איזה הרשקוביץ – של אבא פיל אוטומוביל,
של הקוף השובב וכל שאר תינוקות גן גורים
 זוכים במהדורה רעננה זו לחיים חדשים ולכבוד הראוי להם) .הוצאת כנרת ,עמודים לא
ממוספרים(.
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Dear Colleague Ziv,
PDQ\WKDQNVIRU\RXUUHDOO\LQWHUHVWLQJDQGKLJKTXDOLW\PDJD]LQH,WRSHQVIRUXVLQ$XVWULD
a different look to agricultural themes and shows that agriculture is more than public discuss
y nice!
about plant protection or GMO;-)/ I have a question: I am the head of the austrian agricultural
to our ag
journalists guild (see: www.agrarjournalist.at) an would like to present your new magazine to
RXUPHPEHUVYLDRXUKRPHSDJH,VWKLVSRVVLEOH"$QGPD\,XVHWKHSGIRIWKH¿UVWSDJHIRUWKLV
DUWLFOH",I\RXVD\\HV³,ZDQWDOVRXVHWKHWH[W DQGWKHOLQN \RXVHQWWRPH,VWKLVDOVRRN"
Best greetings,
ure Estonia
§£³²¨²ª
Dr. Josef Siffert, Präsident,
¡¦°¥¦¥
Austrian Agricultural Journalists Association
²¨¡¯£®¦£´¦¥£¢£¨¥³¬
²®«©ª²²®
®£¡¾£ª
Dear Edna Ziv
7KDQN\RXYHU\PXFKIRUWKH¿UVWLVVXHDOLDVIRUWKH
²§¦³§²£ª¬
YHU\LQWHUVWLQJ¿UVWLVVXHRI$JUR,VUDHO
°¬¨²ª´¤²¬£ª£°²©´£¬§£¨
We have re-send your link to the other staff members of
¡£¦°¦¬§¡´§£³£¡¦¥§¬¦®ª
our department. I’m sure they will like it!
£²£¨£ª
My best regards,
¦¨¬¦´ ²£ª¯£±¤¢£²¦Á¥ª¨
Manuel Cardoso
Diretor Regional, Ministry of Agriculture Estonia,
PORTUGAL
§¦³²±£ª¬
¨£³²¨°´¨£¨¬¦¬¤²¦£¦°£¦
©££ª¬¨©®°£©£ ¨´¨¨²¡£§§¨
¨§«²®´¥²ª¦£±
¡¥²³££
£¨´§£ª¥´°¬¤²
¦®±¬£
£²±¦§£ª£¨ ¨§££¬°±¨
±ª£«¦ª¨
ª£²®«´££²©£±ª£¦
¬³§£²°±§£«²±£²©£
Shalom Ms. Ziv,
´§«²®¦§£ª££ª¬¨ª«ª
2XU6FLHQFH6HFWLRQLVVXHVTXDUWHUO\(PDLOPDJD]LQH VLPLODUWR
¨³ªª¦³±«££®²®«
newsletter) to our Japanese subscribers.
¥²´
(DFKLVVXHKDVDVSHFLDOIHDWXUHWKDWSURYLGHVIXQGDPHQWDO
£±«¦²¦¨
LQIRUPDWLRQRQSDUWLFXODU¿HOGVRIVFLHQFH WHFKQRORJ\LQ,VUDHO
´£²¬¢£«²£ª
7KHXSFRPLQJLVVXHZHZRXOGOLNHWRLQWURGXFH,VUDHO¶VDJULFXOWXUH
DQG\RXU$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHFRPHVKDQG\WRIRUVXFK
§¦³ª¬
introduction.
¨©¨  ´³®¡¨£ª
:HZRXOGOLNH\RXUSHUPLVVLRQIRURXUXVH$JUR,VUDHORQOLQH
£´¦±¡¦¬©¥¬¨
PDJD]LQH WRTXRWHIURPVXPPDUL]HDQGWUDQVODWHSDUWLDOO\WR
´¦§£ª¥´¨§´§
-DSDQHVHRIWKHPDJD]LQHHVSHFLDOO\KHDGOLQHV LQWKHXSFRPLQJ
´§¦§"´£ª£«¦
LVVXHRIRXU(PDLO0DJD]LQH HQG-XQHHDUO\-XO\LVVXH 
³²¯±§£ª¥´
Warmest regards,
²¬¦§¥¦¡¦³¦ª¦°
Sati Satoko Oda ,Science & Technology Section,
²´
EMBASSY OF ISRAEL in JAPAN
²³´²£²®´²®
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... עולמיBUZZZZZZZ
Dear Edna Ziv,
you are welcome.
We keep in touch.
best regards,
%RJGDQ*X܊ă
Director Marketing Comunicare,
Grupul Roman pentru Investitii si,
Consultanta (RGIC)
Dear Edna!
The magazine is great! Thank You
for sending it!
Today it is the International
:RPHQV'D\LQWKHSRVW6RYLHW
FRXQWULHVLWLVFHOHEUDHGYHU\ZLGHO\
HYHU\ERG\FRQJUDWXODWHVPRWKHUV
JUDQGPRWKHUVVLVWHUVDXQWVIHPDOH
friends. I would like to congratulate
you and to wish you joy and
happiness!
Best regards,
Aijan, Finland

Thank you, Edna,
for sending me this interesting
magazine.
Congratulations for your idea.
I will distribute it between my
colleagues.
Best regards,
Rosa Rajlin, Spain

Dear Edna Ziv
<RXULQQRYDWLYH$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHZDV
IRUZDUGHGWRXVE\WKH,VUDHO(PEDVV\LQWKH6WDWHRI
(ULWUHD:HDSSUHFLDWHDQGFRQJUDWXODWH\RXULQLWLDWLYH
DQGZLOOGH¿QLWHO\KHOSLQQRYDWLQJDJULFXOWXUDO
mechanism in developing countries by using the
H[SHULHQFHIURPWKH,VUDHODJULFXOWXUHLQQRYDWLRQV
Thank you
Zeru Woldemichael,
Chairman of the Board, Shemshemiya
Commercial Farm, State of Eritrea

²§¦³
³¡©£ ¨¦¬´¥²
ª¦³ª¥´ª£¨§£¨£´¨§£¨²¦´¯£®¦¡¨³ª
³£²£¬ª©£ ¨¦¬´£¦ª²«´¥¨´ª¦£±¦
²´
«££¡£¨¬£¥²¨
§¾¾¦´¡¦³¨²¡§£££²±¦²£²³

Good Day,
We would like to receive digital copies
RI$JUR,VUDHO
$VDZD\RIKHOSLQJWRSURPRWH\RXU
PDJD]LQHZRXOG\RXSHUPLWXVWRPRXQW
copies on our local website here?
Thank you and regards,
Melissa Squires, Library Supervisor,
Guyana School of Agriculture

Dear Edna,
Congratulations – very
We’ll of course pass it
organisations.
Best regards, Ruve
Director General,
Ministry of Agricultu

£ª²¢±¦©£
§£²ª§£°¨§£³ª¦
´¯£®¦§£ª££ª¬¨ª
©¥´¦±¡£¨£¦¦£¨¦ª
´ª²¡§£ª³ª¥²²¬
´£´±«¬´¥´
©££ª¬¤²³£¦¡¨

¢²±ª¬¦
´³£¡ª¬¨¦¬¤¦¥¦¥
°££¨¢¦¡©£ ¨ª
´¦±¡´ª¨ª£´¬¦
£´¬¦ª¢±ª°²²±¡¨
´¦±¡¦²®³¥³¨³£©£ ¨
¦§£¨£³´²®¨´£¦²³£
¦«¡¦§£«ª¨¬³²´¡¥
©¨¦«©²£
£¦±¡¡£

£´²«²¨¡
¦²³£
©£ ¨´§²´
´¡¦³¦¦¥´
§²´¦¦¥ª²³
"¥£²

ª£¾££´²£²

17 ||

14.7.2016

מושב חמדת ,בקעת הירדן
)צילום :פני אלימלך(

~21~  ~#50~ 2017
 ~~~ ~~# ~80%w
   ~ ~~~~
~#
מיקי נירון

אי שם בבקעה ,אי שם בבקעה
קורץ לו ישוב ששומר על הקו
כמו קורא לשלום הוא ומגיש
בתקוה
שלל פרחי צבעוני וסחלב*.
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עוד מספר חודשים יחלו החגיגות
לציון יובל השנים למלחמת ששת
הימים ובכללם את הקמת הישו
בים ביהודה ושומרון ,רמת הגולן
ובבקעת הירדן .בימים אלו מתחי
לות ההכנות לקראת חגיגות ה50
בבקעת הירדן ,מה שמאפשר לתוש

בים להביט לאחור ולהתגאות במה
פך שעבר האיזור ,עליו כתב ב1867
הסופר מארק טווין" :לא מאמין שבן
אנוש יכול לגור במקום".
זה היה ב 1867ובכלל ,טווין לא
שפע מחמאות על ארץ ישראל )בל
שון המעטה( ,אבל כיום המועצה

האזורית בקעת הירדן משתרעת על
פני  860אלף דונם ) 30%משטחי
הגדה המערבית( ומאוכלסת די בד
לילות .מרבית תושבי הבקעה מת
פרנסים מחקלאות ,בעיקר מגידולי
תמרים ,תאנים ,פלפלים ,תבלינים
וענבים .הרוב המוחלט של התוצרת

מגי מיודק” :במזג אוויר הזה ,אנחנו משוועים
לסיוע ,כי לא נצליח לעמוד עוד זמן רב
בתעריפים האסטרונומיים הללו .גם בנושא
ידיים עובדות כל הקלה תעזור ,כי אין לנו
ברירה אלא להעסיק פלסטינאיים .העלויות
שלהם מאוד גבוהות ואנחנו סובלים מהרבה
תביעות מצידם ,הקשורות להטבות שכר.
אנחנו לחלוטין תלויים בהם ,אבל אין לנו דרך
להתמודד עם כל התביעות האלו“
עראפת ,לא חתם על ההצעה המ
פתה שקיבל מברק ומקלינטון בקמפ
דייויד ) 98%מהשטח הכבוש(.
התפישה ,לפיה הבקעה חיונית
לבטחון המדינה )תכנית אלון( אף
היא קיבלה תפנית ,כאשר ראש
המוסד ,מאיר דגן ובכירים במערכת
הביטחון וצה“ל ,הודיעו כי הם תומ
כים בויתור על הבקעה במו“מ.
כיום מעמדה של הבקעה רגיש אף
יותר ממעמדם של שטחים מסוימים
בגדה המערבית ושמה תמיד עולה,
בשיחות עם האמריקאים ,כאשר
מדובר על ויתורים אסטרטגיים
עתידיים על תוכניות לשלום ,אולם
עד עתה הצליחה בקעת הירדן לח
מוק מתחת לרדאר.

ימים ראשונים
מגי מיודק ,מראשונות מושב
פצאל ,נזכרת” :ב 1971בעלי ואני
פנינו לתנועת המושבים שהעמידו
בפנינו שלש אופציות להתיישבות –
רמות ,חצבה או פצאל .בחרנו בפצאל
כי לשני המושבים האחרים הייתה
המתנה יחסית והתנועה מאוד תמכה
בהתיישבות בבקעה .היינו עוף די
מוזר כיוון שהגענו כנשואים לישוב
שבו היו רווקים צעירים שהגיעו מי
שובים ותיקים יותר כמו נהלל .נס
ענו באמצע אפריל עם נציג התנועה
עד לפצאל ,ירדנו מהאוטו ואז בעלי
הבחין שכמה מהבחורים שקטפו
חצילים ,היו חיילים שלו בצנחנים.
באותו רגע הוא הבין שאנחנו במקום
הנכון והחלטנו להישאר“.

החקלאית ,כ ,80%הולך ליצוא .לא
פחות חשוב ,חקלאי האיזור מעסי
קים כ 6,000פלסטינים.
במשך שנים ארוכות תמכו
ממשלות ישראל בחקלאי הבקעה.
יצחק רבין ואריק שרון ,העניקו
לחקלאי הבקעה מענקים ובתקופ
תו של רבין כראש ממשלה ,עברה
החקלאות המקומית פריצת דרך.
רבין נתן לחקלאים מענק של 60%
מההשקעה ושטחי החממות קפצו
מ 100דונם ל.600
בשנת  2014ספגו חקלאי הבקעה
מכה קשה ,עקב החרם שהוטל על

סחורות חקלאיות מהגדה המערבית
באירופה ) .(BDSרבים מהחקלאים
עברו לשיווק בשוק המקומי או אית
רו שווקים חדשים בעיקר ברוסיה
וגם בארה“ב .חרף הירידה ברווחיות,
החקלאים בבקעה עמדו בחרם לבדם,
ללא כל עזרה ממשלתית ושרדו.
בבקעת הירדן הוקמו מיד לאחר
מלחמת ששת הימים ועד לשנים
האחרונות  21ישובים עם אלפי מש
פחות ,איזורי תיירות פופולאריים,
ענף חקלאות המייצא לכל המדינות
בעולם )כמעט  80%מתוצרת התמ
רים הישראלית( ואיזורי בילוי ופנאי

למשפחות .כל אלו לא היו מתאפש
רים ללא אמונה של מספר אנשים,
שלא חששו מהמסתננים מירדן
וממזג האוויר הקשה באיזור.
כאשר הותקף בכנסת על המענ
קים הנדיבים שהעניק לחקלאי הב
קעה אמר רבין” :עבורי בקעת הירדן
היא לא התנחלות ,אלא התיישבות
חקלאית “.אלא שמאז כיווני הרוחות
השתנו .כאשר כיהן כראש ממשלה,
הסכים אהוד ברק לוותר על הבקעה,
בתמורה לשלום עם הפלשתינאים
וגם אהוד אולמרט תמך בגישה זו.
למזלם של תושבי הבקעה ,יאסר

מה את זוכרת מאותם ימים?
”גרנו במקום ארעי שבו ממוקמת
היום האוגדה ליד מעלה אפרים.
כמו שהיום הצעירים נוסעים להודו,
אפשר לומר שזה היה המזרח הרחוק
של שנות ה .70היינו מאוד מחויבים
לכל משימה בישוב ,שהוגדר כמוש
בוץ והשמירה בו הייתה חיונית.
”היינו אז ישוב מבודד מכל דבר
ונדרשנו להביא אספקה מירושלים,
אבל צלחנו הכל ואפילו התרחבנו
באופן משמעותי .למעשה ,תפקד
נו כהיאחזות נח“ל לכל דבר ,כיוון
שגנדי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז,
חייב אותנו להחזיק לפחות ארבע
עמדות שמירה .היינו פחות מ30
איש באותם ימים והיום אנחנו כבר
מאה משפחות“.
דוד אלחייאני ,ראש המועצה

דוד לחייאני ,ראש המועצה האזורית
בקעת הירדן

האיזורית שהגיע לבקעה ב,1983
נזכר בימיו הראשונים באיזור" :בגיל
 ,23ביוני  1983הגעתי למושב אר
גמן ,כדי להתרשם מהישוב ובאותו
יום היה לוהט בצורה בלתי רגילה,
אש .אשתי הייתה אז בהריון והיה לה
מאוד קשה אבל עוד כבן גרעין נח"ל
לשדמות מחולה ב 1979התאהבתי
בנופים וכחייל רציתי לחזור לשם.
"במהלך השירות הצבאי ,כדי לה
גיע לביקור במושב ,הייתי נתקע
כל פעם בירושלים או בבית שאן,
כי באותן שנים ,כמעט לא נסעו
שם מכוניות והכביש פשוט היה ריק
לחלוטין .כמובן שמאז כבר חל שינוי
דרמטי ,לא רק בתחבורה אלא בכל
התחומים".
אותו שינוי דרמטי שמזכיר
אלחייאני ,הוא זה שמוביל רבים
מהילדים שנולדו בבקעה ,לחזור
בשנים האחרונות למקום הולד
תם ולהקים בית בשממה שהפריחו
הוריהם.

האווירה במושב
אחד מאותם בנים הוא גיל רוז
נבלום ,בן  ,33שחזר לפני כארבע
שנים למושב נעמה ,בעקבות הרצון
לעסוק בחקלאות” :עכשיו עומדים
לציין יובל ,אך גם בחגיגות ה25
היה כאן שמח “,הוא נזכר” .זה אירוע
שחקוק לי במיוחד ,כי בתור תלמי
די בית ספר בכיתה ב‘ ,השתתפנו
במופע ,מה שגרם לי להרגיש חלק
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גיל רוזנבלום” :הרגשנו אז שאנחנו כנראה
היחידים בעולם ,שיכולים לשחק כדורגל
בשתיים בצהריים ,באוגוסט כשכל כך חם
בחוץ .תחושת החופש והביטחון שהייתה
לנו אז ,היא זו שחווה עכשיו הבן שלי -
האפשרות להסתובב במושב ברוגע ,זה לא
משהו שקורה בכל מקום .גם החיבור לטבע
פה הוא עמוק מאוד“
מבקעת הירדן ועורר שייכות מש
מעותית .הרגשנו אז שאנחנו כנראה
היחידים בעולם ,שיכולים לשחק
כדורגל בשתיים בצהריים ,באוגוסט
כשכל כך חם בחוץ .תחושת החופש
והביטחון שהייתה לנו אז ,היא זו
שחווה עכשיו הבן שלי  -האפש
רות להסתובב במושב ברוגע ,זה לא
משהו שקורה בכל מקום .גם החיבור
לטבע פה הוא עמוק מאוד“.
החום הכבד ,המרחק וחוסר התע
סוקה – אלה הם רק חלק קטן מה
קשיים שמאתגרים את הצעירים,
שבוחרים לגור ולבנות חיים באיזור,
אך את גיל כל זה לא הטריד" :קודם
כל יש מזגן ומי שלא חייב להיות
בחוץ ,נשאר בבית ,כמו בכל הארץ
בתקופה הזו .מי שגדל בפריפריה,
לא חושש מנסיעות ארוכות ובכל
זאת ,עבור כל דבר הכי קטן צריך
לנסוע פה מרחק מסוים .העובדה
שיש פה חבורה מצומצמת של חב
רים ,עשויה להעכיר את האווירה
בתוך הישוב ,אם יש מתיחות
מסוימת ועדיין היתרונות גוברים
על החסרונות.
”קודם כל ,האווירה במושב ,השקט
והרוגע ,החיבור למקום ולסביבה
מספקים אותנו יותר מבילויים בעיר
הגדולה .אנחנו יושבים הרבה ביחד
עם מי שהיו חברי ילדות שלי ובנות
זוגם ,באווירה אינטימית וכיפית .כל
זה הצטרף לרצון שלי לעסוק בחק
לאות ,כך שהכל התחבר יחד“.
מה שמדהים הוא שדרך ההתמו
דדות שמתאר גיל ,אינה שונה כהוא
זה מהאופן בו התמודדו לפני 45
שנה ,עם אותם קשיים ,כפי שמ
תארת מגי” :אותם ימים של ראשית
הישוב התאפיינו בבידוד גדול .היינו
צריכים להיות קהילה חזקה ולתמוך
אחד בשני ,כי המרחק למעשה הביא
לקירוב לבבות .אם לא היינו תומ
כים אחד בשני כל השנים ,לא היינו
צולחים את הדרך.
”כמו בכל הישובים היו עליות
ומורדות .אחד המבחנים הגדולים
שלנו ,היו במלחמת יום כיפור ,שבה
איבדנו שני בחורים ורוב הגברים
גויסו ,כך שהנשים החזיקו לבד את
הישוב במלחמה ,אבל גם על זה
התגברנו וב 1975עברנו לנקודת
הקבע“.

נדחקנו לקרן זווית
שלא תהיה טעות ,לא הכל בבקעה
סוגה בשושנים .בין דור המייסדים,
יש גם כאלו שעבורם הדרך מאז
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ועד היום הייתה עקלקלה וקשה עד
מאוד.
ניבה בן ציון ,ממייסדות נתיב
הגדוד ואלמנתו של אבי בן ציון
ז“ל ,אחד החקלאים המובילים
באיזור שנרצח לפני כשנה וחצי,
מביטה לאחור בתחושות מעורבות:
”הגענו לבקעה ב 21בנובמבר 1976
מטעמי ציונות ובעקבות הרצון לה
צטרף לעשייה משמעותית בתחילת
הדרך .אחרי שעברנו יחסית בשלום
את חילוקי הדעות על אופי הישוב
ואת היעדר התשתיות במקום המ
בודד ,אני יכולה לומר שהמהפך
בבחירות  77די טרף את הקלפים.
מאותו רגע ,לדעתי ,כמעט שלא
הוקמו ישובים בבקעה.
”בתחושה שלי ,מאותו רגע נד
חקנו לקרן זווית וכבר לא היינו
איזור עם עדיפות לעומת הערבה,
הגולן ,יהודה ושומרון וחבל קטיף.
בין כל ההסדרים במשך השנים,
הבקעה נשארה אי שם מאחור וב
תקופה ההיא הישובים לא גדלו מב
חינה דמוגרפית .היום המצב שונה,
בשל העובדה שילדינו חוזרים ומ
תיישבים פה ,אבל אז לא היה שום
מהלך שתמך בצמיחה שלנו ולדעתי,
גם היום אין יותר מדי נכונות מצד
גורמים ממשלתיים לסייע לבקעה“.
מטבע הדברים ,הרצח של בעלה
לפני כשנה וחצי ,שינה עבור ניבה
את כל החיים ,אבל מחוץ לבית,
היא אומרת ,הכל נשאר אותו דבר:
”בעלי אבי היה חקלאי גדול בבקעה
ולא נותרו הרבה כמוהו .בכל מקרה,
ההתנהלות כאן בנושאי הביטחון
והחקלאות נשארה כפי שהייתה
לפני כן וזה עצוב ,למרות שזה המ
נגנון בו ישראל מתנהלת מאז ומ
עולם.
”אם פעם היינו מתיישבי הארץ,
בלב לבו של הקונצנזוס הישרא
לי ,אז היום יש אנשים שקוראים
לנו מתנחלים ורבים לא בטוחים
שהישובים פה בכלל חוקיים .מב
חינתי ,אם מסתכלים היום ונזכרים
איך הייתה הבקעה לפני  40שנה,
אז כמובן שיש כאן עילה לגאווה
גדולה .לצד זה ,יש גם עצב גדול
ותהייה על המשך הדרך ,בעיקר
במובן הכלכלי ,בשל כל המכשולים
שמערימים עלינו בענף החקלאות".
דוד אלחייאני ,ראש המועצה,
הרבה יותר אופטימי ומגדיר את פי
תוח האיזור כסיפור הצלחה ישרא
לי .השגשוג והצמחיה ,מבחינתו של
אלחייאני ,רק ילך ויתעצם מעתה:

אזרוח נח“ל מחולה )צלם :פני אלימלך(

היאחזות משואה 1970
)ארכיון צהל(

"אותו מדבר צחיח משנות ה,70
הפך לסביבה ירוקה עם 52,000
דונם של חקלאות ,שכוללים 80%
מהתמרים בארץ 45% ,מהתבלינים,
 6000דונם פלפל 5000 ,דונם ענבי
מאכל ועוד גידולים ייחודיים .הגע
נו לאיזור ,שבו בקיץ הטמפרטורות
מגיעות ל 50מעלות והעתיד כאן
לוטה בערפל מבחינה מדינית ,אבל
למרות כל אלה הצלחנו לעשות את
הבלתי יאומן“.

ארץ המרדפים
ארץ טובה שהדבש בעורקיה
אך דם בנחליה כמים נוזל.
ארץ אשר הרריה נחושת
אבל עצביה ברזל.
ארץ אשר מרדפים קורותיה,
אלפיים דפים ועוד דף,
עד שנשרף
עוד מעט כל חמצן ריאותיה
בגלל מרוצת המרדף**
אלחייאני ,חקלאי במקור ,נמשך
להנהגת האיזור ,בעקבות אותם
קשיים שהעסיקו אותו ומעסיקים
כעת את בנו שמנהל חוות תבלי

נים" :הנושא החקלאי מאוד קרוב
אלי ולא בכדי" ,הוא מסביר" :יזמנו
לפני מספר שנים ,תוכנית תקן הג
דלת נחלה מ 35ל 80דונם ומרבית
הישובים כבר מתקדמים בכיוון .הכ
שרנו קרקעות לבנים חוזרים ,שיהוו
 50%מהישובים .יש פה קהילה של
צעירים ,חינוך טוב וכל המרכי
בים הדרושים כדי שנלך ונגדל.
קצב הצמיחה הדמוגרפית בשנתיים
האחרונות כמעט הגיע ל 5%והשנה,
כבר יש פה יותר מ 5000תושבים".
את המספר הזה היה קשה לד
מיין בתחילת שנות ה 70ורוב הק
רדיט על כך מגיע לוותיקים שלא
התייאשו בשום שלב ונאחזו בבקעה
בציפורניהם ,גם בתקופות הקשות
ביותר.
כמרכזת המשק במושב ,מגי עסו
קה היום בתנופת הקליטה בפצאל
ונעמה ,שעדיין קולטים במתכונת
האגודה החקלאית המסורתית” .עד
שנת  82נבנו כ 17ישובים ,אבל
ממש לא דמיינו בהתחלה שזה ית
פתח ככה ובכזה קצב“.
מגי מתגאה” :לישובים החדשים
שהוקמו אחרינו כבר היה יותר קל,

כי הם לא סבלו כמונו בתקופת ’ארץ
המרדפים‘ .זה שהשכלנו לבנות
קהילה בריאה ותומכת שקולטת עד
היום את מרבית בנינו ,מעורר בנו
גאווה ונותן לנו את הכח והחוסן לה
משך .קהילה שלא קולטת ולא רואה
דור המשך ,מבחינתי אין לה זכות
קיום .זאת המהות של ההתיישבות.
מעל  30%מהבנים בפצאל כבר חזרו,
כך שבסופו של דבר מישוב מנותק
ומרוחק ,הפכנו לאיזור נגיש ופורח
שנמצא במרחק שעה ממרכז הארץ“.
נעמה הוא אחד הישובים הקטנים
בבקעה ובמשך שנים לא היה שום
עניין בקליטה ,אך מרגע שהבנים
הגיעו לגיל הנכון ,חל שינוי משמ
עותי והחלום אכן מתחיל להתגשם,
כפי שמספר גיל רוזנבלום” :המס
פרים עצמם לא גדולים ,אבל אחוזי
החזרה יפים ואנחנו עכשיו בפתחו
של תהליך גדול .יש כוונה להכפיל
את עצמנו ,כשעל הנייר כרגע תהיה
בנייה של  70בתים ,מתוכן  24נח
לות לבנים והשאר מוניציפאלי“.
”אם יש משהו שיכול להפיל את
הצמיחה הזו הוא נושא התעסוקה,
אך גם זה פתיר“ ,טוען גיל” .הרבה
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גיל רוזנבלום ובני משפחתו,
ממושב נעמה

צעירים חוששים מהעניין הזה לפני
שהם מגיעים – כי אם אתה לא חק
לאי ,כנראה שתעבוד בתחום כלשהו
בחוץ ,כמו אשתי למשל שעוב
דת בירושלים .במקביל ,המועצה
גם צריכה לדאוג לתרבות וחיזוק
ההיכרות בין הצעירים בישובים,
כי למעשה אין לי שום דרך להכיר
אנשים בגילי מישוב אחר וזה חסר“.
כמו בכל הארץ ,גם כאן באופן
טבעי ,החקלאים נלחמים בשיניים
כדי לשרוד החקלאות וחרם המוצ
רים של תנועת ה BDSעל הבקעה
רק מקשה עוד יותר" .עד עכשיו
הממשלה העדיפה לטמון ראשה
בחול ולהתחמק ",טוען אלחייאני:
"לשמחתי הרבה ,השר גלעד ארדן
קיבל את המשרד והתקציב כדי
לטפל בזה ,כך שסופסוף הממשלה
הבינה שיש בעיה חמורה .מחירי
המים שאנחנו משלמים הם הגבוהים
ביותר ,אך הגיע הזמן להשוות
מחירים .אנחנו מבינים את הבעיה
הפוליטית שיש במהלך כזה ,אבל
במקרה הזה ,רצוי להפגין מנהיגות
ולדאוג לשוויון .לצערי ,הפוליטיקה
מנצחת את המוסר האישי".
מגי מסכימה ומתריעה מפני
קריסתו של ענף החקלאות בבקעה:
”בייחוד במזג אוויר הזה ,אנחנו מש
וועים לסיוע ,כי לא נצליח לעמוד
עוד זמן רב בתעריפים האסטרו
נומיים הללו .גם בנושא של ידיים
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עובדות ,כל הקלה תעזור ,כי אין לנו
ברירה אלא להעסיק פלסטינאיים
בשטחים שמעבר לגדר .העלויות
שלהם מאוד גבוהות ואנחנו סוב
לים מהרבה תביעות מצידם ,הקשו
רות להטבות שכר .אנחנו לחלוטין

לידי ביטוי היכולות של המתחרים
בארץ לצד הנאת הקהל כמובן .עד
היום ,קיימנו למעלה מ 20אירועים
ברחבי הבקעה וברגע שהפרויקט
יתקדם ,זה יוביל גם להמון מקומות
תעסוקה .בנוסף ,צפוי לקום כאן

אומר שלפני כן הזניחו אותם .הקושי
במערכת הציבורית שדורשת שקי
פות ,מתבסס על הסיבות שבגללן
לא מפתחים את בקעת הירדן...
"אם אני רוצה להוביל מהלך ,אני
צריך להסביר למה צריך להעדיף

דוד לחייאני" :אם אני רוצה להוביל מהלך ,אני צריך להסביר למה
צריך להעדיף אותי על פני חקלאי בערבה וזה קשה מאוד .המדיניות
היא להביא לידי ביטוי את הנתונים ,לעמוד מול המערכות והגורמים
המדיניים כדי לשכנע .ככה זה עובד אבל אף אחד מאיתנו לא צריך
להיות שונה מחקלאי בערבה או מהחקלאי בגולן"
תלויים בהם ,אבל אין לנו דרך לה
תמודד עם כל התביעות האלו .פעם,
עוד יכולנו לפנות לקק“ל והחטיבה
להתיישבות שתמכו בנו לא מעט,
אך היום גם זה לא קורה“.
בנוסף לחקלאות ולצמיחה הד
מוגרפית ,אלחייאני מתכנן כמה
פרויקטים נוספים ,שיתרמו מש
מעותית לפיתוח האיזור" :ביקשנו
הרשאה לתכנן פארק מוטורי בגו
דל  540דונם כדי למצב את הבקעה
כמרכז הספורט המוטורי בישראל.
מדובר בצורך ארוך שנים של אוהבי
הענף ובאתר כזה ,סופסוף יבואו

אתר טבילה ,השלישי בחשיבותו
לנוצרים בארץ ובו ייפתחו גם מרכז
מסחרי ומרכז מבקרים אחרי עשרות
שנים של פניות בנושא".
האם אתה מרגיש שהמדינה עדיין
מעוניינת בפיתוח האיזור או שיש
תחושה שהמדינה זנחה אתכם בשנים
האחרונות?
"היה לי ויכוח לאחרונה בנושא
ובו טענתי שכל ראש מועצה צריך
לבטא עצמו .אחרי מבצע 'צוק איתן'
למשל ,המדינה החליטה לשים המון
כסף בישובי עוטף עזה ,אבל זה לא

אותי על פני חקלאי בערבה וזה
קשה מאוד .המדיניות היא להביא
לידי ביטוי את הנתונים ,לעמוד
מול המערכות והגורמים המדיניים
כדי לשכנע .ככה זה עובד אבל אף
אחד מאיתנו לא צריך להיות שונה
מחקלאי בערבה או מהחקלאי בגולן.
"אם כבר נותנים ,אז יש לתת
לכולם .כולנו צריכים להיות שווים
בין שווים ואני לא שואף להחלטה
ספציפית הנוגעת לתושבי הבקעה.
ישראל צריכה לקבוע מדיניות קבו
עה ,אבל לצערי אין לה אסטרטגיה
ברורה – מאז הסכמי אוסלו ,בכל

שנה מחדש ,אנחנו נאלצים להילחם
על תקציבי המחקר ופיתוח".
כרגע ,האווירה באיזור עדיין
שגרתית אך בינואר  2017ייפתחו
חגיגות ה 50ברוב הדר ,באירוע
מרכזי וגדול .בעקבותיו תבוא סדרת
אירועים לאורך כל השנה ,שמטר
תם חיזוק הגאווה הפנימית ,תחושת
השייכות והערבות ההדדית.
אז איך תיראה בקעת הירדן בעוד
עשור?
”אני מקווה שיהיו יותר אנשים,
אבל שלא נהפוך להיות מגה מו
שביל של  400משפחות במושב“,
מקווה גיל רוזנבלום” :שנשמור על
האינטימיות היחסית ונישאר כמו
שאנחנו ושהמודעות של אנשים
מבחוץ כלפינו תגדל ,כי רבים מתו
שבי ישראל לא יודעים מה הולך
ואיפה אנחנו נמצאים“.
”עוד הרבה שנים של פריחה“,
מאחלת מגי לשכניה בפצאל ובכל
הישובים סביב” :במשך  50שנה הפ
כנו מדבר למקום פורח .מי שהיה
נוסע בכביש  90פעם ,היה רואה
רק חול וחול והיום רואים מט
עים לאורכה ולרוחבה של הבקעה,
ישובים פורחים ,ילדים ומתיישבים
צעירים .אני מאמינה שנגדל ונרבע
את עצמנו ב 50שנים הבאות“.
* אי שם בבקעה .מילים :נח ור
שואר
** מרדף .מילים :ירון לונדון
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נוער האיחוד החקלאי בשוק
האיכרים בביתן אהרון
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פרג‘ון וילדה  -במבצע הנקיון
בחוף זיקים ובשמורת הטבע

בוגרי קורס המד“צים של תנועת
בני המושבים מעמק המעיינות
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