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תושבי אל עראקיב ועמותת 'במקום'

עמותת	ßבמקום	≠	מתכננים	למעÔ	Êכויות	תכנוßÔ¨	הוקמה	באÙריל	1999	על	י„י	מתכנניםØות	וא„ריכליםØות	
א˘ר	˘מו	להם	למטרה	לÊÁק	את	הק˘ר	ביÔ	Êכויות	א„ם	ומערכות	התכנוÔ	במ„ינת	י˘ראל.	ßבמקוםß	Ùועלת	
עם	ולטובת	קהילות	הנתונות	בעמ„ת	נÁיתות	מקצועית¨	כלכלית	או	אÊרÁית¨	במס‚רות	תכנוÔ	מסנ‚רות¨	
על	מנת	לייצ‚	את	עמ„תÔ	באמצעות	כלים	מקצועיים	וב˘Ùה	תכנונית	מקובלת	וי„ועה	לממס„¨	ובכÍ	ליצור	
אÙיק	Ùעולה	בעל	עוצמה	וי˘ימות	כא.„Á	Ùעילי	ßבמקוםß	וÁברי	הוע„	המנהל	עוב„ים	בהתנ„בות	למימו˘	

מטרות	אלה¨	מתוÍ	תÙיסה	המק„מת	ומÁייבת	את	תרומתו	˘ל	אי˘	המקצוע	לקהילה.
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Ó·ו‡

מסמÍ	Êה	מבק˘	להצי‚	את	העקרונות	המנÁים	לתכנוÔ	הי˘וב	הב„ואי	אל	עראקיב¨	כÙי	˘‚וב˘ו	
ע¢י	תו˘בי	המקום	ב˘יתוÛ	צוות	’במקוםß.	מטרתו	היא	להביע	את	נכונותם	ורצונם	˘ל	התו˘בים	
לה‚יע	לÙתרוÔ	מוסכם	ביÁס	לאוÙי	הי˘וב	ולהס„רתו	התכנונית	ובה	בעת	לסמÔ	את	קווי	המתאר	

לÙתרוÔ	Êה.

ייÁו„ו	 בא„מותיו.	 אל≠עראקיב	 הכÙר	 להס„רת	 בר≠קיימא	 	ÔתרוÙל מנÁים	 קווים	 מצי‚	 	Íהמסמ
בכÍ	˘בבסיסו	הכוונה	להתאים	את	הÙתרוÔ	התכנוני	‚ם	לÊכויותיהם	וצרכיהם	˘ל	התו˘בים¨	ו‚ם	
לאילוצי	התכנוÔ	והמ˘אבים	הÊמינים.	התו˘בים	מבק˘ים	לה‚יע	לÙתרוÔ	מוסכם	˘י˘ים	קı	לכאוס	
	Íלכ	יהווה	הÊ	Íמסמ	כי	תקוותם	היסו„.	ו˘ירותי	הת˘תיות	ולהע„ר	הממס„ית	להתנכלות	הקיים¨

	.Ûהמ˘ות	קולם	את	ומביא	עראקיב	אל	תו˘בי	כלל	על	מקובל	Íהמסמ	בסיס.

ל	מתכנני	ערים¨	סוציולו‚ים	ואנתרוÙולו‚ים	ביקרו	ביÔ	הÁו„˘ים	אוקטובר	∞1∞2	לינואר	11∞2	 צוות̆	
בי˘וב¨	קיימו	מÙ‚˘ים	ציבוריים	ואי˘יים	עם	נצי‚י	המ˘ÁÙות	המרכיבות	אותו¨	ביקרו	בבתיהם	וליוו	
אותם	בעבו„ת	יומם.	בק˘ת	התו˘בים	הייתה	לנסÁ	ביÁ„	מענה	תכנוני	למצוקתם¨	כÊה	˘יענה	
	Íתו	הÊ	Íבמסמ	אתÊ	לע˘ות	ניסינו	ברתי.Áו	כלכלי	סביבתי¨	תכנוני¨	Ôה‚יו	בעל	ויהיה	צרכיהם	על
התÁ˘בות	הÔ	בצורכי	התו˘בים¨	הÔ	בעיסוקיהם	הייÁו„יים	ובמומÁיותם	המוכÁת¨	והÔ	במ‚בלות	

התכנוניות	ובהיבטים	המרÁביים	˘ל	אÊור	מ‚וריהם.

¯˜ע כÏÏי

Óי˜ום והיסËו¯יה

הכÙר	אל	עראקיב	הינו	כÙר	ב„ואי	לא	מוכר	הממוקם	מ„רום	לרהט	ביÔ	כבי˘	13	מצÙוÔ	וממערב¨	
לכבי˘	∞4	ממÊרÁ¨	בתוÍ	ה˘טÁ	˘נקרא	אל	עראקיב.	מצÙוÔ	מערב	לו	הי˘וב	‚בעות	בר	ומ„רום	

מערב	הי˘וב	אל	תראביÔ.	אל	עראקיב	הוא	‚ם	כינויו	˘ל	האÊור	כולו	בו	נמצא	הכÙר∫	

¢אל	עראקיב	Êה	ה˘טÁ	˘מ‚יע	ע„	לוא„י	כרכור	ולא„מת	אבו	‚ßרול	©צומת	‚ורל®	ב„רום¨	ע„	
באר	אל	ÙאßÁרי	ממÊרÁ	וע„	וא„י	אל	קארÁ¨	וא„י	אלÙאßÁרי	ואל	˘ריעה	מצÙוÔ	וע„	לאל	

˘ריעה	ממערב¢	©˘ייÁ	סייÁ	אלטורי®.

תו˘בי	הכÙר	נמנים	על	מ˘ÁÙת	אל≠טורי	א˘ר	י˘בה	במקום	עו„	בתקוÙת	ה˘לטוÔ	העותומני¨	
˘נים	רבות	לÙני	הקמתה	˘ל	מ„ינת	י˘ראל.	

¢ב≠1948	בכל	ה˘טÁ	˘ל	אל	עראקיב	‚רו	כמה	˘בטים	ומ˘ÁÙות∫	מ˘ÁÙת	אלטורי¨	˘בט	
אל	עוקבי¨	Áמולת	אבו	סיאם	Áמולת	אבÔ	ברי¨	מ˘ÁÙת	אבו	אלÁסÔ	˘בט	אל	אלעאלמאת	

©˘‚ור˘	ליר„Ô	ולא	הור˘ה	לÊÁור®	וÁלק	קטÔ	מאל	קרינאוי¢	©˘ייÁ	סייÁ	אלטורי®.	

ב˘נת	1953	נ„ר˘ו	האנ˘ים	˘נ˘ארו	במקום	לאÁר	1948	לעבור	באוÔÙ	Êמני	מ˘טÁ	מÁייתם	
ל	הצבא	במקום.	מאÊ	לא	הור˘ו	לÊÁור	והא„מה	הוÙקעה	 צÙונה¨	ל˘י˘ה	Áו„˘ים¨	לצורÍ	אימונים̆	
על	Ùי	Áוק	רכי˘ת	מקרקעיÔ	בנ‚ב	1953¨	מהלÍ	˘נע˘ה	ללא	יי„ועם	˘ל	בעלי	הא„מות	˘Áיכו	

לÊÁרתם	לא„מותיהם.	
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¢אבא	˘לי	Áיכה	להÁלטה	˘נוכל	לÊÁור	ובינתיים¨	מאÊ	˘נת	¨1954	ÊÁרנו	לרעות	ולהת‚ורר	
בתקוÙות	הÁורÛ	והקיı	ב˘טÁים	˘לנו	באל	עראקיב¢	©˘יÁ	סייÁ	אלטורי®.	

יוצא	˘לאורÍ	כל	ה˘נים	הק˘ר	עם	המקום	נ˘מר	ונוכÁות	המ˘ÁÙה	באל	עראקיב	לא	נÙסקה¨	
‚ם	כ˘לא	הור˘ו	לעב„	את	א„מתם	במקום.	לאורÍ	ה˘נים	טיÁÙו	את	בית	הקברות	בו	נקברו	בני	

מ˘ÁÙתם¨	ניקו	ו˘מרו	על	בארות	המים	˘להם.

ב˘נת	1997	כ˘נוכÁו	התו˘בים	˘קק¢ל	מתÁילה	Ùרויקט	˘ל	ייעור	ה˘טÁ	˘ל	אל	עראקיב¨	הבינו	
כי	אם	לא	יע˘ו	מע˘ה¨	וימ˘יכו	לÁכות	להÁלטת	המ„ינה¨	תהÙוÍ	כל	א„מתם	ליער	ע¢י	הקק¢ל.	
	˘Áהתר	Íהתהלי	בעראקיב.	להת‚ורר	˘בו	1999	ומ˘נת	במקום	א„מתם	את	לעב„	רוÊÁ	הם
˘הולכת	 לעיר	 מרווÁות	 Áקלאיות	 מ˘כונות	 והÙיכתה	 רהט	 ˘ל	 התÙתÁותה	 	Íלתהלי במקביל	
ומצטוÙÙת	ואינה	יכולה	להכיל	עו„	˘ימו˘ים	Áקלאיים.	אותם	בני	אלטורי	˘היו	Áקלאים	בהוויתם	
ובתו„עתם¨	בנו	מÁ„˘	את	מרכÊ	Áייהם	וÙרנסתם	בכÙר¨	בנו	מכלאות	לכב˘ים¨	טיÁÙו	כרמי	Êיתים	

וניסו¨	למרות	התנכלויות	ÁוÊרות	ונ˘נות¨	לעב„	את	הא„מה	ול‚„ל	בה	‚י„ולי	בעל.

מאÊ	סוÛ	יולי	∞1∞2¨	עת	נהרס	הכÙר	כולו	בÙעם	הרא˘ונה¨	וע„	לכתיבת	˘ורות	אלה	©Ùברואר	
	.Áה˘ט	ייעור	את	לק„ם	Ôניסיו	ם‚	Ûנוס	ההרס	למסע	כא˘ר	ות¨Ùנוס	עמיםÙ	18	נהרס	הוא	11∞2®¨
בית	המ˘Ùט¨	א˘ר	„Ô	בעתירת	תו˘בי	הכÙר	כנ‚„	Ùעולות	הרס	הבתים	ונטיעת	העצים	תÁתיהם¨	
	ÔתרוÙ	ולמצוא	Áה˘ט	את	לייער	˘לא	ל˘לטונות	ור˘Ùבמ	קרא	התו˘בים¨	עתירת	את	הÁ„˘	Ûא
תכנוני	וי˘ובי	לתו˘בי	אל	עראקיב	©Ùסק	„יÔ	מיום	23.1.11¨	בית	המ˘Ùט	המÁוÊי¨	ב¢˘®.	בימים	
אלה	נמ˘Í	מאבק	˘הולÍ	ומסלים¨	כא˘ר	התו˘בים	מנסים	להיצמ„	לא„מתם	וכוÁות	המ˘טרה	
ועוב„י	הקק¢ל	מנסים	לק„ם	את	יי˘ור	ה˘טÁ	והÙיכתו	ליער	נטוע¨	תוÍ	˘ימו˘	בכוÁ	מוÙרÊ	ובלתי	

סביר	כלÙי	המÁאה	הלא	אלימה	בכÙר.

‡וכÏוסייה ו˜היÏה

מ„‚ßם	 אבו	 למ˘ÁÙות	 המ˘תייכים	 תו˘בים	 כ≠∞∞3	 עראקיב	 אל	 בכÙר	 הת‚וררו	 הריסתו	 ערב	
ואבו	‚ßאבר	כולÔ	Áלק	ממ˘ÁÙת	אל	טורי.	מ˘ÁÙות	אלה	כללו	כ≠∞3	בתי	אב¨	א˘ר	התמקמו	
על	א„מותיהם	בקרבת	מקום	לבית	הקברות	˘˘ימ˘	את	מ˘ÁÙתם	מאות	ב˘נים	ובו	קבורים	
הוריהם.	הם	‚י„לו	ע„רי	צאÔ¨	נטעו	וטיÁÙו	עצי	Êית	וניסו	˘נה	אÁר	˘נה	לעב„	א„מתם¨	כא˘ר	Ùעם	
אÁר	Ùעם	נצי‚י	מנהל	מקרקעי	י˘ראל	מרססים	ומרעילים	את	א„מתם	מÔ	האוויר¨	או	Áור˘ים	את	
˘„ותיהם.	רובם	נאלצו	לעבו„¨	לצ„	עיסוקם	בבעלי	הÁיים	וניסיונותיהם	הÁוÊרים	לעב„	את	הקרקע¨	
בעבו„ות	Áוı¨	רובÔ	ככולÔ	בÁקלאות	במו˘בים	וקיבוצים	קרובים	ורÁוקים¨	או	לÁילוÙיÔ	ברהט	≠	ב˘וק	

	.Áקמ	נותÁבט	או	ותÙעו	˘ל	טותÁ˘במ	הירקות¨

במקביל	‚ם	מ˘ÁÙת	אבו	ÙריÁ	אÛ	היא	ממ˘ÁÙת	אלטורי¨	א˘ר	א„מותיה	צמו„ות	לא„מות	אבו	
מ„‚רם	ואבו	‚ßאבר¨	‚רה	לאורÍ	ה˘נים	בעראקיב	לי„	א„מותיה.	בני	המ˘ÁÙה	עסקו	בÁקלאות	
ועיב„ו	קרקעות	˘להם	ו˘ל	אÁרים	לאורÍ	כל	ה˘נים.	‚ם	כא˘ר	Áלק	מבני	המ˘ÁÙה	עברו	ל‚ור	
ברהט¨	Áלק	אÁר	נ˘אר	בעראקיב	והמ˘יכו	ל‚„ל	Áיטה	˘עורה	וÁמניות	על	˘טÁים	‚„ולים.	

¢אני¨	איÍ	˘את	רואה	אותי¨	אני	Áקלאי	בנ˘מה.	אני	‚„לתי	כאÔ	ועב„תי	˘נים	על	הטרקטור.	
יכולנו¨	ועו„	אלÙי	„ונמים	 לנו¨	כל	עו„̆	 ל	„ונמים¨	Áלק	בקרקע̆	 Áר˘תי	בÁיי	אלÙים	רבים̆	
˘ל	אÁרים	בכל	האיÊור.	כ˘אני	עברתי	לרהט¨	אÁי	נ˘אר	במקום	ולקÁ	על	עצמו	את	קיום	

®.Ù	.©א	˘לנו.¢	קלאיÁה	Ûהענ
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קהילה	Êו	˘ל	עקורי	עראקיב	וצאצאיהם¨	קיימה	ומקיימת	בתוכה	ק˘רים	Áברתיים	ומ˘ÁÙתיים	
ני˘ואים	אנ„ו‚מיים	לא	רק	בתוÍ	מ˘ÁÙת	אלטורי	אלא	בתוÍ	תת	 רוב	הני˘ואים	הם	 ה„וקים.	
המ˘ÁÙה	≠	ני˘ואי	בני	„ו„ים.	הק˘רים	הה„וקים	ביÔ	בני	המ˘ÁÙה	באו	לי„י	ביטוי	בהתאר‚נות	
הקהילתית	בכÙר	עראקיב	הÔ	ב‚ילויים	˘ל	עÊרה	ה„„ית¨	הÔ	ב˘יתוÛ	במ˘אבים	כמו	כלים	Áקלאיים	
והמ˘ÁÙה	 הÙל‚	 ואת	 המורÁבות	 המ˘ÁÙות	 את	 המרכיבות	 ה‚רעיניות	 המ˘ÁÙות	 למיניהם.	
ה‚„ולה	הינÔ	מ˘ÁÙות	‚„ולות	בנות	∞1	יל„ים	ויותר	ורובם	ככולם¨	נ˘ים	ו‚ברים	עוסקים	בÁקלאות	

על	היבטיה	ה˘ונים.	

¢אנÁנו	נו˘מים	Áקלאות	מיל„ות.	בתור	יל„	היתי	עוב„	עם	אבא	˘לי	ומאÊ¨	כל	ה˘נים	אני	
הרסו	את	הכÙר¨	היו	לי	כב˘ים	לי„	הבית	בעראקיב	 בÁקלאות	≠	בירקות	וב‚י„ול	עוÙות.	ע„̆	
ו‚ם	אנÁנו¨	אני	וא˘תי	והיל„ים	ה‚„ולים	˘לי¨	עב„נו	בÁקלאות	בÁממות.	היתי	Áייב	לנסוע	
	ıוÁ	הכל	ע˘ינו	לקה.Áה	בעל	עם	עב„תי	˘ם	„קל¨	למו˘ב	לה‚יע	צ„	כל	קלומטר	∞6	יום	כל
מה˘יווק.	היה	מאו„	טוב¨	אבל	‚ם	ק˘ה	לנסוע	ככה	כל	הÊמÔ	ו‚ם	להÊÁיק	ע„ר¨	ובעלי	Áיים	
לי„	הבית.	ולמה	˘לא	אעבו„	בא„מה	˘ליø	י˘	אנ˘ים¨	˘וכרים	Áלקה	באÁ„	המו˘בים¨	אבל	
אם	י˘	עונה	‚רועהø	אÊ	הÙס„ים	על	הÙס„ים¨	אם	אתה	בÁלקה	˘לÍ¨	‚ם	ק˘ה	אבל	Áצי	

צרה...¢	©ס.א.®.

‚ם	ס.מ.	מאל	עראקיב¨	התÙרנס	רב	Áייו	מÁקלאות	כÙועל	˘כיר.	תקוÙה	ארוכה	עב„	במ˘תלות	
	„Áא	≠	קלאותÁב	עוב„ים	מבניו	˘נים	כיום	ה„רים.	˘ל	בהרכבות	הÁוהתמ	למ„	Íוכ	ה„רים	ובמטעי
ובנותיו	עוב„ות	במו˘בים	 ובירקות	איתו¨	ו˘ני	י˘	לו	באסטה	ב˘וק	˘ל	רהט.	נ˘ותיו	 בÁממות	
בÁקלאות	Áממות	ומ‚„לות	ירקות.	בקרב	הקהילה	הב„ואית	בכלל¨	י„ועה	מ˘ÁÙת	אלטורי	ככÊו	
תבואה¨	 או	 ירקות	 או	 Áיים	 בעלי	 ב‚י„ול	 עוסק	 ˘לא	 מי	 היבטיה.	 כל	 על	 בÁקלאות	 ˘עוסקת	
	¨ÔוÊמ	סניÁמ	טות¨Á˘מ	¨Áקמ	נותÁט	הÁÙ˘המ	בני	ובבעלות	ב˘יווקה	או	התוצרת¨	בעיבו„	עוסק

באסטות	ב˘וק	וÁנויות.

תו˘בי	 התא‚„ו	 ˘במקום¨	 הÁיים	 בעלי	 הÁרמת	 	Íתו הכÙר	 ˘ל	 ÁוÊרת	 והריסה	 הריסה	 לאÁר	
	Ûבנוס	הוע„¨	עראקיב.	אל	בÁבמר	אלטורי	ותÁÙ˘מ	כלל	את	המייצ‚	בווע„	רוÁוב	עראקיב	אל
	Ôה	Ûא	המ˘תייכות	יי„Ê	ואבו	ÁריÙ	אבו	ותÁÙ˘ממ	נצי‚ים	‚ם	כולל	אברß‚	ואבו	םß‚„מ	אבו	לנצי‚י
למ˘ÁÙת	אלטורי	ה‚„ולה	והÔ	מת‚וררות	במקבצים	נב„לים	ב˘טÁי	אל	עראקיב.	סה¢כ	הווע„	מייצ‚	

כ≠∞5	בתי	אב	מארבע	תת	המ˘ÁÙות¨	לכולם	תביעות	בעלות	ב˘טÁי	אל	עראקיב.	

מע˘י	ההרס	הÁוÊרים	˘ל	בתי	אל	עראקיב	ורכו˘ם¨	הביאו	רבים	מהם	למכור	את	˘ארית	הע„ר	
˘להם¨	ל˘נות	מקום	עבו„ה¨	ולהÙוÍ	ללוÁמים	נÁו˘ים	על	Êכויותיהם	ועל	Êכותם	לי˘וב	Áקלאי	ולא	
רק	לסביבה	עירונית¨	אותה	מייצ‚ת	רהט	ובמס‚רתה	Áלק	‚„ול	˘ל	המ˘ÁÙה	מצא	את	מקומו.	

¢אני	נאלצתי	לעÊוב	על	העבו„ה	בÁממות	במו˘ב¨	כי	אני	Áייב	להיות	ÊמיÔ	לי„	א˘תי	והיל„ים	
הקטנים	ב˘עות	הבוקר	כ˘ה„ÙÁורים	מ‚יעים	להרוס¨	המ˘ÁÙה	˘לי	כאÔ	ואני	∞6	קילומטר	
מכאøÔ	אני	לא	א˘איר	אותם	לב„	מול	ה„ÙÁורים¨	‚ם	הקרובים	˘לי	צריכים	אותי.	אני	עו„	
צעיר¨	אני	Áייב	להיות	במקום.	‚ם	מכרתי	את	ע„ר	הכב˘ים	˘לי.	הכל	אקנה	בÊÁרה¨	˘רק	
	Ôאי	לע˘ות	מה	ות¨Ùעו	טתÁ˘במ	בלילות	עוב„ים	לי˘	Ôהב	ו‚ם	אני	בינתיים	המצב.	רÙי˘ת

ברירה¢	©ס.	א.®.

כי„וע¨	לכל	תו˘בי	הכÙר	קרובים¨	צאצאים	או	אÁים	המת‚וררים	ברובם	ברהט.	ב˘נים	∞198≠1999	
‚ם	הם	‚רו	ברהט¨	תוÍ	ציÙייה	להÁלטה	בענייÔ	א„מתם∫
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¢אÁרי	˘אמרו	לנו	לצאת	ל≠6	Áו„˘ים	מהא„מות	˘לנו	אÊ	התÁלנו	לעבו„	אצל	אÁרים¨	אצל	
היהו„ים.	אני	מאÊ	˘היתי	צעיר	עב„תי	ברא˘וÔ	לציוÔ	ב„בורים	למ„תי	את	כל	העבו„ה¨	21	
˘נים	עב„תי	בÊה.	‚ם	אÁי	עב„	אתי	ב„בורים	Áלק	מהÊמÔ	ו‚ם	עב„	על	הטרקטור	מ‚יל	צעיר¨	
Áר˘	לאנ˘ים	את	ה˘טÁים	˘להם.	ככה	עב„נו	כל	ה˘נים	ו‚ם	בקטיÙים	ובהרכבות	˘ל	
ה„רים.	תמי„	Áקלאות.	ותמי„	הÊÁקנו	צאÔ	ובעלי	Áיים.	כ˘הקימו	את	רהט¨	הקימו	˘כונה	
טÁ	לע˘ות	ÙאלÁה.	 בעצם	והציעו	לנו	לקבל	לכל	מ˘ÁÙה	מ‚ר˘	∞∞∞1	מטר	ומאה	„ונאם̆	
לנו¨	 אÙ˘ר	לקבל	‚ם	קרקע	וÊה	‚ם	קרוב	לא„מה̆	 היל„ים	ילמ„ו¨	רצינו	מים	וראינו̆	 רצינו̆	
אÊ	הלכנו	על	Êה.	כ˘באנו	למ˘ר„	הÁקלאות	לבק˘	את	הא„מה	˘הבטיÁו¨	אמרו	עכ˘יו	
איÔ	א„מה¨	תÊÁרו	בסוÛ	ה˘נה	וכ˘באנו	˘וב¨	אמרו	˘א„מה	לא	נקבל.	אÊ	המ˘כנו	לעבו„	
בÁקלאות	בÁוı	ואת	הע„ר	הÊÁקנו	לי„	הבית	והמ˘כנו	לרעות	בעראקיב	בא„מות	˘לנו.	
היו	לנו	לי„	הבית	עו„	הרבה	בעלי	Áיים	עוÙות	ויונים	וסוסים....	כל	הÊמÔ	Áיכינו	לÊÁור	לכÙר	
‚„לה	 והמ˘ÁÙה	˘לנו	 ‚„ולות	 ‚„לה.	ה‚יעו	עו„	מ˘ÁÙות	 בינתיים	רהט	 ˘לנו	לעראקיב.	
מאו„¨	התÁיל	להיות	צÙוÛ	ויותר	ויותר	עירוני	כל	הÊמÔ.	התÁלנו	להר‚י˘	Áנוקים.	Êה	לא	
	Íלהמ˘י	לבית	תÁומת	עיר	Íבתו	ר˘Ùא	אי	אבל	˘נה¨	∞3	מעל	כב˘ים	מ‚„ל	אני	ב˘בילנו¨
כÍ¨	הÁיות	צריכות	מרÁב¨	והאמת	אנÁנו¨	לא	ÁÙות	מהם.	י˘	מהצעירים	˘לנו	˘התר‚לו	על	
העיר	והם	כבר	לא	ירצו	את	הÁקלאות	והÁיים	בכÙר	וי˘	כאלה	˘ימ˘יכו	את	ה„רÍ	איתנו.	
לנו	איÔ	באמת	„רÍ	אÁרת.	אני	מאÊ	≠	1999	ביÁ„	עם	הקרובים	˘לי	ÊÁרנו	לא„מה	˘לנו	כי	
ראינו	˘הם	מתÁילים	לרצות	לייער	את	ה˘טÁ.	בעראקיב	ע„	˘התÁילו	עם	ההריסות	היה	
לי	ע„ר	˘ל	∞15	רא˘¨	אני	וא˘תי	הסת„רנו	איתו.	רק	בהמלטות	ובÊמנים	מיוÁ„ים	הבנים	

באו	לעÊור¢	©ע.	אבו	מ„‚ßם®.	

נ˘ות	עראקיב¨	רובÔ	ככולÔ¨	עוב„ות	עם	בעליהÔ	בÁקלאות.	מבÁינה	Êו	בולט	ה˘וני	ביניהÔ	לביÔ	נ˘ים	
	Ôואינ	רÊהע	ומ˘ק	הבית	במ˘ק	לעבו„	נ˘ארות	ה‚„ול	Ôרוב	א˘ר	רותÁא	ב„ואיות	ריותÙכ	בקהילות

יוצאות	לעבו„ה	מÁוı	לכÙר¨	‚ם	לא	בÁקלאות.		

והבת	ה‚„ולה	˘לומ„ת	היסטוריה	 עוב„ים	איתי	בÁקלאות¨	 והבנות	 ¢אצלי¨	הא˘ה	הבנים	
בקיבוצים	 עבו„ה	 Êה	 עכ˘יו	 לעבו„ה.	 מצטרÙת	 מלימו„ים¨	 כ˘ÁוÊרת	 היא	 ‚ם	 במכללה¨	

ומו˘בים¨	למה	˘לא	נעבו„	בÁלקה	˘לנוø¢	©ס.	א.®	

המ˘ÁÙה	המורÁבת	©אב¨	א˘תו	או	נ˘ותיו	וצאצאיו¨	למעט	בנותיו	הנ˘ואות®	בעראקיב¨	מהווה	
יהיה	 מסוים¨	 Áקלאות	 	Ûענ סביב	 המ˘ÁÙה	 אבי	 ברא˘ות	 ענייניה	 ˘מכלכלת	 אור‚נית	 יÁי„ה	
ולוקÁת	Áלק	Á˘וב	 ‚י„ול	בעלי	Áיים	או	˘ילוב	˘ל	ה˘ניים.	הא˘ה	Ùעילה	 ירקות	או	 ‚י„ול	 Êה	
	Ûובנוס	מעבר	אתÊו	יים.Áה	בעלי	‚י„ול	˘ל	בהק˘ר	ואם	ירקות	‚י„ול	˘ל	בהק˘ר	הÊ	אם	בעבו„ה¨
להÊÁקת	הבית	ו‚י„ול	היל„ים.	ה„בר	מתאÙ˘ר	במי„ה	רבה	הו„ות	למ‚ורים	המ˘ÁÙתיים	הקרובים¨	
הני˘ואים	האנ„ו‚מיים	˘מ˘מעותם	היא	˘נ˘ים	ו‚ברים	הינם	קרובי	מ˘ÁÙה¨	ומכאÔ	‚ם	הקלות	
היÁסית	˘ל	„Ùוסי	העÊרה	הה„„ית	ביÔ	נ˘ות	המ˘ÁÙה	וÁוÙ˘	התנועה	היÁסי	במרÁב¨	˘ל	נ˘ים	
˘מ˘ÁÙות	בעליהÔ	הÔ	למע˘ה	‚ם	מ˘ÁÙות	המקור	˘להÔ.	הא˘ה	הב„ואית¨	עם	ני˘ואיה¨	עוברת	
ל‚ור	לי„	מ˘ÁÙתו	˘ל	בעלה¨	במקרה	˘ל	עראקיב¨	‚ם	כ˘עו˘ה	Êאת¨	הוריה	˘הם	„ו„י	בעלה¨	

נ˘ארים	להיות	במקרים	רבים¨	˘כניה	הקרובים.

על	אÛ	מעורבות	הא˘ה	בÙרנסה	ובעבו„ה¨	היא	נע„רת	מהתÁום	הציבורי¨	אלא	בעיתות	Á‚	ומוע„	
נÁ˘ב	 המורÁבת	 המ˘ÁÙה	 תÁום	 ‚ם	 ה‚רעינית¨	 המ˘ÁÙה	 לתÁום	 מעבר	 קרובים.	 ובביקורי	
כתÁום	ÙתוÁ	לנ˘ות	המ˘ÁÙה¨	אÍ	לא	מעבר	לו.	המרווÁים	במ‚ורים	ביÔ	המ˘ÁÙות	המורÁבות	
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מוסברים	‚ם	בצורÍ	Êה	˘ל	˘מירת	הÙרטיות	והצניעות	המ˘ÁÙתית.	איÔ	סÙק	כי	התמÁותם	˘ל	
אנ˘י	עראקיב	בÁקלאות	˘מאÙ˘רת	ו„ור˘ת	י„יים	עוב„ות¨	ÁיÊקו	את	המ‚מה	˘ל	˘יתוÛ	הא˘ה	
בעבו„ה	מÁוı	לבית	ו˘ל	מעורבותה	הרבה	בÙרנסת	המ˘ÁÙה	ואÊÁקתה.	יÁ„	עם	Êה¨	‚ברים	ונ˘ים	
כאÁ„¨	היו	מע„יÙים	לקיים	את	הÙעילות	הÁקלאית	בקרבת	הבית¨	במרÁבים	מ˘ÁÙתיים	מו‚נים	
ומאÙ˘רים.	הם	מע„יÙים	Êאת	ברא˘	ברא˘ונה	כ„י	לע˘ות	לביתם	בביתם	ולא	לרעות	ב˘„ות	

Êרים	ובנוסÛ¨	על	מנת	לעבו„	ביÁ„	כמ˘ÁÙה	בהÊÁקת	המ˘ק.	

כאמור¨	ארבע	תת	מ˘ÁÙות	הנמנות	על	מ˘ÁÙת	אלטורי	וא˘ר	Áלק	מבניהÔ	‚רים	באל	עראקיב¨	
מבק˘ות	להס„יר	את	מ‚וריהÔ	במקום	במס‚רת	כÙר	המבוסס	על	מסÙר	ענÙים	Áקלאיים	ביניהם	
	Ôניסיו	על	מתבססת	בק˘תם	ו˘עורה.	יטהÁ	˘ל	בעל	ו‚י„ולי	נים¨Ù‚	¨יתיםÊ	כרמי	ייםÁ	בעלי	י„ול‚
מוכÁ	בתÁומים	אלה¨	ועיסוק	מתמ˘Í	בÁקלאות	הÔ	בתÁום	ה‚י„ולים	והÔ	בתÁום	בעלי	הÁיים.	
י˘	ביÔ	בני	הקהילה	מי	˘בעבו„תם	לאורÍ	ה˘נים	קנו	לעצמם	מומÁיות	ו˘ם	כרו„י	„ב˘	ומ‚„לי	
„בורים¨	וי˘	מי	˘היו	רוצים	ל˘לב	ÁינוÍ	בÁקלאות	ולהקים	מעיÔ	Áווה	Áקלאית	לימו„ית	ליל„י	רהט	
והסביבה	העירונית	בכלל.	הÁקלאות	היא	אורÁ	Áייהם¨	מומÁיותם¨	מקור	Êהותם	וייÁו„ם	וניכר	כי	

מ„ובר	בעוב„ים	˘יו„עים	ואוהבים	את	עבו„תם.

¢אנÁנו	לא	ב˘ביל	Áממה	עם	מÁ˘בים	ו˘Ùועלים	יעב„ו	ב˘בילנו¨	אנÁנו	לא	אנ˘י	עסקים	
בÁקלאות¨	אנÁנו	אנ˘י	עבו„ה	˘אוהבים	ויו„עים	את	העבו„ה¨	ויו„עים	‚ם	להתÙרנס	ממנה.¢	
אומר	ס.	מעראקיב¨	¢כל	מה	˘אנÁנו	רוצים¨	Êה	לע˘ות	אצלנו	ב˘טÁ	את	אותו	„בר	˘אנו	
נאלצים	לנסוע	ב˘בילו	כל	יום	∞6	ק¢מ	הלוÍ	ו≠∞6	ק¢מ	ÊÁור¨	מ˘ÁÙה	˘למה¨	כ„י	לעבו„	
בÁלקה	˘ל	מי˘הו	אÁר.	את	אותו	„בר	ב„יוק	אנÁנו	רוצים	לע˘ות	בעצמנו¨	בבית	˘לנו¨	על	

הא„מה	˘לנו¨	בעבור	המ˘ÁÙה	˘לנו	והקהילה	הרÁבה.¢

קהילת	אל	עראקיב	היא	קהילה	˘ל	אנ˘ים	˘מר‚י˘ים	˘ייכות	למקום¨	לא„מה	ולאנ˘י	הקהילה	
˘הם	כולם	קרובי	מ˘ÁÙה¨	כולל	רוב	הנ˘ים.	ההריסות	הÁוÊרות	ונ˘נות	˘ל	כÙרם	‚רמו	לסבל	רב	
למ˘ÁÙותיהם¨	‚רמו	להם	לאוב„Ô	רכו˘¨	מקומות	עבו„ה	ואמצעי	יצור.	הם	‚ילו	נÁי˘ות¨	‚מי˘ות	
נראה	˘Êו	אוכלוסיה	˘תוכל	להוות	בסיס	 נוכÁ	לÁצים	מרובים.	 ו˘מרו	על	סול„ריות	 ויצירתיות	

קהילתי	ומקצועי	איתÔ	לי˘וב	ב„ואי	Áקלאי.	

˜¯˜עות

בני	עראקיב	מנהלים	מאבק	מ˘Ùטי	ממו˘Í	במטרה	להבטיÁ	את	Êכויותיהם	בקרקע.	לכולם	תביעות	
בעלות	˘הו‚˘ו	ב˘נות	ה˘בעים	©ראה	נסÁÙ	מסß	2∫	מÙת	תביעות	הבעלות®¨	וÁלקÔ	ני„ונות	בבתי	
בבתי	 הכÙר	 לא„מות	 ÊÁרתם	 Áוקיות	 על	 מנהלים	מאבק	 הם	 	1998 	Êמא אלה.	 בימים	 מ˘Ùט	
ÊÁרו	ל‚ור	בכÙר¨	תבע	מנהל	מקרקעי	י˘ראל	בבית	המ˘Ùט	את	סילוקם	והצי‚ם	 המ˘Ùט.	לאÁר̆	
כÙול˘ים	לקרקע	לא	להם¨	Êאת	מאÁר	והקרקע	עליה	הם	יו˘בים	ועליה	י˘	להם	תביעת	בעלות¨	
הוÙקעה.	אÛ	˘איÔ	המ„ינה	מתכÁ˘ת	לעוב„ה	כי	בני	עראקיב	‚רו	במקום	טרם	הקמת	מ„ינת	
י˘ראל¨	ונ„ר˘ו	לעÊוב	את	המקום¨	היא	נתלית	בטיעונים	מ˘Ùטיים	ה„ור˘ים	מÔ	התו˘בים	להמציא	
נתונים	או„ות	מעמ„	הקרקע	במאה	ה≠.19	Êאת	בנוסÛ	כאמור¨	לטענת	המ„ינה	כי	היות	˘הא„מה	
הוÙקעה¨	על	התו˘בים	אסור	לÊÁור	ול‚ור	בה	והם	בבÁינת	Ùול˘ים.	בתי	המ˘Ùט	על	ארכאותיהם	
ה˘ונות	קיבלו	טענה	Êו	וכÍ	נ„Áה	ערעורם	˘ל	התו˘בים	בא˘ר	לל‚יטימיות	ני˘ולם	מÔ	הקרקע.	
לאור	Êאת¨	ולמרות	˘˘אלת	הבעלות	על	הקרקע	טרם	הוכרעה¨	ביולי	∞1∞2	ה‚יעו	כוÁות	מ˘טרה	
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‚„ולים	והרסו	את	כל	מבני	הכÙר.	מאÊ¨	כאמור¨	תו˘בי	עראקיב	„בקים	בהיצמ„ותם	לקרקע	ומנסים	
למצוא	„רכי	הי„ברות	˘ונות	כ„י	לה‚יע	להסכמה	ביÁס	להמ˘Í	מ‚וריהם	ביי˘ובם.	

Óˆ· תכנוני

בבואנו	לאתר	מקום	להקמת	י˘וב	באל≠עראקיב	נ„ר˘נו	תÁילה	לבÁינה	˘ל	המצב	התכנוני	˘ל	
	ÁÙנס	≠	אלה	תכניות	ל˘	ÔוייÙמי	את	Ôוכ	רלוונטית	תכניות	ר˘ימת	1∫	ßמס	ÁÙנס	ראה©	Áה˘ט
מסß	3∫	מיÙוי	תכניות	קיימות®.	ה˘טÁ	המ„ובר	מצוי¨	כאמור¨	מ„רום	לרהט¨	בתÁום	˘יÙוטה	˘ל	
ותוואי	 	¨31 כבי˘	 	¨4∞ כבי˘	 על≠י„י	ת˘תיות	התÁבורה∫	 ומתוÁם	 	Ôבני≠˘מעו האÊורית	 המועצה	
מסילת	ברÊל	באר	˘בע	≠	א˘קלוÔ.	כבי˘	מסß	∞4	תוÁם	את	ה˘טÁ	ממÊרÁ¨	כבי˘	מסß	31	תוÁם	
	¨ÁיתוÙ	עבו„ות	ל˘	Ôבעיצומ	הנמצא	¨Ô˘בע≠א˘קלו	באר	לÊהבר	מסילת	ותוואי	וממערב	ÔוÙמצ	אותו
תוÁם	אותו	מ„רום.	מ„רום	למסילת	הברÊל	מתÁיל	תÁום	˘יÙוט	באר	˘בע¨	הכולל	את	האÊור	
המיוע„	לÙיתוÁ	עירוני	ותכנית	עוקÛ	באר	˘בע	מערב.	בנוסÛ¨	תא	ה˘טÁ	הרלוונטי	מו‚בל	על≠י„י	
‚בולות	התכניות	˘ל	הי˘ובים	הקהילתיים	‚בעות	בר	ותראביÔ	כא˘ר	Êה	האÁרוÔ¨	נמצא	בתÁום	
˘יÙוט	אבו	בסמה¨	ומוצעות	לו	הרÁבות	˘טÁים	הנמצאות	ב„יונים	בווע„ה	לÁקירת	‚בולות	˘יÙוט.	
ו˘ירותים	 איÊור	תעסוקה	 ˘ל	 ה„רומיים	 ‚בולותיו	 מצויים	 המ„ובר¨	 	Áה˘ט	לתא 	ÔוÙמצ 	¨Ôכ כמו	
להבים	המתוכנÔ	מ„רום≠מערב	לצומת	להבים.	אÊור	התעסוקה	המתוכנÔ	מ˘ותÛ	ל˘לו˘	ר˘ויות∫	
עיריית	רהט¨	מועצה	מקומית	להבים	ומועצה	אÊורית	בני	˘מעוÔ¨	˘טÁו	כ≠583¨4	„ונם¨	ומותרים	בו	
˘ימו˘ים	תע˘ייתיים	˘ונים	ומוס„ות	ציבור.	מ„רום	מערב	ל˘טÁ	המ„ובר	נמצאים	‚בולותיו	˘ל	
ר„יוס	הקובע	את	תÁום	איסור	הבנייה	מאתר	„ו„אים.	אתר	„ו„אים	כולל	מסÙר	מתקנים	ובהם	
אתר	לסילוק	Ùסולת	ארצי¨	אתר	לסילוק	Ùסולת	מוצקה¨	הרÁבת	אתר	לסילוק	א˘Ùה	מקומי¨	אתר	

	.Ôצא	למכלאות	ואתר	מבקרים	Êמרכ	סולת¨Ù	Ôלמיו

ייעו„י	 י„י	 תא	ה˘טÁ	˘נותר	בינות	לתכניות	אלו¨	כולל	˘טÁ	˘ל	כ≠	∞∞∞¨8	„ונם¨	ומאוÙייÔ	על	
טÁים	ÙתוÁים	אÁרים	 טÁי	יערות	ו˘טÁים	Áקלאיים	או̆	 הינם	’ÙתוÁיםß	במהותם	לרוב¨̆	 קרקע̆	
©ראה	מיÙוי	תא	˘טÁ	Êה	נסÁÙ	מסß	4®.	ככלל¨	מניתוÁ	היקÛ	ה˘טÁים	˘יוע„ו	בתכניות	˘ונות	
ליערות¨	בתÁום	תא	ה˘טÁ	האמור¨	עולה	כי	לאורÍ	ה˘נים	הוכÙל	היקÛ	ה˘טÁ	המיוע„	ליער.	
בנוסÛ¨	˘טÁי	יער	מעטים¨	נ‚רעו	‚ם	לטובת	ÙיתוÁ	ה˘טÁ	הי˘ובים¨	מסילת	הברÊל¨	אÊור	תעסוקה	
	.Áה˘ט	על	לותÁה	המאו˘רות	מהתכניות	ר‚וÁ	היער	נטיעות	מסוימים	במקרים	לעיל.	Ô˘צוי	יÙכ
את	 ה‚„ירה	 	¨1992 ב˘נת	 ˘או˘רה	 	¨Ôמעו˘ בני	 האÊורית	 למועצה	 המקומית	 המתאר	 תכנית	
מרביתו	כאÊור	Áקלאי	וÁלקו	כיער	קייםØמאו˘ר	וכיער	מוצע¨	היקÛ	˘טÁי	היער	כ≠	378¨3¨	„ונם.	
תכנית	מאוÁרת	יותר¨	תמ¢א22Ø¨	תכנית	המתאר	הארצית	ליער	ולייעור¨	˘או˘רה	ב˘נת	1995¨	
הרÁיבה	את	˘טÁי	היער	בכ≠	∞∞7	„ונם¨	וסה¢כ	כ≠	4164.6	„ונם.	תמ¢מ14Ø4Ø	˘או˘רה	ב˘נת	
∞∞∞2¨	התאימה	עצמה	לתמ¢א22Ø¨	ויתרת	ה˘טÁים	הו‚„רו	כ˘טÁים	ÙתוÁים.	בתוכנית	המתאר	
	Áה˘ט	בתא	נקבעו	או˘רה¨	טרם	א˘ר	14®¨Ø4Ø32©תמ¢מ	בע המÁוÊית	הÁלקית	למטרוÙוליÔ	באר̆	
ליער	 ויער.	התכנית	האÁרונה¨	תכנית	מÙורטת	 ונוÙ˘	מטרוÙוליני	 	22Øתמ¢א	יÙ על	 וייעור	 יער	
מ˘מר	הנ‚ב	˘הוÙק„ה	ב˘נת	∞1∞2¨	אÍ	טרם	או˘רה¨	מציעה	הכÙלת	˘טÁי	היער¨	ב˘טÁ	˘ל	

כ≠	178¨7	„ונם.

הקרקעות	נ˘ואות	מÁלוקת	הבעלות¨	א˘ר	אותÔ	מבק˘ים	התו˘בים	לעב„	ובמס‚רתÔ	הם	מבק˘ים	
למצוא	את	מקום	מו˘בם¨	מצויות	בÁלק	המערבי	והמרכÊי	˘ל	תא	ה˘טÁ	המ„ובר	ואינÔ	מתנ‚˘ות	
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רובÔ	˘ל	 רוב	 מוניציÙאליים.	 ו‚בולות	 כ„ו‚מת	ת˘תיות	תÁבורה	 אילוצים	תכנוניים	ק˘יÁים	 עם	
	Ôהתכנו	יÙ≠על	כלומר¨	עתי„י¨	לייעור	מיוע„	ÔלקÁו	ÁתוÙ	Áכ˘ט	להיוותר	מיוע„ות	אלו	קרקעות
הקיים¨	על	ה˘טÁ	להיוותר	כמרÁב	ÙתוÁ.	כÙי	˘יÙורט	בהמ˘Í¨	תנאי	Êה	נלקÁ	בÁ˘בוÔ	והיווה	
˘יקול	מרכÊי	במס‚רת	‚יבו˘	ההצעה	לתכנוÔ	י˘וב	במקום.	התו˘בים¨	א˘ר	ביק˘ו	להקים	יי˘וב	
Ùעילות	 ויקיים	 הבנייה	 	Ûבהיק מו‚בל	 יהיה	 א˘ר	 לי˘וב	 להסכים	 עליהם	 כי	 הבינו	 Áקלאי	 כÙרי	
Áקלאית	ÙתוÁה	א˘ר	ת˘מר	את	אוÙיו	הÙתוÁ	˘ל	המרÁב	ולא	תÙ‚ע	בכל	היערות	המתוכננים.	
יי˘וב	מסו‚	Êה	ע˘וי	לה˘תלב	היטב	בתÙיסת	התכנוÔ	האÊורית¨	כÙי	 בנוסÛ¨	מÔ	הראוי	לצייÔ	כי	
˘הת‚ב˘ה	בע˘ור	האÁרוÔ¨	ו˘בעקבותיה	צמצמו	ה˘טÁים	הÙתוÁים	והיער¨	לÙיה	ÙיתוÁ	המרÁב	
נ‚י˘ות	 מ‚וונת¨	 יי˘ובית	 הכוללים∫	מערכת	 תכנוניים	מ˘לימים	 מרכיבים	 למסÙר	 מתייÁס	 כולו	
תÁבורתית	ומערÍ	תÁבורתי	מ˘ולב	„רכים	ומסילות	ברÊל¨	מרכÊ	תעסוקה	אÊורי	ועו„.	אנו	סבורים	
כי	י˘וב	כÙרי	Áקלאי	במיקום	Êה¨	המאוÙייÔ	בק˘ר	מי„י	ויעיל	למערכות	התÁבורה	ה˘ונות	הקיימות	
	Ôולהי˘ע	קלאיÁה	ÔÙה	את	במס‚רתו	קÊÁל	הקיים¨	היי˘ובי	Íהמער	את	לה˘לים	יכול	והעתי„יות¨

על	אÊור	התעסוקה	המתוכנÔ	בÁלק	ממÊÁור	הייצור	וה˘יווק	הÁקלאי.
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ע˜¯ונות Óנחים Ïתכנון הכפ¯

עקרונות	התכנוÔ	המÙורטים	להלÔ	‚וב˘ו	יÁ„	עם	תו˘בי	אל≠עראקיב	תוÍ	התייÁסות	ל˘ני	כללים	
מנÁים∫	מצ„	אÁ„¨	עקרונות	אלה	˘ואÙים	לבטא	את	צרכיהם	הÁברתיים¨	התרבותיים¨	המרÁביים	
והכלכליים	˘ל	התו˘בים	ומתווים	את	אוÙיו	˘ל	י˘וב	א˘ר	יוכל	לענות	על	צרכים	אלה.	מצ„	˘ני¨	
העקרונות	הותאמו	אל	הכללים	והנה‚ים	˘ל	מערכת	התכנוÔ¨	אל	האילוצים	התכנוניים	הקיימים	
Êו	 	Áברו הי˘וב.	 	ÁיתוÙ 	Íלצור להÙנות	 	Ôנית Êמינותם	˘ל	מ˘אבים	א˘ר	 ואל	מ‚בלות	 במרÁב	
ולהקצות	מרב	 לכלול	˘טÁ	מו‚בל	עבור	מ‚ורים	 	Ôהמתוכנ	הי˘וב	על	כי הסכימו	תו˘בי	הכÙר	
	Áאור	ולקיים	Íלהמ˘י	אלטורי	תÁÙ˘מ	מבני	לקÁל	ר˘Ùיא	הÊ	תמהיל	קלאיים.Á	ל˘ימו˘ים	Áה˘ט
Áיים	Áקלאי	על	א„מתם	ויאÙ˘ר	למ„ינה¨	להס„יר	תכנונית	את	הכÙר	כא˘ר	ברור	ומוסכם	מרא˘	

.Ôובתקנו	בה‚„רה	מו‚בלים	יהיו	יÙה„מו‚רא	ו‚י„ולו	בו	הבניה˘

©±® ‡Ï≠ע¯‡˜י· יתוכנן כי˘ו· כפ¯י≠ח˜Ï‡י

המקום¨	 תו˘בי	 והעכ˘ווי	˘ל	 המסורתי	 Áייהם	 	Áבאור מרכÊי	 מרכיב	 מהווה	 כאמור¨	הÁקלאות	
	Ôוה	הקהילה	בני	˘ל	העצמית	ומה‚„רתם	הותםÊמ	לקÁכ	Ôה	ולה∫Ùכ	מ˘מעות	נו˘א	א˘ר	מרכיב

כמקור	Ùרנסה	עיקרי.

את	 ומ˘מר	 המקום	 בני	 הב„ואים	 עבור	 עמוקה	 סימבולית	 מ˘מעות	 נו˘א	 בÁקלאות	 העיסוק	
Êו	איÔ	הÁקלאות	 מור˘תם	התרבותית.	למע˘ה¨	ק˘ה	להם	ל„מייÔ	את	Áייהם	בלע„יו.	מבÁינה	
מהווה	רק	מקצוע	או	עיסוק	אלא	היא	מהווה	‚ם	בסיס	הÊהות	והה‚„רה	העצמית	˘ל	הקהילה	כולה	
ו˘ל	הÙרטים	בתוכה.	על	הי˘וב	המתוכנÔ	לאÙ˘ר	את	˘ימור	המור˘ת	הÁקלאית	ובכÍ	את	˘ימור	

המרקם	הÁברתי	והתרבותי	הÁיוניים	ל˘‚˘ו‚	המקום.

מלב„	מ˘מעותה	הסימבולית¨	הÁקלאות	מסÙקת	Áלק	נכב„	מצרכי	מ˘ק	הבית	ומהווה	מקור	
Ùרנסה	עיקרי	˘ל	המ˘ÁÙות.	כאמור¨	רבים	מבני	ובנות	הי˘וב	הם	מומÁים	בתÁומם	ואוצרים	י„ע	
עמוק	או„ות	מ‚ווÔ	רÁב	˘ל	ענÙים	Áקלאיים¨	אÍ	רובם	ה‚„ול	נאלı	לעבו„	כיום	כ˘כירים	במ˘קים	
Áקלאיים	מרוÁקים.	הכרה	באל≠עראקיב	כי˘וב	Áקלאי	תאÙ˘ר	לתו˘ביו	להתÙרנס	בכבו„	מעיבו„	
א„מתם	תוÍ	ניצול	הי„ע	והמיומנות	˘בר˘ותם.	Êאת	ועו„¨	ה„בר	‚ם	ירÁיב	את	היצע	התעסוקה	

בסביבה	וע˘וי	לתרום	לÙיתוÁ	האיÊור	כולו.

Á˘וב	לצייÔ	כי	מהלÍ	˘ל	תכנוÔ	הי˘וב	כי˘וב	כÙרי≠Áקלאי	ימנע	Ù‚יעה	נוÙית	ותתאÙ˘ר	˘מירה	
וה‚נה	על	אוÙיו	˘ל	המרÁב	הÙתוÁ	באיÊור.

©≥® Óי˜ום הי˘ו· יהיה ·ת‡ ה˘Ëח עÏיו י˘ Ï·ני הÓ˘פחה ת·יעות ·עÏות 

יות‡ם  היי˘ו·  ‡ופי  Êה¨  עם  יח„   Æות·¯ ˘נים   Í¯ו‡Ï Ó˘פחותיהם  ‚¯ו  ו·ו 

 Æפיוניו‡Ï הת‡יםÏ ניסיון Íח תוË˘ת‡ ה Ï˘ ו התכנוני·ˆÓÏ

יקול	תכנוני	ראוי	להס„רת	 ל	תו˘בי	הכÙר	לא„מותיהם	ההיסטוריות	מהווה̆	 הק˘ר	הÊÁק	והברור̆	
ל	קיום	ומיקום	היי˘ובים	 טÁ	Êה.	הבעלות	על	הקרקע	מתייÁסת	להק˘ר	ההיסטורי̆	 הי˘וב	בתא̆	
הב„ואיים¨	והיא	מהווה	את	אÁ„	הבסיסים	והביטויים	העיקריים	להתאר‚נות	הÁברתית	לעקרונות	
המוסכמים	בÁברה	הב„ואית	ולמערכות	היÁסים	בתוכה	≠	הÔ	במס‚רת	היי˘וב	והÔ	מÁוצה	לו.	
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התו˘בים	 מסÙר	 ה‚בלת	 המÁייב	 תכנוני	 ˘יקול	 מהוות	 	¨Áה˘ט תא	 ˘ל	 התכנוניות	 המ‚בלות	
נמצאות	 בו	 	Áה˘ט	תא	˘ל	התכנונית	המ‚בלות	את	מבינים עראקיב¨	 אל	 אנ˘י	 בו.	 ˘ית‚וררו	
קרקעותיהם	ומתוÍ	כÍ	מוכנים	לה‚ביל	את	מסÙר	המ˘ÁÙות	˘י‚ורו	במקום	ולהעמי„Ô	על	∞5≠∞4	
בתי	אב.	Êאת	ועו„¨	בהבינם	את	מ‚בלות	התכנוÔ	במקום¨	בני	המ˘ÁÙה	מקבלים	על	עצמם	לאÙ˘ר	
אר	בני	 מ‚ורים	בכÙר	רק	ל˘ני	בנים	ממ˘יכים¨	א˘ר	יבק˘ו	להמ˘יÍ	ולקיים	את	ענÙי	הÁקלאות.̆	
המ˘ÁÙה	ימ˘יכו	ל‚ור	בעיר	וכÍ	תתאÙ˘ר	ה‚בלת	התו˘בים	בכÙר	¨	הק˘ר	עם	הקרובים	י˘מר	

וצÙיÙות	המ‚ורים	המציקה	לרבים	מבני	אלטורי	ברהט	תיÙטר.	

	

˘Ïו˘ה  יו˜ˆו  ˘Óתוכן  „ונם¨   ∏∞≠∂∞ ·נות  ÏנחÏות   ˜Ïיחו הי˘ו·  ˘Ëח   ®≥©

„ונÓים Ï·נייתם ˘Ï ע„ ˘Ïו˘ה Ó·ני Ó‚ו¯ים

„ונם.	 כ≠588¨3	 הוא	 טורי¨	 אל	 למ˘ÁÙת	 בעלות	 תביעות	 י˘	 עליה	 הקרקע	 ˘ל	 הכולל	 	Áה˘ט
	Áו˘ט	קלאיÁ	Á˘ט	יכללו	א˘ר	לותÁלנ	ולקÁי	ציבור¨	לצורכי	הנ„ר˘ת	ר˘הÙהה	רÁלא	ה¨Ê	Áט˘
למ‚ורים	עבור	רא˘	מ˘ÁÙה	ו˘ני	בנים	ממ˘יכים	בלב„.	‚ו„ל	הנÁלות	במו˘בים	הÁקלאיים	בנ‚ב	
עומ„	על	∞8	„ונם¨	˘טÁ	˘מאÙ˘ר	להÙיק	תוצרת	Áקלאית	מסÙקת	ללא	ה˘קיה	אינטנסיבית.	
וי˘	מקום	ל˘קול	 ‚ו„ל	אוכלוסיית	הי˘וב	 אולם¨	˘טÁ	הנÁלות	ב˘טÁ	המו‚„ר	מכתיב	‚ם	את	
צמצום	מסוים	ב˘טÁ	הנÁלות	לטובת	ה‚„לת	אוכלוסיית	הי˘וב.	כÍ	או	אÁרת¨	ברור	כי	הי˘וב	
	Ôל‚רעי	מוק„˘	אלא	כולה	הקהילה	בני	כל	˘ל	למ‚וריהם	מיוע„	ואינו	ב‚ו„לו	ומו‚בל	מצומצם	הוא

הÁקלאי	˘בקרבה.	

י˘	לצייÔ	כי	איÔ	מניעה	לכלול	ב˘טÁ	הי˘וב	קרקעות	נוסÙות	ולתת	במס‚רתו	ÙיתרוÔ	תכנוני≠Áקלאי	
‚ם	עבור	מ˘ÁÙות	נוסÙות	מבני	הקהילה	וØאו	מבני	קהילות	˘כנות	בכÙוÛ	להסכמת	˘ני	הצ„„ים.	
ניתÔ	לאתר	˘טÁים	לטובת	מ˘ÁÙות	נוסÙות	על	קרקע	˘איÔ	עליה	תביעת	בעלות	˘ל	ב„ואים¨	
א˘ר	על	כÔ¨	מבÁינתם¨	Ùנויה.	בסÍ	הכל	ניתÔ	לאתר	באיÊור	המ„ובר	כ≠∞∞∞8	„ונם	א˘ר	מתאימים	

לייעו„	Áקלאי.

©¥® פ¯יסה Ó¯ח·ית ·י˘ו· הÓתוכנן ≠ חÏופות Óוˆעות∫

ניתÔ	להצביע	על	˘לו˘	ÁלוÙות	לÙריסה	המרÁבית	˘ל	הי˘וב.	˘לו˘ת	הÁלוÙות	מצי‚ות	רמות	
	¨„Áא	מצ„	ÁיתוÙה	לעלויות	Ô˘נית	סיÁהי	במ˘קל	נב„לות	ולמע˘ה	בי˘וב	˘ונות	ביÁמר	ורÊיÙ
ולהע„Ùות	התרבותיות	ולרצוÔ	בתכנוÔ	˘תואם	את	המרקם	הÁברתי	מצ„	˘ני.	הÁלוÙות	מוצ‚ות	

בס„ר	ע„יÙויות	יור„	כא˘ר	הÁלוÙה	הרא˘ונה	היא	המוע„Ùת	ע¢י	התו˘בים.
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± ßסÓ Ï„וÓ ≠ פחתי˘Ó Íסיס ˘יו· Ïות עÏפ¯יסה ·‡˘כו ®‡¥©

Êו	 לצ„	 Êו	 תמוקמנה	 	ıמקב בכל	 נÙר„ים.	 מ‚ורים	 מקבצי	 ארבעה	 הי˘וב	 יכלול	 Êה	 „‚ם	 על≠Ùי	
נÁלותיהם	˘ל	בני	אותה	תת	מ˘ÁÙה	©אÁים	ובני	„ו„ים®	ומסביב	להÔ	יימ˘כו	ה˘טÁים	הÁקלאיים.	
במיקום	מרכÊי	ובמרÁק	„ומה	מהמקבצים	ה˘ונים	ימוקמו	מבני	הציבור	וכÍ	יווצר	מרכÊ	לכÙר.	כל	
	Íכ	המ‚ורים¨	˘ל	מסויים	ÛוÙצי	יתקיים	הÁÙ˘המ	תת	Íובתו	א„מותיה¨	על	ת˘ב	הÁÙ˘מ	תת
˘תי˘מר	קרבה	אל	ה˘ירותים	המ˘ותÙים	לכÙר¨	ולמבני	הציבור	˘לו.	הÁלק	הבנוי	יהיה	יÁסית	

מרוכÊ¨	אÍ	ע„ייÔ	י˘מרו	ההבÁנות	והמרווÁים	ביÔ	תת	המ˘ÁÙות.

ומר	על	מרקם	הÁיים	המ˘ÁÙתי¨	כא˘ר	Áיı	ביÔ	המ˘ÁÙות	נ˘מר	וה˘טÁים	הÁקלאיים	 „‚ם	Êה̆	
מאÙ˘רים	את	תÁו˘ת	הÙרטיות	מÁ„	ואת	תÁו˘ת	המרÁב	הÙתוÁ	מאי„Í¨	א˘ר	הינÔ	מאבני	

הבנייÔ	המרכÊיות	˘ל	הבניית	המרÁב	הב„ואי¨	ומייצ‚ות	ערכים	מרכÊיים	לקהילה.	
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≤ ßסÓ Ï„וÓ ≠ ·סיס ¯˘ת ה„¯כים ·י˘ו· Ïי ע·¯Ó ¯וÊפי ®·¥©

	Áה˘ט	כל˘הו.	Êריכו	ללא	קלאייםÁה	יםÁה˘ט	Ôלבי	המ‚ורים	Ôבי	סמיכות	תתקיים	הÊ	„‚ם	יÙ≠על
כולו	יÁולק	לÁלקות	Áקלאיות	אÁי„ות	בהתאם	למסÙר	˘ייקבע¨	ביניהÔ	תוקם	ר˘ת	„רכים	ואיÊור	

.Íל„ר	צמו„	יהיה	לקהÁ	בכל	המ‚ורים

בעו„	˘„‚ם	Êה	אינו	מק„ם	את	הקהילתיות	המ˘ÁÙתית¨	הוא	‚ם	אינו	מאיים	על	הÙרטיות	˘ל	כל	
ÁתוÙה	בÁהמר	על	ו˘ומר	מצומצמת	הÁÙ˘מ
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≥ ßסÓ Ï„וÓ ≠ יים‡Ï˜חים החË˘Ï ו¯ים‚Óו¯ הÊי והפ¯„ה ·ין ‡יÏÓיניÓ ¯וÊפי ®‚¥©

ה˘טÁים	 יתÙר˘ו	 לו	 וסביב	 בי˘וב	 מרכÊי	 	„Áא באÊור	 המ‚ורים	 ˘טÁי	 ירוכÊו	 Êה	 „‚ם	 על≠Ùי	
הÁקלאיים.	„‚ם	Êה	מכתיב	Ùיצול	ביÔ	ה˘טÁים	הÁקלאיים	לביÔ	המ‚ורים¨	אולם	איÔ	מ„ובר	במבנה	

˘ל	˘כונה	Ùרברית.	מאÙייניו	הייÁו„יים	˘ל	„‚ם	Êה	יתבטאו	ב∫

„ונמים	 כ≠3≠5	 ˘ל	 	Áב˘ט בית	 לכל	 עÊר	 מ˘ק	 לכלול	 	Êהמרוכ המ‚ורים	 אÊור	 	Ôתכנו על	 	.1
˘יוק„˘	לÙעילות	Áקלאית	מצומצמת	למעÔ	סיÙוק	צרכי	מ˘ק	הבית.

על	תכנוÔ	אÊור	המ‚ורים	לאÙ˘ר	˘מירה	על	רמה	‚בוהה	˘ל	Ùרטיות	בכל	מ˘ÁÙה	ולהימנע	 		.2
מקרבה	‚„ולה	מ„י	ביÔ	בתי	מ‚ורים.	

אÊור	המ‚ורים	בי˘וב	יÁולק	בעצמו	למעיÔ	˘כונות	על	בסיס	˘יוÍ	תת	מ˘ÁÙתי.	 		.3

יתרונותיו	˘ל	„‚ם	Êה	ק˘ורים	בהוÊלת	ÙיתוÁ	הת˘תית	בי˘וב	וב˘מירת	רוב	רובו	˘ל	המרÁב	
	.ÁתוÙ	Ûכנו
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©µ® פיתוח ת˘תיות פיÊיות ו˘י¯ותים ˆי·ו¯יים

על	הי˘וב	המתוכנÔ	לכלול	ת˘תיות	Á˘מל¨	מים¨	ביוב	ו„רכים	ברמת	הÙיתוÁ	המקובלת	בי˘ראל.	
בנוסÛ¨	על	התכנוÔ	להקצות	˘טÁים	ל˘ימו˘ים	ציבוריים¨	˘בהם	יוקמו	מבני	ציבור	א˘ר	יסÙקו	

˘ירותי	ÁינוÍ¨	„ת¨	רÙואה	וÙנאי	©בהתאם	ל‚ו„ל	האוכלוסיה	המו‚„ר	˘ל	הי˘וב®.

‡Óוון ענפי¨ חסכוני ו·¯≠˜יי‚Ó ∫ית‡Ï˜ה חÓ¯‚פ¯ו ®∂©

Áקלאי	אל≠עראקיב	הם	בעלי	הי„ע¨	הניסיוÔ	המע˘י	והיוÊמה	ה„רו˘ים	לצורÍ	קיומה	˘ל	Ùעילות	
Áקלאית	מ˘‚˘‚ת.	מול	הי„ע	הÁקלאי	הע˘יר	˘ל	התו˘בים	במ‚ווÔ	רÁב	˘ל	ענÙים	עומ„ות	˘תי	
מ‚בלות	עיקריות	בהק˘ר	˘ל	הÙיתוÁ	הÁקלאי	באל≠עראקיב∫	Êמינותם	הנמוכה	˘ל	מי	ה˘קייה	
אלה	 מ‚בלות	 באיÊור.	 	ÁתוÙה 	Ûהנו ˘מירת	 וÁ˘יבות	 במ„ינה®	 הכללי	 המים	 ממÁסור	 ©כÁלק	
מכתיבות	צמצום	בענÙי	Áקלאות	אינטנסיבית	ובענÙים	המצריכים	בנייה	©Áממות¨	לולים	וכיו¢ב®.	
לאור	Êאת	מציעים	התו˘בים	לעסוק	בענÙים	א˘ר	יצריכו	מכסות	מים	מצומצמות	וא˘ר	י˘מרו	על	
המרÁב	הÙתוÁ	ואÛ	יוכלו	לה˘תלב	בתוכניות	הקיימות	המייע„ות	את	ה˘טÁ	לייעור.	י˘	לצייÔ	כי	
יתרונם	˘ל	הÁקלאים	הב„ואים	הוא	בהיכרותם	עם	˘יטות	Áקלאות	מסורתיות	א˘ר	מאÙ˘רות	
ל	תנאי	הקרקע	והאקלים	המ„בריים.	ניתÔ	למנות	מסÙר	ענÙים	א˘ר	עומ„ים	בתנאים	 ניצול	מיטבי̆	

ובאילוצים	ה˘ונים¨	כ‚וÔ∫	‚י„ולי	בעל	˘ל	תבואה	ו˘עורה¨	צאÔ	ומרעה¨	כרמי	Êיתים¨	‚Ùנים.

©∑® ˘יתוÛ הˆי·ו¯ ·תכנון הי˘ו·

על	מנת	˘תכנונו	˘ל	הי˘וב	יולי„	י˘וב	מ˘‚˘‚	א˘ר	עונה	לצרכי	תו˘ביו	ומאÙ˘ר	להם	לנהל	
	Ôהתכנו	ר˘ויות	Ôבי	ÁתוÙו	Ûרצו	„יאלו‚	נ„ר˘	ייהםÁ	Áאור	על	מירה˘	Íותו את	Áייהם	בכבו„	
לביÔ	התו˘בים.	ה„בר	נכוÔ	על	אÁת	כמה	וכמה	מאÁר	˘מ„ובר	בקהילה	ב„ואית	מסורתית	א˘ר	
מאÙייניה	התרבותיים	והÁברתיים	Êרים	ל‚וÙי	התכנו.Ô	ÙיתרוÔ	תכנוני	מוסכם	הוא	מרכיב	מהותי	
בהצלÁת	הי˘וב¨	ותנאי	ל‚יבו˘ו	˘ל	ÙיתרוÔ	˘כÊה	הוא	˘יתוÛ	מלא	ואינטנסיבי	˘ל	התו˘בים	בכל	

.Ôהתכנו	תהליכי
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סיכום

ו„ור˘	ÙתרוÔ	מורכב.	ÙתרוÔ	˘יענה	 המצב	הנוכÁי	באל	עראקיב	הנו	בלתי	נסבל	לכל	הצ„„ים¨	
בסתירה	 יעמו„	 ו‚ם	˘לא	 התכנוניות	 והאÙ˘רויות	 המ‚בלות	 על	 ‚ם	 האוכלוסייה¨	 צורכי	 על	 ‚ם	
לתביעות	בעלות	ולהס„רי	קרקע	אÙ˘ריים.	נראה	כי	ניסינו	ביÁ„	עם	התו˘בים	ובהסכמתם	המלאה	

והמ˘ותÙת	להציע	ÙתרוÔ	כÊה	בקווים	כלליים.

בÁצי	ה˘נה	האÁרונה¨	נצמ„ים	תו˘בי	עראקיב	לא„מתם	והמנהל¨	ב‚יבוי	מ˘טרתי	אלים	ובוטה	
˘ל	 האצה	 	Íותו 	Áב˘ט למ‚ורים	 אÙ˘ריים	 בלתי	 תנאים	 יצירת	 	Íתו רוÁם	 את	 ל˘בור	 מנסה	
עבו„ות	הייעור	ב˘טÁ.	המאבק	המתמ˘Í¨	מעמי„	את	בני	הא„ם	הלוקÁים	בו	Áלק	במצבים	ק˘ים	
	ÔÙואו	והולכים	מתערערים	הב„ואים	יהÁרÊא	עם	המ„ינה	סיÁי	הסערה.	Ôבעי	כולה	הÁÙ˘המ	ואת

הטיÙול	במקרה	˘ל	עראקיב	הÍÙ	להיות	להם	לסמל.	

וע„ת	‚ול„בר‚	קראה	להכרה	בקיומם	ומקומם	˘ל	הב„ואים	כÁלק	מהÁברה	הי˘ראלית	ולהס„רים	
תכנוניים	וקרקעיים	להתי˘בות	הב„ואית¨	לכÙרים	הלא	מוכרים	ולבעלי	תביעות	הבעלות	בתוכם.	
‚ם	בית	המ˘Ùט¨	בכל	הÊ„מנות¨	‚ם	כא˘ר	הוא	„וÁה	את	עתירותיהם	˘ל	הב„ואים	מכוÁ	הÁוק	
לאÁרונה	 	Íכ על	 ÊÁר	 המ˘Ùט	 בית	 עבורם.	 והתיי˘בותי	 תכנוני	 הס„ר	 למציאת	 קרא	 הקיים¨	
ביÁס	לאל	עראקיב.	אנ˘י	עראקיב	מבק˘ים	לה‚יע	להס„ר	כÊה.	הס„ר	˘יאÙ˘ר	להם	לעב„	את	
ובר	קיימא	˘ל	האÊור	 ולתרום	לÙיתוÁ	מו˘כל	 א„מותיהם¨	להתÙרנס	בכבו„	מעבו„ה	Áקלאית	
כולו¨	בתאום	עם	ר˘ויות	התכנוÔ	והקרקע	בי˘ראל.	נראה	כי	ניתÔ	לה‚יע	להס„ר	כÊה	ויÙה	˘עה	

אÁת	קו„ם.
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