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משק הבקר והחלב 405

לא רבים יודעים אך ממש בימים אלה בוחנים במשרדי 
הממשלה תכנית להקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק 
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מדוע הקמת השדה מאיימת בעיקר 
על הרפתות?

"בקריטריונים לשדה תעופה בינלאומי, אסור לקיים פעילות 
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גידולי פלחה. אני רוצה להזכיר כי מדובר בכ-10 מייצור החלב 

זו האחת ההחלטות ההזויות שעברה 
מן הסתם מתחת לרדאר הציבורי 
ומאיימת להרוס את עמק יזרעאל 

וענף החקלאות באזור ואת ענף 
הרפת בפרט. ממשלת ישראל אמורה 

להחליט ממש בקרוב על אחת 
מהחלופות לשדה תעופה אזרחי נוסף 

בישראל כשכרגע, תאמינו או לא, 
החלופה המועדפת היא בניית שדה 
תעופה בעמק יזרעאל. 'משק החלב 

והבקר' נרתם יחד עם החקלאים, 
למאבק להצלת העמק הירוק 

שמשמעות בנית שדה התעופה, הינה 
חיסול החקלאות וענף החלב בעמק •

ראובן זלץ

זהירות סכנה 
הקמת שדה תעופה אזרחי תחסל 

את החקלאות בעמק יזרעאל
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בענף בישובים הסמוכים. קשה להאמין כי בממשלה אפילו 
חושבים על האופציה הזו אך לצערי כרגע, זו המציאות". 

מה החלופות?
"יש 2 חלופות ושתיהן הרבה יותר טובות. החלופה הראשונה 
היא של הקמת שדה תעופה בנבטים בנגב חלופה הרבה יותר 
טובה מכל הבחינות, כולל פיתוח הנגב וחיזוק הפריפריה. יש 

גם את החלופה של בנית שדה תעופה בחיפה והיא פחות 
פוגעת במרקם הכלכלי באזור ואין שם פגיעה בענפי כלכלה, 
מה גם שעיריית חיפה מאוד מעוניינת בפרויקט. מדובר על 

הקמת שדה תעופה בים, במפרץ חיפה. אנחנו יודעים כי 
הסינים יכולים לבנות את שדה התעופה הזה בפרק זמן סביר 

כך שהטענות על זמן ומרחב אינן רלוונטיות". 

אז מה אתם הולכים לעשות?
"התאחדות מגדלי הבקר יחד עם היצרנים והחקלאים באזור 

הצטרפו למטה המאבק נגד הקמת שדה התעופה ואנחנו 
נעשה כל מה שניתן להעביר את רוע הגזירה. אנחנו בעצם 
נאבקים כאן לא רק על עתיד העמק הירוק אלא על עתידנו 

הכלכלי, לא פחות".   ▲

נאבק בכל הכוח בהקמת השדה. טוטי בלוך

התושבים מתנגדים
יש שני גופים הפועלים נגד הכוונה להקים שדה תעופה 

בעמק, הראשון עמותה נגד שדות התעופה בעמק 
יזרעאל, אלפי תושבים מעמק יזרעאל המתנגדים 

להקמת השדה האזרחי. הגוף השני, המועצות האזוריות 
שהקימו מנהלת במטרה לרכז את ההתנגדות והמאבק. 
למאבק הצטרפו גם רשויות מהנגב, הרוצות את הקמת 
שדה התעופה בנגב, שם יש קונצנזוס בנושא. נדב שרון, 

יועץ לרשויות בעמק אומר כי "אנשים צריכים להבין 
כי מתוכנן להבנות שדה תעופה בעמק יזרעאל השווה 

בגודלו לנתב"ג כיום. זה מהלך שיחסל את העמק 
והחקלאות כפי שמוכר כיום. המשמעות המיידית היא 
חיסול החקלאות ברדיוס של כ-10 ק"מ סביב השדה. 

חוץ מזה, המשמעות, חיסול מאגרי המים באזור, כיום 
יש 56 מאגרי מים בעמק ושדה התעופה כופה טיפול 

במאגרים, או לחסל, או לכסות" המדינה מתכננת כרגע 
2 שדות תעופה, בעמק ובנבטים שבנגב וההחלטה היכן 

לבנות לא נפלה. מטה המאבק של עמק יזרעאל פועל 
למען שדה התעופה בנבטים".
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