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יפעתהרפת,וארכיוןמוזיאון-דורישלמה

וטיפוחמלבביקירתלמגדליקורסחרודבעיןנפתחב-1.3.1926
יעקבלימדתל-יוסףרפתשלהגגבעלייתמ-17רפתניםהשתתפוזהבקורסבקר.

בשיטתשומןבדיקתביצועאפריםאתעצמוןשמואל,גןהיו:המשקיםאחד.ומושבקיבוצים
לביקורתאגודהאפריםייסדבו-1934גרבר,קב'מזרע),(צריפיןיגורשריד),(אחוהגניגר,
ראשוניםחלבמבקריבעזרתבהתאחדות.חלבזרע),בית(מרקנהוףקב'יפעת)כיום(השרון
החומר,לאיסוףהראשוניםהצעדיםמתחיליםא',דגניהיעקב),אשדות(גשרחפצי-בה,קב'

בכלהופיעו1934מאזרציונלית.והזנהלטיפוחבסיוםיחזקאל.כפרומושבגלעדיכפרכנרת,
הליגה"רשימת"גםובהןסיכוםחוברותשנהכבשנהיעקבשלהצעתולפיהוחלט,הקורס

הופיעובביקורתהראשונהבשנההמשקים.שלשכלוללשםרפתניםארגון"לייסדעצמון),(
שלממוצעתותנובהפרות1029עםמשקים12הענף".
שומן.ק"ג136שומן,3.69%חלב,ק"ג3690בירנבאוםדודהארגוןלמזכירנבחרזהבכנס

ביחסבפרשנותהתוצאותאתליווהאפריםפעילותואךההתחלה.היתהתל-יוסף,זאתחבר
גזעיםהכלאה,דרגותלפיהעדר,לחלוקתכירב,לאכעבודזמןנקטעהבירנבאוםדודשל

שיאניות.ורשימתזמניבאופןהחליףאותובתאונה.נהרגב-6.6.27
לביקורתמרכזיםהקמתעלהוחלטב-1984נעזרנחשוןאליהומגבע.נחשוןאליהווחלקי
1996(סוףעד(זמניתהוקמההמעבדהחלב,מתל-יוסף.שמאראגדאפריםבחברהרבה
זליגר.יאירהח'עמדובראשהאהרון,בביתןלהפצתודאגוהדריךיעץבמשקים,ביקראליהו

FOSSמתוצרתחדשבמכשורצוידההמעבדהמקצועית.השכלה
החלבדוגמאותאתאוטומטיתהבודקדנמרק)(העובדה,תעידקשיםהיוהתנאיםכמהעד

סומטיים.ותאיםלקטוזחלבון,לשומן,שנעשתהלועזית,מקצועיתספרותשהשגת
פרהכלתנובתעלנתוניםאוספיםהמבקריםבערבותכרוכההיתהההסתדרות,ספרייתדרך

למעבדההנשלחותחלבדוגמאותונוטליםהיהלאלארגוןאולםלא"י,10שלכספית
נקלטיםהתנובהגובהעלהנתוניםהמרכזית.נחשוןלאליהופנהעצמוןיעקבכזה.סכום

למעבדה.גםמועברתוהתוצאהבמסופוניםלמעןשיתערבארלוזרוב,לחייםלפנותוביקשו
דו"חאתמהמעבדהקצרזמןתוךמקבלהמשקההסתדרות.בספרייתהתנאיםהקלת

כולו.העדרושלפרהכלשלהחלב,ביקורתלמשרדצריףבתל-יוסףהוקם1928בשנת
התוצאותאתומעבדיםאוספיםבמעבדהשמואתבינתייםשהחליףהארגון,

והתוצאהמגזרלכלמשק,לכלהשנתיותב-בארץ-ישראל".בקרמגדליל"התאחדות
מסויימת,בשנההמבוקר.העדרשלהכלליתלמזכירשמאראגדאפריםנבחר1929

שנהבכלהתוצאותאתמפרסםהעדרספרעלהתפרסהאפריםשלפעילותוההתאחדות.
המעבדהואנגלית).עברית(דו-לשוניבדו"ח5096כמעטשנים,35שלארוכהתקופהפני

היוםליום.בממוצעבדיקות4500מבצעתהשפעהלהוהיתהההתאחדות,קיוםמשנות
עבורכרפרנטיתמרכזיתהיאהמעבדהלכןהענף.בפעילותרביםשטחיםעלעצומה
מחייבותשלההבדיקותותוצאותהמחלבותמגזרילפיאותהונסקורמיוחדמקוםלהנקדיש

למשק.התשלוםלגביהפעולה.



שנתיתאסיפהבחיפההתקיימהב-1938
ויכוחנערךובה,ההתאחדותשלמיוחדת

הפרהטיפוחשלוכיוונועתידועלהיסטורי
150השתתפותבהבאסיפה,הישראלית.

הוצגודאז,המושגיםלפישיאמספרחברים,
בעליידיעלטיפוחדרכישלמקצועיותגישות

דגלשמאראגדאפריםשונות.גישותשלוש
מטיפוסאירופאיותפרותלטפחשעלינובשיטה

דחיקה"הכלאת"ידיעלנגיעשאליהןהולנדי

ידיועלדמשקאיות,פרותעםהולנדייםבפרים

מהולנד.ופריםפרותיבוא
הואבארץהבקרשעתידסבר,כבשנהיעקב

הגזעיםשלמשופריםותנאיםהזנההשבחה,

אלהגזעיםוהדמשקאי.הבלדיהמקומיים,
יותרקטןגוףבעליהםהארץ,לתנאייתאימו

גזעיםאלהיותר.קטנהקיוםבמנתהמסתפק

יותר.גבוההחלבשומןתכולתבעלי
השכלהלוהיתהאשרהירש,ז'דר'

בגזעיםהאמיןלאהגנטיקה,בשטחאקדמאית

הרבהההתפצלותעלוהצביעפרימיטביים
מאדערהיההוויכוחבהכלאות.הקיימת

הוחלטבסופורפתנים.הרבהבווהשתתפו

אותנוהביאהאשראפרים,שלבגישתולתמוך

היום.שללתוצאותדברשלבסופו

רכישתכלזאתבתקופה

בארץופריםרביהעגלי~
בהתאחדותמרוכזתהיתה

אומאשרהיהואפרים

אתוקובעעגליםפוסל מששארך
ניהלהואלקבלתם.התור

בכרכיםהפרים.וספרהעדרספראתאישית

הופיעוהברורידובכתברשומיםנתוניםובהם

אמהות/בנות.שיטתלפיפריםבנותמבחניגם
כשבמחציתמדרגה"קפץ"העדרספרניהול

סיברנדימרFAOמטעםהגיעה-50שנות

וביקורתהעדרספרבניהוליעוץלשםמהולנד,

לביקורתהמרכזמנהלהיהסיברנדיהחלב.

שנהחציבארץנשארהואבארנהיים.החלב
אתעידכןאפריםועםהחלבמבקריאתוהדריך
אירופאיים.סטנדרטיםלפיהעדרספרניהול

אינטנסיביתהיתההאישיםשנישלעבודתם

הכרהיותרמאוחרשנהעשריםואיפשרהמאד

שלנו.בנתוניםבין-לאומית
משמעותבעלמאורעהתרחשב-1946

מממשלתקיבלהההתאחדותלענף.עצומה
בקרלרכישתחוץמטבעשלהקצבההמנדט
לחומרהמסורתישהמקורלזכור,ישבקנדה.
בזמןלגמריכמעטנחרבהולנד)(טיפוחי
פנוטבעיבאופןהשניה.העולםמלחמת
אפריםקניה.לביצועלקנדהשיצאלאפרים,

מאדמתוחהיהבארץהמצבכיהתלבט
אפריםהסכים.לבסוףאךהשחורה")השבת"(

עגלים.ו-12מבכירות11פרות,47בקנדהרכש
הקושיאתמתארהואלהתאחדותבמכתביו

שונהכךשכלהקנדי,הבקרלמראהלהסתגל
.hhץ-/המסורתייםמהמושגים
/,קשריות),גדלועליהםההולנדיים,

ןמהתנובות,התפעלותעלא שכנננשי"
דברבארה"ב,סיוריםעודערךואפריםארצה
המשלוחאתלעתיד.חשיבותבעלשהיה

בעיקרנשלחוהפרותההתאחדות.חילקה

לאגודותחולקווהעגליםירושליםלמשקי

ביןבתקופהזאת.קיימותשהיוהרבותההזרעה

גדולההשפעהתהיהשלהםכמה,היוהעגלים

דנדי"היהביניהםהבולטהישראלי.העדרעל

בצורההשפיעוובנותיובניואלפיאשר190"

העדר.רמתעלביותרחזקה
ההתאחדות,הודיעה10מספרבחוזרב-1937

ועלשטורמןמנחםדר'עללהטילשהוחלט

בביצועמשקיםולהדריךלעזורסורקיןמשה

התכתבותאפריםניהל1938בשנתההזרעה.

לניןשםעללהזרעההמרכזיהמכוןעם

שלרופאאליהםלשלוחוביקשבמוסקבה,
דר'יצאבהמשךהשתלמות.לשםהחקלאית""

וכליםידעעםוחזרלרוסיהב-1939אשכנזי

רבכליהיתההמלאכותיתההזרעהמתאימים.

תחתהנושאאתלקחהוההתאחדותהשפעה,

ראשוןקורסהתארגןב-1946חסותה;
ברחובות.למזריעים
הגדולהמחסורלרגלהמדינה,קוםאחרי

השחרור,מלחמתשלאבדותתוצאתבחלב,



מסיבייבואעלהוחלטהגדולים,העליהוגלי

1950-1952בשניםמחו"ל.לחלבבקרשל

כ-7500ראש;אלףמ-18למעלהארצההובאו

ודנמרק.אוסטריהמהולנד,הובאובערך
שלמשלחותידיעלבוצעוהאלההמשלוחים

ההתאחדות.שלמקצועובעליהסוכנות

הזההמפעלאתבארה"ב.נרכשוראש11,500
אפריםנעזרבארה"בשמאראגד;אפריםביצע

וחברלוינזוןבןיהודי,בקרסוחרידיעלרבות
עובדיו.

ורופאיהברוןחיגםאליוהצטרףהזמןבמשך
באניהארצההגיעוהמשלוחיםהחקלאית"."

שמשלוחיםברורבקר.להובלתהמותאמת

המשלוחהשפעתעםיחדכאלהמסיביים

במבנהמשמעותילשינויגרמומקנדההראשון
הישראלי.העדרשלהגנטי

חליבהן31ימ

שלהראשוניםהניצניםאחריה-30,בשנות
ברחובותהנסיונותבתחנתחליבהמיכון

ב-1946הגדולההתנופההיתהענבים,ובקרית

חיהתקבלבהתאחדותכשלעובדים1947,

למדמגרמניהכפליטאשרהיילברון),(הברון
המלחמה.בזמןבאנגליהמכניתחליבה

הנושאעלחסותהאתפרשהההתאחדות

מושבייםוגםקיבוצייםמשקיםובעשרות

ומאוחרחי,הניידת.החליבהמכונתהוכנסה
בצורההדריכויצחק,מביתשצרזאבגםיותר

להתקנתודאגוהחולביםאתאינטנסיבית

החמישיםשנותבראשיתטובה.בצורהמכונות

משקיםכנסבחיפהההתאחדותאירגנה

עלדו"חנמסרשםחליבה,במכונותהחולבים

ניידות,במכונותבעתידיחלבושלאההצעה,

חליבה.מכונייוקמואלא

בתל-יוסף.חליבהמכוןהוקםב-1952כבר

התחילהמאזהברון.חישלהצמודהבהדרכתו

החליבה;מיכוןשלמאדמהירההתפתחות

במכונות.נחלבהישראליהעדרשל10096
ארצהעלהברמןנחמןבשםניו-זילנדיכשיהודי

לחליבהלעבורוהציעבקרגידולבהדרכתועסק

לניו-זילנדאפריםנסעדג",שדרת"בשיטת

הארץ.לתנאיהזאתהשיטההתאמתלבדוק

מכונימרביתקצרזמןותוךנלהבחזרהוא
מטעםההדרכהזאת.לשיטהעברוהחליבה

רבות,שניםבאינטנסביותנמשכהההתאחדות

משק.מבנילבנייתבייעוץגם

הזנה
חשובזה.בשטחגםפעילותגילתהההתאחדות

פעילבאופןהשתתףההתאחדותבמוסדות

בקרלגידולמורהראשונה,ממדרגהמומחה

גםשטיגלברג).(שגבמנחםהח'ישראלבמקווה

משקלבעלתהיתהוולקנירענןדר'שלתרומתו

ניכריםסכומיםהקציבהההתאחדותגדול.

תנובהגבוהותפרותבהזנתניסוילעריכת

נערךאשרהניסוימרוכז.במזוןהשימושובהגדרת

שנים.3נמשךעמיר,שמואלידיעלוולקניבמכון

בהקצבהחולקמרוכזשמזוןהצנע""בתקופת

אפריםנלחםמשווק,ליטרלכלמצומצמת

הכמות.הגדלתעלהממשלתייםבמוסדות

בעיקר(רבהיההגסהמזוןשלחלקוזאתבתקופה

ולשחת).יום-יומיבקצירירק

ו"החקלאית"בריאות

מעורבתההתאחדותהיתהמראשיתהכמעט

חברהיהאפריםהחקלאית"."בפעילותמאד

קשריםלוהיוהחקלאית","בהנהלתקבוע

פעולותהרבהשטורמן).מנחםודר'פרוינד

נעשוהעדריםבקיוםעצוםמשקלבעלות
חיסוןההתאחדות:ביוזמתולעתיםבשיתוף,

בקרבשחפתהמלחמהראשית19,בזןעגלות

פיצוייםשולמוממנהשחפת",קרן"והקמת

מחקרוגםנגועות.בהמותחיסולשלבמקרה

אשרקרציותבקדחתבמלחמהאדלרפרופ'של

היתהוההתאחדותהחקלאית""ידיעלמומן

בהדברתלרנאוח.דר'שלהחלוציתעבודתו

שההתאחדותלומר,אפשרעטין.מחלות
פעלואשרסיאמיים,תאומיםהיוו"החקלאית"



מופתי.פעולהשיתוףתוךהיוםעדופועלים
עםלהתאחדותהיומצוייניםקשרים
המנדטמימיעודהווטרינרייםהשירותים

סמית,מיג'ורעםקשריםקייםאפריםהבריטי.

המנדטורייםהווטרינרייםהשירותיםמנהל
היהודיים,במשקיםהרפתלבעיותאותווקירב

אצלהחייםבעלימשקמבעיותשונותהיואשר
הערבי.הפלח

תמכההמדינהקוםאחרי
המכוןבהקמתההתאחדות~
בענייניבבית-דגן.הווטרינרי

פעולהשיתוףהיהויצואיבוא
בתקופהבעיקרמצויין,
השירותיםשמנהל

גור.שידר'היההווטרינריים
קוםאחריהשירותיםשלהראשוניםהמנהלים
דר'(ב"החקלאית"ראשייםרופאיםהיוהמדינה

נשארושהקשריםכךשטורמן)ודר'פרוינד
וציבורהיוםעדנמשךהפעולהשיתוףאמיצים.
למחקרהמכוןלהקמתשותףהיההרפתנים

בבית-וטלפיים"פה"מחלתשלודיאגנוסטיקה

המחקריםשלחלקמימןגםוהואדגן,
הווטרינריים.

מנהליעםהתקיימהמשותפתעבודה
מ.ודר'גילוןש.דר'בשדה",השירותים"

פריחההאזוריות.הלשכותעםודרכםדוידזון,

השירותיםעםחשיבותורבתמחודשת
א.פרופ'שלכניסתומאזנוצרההווטרינריים

פרישתולאחרגםונמשכהלתפקידשמשוני

לגמלאות.

יצוא
דורי),שלמה(ההתאחדותביוזמתב-1972

נוצרהאשרמרכזית,מחקר"קרן"הוקמה
ומימנהחלבליטרכלממחיר6.25%מגביית

גידולהזנה,בטיפוח,מחקריםומממנת
עלותשל5096מימנההקרןווטרינריה.
לממן.הממשלההתחייבה50%ועודהמחקרים
למועצתהקרןהועברהמיסויחוקימסיבות
אךלהיותהיהאמורהמקצועיהניהולאךהחלב

בהתאחדות.ורק
-מישראלהראשוןהיצואהתבצעב-1960

הופעהלמעשההיתהזאתלאירן.מבכירות60
הבין-בזירההישראליהבקרשלראשונה

המגעיםאתניהלשמאראגדאפריםלאומית.

לפיהמשלוח.אתביצעוגםהאירניםעם
להיותחייביצואכנכונה,התבררהאשרתפיסתו

אתלהדריךיצאווכךמקצועית,בהדרכהמלווה
לאחרוטרינרים.ורופאיםבוקריםהאיראנים

היצואהראשון,המשלוחשלמרשימההצלחה
האייטולהשללשלטוןעלייתועדנמשךלאיראן
מבכירות.אלףמ-20בלמעלהוהסתכםחומייני,

לארצותהיצואנמשךיותרמאוחרתבתקופה
)2500בסיציליהמאדגדולמשקהקמתנוספות.
יצואמישראל),מיובאות500ובהןחולבות

מאוחרולזמביה.לתורכיהליוגוסלביה,לקפריסין,
רבותלארצותקפואהזרמהלייצאהחלויותר
מאד.

בין-לאומייםקשרים

תוךהמדינה.קוםלפניכברהתחילוהקשרים
בעליעםקשריםנוצרובתו"לבקררכישתכדי

כךואחרבהולנדתחילהומוסדות,מקצוע
קוםאחרינקשרוהקשריםעיקראךבקנדה.
והחקלאותהמזוןארגוןשלעזרתוהמדינה.
לשליחתהביאברומא,מושבואשרבאו"מ

הגיעהחלבלענףעזרהלשםלארץ.מומחים

אשרשומן,-מארה"בחלבלתעשייתמומחה
שלהמודרניותהשיטותאתבארץהכניס

קירורבמיכלילמשלוחעדבמשקחלבשמירת
חדשות.בטכנולוגיותהמחלבותאתוהדריך

ספרניהולבהתאמתעזרמהולנדסיברנדי
מומחיםהגיעומקובלים.לסטנדרטיםהעדר

פרופ'כמומלאכותית,הזרעהרביה;לענייני

עםנוצרוהקשריםעיקראךמשבדיה.שרלף
ועדתחלב.לביקורתהאירופילארגוןקבלתנו
ביקורתביצוערמתאתבארץבדקהמומחים

חיובידו"חוהגישההעדרספרוניהולהחלב
עמדהוהענףההתאחדותמבססתמאזביותר.
לשיאבין-לאומיים.בחוגיםומכובדתאיתנה

הגזעענפישלבניסויבהשתתפותהגיעונוסף
בפולין.שנים10במשךנערךאשרהשחור-לבן,

10בהשתתפותהאו"מבפיקוחנערךזהניסוי
שחור-לבןפרות35,000חלקבוולקחוארצות,



צעיריםפריםבזרמתהוזרעוהפרותפולניות.

בתנובתכראשונהסיימהישראלנבחנים.בלתי

הניסויהדיעגלים.שלמשקלובתוספתחלב

ו"העלועצומיםהיובעולם,ביותרהגדולהזה,

העולמית".המפהעלאותנו
ההתאחדותאירחהב1974-8

האיגוד"שלהקונגרסאת

לביקורת-חלב"האירופי

הקונגרס,ארצות.13בהשתתפות
הארץברחביוהסיוריםהדיונים

ברחבירביםהדיםועוררוגדולהבהצלחהעברו

מחקרמוסדותעםנמשכיםהקשריםאירופה.
העולם.בכלמקצועייםואיגודים

מקצועיתהשכלה

הפצתאתההתאחדותראתהראשיתהמאז

במשךהחשוב.כתפקידההמקצועיתההשכלה
טיפוחבשאלתהדנותחוברותהופיעוהשנים

לגידולונרחבקבועמדורהיהוב"השדה"והזנה,

בשנהפעםהופיעוזהבמדורהרשימותבקר.

1965.ועד1939משנתהחלמרוכזתכחוברת
שלשוניםבטאוניםהתפרסמובאזורים
עדהתקייםהבוקר""ביניהםשהבולטהרפתנים

הירדן.בעמקהבוקריםמטעםויצא1952

החלשונות,ברמותקורסיםאירגנהההתאחדות
להזנה,ספציפייםלקורסיםועדממתחילים

הזמןבמשךעברההזאתהפעילותוכו'.טיפוח
שלמשותפתביוזמהב-1972,אולםלשה"מ,

אברהםרופיןמדרשתמנהלושלההתאחדות
רפת.לרכזימיוחדקורסהתארגןבן-חיים,

היההעבודה,משרדבחסותחודש14בןהקורס

.הנדסאיתעודתלמסיימיווהעניקגבוההברמה
סיורבסופוערכוהראשוןהקורסמסיימי

הקורסיםמתקיימיםמאזבארה"ב.מקצועי

שלכספיתבתמיכהסדיר,באופןהאלה

ההתאחדות.
רביםמאמריםהיוסדו,מאזהופיעוב"השדה"

הגליוןהופיעב-1952בקר.גידולבנושא

הבקרמשק"ההתאחדותבטאוןשלהראשון
כבשנה)(עצמוןיעקבהיהעורכווהחלב",

חברים:משלושהמורכבתהיתהוהמערכת

עצמון.ויעקבשגבמנחםשמאראגד,אפרים

קהלומוצאחודשייםכלמופיעהבטאוןמאז
הופעתוחוברת.לכלהמצפהנלהברפתנים

ובוגליונות)293היוםעד(היוםעדנמשכת

יעקבאחריואינפורמטיבי.מקצועיחומרשפע

מנחםוהחלב"הבקרמשק"אתערכועצמון

הברוןחילבון,אוריד"רעפרוני,חייםצנטנר,
הוצאה,נוספההשניםבמשךמלען.ומרדכי

ומעש"חקר"מיוחדתחוברתשלבשנה,פעם

בשטחיםחוקריםשלמדעיותעבודותובה

הענף.שלשונים

ענפיםבנוףבמינוומיוחדחשובמפעל

מקצועיים.ספריםהוצאתעניןהואחקלאיים

קהלשלגדולשחלקבעובדה,בהתחשב
התחילהלועזיות,בשפותשולטלאהרפתנים

ספרותתרגוםשלביוזמהההתאחדות
לספריםדאגהוכןלעבריתלועזיתמקצועית

שלאמריקאיספרתירגםעצמוןיעקבמקוריים.

יסודיוספרחלב"וייצורבקרגידול"אקלס

בעלי-חיים"והזנתמספוא"מוריסוןשלקלאסי

יעקבזכההזההתירגוםעבורעמודים.800בן

לתרגומיטשרניחובסקישאולבפרסעצמון

ומופיעיםהופיעומקורייםספריםגםמופת.

המ"ב.שלביוזמתה
עצמוןיעקבשלספרוהופיעב-1938

ו"הזנתמהדורות)שתי(בקר"גידול"כבשנה)(

גםשטיגלברג)(שגבמנחםשלבית"בהמות

החליבהמיכוןובשטחמהדורות,בשתיהוא

זמן-מההחליבה".מיכון"הברוןחישלספרו

בקר"להזנתנתונים"הספרהופיעזהאחרי

מפעלקלי.ויעקבדורישלמהלב,בנימיןמאת

אוריאלשלספרוהואהמ"בידיעליזוםגדול

)1983(,בישראל"הבקרענףתולדות"לוי

____העבר"מןחדשות"יותרומאוחר

4יצאואלהכלמלבדדורי.שלמהשל
י4ן/ספרסיכומישלרבותחוברותלאור

אם'מע60לכבודובלועזית.בעבריתהעדר

חוברתהופיעההמ"בשנות
מ:~גהחקיאיח

ימר"(וכןלרוסית,גםשתורגמהבאנגלית

חוברתהמ"בשנות70הימלאלרגל

לקראתעידכוןעברהשעודמלאצבעבדפוס
ותרומהמבורךיבולהדיעותלכלה-75.יובל

בענף.עובדיםשלדורותלהשכלתחשובה



ומוסדותאירגון
ההתאחדותפעלההראשונותבשנים
ב-יותרמאוחרבתל-יוסף,בצריףממשרדה

מאז"ה.ברחובבתל-אביבלמשרדעברה1952
עד25ארלוזרובלרח'המ"במשרדעברב-1964

אפריםעבדבתחילהלנתניה.הזמניתלהעברתו

מצומצמתמזכירותבעזרתלבדו,שמאראגד
מאוחריזרעאלי.ניהלהחשבונותהנהלתואת
מגבעת-חיים,גלשלמהלאפריםהצטרךיותר

אופנהיימרשמעוןאיתועבדוהשניםובמשך

ממעברות.פלביץוישראלמהזורע
היהבההפעיליםואחדהתרחבההמזכירות

במזכירותכיהנותרות.ממושבנחודקיןהרצל

שגבמנחםוהמחקר:מההוראהחבריםגם
הנסיונות;מתחנתוולקניורענןממקוה-ישראל

החקלאות.ומשרדלויאוריאל
התקיימוהשנתיותפהאסיפות

במשקים,הראשונותבשנים

באולמותגםיותרומאוחר
שלמההציע1955בסוףבעיר.

כגוףחלב,מועצתלהקיםגלהחלבמועצת
אחסנתבשכלוליטפלאשרחצי-סטטוטורי

הובלה,אמצעיבפיתוחבמשקים,החלב

הכנתוכןעליהן,ופיקוחהמחלבותביןהתאום

מוסדותעםחלבמחירעללמ"מחומר

במזכירותערויכוחעוררהההצעהממשלתיים.
כ-שלגדולמיעוטאךבה,תמךהרובהמ"ב.

חלקיקחאשרגוףמהקמתחשש40%
ההצעהוהיצרנים.ההתאחדותמסמכויות
החלב".מועצת"הוקמהבו-1956התקבלת

נשארהראשון,למנהלההיהאשרגלשלמה

שניםובמשךהמ"במזכירותחברלשמש

אחרת.הדבריםהתפתחו
אפריםהתפטר1964שלהכלליתבאסיפה

והמשיךהמ"בכמזכירמתפקידושמאראגד

לגמלאותליציאתועדבהתאחדותלעבוד

מזכירים:שנינבחרוזאתבאסיפה.9661בשנת

מבאד-יוטבתואורישובלמקב'האוזמןיוחנן

כ-14התקייםמזכיריםשנישלהמבנהטוביה.

הזוגאחריביותר.יעילהיהולדעתישנים

אתמילאאשדבן-צביאשדנכחדהדאשזן
היההשלישיהמחזוריוטבת;אוריעםהתפקיד

סמיואחריויושבתואורימיפעתדורישלמה

פרישתוועםיוטבת,אוריעםמעין-הנצי"בריןן

מבנהשונהברוכה,פעילותשנותכ-13אחרי
כמזכירנבחרמרחביהמקב'שורוטליהתפקיד

ממזרע,הרןאילןזהבתפקידהמשיכויחיד.
מרמתפרידניאלמעין-המפרץ,ריכבאביק
יוסיהמ"בכמזכירבתפקידמכהןוהיוםיוחנן

קיומהשנות75במשךבקר,מגדליהתאחדותמזכירי

1927.-1926תל-יוסף)(בירנבאוםדוד1.

1929.-1927גבע)(נחשוןאליהו2.

1964.-1929תל-יוסף)(שמאראגדאפרים3.

1967.-1964טוביה)באר(יוטבתאורישובל),(האוזמןיוחנן4.

1970.-1967טוביה)באר(יוטבתאוריהזורע),(צחיבןאשר5.
%

1973.-1970ורוביה)באר(יוטבתאורייפעת),(דורישלמה6.
ק 1977.-1974טוביה)באר(יוטבתאוריהנצי"ב),עין(רייןסמי7.

1981.-1978מרחביה)(שורטלי8.

1988.-1985המפרץ)עין(ריכבאביק10.
1995.-1988יוחנן)רמת(פרידניאלו.ו

-1995איחוד)חרוד,עין(מלוליוסי12.



איחוד.מעין-חרודמלול
כמנהלרבותשניםעבדז"למריאןגדליה
לאירגוןואחראיחשבונותמנהלהמשרד,
שוורץפנינהקיבלהמותואחריהחלב.ביקורת

וממלאתראשיתחשבונותמנהלתתפקידאת
בהצלחה.היוםעדאותו

ב-נעשההטיפוח,בשטחמשמעותי,צעד

במכוןלגנטיקה,היחידההקמתעם1971,
החקלאותממשרדצבן,חייםביןבהסכםוולקני

בראשהבקר.מגדלימהתאחדותדורי,ושלמה
האישיותבר-ענן,ראובןפרופ'הועמדהיחידה

שאתהטיפוח,בשטחוהמובילההבולטת
ההתאחדות.מימנהבחו"להשתלמותו

מותרשנה75שלהמפוארהעברמפסגת
ראיהמתוךבעתיד,הצפויאתלהעריך

75במשךאלה.שורותכותבשלסוביקטיבית

המניעהגלגלההתאחדותהיתהקיומהשנות

הזנה,טיפוח,השטחים:בכלהענף,פיתוחאת

ויצוא,יבואממשק,חליבה,מיכוןכלכלה,

המגדליםשלהנציגההיתההיאוכו'.השכלה

-אחדאדםומקצוע.אירגוןכלכלה,בענייני

ל-50%קרובכמזכירכיהן-שמאראגדאפרים

שיאיו*י,מ~"מנך""
ב-15ובעיקר

שלתהליךהתחילהאחרונות,השנים
חשובותמפונקציותההתאחדותהשתחררות""

מועצתבענף:שקמושוניםמוסדותלטובת
להזרעההמרכזיתהאגודהשה"מ,החלב,

בעניןהגדר",עלישבה"ההתאחדותשיאון"."

המחקךבקרןהקיבוצי;במגזרברפתהשותפות
מקצועיותבסוגיותמורגשת,אינההשפעתה

מקצועייםכנסיםנשמע,לאקולהחשובות
מהוותאורקרןידה;עללאמאורגניםגדולים
אשרהקיבוציותהאזוריותהוועדותעדיין

השכלתיתכלכליתמקצועיתפעילותמפתחות

ענפה.

זהשנשארמהמוזנח.רובוהמושביהמגזר
למעט(הענףשלהמרכזיתהמנהיגותטיפוח.

חיצונייםמאנשיםמורכבתההתאחדות)

יביאוהדברבקרבגידולעסקולאשמעולם

ההתאחדותוגדל.הולךלניכוררבלאבמשךזמן
לאלפיביתקיומהשנותמרביתבמשךהיתה

75מורשתיעבור.שהדברניתןאלרפתנים,
אותנו.מחייגתהמפוארקיומהשנות

דורישלמה
יפעתקב'


