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טיירי מונס תושב נאות גולן, בן 52 נשוי לסולי ולזוג 3 ילדים. 
מגדל בקר לבשר למעלה מ-30 שנה ברמת הגולן ולפני כחודש 

קיבל את פרס אלטשולר על הקמת קואופרטיב מרעה גולן. 
מרעה גולן, קואופרטיב הוקם לפני כ-3 וחצי שנים על ידי 

קבוצת מגדלים בראשות טיירי מונס. בסה"כ מגדלים במרעה 
גולן כ-10 אלפים פרות במרעה פתוח. טיירי "הקבוצה שלנו 

שמה לה למטרה להמשיך ולשרוד בשוק הקשה הקיים בישראל. 
לצורך כך התאגדנו 16 משקים )קיבוצים, מושבים ואנשים 

פרטיים, חילונים ודתיים ביחד( החלטנו לקחת על עצמנו את 
כל שרשרת הערך מגידול הבקר למרעה עד לנקודת הקצה, 

באטליזים או מסעדות. קבלנו על עצמנו לגדל את הבקר לפי 
תו איכות של 'חי בריא' המביא שקיפות מלאה לצרכן באשר 

לגידול הבקר. אנחנו עובדים מול כ-50 נקודות מכירה שהרוב 
הם אטליזים וחלק קטן מסעדות. אנחנו מוכרים מחיפה עד 

באר שבע". טיירי אומר כי "זו בעצם פעם ראשונה בישראל שבו 
הצרכן יכול לדעת בדיוק את שרשרת הגידול של הבקר, תנאי 

הגידול והמקור של הבשר שהוא קונה. אנחנו נווה גולן מוכרים 
אך ורק בשר הנולד אצלנו ברמת הגולן. בעלי האטליזים אומרים 

לנו כי טעם הבשר מזכיר להם את הבית של פעם במובן הטוב 
של המילה. על הקורונה והשפעתה אומר טיירי "המסעדות 

שנסגרו כמובן שלא מזמינות בשר אך זה התאזן מול הביקוש 
הגדל באטליזים הן לקראת חג הפסח והן בגלל השהות של 

האנשים בבית. אני מאמין גדול בחקלאות מקומית ובביטחון 
תזונתי ואני מקווה כי הממשלה תבין, לאחר משבר הקורונה כי 

אין כמו טיפוח החקלאות הישראלית". 

משפחת אלטשולר, דורות של חקלאים
משפחת אלטשולר, ממייסדי בנימינה, משפחה של חקלאים 

שפעם בשנה, מעניקה פרס ע"ש רחביה אלטשולר, כבר 
כ-30 שנה, לאדם או גוף העושים פרויקט משמעותי לקידום 
החקלאות בישראל בדר"כ בענף הבקר לבשר במרעה. יחיעם 

אלטשולר בנו של רחביה ז"ל מספר לנו על הפרס ואביו שהיה 
חקלאי וציוני גדול "אבי הוא אחד הילדים הראשונים שנולד 

בעמק יזרעאל בחוות בלומנפלד ליד קיבוץ מרחביה". על דרכו 
של אביו מספר יחיעם "אבי היה בוגר מקווה ישראל, פעיל 

בהגנה וממקימי יחידת המיעוטים ומראשוני הבוקרים במדינת 
ישראל. הוא היה חבר במשלחות שנסעו להביא לישראל בקר 

מתורכיה ויוגוסלביה, ששימש כבסיס לעדר הבקר הישראלי 
לבשר. אבי היה ציוני גדול וחקלאי בכל רמ"ח איבריו, היה 

לפני כחודש קיבל טיירי מונס 
ממקימי קואפרטיב מרעה גולן 
את פרס אלטשולר על תרומתו 

המשמעותית לחקלאות הישראלית •

ציוני וחקלאי בנשמה. רחביה אלטשולר ז"ל

ראובן זלץ

פרס אלטשולר
טיירי מונס

אני מאמין גדול 
בחקלאות מקומית 

ובביטחון תזונתי ואני 
מקווה כי הממשלה תבין, 
לאחר משבר הקורונה כי 

אין כמו טיפוח 
החקלאות הישראלית
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פעיל ציבור בהתאחדות האיכרים, באגודת פרדסני ארץ 
ישראל, בוועדות החקלאיות בבנימינה ואיכרי בנימינה". 
ב-1983 נפטר רחביה כשהוא בן 68 בעת טיול חקלאים 

בארה"ב. על הנצחת שמו מספר יחיעם "כשאבי נפטר ישבנו 
וחשבנו במשפחה איך להנציח את שמו וזכרו ואז הקמנו קרן 

ע"ש ואנחנו מעניקים כל שנה בטקס מכובד, ליקירי ענף הבקר 
לבשר ולכל מי שתומך ועוזר לקידום ענף הבקר לבשר במרעה 

יחיעם אלטשולר )משמאל( מעניק את הפרס לטיירי מונס

הרחקת יונים
ממרכזי מזון

ורפתות
הדברת זבובים ומכרסמים 

ברפתות

ריסוס 

נגד זבובים ברפתות  

בכל הארץ בחומרים 

מתקדמים ביותר

עמית הדברות
קיבוץ בית השיטה 1080100

פקס 04-6537428
עמית המאירי 054-7070780

amitha911@gmail.com
amithadbarot.com

פסח שמח וכשר

מרעה גולן
קואופרטיב חקלאי של מגדלי בקר מרמת הגולן, הכולל 

עשרה משקים שונים מרחבי הגולן.
הבקר, בקר ישראלי מקומי שנולד וגדל ברמת הגולן, חי 

במרחב הטבעי שלו ונהנה ממרעה איכותי ותזונה נאותה - 
ללא אנטיביוטיקה מניעתית וזרזי גדילה אנטיביוטיים, האני 
מאמין של מרעה בקר, דוגל בכך שאופן גידול הבקר  משפיע 

ישירות על איכות הבשר, לאורך כל התהליך, משלב גידול 
הפרות והעגלים ועד שהבשר מגיע לאיטליזים ולמסעדות.
מרעה גולן בעל תו האיכות של "חי בריא" למזון מן החי, 

המקדם אלטרנטיבת גידול בריאה, אחראית והומנית.
חי בריא: הוא אות הצטיינות המהווה אישור לעמידה 

בדרישות המקדם חקלאות ישראלית אחראית 
המחויבת לבעלי החיים, לסביבה ולבריאות הציבור.                                                                                           

נהלי חי בריא לענפי החי השונים באים להבטיח כי בעלי 
החיים גדלים בסביבה המאפשרת להם לבצע פעולות 

טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם, שלא נעשה 
שימוש בפרקטיקות בעלות השלכות שליליות על בריאות 

הציבור וכן כי איכות הסביבה אינה נפגעת ואף נתרמת 
מפעילות בעלי החיים. כל זאת, תוך התייחסות לצרכים 

הספציפיים של כל מין של בעל חיים ולאתגרים היחודיים 
הנובעים מהגידול שלו במשק חקלאי לשם ייצור מזון.
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במדינת ישראל". יחיעם תושב בנימינה, דור שלישי לחקלאות 
וממשיך את דרכו של סבי ואבי, למשפחה יש משק מעורב, 
פרדס, אבוקדו, כרם יין גידולי שדה וכמובן עדר בקר לבשר 
במרעה. באשר לעתיד אומר יחיעם "אני מקווה שהממשלה 

תשכיל סוף סוף להבין את חשיבותה של החקלאות 
הישראלית, גם כתפיסת קרקע, גם כייצור מזון טרי וגם כחלק 

מהציונות בארצנו".    ▲

אני מקווה שהממשלה תשכיל 
סוף סוף להבין את חשיבותה 
של החקלאות הישראלית, גם 

כתפיסת קרקע, גם כייצור מזון 
טרי וגם כחלק מהציונות בארצנו

יחד עם היצרנים בתכנון וחשיבה
יוצרים הובלת חלב נכונה ובטוחה.
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איתכם בכל אתגר
חג פסח שמח

במזון,
אנחנו המרכז!

מרכז מזון נהלל
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