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עמוס דה־וינטר

חמש מ המסכם  צור,  איר 
־שנים רצופות כמזכ”ל תנו
התא וכיו”ר  המושבים  ־עת 

חדות חקלאי ישראל, מתיישב מולי 
הבא  השנה  ראש  לכבוד  לראיון, 

עלינו לטובה. כאשר אני שואל אותו 
במהלך  הגיע  אליהם  ההישגים  על 
חמשת השנים האחרונות הוא אומר: 
“קודם כל, במהלך אותן חמש שנים 
הצלחנו להציב את תנועת המושבים 

לק יכול  לא  היום  הבמה.  ־במרכז 
רות מצב, שנופלת החלטה שתנועת 

־המושבים היא לא צומת מרכזי שה
שתתף בה, לא בחקלאות לא בחברה 
או בקהילה ובוודאי שלא בנוער וזה 

־הדבר הכי משמעותי שעשינו. החז
רנו את התנועה למקום המשמעותי 

שבו הייתה לאורך השנים.
“דבר נוסף,” מוסיף צור, “החזרנו 

את העיסוק בערך הבסיסי ממנו אנו 
שלי,  לצוות  אמרתי  תמיד  יוצאים. 
תנועת  עובדי  להם  קורא  לא  שאני 
אומר  אני  שליחים,  אלא  המושבים 
‘בואו  עושים,  שאנו  דבר  בכל  להם 
אנחנו  במה  נראה  לערכים,  נחזור 
וזה  וזו תהיה הדרך שלנו’  מאמינים 

תמיד עובד.
הפ של  לרזולוציות  אכנס  ־“אם 

וראשונה  בראש  אז  שלנו,  עילות 
הכ כמעט  המושבים,  בני  ־תנועת 

כהונתי,  במהלך  עצמה  את  פילה 
־בכמות החניכים שמשתתפים בפעו

לות ובמספר הפעולות. עשינו רבות 

וההתקדמות הגדולה אירעה עם כל 
מי שניהל את בני המושבים, גם עם 
שטרסנוב  סיגל  עם  גם  לוזון,  אייל 
וגם עכשיו עם שירי ארדיטי נחום.”

אתה יכול לתת מספרים?
־“ודאי. רק בקיץ האחרון יצאו לפ

עילות שטח שכוללת שנת לילה של 
אדירה.  כמות  שזו  חניכים,  26 אלף 

־בני המושבים היא תנועת נוער גדו

לה אך מעבר לזאת, אין ספק שהיא 
ביותר,  האיכותית  הנוער  תנועת 
שלנו  והנוער  הילדים  את  שלוקחת 

לפעילות הכי מאתגרת שיש.
מס הפעילות  פסגת  ־“מבחינתי, 

הראשון,  אירועים:  בשני  תכמת 
‘קורס  )מה שכונה בעבר  ט’  סמינרי 
משתתפים  במסגרתם  מד”צים’(, 
שנה, שבמשך  בכל  חניכים  כ־2000 

מחני הופכים  בלבד  ימים  ־עשרה 

“שר החקלאות הודיע שיחד אתנו הוא מתכוון להוריד את מחיר המים 
השפירים, ללא יותר מ־1.50 לקוב. ההתאחדות הגישה נייר עמדה ברור 
ובו נוסחה מורכבת, שמחד, מי שקונה היום מים בזול ישלם קצת יותר 
ומצד שני, המחיר לקונה מים שפירים ממקורות ירד באופן משמעותי, 

כאשר מחיר המטרה שלנו הוא 1.50־1.60 ₪ לקוב - לא יותר מזה”

כים למדריכים - ועוד לא נתקלתי 
בהורה אחד, שאמר לי על הילד שלו 
שאחרי הסמינר הוא לא ראה שינוי 

־בהתנהלות, בהתנהגות, בבגרות וב
הילדה  או  הילד  של  העולם  ראיית 

שלו.
משמ שמבחינתי  השני  ־“האירוע 

עותי ביותר, הינו המפעל לזכרו של 
בסוכות  יתקיים  שהשנה  יפה,  יוסי 
הקרוב, ברמת הגולן. מדובר באירוע 

־בו אנו מביאים לידי ביטוי את הע
הארץ,  אהבת  ערכי   - שלנו  רכים 
ידיעת הארץ, עבודה והנגיעה בארץ 

־- באדמה. אמנם במקרה זה לא בח
עם  מגיעים  אנו  עדיין  אך  קלאות, 

למ הארץ,  ואהבת  להכרת  ־הילדים 
ובעיקר  בקרקע  נוגעים  הם  בו  קום 
סיפוק  עם  יוצאים  הם  בו  למקום 
עוזרים  שהם  מבינים  כשהם  אדיר, 

הד כל  את  ולעשות  לשבח  ־לטפל, 
ברים שאנחנו רוצים, בארץ הקטנה 

שלנו שכולנו כל כך אוהבים.
־“כל זה לא מוריד מחשיבותם וע

שאנחנו  הפעילויות  שאר  של  רכם 
עושים. כללית, אני מאמין שכל ילד, 
ילדה, נער ונערה שהולכים לתנועת 
ממישהו  אחרים  אזרחים  יהיו  נוער, 
שמעולם לא היה בתנועת נוער. יש 
לא  עוד  עבודה,  המון  עוד  פה  לנו 
יש  והנחלה. לצערי,  למנוחה  הגענו 

הפעו בין  מידי  גדול  איכותי  ־פער 
פעולות  יש  למושב,  מושב  בין  לות 
וישנם  שיש  גבוהה  הכי  ברמה  שהן 
להשתפר.  במה  לנו  שיש  מקומות 
לשיפור  קשה  מאוד  עובדים  אנחנו 
אנו  שינוי,  לעשות  וכדי  הפעילות 
זקוקים גם לתפישת עולמו של ראש 
העולם  ולתפישת  האזורית  המועצה 

של תושבי המושב. בסופו של דבר, 
שיתוף  שיש  ובאזורים  במושבים 

המשמ ההבדל  את  רואים  ־פעולה 
עותי לחיוב וישנם מקומות שרואים 

־זאת פחות. אגב אנחנו כל הזמן גד
לים ומצרפים אלינו ישובים נוספים.
הנו תנועת  זו  המושבים  ־“בני 

גובים  לא  אנחנו  בה  היחידה,  ער 
ההשתתפות  עבור  בחוג  כמו  כסף 
פעילויות  עבור  רק  אלא  השנתית, 

גובים  אחרות  בתנועות  כטיולים. 
סדר גודל של 1000 שקל. אם היינו 

־גובים את אותו הסכום היה לנו תק
גבינו  לא  מיליון שקל.   40 ציב של 
זו תפישת העולם שלנו, שכולם  כי 
כתנועה  שאנחנו  לתנועה,  נכנסים 
ביחד עם תקציב של תנועת הנוער, 
כל  עם  המושבים,  בני  את  מחזיקים 
הגדולות, שהן  המגבלות תקציביות 
מולן  מתמודדים  ואנו  קיימות  אכן 

ביום יום.
לצוות  אודות  מתאפשר  זה  “כל 

המוש בבני  דופן  והיוצא  ־המרכזי 
ואני  נהדרת  עבודה  שעושים  בים, 
רק יכול להוריד את הכובע בפניהם 
וכמובן להודות לעומדת בראש צוות 

בני המושבים, שירי ארדיטי נחום.”

לאחר קיפאון של שנים בתחום 
הקרקעות, הגעתם לתוצאות, גם אם 

לא כולם מרוצים מהן...
הכפרי  במרחב  הקרקעות  “תחום 

הטר אולי  הוא  בפרט  ־ובמושבים 
ספק  אין  שהיתה.  גדולה  הכי  גדיה 
בזכות שלנו על הקרקע. לבוא היום 
ב־2016 ולומר כמה הקרקע שווה זה 
לא הוגן, כי זו לא כל התמונה! הרי 
הקרקע,  את  משביחים  שהיינו  בלי 
הייתה  לא  היא  הקרקע  עיבוד  בלי 

שווה לאף אחד.
הוותי להתיישבות  היום  ־“לבוא 

קה שקנתה את הקרקע הזאת בכסף 
נתנה  ובהמשך  המדינה,  קום  לפני 

־אותה לקק”ל, כי אנשים אמרו: ‘אנ
נהיה,  לא  אחד  ויום  ודם  בשר  חנו 
אך הציונות תישאר פה לעד’ ואחר 
כך הקרקע הועברה למנהל מקרקעי 
ישראל. אין עוררין על הזכות שלנו 

בקרקע, גם בישובים שהוקמו אחרי 
קום המדינה והגנו על גבולותיה.

וב יוסף  במעלה  קורא  היה  ־“מה 
היו  לא  החדשים  העולים  אם  גליל 
באים, לוקחים את הקרקע ומייצרים 
ממנה יישובים? לא היה שם דבר! ומה 
היה קורה בערבה ובנגב ובכל מקום? 
חושבים  אנשים  הארץ!  במרכז  וגם 
שדרום השרון תמיד היה יפה ויקר, 
השרון  דרום  שנה   50 לפני  רק  אך 

היה ביצה גדולה ולא לפני 100 שנה. 
זה מבחינת הצדק שלנו, שאינו מוטל 

בספק גם בעיני הממשלה.
צודקים  היינו  נכון,  שני,  “מצד 
במשך  ולצערי,  הקרקעות  בעניין 
כל  הלכנו  כי  הפסדנו,  רבות  שנים 
הזמן עם ה־100% צדק שלנו ומנגד, 
כל הזמן היינו בהשהיה. כך קיבלנו 
החלטה אסטרטגית שאנחנו הולכים 
המקסימום  את  שנעשה  להסדרה, 

־שניתן לעשות, אבל הולכים להסד
רת זכויותינו בקרקע. כתוצאה מכך, 
שמספרה  הראשונה  ההחלטה  יצאה 
המוכר הוא 979 )למרות שהמספרים 
את  המסדירה  הזמן(,  כל  משתנים 
חלקת המגורים, 2.5 דונם לשלושה 

־בתים, מתוכם חצי דונם מאושר לפ
עילות לא חקלאית )פל”ח(.”

אבל בעבר הציעו להתיישבות 
העובדת הצעות הרבה יותר טובות 

והם סירבו לקבלן.
אנו  אם  הזמן,  בציר  נכון,  “זה 
להגיע  היה  ניתן  אחורה  מסתכלים 
אך  טובים,  יותר  הרבה  להסכמים 
להגיע  התעקשו  תמיד  בהתיישבות 
ל־100%. הגענו למצב שלהתיישבות 
נותרו  המדינה  קום  אחרי  שקמה 
חוזים  רק  היו  זכויות,  אפס  כמעט 
והיינו  שמתחדשים כל שלוש שנים 

חייבים לקבע דרך מציאותית.
“יותר מזה, אם בשנים האחרונות 
לא  מתקבלות,  היו  לא  ההחלטות 
לאותן  להגיע  היום  יכולים  היינו 
החלטות. אני מעריץ גדול מאוד של 
המרחב  את  ובנו  שהקימו  אבותינו 
הכפרי, את המושבים, בלעדיהם לא 

־היתה קמה מדינת ישראל, אבל בע

ניין הסדרת הקרקעות נעשתה טעות 
החיים  ובסוף  להכרעה  הגיעו  שלא 

הם הכרעות ופשרות.
הוא  אליו  שהגענו  נוסף  “הישג 
הלכנו  לאחרונה  התעסוקה.  בתחום 
יהודה  אזורית מטה  מועצה  יחד עם 

־לבג”צ, יוזמה של משה דדון שבסו
־פה הגענו להחלטה המאפשרת פעי

לות נוספת במבני הנחלה החקלאית 
־וזה לא נחשב כחריגה. כל מה שאנ
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חנו עושים בא מתפישה שיש להגיע 
להסדרה. הימים האלה שבהם יכולנו 
נגמרו,  רוצים  שאנחנו  מה  לעשות 
בצורה  לבנות  צריך  מהעולם.  חלפו 
מוסדרת ולהוציא מקסימום תועלות 

שמותא בצורה  הכל  אבל  ־מהמשק, 
מת לאופי המרחב הכפרי. אנחנו לא 
לאזורי  המושבים  את  להפוך  רוצים 
ורוצים  תעשיה ומרכזים לוגיסטיים 
חקלאית  פעילות  תישאר  שבמושב 

ופעילות לא חקלאית מידתית.
“היום אנחנו מקדמים מאוד גם את 
נושא החלטה 949, מיזם לא חקלאי 
של האגודה, שבמרכז הארץ מוקצה 
עדיפות  ובאזורי  למושב  דונם   60
בשיתוף  אנחנו  למושב.  דונם   120
פעולה משמעותי עם קק”ל, שם עם 

שי לנו  יש  עטר,  דני  של  ־כניסתו 
שמאפשר  משמעותי,  פעולה  תוף 
במושבים,  המיזמים  את  לקדם  לנו 
גם  מבין  דני  ובפיתוח.  בתשתיות 

שנ העוולות  את  וגם  הצרכים  ־את 
כאן  ויש  למושבים  זמן  לאורך  עשו 
הזדמנות מצוינת לתקן זאת בעבודה 

משותפת.
־“כל הפעילות שעשינו ומתאפש
־רת היום בתחום הקרקעות היא תו

צאה מהשותפות היוצאת דופן שיש 
לי עם השותף המרכזי שלי בתנועת 
שהוא  יפרח,  עמית  עו”ד  המושבים, 

בת בארץ  אחד  מספר  מקצוע  ־איש 
את  רואים  ואנחנו  הקרקעות  חום 
הדברים עין בעין. יש כאן שילוב גם 
של מקצועיות וגם של עבודה קשה 

־מאוד ואין מושבניק שלא חש בפעי
לות המשמעותית הזאת.”

הקמת את מבט מושבים. מה הם 
ההישגים שלה?

“הקמנו את מבט מושבים, שותפות 
פיקוח  וברית  המושבים  תנועת  של 
– בנינו חברה כלכלית שהיא מוצר 
כלכליות  פעילויות  לקידום  ציבורי 
ליישום  ובעיקר  מיזמים  במושבים, 
החלטות המנהל. זה לא מספיק שיש 
אותה  ליישם  צריך  מנהל,  החלטת 
ולרוב יישומה קשה יותר מלהעביר 

־אותה. מבט מושבים היא זרוע ביצו
עית ליישום אותן החלטות ובעזרתה 
העו”ז  של  הליווי  מחיר  את  הורדנו 
ב־80%, כך שגם מי שלא עובד עם 
מבט מושבים נהנה מזה, כי החברות 
והמחיר  איתנו  התיישרו  הפרטיות 

ירד לכולם.
מועדון  השקנו  לאחרונה  “בנוסף, 

שות שהוא  ‘משקארד’,   - ־צרכנות 
פות של התנועה הקיבוצית ותנועת 

המושבים לכרטיס מועדון עם הנחות 
שמצטרפים  לחברים  משמעותיות 

אליו.”
לתפקיד  כניסתי  עם  נוסף,  “דבר 

־הקמתי את אגף חברה וקהילה, שמ
מאוד.  משמעותי  אגף  הוא  בחינתי 
בחוסנו  נבחן  מושב  בסוף,  בסוף, 
רואים  אנחנו  והקהילתי!  החברתי 
שמושבים בהם החיבור בין הקהילה 
וזה  יותר  טובים  מושבים  הם  מצוין 

־משפיע על כל החיים במושב. החב
רה והקהילה גם שומרת על הערכים 
וכדי לקדם את ערכי המושב והנוער 
הפעילות  את  לייצר  חייבים  אנחנו 

הזאת.
־“האגף הזה עובד מול וועדות הת
הס מול  הארכיונאים,  מול  ־רבות, 

שושי  את  הכנסנו  לאחרונה  פרנים. 
נשר, שתתחיל לבצע תהליכים של 
דבר  במושבים,  החברים  בין  חיבור 

אנ מאוד.  חסר  מהמושבים  ־שבחלק 
שמאוד  המסעות  את  עורכים  חנו 

חשובים לפולין.
לתכנית  התחברנו  “לאחרונה 
היהדות  את  המכניסה  ‘שריגים’, 
את  חוגגים  אנחנו  שלנו.  לתרבות 
חסר  לרבים  אך  והתרבות  החגים 
מאוד את הקטע של היהדות. אנחנו 
לא רוצים להחזיר אנשים בתשובה, 
היפה,  היהדות  את  להכניס  אלא 
תקציבים  גם  השגנו  המנהגים.  את 
משמעותיים מהקרן, כך שכל מושב 
מתקציב  ייהנה  גם  לתכנית  שיכנס 

לפעילות תרבותית.”

לאחרונה התחלתם בפרויקט להנצחת 
המייסדים. במה מדובר?

כחוד לפני  סיפור.  לך  ־“אספר 
שיים נפטרה בעין יהב צ’צ’ה פורת, 
המושב.  ממייסדות  אחת  שהייתה 
הזאת.  האישה  את  אהבתי  מאוד 
בערב,  למושב  מההלוויה  כשחזרתי 

כדו קטנים משחקים  ילדים  ־ראיתי 
רגל במגרש, ילדים כמו ילדים. ואז 
האלה  הילדים  ‘מה  בראש,  לי  עבר 
יודעים על המייסדים ועל צ’צ’ה ומה 
ידעו  ‘מה  הילדים,  ומילא  פה?’  היה 

הנינים בעוד 100 שנים?’
החלטה  קיבלתי  רגע  “באותו 
שבכל מושב נשים תמונה עם סיפור 
ועכשיו  המושב  והקמת  המייסדים 

־אנחנו עובדים על זה. עשרות מוש
בים כבר העבירו את החומר ובקרוב 
נגיע ל־100% השתתפות בפרוייקט. 
פיזית  וגם  באינטרנט  גם  יהיה  זה 
בתי  ראשונים,  בית  מועדון,  בכל 

היל ייכנסו  אליו  מקום  ובכל  ־ספר 

שה פה,  היה  מה  שיבינו  כדי  ־דים, 
מושב הזה לא נפל מהירח, שיש לו 
היסטוריה שהוא יכול להתגאות בה 

להש ורוצים  מתרגשים  ־ובמושבים 
תתף בפרויקט.

הקהילה  את  לראות  רוצה  “אני 
יותר  משמעותי  כמשהו  במושב 

ול להשקיע  מחויבים  אנחנו  ־וככזה 
קדם את זה. מי שניהלה בתחילה את 

שלצע יוגב,  אילנה  הייתה  ־האגף 
רי הרב נאלצה לפרוש מן התנועה, 
ברמה  גם  מאוד,  לי  שכאב  מהלך 
הציבורית ולא פחות ברמה האישית. 
אילנה היא בחורה מהרציניות ביותר 

שפגשתי אי פעם.
בנהלל,  הייתי  כשבועיים  “לפני 
ממני  ביקשו  הוקם.  הוא  בו  ביום 

אמר ‘קצר’.  לי  אמרו  אבל  ־לברך 
הראשון  המעגל  מודל  שסביב  תי 
בנו בצורה מדהימה את  נהלל,  של 
היו  כולם  כאשר  המושבים,  כלל 

חקלאיים, צורת התיישבות שהייתה 
נכונה מאוד עד עתה ואילו עכשיו 
השני.  המעגל  את  בונים  אנחנו   -
נצטרך לבנות מרחב כפרי שמותאם 

־לצרכים המשתנים ששומר על הח
פל”ח,  הרבה  להכניס  אבל  קלאות 
חקלאית  תיירות  קהילה,  הרבה 
להגיע  וגם  מידתית.  בצורה  והכל 
נקום  שלא  בקרקעות,  להסדרה 
במדינה,  או  במנהל  ונלחם  בבוקר 
אנחנו לא בנויים לזה ובלי הסדרה 

מצבנו רק ילך ויורע.
־“דבר חשוב נוסף, לאחרונה החל
־טנו להכניס מתנדבים מחו”ל למו

באיזשהו  בעבר.  שהיה  כמו  שבים, 
אבל  לקיבוצים  רק  עבר  זה  שלב 
אנחנו  אישור,  קיבלנו  לאחרונה 
מחו”ל  מתנדבים  להביא  מתחילים 
לאט,  לאט,  הולך  זה  תמיד  וכמו 
שמח  ואני  בפרויקט  התחלנו  אבל 

על כך.”

לאחרונה הפסקת את השיחות בינך 
לשר החקלאות והודעת שהשר הפך 
את המשרד לחברת ייבוא. האשמת 
את שלמה בן אליהו ואילו בתגובתו 
אמר השר, שהוא מגבה את המנכ”ל 

בכל פעולותיו. מה השתבש פה?

־“בראשית דברי אגיד ששר החק
לאות בא ממקום טוב, בו הוא רוצה 
מתפתחת,  החקלאות  את  לראות 
לראות את החקלאים מרוויחים כסף 
החקלאות  בתועלות  מאמין  ושהוא 

בכל רמ”ח אב בישראל  ־והחקלאים 
יחד עם השר התחלנו בתהליך  ריו. 
בחקלאות  נעשה  שלא  אסטרטגי 

אסט תכנית  בנינו  שנים.  ־עשרות 
לדורות  החקלאות  לשמירת  רטגית 
המדינה  מסוים  בשלב  אך  הבאים. 
היתה מוכנה מחד, לשלם הרבה כסף 

לה ומאידך,  לחקלאים  לעזור  ־כדי 
פרוע  יבוא  ע”י  החקלאות  את  רוס 

ולא מבוקר.
היחידה  המדינה  אנחנו  “אגב, 
ולהביא  לייבא  יכול  שאתה  בעולם 
זבל לארץ, מה שהיצרן המקומי לא 
יכול לעשות. בכל העולם יש פחות 
שליטה על היצרן המקומי מאשר על 
מה שמגיע מבחוץ. אצלנו זה הפוך: 
על  בקפדנות  מפקחת  הממשלה 
היצרן המקומי והיבואן יכול להכניס 
שרק  המצאה  זוהי  רוצה.  שהוא  מה 

העם היהודי מסוגל לעשות אותה.
והיבוא  הגדולה  התמיכה  “מלבד 
בביצים  התכנון  את  לבטל  רצו  הם 
הם  אלה  בחלב.  התכנון  את  ולבטל 
לקבל  מוכנים  היינו  שלא  דברים 
המדיניות  את  שהוביל  מי  אותם. 
משרד  ולא  האוצר  נערי  זה  הזאת 
הפעם  זוהי  לצערי  אך  החקלאות, 
שמנכ”ל  בהיסטוריה  הראשונה 
למדיניות  מתחבר  החקלאות  משרד 
של האוצר ולא של החקלאים. השר 
מגבה  שהוא  פעם  מאה  להגיד  יכול 
שהוא  כמו  המנכ”ל,  את  ב־100% 
ישראל  חקלאי  שהתאחדות  אומר 
נכון.  היה  ליבוא, מה שלא  הסכימה 
לך  אומר  השר  עם  שלי  מההכרות 
אישי  באופן  אריאל  השר  בוודאות, 

־מתנגד לייבוא ומי שמוביל את המ
דיניות הזאת זה המנכ”ל. כתבתי לו 
ואני קורא לו גם עכשיו לעצור את 

שיגעון הייבוא לאלתר.

“בשלב התכנון והדיבורים כולם בעד ובנקודת 
הביצוע נשארים מעטים שרוצים בשותפות, 

זו עובדה. לצערי, המושבניקים מעדיפים 
לעבור בעצמם ולבד. למרות זאת, אין לי כוונה 

לוותר בעניין הקמת הקואופרטיבים. יש לי 
חלום להקים קואופרטיב לשיווק תוצרת 

חקלאית וקואופרטיב לרפתנים בתחום הקניה 
והשיווק המשותף ואפעל למימושו”

“בואו נחזור לערכים, נראה במה אנחנו מאמינים וזו תהיה הדרך שלנו”

זה לקחת את  ייבוא?  זה  “הרי מה 
העבודה ממדינת ישראל ולהעבירה 
לחו”ל. זה לקחת את האבטלה שיש 
יבוא!  זה   - ולהעבירה לארץ  בחו”ל 

העגב במחיר  אגורות  כמה  ־בסוף, 
ניה זה לא מהות העם היהודי היושב 

־בארץ ישראל, יש דברים יותר חשו
בים ממחיר העגבניה. כל החקלאות 
מהוצאות   7% מהווה  לקצה  מקצה 
כל  זה  בארץ,  הממוצעת  המשפחה 
נכשלת  כשהממשלה  אבל  הסיפור. 
את  מחפשת  היא  הגדולים,  בדברים 
המטבע מתחת לפנס ולא היכן שהוא 
נאבד באמת. אם לא נדע לעצור את 
לא  המדינה  הזה  הזול  הפופוליזם 

תדע להתאושש מזה בהמשך.”

אני שומע שמופעלים לחצים גדולים 
על חה”כ דודי אמסלם, לפצל את 

התיקון לחוק המים לצריכה ביתית 
ולצריכה חקלאית, בעיקר מצד 
חקלאים בצפון, שמקבלים מים 

שפירים בעשרות אג’ לקוב. מנגד, 
ישנם חקלאים בניצנה ובבקעת הירדן 

שמשלמים 2.60 ₪ לקוב. מה אתה 
עושה כדי לפתור את הבעיה הזאת?

“סוגיית המים היא אחת הסוגיות 
המשמעותיות ביותר בחקלאות. מצד 

יש הסכם מים שהגן על החק ־אחד 
לאים במשך שנים, אך בתוכו נעשו 
ואכן  השוויון  את  שעיוותו  פעולות 
אג’  יש חקלאים שמשלמים עשרות 
כאלה  לעומת  שפירים,  מים  לקוב 
שמשלמים 3.20 ₪ לקוב כבר היום. 
איתו.  להמשיך  אפשר  שאי  דבר  זה 
אתנו  שיחד  הודיע  החקלאות  שר 
הוא מתכוון להוריד את מחיר המים 
לקוב.  מ־1.50  יותר  ללא  השפירים, 
ההתאחדות הגישה נייר עמדה ברור 

־ובו נוסחה מורכבת, שמחד, מי שקו
נה היום מים בזול ישלם קצת יותר 

־ומצד שני, המחיר לקונה מים שפי
רים ממקורות ירד באופן משמעותי, 
כאשר מחיר המטרה שלנו הוא 1.50 

– 1.60 ₪ לקוב - לא יותר מזה.”

זה הולך להיות בקרוב?
“בהחלט! לפי הבטחת השר המהלך 
המשמ־ והדבר   2016 סוף עד   יקרה 
עותי יותר, הממשלה חייבת לפתוח 
את משק המים הסגור ולהזרים כסף 
את  להוריד  מנת  על  המים,  למשק 
לריב  החקלאים  את  לשלוח  המחיר. 
זו  המים  מחירי  על  השני  עם  אחד 
חכמה קטנה מאוד, שלא נקבל אותה 

בשום פנים ואופן.”

לאחרונה פנית לשר אוריאל בדרישה 
להוציא את מגדלי פירות הקיץ 

מהמועצה. זה לא סוד שבמועצת 
הצמחים מתנגדים למהלך. מה גרם לך 

להחליט על המהלך הזה?
־“אני, בתפישה שלי, חושב שמוע

צות הייצור זה דבר מאוד משמעותי 
הפ את  רואים  גם  אנחנו  ־וחשוב. 

במועצת  שנעשית  החשובה  עילות 
החלב, במועצת הלול וגם במועצות 
באגוזי  ביין,  בדבש,  יותר,  הקטנות 

־אדמה ורואים גם את הפעילות המ
צוינת שמתקיימת במועצת הצמחים.

שיש  רואה  אני  זה,  לצד  “אבל 
של  גדול  רוב  שיש  גידולים  מספר 
להיכנס למי אשם  מגדלים, שמבלי 
ומי לא אשם, הגיעו למצב של חוסר 

־אמון הדדי בין המועצה לבין המגד
לים וההיפך. יש מאות תביעות של 
לא  זה  אבל  דין  פסקי  יש  המועצה, 
היחסים  שמערכת  רואה  אני  הכסף. 

הגי למועצה  מגדלים  אותם  ־בין 
הזה  בעניין  חזור.  האל  לנקודת  עה 

הק חכמים.  להיות  צריכים  ־אנחנו 
בוצה הזאת צריכה לצאת מהמועצה 

הגידולים  מתוך  במועצה  ולהשאיר 
האלה רק את מי שירצה בכך.”

פנו אלי אנשי ענף הפטם המשפחתי. 
שאומרים שבעלי הון משתלטים 

על הענף. רבים מהם טוענים 
שההתאחדות והתנועה לא מייצגים 

אותם ושבכל שבוע מגיע אליהם 
קיבוצניק או בעל הון ומציע להם 

לעבוד עבורו כשכיר...
“מה שקרה בענף הפטם זה הסיוט 
שעלול לפשוט בחקלאות כולה. ענף 

שח אינטגרציות  ע”י  נשלט  ־הפטם 
וחלקן תא קיבוציים  ־לקן תאגידים 

מגמה  רואים  ואנחנו  פרטיים  גידים 
שלהם  הפרטיים,  שדווקא  מדאיגה, 
הולכים  לחקלאות,  קשר  שום  אין 
וגדלים. זו תופעה שאנחנו מאוד לא 
אוהבים אותה. במשך עשרות שנים 
עבר השוק מאלפי מגדלים פרטיים 
שוק  במחיר  פטם  ומכרו  שגידלו 

־משתנה, בדומה לשוק הפירות והיר
קות ושרשרת הערך היתה מחולקת 

מד משווקים,  משחטות,  ־למגדלים, 
גרות ומכוני תערובת. כל אחד מהם 
היה מרכז רווח בפני עצמו. לצערי, 
התאחדה  הערך  שרשרת  כל  היום 
גם לא שאלו  בניגוד לרצוננו, אבל 

אותנו...
חשופים  נשארו  מגדלים  “אותם 
ולמגדל  הענקיים  התאגידים  מול 
להפוך  או  אפשרויות:  שתי  נותרו 
ולקבל  התאגיד  של  גידול  לקבלן 
בשוק,  להתמודד  או  קבוע  סכום 
עבורו.  אפשרי  בלתי  כמעט  שהוא 
הגלגל  איך  רואה  לא  אני  לצערי, 

הזה חוזר אחורה.
זה  שמשמעותי  מה  שני,  “מצד 
לשמור על חוק ההתיישבות. אנחנו 
מזהים בענף הזה עבירות קשות על 
נקבל  שלא  דבר  ההתיישבות,  חוק 

חוק  על  לשמור  בלי  אופן.  בשום 
בשלב  יצא  הזה  הענף  ההתיישבות, 

ובהמ הקטנים  מהחקלאים  ־הראשון 
ויעבור לי יצא גם מהקיבוצים  ־שך 

דיים פרטיות”.

הקיבוצניקים לאחר הסדרת החובות 
התאגדו, עשו מפעלים אזוריים, 

ארגוני קניות ומה שלא נעשה, אצל 
המושבניקים זה לא הולך. מושבניקים 

בעניין הזה זה עם בפני עצמו.
“הסיכוי הגדול ביותר לשמר את 
קואופרטיבים  לייצר  זה  החקלאות 

־של חקלאים שכוללים את כל שר
השנים  בחמש  לצערי,  הערך.  שרת 
אינספור  ניסינו  בתפקיד  שאני 
האלה,  הדברים  את  להקים  פעמים 
מהתארגנות שיווקית שניסו להקים 

ועד שיווק מאורגן עם הט ־בערבה 
בא להקים  שניסינו  כלכליות  ־בות 

תאגידים  ולבנות  ובאשכול  חיטוב 
שכנראה  כוויה  עם  המושבניקים   –

המשו הגלידה מהפעילות  לא  ־עוד 
שנים,  עשרות  לפני  שהיתה  תפת 
שיש איזה ריטואל שחוזר על עצמו. 
בשלב התכנון והדיבורים כולם בעד 
מעטים  נשארים  הביצוע  ובנקודת 

לצ עובדה.  זו  בשותפות,  ־שרוצים 
לע מעדיפים  המושבניקים  ־ערי, 

זאת,  למרות  ולבד.  בעצמם  בור 
הקמת  בעניין  לוותר  כוונה  לי  אין 
הקואופרטיבים. יש לי חלום להקים 
קואופרטיב לשיווק תוצרת חקלאית 

הק בתחום  לרפתנים  ־וקואופרטיב 
למי ואפעל  המשותף  והשיווק  ־ניה 

מושו.”

מה צריך לעשות כדי לאחד את 
החקלאים?

דבר  זה  פילוג  מצב,  בכל  “א., 
שמחליש מאוד. ב. יש לזכור שעוד 

היתה  לא  ההתיישבות  מהקמת 
המגזרים  בין  שותפות  של  מערכת 
הקיבוצי והמושבי, אם כי רוב הזמן 
היו החקלאים הפרטיים שותפי אמת 

־שלנו ואני תקווה שגם בעתיד הק
משותפת,  לעבודה  דרך  נמצא  רוב 
דובי  בראשות  האיכרים,  עם  גם 

גורמים שא ישנם  ־אמיתי. לצערי, 
הכמות  מבחינת  בשוליים  הם  מנם 
והמעמד, אך הם מייצרים המון רעש 
החברתיות,  ברשתות  אלים  ושיח 
אחדות.  חוסר  של  תחושה  שמייצר 
אני חוזר ומדגיש שמעולם לא היה 
מצב שהממשלה מדברת רק עם גוף 

־אחד שנקרא התאחדות חקלאי יש
ראל וכולל בתוכו את כל התנועות, 
כל  את  המגדלים,  ארגוני  כל  את 

הח כלל  ואת  האזוריות  ־המועצות 
קלאים.

־“בשנה וחצי האחרונות של המא
החקלאות  את  להביא  הצלחנו  בק 
בית  היום  אין  הלאומית.  לתודעה 

התוע מה  מבין  שלא  ־בישראל 
מספר  למעט  החקלאות,  של  לות 

ובמשר באוצר  פקידים  של  ־בתים 
די ממשלה נוספים ואני בטוח שגם 
אם זה יצריך לצאת למחאה כואבת 
לאותו  נגיע  בסוף  הממשלה,  מול 
חוף מבטחים שישמור על החקלאות 

לשנים רבות.”

מה יש לך לומר לקוראי “קו למושב” 
לראש השנה?

“אני רוצה לאחל שנה טובה לכל 
־עם ישראל באשר הוא, ובעיקר למו

שבניקים היקרים שהיו ונשארו חוד 
בת הישראלית  החברה  של  ־החנית 

וככאלה,   – ובערכים  בעשיה  רומה, 
 – כאלה  להישאר  אותנו  מחייב  זה 
שנהיה  ואוהבים.  ערכיים  תורמים, 

בריאים וכל טוב.”

צור. “רק בקיץ האחרון יצאו לפעילות שטח שכוללת שנת לילה של 26 אלף חניכים”
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