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רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!

j_kimchi@netvision.net.il

מעל 1000 חקלאים 
הפגינו ברחבי המדינה
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הכי דומים
מאיר צור, בכנס הנהגות 

הקיבוצים: "אנחנו המושבים 
ואתם הקיבוצים לא תמיד 

מסכימים, אבל כולנו וגם 
מקבלי ההחלטות צריכים 
לדעת – אנחנו תמיד הכי 

דומים אחד לשני"

יריית פתיחה
מי שחשש שהחקלאים 

לא יצאו להפגין התבדה - 
כ-1,000 חקלאים הפגינו 

וחסמו צמתים וכבישים 
השבוע, בכל רחבי הארץ, 

במחאה על מדיניות 
הממשלה כלפי החקלאות

חלב על הזמן
בשנת 2000 נפתחה רפת 

"דרך החלב" בבית הלל 
לקהל הרחב ומאז ביקרו בה 

רבבות אנשים. ראיון עם דרור 
קורלנדר על תיירות-חקלאית 

ואיך עושים זאת נכון
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סמינר מעגל של בני המושבים עסק בנושא חקלאות וחינוך
הת� חניכי  נוער,  בני  כ�150 
מכל  י�יא�,  מכיתות  נועה 
בשבוע  הגיעו  הארץ,  רחבי 

שעבר לסמינר מעגל בני המושבים.
אגף  יו�ר  עם  בשיחה  נפתח  הסמינר 
המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון 
שדיבר עם החניכים על החקלאות בעבר 
תרומת  ההתיישבות,  צורות  ובהווה, 
לביטחון  התזונתי,  לביטחון  החקלאות 
הירוקות  הריאות  על  שמירה  המדינה, 

ובעו בארץ  החקלאות  הישגי  �במדינה, 
לם כולו ועד למאבק החקלאים. אוריון 
בהעלאת  עליון  ערך  רואה  �אני  אמר: 
הנושאים  כלל  על  הנוער  בני  מודעות 

�החקלאיים. החקלאות היום נמצאת במ
�שבר ועל דור העתיד שלנו, הנוער, לה

בין וללמוד את הנושא, כי דווקא להם 
היכולת להשפיע ולשנות�. 

במובנים  עסקו  החניכים  כך  אחר 
החקלאות  של  והתרבותיים  הערכיים 
ואף נפגשו עם חקלאים מענפים שונים 

לח ואהבתם  יומם  שגרת  על  �שסיפרו 
קלאות. מטרת הסמינר הוא לבדוק את 
קיום  המשך  על  במאבק  הנוער  תפקיד 

החקלאות. 
עינב לוצטו, רכזת ההדרכה של בני 
המושבים שארגנה את הסמינר, אמרה: 
”כשמכל עבר אנו עדים למשקים שלא 
מצליחים להחזיק את עצמם, על בעלי 
רפתות  על  עצים,  שעוקרים  מטעים 

מבי אנו  שמיובשים  שדות  �שנסגרות, 
נים כי החקלאות גוועת במשמרת שלנו 

ועלינו לעשות מעשה.“
�לוצטו הוסיפה: ”במציאות שלנו חק

לאות מוצגת רק כעסק כלכלי ונמדדת 
רק אם רווחית או לא. החקלאות צריכה 
להיות אינטרס של כולם, חברה ערכית, 
עליה  לשמור  ועלינו  ויצרנית  ציונית 

לדורות הבאים.“

#

שר החוץ האורוגוואי, רודול�
לפני  שהגיע  נואבה,  נין  פו 
נענה  לישראל,  ימים  מספר 
(יש  ילין  חיים  חה"כ  של  להזמנתו 
עתיד), לבקר בעוטף עזה. ביום ראשון 
"נופי  הספר  בבית  השר  ביקר  השבוע 
ומורים  תלמידים  עם  נפגש  הבשור", 

�ושמע על הדרך, שבה מלמדים תלמי
דים באזור זה על רקע המצב הביטחוני. 
אזור  על  לתצפית  השר  הגיע  בהמשך 
סג'עיה שבעזה, באותו הזמן בו התקיים 
תרגיל חירום צבאי של החמאס, מעבר 

לגדר.
לאורך  השר  את  שליווה  ילין  חה"כ 
בוחר  בסיומו: "חמאס  אמר  הביקור, 

למ להתכונן  הטרור,  מערך  את  �לחזק 
אחוז  מ�60  יותר  ולהשקיע  הבא  בצע 
מתקציבו על מנהרות וטילים. כל זאת 

בר ברווחה,  בחינוך,  להשקיע  �במקום 
�פואה. ראינו לכך הוכחה חיה בזמן הבי

קור, שחמאס בחר לבצע תרגיל חירום 
החוץ  משר  רחוק  לא  בסג'עיה,  צבאי 

האורוגוואי.
"אין תחליף להסברה, כתושב האזור 

את  להראות  מנת  על  לפעול  אמשיך 
המ את  ולהסביר  בעיניים  �המציאות 

קרוב  וחיים  ילדים  גידול  של  שמעות 
לארגון טרור שרק רוצה להרוג."

יו“ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון, מדבר עם בני הנוער

שר החוץ האורוגוואי צופה על שכונת סג‘עיה בעזה, על רקע הסבריו של חה“כ ילין
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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פותחים חלון לעולם חדש

המראה  להשלמת  הביתה.  אותו  ומכניסים  שבחוץ  הטבע  את  משקפים  חלונות 
הטבעי, אנו מציעים לכם חלונות בעלי מראה קלאסי ונקי. העשויים מסגרות עץ 
ואלומניום. חיבור חכם בין שני החומרים יוצר חלונות בעלי עמידות גבוהה, מראה 
מעוצב וסגנון מקורי. ניתן לקבל ביישומים שונים, בשלל גוונים ובכל מידה ועיצוב 

כיד הדמיון...

"אדרת" אלומניום וסוככים בע"מ
רחוב יד חרוצים 6 א.ת. תלפיות, ירושלים
02-6719048  | במקום  מקיפה  תצוגה 
adereta lum@bezeq in t .net
w w w . a d e r e t a l u m . c o . i l

תריסיםסוככיםחלונות

אנו יצרנים וותיקים של חלונות ודלתות אלומיניום מהסדרות המתקדמות, 
חלונות מסוגננים בלגי אלומיניום, תריסים וסוככי שמש.



”אנחנו המושבים ואתם הקיבוצים לא תמיד מסכימים, אבל כולנו וגם 
מקבלי ההחלטות צריכים לדעת – אנחנו תמיד הכי דומים אחד לשני,“ 

אמר מזכ“ל תנועת המושבים, מאיר צור בכנס הנהגות הקיבוצים
הת� הקיבוצים  הנהגות  כנס 
במעלה  שעבר  בשבוע  קיים 
כחמש  בהשתתפות  החמישה, 
מאות ממלאי תפקידים, ראשי מועצות 

ונבחרי ציבור.
מאיר צור, מזכ“ל תנועת המושבים 
בירך  ישראל  חקלאי  התאחדות  ויו“ר 
עכשיו  נמצאים  ”אנחנו  ואמר:  בכנס 

להת רוצים  אנחנו  קיומנו.  על  �בקרב 
פרנס בכבוד, ובמקום שהמדינה תסייע 
לריב  אותנו  לשלוח  מעדיפה  היא  לנו, 
מתרחש  הזה  הקרב  השני.  עם  האחד 
אולי, כי יש מי שחושב שיש מה לקחת 
מאתנו עכשיו, אולי כי אפשר להאשים 
אותנו  שהופך  מי  יש  לצערי,  אותנו. 

�מהפתרון לבעיה - ואנחנו צריכים לה
אנ איך  ועל  דמותנו  על  בקרב  �משיך 

חנו רוצים שהחברה הישראלית תיראה 
מהעיניים שלנו. אנחנו המושבים ואתם 
אבל  מסכימים,  תמיד  לא  הקיבוצים 
צריכים  ההחלטות  מקבלי  וגם  כולנו 

אחד  דומים  הכי  אנחנו תמיד   - לדעת 
לשני“.

הקיבו� התנועה  מזכ“ל  ,ניר מאיר 
צית, שפתח את הכנס, אמר: ”לאורך 
שנות המשבר בקיבוצים איבדנו חלק 
משמעותי מהיכולת וההשפעה - וגם 

האח ישראל  ממשלות  של  �המבנה 

ול לתנועה  מסייע  ממש  לא  �רונות, 
בשנים  מתמודדים  אנחנו  קיבוצים. 
עם  הברכה‘  ’קללת  עם  האחרונות 

�ההתחזקות שלנו, שקרה למרות השי
נויים שעברנו. אנו משוכנע שדווקא 
בשל כך - כוחנו באחדותנו - רק יחד 

נוכל לעמוד באתגרים!“

קורס הארכיונאים, אותו מארגנת תנועת המושבים, מתקיים זו שנה 
חמישית ברציפות

קורס הארכיונאים - נאמני תי�
�עוד ושימור של תנועת המוש

החמישית  השנה  זו  נפתח  בים 
מה נציגים  משתתפים  בקורס  �ברציפות. 

מילכה  מבאר  הארץ,  רחבי  מכל  מושבים 
שבדרום ועד רמות נפתלי שבצפון. 

כולו  שכל  משמעותי  בקורס  מדובר 
ועד  מהקמתו  המושב,  ותיעוד  שימור 
היום. תנועת המושבים רואה ערך עליון 
המושב,  של  ההקמה  מסיפורי  בתיעוד 
משמעותיים  היסטוריים  דרך תיעודים 

ועד לאירועים בימים אלו.
הקו� את  שמארגנת   , נש רשושי 

בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  רס מטעם 
המושבים, אמרה: ”לכל מושב יש סיפור 

שכנ וסיפור  להיכתב  שצריך  �שסופר, 

ראה לעולם לא יסופר. אנו רואים ערך 
הכפרי  ולמרחב  בפרט  למושב  עליון 
בכלל לכבד את הערכים עליו הוא קם 

של  הסיפור  ותיעוד  שימור  באמצעות 
המושב מרגע הקמתו ועד לתיעוד של 

אירועים בימים אלו.“

סטודנטים, חברי תנועת המושבים מוזמנים להגיש בקשה למלגת קרן 
הרב מנחם הכהן

את  מזמינה  המושבים  תנועת 
המו תנועת  חברי  �הסטודנטים, 

שבים להגיש בקשה למלגת קרן 
הכהן  מנחם  הרב  ”קרן  הכהן.  מנחם  הרב 
לתרבות, חינוך ומדע“ מחלקת כמידי שנה 
כ�180 מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר 

ראשון ומעלה במוסדות להשכלה גבוהה.
וב בהעצמת  רבה  חשיבות  רואה  �הקרן 

ליווי הסטודנטים, בני ההתיישבות העובדת 
לי תקופת  במהלך  המושבים,  תנועת  �של 
הנית התמיכה  תוגדל  השנה  גם  �מודיהם. 

נת על ידי קרן הרב מנחם הכהן, בתמיכה 
המרכז  של  הרצפלד“  ”קרן  מטעם  נוספת, 

החקלאי.
תרמו  אשר  לסטודנטים  עדיפות  תינתן 
המושבים.  בני  במסגרת  במושב  לקהילה 

בקשות תתקבלנה לא יאוחר מה�31.12.16. 
מלגה  שקיבל  לסטודנט  מלגה  תינתן  לא 
קרן  אין  האחרונות.  בשנתיים  הרב  מקרן 

הרב מתחייבת לתת מלגות לכל הפונים.
המ טופס  והורדת  נוספים  �פרטים 
האינטר מאתר  להוריד  ניתן  �לגה 

בכתובת: המושבים  תנועת  של   נט 
www.tmoshavim.org.il
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ביהמ“ש לענייני משפחה בנצרת דחה לאחרונה תביעה של חקלאי, 
ממושב ביישובי התענ“ך, נגד זוג הוריו ואחיו, בנוגע למשק החקלאי 

שברשותם, ששוויו מוערך במיליוני שקלים.
תחילת הסיפור בהסכם שחתמו הבן התובע והוריו, לפיו המשק החקלאי על 
זמן מה, התגלעו  יועברו כמתנה לבן התובע. אולם לאחר  וחובותיו  זכויותיו 
חילוקי דעות בין התובע ואביו בעניין תשלומי חובות המשק, כמו גם בעניין 
ניהול המשק והעבודה בו, והתובע התכחש לסיכומים עמו, עובדה שהובילה 
את הוריו להחלטה, כי יש לבטל את ההסכם. בהמשך הקים י� (התובע), ביחד 
עם חברו, מושבניק בצפון הארץ, בית אריזה לשיווק תבלינים וירקות במשק 
הוריו של החבר, אך בתאונה מצערת מצא החבר את מותו וכך נותר י� לבדו 

עם העסק.
הורי החבר התכנסו בכאבם ובשל כך סירבו לאפשר ל�י� להפעיל את בית 
וזו הסכימה שיקים במשק, שכבר כלל לול  האריזה במשקם. הוא פנה לאמו 
פטמים, ביא“ר חדש. באותו מעמד התחייב לשלם את עלויות החשמל, המים 
בשם  חשמל  לחברת  פנה  אף  הוא  שלו.  בהתחייבותו  עמד  לא  אך  והארנונה, 
על  חתימתה  את  זייף  ואף  החשמל  אספקת  חיבור  את  להגדיל  בבקשה  אמו, 

�מסמך הבקשה. למעשה, בהתנהגותו דחק התובע את הנתבעים לביטול ההס
כם, שהתאפשר הודות לעובדה שאף אחד מהם לא שינה את הסטטוס במנהל 

מקרקעי ישראל.
מכיוון שהנתבעת חשה כי י� החל לנהוג כבעל המשק, הודיעה לו שוב כי 
הסכם המתנה ביניהם בטל ואף פנתה שוב לעו�ד בבקשה לרשום אחד מבניה 
האחרים כ�בן ממשיך�. י� שחש נבגד, החליט לתבוע את אמו ואחיו (אביו הלך 
2009), בגין ההסכם הראשוני ודרש להעביר את המשק לבעלו�  לעולמו בשנת
תו. כמו כן, הגיש בקשה למתן צו מניעה במעמד צד אחד, על מנת למנוע את 
רישומו של אחיו הבכור כבן ממשיך. בשלב הזה פונה אם המשפחה לעו“ד נחום 
מרדכי, ממשרד עו�ד אור�מרדכי החיפאי, שמייעץ לה ולילדיה שלא להגיש 

תביעה לביטול הסכם המתנה מכיוון שברור לכל שהוא מבוטל.
ובנוסף, התובע לא שינה מצבו  ”העובדה כי המתנה לא הושלמה ברישום 
הנושא  יגיע  אם  גם  בטל.  בהסכם  לראות  כדי  הינה מספקת  זה,  הסכם  בשל 
את  מרדכי, שליווה  עו“ד  אמר  ההסכם,“  את  יבטלו  השופטים  אזי  לביהמ“ש 
ההליך המשפטי. בבית המשפט התברר כי תחזיתו של עו“ד מרדכי מדויקת 
חקירה על תצהיר  ”לאחר  מניעה.  צו  דחה את בקשת התובע למתן  והשופט 
תידחה,“  ושהתביעה  הדיון  את  להמשיך  טעם  אין  כי  השופט,  הודיע  התובע 

הוסיף עו“ד מרדכי.
לאחר שהתביעה נדחתה ולמעשה הדרך ”לסילוק“ הבן מבית האריזה שבנה 
במשק נסללה, יעץ עו“ד מרדכי לבני המשפחה לנהוג ”ברוחב לב“ ולאפשר 
לו להמשיך ולפעול מבית האריזה, שהו מקור פרנסתו: ”הם קיבלו את עצתי 
ואני שמח על כך. יצרנו הסכם ל�5 שנים, בו הבן יישאר לעבוד בבית האריזה 
וישלם דמי שכירות, שישמשו לרווחת האם. לא בכל יום ניתן פסק דין המורה 
על דחיית תובענה של מי שטוען שקיבל במתנה נחלה חקלאית. קשה מאוד 
לחזור מהתחייבות זו, מכיוון שהכללים בנחלה חקלאית שונים לחלוטין, לכן 

יש לשלוט היטב בנושא זה,“ סיכם עו�ד מרדכי.

מאיר צור בכנס הנהגות המושבים. ”להמשיך בקרב על דמותנו“

הנהלת תנועת המושבים והנהלת מושב קדש 
ברנע נפגשו בנושא קליטה ויזמות במושב

תנועת  מזכ“ל 
מאיר  המושבים, 
אגף  יו“ר  צור, 
הקרקעות, עו“ד עמית יפרח 
יוגב  מושבים,  מבט  ומנכ“ל 
עם  השבוע  נפגשו  שריד, 
קדש  מושב  הנהלת  ועד 
הקליטה  ועדת  ועם  ברנע 

ויזמות  בנושא קליטת תושבים חדשים 
במושב.

כחלק מהפגישה עדכן מאיר צור על 
היציאה  על  במדינה,  החקלאות  מצב 
מול  אל  המתקיים  המו“מ  ועל  למאבק 
על  דיבר  יפרח  עו“ד  בנוסף  המדינה. 

יישם  לרבות  הקרקעות,  נושאי  כלל 
�ההחלטות בעניין חלקת המגורים בנח

לה, הבית השלישי, חוזה חכירה לדורות 
בנחלות.  החורגים  השימושים  והסדרת 
יוגב  מושבים,  מבט  מנכ�ל  ולבסוף 
שריד, נתן סקירה על פעילות החברה. 

קורס ארכיונאי מושבים החמישי

מאיר צור והנהלת תנועת המושבים בפגישת עבודה
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עו�ד עמית יפרח: "טענות האגודה לצדק חלוקתי בעניין זכות הייזום 
לוקה בראש ובראשונה בעיוותן של העובדות, ואף בטעויות רבות בנוגע 

למצב המשפטי"
האגודה  לעתירת  בתגובה 
עו�ד  פנה  חלוקתי  לצדק 
ויו�ר  יועמ�ש  יפרח,  עמית 
לשר  המושבים,  בתנועת  קרקעות  אגף 
כי:  ואמר  לממשלה  וליועמ�ש  האוצר 
"טענות האגודה לצדק חלוקתי בעניין 
ובראשונה  בראש  לוקה  הייזום  זכות 
בטעויות  ואף  העובדות,  של  בעיוותן 

רבות בנוגע למצב המשפטי."
בעניין  תגובה  מכתב  שלח  יפרח 
טענותיהם של האגודה לצדק חלוקתי, 
השבת  בגין  ייזום  זכויות  מתן  בנושא 

הת "קבלת  ואמר:  חקלאיות  �קרקעות 
או  הכספי  הפיצוי  ובכללם  מריצים, 
הזכות לרכוש בפטור ממכרז מגרשים, 

הודעת  וביניהם  רבים,  לתנאים  כפופה 
החוכר החקלאי, לפיה הוא יודע שחוזה 
בוטל  המושבת  לקרקע  ביחס  החכירה 
החוזה  של  לביטולו  התנגדות  לו  ואין 

�ולגריעת השטח ממכסת הקרקע המגי
עה לישוב.

זכות  מתן  בדבר  ההחלטה  כן,  כמו 
להקצאת חלק מהקרקע בפטור ממכרז, 
התקבלה כבר לפני 6 שנים, לא היתה 
מקרקעי  מועצת  של  ספונטנית  גחמה 
ישראל, אלא החלטת ממשלה שקיבלה 
שהמליצה  השרים,  ועדת  המלצת  את 
למתן  מקום  יש  כי  המינהל  להנהלת 
מהקרקע  חלק  לרכישת  לחוכר,  זכות 

�ששונה יעוד בפטור ממכרז, ואכן הנה

כך  ועקב  זו  הצעה  קיבלה  המינהל  לת 
אינם  החקלאים   .1222 החלטה  אושרה 

מקב אלא  בקרקע,  ההפקר  מן  �'זוכים' 
בפטור  מלא  במחיר  לרכוש  זכות  לים 

�ממכרז את הקרקע ששינתה יעודה וע
ליה ישבו, בה אחזו, ואותה פיתחו משך 

עשרות שנים."
האח "בשנים  ואמר:  הוסיף  �יפרח 

הלאומי  למאמץ  נרתמים  אנו  רונות 
הגדלת  דרך  הדיור  מצוקת  על  להקלה 
ההיצע, אך שום משבר גדול ככל שיהיה 

חק של  זכויותיהם  רמיסת  מצדיק  �לא 
לאים שכל חטאם היה שאדמתם אותה 
את  משנה  שנים  עשרות  מחזיקים  הם 

ייעודה."

?3.8%
מאיר צור: ”ייבוא של 3.8 אחוזים מכניס את המשק החקלאי כולו לאי 

ודאות וגורם לחקלאים רבים לפרוש“
החקלאים  מחאות  לפני  עוד 
משרד החקלאות הוד�  הוציא

עה ובה הוא מציין, כי הייבוא 
שעליו החקלאים מוחים הוא 3.8 אחוזים 

מכלל הפירות והירקות במשק.

ויו“ר התא �מזכ“ל תנועת המושבים 
ענה  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 
מכניס  אחוזים   3.8 ”ייבוא של  לטענה: 
ודאות  לאי  כולו  החקלאי  המשק  את 
הכמות  לפרוש.  רבים  לחקלאים  וגורם 

מראה  רק  הייבוא  של  באחוזים  הקטנה 
עד כמה זה מיותר. על ממשלת ישראל 
להתעשת ולחזק את החקלאות בישראל 
ולא את החקלאים ברשות הפלסטינית 

ותורכיה.“

המשק של יעל וניר שמואלי בבאר טוביה מייצר מוצרי איכות מחלב עיזים
הצפוף  הלו“ז  למרות 
בימי בקורו בישראל, 
פאזי� סמדור   ביקש

ההונגרי,  החקלאות  שר  קס, 
�לראות משק משפחתי, עם מח
מוצ המייצרת  מודרנית  �לבה 

רים שונים מחלב עיזים. לאחר 
השר  הגיעו  עמוס  סיורים  יום 
למשק  אחרון  באור  ופמלייתו 
טוביה. לשר  שמואלי בבאר 
בישראל,  הונגריה  שגריר  נלוו 
השגרירות  נאגי וצוות  אנדור 

ויצחק שניידר, סמנכ“ל מועצת החלב.
שמואלי,  וניר  יעל  אירחו  השר  את 
עדר  שנים   3 לפני  ופיתחו  שהקימו 
עיזים אלפיניות ומחלבה מודרנית, בה 

�מייצרים מיני יוגורט, גבינות רכות וק
ההיסטוריה של  אודות  סיפר  ניר  שות. 
שלקחה  ומשפחתו  טוביה  באר  מושב 
השר  עם  סייר  בהמשך  בהקמתו.  חלק 
ופמלייתו בדיר העזים ובמחלבה במשק 
והתעניין בגידול בעלי החיים ותהליכי 

הייצור. 
למארחים,  בחום  הודה  האורח  השר 

והר המקצוענות  האיכות,  את  �שיבח 
ביעל  והאיץ  עיניו  שראו  מה הגבוהה 

�וניר: ”תמשיכו ותתמידו אין ספק שת
מבטי שלכם  הפרימיום  �צליחו-מוצרי 

חים זאת.“
למשפחות  שלישי  דור  וניר הם  יעל 
טוביה.  ומבאר  ביל“ו  מכפר  חקלאיות 
משפ� והקימו  התאהבו   2002  בשנת
ניר  מגדל  מילדותו  עוד  לתפארת.  חה 
החקלאי  במשק  וסוסים  כלבים  עיזים, 
בחברת  שנים   11 עבד  הוא  הוריו.  של 
IBM, עד שהחליט בהיותו בן 36 לע�
ולשור למשק  לחזור  עבודתו,  את  �זוב 

שים ולהתמקד בחקלאות האהובה עליו. 
�בהמשך גם יעל עזבה את עבודתה במ
�ערכת החינוך ויחד הם פועלים להגש

מת חלומם המשותף.
במשק הוריו של ניר ממשיכים הזוג 
עדר  ומטפחים  מגדלים  המסורת,  את 
את  ומשתפים  מחלבה  מנהלים  עיזים, 

שלושת ילדיהם בתחזוקת 
ול לחי  ובאהבתם  �המשק 

מורשת.
בעו רואים  וניר  �יעל 

כולו  שהתהליך  בדה 
שלהם  במשק  מתבצע 
חשיבות רבה. הם דואגים 
לתזונה ולתנאים מיטביים 
ובכך מבטיחים את איכות 
מתבצעת  החליבה  החלב. 

הח במכון  ביום,  �פעמיים 
הטכנו עם  החדיש  �ליבה 

אחר  המעקב  ביותר.  המתקדמת  לוגיה 
העיזים הוא יום יומי והדאגה לבריאותן 

רבה.
בעת ייצור הגבינה המשק מקפיד על 
על  המחויבים  והדרישות  התקנים  כל 
טעימה,  איכותית,  גבינה  לייצר  מנת 

בעלת ערכים תזונתיים טובים. 
ב“משק שמואלי“ ניתן לערוך סיורים 
ולחוות את התהליכים שנעשים במשק. 

�יעלי וניר שמחים לארח מבקרים ומא
במשק  החיים  בעלי  על  הצצה  פשרים 
במקום  במקום.  המתנהלים  והתהליכים 
גבינות  בה  המחלבה  חנות  גם  נמצאת 
מלא  עיזים  (מחלב  משובחות  עיזים 
”מן  חומרים משמרים),  וללא  ומפוסטר 

היצרן לצרכן“ (כשר). 

המועצה,  ומנכ“ל  חולבסקי  איציק  מגידו,  האזורית  המועצה  ראש  
אברהם אזולאי, נפגשו בשבוע שעבר לפגישת עבודה עם שר הפנים, 

נגב והגליל, חה“כ אריה דרעי.
בפתח הפגישה הודה ראש המועצה לשר על התמיכה של משרד נגב-גליל 
למועצה, במימון שיפוץ אולם התרבות  האזורי (סה“כ  תמיכה של 1.7 מיליון 

₪) ולמוסדות ציבור ביישובי המועצה. 
�ראש המועצה סקר בפני השר את חזון המועצה, הצמיחה הדמוגרפית, תכ

ניות הפיתוח הכלכלי והחברתי והעלה את צרכי המועצה לסיוע משרד נגב�
�גליל ליישובי המועצה. השר הבטיח להגדיל את תמיכת שני המשרדים במו

עצה בשנה הקרובה.
איציק חולבסקי: ”התרשמתי מאד מהשר דרעי - מהפתיחות, מהענייניות 
ומהרצון לסייע למועצה. אני משוכנע שבעקבות הפגישה המוצלחת הוא מבין 
לבקר  דרעי  השר  את  הזמנתי  לסייע.  וימשיך  המועצה  צרכי  את  יותר  טוב 

במועצה וביישוביה והוא נענה לבקשה.“ 

איך שגלגל מסתובב לו: בשנת 1948 נגמר המנדט הבריטי בארץ ישראל ואילו 
בשנת 2016 הגיעה המלכה אליזבת, מלכת אנגליה, לביקור באוניברסיטה 

בלונדון. האוניברסיטה בחרה בשלוש משפחות, שעובדות על פוסט דוקטורט, 
לשיחה ולמפגש עם המלכה ובהן משפחת צבן - הילה, בת מושב כפר הס, בעלה 

אסף צבן ושלושת ילדיהם אופיר, מטר ודפנה (בתמונה נפגשת עם המלכה 
אליזבת).

בישיבת הממשלה שהתקיימה בבוקר יום ראשון
שרי הממשלה 
ביום  אישרו 
את  ראשון 
החקלאות,  שר  הצעת 
למינוי  אריאל,  אורי 
פיינרמן  אלי  פרופ‘ 
המחקר  מינהל  לראש 
החקלאי (מכון וולקני). 

לדברי שר החקלאות, 
”פרופסור  אריאל:  אורי 

הנ האיש  הוא  �פיינרמן 
לאורך  שלו  הניסיון  הנכון.  במקום  כון 
בהיבט  הן  עצמו  את  הוכיח  השנים 
פרופסור  הניהולי.  בהיבט  והן  המחקרי 
בתחומו  רחב  ידע  בעל  הוא  פיינרמן 

�ואני מאמין שהוא יוביל את מכון וול
קני להישגים ולמצוינות. אני מאחל לו 

הצלחה רבה“. 
בתחום  מומחה  הוא  פיינרמן  פרופ� 

�של כלכלה חקלאית ומנהל, וכיהן כמ
רצה בכיר באוניברסיטה העברית במשך 
באקדמיה  שנותיו  במהלך  רבות.  שנים 

כדיקן  פיינרמן  שימש 
הח למדעי  �הפקולטה 

ואיכות  המזון  קלאות, 
הסביבה ברחובות.

גם  עבד  הוא  בנוסף 
לכלכלה  החוג  כראש 

וכמ ומנהל  �חקלאית 
נהל המחלקה לכלכלת 

בפקול וניהול  �סביבה 
בנוסף  לחקלאות.  טה 

הקת כראש  כיהן  �הוא 
דרה למלונאות וכראש הרשות לקהילה 
ובמהלך  העברית,  באוניברסיטה  ונוער 
הפקולטה  כדיקן  כיהן  האחרונה  השנה 
לכלכלה ומנהל עסקים במרכז האקדמי 
רופין. המינוי ניתן לתקופה של ארבע 

שנים עם אפשרות להארכה לשנה.
פרופ‘  הקודם,  המנכ“ל  עזב  כזכור 
יורם קפולניק, את תפקיד המנכ“ל עקב 

לה המתכנן  השר,  עם  דעות  �חילוקי 
וחוקריו  וולקני  מכון  מתקני  את  עביר 

לגליל.

פרופ‘ אלי פיינרמן, ראש 
מנהל המחקר החקלאי

שר החקלאות של הונגריה בביקורו במשק שמואלי
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ההפגנה התקיימה בעקבות המדיניות החד צדדית של הממשלה בכל הנוגע לפתיחת ייבוא פרוע וחופשי, מחירי המים 
הגבוהים לחקלאים, פערי התיווך ועוד # התאחדות חקלאי ישראל: ”מדובר ביריית הפתיחה. על ממשלת ישראל להציב 

את החקלאות על סדר יומה הלאומי“
חקלאים  מ�1000  למעלה 
הפגינו ביום ראשון השבוע 
ברחבי  צמתים  בחמישה 
המדיניות  בעקבות  זאת,  המדינה. 

�החד צדדית של הממשלה בכל הנו
וחופשי,  פרוע  ייבוא  לפתיחת  גע 
לחקלאים,  הגבוהים  המים  מחירי 

פערי התיווך ועוד.

דור ישראל  חקלאי  �בהתאחדות 
וללא  שים מהממשלה לטפל במידי 

החק הנושאים  בכלל  דיחוי  �כל 
המ ולתמיד.  אחת  הבוערים  �לאים 

”החקלאות  שלטים:  החזיקו  פגינים 
מתביישת“,  ישראל   - מתייבשת 
”העם  חקלאיה“,  אוכלת  ”מדינה 
“, ”עגבניות יש� ידורש פרי ישראל

ראליות או לא להיות“.
לצומת  הגיעו  מפגינים  כ�500 
טר� של  איטיות  בשיירות  םיוקנע 
ישירות  הצפון  רחבי  מכל  קטורים 

הפגנת החקלאים בעמק חפר. ”החקלאות היא מרכיב משמעותי בבטחון מדינת ישראל“
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אל הצומת, חלקם עם סוסים, חסמו 
כבישים, שפכו חציר ושפכו חלב.

החולה  באגמון  מפגינים  כ�600 
טרק של  בשיירות  הם  אף  �הגיעו 

טורים ורכבים כבדים ושפכו סחורה 
חק�  200 כ הכבישים.  על  �חקלאית 

בעודם  חפר  בצומת  הפגינו  לאים 
הכביש  על  טרקטורים  מעמידים 
מפ�  150 מ למעלה  חלב.  �ושופכים 
בצומת עין יהב וב�  גינים הפגינו

והסבירו  שבערבה  יוטבתה  צומת 
מצב  על  מאילת  ושבים  לעוברים 

החקלאים.
מזה  מצויה  החקלאות  כזכור, 
שהולך  קשה  במשבר  שנים  מספר 
חקלאיים  משקים  כאשר  ומחריף, 
ומוחשית  קיומית  בסכנה  נמצאים 
חדוות  את  איבדו  רבים  וחקלאים 

בירו רווחיות,  חוסר  בשל  �היצירה 
�קרטיות, בשל מיסים מיותרים המו

שתים עליהם ובשל שחיקה במעמדם 
סוגרים  מוצאים עצמם  אף  - חלקם 

את מפעל חייהם.
ניהלה  האחרונות  וחצי  בשנה 
עם  מו“מ  ישראל  חקלאי  התאחדות 
משרד האוצר והחקלאות על תכנית 
אסטרטגית למשך 15 שנה, על כלל 
נושאי החקלאות. המו“מ הגיע לידי 
מבוי סתום לאחר שמשרד החקלאות 
את  מתנים  הם  כי  הודיעו,  והאוצר 
פרוע  ייבוא  בפתיחת  ההסכם  כל 
ההטלה  בענפי  התכנון  ובביטול 

והחלב.
מבי ישראל  חקלאי  �בהתאחדות 
�עים התנגדות: ”על הממשלה להת

עשת, להציב את החקלאות על סדר 
את  מידית  ולהכריע  הלאומי  היום 
העומדים  החקלאיים  הנושאים  כלל 
על הפרק עד לסוף שנת 2016, ללא 

כל דיחוי.“
ישראל  חקלאי  התאחדות  ראשי 
והחקלאות  האוצר  ממשרד  דורשים 
לטפל באופן מידי בבעיות החקלאות 
לרבות: הורדת מחירי המים וביטול 

החקלאיות,  המים  אגודות  הלאמת 
�עצירת הייבוא הפרוע וטיפול בפ

בניית  לצד  זאת  כל  התיווך.  ערי 
בכל  טיפול  חדש,  סיטונאי  שוק 
תמיכה  הזרים,  העובדים  סוגיית 

�בייצוא החקלאי, הסדר בענף ההט
�לה, הסדר בקרן הביטוח של החק

לאים – קנט ומנהלת השקעות.
ויו“ר  המושבים  תנועת  מזכ“ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
�היום  ההפגנה:  במהלך  אמר  צור, 

�זו היא רק יריית הפתיחה של המא
בק שלנו. אנחנו נמצאים כאן היום, 
מאות חקלאים, כדי לומר לממשלה 
ישראל  ממשלת  על  כאן!  עד  די!   -
לאומית  אחריות  ולגלות  להתעשת 
על החקלאות, לתמוך ולטפל בכלל 
הפרוע  הייבוא   - החקלאים  בעיות 
מאיכות גרועה על חשבון החקלאים, 
מחירי המים הגבוהים, פערי התיווך, 
ותמיכה  הזרים  העובדים  בעיית 

בייצוא החקלאי.

”על המדינה להבין שסכנת הקיום 
ישיר  באופן  תשפיע  החקלאות  של 

�על הצרכנים ועל ביטחון המזון במ
דינה.“

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ“ל 
יש� ”חקלאי   : ויל (אבו)  ןאבשלום 
ראל דורשים צדק חברתי. אנו רוצים 
להתחרות עם מדינות המערב ביצוא 
ישראל  חקלאות  שווים.  בתנאים 
לא תרתם  הממשלה  ואם  מתייבשת 
הישרדות.  בסכנת  אנחנו  לעזרה 
בנוסף קיים צורך דחוף בצעדים בוני 
אמון בין הממשלה לחקלאים ועיקרם 
הפסקת הפתיחה הגורפת ליבוא של 

�מוצרי חקלאות מאיכות ירודה והג
עה מידית להסכם על הורדת מחיר 

מי מקורות השפירים לחקלאות.“
דובי  האיכרים,  התאחדות  נשיא 

בס� הישראלית  : ”החקלאות  יאמית
שנציגי  הזמן  הגיע  הכחדה!  כנת 
יוציאו  מהרחפנים,  ינחתו  הממשלה 
ויתעוררו  מהצוללות  הראש  את 
ותוקם  מדי  מאוחר  שיהיה  לפני 

החק היעלמות  על  חקירה  �ועדת 
הקיר  על  זועקת  הכתובת  לאות. 
לצמתים  שיצאו  החקלאים  ומאות 

בירו ליושבים  להזכיר  באו  �הבוקר 
�שלים כי מדינת ישראל זקוקה לח

קלאות כמו אויר לנשימה.“
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ“ל 
ההח� למקבלי  מציע  ”אני   : רמאי

הלקח  את  להפיק  בישראל  לטות 
של  ומבחירתו  הברקזיט  מן  הנכון 

הקי הניאוליברליזם  עידן  �טראמפ. 
הבריטים  העולם.  מן  חולף  צוני 
מאותתים  הרוסים  וגם  האמריקאים 

מאיר צור: ”אנחנו נמצאים כאן היום, מאות חקלאים, כדי לומר 
לממשלה - די! עד כאן! על ממשלת ישראל להתעשת ולגלות אחריות 

לאומית על החקלאות, לתמוך ולטפל בכלל בעיות החקלאים“

החקלאים מתכנסים לקראת ההפגנה בעמק חפר (צילום אוויר: עופר בלאו)
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עין יהב, 11:30 בבוקר - כביש הערבה חסוםהפגנת החקלאים בצומת יקנעם  (צילום אוויר: אביתר אברהם)

המחירים  והוזלת  התחרות  כי  לממשלותיהם 
איננה חזות הכל ולא תוכל לבוא במקום כושר 

לאבי מוטב  הלאומי.  והכבוד  המקומי  �היצור 
רי האוצר להפנים את הלקח הזה בטרם יקבלו 

אותו לפנים כפי שקורה בעולם שמסביבנו.“
החקלאי  הלובי  יו“ר  ברושי,  איתן  חה“כ 
בה  זמן  לנקודת  הגיעה  ”החקלאות  בכנסת: 
מנת  על  ונחושה  מאוחדת  להיות  חייבת  היא 
לאומי  יעד  זהו  קיומה.  המשך  על  להיאבק 
ערב  נמצאים  אנחנו  למדינה.  קיומי  ואינטרס 

להב היא  והמשימה  דו�שנתי,  תקציב  �אישור 

טיח מדיניות ברורה, ודאות ויציבות לחקלאים 
מס תשובות  נקבל  לא  אם  כולה.  �ולחקלאות 

נצטרך  המרכזיות  לשאלות  ימים,  תוך  פקות, 
לנקוט בצעדים חסרי תקדים - כולל השבתת 

מזון.“
,ראש המועצה האזורית מגידו איציק חולב�

סקי: ”הפגנת החקלאים היום מבטאת נחישות 
החקלאות  עתיד  על  קריטי  במאבק  ורצינות 

והחקלאים במדינת ישראל.
המדינה  גבולות  את  קבעה  ”ההתיישבות 
יצרה את אחד הבסיסים החשובים  והחקלאות 

יש קורא לממשלת  אני  ולכלכלתה!  �לקיומה 
ראל לשנות את סדר העדיפויות שלה ולקבוע 
החקלאות  וסבסוד  תמיכה  העדפה  מדיניות 
והחקלאים. אנו נמשיך להיאבק כתף אל כתף 
וביישובי המועצה  עם החקלאים בארץ בכלל 

לחסום צמ בהמשך המאבק  נהסס  לא  �בפרט. 
מערכות  ולשבש  מזון  אספקת  לעצור  תים, 

מאסי ישראל תתמוך  עד שממשלת  �במדינה 
בית בחקלאים.“

ראש המועצה אזורית עמק יזרעאל, אייל 
”החקלאות היא נכס כלכלי ואסטרט�  בצר:

וזמין היא  גי בכל מדינה. אספקת מזון טרי 
בישראל.  בעיקר  מיוחדת  חשיבות  בעלת 
והישגים  מיומנות  פיתוח,  של  שנים   120

לט לרדת  עלולים  העולם,  בכל  �המוכרים 
מיון בגלל מדיניות ממשלתית צרת אופקים 
היא  בחקלאות  פגיעה  ובורות.  רואי  וקצרת 
המדינה.  של  האקולוגית  בתשתית  פגיעה 
החקלאות.  להרס  יגרום  המים  מחירי  ייקור 
חקלאי עמק יזרעאל, דור חמישי לחקלאים, 
קוראים לממשלה להימנע מפגיעה בחקלאים 
ובחקלאות למען כלל אזרחי המדינה ולמען 

הדורות הבאים.“
עובד נור, ראש המועצה האזורית הגלבוע: 
”זהו לא מאבק רק למען הצלת החקלאות, זהו 
בראש  בישראל.  ההתיישבות  להצלת  מאבק 
ולתושבי  לחקלאים  הדאגה  עומדת  מעיינינו 

�הפריפריה. אלפי אנשים המנסים לשרוד בת
נאים קשים. אלו הם אנשים מופלאים, ציונים, 

מדי של  למטרה  שהפכו  ויצירתיים,  �חרוצים 
את  המובילה  ומטעה  מסוכנת  שיטתית,  ניות 
לכיליון!  בעקבותיה�  וההתיישבות  החקלאות 

�לא נרשה זאת, ולא נרשה לפקידי האוצר לה
אפשר  אי  ומסיתה.  שטחית  במדיניות  משיך 
לגדוע את הקשר הישיר שבין קיום החקלאות 
היא  החקלאות  שבפריפריה!  ההתיישבות  ובין 
אמצעי יצור מרכזי, וכל פגיעה בה משמעותה 
במפעל  ביישובים,  בפרנסה,  מהותית  פגיעה 

הציוני ובתושבים.“
, ראש המועצה האזורית עמק המ� ןיורם קרי
כל  עם  יחד  היום  מוחים  ”אנו  אומר:  עיינות, 
העלאת  לחקלאות.  היחס  על  ישראל  חקלאי 
אנו  כולה.  החקלאות  את  תחסל  המים  מחירי 

החק את  להחזיר  ישראל  מממשלת  �דורשים 
את  לחקלאים  ולתת  הטבעי  למקומה  לאות 
חקלאי  מעבודתם.  בכבוד  להתפרנס  הכלים 
עמק המעיינות שמרו כל השנים על גבולותיה 
המזרחיים של המדינה, הם ימשיכו במשימתם 
החקלאים  לשטחים  בוקר  כל  ויצאו  החשובה 

לעבד את האדמה ולשמור עליה.“
החרמון,  מבואות  האזורית  המועצה  ראש 
היא חלק מתכ� ”החקלאות   : בן מובח רבני 

�נית חיזוק הגליל, לא ניתן להתעלם מהעוב
דה שהיא ענף חשוב, מוביל לפחות כמו נושא 
מהממשלה  דורשים  אנו  בגליל.  התעסוקה 
לקחת את התכנית שהגשנו ראשי הרשויות 
שהתחיל  כמו  צמיחה  מנועי  ולהביא  בגולן 
חבל  זהו  שבע.  בבאר  והמשיך  גת  בקריית 

יש מדינת  לכל  שינוי  להביא  שיכול  �ארץ 
ראל להביא משפחות צעירות ולהשאיר את 

הבנים שלנו כאן.“
”ממשלת ישראל לא מבינה שהחקלאות היא 
וכל  מרכיב משמעותי בבטחון מדינת ישראל 
מי שפוגע בחקלאות פוגע בביטחון המדינה,“ 
רני  חפר,  עמק  האזורית  המועצה  ראש  אמר 

אידן, בהפגנת חקלאים בצומת חפר.
בערבה  החקלאית  הועדה  ויו“ר  החקלאי 
אינם  במושב  ”החיים  ברקן:  חמי  התיכונה, 
גם  רצופה  מיוחדת  חיים  דרך  זו  חיים,  סתם 

�אכזבות ועבודה קשה וגם קרני אור רבות. אנ
�חנו יודעים להתמודד עם החושך אבל מהמדי

נה שלנו, אשר נבנתה בידי החקלאים, אנחנו 
מצפים לקבל רק אור.“

בירגר:  איתם  העמק,  חקלאי  ורכז  חקלאי 
האדמה  עובדי  החקלאים,  שאנו  שנים  ”כבר 
מרושעת  ממשלתית  מדיניות  תחת  נרמסים 
ונבזית שמנסה למחוק אותנו ולחזק טייקונים 
ומונופולים. היום בהתייצבות מרשימה וגדולה 
של חקלאים עם רוח קרב, מכל המגזרים ומכל 
הענפים אנו אומרים עד כאן ומתחילים מאבק 

�נחוש להחזרת השפיות לממשלה ולעתיד הח
קלאות.“

סופר:  גיל  בגולן,  החקלאית  הועדה  מנהל 
החק את  ולחזק  לפתח  ישראל  מדינת  ��על 

החקלאית  הטכנולוגיה  ואת  הידע  את  לאות. 
�באמצעות תמיכה ולא לחסל אותנו. בכל העו

לם מכירים ומוקירים את החקלאות שלנו, חוץ 
מבמדינת ישראל.“

יו“ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג 
התזונ� הביטחון  העצמי,  הייצור  ”את   : ןאוריו
מספקים  אנו  ואיכותי,  טרי  מזון  ואספקת  תי 

�לצרכנים מתוך תחושת שליחות ואהבה לאד
מה. כיום נפלנו לתוך הריק שהותירה אחריה 
את  שפותחת  מדיניות  שמובילה  הממשלה, 

לצרכ ומביאה  פרוע  לייבוא  המדינה  �שערי 
ואף  ובטיחותית  איכותית  שאינה  תוצרת  נים 
גם לא זולה. אנחנו מפגינים היום מתוך דאגה 
להפסיק  הממשלה  על  ולעתידנו.  לפרנסתנו 

�להוליך שולל את הציבור בכל הקשור למדי
ניות החקלאית, פערי התיווך והמחיר לצרכן.“

וחקלאי  אשר  במטה  החקלאית  הועדה  רכז 
בפני עצמו, רן שוסטרמן: ”חקלאות ישראלית 
על  רק  סומך  אני  ובביטחון  שלי  הביטחון  זה 

עצמי ועל התוצרת המקומית.“

8.12.2016     || 10
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אבי כליף (משמאל) ומאמן נבחרת ספרד, אלופת העולם בכדורגל אריה פינסקר והספר עם אייל בצר, נורית גבעוני ובניו יהודה ואילן
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חברי המשלחת מארגנטינה בלב השרון
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אבי אובליגנהרץ

בבוקר, ה  09:00 שעה 
הזמן  לפני  כשעה 
המתוכנן, נכנס אוטובוס 
משק  בשערי  גדול 
ופורק  בולם  קורלנדר, 

דרוזים  ילדים  של  עליזה  כיתה 
לביקור  שהגיעה  הגולן,  מרמת 
ברפת ”דרך החלב“, בבית הלל, כדי 
הם  בו  החלב,  מגיע  מהיכן  ללמוד 
משתמשים על בסיס יומיומי למקרר 

הביתי.
עבור  עמוס  יום  עוד  התחיל  כך 

עם  שיחד  קורלנדר,  דרור  הרפתן 
אחד  את  מתפעלים  עומר,  אחיו, 
בארץ,  כיום  ייחודיים  הכי  המשקים 
מסלול  את  לשרוד  שמצליח  משק 
מנת  שהם  והמכשולים,  המהמורות 
בארץ,  החקלאי  המגזר  של  חלקו 
הודות לשילוב המוצלח בין חקלאות 

לתיירות חקלאית.
משק קורלנדר נוסד ב�1951 על�

ובנם,  קורלנדר  ולילי  לויצ'י  ידי 
מרומניה  שהגיעו  ה�3,  בן  טומי, 
אחרי מלחמת העולם השנייה למושב 
שנוסד  הגליל  באצבע  הלל,  בית 
ב�1940. הסוכנות היהודית שליוותה 

פרה  להם  העניקה  המתיישבים  את 
אותו  סוס,  וגם  תרנגול  בהריון, 
חלקו עם משק נוסף לתחילת הדרך. 
למשפחה  נולד  שנים  שלוש  כעבור 
בן נוסף: זאב. במשקים רבים באותה 
תקופה, גם משק קורלנדר היה משק 
בגידול  עסקה  המשפחה   - מעורב 

דרור קורלנדר ב"תינוקיה“ של רפת ”דרך החלב“

8.12.2016     || 16



ירקות, חליבת פרות, מכירת ביצים 
התוצרת  את  צנוע,  מטילות  מלול 

מכרו בשוק בקריית שמונה.

כיום  מונה  החלב"  "דרך  רפת 
מיליון   2.2 מייצרת  פרות,  כ�400 
את  ומשלבת  בשנה  חלב  ליטר 
ביותר.  המודרניות  הטכנולוגיות 
גדל  והמטעים  הפרדסים  תחום 
ובמקביל התפתח  הוא,  אף  והתפתח 
הענף האורגני במשק הכולל זיתים, 

אשכוליות,  שזיפים,  רימונים, 
כיום  ולימונים.  פומלות  תפוזים, 
שלושה  במשק, בשיתוף,  עובדים 
טומי  הבנים  לילי,  סבתא  דורות: 

וזאב והנכדים דרור ועומר.
במרוצת שנות ה�70 הגיע למשק 
תיירים  עם  אוטובוס  במפתיע 
ביקור  לערוך  שביקשו  מגרמניה, 
לילי  המשפחתית.  ברפת  קצר 
גרמנית,  דוברת  שהינה  קורלנדר, 
נענתה ברצון. מהר מאוד התפשטה 
וכך  הייחודי  הסיור  על  השמועה 
 2000 בשנת  שהוביל  הזרע,  נזרע 
התיירותי�חקלאי  המיזם  להשקת 

אותו פוקדים רבבות מדי שנה.
חווייתי  סיור  הנו  החלב"  "דרך 
מודרך, שעובר בין כל תחנות החיים 
בחליבה  התנסות  וכולל  הפרה  של 
העגלים  הגמעת  פעם,  של  ידנית 
ושתיית  ענק  מבקבוקי  והעגלות 
טרי. במרכז המבקרים הצמוד  שוקו 
ניתן לטעום את שמן הזית האורגני 

המשק,  של  המשובחים  והגבינות 
ליהנות מפירות העונה (ניתן לסייר 
ובמטעים  בפרדסים  מראש  בתיאום 
האורגנים), מאפים וקפה איכותי ויש 
האח  שבבעלות  צימרים  מתחם  גם 

עומר, במושב שאר ישוב הסמוך.
פלוס  נשוי   ,(41) קורלנדר  דרור 
כיום  "העיסוק  ילדים:  שלושה 
המעטה:  בלשון  הוא  בחקלאות 
בענף  הוודאות  חוסר  מפתה!  לא 
רק  שלא  הממשלתית  והמדיניות 
כאנטי  מצטיירת  אלא  מכבידה 
חקלאית, מכריחים אותנו לא לשים 
ולכן  אחד,  בסל  הביצים  כל  את 
ובנוסף,  מגוון  מאוד  שלנו  המשק 
אנחנו עוסקים גם בתחומים משיקים 
לחקלאות כדי לשרוד," הוא מבהיר.

מגוון  להיות  חייב  אתה  "היום 
יותר  מרוויחה  כזאת  נישה  פעם  כי 
יותר.  מפסידה  אחרת  נישה  ופעם 
למצוא  הזמן  כל  מנסים  אנחנו 
נישות חדשות, לעשות את הדברים 

המיוחדים, כמו החקלאות האורגנית 
שהיא הרבה יותר קשה לתפעול, אבל 
מבחינה  עצמה  את  מצדיקה  בהחלט 
היא  שישראל  היא  הבעיה  כלכלית. 
מדינה קטנה והשוק האורגני כל כך 
קטן, שאם ייכנס אליו עוד שחקן, הוא 
פיתחנו  במקביל,  להתמוטט.  עלול 
שכרגע  אורגני,  זית  שמן  מותג 
וההוא  בחנות  אצלנו  נמכר  בעיקר 
מיוצר מהזנים: ברנע, קורינקי, סורי 
ופישולין. המחלבה אף מייצרת כיום 
גבינות צפתיות למיניהן וכן, גבינות 

בסגנון קממבר, ברי, עדן וגאודה."

התלאות  ממסכת  טעימה 
עוברת)  (ועדיין  שעברה  והייסורים 
להתפרנס,  כדי  קורלנדר  משפחת 
סיפור  באמצעות  לקבל  ניתן 
עצמי  לייצור  שקיבלה  הרישיונות 
ברפת  המופק  מהחלב,  גבינות  של 

שלה.

להן  חלפו  שנה  ל�15  קרוב 
הראשונית  הבקשה  שהוגשה  מאז 
עלו  שהגבינות  עד  לרשויות, 
הנאה  המבקרים  מרכז  מדפי  על 
נדרשו  המשפחה  בני  המשק!  של 
ממשרד  והיתרים  רישיונות  לקבל 
מהוועדה  מהמינהל,  הבריאות, 
והמחוזית,  ובנייה המקומית  לתכנון 

המשרד להגנת הסביבה ועוד.
הדרישות  בכל  לעמוד  "כדי 
של  רב  מספר  לקחת  חייב  אתה 
את  לצלוח  אותך  שיכוונו  יועצים, 
סביבה,  לאיכות  יועץ  הבירוקרטיה: 
מזון  בטיחות  יועץ  מזון,  טכנולוג 

ועוד."
מדוע לא רווחי היום להחזיק רפת 

ולהיות חקלאי בישראל?
היא  ברווחיות  השחיקה  "כי 
פרות   40 לנו  היו  פעם  מטורפת! 
יש  היום  מצוין.  וחיינו  דונם  ו�40 
לנו כ�400 דונם ו�400 פרות ואנחנו 
המחיה  יוקר  בשם  פחות.  מרוויחים 

”התיירות מהווה 
נדבך חשוב 

בפרנסה שלנו, אבל 
החקלאות היא 

עדיין הלחם וחמאה 
שלנו, ומאפשרת 

לכל בני המשפחה 
מרחב מחיה 

ולעשות מה קרוב 
ללבם“

קורלנדר במרכז המבקרים של המשק. ”פיתחנו מותג שמן זית אורגני“

קורלנדר. ”הלוואי ויכולנו להסתפק בגידול ומכירת החלב, קטיפת ומכירת הפרי, כדי להתפרנס בכבוד
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מטפסים  כולם  כולם.  את  הורגים 
אנחנו  כי  החקלאים  של  הגב  על 
החוליה הכי חלה בשרשרת! למדינה 
אין שום רצון לשמור על החקלאות 
ובטח לא על ההתיישבות. הפקידות 
השוק  עקרון  את  מקדשת  הבכירה 
מיקוח  יכולת  כל  אין  ולנו  החופשי 
יכולת  מול המחלבות. אין לנו שום 
האירופיים  בגופים  להתחרות 
המסובסדים כי אותנו לא מסבסדים 
שנתחרה  רוצים  הוא  אם  בכלום. 
תנאים  אותם  את  לנו  שיתנו  מולם 
את  לנו  יקשרו  ולא  מקבלים,  שהם 
למשל  עלינו  מקשים  רק  הידיים. 
בנושא הכשרות, מע"מ, עלויות כח 
אדם, מיסוי עובדים זרים, הרגולציה 
על  דיברנו  לא  ועוד  הסביבתית 
המטורפים  המים  ומחירי  השפכים 
הפלא  מה  לאירופה.  בהשוואה 
ולא  מהחקלאות  בורחים  שאנשים 
ימשיכו את  רוצים שהילדים שלהם 
שבלי  מבינה  אינה  המדינה  דרכם. 

חקלאות - אין לזה זכות קיום."
אביו  זו  בנקודה  מצטרף  לשיחה 
כמות  עם  "פעם,  טומי:  דרור,  של 
ומטעים,  פרות  של  קטנה  יותר 
זמן  לנו  והיה  נהדר  התפרנסנו 
הרווחיות  היום  הילדים.  עם  לשחק 
רפת  לא  אתה  ואם  מאוד  ירדה 
גדולה מאוד, אין לך סיכוי. אבל מי 
שגדול מאוד צריך להעסיק פועלים 
וכל היום עסוק בניהול ואין לו זמן 
לחקלאות  ערך  היה  פעם  למשפחה. 

והיום החקלאות נחשבת לסרח עודף. 
הפכו את החקלאים לאויבי הציבור, 
בשם  לוקר  מתווה  את  לנו  הכניסו 
לנו ברווחיות.  ופוגעים  ההתייעלות 
כזה  בחקלאות ששילם  ענף  אף  אין 
שאנחנו  כמו  התייעלות,  על  מחיר 

משלמים בשל מתווה לוקר."

אנחנו  בזה,  די  לא  "אם  דרור: 
חקלאיות,  גניבות  עם  מתמודדים 
אסונות טבע ובצורות, פתיחת מכסות 
שנותנים  וחוקים,  תקנות  מיני  וכל 
את אותותיהם על הרווחיות והופכים 
את העיסוק בחקלאות ללא משתלם, 
להתרסקות  'מתכון  לומר  שלא 
בבנק  התחתונה,  בשורה  כלכלית'. 
נכנס הרבה פחות כסף מבעבר וממה 
שאנו נדרשים להשקיע. תבדוק כמה 
האחרונות  בשנים  נסגרות  רפתות 

 32 מתוך  הלל,  בבית  ובמיוחד 
רפתות נותרו 4 בלבד במושב� ותבין 

את גודל המצוקה."
מה עם לחבור לרפתות נוספות 

לטובת רפת שיתופית?
דרור: "רוב הרפתות המושביות הן 
בחצר המשק והקמת רפת שיתופית 

שהסיכוי  ענק,  בהשקעת  כרוכה 
להחזיר אותה קטן מאוד. אי הוודאות 
הולך  רק  המצב  עצומה.  היא  בענף 
לכמות  גבול  יש  וגם  ומתדרדר 

ההשקעות שאפשר לעשות."
וכך מתוך מצוקה מצאתם את 

האלטרנטיבה התיירותית?
הלל  בבית  רבים  צימרים  "ישנם 
ושמנו לב שכל הזמן מגיעים נופשים 
את  עשינו  ברפת.  אותנו  לבקר 
החיבור המתבקש, מה גם שאני רואה 

לאנשים,  להראות  חשוב:  ערך  בכך 
מגיע  מהיכן  הצעיר,  לדור  במיוחד 
המון  שראינו  משהו  אגב  זה  החלב. 
באירופה ובארה"ב: תיירות חקלאית 
ולחבר  זה  את  למנף  והחלטנו   -
חקלאות  שצורכים  האנשים  בין 
לחקלאים. פרט לכך שיש כאן ערך 
כספי לא מבוטל, המביא פרנסה נאה, 
ודרך  בחקלאות  גם בתמיכה  מדובר 
מצוינת להסביר ממקור ראשון, מה 
הקשיים  ואת  החקלאים  על  עובר 
זהו אמצעי נהדר לחזק  שהם חווים. 
את  ולשפר  החקלאות  ענף  את 

תדמיתו הציבורית."
האם התיירות בעצם מחזיקה את 

החקלאות כיום?
נדבך  מהווה  התיירות  לא.  "ממש 
חשוב בפרנסה שלנו, אבל החקלאות 
שלנו,  וחמאה  הלחם  עדיין  היא 
ומאפשרת לכל בני המשפחה מרחב 
מחיה ולעשות מה קרוב ללבם. אבא 
והמטעים,  שלי מנהל את הפרדסים 
אח שלי אחראי על נושא החקלאות 
החקלאות  כולל  והרגולציה, 
על  אחראי  שלי  דוד  האורגנית. 
את  מנהל  ואני  הכלים  תחזוקת 

הרפת.
"הלוואי ויכולנו להסתפק בחליבת 
קטיפת  החלב,  ומכירת  הפרות 
להתפרנס  כדי  הפרי,  ומכירות 
אקסטרה  היא  התיירות  בכבוד. 
את  למקסם  שנצליח  כדי  הכרחית, 
ההכנסה שלנו. אבל היא עבודה לכל 

לשפר  להתמקצע,  חייב  אתה  דבר. 
ולייעל כל הזמן כדי שיבואו אליך. 
אורחים  תיירים,  אלינו  מגיעים 
שמטיילות,  משפחות  מהצימרים, 
בתי ספר, גנים וועדי עובדים, וכולם 
לשגרירים  מסוימת  במידה  הופכים 

של החקלאות בסביבתם הקרובה."
כיצד אתה רואה את משק 

קורלנדר בעוד 20�15 שנה והאם 
הדור הרביעי יעסוק אף הוא 

בחקלאות?
כמי  השלישי,  הדור  בן  "בתור 
או  היסוסים  כל  לו  היה  שלא 
התלבטויות בנושא. זוהי שאלה קשה 
לנוכח המציאות הבעייתית. אישית, 
פרות  לחלוב  שאמשיך  מאמין  אני 
גם ב�15 השנים הבאות. אני מקווה 
מאוד שהבנות שלי תלכנה בעקבות 
רבא  וסבתא  הסבא  שהתחילו  מה 
שלהם. אבל אימא שלהן אדריכלית 
וזכותן לבחור מה שטוב להן. מה גם 
שבמידה לא מבוטלת זה תלוי ביחס 

שתפגין המדינה כלפי החקלאות.
שהמדינה  מצפים  לא  "אנחנו 
תעזור לנו יותר מדי, אלא מבקשים 
בגלגלים  מקלות  לנו  תתקע  שלא 
נוטע  ותאפשר לנו להתפרנס. אתה 
עץ וצריך לחכות ארבע�חמש שנים 
ומחכה  עגלה  מגדל  פרי.  שייתן 
קשה  לכן  חלב.  שתניב  שנתיים 
ודאות  חוסר  בכזה  להתנהל  מאוד 
פעם  כל  עליך  ומנחיתים  משווע 

גזירה חדשה."

ברפת. ”קשה מאוד להתנהל בכזה חוסר ודאות משווע“

”היום הרווחיות ירדה מאוד ואם אתה לא 
רפת גדולה מאוד, אין לך סיכוי. אבל מי 
שגדול מאוד צריך להעסיק פועלים וכל 

היום עסוק בניהול ואין לו זמן למשפחה. 
פעם היה ערך לחקלאות והיום החקלאות 
נחשבת לסרח עודף. הפכו את החקלאים 

לאויבי הציבור“
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052-2703475 09-7455222 8
052-4315281 04-6070134

www.kislev.biz             www.clubnoa.com
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מאוזן:
1. רוזנטל טוען שהוא ציפור (6); 4. מתעלל בה במקום מגוריה (4); 8. (עם 19 
מאוזן) גפף את הבאזר שחזר (4); 9. הסירו עבורה לכלוך בזכות טסלה (6); 11. 
סופר מכוון פנס על בעל כנף (3,4); 12. איך זה עניינך שהוא שלט במונרכיה? (ש) 
(3); 13. שטות הקודש (3); 15. המגישה עוטה בגד נשי (6); 18. ניפרד מהספרה 
ונלך לקנות נשק (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. הופחד כשאמרו לו לתת תבלין (כ"ח) 

(4); 22. צרפתי ובסינגר לא חוטאים אף פעם (6).

מאונך:
ראו   .3  ;(5) עני  שכספי  כתבתי   .2  ;(5) סייעתם  ואתם  החיה  את  קשר  הוא   .1
20 מאונך 5. בשבילם הוא טיפש בע"מ (5); 6. הסתובב ב-180 מעלות וכשחזר 
הכריח לשתות חליטה (5); 7. בבית הספר אני מוקד להערכה (7); 10. היא לא 
(7); 13. מסתובבת באגרול  מוצאת עניין בכך ששלפו מן המים אומה שכלתה 
טהור (5); 14. מה קרה לתינוקת בעלת הסיב הדק (ש) (5); 16. קזינו שנפגע (5); 
17. לפי האידיאולוגיה שלהם עכשיו הגיע זמנו של הנאיבי (5); 20. (עם 3 מאונך) 

שירן זז ברכות (ש) (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 193:
מאוזן: 1. פרהסיה; 4. לאמר; 9. מתייעל; 11. צ'רנוביל; 12. הלה; 13. הזה; 15. 

תמוספרי; 18. נידנדו; 19. קסטה; 21. תואר; 22. בקטריה.
גבעת   .10 מתעלמות;   .7 רולטה;   .6 אוירה;   .5 היטמן;   .2 פוחלץ;   .1 מאונך: 

עדה; 13. הבנות; 14. הודנא; 16. פוסטר; 17. יושפה; 20. נקיף.

www.readbooks.co.il

"איש החול" הוא מותחן מעולה מאת לארס 
קפלר. איש צעיר נמצא הולך על פסי הרכבת 
במצב של תשישות ובלבול. הפעם האחרונה 

שמישהו ראה את הגבר הזה הייתה 
מיכאל  שנים.  שלוש�עשרה  לפני 
עם  יחד  נעלם  קוהלר�פרוסט 
אחותו, ושניהם נחשבו לקורבנותיו 
האחרונים של יּורק ואלטר, הרוצח 
הסדרתי המזוויע ביותר שפעל אי 
בידי  שנעצר  עד  בשבדיה,  פעם 
מרצה  מאז  לינה.  יונה  ַהמפקח 
במוסד  עולם  מאסר  עונש  ואלטר 
חיפוש  מתחיל  פסיכיאטרי. כעת 
מיכאל  של  אחותו  אחר  קדחתני 
אולם  אותה.  גם  להציל  בניסיון 
הפרטים שמיכאל יודע לספר דלים 
ואוזל. כדי  והזמן הולך  ייאוש,  עד 
שהחזיק  החול"  "איש  מיהו  לגלות 
יונה  ייאלץ  השנים,  כל  אותם 
לעשות את מה שהוא יודע כי אסור 
לו בשום אופן - להתקרב שוב אל 
יונה  נותר  שבגללו  האיש  ואלטר: 
קטיה  (מאנגלית:  משפחתו.  בלי 
בנוביץ', הוצאת מודן, 503 עמודים)

אותנו,  לוקחת  ג'ייקוב  מירה 
לריקוד",  הסהרורים  ב"מדריך 
נוגע ללב מהודו של שנות  למסע 
מקסיקו  ניו  לפרברי  השבעים 
האינטרנט.  בעידן  לסיאטל  ועד 
האהבה,  לקשרי  עדּות  שהוא  מסע 
לעוצמת התקווה ולהשלמה עם אי 
זכה  הספר  החיים.  של  הוודאויות 
בשורה של פרסים ואזכורים. מנתח 
יושב  איפן  תומס  המהולל  המוח 
זה  המתים.  אל  ומדבר  במרפסת 
לפחות מה שאשתו קמאלה מספרת 
בסיאטל.  החיה  ֶאמינה,  שלה  לבת 
כורחה  בעל  הביתה  חוזרת  אמינה 
ומגלה שהמצב גרוע ממה שציפתה. 
של  סירובו  עם  מתעמתת  כשהיא 
ועם  עצמו,  את  להסביר  אביה 

סדרה של פריטים תמוהים שנקברו בגינה של 
אמה, אמינה מבינה שהדרך היחידה לעזור לו 
המשפחתי  העבר  עם  להשלמה  להגיע  היא 
הכאוב. לשם כך עליה להתמודד עם הצללים 
הרודפים את כל בני משפחתה, ובהם זה של 
הוצאת  שמר,  גיל  (מאנגלית:  המרדן.  אחיה 

כנרת, 541 עמודים)

דב  ד"ר  מאת:  שלנו",  אפ  "הסטארט 
רייכמן, הוא ספר מקסים שנכתב כדי להרחיב 
את ההיכרות של בני הנוער (וגם הוריהם) עם 
תעשיית ההייטק, הקמת חברות סטארט אפ, 
המאפיינת  הוודאות  לאי  וחשיפה  סיכון  הון 
רואה  המחבר  והיזמות.  החדשנות  עולם  את 
להצטרף  הצעירים  בעידוד  גדולה  חשיבות 

הדרך  לפריצת  שותפים  ולהיות  לאתגר 
הטכנולוגית שהתעשייה המתוחכמת מובילה. 
ניר כרמלי, תלמיד שעולה לכיתה ז', חושב על 
רעיון למוצר חדשני כשהוא עובד בחקלאות 
גרים.  הם  בו  במושב  אביו  אצל 
ולאתגר  לקשיים  מודעים  הוריו 
כי  הרעיון  את  לקדם  ומחליטים 
יוכל  הילד  דבר  יהיה  לא  אם  גם 
הרעיון  הבדיקה.  מתהליך  ללמוד 
הוא למוצר שיהיה מורכב מחלקים 
קטנטנות  בתעלות  מים  שיאגרו 
ויפוזרו בקרקע. החלקים יאגרו את 
המים לתקופות של חודשים ויחסכו 
חברים  כמה  בהשקייה.  הצורך  את 
להרפתקה,  מצטרפים  מהכיתה 
בהם אנה שהיא שותפה לרעיונות 
השניים  בין  ביזמות.  ומעורבת 
אהבה  ואולי  ידידות  נרקמת 
הסטרטאפיסטים  חבורת  ראשונה. 
ומחשבה  תעוזה  לגלות  נדרשת 
פוגשים  הם  ויצירתית.  מקורית 
משקיעים  מיפן,  תעשייה  אנשי 
מקצוע  ואנשי  ומדענים  מארה�ב 
ההייטק.  בעולם  תחומים  ממגוון 
עדכנית  בשפה  שכתוב  סיפורם 
ומלאת הומור מיטלטל בין הצלחה 
את  הקורא  בפני  וחושף  לכישלון 
(הוצאת  המאתגר.  העסקים  עולם 

אוריון, 104 עמודים)

הולי  מאת:   ,"7 חלקי  "החיים 
נוער  ספר  הוא  סלואן,  גולדברג 
נוגע ללב ומשעשע מהסוג  מופלא, 
שגורם לך להסתכל על חייך באופן 
צ'אנס,  וילו  של  החיים  מסע  אחר. 
בת השתים עשרה מתחיל בטרגדיה 
נהרגים  המאמצים  הוריה  שני   -
בתאונת דרכים והיא נשארת לבדה 
בידי  נתון  שגורלה  וילו,  בעולם. 
לטוות  מתחילה  הרווחה,  שירותי 
היועץ   – אנושית  שרשרת  סביבה 
שמסיע  המונית  נהג  הספר,  בבית 
שאת  מווייטנאם  המהגרים  אותה, 
שפתם היא לומדת. היא מאמצת אותם אל לבה 
בית  כי  אותה,  מאמצים  הם  דבר  של  ובסופו 
דבר  לא  הם  שלה,  החיים  במציאות  ומשפחה, 
במו  בונה  אחד  שכל  משהו  אלא  מאליו,  מובן 
ידיו. וילו היא ילדה גאונה ורגישה, כמעט כל 
הקשה,  בדרך  למדה  היא  אותה.  מעניין  דבר 
מבינה  לפעמים,  הוגנים  לא  מאוד  שהחיים 
שמשפחה היא מה שעושים ממנה, ושהאנשים 
את  איתך  לחלוק  ובוחרים  אותך  שמבינים 
חייהם הם האנשים הכי חשובים. אין לה הרבה 
אלה  למען  דבר  כל  תעשה  היא  אבל  חברים, 
של  חייהם  את  לטובה  משנה  היא  לה.  שיש 
היא  אולי  אותה  תפגשו  אם  סביבה.  האנשים 
יעל  (מאנגלית:  חייכם?  גם את  תשנה במשהו 

אכמון, הוצאת כנרת, 315 עמודים)
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לפי בחירתך, ניתן 
לעשות בכל מקום, 
ברצפות, תקרות 

וקירות
יתרונות:

חלק, מבריק 
כל הזמן ואוטם

פירוק אסבסט בכל הארץ
חזאן חאתם  קבלן, סוקר ואחראי אסבסט

מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה

3D אפוקסי
עידן חדש של תמונות 

תלת מימד מרהיב

hatim.mosaic@gmail.com  050-5903627 :לפרטים 



8.12.2016   || 22

0הלוח הירוק      7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

35,000 66-60 85
050-5261241

050-5261241

פרסום 
זה יכול

 להיות שלך!
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

פרסום זה יכול 
להיות שלך!

073-2369058

 

18 ,3/2/17

14 ,7/3/17

 050-5755200
1-700-708-999

www.awt.co.il

15

www.makovern.com

‰
‰
‰
‰

ganyarak@bezeqint.net
053-5556778

 053-5556777
053-5331780

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
פאר  את  מקרוב  שיכירו  כך  בינלאומיים,  סיוע  ולארגוני 

העשייה הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
ובינהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 

ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.

 ד
ח

א
ק  י ל ק ב ם  ל ו ע ה

ל 
כ

ל

אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות עסקיות, שמעורבים 
בפיתוח החקלאות הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

 41*

052-4403890

770
052-6833181

052-3067381

jacob401@gmail.com
054-2109410

 
050-5362732 

 052-8742266

 

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

2

050-5274348
03-6884123

17

 
052-4658888

www.zakai-le.com
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