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מזכירת–מנהלמחלקתתברואהורישויעסקים,סימהלוי–ארזמויאלראשהמועצה,–פטרוייסמשתתפים:
יו"ר,יהודהגבאי,אברהםניצני,יוסיצפריר,יוסיהרשקוביץ,יוסי-ביטןראובן-חבריועדההמחלקה,
אלוני,רמירוזן,ויקטורחמני.

(גיסהתונכדאחמשפחתסהר)אישתוילדיוכל:אורחים 
מנהלמחוזהשפלהסגנית–משרדהחקלאות,יהודיתחלימימנהלמחוזהשפלהוההר–צפניהשאולקר
שימורקרקע.–משרדהחקלאות,אורןבןסידוןוההר
מחליףאיתןסהרז"ל,–יו"רסידוןגזר,רענןמדר–מנכ"להתאחדותהאיכרים,עודדגרוס–דודהיימן
סידון.וחברבועדכורמיגזרמשהפיזחקלאי

יונתןהראליוסיכחלון.,טלבןנון:חסרים



 הצגתמשפחתסהר .1

 כרושלאיתןסהרז"לזדבריםל .2



אירחבסברפניםאיתן,דוןותהגיעלסיחקלאיתוגםבשטח.כלשרחקלאהעדהוובשנה20הכרותבמשך.יוסי ה
.אזורמרכזבעיותשלכלהחקלאיםבצורהיפהומכובדתידעלייצגאתהדבריםהכואבים,יפותובחיוך

מתנדבבמג"בבגזר.


ביצעזאתבדרךמיוחדתנכנסלליבנו.–להכניסלמסלולתהלודרךמיוחדתיהי–הכרותמולשטחסידוןבןראו
היגע,אםביצעתדבריםלאטוביםלאמשנהמיעמדמולוגםגישהמכובדת,קשראדוקבשיחהיוםיומית

לכלישיבהמשכמוומעלה.ממוחהבתפקידו.
בכלשעהובכלרגעיאמרלזכותו.

.איתןישבבפעילותציבוריתאיגודהאיכריםבמועצההפרותבשולחנותשונותעבדנויחדיו.חקלאיבסידוןעודד
חברועדהחקלאותלאחרונהועדתביקורתתפקידעםהרבהאחריות.

לאצפויהמקרהאףאחדלאיכוללקחתממנואתתפקידו.

מסראתנפשו.,לבענקבכלתחום
רידעלהעביראתדברובשקטנפשי,פתרכלבעיותאיתןידעלדברעםכולםזכהלהערכהמכולם.כיו"

כינסאותםתחתכנפיו,במסירותולבכלכךגדול.מסירותלמשפחהלבניםשנמצאיםאהבהאחריותיתר
כגודלאהבהגודלהכאב.



קבמחלתושלאיתןלאעבדעמואךשמענפלאותאודותיוע–הכרותמרחוקרענן מ
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חסרלימאודבשטח.אישמקצועביצעעבודהבדרךהנכונהביותר.–יםהליכותצנועחבראיתןהיהנעמשה פ



סרגל.חברכמואח.–היהחברטוביותרמידיישרויקטור



שנים.25הכרותשלצפניה
רפרנטשלסידוןגזר

לכולם,עזרהמוןלמרותכלהקשייםתמידניסהלעזורומילתואמינה.ישרבקשר,אישצהלהיותורמידת
תקלותמיםלחקלאיםהפרטים.אהבלתתולחלוקמהידעשצברהמרוצתקןילעמותות.בשנההאחרונהת

 אבדהלכולם.השנים.ללאספק

 

שניםעודכשהייתיסגן.25איתןהיהחברפטר
נטועבאזורתרתימשמע.

איןעודאנשיםשנטועיםבקרקע.
חסרליהשיטוטבימישישי.

איתןידעלהרגיע,מטבעוהיהאישרגוע.בפרלמנט
לעולםלאנתןתחושהשלבעיהאומחלה.

באופןעקרוניאינימבקרבביתחוליםאבלאת–בשישיהאחרוןלפנימותוהודיעשהולךלניתוחהשתלה
איתןביקרתיכברלמחרת.

שהואחולהעםכלהאופטימיותשבו–לאיאמן
חסרמאוד.

הואהיהאדםנדירללאהצלחה.–בציוניותדבריםטוביםרציתילעקוץלהגידכשמספידיםנהוג
מא.ישתהיומשפחהחזקהומלוכדתלאלהתקלקללשמורעלא

לאניתןלשכוח.

בתוךהבית.וחמות.חשובלשמועולהשמיעלילדיםבצדאחרתודהלכולםולמיליםהאישתו
אביבעבדעםאיתןמישהוהדליקשרפה)נשרפועצים(אביבאבאאוהבאתהעציםיותרממך.אבאנכנס

כאבלועלשריפתהעצים.–לתוךהאש
אהבהבתוךנשמתולאדמה.

הגיעלשטחלמרותשהיהאסורלו.
עושהלושלוותנפש.–סועבשטחולראותאתהפריחהנהיהליכלכךכיףל

תהפרידה.וכאןהבנתיא


מעברלאחים.היההקשרבנינואחיו
לעודדנלךלמשטרהלא!הביאאתהחקלאילסדראתהעניןגבההיהאומר–גניבתמיםבמקריםשלזיהוי

ממנותשלוםלפיהערכה.
לאהסכיםלקלקליחסים.–זההיהאיתן

ללמצואאתהטרקטור.רץעםמשמרהגבוהיהבלילה01:30טרקטורפעםאחתבמקרהשלגניבת
האמיןלחקלאיםוניסהלשמורעליהם.

תהלואוזןקשבתגםאםלאהיהתפקידו.יתמידהי
מאוד.ליחסר



כלמהשאומרהקטיןאתאבי.בנו 
אמרתםהרבה

 

יציאהשלמשפחתסהרמחדרישיבות.מודהלמשפחהעלחלוקתהכבודוהאיחוד.יוסי
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 :ישיבהשל  ה יוםהסדר 

 עובדיםזרים. .א

 פסולתחקלאית. .ב

 פרידהמיוסיהרשקוביץ .ג

 

פניותמכלמיניחקלאיםימימכירהתוצרתעצמית.רמי
ן?ימהחושביםהחקלאיםבעני

חקלאילאיכוללהתפנותלעניןייצורשלאלפיטונותביום.ראובן
איןחקלאיםקטניםרקגדולים.

.ישיעוץמפשטימענקיםלעניןלפתחאתהעניןיהודית

תרואפשרותלקייםמכירמי

לאבמשקים.–משרדהחקלאותהתחיללעודדשוקאיכריםבצורהמסודרתע"ירישיוןואישורצפניה 
החקלאיםיוכלולהשתתף.–והיהבאזור

הלחץצריךלבואמהכנסיפורסםמחירהקניהוהמכירה.–ריםיכךלאניתןלתקוףמח–אםכלהרצוןהטובראובן

במכירהצריכיםלהיותמסודריםארז

חייםבמדינהעםחוקיםגםאםלאכולםמסכימים.יוסי
המדינהלאיכולהלתתהכשרלכלאחדשרוצה.

היאהרגולטורית)לגבינות(.–משרדהבריאות
עובדיםזרים

החזירהאתהכדורולאנתןהנחיהלבטלוהעבירלמשרדהאוצר.ביתמשפטעליוןשדןמס'מעסיקים.
עושיםפעילותבנושא.–כלהגופיםהמגדלים

צפניה"האםמארגןסיורלשרהחקלאות"?ראובן

לאבמועצה.צפניה

מחירקניהומכירהראובן

שרהאוצרלאמסכים.-לשיווקחופשישרהחקלאותמנסהלהגיעצפניה

תרוצהלעודדאתהחקלאיםלהתארגנותמשרדהחקלאוצפניה
מיתוגמוצרים
כחמכירה

כחקניה
המטרהלארגןאתהחקלאיםלקניהמשותפת.

רפרנטשימורקרקע.פסולתחקלאיתאורן
שנקרא"טיפולבפסולתחקלאית"ישנומענק–לוניםיגזםנפגרים,–הסדרהפסולתחקלאות2/15נוהל

במרכבה.םמפורס


הנוראיתיקרטוריב–קולקוראסימה

כלהקודםזוכה–עדאוקטובראורן

המוןפסולת–פסולתחקלאיתיוסי ה
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המענקיםקבועיםבכלבאזוריםצפניה

לעודדחקלאיםיהודית
לבחוןקולקורא

צריךעזרה–חדש ארז
פסולתחקלאי-נוהלתמיכהמנהלי

במשקטליצירתקומפוס–הקולקוראלכולםלגדולולקטןניהצפ
נוהללכלהאפשרויות

שלהקרעשעלבים.תכנוןוגםכספיישאתהיכולתלסחוב–תוךבקשותשלשנהשעברה–שימורקרקעאורן
הבוצית.


איםיקבלסכום.כלאותםזכ₪מיליון32ענףהפרותהתקבלוכפסים–אסוןטבעחורףיוסי

מטמנה.–רישלבאריעקבואיביןג'המועצהבאזורנצרסרני.לפקחאיןגיבופסולתבניןזריקותבשטחאברהם

מבהיראתעניןהפקחותבשטח.יוסי

צריךלשלוחתמונותלהציגמכתביםוכד'.צפניה

אשתדללעזורככל,חפיפה.נכנסלתפקידשלאדםעםהמוןידעועלהמודהליוסיעלקבלתולתפקידארז
מאודמבקששיתוףפעולה.שרותי.יידעחשובפשבא


.עלכלהאינפורמציה.כנסלידעשליוסיימאחללארזלהראובן

מאחללארזבהצלחה.

תמידהייתזמיןהגעתעםידעעשיר.–ליוסיצפניה



 

 

 

 

 

 

 

  19:30סגירת ישיבה 

רשמה:סימהלוי
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