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סלינו על כתפינו
"סלינו על כתפינו,
ראשינו עטורים,
מקצות הארץ באנו,
הבאנו ביכורים".. .
קוראים יקרים,
לכבוד חג השבועות ,אנו שמחים להגיש לכם את המגזין החגיגי "בשביל החלב" שהפקנו
עבורכם בשיתוף עם מועצת החלב.
חג השבועות  ,חג הביכורים ,הוא יום חג לחקלאות הישראלית ,אשר מאז ומתמיד הייתה
מקור גאווה ושם דבר בארץ ובעולם.

מאי  - 2017שבועות תשע"ז
• מנהלת קבוצת
עיתוני ההתיישבות:
עדנה זיו
edna.ziv@tmags.co.il
• עורך אחראי:
עמוס דה וינטר
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• מנהלי מכירות:
יעקב קניאל ,יורם טביב
מרכזת הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
• כתובת:
מנחם בגין  53תל-אביב
מיקוד 6713812

יום הביכורים הפך לחג עממי גדול ,עוד בתקופת בית המקדש השני ,כשהולכי הרגל הביאו
עימם בסלים מעוטרים את ביכורי אדמתם.
לאחר חורבן בית המקדש הופסק מנהג זה וחודש בראשיתה של ההתיישבות היהודית
הציונית בקיבוצי עמק יזרעאל.
כידוע לכולנו ,בחג השבועות נהוג לצרוך מוצרי חלב ודבש ובמגזין זה ליקטנו עבורכם
מאמרים בנושאי החלב והרפת הישראלית ,מתכונים חגיגיים לחג ,המלצות לטיולים וסיורים
במחלבות ברחבי הארץ ועוד .בנוסף תמצאו במגזין מאמרים בנושא הלכות ומנהגי החג,
ומאמרים נוספים הקשורים לחג.
מאחלת לכולנו ,חג שבועות שמח וקריאה מהנה.
עדנה זיו
מנהל קבוצת Agroisrael
עיתוני המרחב הכפרי
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חג חלב שמח
לחקלאים ,לרפתנים לעוסקים בענף החלב ולעם ישראל  -חג שבועות שמח!
חג השבועות הוא חג הביכורים בו אנו מביאים לציבור בישראל טנא מלא בשלל מוצרי חלב,
אשר מיוצרים ברפתות ובדירים בכל רחבי הארץ .השנה ניצר מיליארד וחצי ליטר חלב ,זהו
שיא יצור של כל השנים למען הציבור בישראל.
סוד ההצלחה של ענף החלב הוא ללא ספק הרפתן הישראלי אשר משקיע לאורך כל השנים
בטיפוח ,רווחת בעלי חיים ,השבחה גנטית ומחקר.
ענף החלב ,הוא מהענפים היציבים והחזקים בחקלאות הישראלית שמהווה מקור גאווה
לכולנו.
תפקידנו לדאוג שהענף ימשיך לשגשג ,לצמוח ולהיות עוגן כלכלי למאות חקלאים בישובים
הפזורים בכל חלקי הארץ .אנחנו נמשיך לייצר חלב מצוין ולמלא את המקררים במאות
מוצרי חלב איכותיים שהציבור הישראלי אוהב  -וימשיך להעדיף אותם על פני מוצרי יבוא
של עודפים מסובסדים מאירופה.
בחג השבועות אנו פותחים את דלתות הרפתות והמשקים החקלאיים לכל בית ישראל .ביום
זה הציבור נחשף לערכים של עבודת האדמה וההתיישבות שעדיין ,גם בעידן של יוקר המחיה
לא נס ליחם  -ולא איבדו מחשיבותם בשמירה על האדמות ומתרומתם לביטחון המדינה .
חג חלב שמח,
מיכל קראוס
מנכ"לית מועצת החלב

4

18.50 X 33.50

| בשביל החלב

מוסף חגיגי לשבועות

בשיתוף

"שנזכה לראות
ברכה בעמלנו ברוב
שמחה ונחת רוח"
קוראים יקרים,

ּכּורי ְק ִציר ִח ִּטים" (שמות לד' כב')
"וְ ַחג ׁ ָשבֻ עֹת ַּת ֲע ֶשׂה ְלָךִּ ,ב ֵ
חג השבועות הוא חגם של חקלאי ישראל .אין חג המזוהה עם החקלאות יותר מאשר חג
הקציר .בתקופה זו של השנה השדות שופעים תבואה לאחר גשמי החורף ,ובתקופה זו קוצרים
את החיטים לראשונה .בכל שנה בחג השבועות עם ישראל החל להביא לבית המקדש את
ביכורי הפירות משבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ ,הלא הם חיטה ,שיעורה ,גפן ,תאנה,
רמון ,זית ותמרים .מצוות הבאת הביכורים היא ייחודית לארץ ישראל ולא ניתן היה לקיים
אותה מחוץ לארץ ,ולכן היא מלמדת אותנו על הקשר הייחודי בינינו לבין ארץ ישראל
ותבואתה.
הקשר העמוק לאדמת הארץ ולפירותיה המשובחים נשמר גם בגלות ,ואף התחייה הלאומית
של היהודים בארץ ישראל התבססה על עבודה חקלאית וגאולת האדמה .חלוצי ההתיישבות
בנו את הארץ והפריחו את השממה במו ידיהם .והיום ,פחות משבעים שנים מהקמת המדינה,
חזונם התממש וישראל הפכה למעצמה חקלאית ששמה הולך לפניה בכל העולם .ארץ ישראל
היא ארץ זבת חלב ודבש והחקלאות הישראלית היא מהטובות ביותר בעולם .איכות החקלאות
והטכנולוגיה החדשנית הפכו את מדינת ישראל לפורצת דרך.
לכבוד חג השבועות אני מאחל חג שמח לכולם ,שנזכה לראות ברכה בעמלנו ברוב שמחה
ונחת רוח.
בברכה,
אורי יהודה אריאל הכהן
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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"ארץ חלב ודבש"
קוראים יקרים,
את סיפור גידול הבקר לחלב בישראל ניתן להתחיל ב ,1880-עם הקמת הרפת ב"מקווה
ישראל" ,ומאוחר יותר עם הקמת הרפת ב"בן שמן" ,כשתנובת החלב הממוצעת לפרה
הייתה כ 1500-ליטר לשנה .כחלק מהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל הוקמו יישובים
חקלאיים ברחבי הארץ ,וענף הרפת שימש כענף המרכזי בכל מושב בקיבוץ .עדרי חלב
בקריית ענבים ,בית אלפא ,באר טוביה וביישובים נוספים הפכו למאגר הידע והניסיון של
גידול הבקר ,שממנו למדו משקים צעירים.
הבקר המקומי – ה "בלאדי" וה"דמשקאי" המאוקלמים טוב באזור נמצאו מתאימים לרפת
חלב מודרנית ,המבקשת להגיע לתנובה גבוהה .לשיפור התנובה הובאו לארץ פרים הולנדיים
מגזע ה"פריזי" ,ומאוחר יותר ה"הולשטיין" ,ובאמצעותם בוצעה "הכלאת דחיקה" של הגזעים
המקומיים .בכל דור חדש אחוז הדם של הבקר האירופי עולה תוך ברירה טבעית.
השבחה גנטית זו מביאה ליצירת הבקר "ישראלי הולשטיין" – בקר ממוצא אירופי ,אך
מאוקלם לאזורנו .על הפרה רווית  709מקיבוץ סמר ,בת למשפחה מצטיינת בתנובתה .בחמש
תקופות חליבה הניבה כ 90,000-ליטר חלב ,והיא אם לפרי רבייה.
ב 1926-הוקמה "התאחדות מגדלי הבקר" ,ארגון שחברים בו כל מגדלי הבקר לחלב
בישראל .התאחדות מגדלי הבקר ,המנהלת את "ספר העדר" וביקורת החלב ,הביאה להקמת
חברת שיאון המאחדת אגדות חקלאיות המתמחות בהזרעה ואת חבר" ,החקלאית" המובילה
את רפואת העדר.
התאחדות מגדלי הבקר יזמה תוכניות לניהול עדרי החלב באמצעות מחשב אישי בשמה
המודרני "נעה" ,הקשור ישירות למאגר נתונים גדול ,המשרת את "ספר העדר" ומעבדת
החלב הארצית לבדיקת שומן ,חלבון ,לאקטוזה ותאים סומאטיים – בדיקות המבוצעות לכל
פרה פעם בחודש .נתונים אלו משמשים להערכת יכולתו הגנטית של כל פר .ישראל מובילה
כיום בעולם עם תנובה שנתית ממוצעת לפרה של  12,080ליטר חלב.
בישראל נחלבות כ 120,000-פרות בשנה .ב 2017-ייצרו רפתני ישראל כמיליארד וחצי
ליטר חלב שיא כל הזמנים הודות לצריכת חלב גבוהה ,במילים כל כך יפות וברורות מתאר
דן קלי ז"ל ,איש הענף עשרות בשנים והלך לעולמו בשנה האחרונה את הבסיס לאיכות החלב
הישראלי" :אנחנו הפרוסים מרמת הגולן והגליל העליון והגליל המערבי בואכה עמק יזראל
ועמק הירדן והשפלה ,ורמת הנגב ועוטף עזה ,והערבה וחבל אילות  -מאחלים להתיישבות
העובדת ולעם ישראל בכלל חג שמח".
חג שבועות שמח לכל העוסקים במלאכה,
אביתר דותן
מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר בישראל
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מנהגי חג
השבועות
מדוע אוכלים מאכלי חלב ודבש בחג?  #מדוע נהוג להישאר ער בליל שבועות?  #מדוע
נהוג לקשט בתי כנסת באילנות ולשטח את הרצפה בעשב?  #מדוע נהוג לקרוא את
ּכּורי
שבֻ עֹת ַּת ֲעשֶׂה ְלָךִּ ,ב ֵ
מגילת רות?  #כיצד התפתח מנהג התזת מים בשבועות? “ #וְ ַחג ָׁ
ְק ִציר ִח ִּטים” (שמות ,ל”ד ,כ”ב)

ל

חג השבועות מספר
שמות ,בהן :חג מתן
תורה ובמקרא הוא
נקרא :חג הקציר או יום
הביכורים .החג נחגג ביום
החמישים להקרבת מנחת העומר.
בזמן הזה ,החג חל תמיד ב־ו’
בסיוון .למקור השם פירושים
רבים .מדובר בשבועה שבה נשבע
עם ישראל במעמד מתן תורה.
אחרים מפרשים שמדובר ב־,7X7
כלומר  49יום וביום ה־ 50חוגגים
את החג.
החג נחגג יום אחד בארץ ישראל
ויומיים בחו”ל .בזמן שבית המקדש
היה קיים ,הוקרב בחג השבועות
קורבן מיוחד שנקרא “קורבן שתי
הלחם ”,והחלה בו העונה של הבאת
הביכורים .ע”פ חז”ל מזוהה תאריך
זה עם זמן מתן תורה ,ובהתאם
לכך מציינים את קבלת התורה
בתפילות החג ,קריאה בתורה
בפרשת מעמד הר סיני ועשרת
הדיברות ,וכן על ידי לימוד תורה
ושאר מנהגי החג .שלושת הימים
המקדימים את שבועות נקראים:
“שלושת ימי ההגבלה ”,על שם
הימים בהם התכוננו בני ישראל
למעמד הר סיני.
בימי בית שני חלקו הצדוקים על
מועד החג ,וקבעו אותו אחר יום
השבת .משמעותה של המחלוקת
לא הייתה ברורה .כיום יש חוקרים
הסבורים שמדובר במחלוקת על
לוח שנה שמשי (לפי שנת השמש)
לעומת לוח שנה ירחי ,על פי
מסורת חז”ל ,כפי שמשתקף מספר
היובלות של כת מדבר יהודה (לוח
שנה קומראני).
החל מראשית ההתיישבות החדשה
בארץ ישראל נוהגים במרבית
המושבים ,הכפרים והקיבוצים
לערוך טקסי הבאת ביכורים,
שבהם חוגגים גם את סוף הקציר.
בטקסים אלו נוהגים המשתתפים

ונופת צופים.”...
"ראשית ביכורי אדמתך תביא
בית ה' אלוקיך "...ומיד אח"כ
כתוב" :לא תבשל גדי בחלב אמו"
(שמות ,כ"ג ,י"ט)
אחת הסיבות לכך היא ,שכאשר
ניתנה לבני־ישראל התורה ,ובה
נצטוו על דיני הכשרות ,התברר
שאין להם בשר כשר ,מכיוון
שהכנת בשר כשר דורשת סכיני
שחיטה מיוחדים וכן יש צורך
להשרות את הבשר במים ולמלחו
במלח ,וכל זה דורש זמן .לכן אכלו
ביום זה מאכלי חלב.
אך יש לזכור כי נצטווינו בתורה
"ושמחת בחגך" (דברים ט"ז) .חז"ל
פירשו" :אין שמחה אלא בבשר".
בזמן בית־המקדש הדבר היה
בגדר חובה וכיום הוא רק בגדר
מצווה.
נוהגים לאכול ארוחה חלבית בערב
וארוחה בשרית ביום.

מנהג קישוט בית
הכנסת באילנות

פוסטר לרגל חג השבועות ()1940

להעלות מופע חגיגי עם שירים,
ריקודים ותהלוכה של כלים
חקלאיים מקושטים .טקסי ביכורים
נוהגים לערוך גם במרבית הגנים
ובבתי הספר היסודיים בכל רחבי
הארץ.
יום לפני החג מתבקשים הילדים
לבוא עם חולצות לבנות ועם טנא
ובו פירות העונה ,ומתקיימים
אירועים שונים לכבוד החג.
טקסים אלה מבוססים על המסורת
היהודית על פיה ,עם הקרבת
"שתי הלחם" בחג השבועות
נפתחה עונת העלאת פירות

הביכורים לירושלים אל הכהנים
שבבית המקדש (העלאת פירות
הביכורים לא נעשתה במועד אחיד,
אלא כל חקלאי או קבוצת חקלאים
העלו את פירות הביכורים שלהם
בשעה שפירותיהם הבשילו).

מדוע אוכלים מאכלי
חלב ודבש בחג?
בחג־השבועות נוהגים לאכול
גבינות ,מאכלי חלב ומאכלי דבש.
פסוקים"... :דבש ו חלב תחת
לשונך "...והתורה נמשלה לדבש
כפי שנאמר "...מתוקים מדבש

חג השבועות הקרוי גם עצרת -
הוא ראש השנה לפירות האילן
ולכן מקשטים באילנות .ויש
אומרים שהקישוט נועד בכדי
להזכיר את הבאת הביכורים בחג
השבועות .בקהילות אשכנזיות
רבות נהגו לקשט את בית־הכנסת
בענפי אילנות .אחת הסיבות לכך
היא ,כדי להזכיר את הר־סיני
שהיה מכוסה ירק ,לכן ציווה
הקדוש־ברוך־הוא להרחיק את
הצאן והבקר מההר.
אלא שבגלל עץ חג המולד הנוצרי,
החליטו כמה רבנים (ביניהם
הגר"א) לבטל את המנהג .עדות
אחת מני רבות מובאת במשנה
ברורה( ,סימן תצ"ד סעיף קטן י'):
"נוהגין להעמיד אילנות בבית
הכנסת ובבתים ,זכר שבעצרת
נידונו על פירות האילן; והגר"א
7
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בנות לבושות שמלות לבנות לכבוד שבועות ,ישובות על ערימת חציר (קיבוץ נחשון)1958 ,

 7ביטל מנהג זה משום שעכשיו
הוא חק העמים להעמיד אילנות
בחג שלהם ".עם זאת ,עדיין רבים
מקיימים מנהג זה בבתיהם.

מנהג פיזור עשבים
מנהג המזכיר את מעמד הר סיני
 לפי המסורת ,בזמן מתן תורההיה ההר ירוק ומכוסה עשב ,שהרי
נאמר..." :גם הצאן והבקר אל ירעו
אל מול ההר ההוא"  -לכן נהגו
לשטח עשבים ברצפת בית הכנסת.
אין לשטוח בבית עשבים או
ענפי אילן ביום שבת ,ומי שרגיל
להניחם יעשה כן ביום שישי.

תפילת ערבית ערב חג
יש הממתינים להתפלל ערבית של
חג עד לאחר צאת הכוכבים ,כדי
שיושלמו מ"ט ימי ספירת־העומר
"תמימות תהיינה" ,לפני שנכנס
יום־טוב .אך לדעת הילקוט יוסף
שאפשר להתפלל מבעוד יום כמו
בכל השנה ,אך לעשות קידוש
בארץ ישראל רק לאחר צאת
הכוכבים.
תפילה של יום־טוב .בשמונה־
עשרה מוסיפים" :ותודיענו" ,ואם
שכח  -אינו חוזר .נשים הנוהגות
להתפלל ערבית ,יתפללו תחילה
ואחר־כך ידליקו את נרות החג.
אישה שאינה מתפללת צריכה
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לומר קודם שתעשה מלאכה "ברוך
המבדיל בין קודש לקודש" ,וכן מי
ששכח 'ותודיענו'.

הדלקת נרות
יש להכין בערב שבת שני זוגות
פמוטים .אחת לערב שבת ,ואחת
לליל יום טוב .את נרות השבת
ידליקו בערב שבת כרגיל .ואת
נרות יום טוב צריכה האישה
להדליק אחרי "צאת הכוכבים"
ואחרי שאמרה בתפילת ערבית
"ותודיענו" או שאמרה "ברוך
המבדיל בין קודש לקודש".
אין להדליק נרות חג לפני
צאת השבת לפני  ,20:21אך
יש הנוהגין להדליק כאשר כל
בני הבית נמצאים לפני עשית
הקידוש .הברכות' :להדליק נר של
יום־טוב' ו'שהחיינו' .לדעת הרב
עובדיה יוצאת בשמיעת הברכה
בקידוש.
יש להדליק מערב יום שבת נר
נשמה גדול ,על מנת שיוכלו
להעביר ממנו אש לצורך הדלקת
אש ביום טוב ,ובמיוחד לצורך
הדלקת נרות של יום טוב בליל
יום טוב במוצאי שבת.

קידוש
סדר הקידוש ־ יקנה"ז :יין (ברכת
הגפן) ,קידוש ('אשר בחר בנו,)'...

נר ('בורא מאורי האש') ,4הבדלה
('המבדיל בין קודש לקודש') ,זמן
(שהחיינו).
"בהבדלת מוצאי־שבת־קודש
שחל ביום־טוב ,יש הנוהגים
שלא לקרב הנרות ואין מאחדים
השלהבת שלהם ,וכן אין מביטים
בציפורניים .ורק בעת ברכת 'בורא
מאורי האש' מסתכלים בנרות ,כמו
שהם כל אחד בפני עצמו" ובכל
מקרה ,לא מדליקים נר מיוחד
להבדלה.

מדוע ערים בליל
שבועות?
משום שרבים מבני־ישראל שכבו
לישון בלילה שלפני מעמד הר־
סיני ,ושנתם היתה מאוד נעימה
ומתוקה ,עד שהקודש־ברוך־הוא
היה צריך להעירם משנתם .כדי
לתקן זאת אנו נוהגים להיות ערים
כל הלילה ולעסוק בתורה .רבים
נוהגים ללמוד תורה בלילה ולומר
את תיקון ליל השבועות המשמש
תמצית לכל התורה.

תיקון ליל שבועות
מנהג זה מופיע כבר בזוהר ומבוסס
כנראה על "הפרישה" מהמשפחה,
שנדרש מכל הגברים במדבר
לפני קבלת התורה .רשב"י ראה
בכך מעין "קישוט" לכלה (הכלה

היא כנסת ישראל) ,לפני בואה
אל המלך ,לכן גם נתחברו הרבה
פיוטים בצורת תנאים וכתובה.
בד"כ נוהגים ללמוד הכל ,בכדי
להדגיש את הפסוק" :ואתנה לך
את לוחות האבן והתורה והמצווה
אשר כתבתי להורותם" (שמות,
כ"ד ,י"ב).
“לוחות"  -אלו עשרת הדברות.
“תורה"  -אלו חמשת חומשי
תורה.
“המצוה"  -זו המשנה.
“אשר כתבתי"  -אלו נביאים
וכתובים.
“להורותם"  -זו הגמרא.
מלמד שכולם נתנו מרועה אחד
בהר סיני.

שמיעת עשרת
הדיברות בחג
בחג־השבועות בבוקר קוראים
בבתי־הכנסת את עשרת הדברות
מתוך ספר־התורה .מדובר במצווה
ולא במנהג .כל הנוכחים עומדים
על רגליהם ומקשיבים לקריאה.
שמיעת עשרת הדברות בשבועות
נחשבת כאילו אנו עומדים לפני
הר־סיני ושומעים את עשרת
הדברות מפי הקדוש־ברוך־הוא.
הרבי מליובאוויטש עורר להביא
בחג השבועות ,לבית הכנסת,
ילדים ואף טף ,לשמוע את קריאת
18.50 X 33.50
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עשרת הדברות .לילדים יש מעמד
מיוחד בחג השבועות .בזכותם
ניתנה התורה לעם־ישראל ,כאשר
המבוגרים התחייבו לקב"ה ,כי
"בנינו ערבים בעדנו"  -שנקיים
את התורה .בעת קריאת התורה
נקשיב לקול הקורא בתורה ונרגיש
כאילו אנו עומדים עכשיו מול הר־
סיני ושומעים את עשרת הדברות
מפי האלוקים.

מנהג קריאת
מגילת רות
לפי המסורת נולד דוד המלך בחג
השבועות .לכן נוהגים לקרוא את
מגילת רות ,שהיא מגילת היוחסין
של דוד המלך .מנהג קריאת מגילת
רות נקבע כבר בבבל ,במאה
השמינית לספירה ולו סיבות רבות,
כולן מבוססות על הסיפור במגילה,
סיפורה של רות המואביה .סיפורה
של רות המואביה לכשעצמו
מתרחש בזמן הקציר ,זמן בו חגים
את חג השבועות.

מנהג קריאת אקדמות
חיבור שחובר ע"י רבי מאיר
ש"ץ בוורמיזא ,שחי באשכנז במאה
ה־ ,11המכיל  90חרוזים שכולם
מסתיימים באותיות "תא” .האקדמות
כתוב על פי א"ב כפול ובסוף חתום:
"מאיר בר' יצחק יגדל בתורה
ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ”.
לפי המסורת חיבר ר' מאיר ש"ץ
חיבור זה ,אחרי הוויכוח הגדול
עם הכנסיה בנושאי הדת .לאחר
ניצחונו בוויכוח והסרת הגזרות
מהיהודים ,ישב וכתב חיבור זה.
אחרי הנס של הסרת רוע הגזרה
התרקמו סביב ר' מאיר אגדות
רבות ויש אומרים שעלה לארץ
ישראל ונקבר בטבריה ,אחרים
אומרים שהוא "ר' מאיר בעל הנס"
הקבור בטבריה ולא התנא רבי
מאיר.

מנהג התזת מים
מנהג קדום בקרב יהודי צפון

אחד ממנהגי החג  -מתיזים מים אחד על השני

אפריקה לשפוך מים זה על זה
ביום שבועות .המנהג מוזכר על
ידי רבי משה בן מימון אלבאז,
גדול בתורה ומקובל בן המאה
ה־ ,16בספרו היכל הקודש ,שכותב:
"נהגו כל ישראל לזרוק מים זה על
זה ביום שבועות ,וגם כן טובלין
בטבילה ,או בטהרת תשעה קבין
קודם שחרית ,לזיכרון טל התחיה
שהיה יורד עליהם בהר סיני יום
מתן תורה; כמו שאמרו רבותינו,
בשעה ששמעו ישראל הדיבור מפי
הגבורה פרחה נשמתן".
במרוצת הדורות התפתחו צורות
שונות וטעמים שונים למנהג .היו
אף שהאמינו כי מי שהותז עליו
מים לא יאונה לו רע לאורך השנה.
יש המשערים ,כי המנהג הושפע
מחגיגת מלחמות מים דומה בשם
"אנסארה" ,שהייתה נפוצה בסביבה
הנוכרית באזור צפון אפריקה.
רבנים שונים ,בהם הרב יוסף

משאש והרב יעקב אריאל ,ייחסו
את המנהג ל"אנשים ריקים" וקראו
לבטל את המנהג בשל האיסורים
ההלכתיים הכרוכים בו.
בכל המנהגים הללו אנו רומזים

לחג השבועות ומגרים את עצמנו
וילדינו לשאול על מהות מנהגי
החג.
מקורות :ויקיפדיה; ד”ר מנחם
צוקר; הרב יוסי לרר ,חב"ד יבנה;

ענף הגפן והיין
מברך את
חברי הקיבוצים,
המושבים והמושבות
לרגל חג השבועות

בברכת חג שמח
הכורמים ,היקבים
ומועצת הגפן והיין
נוהגים לצרוך מוצרי חלב ודבש
18.50 X 33.50
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האם יש קשר בין
חלב לגדילה?
"מחקר על" המסכם נתוני מחקרים קודמים ,מצא קשר חיובי בין
צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה ,כלומר ילדים שאכלו יותר חלב
היו יותר גבוהים  #המחקרים הראו שצעירים שלא צרכו חלב בשל
אלרגיה היו נמוכים מהממוצע הכללי באוכלוסייה (ששותה חלב)
 #מהמחקר עולה שבבגרותם הצעירים היו נמוכים ב־ 4סנטימטרים
בהשוואה לצעירים ששתו חלב

ממצאים מפתיעים

המחקרים העדכניים ביותר
שמתמקדים בנושאים אלו הינם
המחקר של פרופ' כץ ,מבית חולים
אסף הרופא ,שבדק כיצד הימנעות
מצריכת חלב ומוצריו (בשל אלרגיה)
משפיעה על צפיפות העצם ()9
ומחקרה של ד"ר סיני שבחן כיצד
אלרגיה לחלב משפיעה על גדילה
לגובה של ילדים ( .)10תוצאות
המחקר ,בו השתתפו כ־ 100נבדקים
כבני ( 20הגיל שבו מגיעים לגובה
המקסימלי) ,הראו שצעירים שלא
צרכו חלב בשל אלרגיה היו נמוכים
מהממוצע הכללי באוכלוסייה
(ששותה חלב) .מנתוני המחקר עולה
שבבגרותם הצעירים היו נמוכים
בארבעה סנטימטרים בהשוואה
לצעירים ששתו חלב.

לא הכל גנטיקה
ממצא מעניין נוסף הראה שהילדים
שלא צרכו חלב לא הצליחו לממש
את הפוטנציאל הגנטי שלהם.
כלומר ,הם היו נמוכים ב־ 4ס"מ
בממוצע מהוריהם ששתו חלב
במהלך חייהם .חלק מהילדים
שלא שתו חלב היו נמוכים ב־10
סנטימטרים מהוריהם.
נתון מפתיע שעלה מהמחקר גילה,
שאצל צעירים אלרגיים לחלבון חלב
קיימת צריכה נמוכה של חלבון (2/3
מהצריכה המומלצת לגילם) .מדובר
במצב שאינו נפוץ בתזונה המערבית.
אך לא רק בגזרת החלבון התגלתה
צריכה נמוכה ,צעירים אלרגיים
צרכו פחות סידן ,זרחן ,ויטמין A
וריבופלבין (ויטמין  )B2לעומת
קבוצת הביקורת.
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מחקר זה מחדד את החשיבות
הטמונה בתזונה שמספקת לגוף את
כל הרכיבים הדרושים לגדילה.
לכן חשוב שילדים האלרגיים למזון
כלשהו או נמנעים מקבוצות מזון
מסוימות יהיו תחת מעקב מקצועי.

למה חלב כל כך חשוב
במיוחד לילדים?
חלב הינו המזון הראשון של יונקים,
המספק את כל צורכי האנרגיה
ורכיבי המזון הדרושים לשם גדילה

 Dוהורמונים נוספים ,מבטיחים
רמה תקינה של סידן בדם ,החיונית
לאבטחת קיום החיים .בהיעדר
אספקה נאותה של סידן מהמזון,
כדי להבטיח רמה תקינה של סידן
בדם ,מערכת בקרה הורמונאלית
מתוחכמת דואגת לשחרר סידן לדם
מהעצם (.)4
החלב מהווה את אחד המקורות
העיקריים לסידן בתזונה .במחקרים
נמצא קשר חיובי בין סידן ממוצרי
חלב להרכב וצפיפות העצם .כלומר

מה בדקו? מטה־אנליזה"( ,מחקר על"
המסכם נתוני מחקרים קודמים) שבדק
את הקשר בין צריכת חלב ומוצריו
וגדילה לגובה ( )3מצא קשר חיובי
בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה,
כלומר ,ילדים שאכלו יותר חלב היו
גבוהים יותר
והתפתחות תקינים בשלבי החיים
הראשונים.
חלב מכיל חלבון איכותי ומינרלים
כגון סידן ,אשלגן ,מגנזיום ,פוספט
ואבץ )1,2( .צריכה מספקת של חלב
ומוצריו בילדות ובגיל ההתבגרות
יכולה להשפיע בצורה חיובית על
גדילה ,בריאות העצם ומסת שריר.

בריאות עד העצם
העצם בנויה מבסיס חלבוני בתוכו
משוקעים מינרלים ,בעיקר סידן,
בשילוב עם זרחן ומגנזיום .ויטמין

קשר שהראה שככל שצריכת הסידן
ממוצרי חלב גדלה ,צפיפות העצם
בקרב ילדים עלתה (8־.(5
מחקר ישראלי מראה שהימנעות
מחלב ומוצריו לאורך זמן עלולה
לפגוע בבריאות העצם .המחקר מצא
שילדים שנמנעים ממוצרי חלב למשך
תקופות ארוכות סובלים מצריכת
סידן נמוכה ,מצפיפות עצם נמוכה
בבגרות ,משיא מסת עצם נמוך יותר
ומסיכון מוגבר לאוסטיאופורוזיס ואף
שברים בגיל צעיר ,בהשוואה לילדים
ששותים חלב.

הילדים שלא צרכו חלב היו נמוכים ב־4
ס"מ בממוצע מהוריהם ששתו חלב
במהלך חייהם

אז מה הקשר בין
צפיפות עצם ושברים?
אוסטיאופורוזיס ושברים עשויים
לקרות למרות המודעות לתזונה
נכונה וצריכה גבוהה יותר של
מקורות צמחיים לסידן או מזונות
מועשרים בסידן.
צפיפות עצם נמוכה מגדילה את
הסיכוי לשברים בעקבות חבלה בגיל
צעיר ושברים אוסטיאופורוטיים
בגיל המבוגר.

רגע ,אוסטיאופורוזיס
בגיל ?20
לגבי הסיכון לאוסטיאופורוזיס,
אף שהגיל הממוצע במחקר
היה  ,20ואוסטיאופורוזיס
היא מחלה של הגיל המבוגר,
שלרוב מתגלה בעשורים
השישי־שביעי לחיים,
החוקרים מצאו ששליש! ()!27%
מהצעירים האלרגיים סבלו
מאוסטיאופורוזיס ,לעומת 0%
בקבוצת צורכי החלב.
עוד נמצא שצריכת הסידן הייתה
18.50 X 33.50
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נתון מעניין הראה שההשפעה הגדולה
יותר על הגדילה הייתה בקרב ילדים
.ובני נוער שנמוכים יחסית לבני גילם
0.4 מטה אנליזה זו הראתה שיפור של
ס"מ נוספים לצמיחה השנתית לגובה
 מ"ל245( לכל תוספת של כוס חלב
)חלב ליום

לא על הסידן
לבדו יחיה האדם
חלב ומוצריו מספקים סידן עם
ספיגה גבוהה התורם לבניית עצם
 אך בנוסף לסידן מוצרי,לאורך זמן
חלב מספקים רכיבים תזונתיים
 מגנזיום וחלבון,כמו אשלגן
שחיוניים לבנייה ולהתפתחות
העצמות ולהקטנת איבוד העצם
.שתלוי בגיל
* מוגש באדיבות מועצת החלב

נמוכה משמעותית בקבוצת
,) מ"ג ליום335( האלרגיים
768( לעומת קבוצת הביקורת
 הממצא מפתיע משום.)מ"ג ליום
שעל אף שהצעירים האלרגיים
צרכו יותר מקורות סידן צמחיים
 יותר,)(כמו ירקות המכילים סידן
 ונטלו,מזונות מועשרים בסידן
יותר תוספי סידן יחסית לצורכי
 הם לא הצליחו לפצות על- החלב
המחסור וצרכו משמעותית פחות
.סידן
18.50 X 33.50

בשיתוף

עמוס דה-וינטר

עתיד הרפת
הישראלית

ענף הרפת הינו אחד הענפים היחידים בישראל שעדיין נותר בתכנון ואינו חשוף לתחרות
חופשית  #האם יישאר כך בעתיד?  #הדרישות הסביבתיות מהרפת הולכות וגוברות
והמחסור בבנים ממשיכים מאיימים על קיומה של הרפת המושבית  #ומה חושבים
הצעירים שנכנסו לענף על עתיד הרפת הישראלית?

ב

־ 2013יצא מתווה לוקר
להתייעלות הרפת
הישראלית לדרך .חלק
לא מבוטל מהרפתנים
במושבים פרשו ,רפתות מושביות
רבות התאחדו כדי לעמוד במכסה,
תוך השקעה בטכנולוגיה המא־
פשרת התייעלות ועמידת הרפת
בתקני המאה ה־ .21האירוניה
במתווה לוקר ,חרף כל הביקורת
שנמתחה עליו ,היא שהמתווה
שימש במידה רבה טריגר לצעירים
רבים לחזור למושב ולהיכנס לענף
הרפת ,בעיקר כבנים ממשיכים,
כדי להציל את מפעל החיים שבנו
הוריהם.
יישום המתווה כבר הסתיים ,אך
עדיין לא ברור מה יהיה גורלה
של הרפת המשפחתית בעתיד.
האם התכנון בענף החלב ימשיך
להתקיים? האם ישנם די צעירים
שיוכלו להמשיך את ענף הרפת
הישראלי המפואר גם בעתיד? ומה
הצעירים שנכנסו לענף חושבים
על עתיד ענף הרפת?
מרבית הצעירים העובדים היום
בענף הרפת חברים בקבוצת
“פורום הרפתנים הצעירים”,
שהוקמה על ידי אלעד תמיר וגל
שוורץ ,וחבריה מונים (בווטסאפ)
כ־ 120חברים .מאז הקמת הפורום,
לפני כשלוש שנים ,הלכה קבוצת
הצעירים והתחזקה גם מבחינה
פוליטית והיום הצעירים מעורבים
גם ברמה הפוליטית בהתאחדות
מגדלי בקר לחלב.
“הכל התחיל כשביקשתי ממועצת
החלב שיעשו לנו קורס על כלכלת
הרפת ”,מספר תמיר“ .הם הרימו
את הכפפה ובקורס פגשתי שני
חבר’ה ,גל שוורץ ודרור צייזלר
ויחד ארגנו את המפגש הרא־
שון .זה היה בעמק חפר ,עשינו
‘על האש’ ובאו כ־15־ 10אנשים.
במפגש הבנו שיש צורך ורצון
בהקמת הפורום ,המפגש הפיח רוח
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הממשיכים וכמה מהם ימשיכו
לנהל את הרפת .כרגע בהחלט
אין מספיק צעירים וצריך לחשוב
איך יוצרים מצב שבן ממשיך
שקיבל משק ורוצה להיכנס לענף
הרפת ,אכן תהיה לו האפשרות
לעשות את זה .אם נשכיל להקים
התארגנות של הרפת המושבית
שתיתן את המעטפת של ערבות
הדדית וסולידריות – אני חושב
שכך כוחנו יגבר עוד יותר”.

רפת היי־טק

אלעד תמיר“ .ליצור התארגנות של הרפת המושבית”

חדשה בקרב הצעירים והתחלנו
לארגן את המפגש השני ,בניצני
עוז ,במשק של יערה מיצרי .הזמנו
את מיכל קראוס ,מנכ”לית מועצת
החלב ואביתר דותן ,מההתאחדות
והגיעו כ־ 40איש .כל השאר זה
היסטוריה .עם הזמן החבר’ה נכנסו
לפוליטיקה ,להנהלות ,לייצור ,יש
לנו קבוצת ווטסאפ פעילה מאוד
ואנחנו מקיימים מפגשים שלושה
פעמים בשנה”.
פורום הרפתנים הצעירים מורכב
בעיקר מרפתנים מושבניקים,
אם כי בהמשך הצטרפו אליו גם
רפתנים מהקיבוצים.
כיצד אתה רואה את עתיד הרפת
המושבית?
תמיר“ :הרפת המושבית תמשיך
להתקיים ,השאלה באיזו מתכונת?
זו שאלת המיליון דולר ובאיזו
תצורה? האם היא תהיה מאחורי
הבית או באיזה מתחם מרוחק מה־
מושב? לחלק מהמושבניקים ,לאלה

שאין להם חלקה א’ ,יש בעיה של
שטח להתרחב והם מחפשים אל־
טרנטיבות ,לאחר שהגיעו לגבול
היכולת להתרחב.
“מה שישמור על הרפת המוש־
בית בעתיד זה אורך הנשימה של
המושבניקים ובעיקר רוח הלחימה.
תראה ,רפתות מושביות רבות,
למרות שהגיעו לחוסר רווחיות
ולקושי הכלכלי – שינסו מותניים
והרפת נשארה על הרגליים2016 .
הייתה שנה גרועה ,הגיעו כל
ההורדות של מתווה לוקר .בסופו
של דבר את הרפת במושב מושכים
כח הרצון להישאר עם הרפת,
לדעתי הרבה יותר מהקיבוצים,
שם ההנהלה מרוחקת והשיקולים
יותר כלכליים.
“אצלנו קיומה של הרפת זה עניין
יותר משפחתי ,רגשי וכל אלה
מהווים שיקולים משמעותיים
בקבלת ההחלטות .הישרדות הרפת
המושבית תלויה ברובה בבנים

רבים מהצעירים ברפת עזבו בעבר
את המושב ,רכשו השכלה ,עבדו
בעבודות ,חלקן מאוד מכניסות
ואז החליטו – איש איש מסיבותיו
הוא  -לחזור לענף הרפת .אברי
אלוני ( ,)37ממושב גבעת יואב,
עזב עבודה מבטיחה בהיי־טק
לטובת עבודה ברפת המשפחתית
בגבעת יואב.
איך בן אדם עוזב עבודה בהיי־
טק ,עם משכורת יפה ומחליט
לחזור לעבודה עם פרות?
אלוני“ :אתה יודע מה? שאלה
טובה! גדלתי ברפת ,כל יל־
דותי עברה ברפת והיה זה רק
טבעי שאם אני חוזר אז אני חוזר
לעבודה ברפת .בהיי־טק הייתה לי
אחל’ה עבודה ,הרווחתי באמת יפה,
אבל אין לך זמן ליהנות מהכסף.
יש לי עדיפויות בחיים ,נולד לי
ילד ובשלב מסוים החלטנו לשים
דגש על איכות חיים ומה לעשות,
היי־טק לא נותן לך את זה .אז
באנו לכאן ,לרפת של אבא שלי,
שקיימת  40שנה.
“אנחנו ארבעה אחים ,אני הצעיר
ביניהם ואף אחד מאתנו לא תכנן
לחזור לרפת .ואז הגיע ‘מתווה
לוקר’ והיה לי ברור שאם לא אח־
זור – הרפת תיסגר .כך יצא העי־
תוי ,אבל היום אני חושב שגם ללא
מתווה לוקר הייתי חוזר למושב,
אולי בשלב יותר מאוחר .עבורי זה
18.50 X 33.50
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אלעד תמיר“ :מה שישמור על הרפת
המושבית בעתיד זה אורך הנשימה
הגדול של המושבניקים ובעיקר רוח
הלחימה וזה מה שיביא להישרדותה.
תראה ,רפתות מושביות רבות ,למרות
שהגיעו לחוסר רווחיות ולמרות הקושי
הכלכלי – שינסו מותניים והרפת
נשארה על הרגליים”

אברי אלוני“ .היה לי ברור שאם לא אחזור – הרפת תיסגר”

היה ‘לחזור או לסגור’ ולכן באנו
לכאן בעיצומו של התהליך”.
ואז היית צריך להשקיע המון כסף,
כדי לייצר פרנסה...
אלוני“ :לפני חמש שנים ,היה לנו
 700אלף ליטר ומאז קנינו מכסות
חלב והיום אנחנו עומדים על
 1.15מיליון ליטר .נכון ,השקענו
המון כסף ,רק במכסות השקענו
כמעט מיליון שקל .בנוסף ,הגדלנו
מכסות ,השקענו בטכנולוגיות
מייעלות וחדשות ואני מאוד מקווה
שבקרוב נתחיל לקטוף את פירות
ההשקעה.
“זה קצת מפחיד ,אבל תמיד
עומדת לנגד עיניי העובדה שבכל
עסק אחר אתה נחשף לסיכון
ודווקא בענף הרפת יש מכסות ,יש
תכנון ועל זה אתה איכשהו בונה
שהכל יהיה בסדר”.
יש מספיק צעירים כדי לקיים את
הרפת המושבית בעתיד?

אלוני“ :לא יודע בדיוק מהו היחס
בין הצעירים למבוגרים ,מה
שבטוח שהם יותר מאתנו ,כי מן
הסתם על כל צעיר יש לפחות
מבוגר אחד ,בעל הרפת .מה שכן
בטוח ,שיש כאן קבוצת צעירים
חזקה ומגובשת מאוד ,אנחנו מאוד
מורגשים בפעילות הפוליטית של
הענף ובהחלטות החשובות ,עם
ההתאחדות”.
איך אתה רואה את עתיד ענף
הרפת בעוד 51־ 02שנה מהיום?
אלוני“ :תראה ,ב־ 50השנים
האחרונות עלה קצב צריכת החלב
־ב־ 2%בשנה ואם נמשיך כך ,ביד�י
עה שהרפתנים ממשיכים להתבגר
במושבים ,אז אין מה לעשות -
בעוד 15־ 20שנה כולנו נכפיל
את המכסות שלנו באופן טבעי.
לי ספציפית יש בעיה עם הגדלת
הרפת כי השטח שלנו מאוד קטן,
4־ 3דונם ואין לאן לגדול .אז

אנחנו משכירים סככות וכל הזמן
מתרוצצים עם טרקטור ועגלה כדי
לעבור ממקום למקום .אנחנו לה־
קים עכשיו שטח משקי חדש מחוץ
לגבעת יואב ,בעיקר לרפתות
אבל לא רק ,שייתן לחברים כאן
מקומות יותר מרווחים ואני מקווה
שתוך עשר שנים יהיה לנו מקום
חדש בשטח חדש מודרני מרווח,
עם אופק ל־ 50שנה קדימה .אז גם
יהיה זמן להתמודד עם האתגרים
הקשים של איכות הסביבה יזרקו
עלינו בעתיד .מבחינתי ,זה האתגר
והחזון העיקרי שלי”.

מאם לבת
כבר אמרנו ,כל צעיר או צעירה
הגיעו חזרה לרפת מסיבות שונות.
ענבל סיבוני ( ,)33ממושב תל
עדשים ,קבלה את הרפת בירושה,
לאחר שהתייתמה מהוריה בטרם
עת" :אני דור רביעי לניהול
הרפת" ,היא מספרת" ,הרפת
הוקמה ב־ 1923ע"י שרה ויהושע
רוזנסקי ולאורך הדורות עברה
בירושה מאם לבת וכל מי שניהל
אותה לפני היו נשים".
ואיך הגעת לעבודה ברפת?
סיבוני" :כל חיי עבדתי ברפת
ולפני כתשע שנים קיבלתי על
עצמי את ניהול הרפת .למעשה
הייתי סטודנטית במכינה וכבר
נרשמתי ללימודי חינוך גופ־
ני במכון וינגייט .ואז אבי חלה
ודחיתי את הלימודים בשנה ובשנה
הזאת למדתי את עבודת ניהול
הרפת .אחר כך יצאתי ללימודים,
אבי נפטר ואז הייתי צריכה לקבל
החלטה”.
בעצם נשארת לבד עם רפת?
סיבוני“ :נכון ,היית אז רווקה
צעירה ב ת  25ובזכות הגנים הט�ו
בים של אבא שלי ,שכנראה ירשתי
ממנו ועם הרבה הדרכה ועזרה
שקיבלתי מאנשים ,הצלחתי לנהל
את הרפת לבד .בהמשך הצלחתי,

ביחד עם בן זוגי ,להביא אותה
לרמה גבוהה במיוחד .ברפת שלי
עובדים רק פועלים ישראליים,
אצלי זה עיקרון ,אני מאמינה
במוצר שכולו ישראלי”.
את חברה בפורום הרפתנים
הצעירים? לדעתך יש מספיק
צעירים בענף הרפת?
סיבונ:י“ :אני חברה בפורום הצע�י
רים ,אם כי אין לי זמן להשתתף
בפעילויות ,אבל בעצם קיום
הפורום נחשפנו לדור ההמשך -
בעצם רובם ככולם בנים ממשיכים
שצריך לזכור ,רובם עדיין לא
הבעלים של הרפתות ,ההורים הם
הבעלים .נכון הפורום לא כל כך
גדול אך יחד עם זאת ,צריך לזכור
שגם מספר הרפתות הצטמצם
מאוד והמבוגרים לאט ,לאט
משחררים ונותנים את ניהול הרפת
לדור ההמשך”.
איך את רואה את עתיד הרפת
הישראלית? האם בעתיד יבטלו
את התכנון בענף?
סיבוני" :אלף ,קשה לי להאמין
שיבטלו את התכנון .יצא לי לבקר
במדינות בהן ביטלו את המכסות
וזה קטסטרופה ואני מקווה שגם
מועצת החלב וגם הנציגים שלנו
יהיו די אסרטיביים כדי להילחם
על המשך התכנון והמכסות .אנחנו
רואים מה קורה בסקטורים אחרים
שבהם ביטלו את התכנון ,בעיקר
בענפי הפירות והירקות – אז אני
מאמינה שאצלנו ימשיכו לשמור
ולהילחם על שימור המכסות.
"בעתיד אני מאמינה שיישארו
רפתות מושביות שרק יילכו ויגד־
לו .אני רוצה להאמין שלא ייסגרו
עוד רפתות במושבים ,מקווה שה־
ממשלה לא תערים קשיים ושיקלו
על המצב הקיים ,אך אין לי ספק
שהענף הזה ימשיך להתקיים".
לפעמים את מצטערת שנסיבות
החיים הובילו אותך לעבודה
ברפת?

ענבל סיבוני“ .אני מאמינה שיישארו רפתות מושביות שרק יילכו ויגדלו"
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פלג אוריון“ .אני בטוח שלא עשינו מספיק ,תמיד אפשר לעשות יותר”

סיבוני“ :לא היה לי את השליטה
על נסיבות החיים שבגללם הגעתי
לרפת ,אבל אני כאן ואני מאוד
מרוצה ממה שאני עושה .מבחינתי
גם לא הייתה אופציה אחרת ,לא
הייתי נותנת למפעל החיים האדיר
הזה להיסגר ,יש לי בנות צעירות
כך שאני רואה לזה המשך ,כך
שבגדול ,אני ממש לא מצטערת”.

יהיה טוב יותר
איתי ישי ,רפתן צעיר ממושב
גילת שבנגב הצפוני ,נכנס לרפת
כבן ממשיך ברפת של אביו ,יוסי
יישי ,לשעבר מנכ”ל משרד הח�ק
לאות ורפתן.
איך אתה רואה את ענף הרפת
בעתיד? האם להערכתך ימשיך
הענף להיות בתכנון?
ישי“ :הענף נחשב לענף הכי יציב
מבין ענפי החקלאות .העובדה
שהרפתן הישראלי יודע לייצר את
החלב האיכותי ביותר בעולם בי־
עילות גבוהה מביאות אותנו למצב
בו עתיד הענף מובטח לפחות
בשנים הקרובות .הרפת הישראלית
נשענת על משטר המכסות ,ואילו
כישלון ביטול המכסות באירופה
מביא את כולם להבנה ,שלא יעזו
לנסות ולבטל את המכסות .עוד
הוכח שהציבור בישראל איננו
מקבל באהבה טעמם של מוצרי
חלב מיובאים ,מה שמעניק לנו
הרפתנים את ההבנה שהציבור
הישראלי אינו מוכן להתפשר על
איכותו וטעמו של החלב ומוצריו,
גם אם מדובר בתוספת של כמה
אגורות למוצר.
“כיום מתגבשת הבנה בקרב מקבלי
ההחלטות כי לא ניתן לייצר חלב
בעלות זולה יותר ,וכי מדובר
18.50 X 33.50

בשיתוף

בענף Low־ Tecשבהכרח אין
בו יתרון לגודל ,כך ככל שניתן
לעשות זאת ,יש לחזק את הרפתות
הקיימות ולהגדיל את מספרן,
לטובת שמירה על שיטחה של
מדינת ישראל .עוד מבינים בש־
לטון המרכזי כי שורשו של מחיר
המדף היקר נובע מפערי התווך
המטורפים ,שגוזלים כל החברים
בשרשרת מלבד הרפתנים ,כך
שלמיטב הבנתי הצעדים הבאים

איתי ישי“ .עדיין אין מספיק צעירים ולטעמי ניתן לעשות זאת בקלות רבה”

המשפחה והקהילה ,וההבנה כי ניתן
לשלב איכות חיים טובה במושב,
יחד עם עבודה מתגמלת ,תוך קיום
חיי משפחה ברפת המשפחתית.
“לדעתי ,על אף שישנה כמות
נכבדה של צעירים ועל אף שהיא
ממשיכה וגדלה ,עדיין אין מספיק
צעירים ולטעמי ניתן לעשות זאת
בקלות רבה יותר ממה שנדמה
למקבלי ההחלטות – כל עוד
ירצו בכך! כי אם הצליחו לגרום

ענבל סיבוני“ :היית אז רווקה צעירה
בת  25ובזכות הגנים הטובים של אבא
שלי ,שכנראה ירשתי ממנו ועם הרבה
הדרכה ועזרה שקיבלתי מאנשים,
הצלחתי לנהל את הרפת לבד .בהמשך
הצלחתי ,ביחד עם בן זוגי ,להביא אותה
לרמה גבוהה במיוחד”
שינקטו יכוונו כנגד אותם גורמים.
“כל אלו מובילים אותי להכרה כי
עתידו של הענף יהיה טוב יותר
מכפי שהוא היום ,על אף הקשיים
שמערימים עליו מקבלי ההחלטות
בשלטון המרכזי במדינת ישראל,
לעת עתה”.
האם לדעתך יש מספיק צעירים
ברפת המשפחתית ,בכדי שהענף
ימשיך להתקיים בעתיד?
ישי“ :כיום אנו רואים הגירה
חיובית של בנים שבעבר עזבו את
הענף ,חזרה לעסוק בו .הדבר נובע
מהרצון לנסות ולהפסיק את סגנון
החיים המשוגע המתנהל בעולם
העסקי ‘מחוץ למושב’ ,שבו עובדים
מסביב לשעון ומאבדים את חיי

לאנשים בעזרת תמיכה ממשלתית
לעזוב את ביתם ולהתגורר בהתנ־
חלויות שכוחות אל ,משימת השבת
הבנים אל החקלאות היא אתגר
פשוט יותר”.

צריך לעשות יותר
פלג אוריןון ,מנהל ענף המשק ב�ת
נועת המושבים ורפתן־שותף ברפת
“שביל החלב” ,שבכפר ויתקין,
אופטימי לגבי עתיד הרפת היש־
ראלית“ :אני חושב שאם מדינת
ישראל רוצה להבטיח אספקת מזון,
בעיקר לנוכח המיקום הגיאוגרפי
שלנו במזרח התיכון וגם העובדה
שכבר הגענו למצבים של סגירת
הגבולות והשבתת נמל התעופה

(צוק איתן) ,היא חייבת להמשיך
לדאוג לביטחון המזון שלנו וחלק
בלתי נפרד מביטחון המזון זה
אספקה סדירה של מזון טרי ,כולל
חלב ומוצריו.
“על מנת שזה יקרה חייבים
לדאוג לחקלאות חזקה ,יציבה,
רווחית – חקלאות שמובילה קידמה
ויש הרבה קדימה וטכנולוגיות
חדשניות בענף הרפת .כאשר
נתנייהו נוסע לחו”ל הוא תמיד
מתגאה בהישגים הטכנולוגיים של
החקלאות הישראלית אך כשחוזרים
ארצה אנחנו מוצאים מציאות
אחרת של חוסר יציבות ,של פערי
תיווך שמכים בחקלאי”.
איך מושכים יותר צעירים לענף
הרפת?
אוריון“ :אם אנחנו רוצים ענף חלב
שמושך אליו את הצעירים חייבים
לתת לאנשים תחושה של וודאות.
בן ממשיך שהולך היום להשקיע
ברפת צריך את הביטחון שיהיה בי־
קוש לתוצרת בעתיד ,עליו להיות
בטוח שיהיה מחיר הוגן על מנת
שהרפת תוכל לקיים את עצמה
ולשלם על ההתחייבויות הכספיות
שהוא לקח על עצמו בהשקעה.
“בגדול ,אני חושב שכל נושא
הצעירים בענף הרפת מטופל מאוד
יפה במסגרת התאחדות מגדלי
הבקר לחלב ,יש קבוצה מצוינת
של צעירים בענף ,חבר’ה ברמה
הכי גבוהה שבהחלט יכולה לשמש
מודל לענפים חקלאיים אחרים .אני
בטוח שלא עשינו מספיק ,תמיד
צריך לעשות יותר אבל יש כאן
קבוצה של צעירים שהיא הגרעין
של דור ההמשך ,שיכולה להוות
דוגמא לצעירים נוספים שיכנסו
בעתיד”.
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חקלאות
אקולוגית כחלק
בלתי נפרד
ממארג השטחים
הפתוחים

מטע שקדים בממשק מופחת הדברה ועיבודים עמק יזרעאל (צילום :אוריאל בן חיים)

ניטור חומרי הדברה בסמוך לאזורי מגורים  -פרויקט משותף של
מרכז המועצות האזוריות ומועצה אזורית עמק חפר
דר' לירון אמדור* ,מכון דש"א,
המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט,
אוניברסיטת תל אביב
אוריאל בן – חיים** ,ראש תחום
חקלאות וסביבה ,מרכז המועצות
האזוריות

ב

שנים האחרונות פועלים
במקומות שונים בארץ
מגוון פרויקטים ,שמטרתם
לשפר ולחזק מודלים
של חקלאות אקולוגית  -חקלאות
תומכת סביבה .פרויקטים מסוג זה
מיושמים במועצות אזוריות מגידו,
גולן ,לב השרון ,עמר חפר ,יואב
ועוד .המטרות רבות ושונות :יצירת
מסדרונות אקולוגיים המאפשרים
מעבר גנים של בעלי חיים וצמחים
במרחב ,מעבר להדברה משולבת
דרך חיזוק אוכלוסיות של אוביים
טבעיים ,טיפול מתאים בפסולות
חקלאיות ,פיתוח שבילי הליכה
ונופש במרחב הכפרי עבור הציבור
הרחב ,ועוד .אחד האתגרים
המורכבים הינו צמצום השימוש
בחומרי הדברה בחקלאות ,והפחתת
החשיפה לרחף חומרי הדברה עבור
האוכלוסיה המתגוררת באזורים
חקלאיים.
השינוי הדמוגרפי במגזר הכפרי
והצטמצמות קו המגע בין
האוכלוסיה לחקלאות ,הביאו למגוון
קונפליקטים ,שהבולט ביניהם קשור
בשימוש בחומרי הדברה .אנשים
רבים עוברים לגור באזורים כפריים,
מתוך רצון למצוא שקט ,שלווה ונוף
חקלאי ירוק ומשגשג; אך מצד שני
ישנו חשש מההשפעות הבריאותיות
של חומרי ההדברה .באזורים
רבים ושונים מתארגנות קבוצות
תושבים ,חלקן בהרחבות החדשות
אך גם מקרב האוכלוסייה הוותיקה,
במטרה לפעול לצמצום החשיפה של

16

התושבים לרחף חומרי ההדברה.
שיעור משמעותי מהפעילות
החקלאית בישראל מתבצע בסמוך
לאזורי מגורים ,כולל בתוך יישובים
עירוניים .כ 16%-מהשטחים
החקלאיים המעובדים בישראל
מצויים במרחב של עד  50מ' מאזורי
מגורים .באזור המרכז ,בין חדרה
וגדרה ,ישנם כחצי מיליון דונם
שטחים חקלאיים מעובדים ,מרביתם
בגידולים של מטעים וירקות
הדורשים הדברה .לא ניתן לבטל
את החקלאות בסמוך למגורים,
שכן המשמעות היא אובדן שטחים
חקלאיים נרחבים.
בכדי למצוא פתרונות שיאפשרו
קיום של מגורים וחקלאות זה בצד
זה ,יזם מרכז המועצות האזוריות
יחד עם מועצה אזורית עמק חפר,
פרויקט ניטור ומחקר ביישובי
האזור .לפרויקט ,הממומן על ידי
קרן נקודת ח"ן ,שותפים משרד
החקלאות ,משרד הבריאות ,נציגי
המועצה האזורית ,החקלאים
והיישובים ,וכן חוקרים ממכון
דש"א ,מאוניברסיטת תל אביב
ומהאוניברסיטה העברית.
הצעד הראשון בפרויקט הינו למדוד
את כמות חומרי ההדברה באוויר
לאחר הריסוס ולראות אם היא
גבוהה מהמקובל .אך כאן מתגלה
בעיה מהותית :לא קיים כיום תקן
בנוגע לריכוזים המותרים של
חומרי הדברה באוויר ,לא בישראל
ולא במרבית המדינות בעולם .יש
להבדיל כאן בין חשיפה לחומרי
הדברה באכילה ,למשל כתוצאה
משאריות חומרים הנשארים על
הפרי או הירק ,לבין חשיפה בנשימה.
בנוגע לחשיפה באכילה ,קיימים
תקנים והם נאכפים על ידי הרשויות
בשדה וברשתות השיווק.
לעומת זאת ,בנוגע לחשיפה

לחומרי הדברה בנשימה ,שממנה
מודאגים מרבית המתגוררים בסמוך
לשטחים חקלאיים ,לא קיימים
תקנים .במסגרת המחקר נערכה
סקירה מקיפה של המצב בעולם,
על ידי דר' רונית ג'וסטו ,מומחית
למשפט בינלאומי ,וממנה עולה כי
האסטרטגיה העיקרית להתמודדות
עם הבעיה הינה עידוד יוזמות
מקומיות של הידברות והסכמות
וולונטריות בין החקלאים ושכניהם.
באמצעות ערבי דיון ועיון משותפים,
סדנאות ,הצגת מידע ותיאום מול
הציבור ,ניתן להפחית חששות,
ולהביא לשיתוף פעולה.
נראה כי התרופה המידית הינה
פיתוח חלופות לצמצום החשיפה של
תושבים לחומרי הדברה .חלופה אחת
הינה לצמצם את כמות הריסוסים,
או לעבור לחומרים רעילים פחות.
משרד החקלאות עושה בשנים
האחרונות מאמצים רבים להוצאת
חומרי הדברה "קשים" משימוש,
ולמציאת פתרונות אלטרנטיביים,
למשל שימוש במלכודות במקום
בריסוסים ,שימוש בחרקים שהינם
אויבים טבעיים של מזיקים
חקלאיים ,בבלבול הורמונלי של
מזיקים ועוד .מאמצים אלו נושאים
פרי ,ולפי נתוני הלמ"ס ,בשלוש
השנים האחרונות חלה ירידה של
כ 50%-בשימוש בקוטלי חרקים
בחקלאות הישראלית (קוטלי חרקים
הם חומרי ההדברה בעלי ההשפעה
הבריאותית המשמעותית ביותר).
אפשרות נוספת לצמצום הקונפליקט
הינה להגיע להסכמות בין החקלאים
והתושבים בנוגע לתזמון ההדברה.
לדוגמא ,בחלק מיישובי עמק חפר
מתקיים תיאום ויידוע בין החקלאים
והתושבים ,כך שהחקלאים מודיעים
מראש על מועדי הריסוסים הצפויים,
באמצעות רשימות תפוצה או באתר

שדה תותים לצד שיקום אזורי מעבר
להגדלת מגוון ביולוגי וביסוס אויבים
טבעיים (צילום :אוריאל בן חיים)

האינטרנט של היישוב ,והתושבים
יכולים להיערך בהתאם.
במסגרת הפרויקט בעמק חפר,
נערכת בדיקה האם אכן ניתן ליישם
בהצלחה מנגנון תיאום שכזה.
הושגו הסכמות מצד חקלאים בענפי
הפרדס ,תפוחי האדמה והאפרסמון,
שיודיעו לחוקרים בכל פעם שהם
מתכננים ריסוסים .הממצאים
הראשוניים מצביעים על כך שחומרי
ההדברה שבשימוש הם רבים מאוד
(למעלה מ 1,000-חומרי הדברה
מורשים בישראל) ,ו"מתנהגים"
בצורות שונות ,כתלות במידת
הנדיפות של החומר ,עונת השנה,
הזמן ביום ,ועוד.
פתרון נוסף הינו יצירת חייץ בין
אזורי המגורים והשדות ,למשל
באמצעות שורות של עצים ושיחים
צפופים .ממחקרים בעולם עולה כי
העלווה של השיחים והעצים קולטת
את חומרי ההדברה ,וניתן להפחית
את הרחף עד כדי  .95%בדיקה של
פתרון זה בישראל נדרשת למחקרי
המשך.
מרכז המועצות האזוריות ממשיך
לקדם מחקר ויישום בתחום חקלאות
אקולוגית כחלק מתפישת ניהול
השטחים הפתוחים לטובת כלל
תושבי מדינת ישראל.
* lironam@tauex.tau.ac.il
** uriel@azoriot.co.il
18.50 X 33.50
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מקצוענים בגנים.

לקבלת רשימת תחנות השרות והמכירה שלנו שלחו הודעת
 SMSעם המילים נקודות מכירה למס' 052-9994488
18.50 X 33.50

ש .ונציה ובניו בע"מ
בישראל
יבואנית
טל03-5203400 .

ש.ונציה יבוא ושיווק מותגי גינון

עמוס דה-וינטר

על חלב,
גבינות ותיירות
מלבד מחלבות הענק המוכרות לכולנו פזורות ברחבי הארץ עשרות מחלבות בוטיק,
המייצרות מוצרי חלב שונים ,ברמה שלא הייתה מביישת יצרנים ידועים באירופה  #חלק
מהמחלבות אף מקיימות סיורים מודרכים ,סדנאות גיבון ופעילויות חווייתיות ,שמעצימות
את חווית הביקור
יער בן שמן  -מפעל הייעור של
קק"ל שאין לו אח ורע בעולם החל
בנטיעת העצים הראשונים ביער
על שם הרצל ב־ .1988כיום נמצא
באותו מקום יער בן שמן " -הריאה
הירוקה" הגדולה ביותר בלב הארץ.
כ־ 22אלף דונמים של יערות,
מסלולי הליכה ומרחבי פיקניק
שמהווים את אתר הנופש העיקרי
לתושבי המרכז.
דרכי הנוף ביער משולטות וחושפות
לאורכן נופים ואתרים בעלי חשיבות
היסטורית.

מצפה מודיעין  -מיד בכניסה
למצפה מודיעין בולט לעין מגדל
התצפית שמתנשא לגובה בצורת
לפיד בוער ומסמל את נס המרד
החשמונאי .ממרומי המגדל נשקפת
פנורמת נוף מרשימה לעבר ערי
השפלה מנתניה בצפון ועד אשקלון
בדרום .ניתן לראות את העיר אלעד,
יער גבעת כוח ,שוהם ,מורדות הרי
שומרון ,גוש יישובי שילת ,פארק
קנדה ויער מודיעין.
המצפה נבנה ב־ 1963ולמרגלותיו
הוקם אמפיתיאטרון המשמש

מחלבת המאירי
מחלבת המאירי שבצפת הנה המחלבה הראשונה בארץ ,ומייצרת
מזה  170שנה גבינות גורמה על טהרת גבינות הצאן בלבד .המחלבה
עורכת סיורים לקבוצות ויחידים המגיעים לביקור במחלבה .אי אפשר
שלא להתרשם עמוקות מהמקום המדהים ,הבנוי ארבעה מפלסים של
אבנים קטנות שנאספו אבן לאבן מסמטאות העיר העתיקה של צפת,
שנהרסה ברעש הגדול.
הסיור משלב סיפורים מרתקים על צפת ושושלת הדורות לבית
המאירי ,על מקור השם "גבינה צפתית" ועל הסודות הכמוסים ביותר
בהכנת הגבינות .במהלך הסיור מוקרן חזיון אורקולי הממחיש יום
ייצור במחלבה ,ולסיום יינתנו למבקרים טעימות מגבינות המחלבה.
משך הסיור כ 3/4-שעה ובסיומו אפשר לרכוש גבינות ומוצרים
מיוחדים נוספים מחנות המחלבה.

מחלבת המאירי ,המחלבה הראשונה בארץ
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לעריכת כנסים והופעות שונות.
במלחמת העצמאות היה במקום
משלט של צה"ל בשם דיר אבו־
סלאם .למרגלות המגדל משתרעת
רחבת דשא גדולה ועליה נטועים
עצי זית .בסמוך הוקם על ידי קק"ל
חניון פיקניק עם שולחנות ,שירותים
ומתקני משחקים צבעוניים ,מגלשה
ונדנדות.
יער חולדה  -בזכות מה שהחל
בחולדה נולד מפעל הייעור של
קק"ל והנוף הירוק נעשה מובן מאליו
לכולנו עד היום .לאחר מותו של
הרצל ,ב־ 1904הוחלט לטעת בחולדה
יער לזכרו ובמרכזו בית על שמו.
במלאת  50למדינה הוחלט לשקם 50
אתרים היסטוריים ,ובהם בית הרצל.
השיקום בוצע בסיוע ידידי קק"ל
בקנדה ובארה"ב ובשיתוף המועצה
לשימור אתרי התיישבות ורשות
הטבע והגנים ,וכלל הקמת מיצגים
המתארים פרקים בתולדות האתר,
התקנת תצוגה וסרט חוויתי בבית
הרצל ושיקום האנדרטה לזכר אפרים
צ'יזיק שנפל על הגנתו במאורעות
תרפ"ט.
לקראת יובל ה –  50של המדינה
גובשה תוכנית לשיקום  50אתרים

היסטוריים ,ובהם בית הרצל.
שיקומו של הבית על ידי קרן קימת
לישראל בסיוע ג'ון סירני מטורונטו
קנדה והכנת התצוגה שבו בתרומת
משפחת ברייאן צ'יזיקר מארה"ב
נעשו בתיאום ובשיתוף עם המועצה
לשימור אתרי התיישבות ורשות
הטבע והגנים ,והוא כולל גם הצבת
מיצגים המתארים פרקים בתולדות
האתר לאורך השביל המוביל את
הבית.
סיור בטרקטור כשעה־שעה
וחצי,במשק פרדס ,אורווה ,פינת חי,
דיר ,מרכז מבקרים
* במקום חנות גבינות
פארק לכיש אשדוד מלווה את
נחל אשדוד לאורך  2ק"מ .קק"ל
הקימה את הפארק ועיריית אשדוד
היא שמתחזקת את המקום .העירייה
גם הקימה את פינת החי ואת פארק
אתגרים הצמוד אליו.
נחל לכיש  -נחל לכיש מתחיל
את דרכו במדרונות המערביים של
הרי חברון .הערוץ המרכזי של הנחל
מתפתל לאורך כ־ 60ק"מ ,חוצה את
גבעות השפלה ומישור החוף ונשפך
לים סמוך לנמל אשדוד .הנחל הוא

יער חולדה( .צילום :ארכיון הצילומים ,קק"ל)
18.50 X 33.50
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עיזה פזיזה – מרכז מבקרים ,מעדניה ומגוון פעילויות

עיזה פזיזה
מחלבת עיזה פזיזה ,שבמושב טל שחר ,היא
מחלבת בוטיק מיוחדת המייצרת יוגורטים
ומגוון גבינות עיזים טריות ובשלות .כל
הגבינות הינן בייצור עצמי ,ללא שימוש
בחומרים משמרים ובשימוש החלב שנחלב
בדיר המשפחתי .במחלבה מועברים קורסי

גיבון מקצועיים לבודדים ולקבוצות קטנות.
במחלבה מרכז מבקרים ,המקיים סדנאות
ופעילויות חוויה המתאימות לכל גיל.
מגוון הפעילויות מותאמות לקבוצות באופן
אישי בתיאום מראש (משפחות  /ימי גיבוש
 /בתי ספר  /תיירים וכו…) .הפעילויות
חושפות את המבקרים לחוויה מרתקת ,החל
מאופן גידול העז ,דרך חליבה ,להכנת גבינה

ולטעימות של מוצרי המחלבה .המחלבה
מארחת קבוצות לסיורי טעימות ,פעילויות
חוויה ,סדנאות גיבון .כמו כן תמצאו בעיזה
פזיזה מעדניה (חנות גבינות) ותוכלו להזמין
קפה ,ארוחות גבינה ,מאפים וסלסלות פיקניק.
עיזה פזיזה מקיימת אירועי קוקטייל שקטים
ומיוחדים ,על בסיס מזנון גבינות העיזים ,יין
ולחמים

"חלב עם הרוח"  -משגב
חלב עם הרוח היא מחלבה ביתית בישוב ציורי בגליל התחתון .במקום
תוכלו להנות מארוחה בדואית תחת כיפת עלי הגפנים.
אי שם בגליל נסתרת בין הגבעות המוריקות ממוקמת חוות חלב עם הרוח
המחלבה הממוקמת ביודפת.
מייצרת כארבעה עשר סוגי גבינות החל מריקוטה וכלה בגבינות קשות...
גבינות בסגנון צרפתי ואיטלקי וכמובן הגבינות המקומיות הטריות כולן
על טהרת חלב העיזים האורגני.
הגבינות נמכרות אך ורק במתחם החדש של יודפת בסמוך ליער הקופים
ושמו "בואכה יודפת" .במתחם ממוקמת המחלבה והחנות.
ניתן לסעוד בחווה  -בתאום מראש בלבד
פארק לכיש אשדוד( .צילום :ארכיון הצילומים ,קק"ל)

נחל אכזב ,וזורמים בו בעיקר מי
שיטפונות .רק ליד השפך לים ניזון
הנחל ממי תהום גבוהים .לפיכך,
בשלושת הקילומטרים האחרונים שלו
הנחל מלא מים כל השנה ,ורוחבו
מגיע בקטע זה עד כדי  15מ' בערך.
בילוי בפארק לכיש  -הגדה
הדרומית עטורה במדשאות ובעצי
דקל .המזח הקטן שבגדות הנחל
מושך אליו צּבי ביצה רבים ,החיים
בנחל בהמוניהם .צבי הביצה באים
לכאן בגלל המנהג (המגונה) של
המבקרים להשליך להם אוכל.
חיש קל מגיעים לפינת החי של
הפארק ובה בעלי חיים כגון יחמור
פרסי ואייל נקוד .כדאי לשים לב
לעצי השיטה המלבינה המלווים את
פינת החי .עצים אלה שרדו מהסבך
שהיה כאן לפנים ,כדוגמת זה שנותר
מעבר לפינת החי .אנשי הפארק
גזמו את העצים ,הסירו את הנצרים
הרבים שסביבם ושילבו את עצי הבר
האלה בצמחיית הפארק.
מעבר לפינת החי מלווה את הפארק
הגדר של פארק אתגרים – פארק
חווייתי לכל המשפחה שמפעילה עיריית
18.50 X 33.50
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אשדוד (הכניסה בתשלום) .בפארק יש
מתקנים אתגריים כגון קיר טיפוס,
בצד מתקנים שמתאימים לגיל הרך,
כגון מתחם מתנפחים חדשים ,מסלול
אופנועים מתנגשים ,בריכת כדורים ,קיר
טיפוס לפעוטות ,פינת ליטוף ובריכת
שכשוך לפעוטות .הפארק מפעיל גם
בריכת שחייה.

לגעת בחיות" – ספארי
ילדים  -קיבוץ גבעת
חיים איחוד

באזור השרון בין חדרה לנתניה
שוכנת לה פינה קסומה בטבע ובה
מגוון רחב של אטרקציות.
• כניסה מודרכת אל מתחם ספארי
חיות הבר.
• פינת ליטוף עם מגוון רחב של
בעלי חיים.
• התנסות בחליבת עז ומשחק עם גדיים.
• נסיעה בטרקטור ועגלה ברחבי
הקיבוץ עם מעבר ברפת הפרות.
• רכיבה על סוסי פוני.
• בנוסף במקום פינות ציור ועבודה
בעץ ,מזנון ,שירותים.
• אפשרויות לפיקניקים (באתר –
שולחנות ,מחצלות ,מדשאות).

חלב עם הרוח .צילום :טל גליק
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החצר הישנה
בקיבוץ עין שמר
פעילות חגיגית לשבועות

קיבוץ עין שמר מזמין את כל
המשפחה לפעילות חגיגית לחג
השבועות .המבקרים יוכלו ליהנות
מטקס הבאת ביכורים בהשתתפות
הקהל ,תהלוכת טרקטורים ומכונות
חקלאיות מראשית המאה והופעת
מחול והרקדה המונית.
בנוסף יוכלו המבקרים לבקר
במוזיאון הטרקטורים ובמוזיאון
ההיסטורי של הקיבוץ .ליהנות
מסיור בעגלה רתומה לטרקטור
כולל ביקור ברפת ,לבקר בטחנת
הקמח מראשית המאה והדגמת
פעולתה ,אפיית לחמניות במאפיית
לבנים משוחזרת וכן ליהנות מפינות
יצירה במסגרתה יוכלו המשתתפים
להכין הכנת סלים ,הכנת זרי ראש
ומכונת צבע מסתובבת.
זמני פעילות :ביום רביעי,
 ,4/6/2014בין השעות10:00:־18:00
פרטים ליצירת קשר04 :־6374327
בכדי להנות מכל הפעילות יש
להגיע עד השעה 12:30

משק עז־עיז
במושב מנחמיה
בין המושבות מנחמיה בעמק הירדן
והמושבה יבניאל שבמזרח הגליל
התחתון ,לאורך הדרך קק"ל הקימה
מצפורים ונק' חן ייחודית שבה מעיין

מי ומו
משק קרמר ,ביבנאל,
הינו משק ותיק הפועל
למעלה מ 100-שנה.
אבי המשפחה ,עמנואל
קרמר ,הקים רפת
קטנה כדי לפרנס את
משפחתו .שלושת
בניו בחרו להמשיך
את דרכו ועם חלוף
השנים התרחבה
הרפת והתפתחה
מאוד .כיום פועלות
במשק קרמר שתי
רפתות ,כשהחדשה
שבהם פועלת בשיטת
מי ומו של משק קרמר
החליבה הרובוטית.
הרפת ממשיכה לגדול
וכל העת נולדים עגלים ועגלות חמודים .המשק
נמצא מרכז מזון ובו מכינים את המזון הטוב ביותר
מיבולי שדות הבקעה ,עבור העגלים והפרות .בעת
הקציר מחמיצים את הירק על מנת לשמרו ,ריח
הירק הרענן מתפשט במשק והרפת שוקקת פעילות
האלות שניתן לעצור ולשכשך בו
רגליים
סיור מודרך בדיר מנחמיה  -נשמע
סיפור של משפחה עירונית שעוברת
לכפר לגדל עיזים ,נלמד על חיי
העיזים ונלטף גדיים חמודים.
בתום הסיור מוזמנים המשתתפים
לטעימת יוגורט בחנות החווה.

מעז ועד היום
משק לפר הוקם בשנת  1946במושבה בנימינה.
יוסי לפר ,28 ,דור שלישי לחקלאים ,השיק לאחרונה את מרכז המבקרים
החדש של המקום־ "מעז ועד היום".
משק לפר הוקם ,בתחילה ,לשם גידול בקר .לאחר מכן עבר הסבה לגידול
כבשים לחלב ובשנים האחרונות ,עיקר הדגש הוא על גידול עיזים לחלב.
במהלך השנים ,המשק התמקצע והשתפר מבחינת אמצעי הייצור שלו:
מעבר מחליבה ידנית ,למכון אוטומטי משוכלל ,וממגל וחרמש לטרקטור
ומקצרה .על כל השינויים הללו ,ועל שיטות העבודה במשק ,ניתן ללמוד
במרכז המבקרים.
הלוגו של "מעז ועד היום" נוצר מתמונתו של סבא נחום נותן חלב בבקבוק
לטלאים .סבא נחום הקים את המשק ביחד עם סבתא גילה ועבד בו למעלה
משישים שנה ,עד ימיו האחרונים .המשק היה מפעל חיוו ,והוא ראה בו
את הגשמת חלום הילדות שלו ,להיות רועה צאן וחקלאי על אדמת ארץ
ישראל .את המורשת הזו הוא השאיר לבנו שמואליק ,שהמשיך את דרכו
ופיתח את המשק ,ואחר כך גם לנכדיו קובי ויוסי.
מרכז המבקרים הוא החוליה הבאה בשרשרת .הושקעה בו מחשבה רבה
ותכנון רב .במסגרת אירוע ההשקה ,שנערך במקום לאחרונה ,נחנך מבנה
הרפת הישן ,שעבר תהליך שימור .על חבילות חציר במבנה ,מוקרן
למבקרים סרט המציג את ההיסטוריה של המשק ועוקב אחר חליבת העזים
במכון החליבה ועד הגעתו למיכל החלב ,משם יעבור למחלבות לייצור
גבינות.
הסיור במשק לפר כולל ביקור במכון החליבה הממוחשב ,הצצה למיכל
החלב הענקי ,הגמעת גדיים בבקבוק ,פינת ליטוף וסדנת יצירה .הילדים
והמבוגרים יוכלו להתנסות בחליבה ידנית ומי שיעז לחלוב עז ,יקבל את
תעודת החלבן!
מותנה בתיאום מראש.

.באורווה גרות הסוסות סנדי ,אדר וסקרלט ובפינת
החי נולדה לא מכבר גדיה .הלאמות מתאקלמות
בחצר והארנבים מתים על הירק הרענן המצוי בשפע
באביב .הביקור במשק כולל עבודה ברפת ,השקיית
עגלים קטנים ,סיור מודרך וסדנת גבינה .בנוסף
פינת ליטוף ופינת חי ותערוכת כלים חקלאיים.

במקום גם :חנות ובית קפה
בתיאום מראש

חוויה אורגנית בחווה
 -קיבוץ הרדוף

דרך נוף יער בית קשת

סיורי חוויה למשפחות וקבוצות
ברפת האורגנית בהרדוף.
נגמיע את העגלות מבקבוק,
נכין מזון לפרות ונבקר בלול
תרנגולות חופש ,נאסוף ביצים
מתאי ההטלה ,נכין גבינות,
ניסע לגן הירק ,ונכין ביחד
ארוחה אורגנית צמחונית
הכוללת חביתות ,סלטים,
פיתות טריות ולבנה.
במקום גם מסעדה אורגנית
צמחונית.
בתיאום מראש

דרך הנוף שפרצה קק"ל בגליל
התחתון חוצה יער טבעי נהדר
של אלוני התבור ויער נטוע ותיק
ומרשים .התצפיות על הר תבור
וסביבתו מרשימות .קק"ל הציבה
לאורך הדרך חניונים ופיתחה
מצפורים ומסלולי טיול .הדרך
עבירה לכל רכב למעט אוטובוסים,
ובחלקה אף סלולה
נתחיל בשער הצפוני של דרך הנוף,
הסמוך לצומת גולני .נראה את
פריחת הכלניות ,הרקפות ,הנוריות
וסחלבנים למיניהם.

קיבוץ הרדוף .צילום :אורי ברקת
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דרך נוף יער בית קשת( .צילום :ארכיון הצילומים ,קק"ל)

לחניון לזכרה של המלכה האם של
הולנד .אחרי עיקול הדרך הראשון
נפגוש שביל קטן בצל עצי האורן,

המוביל לחניון לזכרה של המלכה
האם של הולנד .משם הדרך ממשיכה
למצפור תורען ( 327מ') ,המשקיף

מוזיאון הרפת והחלב

רפת העמק ,שבקיבוץ יפעת ,היא אחת הרפתות הגדולות בישראל
וממשותפת לשלושה קיבוצים :יפעת ,מגידו ומרחביה .ברפת מעל
לאלף חולבות ,סככות מרווחות לפרות ומכון חליבה משוכלל .ביפעת
ממוקם מוזיאון הרפת והחלב ע"ש שלמה דורי ,המארגן סיורים
מודרכים במוזיאון וברפת על תהליך גידול הפרות ועדר הבקר,
מתהליך העגלים והנקתם ועד לשלבי גידולם והפיכתם לפרות
המניבות חלב או העגלים המיועדים לשווק בשר ,תהליך העבודה
היום יומית .הסיור כולל ביקור במכון החליבה והדגמות .במוזיאון
הרפת והחלב (במתחם מוזיאון העמק) מספר את סיפורו של ענף
הבקר והרפת בארץ והתפתחותו מראשיתו עד ימינו .במוזיאון תצוגה
הכוללת ציוד חליבה מגוון ,כלי חביצה ,ציוד ווטרינרי ואוסף בולים
בנושא הרפת והחלב.

ימים ראשונים  -מוזיאון הרפת והחלב בקיבוץ יפעת
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על בקעת תורען ועל רכס תורען.
בראש רכס תורען הציבה קק"ל
מגדל תצפית לאיתור שרפות יער.
דרך הנוף ממשיכה דרומה ומגיעה
למצפור אלוני בית קשת ,המשקיף
על גבעת המורה ,התבור ,הגלבוע,
רמת כוכב ,רמת יבנאל ,רמת פורייה
וטבריה עלית .הנגישות אל המצפור
מותאמת לבעלי מגבלות נגישות.
המצפור צופה גם על חלקה גדולה
של יער אלוני התבור.
המשך הדרך מביאה אותנו אל האלון
הגדול – עץ אלון התבור גדול
ומרשים .במקום זה יוצא מדרך הנוף
"שביל הטרשים" – מסלול הליכה
קצר שאורכו כ־ 7000מ' .השביל
עובר בין טרשים בולטים של סלעי
דולומיט ,הניכרים בצבעם האפרפר.
בליית הסלע בהשפעת הגשמים
יוצרת את צורת הטרשים .על

הטרשים צומחים צמחי סלעים כגון
טבורית נטויה.
במידה והזמן יאפשר ,ניכנס לביקור
במאגר אשכול ,המשמש חלק
מהמוביל הארצי.

"ברוח הזמן" -
תיקון שבועות בקיבוץ
רמות מנשה
האירוע שיתקיים בקיבוץ רמות
מנשה מזמן לתושבי האזור מפגש
באווירה קיבוצית על הדשא ולאור
הכוכבים ,עם תכנים הנושקים
לתרבות וליצירה היהודית
והישראלית
ביום שני ,ה־ 29במאי  ,2017ד'
סיוון תשע"ז ,יתקיים אירוע תיקון
שבועות בקיבוץ רמות מנשה .זו היא
השנה הרביעית ברציפות בה מתקיים

קיבוץ רמות מנשה .תיקון שבועות "ברוח הזמן"
18.50 X 33.50
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ארוע זה של המועצה האזורית מגידו.
האירוע מזמן לתושבי האזור מפגש
באווירה קיבוצית על הדשא ולאור
הכוכבים ,עם תכנים הנושקים
לתרבות וליצירה היהודית
והישראלית .את האירוע מוביל צוות
רחב מיישובי המועצה ,בראשות
הרּבָ ה מיכל קן־תור.

המחלבות והרפתות
התיירותיות ברחבי הארץ:
רפת קיבוץ גברעם ,קיבוץ גברעם
מחלבת אלטו ,קיבוץ שמרת
מחלבת “שירת הרועים” ,כפר
קיש
הרפת הרובוטית ,אבני איתן
צאן מרקוביץ’ ,מושב נחלים
לגעת בטבע ,הכפר הירוק
משק ברגר ,כפר הס
החצר הישנה ,קיבוץ עין שמר
מעז ועד היום ,זכרון יעקב
החווה של חווה ,חפץ חיים
מחלבות לוטן ,קיבוץ לוטן
מחלבת עין כמונים ,הרי הגליל
חוות עיזים “הר הרוח” ,נטף
“לגעת בחיות” ,קיבוץ גבעת חיים
איחוד
מחלבת “הנוקד” ,גילון
מחלבת יעקבס ,כפר הראה
המחלבה מבית יצחק ,בית יצחק
משק קורלנדר ,בית הילל
מוזיאון חצר הראשונים ,עין שמר

התיקון השנה עוסק במושג הזמן עם
תכנית מגוונת ושופעת כל טוב.
בין היתר ישתתפו האמנים אשכול
נבו ,שם טוב לוי ואוריה צור .את
מעגלי הלמידה ינחו תושבים מהאזור
יחד עם אורחים מבחוץ.
האירוע יסתיים במעגל שירה
מקודשת עד אור הבוקר.
“עז עיז” ,מושב מנחמיה
חוויה אורגנית בחווה ,קיבוץ
הרדוף
חוות רום ,הר כמון
מחלבת צאלה ,מועצה אזורית
אשכול
חוות הבאפלו ,מושב בצרון
מרכז המבקרים “תנובה” ,אלון תבור
“חוויה בתנובה” ,מרכז המבקרים
ברחובות
מחלבת סאוסרוקה ,כפר ריחנייה
חוות נעמ”א בנגב ,ליד נתיבות
משק קורנמל ,הר הנגב
חלב עם הרוח ,משגב
מחלבת אדיר ,מרום הגליל
חוות בודדים ,רמת הנגב
חוות עיזים “הר איתן” ,הר איתן
חנן הגבן ,מושב חירות
דיר נינה ,נטעים
דורון מן הטבע ,נחלים
טבע עז ,מושב בן עמי

הרפת הרובוטית"  -משק עסיס באבנ"י אית"ן
רפת רובוטית  -משק עסיס  -מושב אבנ"י אית"ן
בין המפל השחור למפל הלבן שבמושב אבנ"י-אית"ן מחכה לכם חוויה
משפחתית עם טעימה מהעתיד!
ברפת רובוטית קיימת מחשבה אקולוגית ,הפרה מחליטה מתי מתאימה לה
החליבה .הפעילות כוללת צפייה בסרט קצר שמפיח חיים ברפת הישנה
וסוקר את ההתפתחות הרפת מימי החליבה הידנית ועד לחליבה ברובוט
שחולב אוטומטי.
הביקור מתחיל בקבלת פנים הכוללת שתייה חמה וקרה .לאחר מכן
המבקרים צופים בסרט קצר המפיח חיים ברפת הישנה וסוקר את
התפתחות הרפת מימי החליבה ביד ועד לרובוט שחולב לבד.
לאחר הסרט נכנסים לחדר החליבה הרובוטית ורואים איך הפרות בוטחות
ברובוט ומגיעות לחליבה ,ואת פעילות הרובוט החולב בפלזמות .ממשיכים
להגמעת עגלים חמודים מבקבוק יונקים ,פינת חשיבה יצירתית :תשבצים,
תפזורת ,פרה בינגו ,דפי צביעה והכל בהשראת הפרות החולבות ועוד.
בסיום הסיור מוזמנים כולם לחבוץ חמאה אישית טעימה וטרייה ולטעום
את השוקו העסיסי .הסיורים בתיאום מראש.

צילום :שוש אנקונינה

ברוח הזמן
מועצה איזורית מגידו מארחת:

תיקון שבועות בקיבוץ

19:30

פתיחת המתחם והרצאה מרכזית :

"זמן סיפור"

הסופר אשכול נבו

על :איך נולד סיפור ואיך הוא משתנה עם הזמן

יום ב'  | 29.5.17ד' סיון תשע"ז
בקיבוץ רמות מנשה

 21:00מפגשי לימוד

הרבה טליה אבנון בנבנשתי – מסע בדיוני מזמן מהתלמוד | גיא חצרוני – האם זמן באמת עובר?
ָ
אורה ערמוני ולילך ערמוני שמעוני " -מה יפתה ,מה קשתה ,מה ארכה הדרך"
לילך בן דרור  -זמן איש/ה מעגלי | יעל כרמי – "לייק לאהבה"
איל שמעוני  -העולם הרב ממדי של החדשנות

22:30

מחממים את האוירהWhat Else!? :

ההופעה שם טוב לוי

עד הבוקר:

מתחם זוליקה
ומעגל שירה מקודשת עם אוריה צור

תשלום
ש סמלי
ל &30
לאדם

הרבה מיכל קן תור kentormi@gmail.com | 052-3651150
לפרטיםָ :

"ברוח הזמן " תיקון שבועות ברמות מנשה 2017

18.50 X 33.50
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וחג שבועות
תעשה לך
בכורי קציר
חיטים
"וספרתם לכם ממחרת
השבת מיום הביאכם את
עמר התנופה שבע שבתות
תמימות תהיינה עד
ממחרת השבת השבי־
עית תספרו חמישים יום
והקרבתם מנחה חדשה לה'
ממושבותיכם תביאו לחם
תנופה שתים שני עשרונים
סולת תהיינה חמץ תאפינה
בכורים לה'"
(ויקרא כ”ג ,טו-יז)

נ

פתח בתוכנו של החג ,חג
מתן תורה .אך לא נשכח
את מגילת רות הנקראת
בבתי הכנסת בשבו־
עות .גיבורת המגילה היא רות
המואבייה – גיורת שהצטרפה
לעם ישראל בתהליך גיור מהיר,
וללא ערעור רבנים.
רות היא גם האם שאחד מצאצאיה
הוא דוד מלך ישראל .שעל-פי
המסורת נולד ונפטר בשבועות
בשלושים ושישה מקומות בתורה
מוזהרים בני-ישראל על מצוות
היחס לגר .אין אף מצווה הנזכרת
בתורה מספר פעמים כה רב.

חשיבותה של
מצוות הגר
מה מצאה התורה לחזור ולהזכיר,
לחזור ולהזהיר על מצוות הגר
יותר מכל מצווה אחרת .יותר
ממצוות האמונה בה’ ,יותר משמי־
רת שבת ,איסורי מאכלות ,טומאה
וטהרה ,גניבה וגזל.
התורה נותנת מנמקת מצווה זו:
“כי גרים הייתם בארץ מצרים”
(שמות כב’ ,כ’) .רות המואביה,
הדמות המרכזית של מגילת רות
מתגיירת בהצהרה שהיא נותנת
לחמותה “עמך עמי ואלוהיך
אלוהי” (רות א’ ,טז’) .בכך מסתיים
תהליך הגיור של רות.
אין אנו שומעים על בית דין של
שלושה ,ולא על טבילה במקווה,
גם לא על מבחן ידע ובקיאות
ביהדות או על חקירה לסיבת
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ההצטרפות לעם ישראל .תהליך
הגיור של רות הוא קצר ומתמ־
קד בהצהרתה ובמסעה עם נעמי
חמותה ממואב לארץ ישראל.

מדוע חג מתן תורה
הרבה שמות לחג השבועות אך
השם השגור ביותר הוא חג מתן
תורה .חסידים מספרים :מדוע
נקרא חג השבועות חג מתן תורה
ולא חג קבלת התורה? ומשיבים:
כי את התורה נתן הקדוש ברוך
הוא פעם אחת אבל קבלתה היא
מעשה שעל כל יהודי לעשות
מדי יום.
חג השבועות נתברך בשבעה שמות
שונים :חג הקציר; חג החמישים;
יום הביכורים; עצרת; חג טנא;
רגל וכן חג מתן תורה.
החג הוא אחד משלושת המועדים
(הידועים כשלוש הרגלים) אך
הוא שונה מפסח וסוכות במהותו
וצביונו ,הוא נמשך יום אחד בלבד;
אין לו מצוות ודינים מיוחדים ואף
לא ספרות הלכתית ייחודית.

חג הקציר
"וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר
תזרע בשדה( "...שמות כ”ג’ ,טז’)
תקופת קציר החיטים החלה עוד
לפני שחגגו את חג השבועות
בארץ ישראל .במהלך החג הקריבו
קורבן מיוחד שנקרא “שתי לחם”
– שני כיכרות לחם עשויים מקמח
שנטחן מהחיטה החדשה ,זאת כאות
תודה על היבול והתבואה שעלתה
יפה.

חג עצרת
"ביום הביכורים בהקריבכם מנחה
חדשה לה' בשבועותיכם מקרא
קודש יהיה לכם כל מלאכת עבו־
דה לא תעשו" (במדבר כ”ח’ ,כו’)
עצרת ,על פי חז”ל ,משום שהוא
המשכו של חג הפסח (כפי ששמיני
עצרת הוא המשכו של חג סוכות).
עצרת הוא יום טוב ,בו עוצרים
וחדלים מכל מלאכה .משמעות
נוספת :עצירה מלשון סיום כלומר,

נעילת חג הפסח וספירת העומר
המחברת ביניהם.

שמות לחג
שניתנו בגולה
בזמן בית המקדש סימל החג את
הקשר של עם ישראל לאדמת ארץ
ישראל .במרוצת השנים זכה חג
השבועות לשמות נוספים ,שנ־
תנו ביטוי למנהגי עדות ישראל:
"מועד גול" -חג השושנים או
הוורדים אצל יהודי פרס ,אפגניס־
טן ובוכרה; "זיארה"  -עליה לרגל,
אצל יהודי כורדיסטן בבל ועוד;
"לילת אלקראיה" על שום הלימוד
בליל השבועות אצל יהודי תימן;
"עיר אל ענצרה" אצל יהודי חלב
וסוריה.
מתוך השמות השונים שהוזכרו ,מן
המקורות העתיקים ומן המסורות
החדשות ,ניתן ללמוד על חלק
נכבד ממנהגי החג.
המכנה המשותף העולה מן השמות
השונים הוא ,כי חג השבועות הוא
בעיקרו חג הקציר וחג התורה .או
חג הלחם של הקציר והביכורים
בצד מתן תורה ולימודה .זהו חג
שבתוכנו מעניק משמעות חיה לא־
מרת חז"ל :אם אין קמח אין תורה
ואם אין תורה  -אין קמח.

מדוע מביאים
ביכורים בשבועות?
“ולקחת מראשית כל פרי האד־
מה...ושמת בטנא ,והלכת אל
המקום אשר יבחר ה' אלוהיך...
ובאת אל הכוהן...ולקח הכוהן
הטנא מידיך והניחו לפני מזבח
ה' אלוהיך .וענית ואמרת לפני ה'
אלוהיך...ועתה הנה הבאתי את
ראשית פרי האדמה אשר נתן ה'
לי" (דברים כ”ו ,ב’-י’)
בפסוקים אלו ניתנות הוראות לגבי
הבאת ביכורי האדמה ,כאות תודה
לה’ על שנתן לנו את הארץ ואת
פריה .מיום חג השבועות החלו הח־
קלאים להביא את ראשית התוצרת
החקלאית שעלתה בשדותיהם ,אל
בית המקדש .את הביכורים ניתן

חג ביכורי קציר חיטים

היה להביא מחג שבועות ועד חג
סוכות.
זמנו של חג הביכורים אינו נזכר
בפירוש בתורה .לפי פשוטם של
דברים הבאת הביכורים אינה
תלויה בחג השבועות והיא מצווה
לעצמה ,האמורה בסמוך למצוות
רגלים "ראשית ביכורי אדמתך
תביא בית ה' אלוקיך" (שמות כג',
יט').
בזמן בית המקדש השני הפך יום
הביכורים לחג עממי גדול ועולי
הרגל לירושלים הביאו מביקורי
אדמתם ,בסלים מעוטרים מלאי
פירות .לאחר החורבן חדלה
העלייה לרגל ואין עוד הבאת
ביכורים .בכך עומעם אופיו של
חג השבועות – חג הביכורים כחג
טבע ,הדומה לחגיהם של כל הע־
מים שבני ישראל ישבו בשכנותם.
הדברים השתנו בראשית
ההתיישבות היהודית הציונית
החדשה בארץ ישראל .מנהיגי
הישוב ביקשו להחזיר את הגלגל
אחורנית ,לחדש את מסורת הבי־
18.50 X 33.50
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בשיתוף

חג
השבועות
מאמר שהתפרסם ב"הארץ"
בערב שבועות ,תרצ"ו1936 ,

כורים ולעצב מחדש את שבועות
כחג-הטבע ולא רק כ"זמן מתן
תורתנו”.
בימי עלייתם להתיישבות של
קיבוצי ומושבי "העלייה השנייה",
החל מנהג הבאת הביכורים.
חידושו של מנהג זה היה בו משום
ביטוי של עם השב למולדתו
ומעין יום שמחה לעובדי האדמה
במולדת.
טקסי הבאת ביכורים הופיעו
בקיבוצי עמק יזרעאל כבר במ־
חצית הראשונה של שנות ה.20-
היוזמה באה מקיבוץ עין חרוד
והתפשטה ביישובי הסביבה ,שניסו
בתהלוכה משותפת לשחזר יחד
את מנהגי הבאת הביכורים ,כפי
שהם מתוארים במקורות מימי בית
שני .גם הממסד החינוכי בישוב
נרתם לרעיון ,האמין בפוטנציאל
הערכי-ציוני שלו ,וגרם לכך
שהקרן הקיימת תפרוש חסותה
על הטקסים ,שהפכו עד מהרה גם
לנחלתם של היישובים העירוניים
ושל תנועות הנוער .מועצת המו־
18.50 X 33.50

בשיתוף

רים שליד הקרן הקיימת ,שהוקמה
ב ,1927-החליטה לקרוא לטקס
בשם "טקס זכרון חג הביכורים".
(נעמי יואלי" ,שפת המופע",
מתוך חיבור לקבלת תואר מוסמך
אקדמאי).
אך למרות כל הניסיונות ,נותר
החג במתכונת של תהלוכת ילדים
לובשי חג ומעוטרי זרים ,כשהם
נושאים סלי ביכורים ("סלינו על
כתפינו.)"...

הקשר בין רות
המואביה וחג השבועות
חג שבועות הוא חג קציר שעורים
וקציר חיטים .סיפור מגילת רות
מתרחש בעת הקציר ,וההיכרות בין
רות לבועז מתרחשת בשעה שרות
באה ללקט מתנות עניים במהלך
הקציר :לקט ,פאה ושכחה .המגילה
פותחת בקציר חיטים ומסתיימת
בקציר החיטים ושבועות הוא חג
ביכורי קציר חיטים.
טעמים שונים נתנו לקריאת
מגילת רות בחג השבועות .לפי

התלמוד הירושלמי ,קוראים את
מגילת רות משום שדוד המלך
נולד ונפטר בחג זה ,ומגילת רות,
בחלקה האחרון ,מספרת בייחוסו
של דוד .סיבה נוספת נותן המדרש
“למה קורין ספר רות בעצרת ,בזמן
מתן תורה? ללמדך שלא ניתנה
תורה אלא על ידי ייסורים…ביקשה
תורה שבט של עניות שאם יהיו
ישראל עשירים אינם מתעסקים
בתורה ,אבל כשהם עניים הם
מתעסקים בתורה”.
ועוד טעם נאמר שם :לפי שמגילה
זו כולה חסד והתורה כולה חסד
שנאמר“ :ותורת חסד על לשונה”
(משלי ל”א ,כ”ו) והתורה ניתנה
בחג השבועות .עוד אמרו חכמים
כי “בחג השבועות נהוג לקרוא
את מגילת רות מפני שכתוב בה
‘בתחילת קציר שעורים’ והוא זמן
הקציר”.
* מקורות :ד”ר יואל רפל ,מכון
אבשלום; רחמים כהן ,קיבוץ גן
שמואל; "הארץ"

התחדשות חג השבועות כחג
הביכורים ,המנהג היפה ,שה־
תחילו נוהגים בארץ ישראל
להביא בימים האלה ביכורים
מאדמת ארץ ישראל לקרן
הקיימת לישראל – מוסיפים
לווית חן לחג הזה ,שהוא אחד
החגים הנאים ביותר והמו־
שכים ביותר את הלב בחגי
ישראל .המנהגים החדשים
האלה ,הקושרים את פתילם
בערכי מסורת עתיקים ,מח־
דשים את אופיו של החג כחג
הטבע לעם וטובעים בו צורות
חדשות כחג הירק והנוער.
אבל ערכו המחודש הזה
של חג השבועות יהא חיובי,
חיוני ויעשיר לימים את רכוש
הדורות של הווי ומסורת ,את
נכסי הרוח והנשמה לישראל,
את מעיינות היצירה למחשבה
הלאומית ולרגש הלאומי –
אם יבוא להוסיף ולא לגרוע;
אם יעמוד בו בחג זה ,על יד
תוכנו המחודש וצורתו המחו־
דשת גם טעם מורשה עתיקה,
טעם מאה דורות בישראל .חג
השבועות הוא לא רק ואף לא
בעיקר ,חג הביכורים ,אלא
הוא קודם כל ולמעלה מכל
חג התורה ,זמן מתן תורתנו.
כאירוניה מרה של הגורל
נראה לנו לכאורה היום החג
הכפול הזה ,חג הטבע וחג
המאורא=ע הדתי ההיסטורי,
חג הביכורים וחג מתן התורה.
חג הביכורים ,חג השמחה
הטבעית של עם היושב על
אדמתו ,בקוצרו את קציר
ארצו – חג ה"מנחה החדשה",
שהעם ,אשר ראה ברכה
בעמלו ,הביא משבעת המינים
שנשתבחה בהם הארץ למ־
רכזו הדתי-הלאומי ,בעלותו
"ציון בית אלוהינו" – החג הזה
וזכרו נהפך לנו הפעם לאבל:
ידי פראי-אדם משוסים היו
בעמל ישרים ,בפרי עבודתם
של עובדי אדמה כשרים,
המחיים את שממות הדורות,
להשחיתו ולחבלו ,לשלוח
באש שדות וכרמים ,להניף
גרזן על גנים ופרדסים ולה־
שיב את הארץ לימי השממה.
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לירון אמר

שוק איכרים ותהלוכת
שבועות בכפר הנוער גלים
באירוע יופעלו דוכני מכירת תוצרת חקלאית של חוף כרמל ,דוכני אוכל ,דוכני מכירה של
חניכי הפנימייה ,סיור טרקטור במשק ,תהלוכת שבועות ססגונית ועוד
כפר הנוער החינוכי
כפר גלים מזמין אתכם
לאירוע שבועות הגדול
– שוק האיכרים תהלוכת
שבועות  -שיתקיים ביום
שישי ( ,)26.5.2017בין
השעות 8:30־.13:30
כחלק משיתופי העבודה
בכפר בין משק ,פנימייה ,בני נוער בכפר גלים
הכרמל ,השוכן על חוף הים
בית הספר ומועצת
התיכון ,למרגלות רכס הר הכרמל.
חוף כרמל בחרנו לקיים את שוק
הכפר הוקם במטרה לשמש מרכז
האיכרים האזורי בכפר הנוער גלים
חינוכי ,לחינוך והכשרה של בני
ולשלבו עם אירועי חג השבועות
הנוער באזור ,ברוח ערכי העבודה
בכפר.
והחקלאות ,הדמוקרטיה והסובלנות,
במהלך האירוע יופעלו דוכני
ההגשמה וההתיישבות.
מכירה של התוצרת החקלאית
במהלך כ  60שנות קיומו ,התחנכו
של חוף כרמל ,דוכני אוכל ,דוכני
ולמדו בכפר אלפי תלמידים
מכירה של חניכי הפנימייה ,סיור
מיישובי האזור וחניכים רבים מרחבי
טרקטור במשק החקלאי ,במה
הארץ ,מגוון תלמידים מכל הקשת
פתוחה בהשתתפות חניכי הפנימייה
של החברה בישראל ,בני מושבים
הלומדים במרכז המוזיקה בכפר,
וקיבוצים ,בני נוער עירוניים,
תהלוכת שבועות ססגונית בהובלת
מחיפה ,עתלית וטירת הכרמל ,בני
בית הספר.
מיעוטים מהעדה הדרוזית ואחרים,
כפר גלים” הינו כפר נוער חינוכי,
עולים חדשים ובני עולים ממדינות
בתחום המועצה האזורית חוף

בגן הירק של כפר גנים

חבר העמים ואתיופיה ,וכדומה ,קשת
רחבה של תלמידים וחניכים שלמדו
והתחנכו בכפר יחדיו.
כיום לומדים בכפר כ־1000
תלמידים ,מהאזור הצפוני של
חוף כרמל ומתוכם  250חניכי
פנימייה בכפר ,בהם  100חניכי
פרויקט נעל”ה  -נוער עולה לפני

הורים ,המגיע אלינו משמונה
מדינות שונות מברית המועצות
ובני הנוער מתגוררים בכפר  .כל
חניכי הפנימייה משולבים בעבודה
בענפי המשק השונים באופן יום
יומי ולומדים את ערכי העבודה
החקלאית.
נשמח לראותכם...

 10דברים שלא ידעתם על הרפת הישראלית

הידעתם? הפרטת הראשונות הובאו לארץ לפני  100שנה כדי לדשן את השדות והמטעים * מספר
עובדות מפתיעות שניתנו לנו ממומחי המחלקה לבקר במשרד החקלאות שה”מ

.1

ואילו במדינות המפותחות  -באירופה כ־8,000
ליטר ובארה"ב כ־ 10,000ליטר בממוצע בשנה.

הפרה הישראלית ,הינה פרה סניטרית -
 50%מהח”י שהפרה אוכלת מקורו כחומר
לואי מתעשיית המזון .אילולא הפרה היו הופכים
חומרי הלוואי למפגע סביבתי.

.7
.8

הרפתן הישראלי הינו הרפתן המבוקש
ביותר בעולם.
ברפת המחקר הישראלית התבצעו
ומתבצעים לאורך השנים מחקרים פורצי
דרך הנלמדים בכל העולם.

.2

הפרות הראשונות אשר הובאו לארץ
(לפני קרוב ל־ 100שנים) הובאו למטרת
דישון השדות והמטעים.

.3
.4
.5
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.9

בישראל כ־ 130,000פרות חלב אשר
מניבות כמיליארד וחצי ליטר בשנה.
הפרה הישראלית אוכלת בפסח “מזון כשר
לפסח” ומייצרת חלב מהדרין כל השנה.
גם במקום הכי נמוך בעולם נמצאת הפרה
הישראלית ומייצרת חלב.

נתוני ייצור החלב של הפרה הישראלית בהשוואה
לפרות ברחבי העולם (הנתונים באדיבות מועצת החלב)

.6

הפרה הישראלית הינה הפרה השיאנית
ביצור חלב בכל העולם מייצרת כ־12,000
ק”ג חלב בשנה .רק לשם השוואה ,במדינות
המתפתחות מניבות הפרות פחות מ־ 6,000ליטר

הפרה הישראלית נחשבת לפרה ירוקה
ואיננה מזהמת את הסביבה ,באופן יחסי
פולטת מעט מתאן לסביבה.

.10

בישראל ישנה רפת אחת אשר במכון
החליבה לא חולבים רק פרות...
(חולבים גם ג’מוסים  /תאו)
בברכה המחלקה לבקר ,שה”מ ,משרד החקלאות
18.50 X 33.50
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יכול להכין פסטה?

בטח ,בכלום זמן!
מוזגים > מחממים > מגישים

חג שבועות שמח

לקט ישראל -
מצילים את המזון

ג'וזף גיטלר ,צעיר אמריקני שעלה לישראל הופתע לגלות שפעילות הצלת מזון ,שנפוצה
בארה”ב כבר יותר מ־ 50שנה ,כמעט ואינה קיימת בישראל  #כך נוסד ארגון "משולחן
לשולחן" ,שברבות השנים שינה את שמו ל"לקט ישראל"

ל

פני  17שנה עלה לישראל
אמריקני צעיר בשם ג'וזף
גיטלר ,אשר עבד בתחום
ההייטק וסבר כי הוא מגיע
לארץ זבת חלב ודבש .בשנת 2003
נחשף לדו"ח הביטוח הלאומי ,שעשה
שינוי בחייו :בדו"ח נפרשו בפניו
סיפוריהם של אנשים נורמטיביים
שעובדים קשה מאוד ,נאבקים מידי
יום כדי לשרוד ,אך נותרים מתחת
לקו העוני .במקביל הוא שם לב כי
באירועים ובבתי המלון אותם הוא
פוקד ,מוגש מזון בכמויות גדולות
כל כך ,שברור כשמש שנותרים
ממנו עודפים רבים .הוא הבין
שהוא חייב לעשות מעשה ,והחל
לחפש ארגונים שעובדים בקונספט
אותו הכיר מארה"ב; העברת מזון
שאמור היה להיזרק למרות היותו
טוב למאכל – לאלו שזקוקים לו.
להפתעתו הוא גילה שפעילות הצלת
מזון ,שנפוצה בארה”ב כבר יותר
מ־ 50שנה ,כמעט ואינה קיימת
בישראל .כך נוסד ארגון "משולחן
לשולחן" ,שברבות השנים שינה
את שמו ל"לקט ישראל" .גיטלר,
ומס' מתנדבים שרתם ,החלו להגיע
לאולמות אירועים בלילות ולבקש
עודפי מזון ,שנאספו בתחילה ברכבו
הפרטי ואל תוך המקרר שבביתו.
רוב האולמות שמחו מאוד לתרום את
המזון ולצערו ,הוא לא התקשה כלל
למצוא עמותות שייחלו וחיכו למזון
שהוצל.
בביקוריו בעמותות נאמר לגיטלר
פעמים רבות כי אצל הנזקקים ישנו
מחסור נוסף  -בפירות וירקות .וכך
החל הארגון להציל מזון מאפיק חדש:
שדות חקלאיים ,שם ישנו ,לעיתים
קרובות ,יבול שלא נקטף ,ממספר
סיבות :המחיר בשוק ירד ולכן לא
משתלם לחקלאי לקטוף ,לארוז,
למיין ולשלוח לשוק (פרוצדורה
שעלותה שליש ממחיר התוצרת);
הירק לא נראה מספיק אסתטי או לא
עומד בסטנדרט לייצוא; בשל נזקי
טבע כמו קרה או ברד .חקלאים רבים
שמחו לתרום את העודפים הללו
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מתנדבים בארגון "לקט ישראל" אוספים תוצרת טרייה לנזקקים

קטיף סלרי על ידי צוות לקט ישראל

ללקט ישראל.
כיום נתרמים כ־ 15,000טון ירקות
ופירות בשנה ,מכ־ 600חקלאים
ברחבי הארץ.
בלקט ישראל מופעל מוקד חקלאי
המוציא ומקבל שיחות מחקלאים
ברחבי הארץ ,ולאחר שמתקבל
המידע על יבול שניתן לקבל או
לקטוף ,רכז שטח של לקט ישראל
מגיע לבדוק את היבול והשטח
ולאחר מכן מגיע צוות פועלים
של הארגון לקטוף אותו .הצוות

הינו מקצועי ומיומן מגיע לשטח
עם כל הציוד המכני הנדרש כדי
לבצע את הפעולה בדרך היעילה
והמהירה ביותר לשביעות רצונו של
החקלאי .מהשדות מועברת הסחורה
למיון במרכזים הלוגיסטיים של
לקט ישראל ברעננה ובנשר .ישנם
חקלאים התורמים ללקט ישראל כבר
מספר שנים ,אשר במהלכן נוצרו
יחסי עבודה וקירבה; בשל יחסים
אלו ישנם מצבים רבים בהם עדיף
לחקלאי ,כלכלית ,לעקור את היבול
ולא להמתין ללקט ישראל ,ובכל זאת
הוא מעדיף להמתין – ולתרום ,הוא
יודע שבסופו של דבר יגיע היבול
לפיהם של הזקוקים לו ביותר.
היום החקלאים הינם התורמים
הגדולים של עודפי מזון .למרות
הקשיים היומיומים שחווים
החקלאים מלאים רגשי רצון טוב
ונתינה ותורמים ברוחב לב.
בנוסף על התרומות מחקלאים,
לחוכר הארגון שטח באיזור נהלל
לצורך גידול עצמי של תוצרת
חקלאית .בשטח של כ־ 150דונם
מגדלים סוגים שונים של ירקות,
ובכל זמן נתון ניתן למצוא בכל
חלקות בהם גדל יבול מסוג שונה:
בצל ,סלק ,צנונית ,לפת ,קולורבי,
מלון ועוד – כאשר כל אחד
מהגידולים זוכה לטיפול המיטבי

עבורו .הגידולים בשטח זה נבחרים
לפי מספר קריטריונים :ערך תזונתי
גבוה; מגוון גדול; מענה לדרישות
ולהעדפות של עמותות 'חבר לקט';
עמידות וקטיף נוח (הקטיף מבוצע
בידי מתנדבים שאינם קוטפים
מקצועיים); וזמן הבשלה צפוי,
בהתאם לתוכנית הגידול המאפשרת
פעילות רציפה של מתנדבים.
הקטיף בפרויקט הגידול העצמי
מתבצע כאמור בעיקר בידי
מתנדבים ,ומלווים בשטח על ידי
רכזי הארגון .המתנדבים הינם יחידים
ומשפחות ,חברות עסקיות ,מוסדות
ציבוריים ,כוחות הביטחון ,תנועות
נוער ,מוסדות חינוך ועוד .מידי שנה
משתתפים בפעילות הקטיף בנהלל
עשרות אלפי מתנדבים.
סוג זה של התנדבות מקנה לפרויקט
ערך מוסף משמעותי :קהילתי ,ערכי
וחינוכי .הפעילות החווייתית בשטח
מאפשרת ללקט ישראל להעביר את
מסריו :ערך הצלת המזון ומניעת
הבזבוז ,נתינה ,התנדבות ועזרה
לחלש.
ב־ 14שנות פעילותו של הארגון,
הוא גדל במהירות ,וכיום מועבר מזון
לכ־ 175אלף נזקקים בשבוע ,דרך
 195עמותות .מידי שנה מועברות
 2,500,000ארוחות חמות ,וכאמור,
כ־ 15אלף טון פירות וירקות.
18.50 X 33.50
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"דבש וחלב תחת לשונך # "...בחג השבועות נוהגים לאכול גבינות ,מאכלי חלב ומאכלי
דבש  #ליקטנו עבורכם מתכונים מובחרים לחג השבועות
זמן הכנה
חצי שעה

דרגת קושי
קל־בינוני

כשר
חלבי

כנאפה ריקוטה
תרד ופטריות
למחבת בקוטר  30ס"מ
לשערות קדאיף
 400ɸ ɸגר' שערות קדאיף
 200גר' חמאה מומסת
למילוי
 1כף חמאה
 1סלסילת פטריות
מלח
פלפל שחור
 3כוסות תרד חלוט ,סחוט וקצוץ
 2ɸ ɸכדורי מוצרלה חתוכים
לחתיכות קטנות
 1ɸ ɸכוס גבינת ריקוטה
 ½ɸ ɸכוס פרמזן
מעט צ'ילי
להרכבת המנה
¼ כוס שמנת מתוקה
¼ כוס פיסטוקים קצוצים
אופן ההכנה

שפים :קרן ואיציק קדוש
צילום וסגנון אנטולי מיכאלו
18.50 X 33.50

בשיתוף

jjמילוי :מחממים את כף
החמאה במחבת קטנה .כשהיא
נמסה מוסיפים את הפטריות,
המלח והפלפל השחור ומטגנים
עד הזהבה .מוסיפים את התרד
הקצוץ ומקררים היטב.
jמערבבים את שאר החומרים,
טועמים ומתקנים תיבול.
jjשערות הקדאיף :מפרידים
מעט את שערות הקדאיף,
יוצקים מעל את החמאה
המומסת ומעסים את השערות
כאילו חופפים את השיער.
jjהרכבת המנה :מפזרים
מחצית השערות בשכבה דקה
על המחבת ,מניחים מעל את
המלית ומפזרים את שאר
השערות עד כיסוי מלא.
jמטגנים על להבה בינונית
כ 5-4-דקות מכל צד עד
שהאטריות בתחתית מזהיבות.
מניחים מעל צלחת גדולה
והופכים את המחבת .מחליקים
את הכנאפה בחזרה למחבת
ומטגנים מהצד השני .מוסיפים
מדי פעם בעזרת מברשת
שמנת מתוקה .מסירים מהאש
ומפזרים פיסטוקים קצוצים.
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זמן הכנה
שעתיים

דרגת קושי
קשה

כשר
חלבי

קנלוני דלעת
ומחית כמהין
כלים מכונת פסטה
לבצק פסטה
½ 1כוסות ו 4-כפות ( 250גר')
קמח
½ 1כוסות ו 4-כפות ( 250גר')
קמח דורום
 8חלמונים
 3ביצים
למלית
½ דלעת גדולה
מלח
פלפל שחור
 2ɸ ɸכדורי מוצרלה גדולים
חתוכים לחתיכות קטנות
 1ɸ ɸכוס גבינת ריקוטה
 2ענפי תימין טריים
חופן עירית קצוצה
 4ɸ ɸכפות מחית כמהין
 ½ɸ ɸכוס פרמזן
 1כף חמאה
מעט צ'ילי
לבשמל
½ חבילת ( 50גר') חמאה
 1כף גדושה קמח
½ 1כוסות חלב
מלח
פלפל לבן
אגוז מוסקט
להרכבת המנה
 ½ɸ ɸכוס קשקבל
 ½ɸ ɸכוס פרמזן
אופן ההכנה

jjבצק פסטה :מערבבים במעבד
מזון את כל החומרים עד קבלת
בצק חלק .מכסים בניילון נצמד
ומעבירים לקירור כשעתיים.
jjמלית :חותכים את הדלעת
לקוביות ,מפזרים מלח ופלפל
ומעבירים לתבנית אפייה
בחום של  200מעלות כשעה
(עד ריכוך וקרמול) .מקררים
ומערבבים עם שאר החומרים.
jjבשמל :ממסים את החמאה על
אש נמוכה ,מוסיפים את הקמח
ומערבבים במרץ בכף עץ עד
קבלת עיסה אחידה .מוסיפים
בהדרגה תוך כדי ערבוב את
החלב .ממשיכים לערבב עד
רתיחה .מוסיפים את המלח,
הפלפל ואגוז המוסקט וממשיכים
לבשל על להבה נמוכה 3-2
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שפים :קרן ואיציק קדוש
צילום וסגנון אנטולי מיכאלו

דקות ,עד שהרוטב מתעבה.
jjהרכבת המנה :מרדדים את
הבצק בעזרת מכונת פסטה
עד דרגה  .6ממלאים את קצה

הבצק הארוך שהתקבל במלית
ומגלגלים לגליל .מעבירים את
הגליל לכלי ומגלגלים לשבלול
צמוד ומהודק .מתחילים במרכז.

ממשיכים לגלגל עד שהכלי
מלא .יוצקים מעל את הבשמל
ומפזרים את הגבינות .אופים
כ 40-דקות ב 180-מעלות.
18.50 X 33.50
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זמן הכנה
 40דקות

דרגת קושי
קל

כשר
חלבי

מצננים את מחית השקדים-פטל
במקרר כשעתיים .מתפיחים את
הבצק הממולא עד להכפלת נפחו

כתר בריוש עם קרם
שקדים-פטל
כלים תבנית עגולה  22ס"מ
ותבנית נוספת ,קטנה יותר
בצק בריוש בסיסי מוכן (ראו חומרים
ואופן ההכנה בתחתית העמוד)
לקרם שקדים-פטל
 125גר' חמאה
 80גר' אבקת סוכר
 125גר' אבקת שקדים
 25גר' קורנפלור
 2ביצים טרופות
 250ɸ ɸגר' מחית פטל קפואה
אופן ההכנה

jjקרם שקדים-פטל :מערבלים
במערבל חשמלי עם וו
גיטרה את החמאה ואבקת
הסוכר לקבלת מרקם חלק.
מוסיפים את אבקת השקדים
והקורנפלור .מערבלים
ומוסיפים בהדרגה את הביצים
בזו אחר זו.
jמגבירים את מהירות
המערבל ומערבלים במשך
כ 6-דקות .לבסוף מוסיפים
את מחית הפטל ומערבבים.
מצננים במקרר כשעתיים.
jjרידוד ואפייה :מוציאים
את הבצק המוכן מקירור
ומרדדים אותו דק על משטח
עבודה מקומח .מורחים את
קרם השקדים-פטל על הבצק,
מגלגלים לרולדה וחותכים
ל 6-חתיכות.
jמסדרים את הבריושים
בתבנית עגולה בקוטר 22
ושמים במרכז תבנית קטנה
יותר .מתפיחים עד להכפלת
הנפח ואופים בתנור שחומם
מראש ל 180-מעלות במשך
 28דקות.
קפה קונדיטוריה קדוש נפתח
ב־ 1967על ידי מאיר קדוש והגיש
מאכלים ומאפים בהשפעה אוסטרו־
הונגרית .באמצע שנות ה־ 90השתלב
בעסק הבן ,איציק .במהלך הכשרתו
של איציק חלה מאיר אביו ולא
הספיק להעביר לו את כל הידע
המקצועי שצבר .בשנת  2005החלה
קרן ,אשתו של איציק ,להתעניין
באפייה ונרשמה ללימודי קונדיטוריה
באסטלה .בהמשך יצאו איציק וקרן
להשתלמויות רבות בחו"ל ,בעיקר
בבודפשט ובווינה ,בניסיון לשחזר
מתכונים שלא הספיקו ללמוד
ממאיר ז"ל .עם הזמן הפך קפה
קדוש למסעדה חלבית עם מגוון
פסטות בייצור ביתי ,שלל מאפים
ומנות מיוחדות.
קפה קדוש ,שלומציון המלכה ,6
ירושלים( 02-6254210 ,כשר)
18.50 X 33.50

בשיתוף

שפים :קרן ואיציק קדוש צילום וסגנון אתי נמיר

בצק בריוש בסיסי
לכ 15-יחידות
 250ɸ ɸגר' קמח שטיבל מס' 2
 250גר' קמח רגיל
 25גר' שמרים טריים
 50גר' סוכר
 6ביצים
 30מ"ל חלב
 10גר' מלח

 250גר' חמאה קרה חתוכה
לקוביות
אופן ההכנה

זמן הכנה
 20דקות

דרגת קושי
קל

כשר
חלבי

והסוכר ולשים  8דקות.
jמוסיפים מלח וחמאה קרה
בהדרגה ,ומערבלים עד
שהבצק נפרד מדפנות המיקסר.
עוטפים את הבצק בניילון נצמד
ומקררים למשך לילה.

jמכניסים לקערת המערבל את
הביצים והחלב עם השמרים
ומערבלים .מוסיפים את הקמח מתפיחים את הבצק במשך לילה בקירור
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טיפ:
סירופ חם
מורחים על
מאפה קר ,סירופ
קר מורחים על
מאפה חם.

צילום מנחם גרייבסקי סגנון בתשי כוחיי
זמן הכנה דרגת קושי
בינוני
שעה וחצי

בריוש שמרים מתוק במילוי גבינת ריקוטה ושוקולד צ'יפס

כשר
חלבי

מתפיחים את הבצק כשעה וחצי

ל 2-תבניות אינגליש קייק
לבריוש
 500גר' ( 3כוסות) קמח חיטה
לבן בהיר
 10גר' ( 1כף) שמרים יבשים
 75גר' (⅓ כוס  1 +כף) סוכר
 100גר' חמאה מומסת ,פושרת
 150מ"ל (½ כוס  2 +כפות) חלב
פושר
 2ביצים בטמפרטורת החדר
½ כפית מלח
למלית הגבינה
 450גר' ( 2קופסאות) גבינת
ריקוטה
 150גר' (¾ כוס) סוכר
 1כף גדושה פודינג וניל
 1כף גדושה קמח
¾ כוס מיני שוקולד צ'יפס
 2כפות ליקר שוקולד או קרמל

(לא חובה)
לסירופ סוכר
 1כוס מים
 200גר' ( 1כוס) סוכר
 1לימון חצוי לשניים
אופן ההכנה

jjבריוש :מערבבים את הקמח,
השמרים והסוכר במיקסר עם
וו לישה .מוסיפים את החמאה,
החלב והביצים ומעבדים
כ 3-דקות במהירות נמוכה-
בינונית.
jמוסיפים את המלח
וממשיכים לערבל במהירות
בינונית-גבוהה כ 6-דקות,
לקבלת בצק חלק ודביק מעט
(אם הבצק דביק מדי מוסיפים
מעט קמח ,אם הוא יבש

מוסיפים מעט חלב או מים).
jמעבירים את הבצק לקערה
משומנת קלות ,עוטפים
במגבת נקייה ולחה ומניחים
בצד למשך  45דקות עד
שעה לתפיחה .טופחים קלות
על הבצק להוצאת האוויר
ומחלקים ל 2-חלקים שווים.
jjמלית גבינה :מערבבים
את כל חומרי המלית יחד
ושומרים במקרר עד לשימוש
(עד יום אחד).
jמרדדים את הבצק למלבן.
מורחים את מלית הגבינה,
מגלגלים לגליל וחותכים
לשושנים (פרוסות) או קולעים
לצמה .מעבירים לתבנית,
מורחים בביצה טרופה ,מכסים
בניילון ומניחים בצד 30-45

דקות לתפיחה שנייה עד
שהבצק כמעט מכפיל את
נפחו .מורחים שוב בעדינות
בביצה טרופה.
jjאפייה :אופים בתנור שחומם
מראש ל 180-מעלות עד
לקבלת צבע זהוב.
jjסירופ סוכר :מבשלים את
המים עם הסוכר והלימון
החצוי בסיר בינוני על אש
בינונית עד שהסירופ מסמיך.
מורידים מהאש ,מוציאים את
הלימון וסוחטים את המיץ
לתוך הסירופ.
jמוציאים את הבריוש
מהתנור ומורחים עליו סירופ
סוכר קר (ניתן לפזר אבקת
סוכר במקום סירופ סוכר לפני
ההגשה).

טחנת הקמח הטחנות הגדולות של א"י פועלת מאז  .1921הטחנה רוכשת את החיטה מאזורי גידול שונים בעולם ויוצרת תערובות איכותיות שמתאימות לסוגי
הקמח השונים .התערובות נבדקות מדי יום במעבדה על מנת לשמור על יציבות הקמחים לאורך כל עונות השנה .הטחנה מקפידה על בקרת איכות גבוהה
ומספקת ללקוחותיה את כל סוגי הקמח והסולת בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית ירושלים והרבנות הראשית .הילה יבניאלי־בוכריס היא מומחית
האפייה של הטחנות הגדולות של א״י .את מתכוניה אפה מקמחים של החברה שרגא גרייבסקי וצילם מנכ"ל החברה ,מנחם גרייבסקי.

32

18.50 X 33.50

| בשביל החלב

מוסף חגיגי לשבועות

בשיתוף

זמן הכנה
שעה

דרגת קושי
קל

כשר
פרווה

בורגול וירקות צלויים
בליווי טונה מעושנת
 1ɸ ɸקופסת שימורי טונה מעושנת
(מסוננת)
 1כוס בורגול
 1חציל
½ סלסילת פטריות
 1בצל סגול
 1בטטה
½ ראש כרובית
 2-3גזרים
 1זוקיני
 1ראש שום מופרד לשיניים
 1פלפל ירוק חריף
½ כוס עלי פטרוזיליה ,נענע
וכוסברה
 2גבעולי סלרי קצוצים
מיץ לימון סחוט טרי מ 2-לימונים
מלח ופלפל לפי הטעם
¼ כוס שמן זית
קורט תימין ,אורגנו ,רוזמרין

מנה צבעונית
ומלאה בירקות
ועשבי תיבול

אופן ההכנה

jמשרים את הבורגול במים
רותחים במשך חצי שעה.
שוטפים ומסננים היטב.
jחותכים את כל הירקות
לקוביות ומסדרים אותם על
תבנית אפייה .מזלפים שמן זית
על הירקות החתוכים ,מפזרים
עליהם תימין ,אורגנו ורוזמרין,
וצולים אותם בתנור בחום של
 200מעלות עד שהם צלויים
ומשחימים מעט.
jקוצצים את הנענע,
הפטרוזיליה ,הכוסברה והסלרי
ומוסיפים לקערת הבורגול.
jכשהירקות מוכנים מוסיפים
אותם לקערה ומתבלים במלח,
פלפל ולימון.
jjהגשה :מפזרים מעל הסלט
את הטונה המעושנת ומגישים.

המתכונים באדיבות טונה
סטארקיסט והשפית פרידה רז.
סטארקיסט משתמשת בחלק
האיכותי בפילה של הטונה ,שמכיל
חלבון קל לעיכול ומשמש מקור
מצוין לוויטמינים ומינרלים .השימור
מתבצע באמצעות תהליך עיקור
בחום המחסל  100%מהחיידקים
שהיו בתוך הקופסה ,ללא חומרים
משמרים .סטארקיסט מציעה מגוון
מוצרים רחב שניתן לשלבם בארוחה
קרה ,בארוחה חמה או כנשנוש בריא.
18.50 X 33.50

בשיתוף

צילום וסגנון טל סיון־צפורין
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זמן הכנה
שעה

דרגת קושי
קל

כשר
פרווה

לביבות טונה עם עשבי
תיבול ,כרשה ומנגולד
 2ɸ ɸקופסאות טונה עם עשבי
תיבול (מסוננות)
 2כרשים (החלק הלבן בלבד)
קצוצות
 1צרור עלי מנגולד (סלק עלים)
טריים
 2חלמונים
 3-4כפות פירורי לחם
מלח ופלפל
מעט שמן זית
שמן קנולה (או שמן חמניות)
לטיגון

לביבות
עסיסיות
ברוטב לימוני
עדין

לרוטב
 3כפות שמן זית
 3שיני שום קצוצות
⅓ כוס מיץ לימון סחוט טרי
 1כוס מים
מלח ופלפל לפי הטעם
אופן ההכנה

jjלביבות :מפרידים את עלי
המנגולד מהגבעול הלבן.
קוצצים את העלים לחוד ואת
הגבעולים לחוד.
jמחממים במחבת שמן
זית ומאדים את הכרשים
הקצוצות ואת עלי המנגולד
הקצוצים (את גבעולי
המנגולד שומרים בצד).
לאחר האידוי מכסים את
המחבת עד שהם מתרככים,
ומקררים.
jמוסיפים לתערובת הקרה
טונה ,פירורי לחם ,חלמונים,
מלח ופלפל.
jיוצרים לביבות מהתערובת
ומטגנים  3-2דקות מכל צד
עד להזהבה.
jjרוטב :מחממים שמן זית,
מוסיפים את השום ואת
גבעולי המנגולד הקצוצים
(החלק הלבן) שנשמרו בצד.
מאדים  2דקות ,מוסיפים את
המים ,מיץ לימון ,מלח ופלפל
ומבשלים  10דקות.
jjהגשה :מוסיפים את הרוטב
ללביבות ומבשלים יחד כ10-
דקות ,עד שהרוטב מסמיך.

צילום וסגנון טל סיון־צפורין
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חג שבועות שמח
לכל בית ישראל

