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הקדמה
שמזניםמלאו,1999ספטמברתש"סבסוכות

הזההתאריךהחקלאית"."שללייסודהשנה

כלללאהרופאיםובציבורשלנובציבורעבר

לואיןאשרשולי,בדברהואמדוברכאילוהד,

זהלמעשה,שלנו.הענףבתולדותמיוחדערךכל
ענףעלבהשפעתועליונהחשיבותבעלאירוע
חשיבותובעלהחייםבעליושארהבקרגידול

בארץ-הראשוןהקואופרטיבבהקמתכללית

ישראל.

מתוך(גילהאתמסתירהו"החקלאית"היות
בגילאישהכמועמה),השמוריםנימוקים

שלנוהציבורלידיעתלהביאהחלטנומסויים,

שההתפתחותהכרה,מתוךמתולדותיהקצת

לאכארץלחלבבקרגידולענףשלהמפוארת
החקלאית"."קיוםללאאפשריתהיתה

חלקהיווסדהמאזהיתהבקרמגדליהתאחדות
ולמעשהב"החקלאית",והפעילנפרדבלתי

פרסונלית;ומבחינההגופיםשניביןזהותהיתה

פעיליהיוהחקלאית""הנהלתחמדירב

ההתאחדות.
רשימהפרסוםעלהחלטתיאלהכלבגלל

והחלב"הבקרב"משקמתפרסמתאשרזאת

חבריאינםאשררפתניםגםבושקוראים
עלמבוססהחומרליצלן.רחמנאהחקלאית""

בארכיוןאשרהחקלאית""מראשיתמסמכים

ה-שנותעד1920משנתפרוטוקוליםעלשלנו,

לשםנדיהעמיידיעלשנאסףהחומרעל70,
הווטרינריתהרפואהתולדותעלספרכתיבת

שפרסמההחומרועלישראלבארץ
קיומהשנות40לציוןבחוברתהחקלאית""

מקווהאניבגילה).התביישהלאעודשאז(
ידיעתאתיעשירובהמשךשיובאושהדברים

לפקידיההחקלאית","ולמנהלישלנו,הציבור

נפלהנפלאהירושהאיזהיבהירוופקידותיה

לכבדה.וידעובחלקם

רוטבלטאהרןמקלרשמעון
צימרמןחייםבן-יעקביצחקיפהחיים

החקלאית""מוינמדי



החקלאית""תולדותואלה

1919,בספטמברנוסדההחקלאית""כאמור,
יפהחייםשלבביתוביבניאל,תדע"טסוכות

א',מדגניהיעקבבןיצחקהמייסדים:ואלה

גליקיןמשהמרחביה,ממושבבצרישראל

הלוינחוםמיבניאל,דוכובניבנימיןממגדל,

יפהחייםממצפה,טריפוןמשהכנרת,ממושבת
סנדלרנחוםגן,מביתמקלרשמעוןמיבניאל,

צימרמןחייםמסג'רה,פבריקנטאריהגן,מבית
בן-ציוןמיבניאל,צימרמןשמואלמיבניאל,

רוזנצוויגכנרת,מקבוצתישראלי)(צ'רנומובסקי
מסחה).(תבורמכפררוטבלטואהרוןממנחמיה
אגודההקמתעלהחליטהזאתחבורה
מקנההבטחה)-ההםהימיםבשפת(לביטוח

עודוטרינריתעזרהעלותמותה;מחלותבפני

3היוהארץבכלכיההם,בימיםדוברלא
דר'טוב,שםדר'יהודים:וטרינריםרופאים

עבדוהאלההרופאיםכספי.משהודר'סמסונוף
דר'איקא"."במסגרתאוממשלתיבשירות

קורסים2אירגןהמצב,אתראהאשרכספי
אתיקלשהדברתקוהמתוךוטרינרים,לעוזרים
מבוגריחלקוטרינרית.עזרהחוסרשלהמצוקה
אחריואחדיםבעבודההשתלבואכןהקורסים

לימודיוסיימולחו"לנסעושניםמספר
מלאים.וטרינריה

דלברכושדרכםאתהתחילוהראשונים
פיהשעלו,מטבלהלראותשאפשרכפימאד,

תנופתהתחילההשלישיתהעליהעם
התחילהיזרעאל,בעמקגדולההתיישבות

רצינית.התרחבות

.וטבלה
פיצוייםהפרמיההערךס"המסמרמספרמספר

באתתיםששולמושנתקבלההמבוטחבהמותהבקרבה"עהחבריםהשנה
9928937966813,89336415880תרע"ט
8351,3063,0064,312112,2174,1573,44375תרפ"ט
2,4671,7899,98411,773333,57913,89210,72475תרצ"ט
3,5723,62327,380,003312,159,04877,45746,50885תש"ח
7,5509,93088,32098,25047,345,8501,025,000850,00185תשי"ח

והתגברותההזנההתחזוקה,תנאישיפורעם

בקד)דברכגזן,(קטלניותמחלותכמהעל
הבהמותאתלבטחמשקיםלעצמםהירשו

המדינהקוםעםלמעשה,נמוכים.במחירים

לירות,מיליון47לאהיההחיהאינוונטרערך

ביטוחבדמיהחסכוןמיליון.וס0-לקרובאלא
ולשירותיםל"החקלאית"הודותהיה

עםהתפתחו.שבינתייםשלה,הווטרינריים
ישובים;10החקלאית""שירתההיווסדה

בכלישובים700שירתההיאשנה40כעבור
הארץ.

5-4ב"החקלאית"עבדוהעשריםבשנות

ל-55גדלמספרםהמדינהקוםועדרופאים

-אחדאדםעבדהאגודהייסודעםרופאים.

חשבונותמנהלכמזכיר,רוטבלטאהרון
אתגםביצעהואשנהבכלואדמיניסטרטור;

40כעבורביטוח.לשםהבהמותערךהערכת
בשניםאיש.30אלהבתפקידיםעסקושנה

קריטית.היתההתרופותבעייתהראשונות

בןאברהםועוודופרוינדדד'הדאשזןהדזפא
להםהדרושאתהמרקחתבבתימצאולאיוסף

כרפואההמקובלותבכמויותלאולפעמים
טברסקיכשדר'השתנההמצבהווטרינרית.

גםהחקלאית"."שלתרופותמחסןהקים
תרופות,ממבחרנהנוהמגדליםוגםהרופאים
סבירים.במחיריםומיבואהארץמתוצרת

השירותיםאתהקדימההחקלאית""
ופיתוחבמחקרהממשלתייםהווטרינריים

היהכךחמורות.מחלותכמהנגדחיסונים

ביאורגחלת,קרציות,קדחתשלבמקרה

שללולמניעתלריפוימערךארגוןשחפת,
נגד19בזןחיסוןלרנאו),דר'(עטיןמחלות

אירועהיההדרמטיהמקרהאוליברוצלוזיס.

פו"ט.נגדחיסוןשל
שהיהמהבריגדהחייל-רפתןהודיעב-1946

שגילהל"החקלאית",-בהולנדיחידתועם



שהצליחפרנקל,דר'יהודי,וטרינררופאבהולנד

שלבעיצומההיהזהפו"ט.נגדחיסוןלפתח
הראשיהרופאפרוינדדר'בארץ,פו"טמגפת

אתארצהוהביאלהולנדיצאהחקלאית""של
מחסניםאנוומאזביותרכיעילשהתגלההחומר

כבדים.הפסדיםומונעיםפו"טנגד
היההמלאכותיתההזרעהבפיתוח

ודר'שטורמןמנחםדר'רב;חלקל"החקלאית"

נסיעתוהמזרחי,בעמקבעבודתםטרייניןדוד

לימודלשםלרוסיהב-1938אשכנזיא.דר'של
משמעותיתתרומהתרמואלהכל-השיטה

הטיפוחעבודתלשגרתההזרעהלהכנסת
אנגלי-רוסי,יהודירופאשלהגעתווהווטרינריה.

זאת.לפעולהקטליזטורשימשהפוקסדר'

הרופאיםלביןהחקלאית""ביןהיחסים

כברוירידות.עליותהיוזאתיחסיםבמערכת
4עבדוכשב"החקלאית"העבודהבראשית
ודר'דאואלדר'נריה,דר'פרוינד,דר'(רופאים

עבודתםטיבעלחבריםשלתלונותהיורוזן)
מובאתשבפרוטוקוליםלציין,ישהרופאים.של

הרופא.לתגובתזכרואיןהתלונהרקתמיד
רציניותהיולאהתלונותהנראה,כפי

הרופאיםשלהזאתהחבורהכיומבוססות,
רגילה.בלתיואנושיתמקצועיתנבחרתהיתה

מכתבהחקלאית""בהנהלתנתקבלב-1923
להעלאתדרישהובוהרופאיםארבעתשל

לעומתגרועיםשהיועבודתםותנאיהמשכורת
הממשלתייםהווטרינרייםבשירותיםהעבודה

מאשרגרועיםאףהרופאים,שמצייניםוכפי
בדיוןשני,מצדבנין.פועלישלעבודתםתנאי

הושמעוהרופאים,השתתפותללאבהנהלה
והוחלטהרופאיםמשכורותגובהעלדעות

ממשכורתם.10%להורידלהםלהציע

להעירידעצימרמןחייםהחקלאית""מנהל
היועבודתםוטיבסגנוןעלאשרלרופאים,

תחילהלו:מיוחדבסגנוןחברים,מצדתלונות
מוחולבלבולעבודתםלקשייהבנה-גזר""
ובוהמקל""באאחריזהמידאךהחברים.מצד

סוציאליתברפואהעבודהשלטיבהעלהסבר

בסבלנותעצמואתלהתאיםחובתוועל
כלליתאךהאגודה.בעלישללרצונםומסירות

היוהנהלה/רופאיםשהיחסיםלהגיד,אפשר
אחד".בראש"עבדוהצדדיםושנימתוקנים

התחבורה
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אשרסוסיםעלרכבוכולםלרופאים.קטנות

היוהדרכיםהחברה.חשבוןעלהיתהאחזקתם

כרכרהצימרמןחייםרכשב-1930משובשות.
אשרתל-אביב,עירייתראשאזדיזנגוף,ממאיר
גילמובסקילדר'ניתנההכרכרהמכונית.קיבל

עליו.הקשתהסוסעלשהרכיבהבעפולה

שלהראשוןהרכב""היתההזאתהכרכרה
האגודההצטיידההשניםבמשךהחקלאית"."

אשרמוסך,הקמתעלהוחלטואזמכוניותבצי
הרופאיםמכוניותשללתקינותןאחראייהיה

שעבודתםכךרזרבית,מכוניתהחזיקואף
שניםהתקייםהמוסךתקלות.ללאנמשכה

מסיבותסגירתועלהוחלטאשרעדרבות,
כלכליות.

המשכן
הראשונותהשניםבמשךנדדההחקלאית""

שהיהבביתביבניאלתחילהלמקום,ממקום
ממשרדפעלההיאזמן-מהבזלת;מאבניבנוי

הכלליות.האסיפותאתקיימוגםשםבטבריה
החקלאית""עברההארבעיםשנותבראשית

חדרשםהיהפבזנר.ברח'קטנהלדירהלחיפה
רוטבלטלאהרוןקטןוחדרצימרמןלחיים

לי,זכורפרוינד.לדר'וחדרהחשבונות,ולהנהלת

אבריםלפעמיםראיתיבכיורהדירה,שבפרוזדור
לשםפרוינדדר'הביאאותםפרהשלפנימיים
יסודית.יותרבדיקה

צימרמןחייםשלמותואחריכברב-1953

ומגרשביתמנהלליפהאברהםמחליפורכש
רמב"ם.חוליםלביתוהפניהיפורח'שלבפינה

החקלאית","משרדישכנוהזההגדולבבית

לידוובמגרשאמב"למשרדיהתרופות,מחסן

בועזשלבתקופתוה-90בשנותהמוסך.הוקם
למקוםולעבורהביתאתלמכורהוחלטבורד,
התעשיהבפארקמגרשנרכשזהלצורךאחר.

גדולמבנהלבנייתתוכניותהוכנובקיסריה.
מגדליהתאחדותועבורהחקלאית""עבור



1922.-יבנאלבמושבתהראשון,החקלאית""משרד

1953.משנתהחל-יפוברחובבחיפה,החקלאית""משרד



ולמערךחלבלביקורתומעבדותמשרדיהבקר,
בעיקר(יפוברח'הביתמכירתהעטין.בריאות

אתאפשרהלגובה)לבניהרשיוןקבלתאחרי
משמעותיבאופןשיפרההחדש,המבנההקמת

ועודהחקלאית""שלהכלכלימצבהאת
החקלאית""היוםמסויימת.רזרבההותירה

החדשבמבנהשוכנותבקרמגדליוהתאחדות
והנוח.

הראשייםהרופאים
הראשוןהראשיהרופאהיהפרוינדש.דר'
קוםכשעםהתפקיד.אתבמעטלאועיצב

האגףבראשלעמודפרוינדדר'נקראהמדינה
נכנסהחקלאית,משרדשללבעלי-חיים

אשרשטורמןמנחםדר'ראשיכרופאבמקומו
פרוינדשדר'עדבהצלחה,התפקידאתמילא
לשירותעברשטורמןדר'ואזלגמלאותיצא

רבלאזמןלבעלי-חיים.האגףכמנהלממשלתי
פרשאךראשירופאשפיראאהרוןדר'היה

אתלמלאנקראואזבקשתו.לפיזהמתפקיד
דר'-אוריםבאזורשעבדצעיררופאהתפקיד

מאיר.אלי
יציאתועדשנה25בתפקידהיהאלי

עבודתומלבדמאיראליב-1990.לגמלאות
הווטרינרית,העזרהאתשיפרבארץ,הברוכה

חוגיםידיעלהרופאיםשלרמתםלהעלאתדאג
פיתחבמחקר,עסקאזוריים,ומפגשיםקבועים
הווטרינרייםהשירותיםעםמצוייניםיחסים

אתהפיץמאיראליקימרון.שםעלהמכוןועם
שלובעיקרהווטרינריתהרפואהשלשמה

היוהבינלאומייםקשריובעולם.החקלאית""
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ורביםבעולםלשם-דברהיוהחקלאית""
פועלתכיצדללמודכדיכאןביקרווחשובים

גבוההברמהקואופרטיביתוטרינריתעזרה
ובזול.ביותר,

הווטרינרייםהשירותיםשבראשבתקופה

הראשיוהרופאשמשוניארנוןהפרופ'עמד

החקלאית""רופא(דודזוןחםדר'היהבשדה

שיתוףשלמצוייניםיחסיםהתפתחובעבר)

לבריאותובוועדותהיום-יומיתבעבודהפעולה

המקצועיתהיכולתשלנכוןוניצולהמקנה,
שםעלהווטרינריהמכוןשלהדיאגנוסטית

קימרון.
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דר'-אוריםבאזורשעבדצעיררופאהתפקיד

מאיר.אלי
יציאתועדשנה25בתפקידהיהאלי

עבודתומלבדמאיראליב-1990.לגמלאות
הווטרינרית,העזרהאתשיפרבארץ,הברוכה

חוגיםידיעלהרופאיםשלרמתםלהעלאתדאג
פיתחבמחקר,עסקאזוריים,ומפגשיםקבועים
הווטרינרייםהשירותיםעםמצוייניםיחסים

אתהפיץמאיראליקימרון.שםעלהמכוןועם
שלובעיקרהווטרינריתהרפואהשלשמה

היוהבינלאומייםקשריובעולם.החקלאית""
מושלמתשליטהבזכותמעטלאעצומים,
שלו.האישיהקסםובזכותזרותבשפות
ובראשההישראליתהווטרינריתהרפואה

ורביםבעולםלשם-דברהיוהחקלאית""
פועלתכיצדללמודכדיכאןביקרווחשובים

גבוההברמהקואופרטיביתוטרינריתעזרה
ובזול.ביותר,

הווטרינרייםהשירותיםשבראשבתקופה

הראשיוהרופאשמשוניארנוןהפרופ'עמד

החקלאית""רופא(דודזוןחםדר'היהבשדה

שיתוףשלמצוייניםיחסיםהתפתחובעבר)

לבריאותובוועדותהיום-יומיתבעבודהפעולה

המקצועיתהיכולתשלנכוןוניצולהמקנה,
שםעלהווטרינריהמכוןשלהדיאגנוסטית

קימרון.



מונהלגמלאות,מאיראלישליציאתואחרי
מהפכהחוללאשרניד,עודדדד'ראשילרופא
במקוםהמטופל.לעדרהרופאשלבגישה
טיפולשלהעולםבכלהמקובלתהגישה

ניתוחבנוסףבאהבודדת,בבהמהבמחלה

הסטטיסטי.ועיבודםכולובעדרהתהליכים

למשל:מסויימים,בגורמיםנגיעותכללהדבר
וכו'.הנבהעונותהתנובה,גובהמחלות,ריבוי

שהתאפשרדברמתאימה,תוכנהעיבדהוא

ידיעלנתוניםשלקפדנילאיסוףהודות
איפשרההעדררפואתוהרופאים.הרפתנים

בעדרתחלואהשלגורמיםולתקןלמנועלחזות,

בודדותפרותשלתחלואהסמךעלכולו,
התעניינותעוררההשיטהבממשק.ושגיאות

דניםרופאיםעשרותוכמהבחו"לגםרבה

בארץ.כאןנירעודדמדר'בנושאהכשרהקיבלו
בתפקידנידדר'אתשהחליףעפדזןיהודהדדי

הרופאיםעבודתבייעולעסקהראשיהרופא

ובניטרולבמספרםצומצמואשרבמחוזותיהם

ומעברהחקלאית""עזיבתתהליךשלהסיבות

עפרוןדר'שליציאתועםפרטית.לרפואה

טיומקין.דורוןדר'החליפולגמלאות
חודשבכללפרסםהתחילההחקלאית""

אשרחקלאיתון""בשםאינפורמטיבידפון

הוראותוגםאינפורמציהגםלחבריםמספק
רפואיות.

המנהלים

אחרימיבנאל;יפהחייםהיההראשוןהמנהל

גםצימרמןחייםלידיהתפקידעבררבלאזמן

החקלאית""אתאירגןחייםמיבניאל.הוא

שלעבודהלאזוריאדמיניסטרטיביתמבחינה
המנהללפגישותלראשונהדאגהואהרופאים.

מחסןהקמתאתיזםהואבשדה,חבריםעם

הואטברסקי,דר'עמדשבראשוהתרופות
מנהלסמיט,דר'המייג'רעםקשרהקים

דברהמדנטוריים,הווטדינרייםהשירותים

המעבדותעםהפעולהלשיתוףרבותשתרם
מיוחדיחסיםסגנוןהיהלחייםהממשלתיות.

אתובמגעהבאיםכלולכן,אנשיםעםבמינו
חייםטובה.ברוחביקורתואתגםקיבלו

עדהחקלאית""כמנהלשנה26כיהןצימרמן

לייסדהחליטההחקלאית""ב-1950.מותויום

שנתייםבכלמחולקאשרשמו,עלקבועפרס
תרומתםאשרענף,ולאנשיבולטיםלחוקרים

ביותרליוקרתינחשבהזההפרסגדולה.היתה

היום.עדמחולקוהוא

יפהאברהםהחברהחליףצימרמןחייםאת

בייצובהצטיינהיפהאברהםתקופתמנהלל.
אברהםהאגודה.שלוכלכלימקצועיאירגוני,

המגרשעםהפינתיהביתאתב-1953רכשיפה
ביתאותזרמב"ם;חוליםלביתבפניהיפו,ברח'

כעבורשינההמגרשעלשהוקםהמוסךעם
שלותפקודההפיננסימצבהאתשנים

החקלאית"."

אברהםשלכניסתולפנישעודכאןנזכיר
במשלחתחברהיההחקלאית""מנהללתפקיד

אשרגבתי,חייםשלברשותוהחקלאי,המרכז
לימודלשםלאדצזת-הבדיתיצאהב-1946

בחקלאות.חדשיםטכנולוגייםפיתוחים

הסככותרעיוןאתמשםהביאאברהם
המבניםבמקוםלפרותוהמרופדותהפתוחות
האירופאיים.הסגורים

מאירהחליפולפנסיהאברהםשליציאתועם

במשךבהתאחדותפעילויתקין,מכפרפרקר
אחרירבלאזמןנפטרמאירלצערנושנים.

גלבועאורינבחרלתפקידעבודתו.תחילת

לפייותראופחותעבדאורייחזקאל.מכפר

עםלשותפותנכנסהואקודמיו.שלהשגרה
רצוןמתוךויטאמד","פרמאצווטיתפירמה
רציפותאתולהבנויחהתרופותאתלהוזיל

לאשהשותפותהתברר,הזמןבמשךהאספקה.

תוךפורקהיותרמאוחרתובתקופהיפהעלתה
בן-מאירמשפטיים.בעיקרמעטים,לאקשיים

אזגלבוע.אוריאתלהחליףנבחרמאיר
פיננסיבמשברנתונההיתהכברהחקלאית""

אחראךזמן-מהעליולהתגברניסההואקל;לא

עזבמאירהמים.נציבשלהתפקידלוהוצעכך

שלופרטייורש""לנווהשאירהחקלאית""את
ושניקצרזמןערכההזאתהאפיזודהפרידמן).(

טעות.היתה...שזאתלמסקנה,הגיעוהצדדים

דודההחברנבחרהחקלאית""למנהל
הקולותרבובתקופתומבאר-טוביה.אביאלי

התייעצויותאחריהחקלאית"."שירותיוקרעל



שירותמחירישהצגתחששומתוךרבות
לעזיבות,תביאפרטיתרפואהמולהחקלאית""

לארה"ב,חשב""אישכלכלןלשלוחהוחלט

זאתהחלטהמתנגדימחירים.ולהשוותלבדוק
סקרביוזמתםערכודורי,ושלמהמאיראלידר'

רופאים70ביןומחיריהןוטרינריותפעולות

באמצעותנעשההסקרארצות).6או)5בעולם
הכלכלןשלהדו"חבדואר.שנשלחשאלון
אלמנטריידעמחוסרשבאהברמתואיכזב
בדוארשנשלחהסקרלעומתזאת,בקר.בגידול
שלאאינטנסיביכהוטרינרישבטיפולהוכיח
מאחרים.זוליםאנחנובעולם,קיים

בורדבועזלתפקידנכנסאביאלידודהאחרי
להעברתבמרץניגשבועזהס.כפרממושב

הנכסמימושתוךחדש,למקוםהחקלאית""
חלופימגרשחיפושכללו:הפעולותבחיפה.

רשיוןקבלתהמבנה,תכנוןמתאים,במקום
הנכסערךאתלהגדילכדיבחיפהלגובהלבניה

נכבד.בסכוםומכירתו
ההתאחדותעםומתןמשאהתקיים
לאנמשךזמןמו"מזההחדש.במבנהלשותפות

התעשיהפארקעלההחלטהנפלהולבסוףקצר
אשרבסכוםנמכרבחיפההמבנהקיסריה.
שיפרוגםהחדשהאתרשלהקמתואתאיפשר

שלהכספימצבהאתיסודיבאופן

משרדיהאתמכרהההתאחדותהחקלאית";"
בתל-אביב.

שלאחדאגפים:שניבןהואבקיסריההמבנה
מחסןואתמשרדיהאתהמכילהחקלאית""

במקוםההתאחדות.שלוהשניהתרופות,
המעבדהמחשב,חדרהמשרדים,מלבדנמצאים

המערךשלנוספיםומתקניםהחלבביקורתשל
שלהמפעלהחלב.וטיבעטיןלמחלותהארצי
בקיסריההמבנהלהקמתבחיפההביתמכירת
פריהואהכספייםהענייניםהסדרעםביחד

ההתאחדותומזכירבורדבועזשלעבודתו
למנהלמונהבועזשלפרישתואחריפרי.דניאל

הגלילית.לחםמביתרייךאופיהחקלאית""

כותבל"החקלאית"שנה40למלאתבחוברת
מה"דאז:ההתאחדותמזכירשמארגד,אפרים

-החקלאית""שלהגדולהההצלחהסוד

שהגדירהמפורסמתנוסחהלפילבטאאפשר

עלנוסדההיאהאמריקאי:הממשלמהותאת
בידיומתנהלתחקלאיםלמעןחקלאים,ידי

נלקחוומנהליההחקלאית""זכתהחקלאים.
צימרמן,חייםיפה,חיים-המחרשהמאחורי

מקוםבכל(יפה.ואברהםרוטבלטאהרון
בקר).למגדליהיאהכוונהחקלאיםשכתוב

מלוליוסיההתאחדותמזכירמלבדוהיום,
.זה!עלתחשבושסולנוישמימבשרינו,בשר

ר9

ביפעתהרפתבמוזיאוןניקור

לראשיתהמוזיאוןלצדהחלב,רפתלענףמוזיאוןההתאחדותהקימהשניםמספרלפני
גםשוכןהרפתמוזיאוןשלמבנהאתובתוךיפעת.בקיבוץאשריזרעאלבעמקההתיישבות

בארץ-שהקימוהוa~yllnnlהענףראשיתאודותלמכביררב-גוניתיעודיחומרובוהענףארכיון

הנוכחית.המאהבראשיתישראל
להיותצריךהואאולם-בכללוחקלאירפתןלכלאמיתיתוחוויהתענוגהואבמוזיאוןביקור

הספרבבתיאשרומדריכים),והתורים(התלמידיםלכלהלימודיםמתכניתחלק!חובה
לתאםרצויא'-ה'.בימים11.30-7.30הןבמוזיאוןהביקורשעותהם.באשרהחקלאיים

06-6548754,טלפון:דורי,שלמההח'המוזיאון,עלהאחראיעםשלמותכיתותשלביקור

06-6548156.פקס.


