
מחצית מ-750 הנחלות כבר שווקו למשפחות חדשות 
ולבני ובנות הגולן החוזרים. בשטח, מבצעת קק"ל 

הכשרות של שטחים חקלאיים כדי לאפשר לנקלטים 
החדשים להתחיל בנטיעות

במסגרת תכנית הקליטה של המועצה לנחלות 
חקלאיות בגולן, מתבצעת השנה הכשרה של 
בימים  חקלאיות.  נחלות  עבור  דונם  כ-3500 
אלה, טרקטורים של קק"ל מבצעים הכשרות 
ההליכים,  את  סיימו  אשר  יישובים  למספר 
ולאחר  לנחלות  חדשות  משפחות  קלטו 
בהכשרת  החלו  האישורים,  כלל  הסדרת 

הקרקע.
 380 אלה  בימים  מוכשרים  אליעד  ליישוב 
בנטור,  אית"ן.  לאבנ"י  אליעד  בין  דונם, 
ומתבצעת  דונם   550 של  הכשרה  הסתיימה 
הכשרה של 200 דונם נוספים. במעלה גמלא, 
הוכשרו כ-200 דונם בבטיחה, מול המחצבה. 
גולן, מתבצעת הכשרה של 450 דונם  במרום 
תחל  בקרוב  דונם.   250  - אטי"ב  ולנווה 
הכשרה של 470 דונם למושב אודם. באל-רום 
הסתיימה לפני כשבוע הכשרת שטח של מאה 

דונם והקיבוץ החל בנטיעת הכרם. 
גיל  במועצה,  גולן  החקלאית  הוועדה  מנהל 
תכנית  שיישום  לראות  שמחים  "אנו  סופר: 
אנחנו  יותר.  מהיר  בקצב  מתקדם  הנחלות 
לתכנית  אישורים  הוצאת  על  עובדים  כבר 
העבודה לאביב 2017, שתכלול הכשרות לעוד 

כ-10000 דונם. 
"המשקים הם הציר המרכזי בהנעת התהליך. 
משפחות  של  הקליטה  הליך  השלמת  לאחר 
מתוך  קרקע  בחרו  המשקים  מרכזי  צעירות, 
השגת  על  ועומלים  השטחים  איתורי  מפת 
שקק"ל  מנת  על  הרלוונטיים  האישורים  כל 
אנשי  היישובים.  עבור  ההכשרות  את  יבצעו 
קק"ל מסורים וחרוצים, דוחפים את הפעילות 
עובדים  צוותים  מ-10  למעלה  וכרגע  בשטח 

עם כלים כבדים להכשרת השטח".
הקימה  הנחלות,  פרויקט  קידום  לטובת 
עובר  אשר  נחלות,  מטה  צוות  המועצה 
ביישובים ומסייע לפתוח חסמים. את הצוות 

מוביל סגן ראש המועצה, אורי קלנר ושותפים 
גיל סופר, מנהל  בו מנהל הוועדה החקלאית, 
"מי  מנכ"ל  אלבה,  עמיחי  וקהילה,  פרט  אגף 
בחטיבה  הגולן  חבל  מנהל  איתן שדה,  גולן", 
צפון,  מו"פ  ומנהל  נקש  יוסי  להתיישבות, 

אלקנה בן ישר. 

ההחלטה החשובה: מה לגדל
חשיבה  מתבצעת  הקרקע  להכשרת  במקביל 
ועבודה על השלב הבא - מה נוטעים בקרקע. 
המרכזית  העבודה  זו  סופר,  גיל  מבחינת 

והחשובה. 
"התכנית ממנפת את היכולת של חקלאי 

הייצור  אמצעי  את  להגדיל  הגולן 
כלכלי-חקלאי.  מנוע  ומהווה 

צפון  מו"פ  להכשרות,  במקביל 
וגופים נוספים עוסקים בפיתוח 

המותאמים  חדשים  גידולים 
השאלה  החדשים.  לשטחים 
נכון  מה  היא  הגדולה 
בקרקע?  לנטוע  לחקלאי 
איזה גידולים יהיו רווחיים 
שלי  המטרה  עבורו? 
הוועדה  את  להחזיר  היא 
חזקה  להיות  החקלאית 

ומשמעותית עבור החקלאים 
משפיע  כגורם  אותה  ולמצב 

כיום  באזור.  החקלאות  על 
מהמו"פ,  מנותק  מרגיש  השטח 

החקלאות  וממשרד  מהמועצה 
ו'ידביק'  ולכן חשוב שהגוף שיסנכרן 

את כל הגורמים זו הוועדה החקלאית. 
"כשאני חושב על הדרך הנכונה, הבעיה היא 
ברמת  מתבצע  היום  החקלאות  של  שהניהול 
כך  ואחר  השיתופי  או  המשפחתי,  המשק 
אזורי.  ניהול  באמצע  אין  הארצית.  ברמה 

במצב כזה, כאשר החקלאי מקבל את הקרקע 
וימינה  שמאלה  מביט  הוא  הכשרה  לאחר 
גם  ונוטע  תפוחים  נוטעים  שכולם  ורואה 
האחרים  החקלאים  וגם  הוא  גם  ואז  הוא. 
יותר טוב את  ימצה  ניהול אזורי  ירוויחו.  לא 

הפוטנציאל של הקרקע ויסייע לחקלאי להבין 
קיימים,  גידולים  מהן האפשרויות שלו, אילו 
לעוד  הצפי  מה  שלו,  בענף  השוק  מצב  מה 
על  נתונים שישפיעו  ועוד  ועוד  שנים,  שלוש 
גידול  איזה   - בהחלטותיו  החשובה  קבלת 
להניח בקרקע. מצב כזה ישמור על החקלאות 
דברים  לנסות  לחדשים  ויגרום  הקיימת 

חדשים". 
גיל  של  בחזון  אזורי?  ניהול  עושים  איך  אז 
מהשטח,  לצאת  חייב  האזורי  הניהול  סופר 
מגדלים,  שולחנות  -באמצעות  מהחקלאים 

הוועדה  ידי  על  כולם  ויסונכרנו  שינוהלו 
החקלאית. 

סופר: "הכוונה שלי היא להקים עם החקלאים 
רפת,  בתחומי  אזוריים  מגדלים  שולחנות 
בקר,  והדרים,  סובטרופי  זית,  וכרם,  נשירים 
הספציפי  בענף  יעסוק  שולחן  כל  וגד"ש.  לול 
שלו, יאסוף וימפה את הנתונים שישנם בכל 
לגבש  יוכלו  ומשם  הענף,  לגבי  ההיבטים 

המלצות שמגובות בנתונים. 
המגדלים,  שולחנות  של  למסקנות  "בהתאם 
לצרכים  שלהם  המחקרים  את  יתאימו  מו"פ 

של השטח, יעבירו להדרכה של שה"מ ומשם 
מו"פ  עם  יחד  בנוסף,  לחקלאים.  יחזור  זה 
צפון, נקיים שלושה כנסים אזוריים, מחולקים 
נוספות  אופציות  על  ונדבר  האזור  לגובה 

לגידול, לפי הגובה הרלוונטי. 
בקידום  גם  מתמקדת  החקלאית  "הוועדה 
בחקלאות,  אדם  כוח  המקצועית,  ההכשרה 
פסולת חקלאית, הדברה אזורית, העברת מידע 
מהגופיים הממשלתיים והציבוריים לחקלאים 

- קולות קוראים, חידושים ומחקרים". 
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פרויקט הקליטה לנחלות 
של המועצה מתממש

פיתוח

מנהל הוועדה 
החקלאית גולן במועצה, גיל 

סופר: "השאלה הגדולה היא מה 
נכון לחקלאי לנטוע בקרקע? 

איזה גידולים יהיו רווחיים עבורו? 
המטרה שלי היא להחזיר את 

הוועדה החקלאית להיות חזקה 
ומשמעותית עבור החקלאים 

ולמצב אותה כגורם משפיע על 
החקלאות באזור"


