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מכת הפשיעה 
החקלאית

אתם מחזיקים ביד גיליון מיוחד וחגיגי לחג הפסח, הוא חג 
החירות. אולי תופתעו שדווקא בגיליון זה, החלטנו במערכת 
העיתון להאיר בזרקור גדול וחזק את הנושא שלדעת רבים, 

מהווה איום על ענף הרפת, הדיר ועל ענף החקלאות כולו. 
כי דווקא בחג החירות החלטנו כי הגיע הזמן שנצעק די 

ונכתוב על מכת הפשיעה החקלאית, הגורמת לנזק כלכלי 
עצום לחקלאים. הגיע הזמן שנצעק את צעקתכם כי אף 

אחד אחר לא עושה זאת. פשיעה שכבר חצתה מזמן את 
הרף הפלילי והפכה לאיום קיומי על החקלאות בכלל ועל 

ענף הרפת, דיר וצאן בפרט. בפרויקט מיוחד ונרחב אנחנו 
מביאים את הסיפור האמיתי על הפשיעה החקלאית, נתונים 
שעדיין לא פורסמו ברבים, ראיונות ובעיקר, הפנים, השמות 
והאנשים הנפגעים על בסיס יומי מתופעה נפשעת זו. יהיה 
מי שיאמר כי הפשיעה החקלאית היא סוג של אינתיפאדה 
מאורגנת היטב כנגד החקלאים שלפחות בחלקה, מקבלת 

גיבוי מהרשות הפלסטינאית. זה לא סוד כי מרבית הפשיעה 
מבוצעת על ידי בני מיעוטים, בדואים ושוהים בלתי חוקיים. 
המטרה המיידית, רווח כספי, המטרה ארוכת הטווח, התשת 
החקלאים והשתלטות על השטחים הפתוחים, בעיקר באזורי 

הפריפריות, נגב, גליל. רק התערבות מיידית של ממשלת 
ישראל, הקצאת תקציבים וכוחות, יוכלו, אולי, להילחם 

בתופעה שהפכה למכת מדינה ואף אחד, חוץ מהחקלאים, 
לא מדבר על זה או מטפל בזה. ובהזדמנות זו חייב לברך את 

ארגון השומר על אנשיו ומתנדביו ועל עבודת הקודש שלהם, 
יומם וליל, תבורכו. ומי יתן שנצא כולנו מעבדות לחירות 

ונמגר אחת ולתמיד את מכת הפשיעה החקלאית. 

ציונות בערבה
בסוף חודש מרץ נחנכה רפת חדשה במושב עידן, בערבה 

הצפונית. מושב קטן ומרוחק, חקלאים המוציאים את 
פרנסתם מאדמתם, בזיעת אפיים ובעמל רב. טיול למושב 

עידן, מומלץ לכל פקידי האוצר, החקלאות, החינוך, מומלץ 

לכל שרי ממשלת ישראל, שיסעו  לערבה לראות ציונות 
מהי. בחום הכבד של הערבה, אנשים חרוצים, מפריחים את 

השממה. הם לא רוצים טובות, רק שיתנו להם לעבוד בשקט. 
כיום, כשענף החקלאות במשבר קשה וחקלאים סוגרים את 

הבסטה, עקב מדיניות רעה של ממשלה המאמינה בייבוא 
ולא בעבודה. ממשלה הבוחנת את החיים דרך החור שבשקל. 

טיול לערבה הינו בהחלט מומלץ לכל מי ששכח, מה זו 
עבודה עברית ולמה אנחנו כאן. ולענת ומתן אביגד, זוג 

רפתנים חדש מהמושב, שחלמו בגדול והקימו רפת לתפארת, 
מכאן שולח ברכת הצלחה ואם הייתי צעיר קצת יותר, הייתי 

בונה לי בית בעידן.
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