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90 בת ״החקלאית״
תנור ד״ר מילר אי

 סיור אופניים, טיול יבנאל. המושבה - היווסדה במקום 90ה- הולדתה יום את החקלאית חגגה לאחרונה
 מאוד רבים בהשתתפות מרגשת מסכת האגודה, של הראשון המבנה שלם מעל הלום הסרת במושבה,

 ביבנאל. קרמר משפחת של הרובוסית-ת״רותית ברפת
 שיר כתב הוא האירוע לכבוד ולשיר. לחרוז יודע שגם בגמלאות חקלאית רופא הוא מילר איתמר ד״ר

הקהל בסיוע ושר לבמה עלה הוא הברכות ובסיום האגודה תולדות כל את שמרכז

ל״החקלאיוו״ 90וז- בל1לי

ם - מילים ר נממן מ״ ד׳׳ ר) ל מר מי ת  מילר( אי

ה גינ ה יואל - מנ ש ם מ שלו מון) ן( סולו חנו

 ישראל בארץ בדיוק שנה 90 לפני

 ביבנאל ממש התאספו כאן מושבניקים

 החיות עם רבות בעיות כאן שיש אמרו

לפרות? ביטוח חברת נקים לא למה אז

 צימרמן עם יחדיו מיבנאל יפה וחיים

 הזמן עם כך ואחר סתם, ביטוח חברת יסדו

 גורמים: שני של שילוב יותר שכדאי הבינו

רופאים!! בשיתוף אך טוב, זה שיהיה ביטוח

 עולמית פירמה זו - נוצרה"החקלאית" וכך

 רפואית עזרה וגם ביטוח גם המשלבת

 אחים ספק ואין קיימת כבר היא שנה 90

ו20ל־ וגם ו00ל- תגיע שגם

 מנהלל רפתן האגדי, יפה אברם

 הכלל מן יוצא ממש - ניהל אותה שנה 30

 לגבורות הגיעו המזכיר רוטבלט עם יחדיו

חובות... עם הם שגמרו אחת שנה הייתה ולא

90 בת החקלאית

 בורד פרקר, גלבוע, - הרבה היו מנהלים

 אבסורד כמעט וזה אופי עם אחד ישנו היום

 מנהלל יפה את תמיד נזכור מכולם אך

מנכ״ל היה ובמשרד חלב ת׳פרות בבוקר

 עוד גם ויהיו לנו היו ראשיים רופאים

 חרוד מעין ושטורמן פרוינד וד״ר רוזן היה

 גלאון וגם עפרון ועודד, שפירא וגם

הראשון!! במקום הוא מאיר"התחמן״ אלי אך

ר לבד־ הקים תרופות מחסן  המיוחד טברסקי ד

 נחמד זוג הם היו ומוחץ, מקס ושמוליק, וסבו

 מהר סדרו מחליף - העבודה וסדרני

סירוטינסקי"הממזר״ נזכור? מי את ומכולם

 לבת-גלים בכניסה המצודה את תמיד נזכור

 - בפנים והיושבים ומושלם מסיבי מבנה

 לפה מפה מלא ישיבות, שם עשו יום כל

תה... שם שתו ורק פטפטו שם הזמן וכל

ביבנאל הראשון החקלאית מבנה
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לפרגן הרב!!והגיע הקהל

 מכוניות ״מלאן״ תמיד היו ל״החקלאית״

 מאוד חשוב תפקיד היה מוסך ומנהל

 אלבז רמי עכשיו אבשלום, דוידי, היו

ו!! מספר אצלי מעוספייה ש־אול א-בל,

 אחד אחד היו החשבונות מנהלי

 המיוחד! קלמן את כאן עדיין זוכר ומי

 בדיחה ממש היה הלץ טיטלבאום וד״ר

הפנינה... הגיעה כמובן, נו ואחר-כך,

ת0ה החקלאית שלט מעל הלוגו ר

 עובר הזמן אבל רופאים, היו ימים, היו

 נמהר הביתה כי כולם את הזכרנו ולא

 בדים ולספר ימים נוכל כאן לשבת

הנכדים? את בבוקר מחר ייקח מי אך

 להיזכר נעים נחמד, היה נאמר ורק

 אחר עולם הייתה תמיד לנו "החקלאית"

 שישרדו אותם - נתאסף שוב עשור בעוד

(2)תרצו לא או תרצו - נחגוג ו00 וחגיגות

מר רפת והמארחת היפה קר


