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אמר מאיר צור ,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל התנועה ,בכנס הרפתנים של תנועת המושבים,
"אנחנו נמצאים כאן היום מתוך אחריות למשק המשפחתי ולענף החלב כולו"  #הדיונים על ההסכם
החדש הצפוי לענף החלב נמשכים ,עמ' 4-6
~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,דותן חכים ,יעקב מאור
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

ęėĘĥ ęĕĘĕĚĐ
ěđĦĕĞč
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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סוד גלוי הינה העובדה
שמזה תקופה ארוכה
נמצא משק הפטם במשבר עמוק
כתוצאה מעודפי ייצור .שורשיו של
משבר זה טמונים בהסדר הריווח
שבין המדגרים בענף אשר החל
בשנת  2009ונמשך כשנתיים .הסדר
זה לקה בעיוורון וקיבעון מחשבתי,
ולא חזה את תוצאותיו שהיו הרות
אסון .לצערנו ,כל בר דעת שעיניו
בראשו הבין לאן יגרור אותנו הסדר
זה ,אשר הגביל את קבלת האפרוחים
ל 5 -מדגרים בשנה ,בתאריכים
קשיחים באמצעות רווח בין מדגרים,
אך לא היה משולב באיסור על הגד
לת הכמויות ,יצר חוסר בשוק שלווה
בעליית מחירים וגרר מן הסתם הג
דלת היקפי הייצור באמצעות בניית
חוות לולים חדשות.
כל העוסקים בענף יודעים שללא
ההסדר בענף ,רוב המשקים המש
פחתיים יקרסו לבסוף והענף ייפול
כפרי בשל לידיהם של המשחטות
הגדולות והאינטגרציות .כבר היום,
משחטות רבות ניכסו לעצמן את
רעיון השליטה על קניית התשומות
של התערובת והאפרוחים תוך כדי
גלגול לכיסן את ההפרש הכספי
בין ההנחות הגבוהות שהן מצליחות
לקבל ממכוני התערובת והמדג
רות תודות להיקף הרכישה הגדול
 לבין הסכום שבו הן מחייבות אתהלולן .השיווק למשחטות אלו מו
תנה בכניסה למסלול זה .מהלולן
נשללת האפשרות לבחור את מכון
התערובת ו/או המדגרייה  -והוא
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לא ניתן
"לא ניתן שיהפכו את ענף
החלב לענף של מסכנים",
אומר מאיר צור בכנס
הרפתנים שקיימה תנועת
המושבים

אברהם לוליאן ,מצרופה" .אין הסדר – אין מועצה"!

כבול לגחמות של המשחטה.
המועצה ניסתה להוביל לא מזמן
הסדר וולונטרי )השבתה שאינה חובה
אלא תלויה ברצון המגדל( ואותן
גבות שהורמו בפליאה לנוכח ההיע
נות הנמוכה של ההצטרפות להסדר,
למרות המשבר העמוק בענף והמ
חירים הנמוכים – לא היו מעורות
למצב בפועל .המצב שבו למגדלים
במשק המשפחתי הקשורים למשח
טות במגזר ורצו להצטרף להסדר -
נרמז במפורש ע"י בעלי המשחטות,
כי במידה ויעשו זאת יצטרכו אח"כ
לחפש להם משווק אחר .זאת ,בנוסף
לכך שמדגרות מסוימות )לפי עדות
שמיעה ממנכ"ל מועצת הלול ,בכנס
עופות בחדרה( הציעו למגדלים אפ
רוחים במחירי עלות .דברים שכאלו
לא יכולים היו לקרות בהסדר חובה,
להבדיל מהסדר רשות.
לפני מספר שבועות התכנסו עש
רות מגדלי פטם מהמשק המשפח
תי ,ואני מרשה לעצמי להעלות על
הכתב את ההחלטה/פנייה ,שעלתה
כסיכום מהפגישה הזו" :אין הסדר –
אין מועצה"!
חד וחלק ,וכל מילה מיותרת.
אני פונה בזאת למנכ"ל מועצת
הלול ,מר מולי לויט .קח לך כמט
רה עליונה ודחופה להוציא לפועל
הסדר חובה בענף הפטם .ובאם אין
ידך משגת לעשות זאת ,אנא פנה
את מקומך לאחר .אל תאחז בקרנות
המזבח!
מועצת הלול בכלל ותפקיד מנכ"ל
המועצה בפרט – אינם קיימים כמ

קום עבודה על מנת לקבל משכו
רות מגביית היטלים מהמגדלים,
שנאלצים בעל כורחם לשלם למרות
ההפסדים .אני קורא במקביל גם
לנציגי המגדלים שנבחרו ו/או אלה
שייבחרו בבחירות הקרובות ,להע
מיד תנאי זה בפני המנכ"ל:
"קח לך פרק זמן מוגדר על מנת
להוביל מהלך שיוביל בסופו של
דבר להסדר בענף – ובאם לא ייעלה
הדבר בידך – אזי הנח את המפת
חות".
אנחנו נמצאים בפתחו של חג
הפורים .בחג זה נהגנו להלביש
לילדינו תחפושות ,שמן הסתם
היו מתחלפות כל פורים .להבדיל
מאותו אחד ,מעדה מסוימת ,שילדו
שאל אותו פעם" :אבא ,למה אני כל
פורים עם תחפושת של חייל?" ומה
ענה האבא" :בני ,אתה בקבע!"
המציאות הינה אחרת .פורים יש
רק יום בשנה ,ואילו משרת מנכ"ל
המועצה אינה משרת קבע.
לוליאן אברהם ,מושב צרופה
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חינוך חקלאי
במושב נהלל נחנכה חווה
חינוכית חקלאית חדשה
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בתגובה נמסר ממועצת הלול ,כי:
"דעתו של מנכל המועצה בעניין
הסדר בפטם ידועה למגדלים לרבות
לכותב המכתב .אין כוונה להיכנס
לעניין שבמחלוקת בין המגדלים
בתקופת מערכת הבחירות לנציגי
המגדלים .לאחר שיבחרו נציגי המ
גדלים המנכל יפעל לפי המדיניות
שתוסכם".

חדשנות
ד"ר אייל פוליקר ,המתמחה
בהובלת שינויים בחדשנות,
מסביר על "חדשנות
משבשת" ולמה זה נוגע
למושבים ולחקלאים
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,
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www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
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www.ofek-israel.org.il
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www.israel.agrisupportonline.com
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אמר מאיר צור ,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל התנועה ,בכנס
הרפתנים של תנועת המושבים" ,אנחנו נמצאים כאן היום מתוך אחריות
למשק המשפחתי ולענף החלב כולו"  #הדיונים על ההסכם החדש
הצפוי לענף החלב נמשכים
כ 250-רפתנים פעילים
בחקלאות ואנשי מקצוע
השתתפו בכנס רפתנים
שקיימה תנועת המושבים .זאת
בעקבות המו"מ שמתקיים עם המ
דינה להסכם בענף החלב ותוך הת
נגדות שולחן החלב של תנועת
המושבים להסכם המתגבש.
הכנס התקיים במעמד שר החק
לאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל,
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
ח"כ איתן ברושי ,מנכ"לית מועצת
החלב ,מיכל קראוס ,סגנית ראש
אגף התקציבים והממונה על התק
ציבים במשרד האוצר ,עדי חכמון,
רכז חקלאות באגף התקציבים ,שניר
ניב ,מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר,
אביתר דותן ,מנכ"ל תנובה ,אייל
מליס וסמנכ"ל מועצת החלב ,איציק
שניידר.
במהלך הכנס התקיימו פאנלים
בנושאים מגוונים :מחיר החלב הגו
למי ,ייבוא ומכס בחקלאות ובענף
החלב ,מחלבות קטנות וכן הרצאות
רבות :הרצאה של מנכ"ל תנובה,
אייל מליס ,הרצאה של אריק שור,

הקהל ומאיר צור בכנס הרפתנים
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יו"ר תאגיד מזון ,הרצאה של כלכ
לנית התאחדות חקלאי ישראל ,רחל
בורשק בנושא מחיר המטרה ,הר
צאה של כלכלן מועצת החלב ,לירון
תמיר על פירוק התכנון באירופה
ומודל התכנון בארה"ב והרצאות של
מנכ"ל רציונל ,בועז סופר על ועדת
המחירים ועל ייבוא ומכס בחקלאות
ובענף החלב.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור" :אנחנו נמצאים כאן היום כי
החקלאות חשובה לנו וכי יש לנו
אחריות הן לציבור כולו ,הן לענף
המשק המשפחתי ולרפתנים המתפ
רנסים מהענף והן לענף החלב כולו.
"מדינת ישראל ירדה מהפסים
ולא רק בענף החלב .עם זאת בשנים
האחרונות הצלחנו לטפל בסוגיות
ובבעיות בחקלאות והצלחנו לע
רוך שינויים משמעותיים והישגים
במים ,בייצוא ,בעובדים הזרים ואף
התחלנו לטפל בפערי התיווך .הכל
נעשה יחד עם שר האוצר ,משה כח
לון ושר החקלאות ופיתוח הכפר,
אורי אריאל.
"ענף החלב היה ונשאר ענף הדגל

בחקלאות בישראל .אנחנו קראנו
לאורי אריאל להגיע לכנס מתוך
האחריות שלנו לשמור על המשק
המשפחתי ומתוך הרצון שלו.
"אני מבין את החשש שלכם .בסו
פו של דבר זו הפרנסה שלכם ,זו
ההיסטוריה שלכם והעתיד שלכם.
לא ניתן שיהפכו את ענף החלב
לענף של מסכנים שלא מצליחים
להתפרנס מעבודתם .אנחנו כאן
כדי לראות כיצד אנחנו משמרים
את המשק המשפחתי בענף החלב.
מטרת הכנס שלנו היא לצאת מכאן
עם קווים ועקרונות שנוכל להתנהל
איתם מול המדינה וזה כדי שנוכל
לייצר וודאות לענף .החקלאות היא
כמו מדינת ישראל היא לדורי דו
רות".
שר החקלאות ופיתוח הכפר,
ח"כ אורי אריאל" :ברגע שנכנסתי
לתפקיד הודעתי כי אנחנו רואים
בהתאחדות חקלאי ישראל ומאיר
העומד בראשו כארגון היציג של
החקלאים .למרות שיש לנו הסכם
עם האוצר על משק החלב לא קי
דמנו אותו כי אין כאן הסכמה עם
החקלאים .יש גם הסכם עם הלולים

מאיר צור" .לא ניתן שיהפכו את ענף החלב לענף של מסכנים"
אבל לא קידמנו אותו כי אין הסכ הסכם הכי טוב שיש אבל שאפשר
מה עם מועצת הלול .לא היה בעבר להשיג אותו .להביא תכנית שאפשר
שהאוצר רצה להביא לענף כ 400 -להכניס אותה כהסכם בענף למדינת
מיליון  .₪יש וויכוחים על החלוקה ".ישראל .נעשה את כל המאמצים
אריאל הסביר" :הכנס הזה הוא לנסות להגיע עם התאחדות חקלאי
ההזדמנות לדבר באופן ישיר עם ישראל הסכמות כדי שנחתום כמה
הרפתנים על ענף המשק המשפח שיותר מהר ולא בדקה האחרונה".
תי בחלב .יחד עם המשרד הכלכלה אריאל דיבר על דור ההמשך בחק
והתאחדות חקלאי ישראל אנחנו לאות" :אנחנו מבקשים להחזיר את
בודקים איך אפשר למקסם את הפו החקלאים הצעירים בכל הענפים
טנציאל מעבר לרוסיה ולסין ולהגי למשק המשפחתי .אנחנו מבינים
ע לייצוא שיהיה משמעותי .יש לנו שזה קשור לפרנסה .אנחנו צריכים
חלב טוב ויש לנו רפתנים מצוינים .את הצעירים".
אנחנו חולמים איך לצאת החוצה
סגנית ראש אגף התקציבים וה
ולעשות את זה גדול ומצליח .אנחנו ממונה על התקציבים במשרד
נמצאים במציאות שבה 90ני אומר האוצר ,עדי חכמון דיברה על מדי
שלא צריך להיגרר אחרי תכניות ניות משרד האוצר כלפי ענף החלב
של אחרים .להיפך בואו ניזום אנחנו  -תכניות ומטרות" :בשנת 2019
וננסה הסכם טוב .בואו נביא אנחנו הסכם לוקר נגמר .ביטול התכנון זה

עדי חכמון מהאוצר ,טוטי )ישראל( בלוך ,שניר ניב מהאוצר ועוד רפתן

5 ||

1.3.2018



עדי חכמון" :אם שואלים אותנו אז היינו
מבטלים את התכנון ואת המכסים .אבל ישבנו
עם מאיר צור ונציגי שולחן החלב של תנועת
המושבים והבנו שיש משקים משפחתיים.
עם זאת ,באמצעות ההסכם ,אנו מאפשרים
למשקים המשפחתיים להיות מתחרות
ורלוונטיות"
דבר שמתקיים בכל העולם .מדב
רים שם על ביטול תכנון או להפוך
את התכנון ללא רלוונטי .הרפתות
המושביות ,כמו שהן היום ,לא יוכלו
להישאר ולצערי הרב רובן ייסגרו.
אני רואה את זה ההיפך .אנחנו כאן
כממשלה מוכנים להקציב כ400-
מיליון  ₪שמרבית הסכום ילך למו
שבים ,זאת ,כדי שהמגזר המושבי
יוכל לעמוד בזה בעתיד .אם שואלים
אותנו אז היינו מבטלים את התכנון
ואת המכסים .אבל ישבנו עם מאיר
צור ועם נציגי שולחן החלב של
תנועת המושבים והבנו שיש משקים
משפחתיים .עם זאת ,באמצעות
ההסכם ,מאפשרים למשקים המשפ
חתיים להיות מתחרות ורלוונטיות.
זהו הסכם של שמונה שנים שלא
מדברים בו על ביטול התכנון .מה
שכן אנחנו עושים ,זה לתת לרפתות
באמצעות תמיכה והקמה של רפתות
גדולות יותר ומשפחתיות .דבר זה
לא יחסל את המשק המשפחתי אלא
לדעתנו יקדם אותו".
מנכ"ל מועצת החלב ,מיכל
קראוס" :שמירה על המשק המשפח
תי היא שמירה על ענף החלב .המ
טרה הייתה ונשארה להגיע להסכם
שיבטיח שמירה על המשק המשפ
חתי".
ח"כ איתן ברושי" :הפרה היש
ראלית היא השגרירה הכי גדולה של
מדינת ישראל .עם זאת המדיניות
הזאת שמובילה להסכם היא מדי
ניות שמובילה לחיסול החקלאות.
נקודת המוצא לקיום הדיון הזה זה
המשך קיומו של המשק המשפחתי.
החקלאות במושבים ובקיבוצים היא
מימוש הריבונות ,האחיזה בגבולות
וביטחון המזון .הקרב הזה הוא לא על
הבשר ,לא על החלב ולא על הגבי
נה הצהובה ,זהו קרב על קיומה של
החקלאות ,של ההתיישבות וכנגד
הייבוא הפרוע .הדיון הזה מתקיים
בתקופה לא טובה .הרפרנטים של
האוצר עדיין לא למדו את התפקיד
שלהם והם כבר מסבירים לכם מה
נכון לכם לעשות .אני לא נגד שי
נוי אבל מתנגד לחיסולה של הרפת
המשפחתית .לא צריך להתפשר בה
חלטות הרות גורל למשק המשפחתי
אם אתם חושבים שהן לא טובות".
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מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר,
אביתר דותן" :יש להגיע להסכם
עכשיו .שום דבר לא מובטח לנו
ב .2019 -אין בהסכם הנוכחי שום
חיסול למשק המשפחתי .יש בו רק
חיזוקו ,מיצוב ומינופו של הענף
בשנים הקרובות".
שניר ניב ,רכז חקלאות באגף
התקציבים במשרד האוצר" :אחת
התועלות של ההסכם הזה הוא שהוא
שומר על ההתיישבות וזה באמצעות
התייעלות".
מנכ"ל תנובה ,אייל מליס" :מי
שרוצה התיישבות ,פריסת שטחים
ירוקים וביטחון תזונתי בימי חירום
ושגרה ,חייב שיהיה ענף מתוכנן.
הענף הזה חייב תכנון לטווח ארוך
ותכנון לטווח קצר  .תפקידנו לקחת
את היוזמה כגוף אחד כדי שנע
צב את המציאות בה אנחנו חיים
ולא כדי שיעצבו לנו אותה .אנחנו,
החקלאים והתעשיינים ,חייבים את
הוודאות.
"אני לא רואה מצב שייבוא מגיע
לכאן חופשי ושלא תהיה וודאות.
כדי שנשקיע אנחנו צריכים וודאות.
ענף שיידע להתנהל ולמצות יתרון
יהיה גדול וחזק וזו תהיה התשובה
שלנו לייבוא .אנחנו חייבים שתהיה
תקופת הסתגלות שתשמור על
הענף".
סמנכ"ל מועצת החלב ,איציק
שניידר" :חשוב למצות את המשא
ומתן ולהגיע עכשיו ,במסגרת הת
קציב הנוכחי להסכם שיבטיח את
עתיד הענף .חובה לוודא שההסכם
ישמור על המשק המשפחתי וייתן
אופק של צמיחה והתפתחות".
אריק שור ,מנהל תאגיד מזון:
"חייבים להגיע להסכם של שמירת
המכסות ולטפח את מחיר המטרה.
על כל ענף החלב להגיע להסכם של
לפחות ל 8-9 -שנים קדימה בשביל
לשמור על ענף החלב .לוותר פה
ושם אבל להגיע להסכם .זה המסר
שלי .למחלבות הקטנות יש רצון
שיהיה הסכם כדי לשמור על הענף
ועל היציבות שלו .משטר המכסות
מטריף את האוצר .והמקום היחידי
שזה קיים במלואו זה ענף החלב.
הייבוא זה אסון וצריך להילחם בו.
תאחדו רפתות ,תעבדו יחד .תעשו

~
 
אמרו הרפתנים בפאנל נציגי המחלבות הקטנות בכנס הרפתנים
של תנועת המושבים  #נציגי המחלבות הקטנות" :כל הסכם שיפגע
במשק המשפחתי ,יפגע גם במחלבות הקטנות .אנחנו לא יכולים
בלעדיכם כמו שאתם לא יכולים בלעדינו"
במהלך כנס הרפתנים שערכה תנועת המוש
בים התקיים פאנל בהשתתפות נציגי המחל
בות הקטנות בנושא התמודדות עם הייבוא
בעולם מתוכנן .בפאנל השתתפות נציגי מחלבת עברי,
מחלבת גד ,מחלבת יעקובס ,מחלבת דשן ומחלבת כפר
תבור .את הפאנל ניהל יו"ר אגף המשק של תנועת המוש
בים ,פלג אוריון.

אז גם אנחנו כאן נקרוס .צריך להיכנס בייבוא בכל הכוח".
שחף טנצלר ,ממחלבת כפר תבור" :התעשייה צריכה
וודאות וזו השאיפה של כולנו".
רמי כהן ,ממחלבת דשן" :החלב שאנחנו מקבלים זה
דרך מחלבות גד .אנחנו עובדים כמשפחה אחת וככה אנחנו
רואים את זה".
איתי ברק ,ממחלבת גד ,דיבר על חוסר הוודאות של

פלג אוריון ,מנהל המשק בתנועת המושבים ,מנחה את פאנל המחלבות הקטנות

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור אמר במהלך הפאנל" :פירוק התכנון בענף הוא
גזר דין מוות למשק המשפחתי ולמחלבות הקטנות .מהלך
כזה יביא לכך שיהיו כמה רפתות ענק שיעבדו עם שלוש
המחלבות הגדולות – תנובה ,שטראוס וטרה  .כל האחרים
ייעלמו מהשוק ואחרי שאנחנו ,הרפתנים המושביים ,נשלם
את המחיר ,הציבור הרחב ישלם שבעתיים כשלא יהיה תכ
נון ולא תהיה תחרות בשוק המקומי".
איתי ברק ,ממחלבות גד ,אמר" :חשוב שכולם יבינו ש
בסוף כולנו שחקנים באותה השרשרת והיא בנויה מח
לקים שמחוברים האחד לשני .אנחנו לא יכולים בלעדיכם
בדיוק כמו שאתם לא יכולים בלעדינו".
דודי עברי ,ממחלבת עברי במושב עזריה ,הצטרף ואמר:
"אנחנו נשמור עליכם הרפתנים ואתם צריכים לשמור
עלינו .אני רוצה שהרפתן יהיה יותר יעיל ושייתן לי חלב
איכותי ,כדי שתהיה לי תפוקה יותר גבוהה ,זאת ,כדי
שאוכל להתמודד עם הייבוא .אם לא נהיה זה בשביל זה,
אזי נהיה תלויים זה לצד זה".
רני יעקבס ,ממחלבת יעקובס ,הדגיש" :השמירה על הענף
הוא מרכזי לקיומה של הציונות וההתיישבות .מרגע גידול
הבקר ועד השמירה על השטחים הפתוחים .אם הענף יקרוס
הכל כדי לשמור על הענף ועל
המשק המשפחתית .הכל בשביל
שתהיו יותר רווחיים".
טוטי )ישראל( בלוך ,יו"ר שולחן
החלב" :כל הסכם שיהיה טוב למו
שבים ,יהיה טוב גם לקיבוצים ועל
כן חשובה האחדות עם הקיבוצים.
אני חוזר ומדגיש ,רק המשק המש
פחתי יחליט על עתידו .כמובן שיש
איומים אבל שלא יפחידו אותנו".
בלוך סיכם את הכנס ואמר" :אני
מודה לכל המשתתפים בכנס  -הר
פתנים הפעילים ,אנשי המקצוע
ומזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור
על כנס משמעותי למשק המשפחתי

המחלבות הקטנות לצד הייבוא" :כל המחלבות מתפרנ
סות מגבינות קשות .הרבה מחלבות מתפרנסות מגבינות,
דבר משלם את המחיר והשאלה לפני שניגשים להסכם ,זה
מי יהיה זה שמשלם על ההסכם .צריך שתהיה וודאות לנו
וגם לכם .אנחנו כאן בשבילכם לכל אשר תצטרכו ".ברק
אף הוסיף על הרגולציה ואמר" :הרגולציה במדינת יש
ראל היא הרבה יותר כבדה ממה שקורה בעולם כולו .אנחנו
מתמודדים מול משרד החקלאות ,משרד איכות הסביבה,
משרד החקלאות ,מועצת החלב וכו' .זה כמה רגולטורים,
שכל אחד נותן את דעתו בנושאים מסוימים ועל זה הבעיות
שכל אחד מאתנו מתמודדים".
רני ממשק יעקובס חיזק אותו ואמר" :הגבינות שמגי
עות מאירופה הן גבינות שיש להם שומנים מרכיבים כאלה
ואחרים והן לא באותה רמת איכות כמו הגבינות הקשות
בארץ .התפקיד של הממשלה בארץ הוא לתמוך בנו".
דודי עברי ,ממחלבת עברי ,הדגיש" :אני מכיר את הר
פתנים ואת יצרני הגבינות .אנחנו אלופים בהתייעלות.
בלספק מוצרים טובים ואיכותיים .אנחנו ניתן פייט טוב
לכל הייבוא וניתן את השירות הטוב ביותר אבל אנחנו
צריכים שלא יחנקו אותנו מלמעלה .אנחנו צריכים שיבינו
שיש חשיבות לייצור המקומי".

ולענף החלב כולו.
"מדובר בשנה השנייה בה מתקיים
כנס רפתנים ואני שמח שלמרות
ההתראה הקצרה ,נענינו בחיוב גם
על ידי אנשי המקצוע שפינו את
הלו"ז הצפוף שלהם והשתתפו בכנס
וגם על ידי הרפתנים.
"הצוות האסטרטגי ואנוכי עומדים
לרשותכם .אנחנו נתכנס ונעבוד על
תכנית אותה נגיש למשרד האוצר
והחקלאות לאור המסקנות שהוגשו
בכנס על ידי החברים .בנוסף וכפי
שנתבקשנו ,אנחנו נשמור על קשר
רציף ואינפורמציה עדכנית בין
הצוות לרפתנים ונכנס שולחן חלב

באופן קבוע בתקופה הקרובה כדי
לאפשר לכולם להביע דעה ולקבל
רעיונות נוספים.
לפי בקשתו של מאיר אלי ,אנחנו
נקדם את תקנון שולחן החלב כדי
לאפשר מילוי השורות וריענון שו
לחן החלב ברפתנים פעילים כמובן
לפי האזורים השונים".
יו"ר אגף המשק בתנועת המוש
בים ,פלג אוריון" :ענף רפת החלב
הוא מרכזי במושבים והאיום על
המשכיות הענף במגזר המושבי הוא
אמיתי .עלינו להגיע להסכם שמ
בטיח את עתיד הענף ולבלום כל
הסכם שאינו טוב למשק המשפחתי".
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  ~ 
החווה החינוכית חקלאית בנהלל  -אחת מ 13-חוות
חקלאיות בצפון
השנה נפתחה באופן רשמי הח
ווה החינוכית חקלאית בנהלל
עם סמל מוסד של משרד החי
נוך ,אחת מתוך  13חוות חקלאיות במחוז
צפון .החווה מנוהלת על ידי רחלי פרץ,
מורה לחקלאות ועימה צוות של שישה מו
רים המלמדים חקלאות את מרבית ילדי
העמק מבתיה"ס היסודיים ,בכיתות ג' ד'.
בשנה הבאה צפויים להשתלב בלימודים
בחווה גם תלמידים מישובים סמוכים כגרי
פאת ,היישוב השכן.
רחלי פרץ ,מנהלת החווה ,מספרת על תלמידים בחווה החינוכית חקלאית בנהלל
העשייה וחשיבותה" :אני רואה בחווה הח
קלאית מעוז ללימודי חקלאות מקום בו ניתן לחבר במעט מהעולם הדיגיטאלי .אנו בשאיפה שבשנה
את הדור הצעיר לאדמה ,לזיקה לסביבה ,לבריאות הבאה ,מלבד בתי ספר מיישובים ערבים שכנים,
ועוד".
יתארחו וילמדו בחוה גם גני ילדים מהעמק ,ותי
תלמידי העמק המגיעים לחווה לשיעור שבועי ,קים מערים באזור וקבוצות נוספות .בעתיד הלא
לומדים ע"פ תכנית לימודים מובנית לכל שכבה .רחוק יוקמו חממות מודרניות לעבודות חקר ויש
שליש מהשיעור עיוני ושני שליש מעשי בשטח .רתו את התלמידים.
התלמידים מבלים זמן בלמידה חוץ כיתתית
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר,
חווייתית ומשמעותית בכל מזג אויר ,מתחברים אמר לאחר ביקור בחווה" :מרגש לראות את תל
למעגל עונות השנה וחווים מקרוב את הצמיחה ,מידי העמק חוזרים לשורשים וחשים את רגבי
הלבלוב והדילמות עימם מתמודד כל חקלאי כמו האדמה בידיים ,כחלוצי העמק והחקלאים שלנו.
כן נהנים מתוצרת חקלאית מגן הירק ,שאותה גי מלבד החוויה של גידול פרי עמלך במו ידיך ,הרי
דלו וטיפחו בעצמם.
שעבודת האדמה הינה מיסודות העמק וחשוב לנו
רחלי פרץ" :מבחינתנו ,העברנו את הטאצ' לטפח את הזיקה לקרקע ,לקיימות ,לשמירה על
ממסך הנייד לאדמה – חשוב לנו שהתלמידים יר השטחים החקלאים והפתוחים ולטפח דור ממשיך
גישו אדמה בידיים יתחברו לעשייה ויתנתקו ולו לחקלאים שלנו".

 
~ 
 ~
נשיא המדינה ,ראובן )רובי( ריב
לין ,קיבל לידיו ביום ראשון הש
בוע ,משלוח מנות לכבוד פורים
משר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל,
שהורכב מפירות וירקות טריים ממיטב התו
צרת החקלאית הישראלית .את השר ליוו
ילדי חקלאים מתנועת הנוער "בני המוש
בים" ממטה יהודה ,צבי אלון ,מנכל מועצת
הצמחים ,מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי
ירקות ,טל עמית ,מנהל ענף פרי הדר במוע
צה ועוד .משרד החקלאות בשיתוף מועצת
הצמחים מעודדים את הציבור לצרוך תוצרת
חקלאית טרייה לקראת חג הפורים.
"בחג הפורים אנחנו מעניקים משלוחי
מנות איש לרעהו להרבות אחווה ורעות בעם
ישראל ,אני שמח לקבל אתכם כאן בביתו של
העם בישראל ,כי בית הנשיא הוא הבית של

כל ישראלי ",אמר הנשיא לשר אריאל וברך
על יוזמת משרד החקלאות .בני הנוער סיפרו
לנשיא על המושבים מהם הם מגיעים ופ
עילותם" ,בכל פעם שאתם מביאים את פרי
הארץ הרי זה לברכה ",הוסיף הנשיא.
שר החקלאות ,אורי אריאל אמר כי" :חק
לאי ישראל עושים לילות כימים על מנת
לגדל ולטפח זנים של פירות וירקות טריים.
אנו מעודדים את הציבור לשלב במשלוחי
המנות של פורים תוצרת חקלאית טרייה
שהיא הרבה יותר בריאה!"
צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים" :לכל
אחד מאתנו חשובה הבריאות שלו ושל יל
דיו .כולנו נשמח לגלות במשלוח המנות ,לצד
אוזני ההמן המסורתיים ,גם תותים ,הדרים,
בננות ,תמרים ,עגבניות שרי ,פלפלים ,גזר
ועוד – שיוסיפו עניין וצבע למשלוח המנות".

נשיא המדינה מקבל "משלוח מנות טרי" מהשר אריאל ומאלון

הכן גופך לחורף עם כורכומול

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול
א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

נספג היטב
מ ויעיל יותר
גלו
לות כורכום

ĦđĞĠĥ ,Ğđďĕė .ĦđĕĘČĤĕđ-ĕĔĜČ ĦđĜđėĦ ęđėĤđėĘĥ ĤĤčĦĚ ęĕĤģēĚĚ
ğĤđēĐ ĦđĘēĚč ĘĠĔĘ ğČđ ĞđĜĚĘ ěĦĕĜ .ęĕĝđĤĕđ ĕ"Ğ ęĕĚĤĎĜ ěđĤĎ ĕčČėđ
ĎĠĝĜĥ ęđėĤđėĐ Ęĥ ĒėđĤĚĐ ĕĘĒđĜĐ ĕđĢĕĚĐ ,ĘđĚđėĤđėč ĥđĚĕĥ ĕ"Ğ
.ęđėĤđė ĦđĘđĘĎĚ ĤĦđĕ ĘĕĞĕđ ğđĎč čĔĕĐ
ĦĞĕĜĚĘ :ĦĕĜđĝĕēĐ ĦėĤĞĚĐ ģđĒĕēÁĐĞĕĜĚ
ĘđĚđėĤđė ĘđĔĕĘ ĥĕ ěđĤĎ ĕčČėđ ĦđĞĠĥ ĦđēĦĠĦĐ
đČ ęĕĚē) ęĕĚ ĝđė ĖđĦč ęđĕč ĦĕĠė Ğđčģ ěĠđČč
ęĕĘĕēĦĚđ ĐďĕĚč .ĘėđČĐ ĕĜĠĘ ĐĞĥ ĕĢēė (ęĕĤģ
ĦČ ĘĕďĎĐĘ ĥĕ ĦđďĕĤĢ đČ ěđĤĎč ĕđĤĕĎč ĥĕĎĤĐĘ
ĥČĤĚ ěĕėĐĘ ĕđĢĤ .ęđĕč ĦđĕĠė 3-Ę ĕĚđĕĐ ěđĜĕĚĐ
ęĕĚē ęĕĚč ĦđĘđĐĚ ĘđĚđėĤđė ĦđĕĠė 3 ęĞ ěđĕĦ
.ęđĕč ęĕĚĞĠ 3-4 đĜĚĚ ĦđĦĥĘđ
ęĕčČė ęĕĥĕĎĤĚđ ĐďĕĚč :ěđĤĎ ĕčČėč ĘđĠĕĔ
ĤĠĝĚ ĘđĚđėĤđė ęĞ ĤĎĤĎĘ ĕđĢĤ ěđĤĎč ęĕĠĤđĥ
1/3-č ĘđĚđėĤđė ĦđĕĠė 2 ččĤĞĘ ĥĕ :ęđĕč ęĕĚĞĠ
3 Ėė ĘĞ ĤđĒēĘ ĕđĢĤ .ĤĎĤĎĘđ ęĕĚē ęĕĚ ĝđė
ĦđĞĥ 24 ĖđĦ ÁĦđĚĕĐďĚ ĦđČĢđĦĐ .ęđĕč ęĕĚĞĠ
.ğĘđē čČėĐ
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שירות לקוחות ,077-5568866 :ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחתwww.curcumall.co.il ,
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ęĕĤĒ ęĕďčđĞ ęĕčĥđĚ ĔčĚ
ęĕĤĒ ęĕďčđĞ ĕđđĕĘđ ĝđĕĎĘ ĦĕĔĤĠ ĐėĥĘ ĐĜĕĐ ,ęĕĤĒ ęĕďčđĞ ęĕčĥđĚ ĔčĚ
ĦđģĤĕ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČđ ęĕčĥđĚ ĔčĚ Ęĥ Ħč ĦĤčē ĐĜĕĐ ĐĤčēĐ .ĦđČĘģēĘ
.ĤĦđĕč ěĎđĐĐđ ĘĕĞĕĐ ,čđĔĐ ĐĜĞĚĐ ĦČ ęĕČĘģēĘ ĦĦĘ ĐĦĤĔĚđ

:ęĕģĠĝĚ đĜČ ĤĥČ ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĤģĕĞ ěĘĐĘ
ĦđĤĕĤĎĥĘ ęĕĜđėĤď ĕĥđďĕēč Ğđĕĝ .9

TIC ĕĘĐĜ ĕĠĘ ĥďē ďčđĞĘ Đĥģč ĦĥĎĐ .1

ęĕĕČđĠĤ ęĕēđĔĕč ĦĤďĝĐč Ğđĕĝ .10

ĐĠđĞĦĐ Đďĥč ďčđĞĐ ĦĘčģ .2
(ĕČĘģēĐ ē"Ğ ĐĞĝĐ ĦđĘĞ)

ęĕģĕĦ ĕĜđĒĕČč Ğđĕĝ .11

ďčđĞĘđ ĕČĘģēĘ ęđĎĤĦ ĕĦđĤĕĥ .3

ďĜĘĕČĦĘ ĐĝĕĔ ĕĝĕĔĤė ĦĜĚĒĐ .12

ďčđĞĘ ĕČĘģēĐ ěĕč ĦđĕĞč ěđĤĦĠč Ğđĕĝ .4

Ĥėĥ ĕĥđĘĦđ ĐďđčĞĐ ĕģđē ČĥđĜč ġđĞĕĕ ěĦĚ .13
ęĕďčđĞ ĦĞĕčĦ ČĥđĜč ĕđđĕĘđ ġđĞĕĕ ěĦĚ .14
ďĜĘĕČĦĘ ĦđĤđėĥĚ ĦĤčĞĐ .15

.ēĔĥč ĦđĕĞč ěđĤĦĠđ ęĕďčđĞ ĦĠĘēĐč Ğđĕĝ .5
ďčđĞĘđ ĕČđĠĤĐ ĦđđĢĘ ęđĎĤĦđ ęĕĒĠĥđČĚ ęĕďčđĞĘ Ğđĕĝ .6
ęĕĘĐĜĘ ğđĠėč ęĕďčđĞ ďđĕĜ .7

ęĕČĥđĜĐ Ęėč ęĕČĘģēĘ ęĕĠĔđĥ ęĕĜđėďĞ .16
ęĕďčđĞ ĦģĝĞĐĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ

ĐĒĕđ ĤĔĜĕČĘ ďčđĞĐ ĦđČĢđĐč Ğđĕĝ .8

ĘČĤĥĕč đĦđĐĥ ĦĠđģĦ ĘėĘ ĕĚĞĠ ďē ęđĘĥĦ ē"ĥ 500 Ę"ĜĐ ęĕĦđĤĕĥĐ ĦđĘĞ

ēĔĥ ĕĒėĤ

054-7966612 ĘđėĥČ ĦĒėĤ - ęĕĚēĤ ĐĜĕĤ
052-8664417 ęđĤď ĒėĤ - ěĎĤđč ĕčđď

050-4434400 ěđĠĢ ĒėĤ - ěĚĢĕĕđ ĐĥĚ
050-7316855 ĒėĤĚ ĦĒėĤ - ĕčėđė ĦĤĠČ

03-6223080 :ĝģĠ
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עמוס דהוינטר

א

ת ד"ר איל פוליקר אני
מכיר די הרבה זמן ,עוד
מהימים שגידל פרחים
וירקות במושב צופר,
איש שתמיד התעניין
בחדשנות ובין היתר ,היה בין הרא
שונים שהחלו לשווק פרחים און
ליין ,דבר שנחשב היום למעשה של
יום יום.
איל הוא קודם כל חקלאי מהערבה,
עם תפיסת עולם שורשית כלומר
פשטות עניינית ,מתובלת בתחכום
של למידה מהעתיד כלומר חשיבה
ועשיה יצירתית למרחקים .תחום
התמחותו הוא הובלת שינוי וחדש
נות עסקית .מזה כ 10שנים חוקר
אקדמית את הנושא של ניהול שי
נוי )30 .(change management
שנות ניסיון בעסקים הובילו אותו
ליצירת מתודולוגית ה FEST
)Framework for Evaluation

 (and Solution techniqueואת
הבנותיו אלה מציג איל לציבור
הרחב.
היום פוליקר הוא דוקטור לעסקים
בינלאומיים ,עם התמחות בהובלת
שינויים בחדשנות ויש לו גם המון
תובנות לתרום למושבים ולחק
לאים ,אם כי התחום בו הוא עוסק
תואם לעסקים רבים ומגוונים...
לאחרונה צפיתי בד"ר פוליקר
מרצה בפני חקלאים בערבה ,בנושא
"חדשנות משבשת" )Disruptive
 .(Innovationכדוגמא מצוינת
להסברת הנושא ,נתן פוליקר כדו
גמה את המצלמה הדיגיטלית,
שהומצאה הלכה למעשה בחברת
קודאק ) ,*(Kodakשבשנות ה80
עדיין נחשבה למובילה בעולם
בייצור סרטי צילום ולמעשה הייתה
ענק בינלאומי:
"סטיבן ססון המציא אותה בשנת
 ",'76הסביר איל" ,ססון היה מהנדס
מהמערך של קודאק ואמר' :חבר'ה,

רובוט לקטיף פלפלים המפותח ע"י האיחוד האירופאי .עלול להפתיע בעתיד
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יש לנו כאן מצלמה חדשה' .התשובה
של הנהלת החברה הייתה' :או ,זה
ממש לא טוב לנו ,כי אנחנו מתע
סקים בנייר ופילמים' .כולנו יוד
עים מה קרה לקודאק ,היא הפסידה
את הבכורה דווקא בשלב שהצילום
הדיגיטלי שבעצמה המציאה הלך
והשתלט על סדר היום הפוטוגרפי.
אני מבין שמישהו קנה את המותג
ומנסה לחדש אותה בצורה כזו או
אחרת – אבל קודאק הגדולה נעל
מה.
"אז חדשנות משבשת היא תופעה
שמסבירה הכיצד יתכן שרגע אחד
העסק עובד ופתאום  -החיים הע
סקיים משתבשים .אירוע של שיבוש
יכול להיות מוצר או תהליך חדש ,זה
יכול להגיע מכל מיני כיוונים ואם
אני משליך את זה על ענף החקלאות
 אז חדשנות משבשת זה בדיוקההיפך מחקלאות ברת קיימא .ואם
אנחנו מבינים את המושג 'חקלאות
ברת קיימא' כמשהו שאנחנו צרי
כים להמשיך לקיים בצורה שקיימנו
אותה עד אתמול או שלשום – אז
החדשנות המשבשת בהכרח משבשת
לנו את החיים העסקיים".
בהרצאה העלה ד"ר פוליקר סרטון
של רובוט שמפותח בשנים האחרו
נות ע"י חוקרים מהאיחוד האירופאי
)ישראל שותפה( ,למעשה מדובר
במכונה שקוטפת פלפל .אבל מה,
בסרטון ברור שהרובוט קוטף נורא
באיטיות ובזמן שלוקח לו לקטוף
פלפל אחד – פועל תאילנדי מסוגל
לקטוף  2-5פלפלים...
"חקלאי שמסתכל על המכונה
הזאת אומר' :וואו ,זה לא רציני ,לא
יעיל ,אין סיכוי בעולם שאני מתכוון
להשתמש בדבר הזה' וזו בדיוק התו
פעה של חדשנות משבשת .בתחילת
התהליך המוצר או התהליך ממש לא
מרשים ואפילו מגוחך ,בהמשך זה
נהיה הנורמה.
"אם אלה שמפתחים את המכונה
הזאת ידעו בעוד  Xשנים להביא
אותה למצב של יעילות כלכלית––.
כלומר גם עלות הגיונית וגם חס
כון בידיים עובדות המכונה תיהפך
לנורמה .היא הופכת לעובדה כי

המכונה הזאת תעבוד  24שעות בי
ממה...
"אחרי שזה נהיה הנורמה ,אז באים
ואומרים' :וואו ,נו בטח ,זה ברור,
אבל זו חכמה שבדיעבד וזה ברוב
המקרים מאוחר מידי .התמודדות
בזמן אמת מאוד חשובה אבל מאוד
קשה  -כי התופעה הזאת מתרחשת
בסביבה שרחוקה ממרכז העשייה
שלנו ואנחנו לא מזהים את השי
בוש".

יש לך עוד דוגמא לחדשנות משבשת
שקשורה לחקלאות?
ד"ר פוליקר" :בוודאי .חקלאים
מגדלים תוצרת חקלאית טריה,
אבל כמה מהם מזהים חקלאות עי
רונית**? .במונטריאול שבקנדה יש
כמה עשרות דונמים של חקלאות

עירונית .מגדלים שם מלפפונים,
עגבניות ,פלפלים ,תבלינים  -יש
מקצוע כזה שנקרא חקלאות עירו
נית .גם בישראל ובמיוחד בתל אביב
זה תופס תאוצה .זה עדיין בחיתוליו
ולא נראה מספיק רציני ומתמודדים
עם קשיים רבים ,אבל אם תושבי
העיר יעדיפו מוצרים אלו כי לא
צריך לשנע אותה ,כי יש העדפה
לכלכלה מקומית ,זה ישבש את חק
לאות הירקות בפריפריה.
"בקליפורניה יש חקיקה שבכל
מוצר כתוב עליו את הטביעה הפ
חמנית שלו ,קרי ,כמה פחמן פלטנו
בגידול ובדרך לחנות כדי לצרוך את
המוצר הזה .הצרכנים שם רגישים
מאוד לאיכות הסביבה.
"אני מאמין שהתופעות כאלו,
כגון חקלאות עירונית וסימון עק

חקלאות עירונית – חווה חקלאית בשיקגו )צילום(Linda :

בות פחמניות על המוצרים בישראל
הן בדרך ,רק עניין של זמן ורגישות
של הצרכן .ויום אחד נגלה שמש
רד החקלאות פתח מחלקה שעוסקת
בחקלאות עירונית ומשרד הכלכלה
או איכות הסביבה ידרוש סימון עק
בות פחמניות".

ובכל זאת ,אין מספיק שטחים על
כל גגות העיר לגידול בהיקפים של
החקלאות המסורתית?
ד"ר פוליקר" :כדי להאכיל עיר
של  100אלף איש ,כמה שטח אתה
כבר צריך כדי לגדל להם תוצרת
חקלאית טריה? ואם הדבר הזה ילך
ויגדל זה יפגע במי שיש לו חממות
אי שם בפריפריה".

אבל יש גם כישלונות .למשל אדיסון
המציא את הנורה ,אבל הצליח לרשת
רק רובע אחד בניו יורק בזרם ישיר.
רק אחרי המצאת זרם החילופין של
טסלה  -החשמל השתלט על הקיום
האנושי...

ד"ר פוליקר" :נכון ,יש קשיי פי
תוח בכל תהליך ,בדיוק כמו הרו
בוט ,אבל בשורה התחתונה מאז שיש
חשמל כבר לא השתמשו בנרות או
בגז לתאורה .כלומר ,מי שהיה לו
מפעל לייצור נרות תאורה  -כבר
לא שם ...זוהי בדיוק ההגדרה של
חדשנות משבשת ,משהו שבהתחלה
נראה לך לא רציני ואז בוקר אחד
אתה קם ומגלה שמשהו קיצוני אירע
והעולם השתנה .כשהייתי ילד לא
היה בישראל מכונות כביסה ,כולם
הביאו את הכביסה למכבסה המקו
מית ,לא היה לנו מקרר  -הביאו לנו
בלוק של קרח ...והחלבן הניח את
בקבוקי החלב בפתח הדלת .איפה
האנשים והחברות הללו היום?
"אם נחזור לחקלאות ,אני לא
אומר שחד משמעית החקלאות
העירונית תחליף ב 100%את כל
החקלאות והשטחים החקלאיים ,אבל
זה סביר בהחלט שהדברים יכולים
להתרחש .ומי שלא יתכונן בהתאם
ימצא עצמו בחוץ.

"אם אנחנו מבינים
את המושג 'חקלאות
ברת קיימא' כמשהו
שאנחנו צריכים
להמשיך לקיים
בצורה שקיימנו
אותה עד אתמול
או שלשום – אז
החדשנות המשבשת
בהכרח משבשת לנו
את החיים"

ד"ר אייל פוליקר ,ממושב צופר .מתמחה בהובלת שינויים בחדשנות
"קח לדוגמא מטע של תמרים .לד וישנם כאלה שאינם מצליחים
כיום כדי לגדוד את התמרים אנ לראות את הנולד .מדוע ישנם כאלה
חנו זקוקים לעשרות כלי גובה .שהינם מאוד יצירתיים וישנם כאלה
אבל מה קורה אם נצליח לפתח שק שיודעים לפרוץ את גבולות הנודע
להוריד את שק עם הפרי  15מטר ולהביא משהו חדש לתחום ,שלעתים
לאדמה? התמרים ינשרו לשק  -הוא הם כלל לא עוסקים בו".
ירד ואתה בא ומלקט את הפרי בלי זה לא שייך ל IQגבוה?
צורך בכלי גובה ...אז נכון ,זו דוגמא
ד"ר פוליקר" :ממש לא! זה שייך
לחידוש פשוט ולא מתוחכם במיוחד,
אבל פיתוח שכזה ישבש לגמרי את ליצירתיות ,זה כלל לא קשור
החיים של מי שמייצר כלי גובה לשכל ,זה בא ממקומות אחרים במוח
לתמרים .כי לא תזדקק יותר לעש ובנפש האדם".
רות כלי גובה.
אתה בעצמך עדיין חקלאי ,נכון?
"שוב  -אני לא יודע אם זה יקרה.
ד"ר פוליקר" :נכון ,יש לי מטע
אם תשאל מגדלי תמרים ,בוודאי
יהיו ביניהם סקפטים
שיאמרו' :מה פתאום?
הפרי יפגע' ואולי הם
צודקים ואולי הם טועים,
כי יכול להיות שבהמשך
יהיה מי שיפתור את כל
הבעיות".

תמרים .בעבר גידלתי פרחים ויר
קות ,אבל זיהיתי את המשבר מגיע
ולפני שזה ימותת אותי כלכלית
סגרתי את הפעילות האינטנסיבית.
ראיתי את היתרונות של אחרים
כגון מדינות אפריקה ,הבנתי שה
משבר העולמי ) (2008לא ייפתר
בקרוב ,ראיתי את שער החליפין
הבעייתי והגעתי למסקנה שהתנאים
הדרושים להתמודד ,למשל ,חממה
מבוקרת אקלים לגידול פרחים אינם
מתאים לאופי שלי.
"אז אני לא אומר שאי אפשר לגדל
פרחים .עובדה ,ישנם כמה עשרות
מגדלי פרחים שלהם זה מתאים
ושידעו להסתגל לתנאים המשת
נים אבל לי זה לא התאים ,חיפשתי
ומצאתי אלטרנטיבות כלכליות ונ
פשיות ובכלל – תמיד עדיף לבנות
אלטרנטיבות לפני שהמשבר יגיע".

מוזר שהמקצוע שלך כל כך מתאים
לאזור בו אתה גר ,בערבה ,שבו
שנים אנשים גידלו בעיקר פלפל ,עד
למשבר...
ד"ר פוליקר" :המקצוע שלי -
הובלת שינויי וחדשנות  -אינו

אתה מתמחה בנושא
הובלת שינוי וחדשנות
והנושא הזה בעצם בוער
בעצמותיך...
ד"ר פוליקר" :נכון,
חקרתי את הנושא במשך
שבע שנים ,כי סיקרן אותי
איך מובילים שינויים
וחדשנות גם בארגון וגם
אצל הפרט .רציתי להבין
מדוע ישנם כאלה שמ
צליחים לראות את הנו
אייל מקבל את תואר הדוקטור בניו יורק
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אייל מנגן בלהקה עם ציון סיוון ובועז הורויץ ז"ל ,שכיהן כמנהל מו"פ ערבה תיכונה

עוסק רק בחקלאות אלא מתאים
לכל העוסקים בכל ענף כלכלי.
"נכון שהנושא בער בעצמותיי,
בגלל הסביבה הקרובה והעובדה
שראיתי וחוויתי את הקשיים ,אבל
כשהתחלתי לחקור את התופעה
באופן מעמיק הבנתי שהתחום שלי
נושק לכל תחום אחר ולא רק לח
קלאות".

עם כל מה שלמדת ,איך אתה רואה
את עתיד החקלאות בארץ?
ד"ר פוליקר" :אין לי ספק שהמ
בנה החקלאי שאנחנו מכירים בארץ
משתנה וישתנה כל הזמן .אני חושב
שהיתרון לגודל יצריך שיתופי פעו
לה עמוקים יותר בין החקלאים ,בין
אם בגידול ובין אם בשיווק .מודלים
כמו 'ענבי טלי' ,דוד משה'' ,יופי של
ירקות' – אלה הם מודלים שיוכלו
להתמודד מול רשתות שיווק אגר
סיביות.
למה לא להציע לוועדי בית בעיר
לעשות הזמנה מרוכזת של כלל
הדיירים ופעם בשבוע לספק תוצרת
טרייה ...לעקוף את רשתות השיווק,
לתת שרות אישי ..הרי זה מה שאנ
שים רוצים .מסובך? בוודאי! אפשרי?
בהחלט!
"וחזרה לרשתות השיווק .המדינה
צריכה לעשות מעשה וליצור מדד
הגינות בנושא קניה ומכירת תוצ
רת חקלאית טריה .יש חוק ההגבלים
העסקיים שמנסה לדאוג לתחרות
הוגנת ,אז חייבים גם חוק של הגי
נות מסחרית.
אי אפשר לעשות חקלאות כשקו
נים מהחקלאי בשקל ומוכרים ב87
שקל וההפך בלי שהמדינה תתערב.
אבל רגולציה ,כלומר להתערב
במחירים ,זה לא דבר שממשלות
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אוהבות לעשות .צריך להיות פה
) Fair Playמשחק הוגן( וגם המ
סחר צריך להיות באיזושהי צורה
הוגן.
"באירופה מדברים הרבה על Fair
 Playומסבסדים את החקלאות ,לא
בצורה ישירה אלא עקיפה .הEU
מתמודד וגם כאן חייבים להתמודד.
ישנן גם תכניות של שימור המו
רשת .בארץ פעם חשבו לנטוע חור
שה או יער או גוף מים כל כמה קי
לומטרים כחלק מהמאבק בתאונות
דרכים אבל זה ירד מהפרק .בכביש
 6למשל ישנו חקלאי שאחראי על
הנוף לאורך הכביש .צריך לדרוש
מהממשלה וממשרד החקלאות כנ
ראה להוביל מהלכים שכאלו".

דיברת על הזדמנות ויכולת לעשות
שינוי לפני משבר ,איך עושים את
זה?
ד"ר פוליקר 90% :מהשינויים
העיסקיים בעולם נובעים כתוצאה
ממשבר ).(HANDY 2011
"על מנת לעשות שינוי בזמן נחו
צים שלושה דברים בסיסיים:
הראשון – להכיר את עצמך,
לדעת מה הן התכונות החזקות
שלך ,מה הן החולשות .לדוגמא,
האם אתה אדם שיפוטי או אדם
הוליסטי .לדעת מה הפרופיל היצי
רתי שלך :כמו כן ,אתה חייב לה
בין את האחר ,כלומר את מי שלא
חושב כמוך .אנחנו נמצאים בעידן
בו אנשים ממהרים לבטל רעיונות
של אחרים .חשוב שאתה כבן אדם
תכיר בעובדה ,שיש מישהו שלא
חושב כמוך והוא לא בהכרח טועה.
התובנה שלי היא דווקא להתייעץ
עם האחר.
"הדבר השני הוא להכיר כיצד

אייל ובנו בר בקטיף מלונים

"אין לי ספק
שהמבנה החקלאי
שאנחנו מכירים
בארץ ישתנה
לחלוטין בעשור
הקרוב ,אני חושב
שהיתרון לגודל
יצריך שיתופי פעולה
עמוקים יותר בין
החקלאים ,בין אם
בגידול ובין אם
בשיווק"
אתה מתמודד עם הסביבה ,כיצד
אתה מתמודד מול לחצים ,איך אתה
מתמודד מול סתירות ,להקים צוות
יועצים מולטידיציפלינארי ,כלו
מר ,אנשים מתחומים אחרים ושונים
משלך ,שלא מבינים את הבעיות
שלך ולא מקובעים בתפיסת המ
ציאות כפי שאתה מבין.
"והדבר השלישי הוא  -מזל ,ואני
לא מדבר על מזל במובן של לזכות
בלוטו ...אני טוען שכל אדם ,ברגע
מסוים בחייו ,הגורל יכול להוביל
אותו למזל טוב ולדרך שתוביל אותו
להצלחה .הצרה היא שרוב האנשים
באותו רגע מסוים לא ערוכים לזה.
"קח לדוגמא את להקת החיפו
שיות .עד שהגיעה ההצלחה היו
לארבעת חברי הלהקה כאלף שעות
של נגינה ביחד ,ואז האיר מזלם

אבל כשהוא האיר – הם כבר היו
מוכנים לזה .קח לדוגמא פסנת
רן שמגיל חמש מנגנן על פסנתר,
יש מאחוריו אלפי שעות של נגינה,
וכשסוף סוף מגיעה ההזדמנות הוא
כבר מוכן אליה ,הוא מיומן .מה אני
אומר? אני אומר שאתה צריך להיות
מוכן למזל ...לחקלאי יש ניסיון
אדיר ,השאלה היא כיצד למנף אותו
לכיוונים חדשים ועם מי ואיך לע
שות שיתופי פעולה".

בעצם אתה אומר שכל בן אדם
במהלך חייו מקבל את "רגע
ההצלחה" שלו...
ד"ר פוליקר" :הוא מקבל הרבה
רגעים והזדמנויות אבל לא תמיד
הוא יודע לנצל אותם .אם אתה בעל
תושיה ,אז למה לא בעצם להוביל
מהלך כזה? אם מחר תפרסם אחת
מהעיריות מכרז על בניין בעיר
שהיא מציעה להפוך אותו לבניין
של חקלאות עירונית – כמה חק
לאים ילכו להשתתף במכרז הזה?
ובכלל למה לחכות למכרז? תוביל
את השינוי וחדשנות.
"לא לשפוט את המצב כשאתה
חושב שזה שלילי ,לקבל את הדרך
המנוגדת  -ולנצל את המזל הזה.
זה קשה אבל לעתים זה מה שצריך
לעשות".

זה לא קשור למהות החיים
המודרניים? באים אלייך מציעים לך
עבודה או עסקה ועליך לקבל החלטה
מהירה ,לא?
ד"ר פוליקר" :והנה מה שדיברנו...
האופי של האדם .יש כאלו שהם די
כוטומים ,כלומר מהירי שיפוט  -זה
טוב או לא טוב ,זה אפשרי או לא
אפשרי ...ויש כאלו שהם יותר הולי

סטים – לחשוב ,לא לחתוך במקום.
"כדאי שנעצור לשניה ונחשוב
שוב על מה שהציעו לנו אבל בדרך
אחרת ,דרך חדשה .וגם אחרי שה
חלטת אתה תמיד יכול לעקוב מה
קרה עם ההחלטה שדחית ,אם כי
לא תמיד .מה שאני אומר שאנחנו
יותר מידי מתייחסים להתנהלות
החיים שלנו כאל מפעל הפיס ,לו
קחים צ'אנסים והימור ,בלי לעצור
ולחשוב לרגע לאן זה עלול להוביל
בעתיד".
עשייה לצד החקר הוא סוד ההצ
לחה של איל .יחד עם בנו גל וחתנו
מור מקימים בימים אלו חווה לגי
דול וייצור תרופות מקנביס לטובת
קידום וטיפול לכאב.
כיום איל מעביר הרצאות וסד
נאות בתחום הובלת שינוי וחדש
נות וניתן לייצור איתו קשר במייל
eyalpolicar@gmail.com
* חברת איסטמן קודאק
)(Eastman Kodak Company
היא חברה בינלאומית אמריקאית,
המייצרת חומרים וציוד לצילום.
החברה ידועה בשל תקדימים בתחום
הצילום שניתן לזקוף לזכותה ,אך
איבדה הרבה מזוהרה וייחודה לטו
בת מתחרותיה שהשתלטו על שוק
הצילום בשל הצילום הדיגיטלי.
** חקלאות עירונית היא תופעה
שהחלה באירופה עד במאה ה19
בחצרות פועלים וגינות מטבח אך
תפשה תאוצה מחודשת בשנות
ה '90של המאה ה ,20כאשר עי
רוניים רבים לגדל תוצרת טרייה
ואורגנית של ירקות ופירות על
גגות הבניינים בעיר לצריכה עצ
מית ,לצרכים מסחריים ,עיסוק בש
עות הפנאי ולמפגש עם הקהילה.
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... זה לא כזה סרט,פינוי אסבסט
חברת חג בגג תדאג לכם
!ולמשפחה שלכם
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הלוח המופץ בכל המושבים
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054-3191117

www.makovern.com

פרסום זה
!יכול להיות שלך
073-2369058

#

ęđďČ ĦĎ ęĜđď 8 ěđĤĕĞ ěĕĞ čĥđĚč
052-88754774 ĐĤėĥĐĘ ēčđĥĚ

שתילים למכירה
ďčĘč ęĕĚĤđėĘ ęĕčėĤđĚ ěĠĎ ĕĘĕĦĥ
.ěĕĕ ĕčĜĞđ ĘėČĚ ĕčĜĞ
ęĞĤĒĕ Ħđđē À ĕđčĕĤĐ ĤĚđē ĤđģĚ
ĐĞĕĔĜĘ ĐĤčĞĥ ĐĜĥĚ ęĕĘĕĦĥ ĥĕ
ĦĕďĕĕĚ
ĐČčĐ ĐĜĥĘ ĦđĜĚĒĐ ęĕĘčģĚ
- Ě"Ğč ĎĤčďĘđĎ ĕčģĕ

goldbergvineyard@gmail.com
052-2339744




"



²´ÁÆ»´Ã¾ÇÆÉ¸Ç´¯
°±´¸³°È´½
²´ÁÇ»¿È»¯¿É¿
É¸Ç´²¾¸°³Ç°Á³´É´»¶¿°¼¸º´ÀºÀ»¾´ÇÉÃ
³È´Ç¸¼¸½ºÀ³Ç´È¸±
²´Á²ÇÈ½Ç»¿ÈÄ¸°´½Ç°¯±Ç°¿µ´Ç°¸°¯»É

ÀÆÃ»·





  

050-5362732
052-8742266
ĞĔĚĘ 87 'Ě 168 ěđĝĕĎĤđĠ .3
1,500 ĖđĚĜ ěĤđĦ ĦĕĘĚĥē ĐĒĎĘĚ .4
ĤĘĕĠĤĔģ đĘĕģ
3700 2X4 ĐĜĕčģ ĝđĝ ēė 90 ďĜĘđĕĜ .5
ĦđĞĥ
2.5X6 ěĝēĚđ ĐĘđėĚ .6
ĦĤĤĎĜ + ěđĔ 4 ,ĤčĕĕĐ ĦĘĎĞ .7
80 ĘďđĚ 10/30 Ĥĕď ěđ'Ď .8
ĤđĔģĤĔĘ ĘďĤģ ĦėĦĤ .9
ěđĔ 1.5 ďĞ ÄģĜ 3 ,ĕĤđēČ ĎĘĒĚ .10
ěđĔ 2.5 ą2009 ĘĐĕĕ ĐĒĎĘĚ .11
87 'Ě ęĤėĘ ĝ"ė 60 ěđĤĎĕđ ęČĝ .12
135 + 35 ěđĒĕĎĤđĠ .13
,2.40X12 ,ěĝēĚ + ĦĕďĤĥĚ ĐĘđėĚ .14
ęđĕĜĚđĘČ
2005 ĝđĝ ēė 612 ĕģČĝČđđģ ĘėĕĚ .15
2013 +
85 ĘďđĚ 265 ěđĒĕĎĤđĠ .16
4X4 ,2013 ĝđĝ ēė 60 ěđĝĜĤč .17
,ĤĔĕĘ 1,500 + 1,000 ēđĠĚ ĝĝĤĚ .18
'ģĜ 3 ĤĔĕĘ 500 + ĐĕĜĎď
ĘďđĚ ,ĦĠĤĘ 14PL ĤĘĕĠĤĔģ ĘĠđĥ .19
90
ĞĝĚđ ĐĤĕĤĎ ĕĘĚĥē čėĤ .20
ęĕĜđĥ ĤĘđĝ ĕĘėĕĚ .21
ĤđĔđĔĕĘđģ ęĕĕĘĎĤ 6.5 ĤčđĤĎ .22
,1995 'Ě , 82 - 86 ĔČĕĠ .23
ēđĦĠ+ĤđĎĝ
ěđĜĕĎđ ĐĤĕĤĎĘ ĐĔđčđģ ěđĤđĔģĤĔ .24
2012,ĝđĝ ēė 18 Ĥĕď ěđ'Ď + ĦđĚĚēĘ
'83 ĞĔĚĘ Ä 81 ĘďđĚ , 10ą40 Ĥĕď ěđÄĎ .25
ĐĜĕčģ 4X4 ĝđĝ ēė 80 đĔĔĤđĠ ęČĝ .26
2010
ĦđĞĥ 4,200 73 'Ě 500 ĔČĕĠ .27
ĐĠĘēĐ * ĖđđĕĦ * ĐĤĕėĚ * ĐĕĕĜģ
053 – 5262526

משקים ונחלות
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים
:פרטים

0732369058 H
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ĘĕĘĎč ĦđĘēĜđ ęĕģĥĚĘ ęĕēĚđĚ
ęĕģĥĚ ĤēčĚ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞđ ěđĦēĦĐ
ĦėĤĞĐ ,ĦđĕČĘģē ĦđĘēĜ ęĕĥđĤď + čēĤ
.ęĜĕē ĝėĜ ĕđđĥ
052-3067381 :ĝĘĠ ĤĕČĚ
ęĕĤĞ ěĕĕĜč ĦďĞđ Ĥčē) ěĚĝđĤĎ čģĞĕ

למכירה
ĐĕĕĜĥ ďĕ ęĕĝĕĤĦđ ĦđĜđĘē ĐĤĕėĚĘ
ęđĕ ĕďĕĚ ĥďēĦĚĥ ģĜĞ ĤēčĚ ,ĥďēđ
03-6884123, 0505274348 ęĕĔĤĠĘ

קראוונים
ĘđďĎ ďĕĕĜ ĤĤĎĜ ěČđđĤģ ĐĤĕėĚĘ
ĥďē đĚė ĐĕĕĜĥ ďĕ (12X4)
ĦđĠĝđĦ ęĞ ġĠđĥĚ
(Ħčĥč ČĘ ) 054-7600343 : ďĕĕĜ
ęĕĤĕēĚč ęĕĜČđđĤģ ĤĦČ !Ęđĝĕē ĦĤĕėĚ
.ęĕďēđĕĚđ ęĕĞĕĦĠĚ
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

כלים חקלאיים
Đĥďēė ĦĕďĜĘđĐ ĐĤĢģĚ
ęĕĘĎĘĎ 6 čđĎĚ
'Ě 3.5 ĤđĔģĤĔĘ ĦďďĥĚ
ĤđĔģĤĔĘ ĦĘčĒĚ
053-4512982 À ģĤč
ĦđĘĕčēĘ 4900 ęĎď ěđĔĝČ ĥčėĚ .1
99 'Ě ĐďđčĞĘ ěėđĚ ĦđĘđďĎ
ĕĤđģĚ čĢĚč 286 ďĜĘđĐ đĕĜ ĥčėĚ .2
ĤĕďĜ čĢĚ ĘĎĤ 9 ĝđĕĦĚ ĦēĝėĚ .3
ĦĢĠđĥĚ ĘĒđĜ ĘčĒ ĦčĕČĥĘ ĦĕĘėĚ .4
Đĥďēė
čĢĚč ĤđĒĕĠ čēđĤ 'Ě 16 ĦĜĥďĚ .5
čđĔ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ ĝđģĝĕď .6
đĘĠ ĤČĠ ĘĎĤ 7 + ĘĎĤ 3 ĦĦĥĚ .7
'Ě 4 Ĥĕď ěđ'Ď ĦĤĢđĦ ĐĞĕĤĒĘ ĘĕĤď .8
Ď"ģ 1000 ĦĘđčĕģ ĐĞĕĤĒ
ĐďđčĞ čĢĚ 'Ě 1.80 + 'Ě 6 ĦēēĦĚ .9
ěĕģĦ ČĘ À ěĔģ ĕĤđĔĤ čđĎĚ .10
ĤĤĎĜ , ĤĔĕĘ 1200 ģĘď čģđĞ .11
ēĔĥč ģđĘďĦĘ
98 'Ě 6910 Ĥĕď ěđ'Ď ĤđĔģĤĔ .12
'Ě MX270 ęđĜĎĚ ĝĕĕģ ĤđĔģĤĔ .13
2000
ĕĤđģĚ čĢĚ 130 ěđĒĕĎĤĠ ĤđĔģĤĔ .14
ĕĞĘģĘČ ĦĤĢđĦ ĦĤĤĎĜ ĐĘĎĞ .15
Đĥďēė ĦĢĠđĥĚ
ĕĥČĤ 9 'Ě 6 ĦĕĔĚđČĜĠ ĐĞĤĒĚ .16
ĐĞĕĤĒ čĥēĚ + ĐĞĕĤĒ
ĦĕĜėĚ ĦđģĤĕ ĦĞĕĤĒĘ ĐĞĤĒĚ .17
ĐďđčĞĘ
ĦėĠĐĦĚ ęĕĥČĤ 4 ĐĥĤēĚ .18
ěđĔč ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313
ĝ"ė 85 ĞĔĚĘ 4X4 ĐĜĕčģ ĐĔđčđģ .1
2009 'Ě
4X4 '82 ĘďđĚ 880 ĔČĕĠ .2

Ħ/ęĕĕĦđėĕČĘ ĦđĞĤ ĦđĕđĤėĐ ďĤĥĚ
ęĕĠČđĥĥ ĎđĒ ĕĜč ĤĕėĐĘ ěĦĕĜ ĕďĤĥĚč
Ħ/ ęĕĥđĤĎ Ħ/ęĕģđđĤ ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
Ħ/ęĕĜĚĘČ
ĘĞ ĐČĘĚĐ ĐĔĕĘĥĐĥ ĐĘČ ęĦČ
ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕĕđĜĕĥ ęĕĥĎĐĘ ęėĕĕē
. ďčĘ đĤČĥĦ ĘČ, ĤĥđČ ęėĕĕēĘ đĜĚĒ ,
Đčĕĥēč ęėĘĥ ĐčĕĥēĐ ĦČ đĒėĤ
. ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ Ħĕčđĕē
,ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
ĦČ ĤĢģĘ ęĕĕēĘ ĎđĒ Ħ/ěč ĤĕėĐĘ
ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĜ ĕĦĤĒĞč ĖĕĘĐĦĐ
.ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜđ ęėĕĕēč
ęĕĎČďđĚ ęĕĤđĐ : ĦđĕđĤėĐĘ ĦĕēĚđĚ
.ęččĘė ĦđĕĎđĒ ěĕĕďĞ đČĢĚ ČĘ ęĐĕďĘĕĥ
ęĘđė ęđĤďĘ ďĞ ěđĠĢĐĚ ĤĎČĚĐ
ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ĕďĕ ĘĞ ęĕģďčĜ
ĦđĞĤ ďĤĥĚĐ ĦĘĐĜĚ : ęĕĔĤĠĘ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ
ĔĜĤĔĜĕČč ĕĦčđĦė
www.rdatihg.co.il

ĔĜďđĔĝ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ 25
ďĕēĕ ěč ęĕĘĥđĤĕ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
ĥĕĎĤ ĐčđĔđ ĦĝĝđčĚ ĐēĠĥĚĚ
ěĕĕĜđĞĚ ĕĦđėĕČđ ĕĎđĢĕĕ ďđČĚ ĐČĜ ĐĜė
ĐĜĕďĞ ĐČĜ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ĐčđĔ ĐēĠĥĚĚ ĦĕččĘ
ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
04-8103456
ġđčĕģĚ đĦđĕĥČč ęĕĐďĚ ĐČĜ ģđđĤ 47
ĦĕĜđĢĕē ČĘ ęĕĘģ ęĕėĤĢ ĘĞč ěđĠĢč
ĤđĒČĚ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ ěĕĕĜđĞĚ
40 ĘĕĎ ďĞ ęĕĠĦđĥĚ ęĕĕēĘ ěđĠĢĐ
ĦĕččĘ ĐĥĕĎĤ ĐĜĕďĞ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤ:ęĕĔĤĠĘ
ĐĤďē ĤđĒČĚ 77,ģĕĜĢđčĕģ
.ĐďĕēĕĐ ĖĦđČ ĥĠēĚ
ĤđčĕĢč ĐĤĕĥđ ĞčĔ čĐđČ ,ĕĦĕč
052-4768659

טיולים לחו"ל
ĎĜČĔĝđĚ ĐďđčČĐ ĐėĘĚĚĘ ęĕĠĕ'Ď ĘđĕĔ
(ĔčĕĔ À ĘČĠĜ ĘđčĎ ĘĞ)
."ęĕďĥĐ ĕĥĤĎĚ" ĘčĕĔĝĠ ĦĞč
7/5/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 12
À (đďđĐ ěđĠĢ) ģČďČĘč ĕĘĎĤ ģĤĔ
.ĦėĘ ĕčĕĔĕĚĘ ĐĕČĘĚĕĐ ĐĢđē ģĤĔ
20/6/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 18
050-5755200 À Ĕĕčĥ ĕĦĕČ :ęĕĔĤĠĘ
1-700-708-999 À "ĤēČ ęĘđĞ" đČ
www.awt.co.il

ĦđėĕĤČ ďđĝ ĦđčģĞč ĞĝĚ
ĐČĕĢĕ - ĐĕĤģĕČ ĕČĐ Ęĥ ęĕĚĕĐ
ĐĤĒē) ęĕĚĕ ĐĜđĚĥĘ 22.3č
ĘđĕĔ - (ĤďĝĐ ĘĕĘ ĕĜĠĘ čĤĞ
:ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ - ēĔčđĚ
058-5343460

מבנים ניידים
Ě"Ğč ĤĚĕĢĘ ĕČėĒ
,Ĥđĕď ,ęĕĤĚĕĢ À ĐĤĔĚ ĘėĘ ġĞ ĕĦč
.ďđĞđ ęĕďĤĥĚ
,ĦđĘđĎĤĠ ,ĥđďĕē / ĐĕĜč À ęĕĠĞĤ ĦđĎĎ
'đėđ ěĎ ĔđĐĕĤ ,ġĞĚ ĐĕĜč ĦđĠĝđĦ ,ęĕģď
ĦđčĥĕĕĦĐč ĐĜĥ 17 Ęĥ ěđĕĝĜ
ČĘĘ ĦđĜĕĚČđ ĦđėĕČ ,ĦďčđĞĐ
.ĦđĤĥĠ
.ĖđĤč ĤĠė čĥđĚ
052-4658888 :ďĕĕĜ
www.zakai–le.com

