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זה קרה לפתע ,לפנות ערב ,כולם עזבו זה עתה את הרפת ואז נשמע קליק ושרפה פרצה בחדר המכונות
של מכון החליבה בבית הספר החקלאי נחלת יהודה .מרגע זה ,כל מי שהיה צריך ,עשה עבודה נהדרת,
חליבה אחת דולגה והרפת חזרה לכמעט שגרה.
סיפורה של רפת בכפר נוער חקלאי ,במרכז הכרך של ראשון לציון ,וסיפורם של אנשים נפלאים בענף מדהים

א

לי לוי הוא מנהלה המסור והאוהב של הרפת הצנועה בבית הספר,
מזה למעלה משלושים שנה .הוא עדיין מוטרד מאוד מהשלכות
השרפה המפתיעה ברפת ומנגד ,שמח לשתף את כולנו בנעשה בבית
הספר וברפת.

בית הספר מעניק את מרב השירותים
החינוכיים החברתיים והחומריים לתלמידים
בעלי חסכים לימודיים ,במטרה להביא אותם
להצליח בלימודים ולשלבם בחברה הישראלית
בצורה מוצלחת
הרכב בית הספר החקלאי
"נחלת יהודה" הוא בית ספר בעל אוריינטציה חקלאית הנתמך ע"י "ויצו
שוויץ" .מגיעים אליו תלמידים לכיתה ז'  -ובו הם מסיימים מסלול חינוכי
הכולל בחינות בגרות עד כיתה י"ב .לימודי החקלאות בבית הספר מאפשרים
גם לתלמידי כיתות ההכוון ,שאינם מיועדים לבגרות ,להצליח בבחינות אלה.

כפר הנוער נחלת יהודה במרחב ראשון לציון
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בבית הספר לומדים כ 500-תלמידים ,חלקם מגיעים מכל קצוות הארץ,
שוהים במקום בתנאי פנימייה מלאים .יתר התלמידים מגיעים מהעיר
הקרובה ,חלקם במסגרת פנימיית היום .שהייתם במקום נמשכת עד שעות
הערב וכוללת הכנת שיעורי בית ,חוגים וארוחות  .בנוסף לשתי אוכלוסיות
אלו ,קיימים תלמידים הבאים לבית הספר במסגרת לימודים רגילה כשאר
תלמידי העיר.
במשך השנים קלט כפר הנוער גלים של עלייה  -בתחילה מחבר העמים,
וכן ילדים פליטים מהמלחמה ביוגוסלביה .ב 15-השנים האחרונות נקלטו
בהצלחה במקום גם נערים ונערות ,עולים מאתיופיה .הצוות החינוכי
במקום התמחה במשך השנים בשילובם של נערים עולים אלו במציאות
החברתית בארץ ,תוך כיבוד והערכה למסורות שאתם הם הגיעו ארצה.
בית הספר מעניק את מרב השירותים החינוכיים החברתיים והחומריים
לתלמידים בעלי חסכים לימודיים ,במטרה להביא אותם להצליח בלימודים
ולשלבם בחברה הישראלית בצורה מוצלחת  .המשק החקלאי מהווה חלק
נכבד מאותו שירות הניתן לתלמיד ,שדרכו אפשר לחנך וללמד בדרך של
התנסות ,חוויה ומעשה .החומר הלימודי נתפס ביתר קלות ,תוך כדי עשייה.
גם ערכים ניתן להקנות תוך כדי עבודה במשק  -תרומה לקהילת השוהים,

בנייני העיר כבר משיקים לגדר הכפר

דצמבר 2013
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רפת פשוטה שמתופעלת על ידי עובד תקן אחד  -אלי לוי

אחריות ,עבודה בצוות ,סיבולת וחמלה לבעלי החיים .
כפר הנוער משתרע על פני כ 90-דונם ,מכיל בתוכו מבנה בית הספר ,פנימיות
ומשק חקלאי .התלמידים נבחנים במסגרת בית הספר לבחינות בגרות במסלול
בגרות רגיל כשמקצועות החקלאות הכוללים רפת ,לול ולימודי הצמח ,מהווים
מקצועות חובה שבלעדיהם אין זכאות לתעודת בגרות.
בוגרי בית הספר משתלבים בכל המקצועות בחיים ,רובם עושים מסלול
צבאי קרבי וחלקם אף קצינים ,רובם משתלבים במקצועות טכניים ,יש גם
קצת רפתנים.

האם בית הספר מכשיר גם רפתנים כדור המשך לרפת?

אלי נאנח בצער על התשובה השלילית  -התלמידים מגיעים מאוכלוסיות
הטרוגניות שלא ראו פרה בחיים ובמשך ארבע שנות שהייתם בבית הספר,

אלי לוי  -המנהל שאוהב ילדים ובעלי חיים
נולדתי בקהיר ב 1955-ולארץ
עלינו מיד לאחר מבצע קדש,
למעברה בקריית חיים .הסבתא
גרה אתנו והייתה אישה כפרית
שנולדה בטורקיה .ליד הצריף היא
שתלה גינה יפה וטיפחה אותה
ושם ,כנראה ,נזרעה בי האהבה

לחקלאות ולטבע.
בתיכון למדתי בבית הספר הריאלי בחיפה ,במסגרת חינוכית מעניינת
ולקראת הגיוס התארגנו לגרעין נח"ל שיצא לקיבוץ חצרים ,הכרתי
מקרוב את עבודת הרפת ונדלקתי עליה.
אחרי הצבא והטיול לאירופה חזרתי לקורס הנדסאים ברופין (יחד עם
רלף גינזבורג ממועצת החלב ואחרים) .בהמשך ,עבדתי כשנה ברפת
וולקני כעוזר ניסויים ומאז ,מגיל  27ועד היום ,אני עובד כאן ברפת
ואוהב את העבודה מאוד מאוד.
כשראיתי את מודעת הדרושים בשנת  ,1981ראיתי בה את משאת חיי ,כי
יש בה שילוב מדהים של טיפול בבעלי חיים ,בפרות ,עם חינוך בני נוער

העבודה ברפת ככלי טיפולי בבני נוער

הם לא מקבלים הכשרה מספקת לכך .הם אמנם פוטנציאל להיות רפתנים,
אבל לכך ,צריך הכשרה מיוחדת וממוקדת (למשל ,מושבניק ששולח את
בנו ללימודים).
אם רוצים לשנות אוריינטציה ,צריך להפוך בית ספר אחד או יותר ,לחקלאות
עם הכוונה ותכנית מוגדרת להכשרה חקלאית של רפתנים בעתיד .כיום זה
אקראי לגמרי אם יוצאים רפתנים אחרי הצבא.

מה עושה הקרבה לראשון לציון ,עד כמה בעלי ההון
לוטשים עיניים לקרקעות של בית הספר?

"גם בעבר היינו בשכנות למגורים בעיר ,אם כי לא ראינו את הבתים ,כפי

שזקוקים לטיפול ולליטוף מיוחדים וזה קסם לי מאוד .אני מודה שעד
היום ,אני מתרגש ואוהב את העשייה והחיבור הזה.
עם השנים עשיתי תואר ראשון בחקלאות וסביבה ותואר שני בחינוך
סביבתי וגם קיבלתי תעודת הוראה .לאחריהם השתלבתי בצוות המורים
ולימדתי את מקצועות החקלאות בתחום בעלי החיים שמקנה  5נקודות
בבגרות.
עם השנים היה מעניין להיווכח שהעבודה ברפת חשובה לילדים ,במחיצת
הפרות הם יותר רגועים והיחס אליהם עוזר לעבור את הבגרויות .אחרי
סיבוב בחיים הם מגיעים לביקור ואומרים תודה על מה שקיבלו וזה
סיפוק עצום.
אני אוהב את הרפתנות ,מאמין גדול בחינוך בעזרת בעלי חיים ,שמלמד
את הנערים להעריך עבודה יצרנית וחמלה לבעלי חיים .זה עוזר להם
בתהליך ההתבגרות ,הם נקשרים ומפתחים תכונות חיוביות של מסירות,
אחריות ,אהבה וכך הם נקשרים גם לבני אדם.
אני מגדיר אותם כתלמידים חברים וזה גם מה שקורה אחרי שהיו להם
בעיות קשות בבית הקודם שלהם ולעתים ,אף בעיות פתלוגיות והם
מתגברים ונעשים חיוביים לעצמם ולסביבה.
בשבילי ,זהו מפעל חיים של  34שנים וגם היום אני קם בכיף לעבודה ,עם
כל קשיי ההתמודדות בתנאים ובאיומים הכלליים על המקום .
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שהם נראים היום מקרוב .לראשון
לציון יש נווה ירוק בתוך יער של
אבן ובטון .בכל עיר יש חשיבות רבה
בשמירה על ריאה אקולוגית ,מקום
שבו התושבים ותלמידי העיר יכולים
לחוות חוויות אחרות ממה שהעיר
עצמה יכולה להציע לתושבים .הרבה
מתושבי העיר נוהגים לטייל עם ילדיהם
הקטנים בנחלת ,כדי להמחיש ולחוות
את הדרך שבו החלב עושה לפני שהוא
מגיע ל"סופר ".עד היום רואים ברכה
בבתי הספר של מקווה ישראל ,הכפר
אלי לוי ,מנהל הרפת ,ביונקייה
הירוק ואחרים ,שנמצאים במרכז הכרך הממוגנת
והתושבים יכולים להיתרם מהם .זו
הסיבה שעל כולנו לתמוך בשמירה על בתי הספר עם הענפים החקלאיים
שלהם"

הרפת בנחלת
הרפת בעלת מכסת חלב שנתית של  625אלף ובשנה שעברה לא קיבלו
תוספות כמו כולם .טענת משרד החקלאות הייתה "אתם עוסקים בחינוך
ולכן אתם לא זקוקים לתוספת מכסה" .העדר בנחלת מונה  120ראש
שמחציתם פרות חולבות .במכון החליבה  8עמדות צד אחד ,חולבים שלוש
חליבות ביום .נעזרים בסטודנטים מהפקולטה לחקלאות ,וכן בסטודנטים
במגמת וטרינריה ,שצריכים ניסיון מעשי של  60שעות והם חולבים בלילות
ובסופי שבוע.
ברפת יש משרת בוגר אחת ,הכוללת עבודה מקצועית עם בעלי חיים

היסטוריה (מאתר בית הספר)

ב

תחילה נוסד כפר הנוער בשנת  1922כמשק פועלות .עד לקום
המדינה ,עסק הכפר בהכשרת הבנות ,לקראת השתלבותן
בהתיישבות העובדת.
לאחר קום המדינה הפך לתיכון חקלאי ועסק בהקניית השכלה עיונית
(בגרות רגילה) וחקלאית לבנים ולבנות.
במוסד התחנך נוער ישראלי מגוון וככל הפנימיות ,שינה המוסד את
פניו עם כל גל של עלייה ,נרתם לקליטת נוער עולה ,בהשכלתו ובשילובו
במדינת ישראל.
לאורך השנים ,הקפיד הכפר על לימודים באווירה אישית וחמה ושמר על
צביון חקלאי תוך הקפדה על ערכי העבודה ,הלימוד והחברה.

משקי הפועלות
בתקופת העלייה השנייה ,בשנת  ,1911הוקמה בכנרת החווה הראשונה
להכשרת פועלות צעירות לעבודה חקלאית ,על בסיס של שוויון בידע
וביכולת העבודה לגברים.
במהלך השנים ,בעיקר בתקופת העלייה השלישית והרביעית ,הוקמו
מספר משקי פועלות וחוות הכשרה נוספות בנהלל ,בנחלת יהודה,

מכון חליבה צנוע לחליבת כ 60-פרות

יצרניים ,שדורשים טיפול רב וכן הדרכה חינוכית מקצועית לתלמידים.
העבודה אמנם קשה ודורשת התמסרות ,אך תחושת השליחות שמלווה את
העניין גורמת לאהוב את העשייה" .שלושת ילדיי הפרטיים עבדו ברפת
והשיח בבית נוגע לעתים ברפת .בתי למדה חקלאות בפקולטה ואלו בני
הצעיר מתעתד ללמוד גם כן חקלאות.

כיצד התלמידים משתלבים בעבודה ברפת ובלימודים?

תלמידים מתחילים כבר בכיתה ט' לעבוד ברפת והם זקוקים לתמיכה ,בעוד
שהגדולים כבר עצמאיים ,ויש מצב שהם תומכים גם בצעירים .בכל יום יש
כיתה אחת או שתיים  15-10 -נערים ביום .כל התלמידים עובדים ברפת
ובחליבות 2-1 ,פעמים בשבוע ,יש תלמידים שאוהבים ויש שנרתעים.
המטרה היא לחבר את מרבית התלמידים לעניין ,לאט לאט ,וכך בהדרגה,
מתגברים על הרתיעה והחשש  -לומדים לטפל ,לדעת  ,לייצר ולחמול.

בשכונת בורוכוב ,בפתח תקוה ,בעפולה ,בחדרה ,בתל אביב ועוד.
הצעירות שהוכשרו במשקים אלה מילאו תפקידים חשובים בפיתוח
ענפים חקלאיים (משתלות ,גני ירק ,לולים) במושבים ובקיבוצים.
למשקי הפועלות היה תפקיד חשוב בפעילותה של מועצת הפועלות.
בתאריך ה' בכסלו תרפ"ב ( )1922נוסד משק הפועלות ביישוב החקלאי
נחלת יהודה שבסמוך לראשון לציון.
המשק כלל תשעה דונם אדמה ,בית קטן עם שני חדרים ,גינת ירק ,ארבע
פרות ,שלושים ושישה עופות ומשתלה קטנה.
בחלוף השנים ,שגשגה המשתלה ,נוספו למשק ענפים נוספים ,נבנו
מבנים וגדל מספר הבנות שעבדו במשק וקיבלו בו הכשרה.
המנהלת הראשונה והמייסדת (חניה ציזיק) ניהלה משנת  1922ועד
 .1926היא עזבה על מנת לייסד משק פועלות נוסף בצפון תל אביב.....
תקציב השנה הראשונה היה  2,509לא"י.
המנהלת השנייה בתיה אידלנט ניהלה עד .1935
ויצו נכנסה לשותפות בניהול משק הפועלות נחלת יהודה בשנת 1928
יחד עם מועצת הפועלות.
בסוף שנות ה 50-פרשה מועצת הפועלות מניהול הכפר" .ויצו שוויץ"
לקחה על עצמה את החסות הבלעדית לכפר .
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בסוף י"ב חלקם עושים בגרות ברפת .וכן מבצעים "התנסות מחקרית" -
עבודה קטנה שמטרתה לענות על שאלה אחת ,תוך איסוף נתונים מהשטח.
העבודה נעשית בשיתוף פעולה עם המורים לביולוגיה ,מרכז הענף מתווה
את מסגרת העבודה ואת דרך איסוף הנתונים .העבודה מעניקה יחידת
בגרות נוספת במקצוע הביולוגיה.
רשימת מדגמית של עבודות מהשנים האחרונות שמצאנו בארון מפויח
מהשרפה:
• השפעת גיל הפרה ומספר ההמלטה על כמות הנוגדנים בקולוסטרום.
• השפעת אורך תקופת היובש על המצב הגופני ותנובת החלב של הפרה.
• השפעת טמפרטורת הסביבה על טמפ' הגוף ,העור ותנובת החלב בפרות.
• השפעת הגיל על המדרג החברתי בפרות חלב.
• הקשר בין סוג האנטיביוטיקה הניתנת לטיפול בבקר לחלב ,לבין קצב
היעלמותה בחלב.

כיצד משיגים תקציבים להשקעות?

יש תמיכות שבאות ממשרד החינוך וויצו בחלוקה שווה .התמיכות מגיעות
למשק החקלאי ומרכז המשך מנתב אותם לפי הצרכים.
ברפורמה בנינו סככה גדולה ומאצרה ,יש רצפת טפחות וברכת זבל מתחת.

השרפה הגדולה

מ

ספר אלי  -זה קרה ביום רביעי  ,6.11.2013בשעה רבע לשבע
בערב ,סיימתי לעבוד בחמש בערב ויצאתי עם אשתי להצגה.
הייתי בכניסה להופעה וקיבלתי הודעת ניתוק ,התקשרתי מיד למרכז
המשק וביקשתי שילך לראות מה קרה .הוא הגיע תוך חמש דקות ואמר
לי שהרפת נשרפת  -כל עולמי חרב עליי!
עזבתי הכול וטסתי הביתה וממש לא הרגשתי את הדרך .עד שהגעתי,
מכבי האש כבר היו במקום וכיבו את השרפה  -הכול היה שחור ,עשן
מחניק  -חדר החשמל והמכונות נעלם והתאדה.
השרפה הייתה מהירה ואינטנסיבית  -מה עושים? בתשע בערב צריך לחלוב.
עמדות החליבה לא נפגעו.
התקשרתי לאפרי רייקין ,סמנכ"ל מועצת החלב ,ולזכותם של אנשי
המועצה שהם התגייסו במהירות
גדולה והציבו בפניי שלוש
אפשרויות פעולה:
 .1להביא לרפת מכון נייד
ממחסני המועצה ולחלוב בו.
 .2להעביר את הפרות לרפת
שכנה ושם ייחלבו.
 .3להשמיש את המכון בכוחות
משותפים.
בחרתי באפשרות השלישית
ומיד הכול התחיל לרוץ במהירות
• אלי ג'ורנו מתנובה שלח
מכלית לפנות את החלב

יש לנו בעיה של תקציב ולכן השארנו את הפרות בטפחות ,על אף שהן
לא יכולות לרבוץ עליהן אלא בקורל הצמוד .לא מקלטרים כי אין טרקטור
ומקלטרת ואם יש אוורור הוא מצליח לייבש את המרבץ.
את הזבל הנוזלי מפזרים באביב בשדות בית הספר ואת הזבל המוצק
מעבירים ליזמות של דשן אורגני  -הומוס ,שנמכר למשתלות ולגינות
פרטיות .כל הזבל שמעובד שם יוצא לשוק בעזרת עולה חדש מארגנטינה
שהביא את הידע (קבענו לבקר אותו באריכות).

כיצד אתה "שורד"  33שנים במערכת לחוצה ויחיד
במערכה?

אלי מדגיש את החשיבות הגדולה של אהבת השילוב בין הרפתנות לבין
עבודת החינוך ,שרק בזכותה ניתן להחזיק לאורך שנים ,כיוון שלעתים יש
ניגוד אינטרסים בין הלימודים לבין הטיפול בפרות.
הילדים נתרמים מאוד ,הם נולדו בעיר ובבית הספר יש להם חוויות נצברות.
לדוגמה ,פגשנו אדם בשם מאיר בן  74שגר בשכנות ובילדותו למד בבית
הספר .וכאשר שמע על השרפה הגיע לעזור בחליבה ,אחרי  60שנה שלא
עבד ברפת.
העבודה ממלאת אותי בסיפוק ובעניין" .

ממכלי הרפת.
• אפרי רייקין דאג להביא מכל חלב של קואופ' הנגב והערבה על
משאית עם יחידת קירור.
• שלחו הודעה לאפימילק ותוך שלוש שעות הגיע טל כהן ,מנהל
פרויקטים ,עם משאבת ואקום.
• תוך שעתיים הגיע אברהם הראל מגן שמואל ,עובד מאל"ה של מועצת
החלב עם צוות טכנאים וצנרת ואקום.
• החשמלאי שלנו ,שגר בנתניה ,הגיע עם חוטי חשמל והביא חשמל
מבניין סמוך.
• היינו בליל שימורים ,אברהם ניצח על השיקום הראשוני וב 5-בבוקר,
אחרי עבודות שיקום ראשוניות ,בתנאים די קשים ,התחלנו לחלוב.
החליבה הייתה קשה כי היה מפויח וריח שרפה ,אני חלבתי עם סטודנט
כי לא רצינו שהתלמידים יסתכנו בתקרה מפויחת ופלורוסנטים תלויים
על בלימה .הפרות פחדו להיכנס למכון חליבה שחור ,לא הייתה תאורה
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רגילה אלא פרוז'קטור ,היה חם ומסריח.
בשעה  9בבוקר ,כל הפרות היו לאחר חליבה וחזרו לנוח בקורל .בהמשך,
הגיעו חוקרי שרפות וכיבוי אש .הם קיימו תחקיר כללי והמסקנה שזה
היה קצר בלוח החשמל.
לאט לאט התחילו העניינים להשתפר ,שטפו את הקירות והתחילו להגיע
אנשי השיקום
יום למחרת היינו צריכים מערכת זיהוי ,הצלחנו להשיג קונטיינר והעברנו
את החיווט של החשמל והזיהוי בעזרת טכנאים של אפימילק.

• ברכות מים מתקפלות
מכון החליבה נמצא ,בימים אלה ,בשיקום אינטנסיבי וזו הזדמנות גם
לשפר תשתיות בכמה מקומות.
הבטחנו להגיע ולהשתתף בהרמת הכוסית לחידוש פני המכון
ולכל החברים שתרמו את מרצם ויכולתם לסייע לרפת שנפגעה  -שאפו
גדול!
כיף להיות בענף שיודע להתגייס במהירות לעזרת חברים שנפגעים.

איזה ציון היית נותן להתגייסות של ענף החלב לעזרה?

נטלו חלק באירוע

בתנאים שהיו קיימים ,המערכת מקבלת ציון מעל  90כי ההתגייסות
הייתה מדהימה וללא תנאים.
התלמידים שהיו ,ראו את השרפה והפיח ומיד התקשרו להתעניין אם
קרה משהו לפרות והתנדבו לבוא ולעזור  .הרגישו אמפטיה ושייכות.
ראו אש ,להבות ,לא היה אפשר להיכנס .מכבי האש הגיעו תוך  10דקות
וכיבו את השרפה בעזרת ארבע כבאיות .וזאת ביעילות רבה ובמינימום
של נזקים.
אני הרגשתי כמו במלחמת המפרץ  -התגייסות של כל הגורמים
החיצוניים והפנימיים לנוכח האסון החלקי.
זה היה יכול להיות יותר גרוע ואני שמח שהפרות לא נפגעו ,על אף
שהעבודה כיום מאוד קשה.
גם הבעלים מוויצו באו למחרת להעריך את הנזקים ולעודד את הצוות.
לפרות הייתה ירידה חלקית בחלב ,כניסה מהוססת למכון.

אברהם הראל סיפר לנו על צחוק הגורל  -מסתבר ,שבמועצת החלב
החליטו לעשות בקרוב ,תרגיל שבו מדמים מכון חליבה שנפגע ובחרו
ברפת של נחלת יהודה הקרובה וכך יצא שעשינו את התרגיל על רטוב
לפני התכנון .התרגיל היה אמור להביא מכון חליבה ולהחליף את הקיים
שיצא מכלל שימוש.

מה הלקחים הראשונים שלך לכולנו?

יש להקים מחסן לשעת חרום במשק החקלאי שבו יהיו:
• מספר מכוני חליבה ניידים לחירום באם יהיו מספר מכונים נפגעים.
• כמה גנרטורים מטופלים ומוכנים.

חברת אפימיליק  -טל כהן
• פביו ,מרכז המשק ,הגיע
לרפת שעולה בלהבות והתקשר
חסר אונים למאיר שניר (אחראי
על הדרכה ופיקוח רפתות בבתי
ספר חקלאיים מטעם משרד
החינוך)
• מאיר התקשר אליי וביקש

•
•
•
•
•
•

עזרה.
הודעתי לאברהם הראל שיהיה בהיכון עם ציוד החרום (שמסתבר
לאחר מכן שבילה את הלילה במקום...כל הכבוד!)
הקפצתי מחסנאי לאפימילק ואת יוני פינסקי ,מנהל הפרויקטים
שלנו ,להכין רכב עם ציוד.
במקביל ,הוצאתי את יואל מלר ,קבלן התקנות שלנו מהבית וביקשתי
מדובי שמיר ואלי מויאל שיהיו בהיכון.
עדכנתי את אלי ג'ורנו מתנובה שיהיה מוכן לטיפול בלקוח שלו.
רק לאחר שהלהבות נרגעו  -יכולנו להבין מה באמת ניתן לעשות עם
מה שנשאר ואז הוחלט להשמיש את הקיים.
בפועל  -יוני ,יואל ודובי עבדו להחזיר את הכשרות למכון.

מועצת החלב  -אפרי רייקין ,סמנכ"ל
משהגיעה הפנייה ,היה לי ברור שלגורם הזמן תפקיד מרכזי ,שכן כל
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הפתרונות צריכים להסתיים עד
לזמן חליבת הבוקר  -תוך פחות
מ 10-שעות.

•
•
•

•
•

לפיכך התחלתי בבחינת כל
האפשרויות והפעולות הראשונות
להפעלתם במקביל:
נוצר קשר עם מדרכי ממשק החליבה ,להתחיל את נוהל הפעלת המכון
הנייד ,שנמצא במכולה בשטח הקריה החקלאית בבית דגן.
אותרה משאית מנוף לשינוע המכון הנייד (בעזרת תנובה).
נעשתה פנייה אל רכזי ההתארגנויות (פרץ ושמאי) לאיתור רפתות
באזור ,שמסוגלות לארח את הפרות החולבות ,לפחות לחליבת הבוקר
והאמצעים להובלתן.
נעשתה פנייה והתקבל האישור של השירותים הווטרינריים להעברת
הבקר ,במקרה הצורך.
במקביל ,נאספו נתוני הנזק מהרפת על מנת לקבל את הפתרון הטוב
ביותר וכאמור ,לבסוף הוחלט על שיקום מהיר של המכון.

מועצת החלב  -אברהם הראל
• האירוע התחיל ביום רביעי
 6.11.2013בשעה  19:30עם קבלת
שיחת טלפון מטל כהן מחברת
אפימילק ,בדבר שרפה במכון
החליבה של בית הספר נחלת
יהודה.
• הודעתי על כך לאפרי רייקין.
אפרי ברר עם מרכז המשק  -פביו ,אפשרות לחלוב את הפרות עם
מערך החליבה לשעת חירום של מועצת החלב ,או לחילופין ,להעביר
את הפרות למשקים אחרים.
• החל שלב איסוף הנתונים מהרפת ובחינת האפשרויות השונות כולל
איתור רפתות לאירוח הפרות המפונות.
• משהחלה להתבהר תמונת הנזק ,הוחלט ביחד עם מנהל הרפת ,כי
הפתרון המהיר והנכון ביותר הוא להכשיר את מכון החליבה הקיים
לחליבת הפרות במקום.
• נסעתי לרפת לראות במה ניתן לעזור .ראיתי כי חדר החשמל ,חדר
המכונות וקווי החשמל והתקשורת שרופים .השרפה הגיעה לכניסה
לבור החליבה ,עד לרליזר .מדי החלב והמפעמים נראו תקינים .החלק
העליון של התקרה ומנורות הפלורסנט היו שרופים .האש חדרה
למשרד וחלק מהציוד ניזוק.
• חדר מכלי החלב ומערכת שטיפת מכון החליבה היה שרוף בחלקו
ומלא בפיח השריפה.
הגורמים שפעלו בשטח:
סקירת המצב ע"י אברהם הראל ,מרכז הרפת  -אלי ומרכז המשק  -פביו
באמצעות פנסי כיס ודווח לטל כהן על מצב המכון ,דברים שצריך לתקן
כדי שניתן יהיה לחלוב .בהמשך הותקנו זרקורים שקיבלו הספקת מתח
חשמלי מחוץ למכון החליבה.

פעולות שיקום דחופות שבוצעו:
• הוזעק חשמלאי לספק חשמל ממקור חיצוני למכון החליבה ולבנות
לוח חשמל זמני לספק את צורכי החשמל של המכון.
• נאסף החלב שהיה במכל החלב.
• מכל החלב המקורר מקואופרטיב הנגב  -המכל הוצמד למכון החליבה.
חב' אפימילק סיפקה משאבת ואקום מושלמת .וציוד ההכרחי כדי
לאפשר חליבה.
• יואל מלר הביא צנרת ואקום ונירוסטה והתקין צנרת ואקום חדשה
עד למשאבת הוואקום שהותקנה מחוץ למבנה של מכון החליבה
והתקין גם את צנרת החלב למכל החלב החיצוני.
• דובי שמיר הביא לוח פיקוד רליזר ושנאי למדי החלב שנשרפו
והתקינם במכון.
• בשעה  04:30הופעל מכון החליבה ונבדק עם הזרמה של מים דרך
יחידת החליבה הראשונה ,נזילות ואקום ומים אותרו ותוקנו במקום.
יש לציין את ההתגייסות המלאה והיפה של כל הגורמים ,כדי לאפשר
לחלוב את הפרות מוקדם ככל האפשר.

אלי ג'ורנו  -מנהל קשר יצרנים בתנובה

•
•
•
•
•
•
•

קיבלתי הודעה מטל כהן
מאפימילק ומיד עדכנתי את
הנוגעים בדבר בתנובה.
יצרתי קשר עם אפרי רייקין על
מנת לבדוק אפשרות להעביר
למשק את מכון החליבה לשעת
חרום.
עלו אופציות להעביר את הפרות למשק מושבי ,עם מתקנים בסדר
גודל של נחלת יהודה ,שסגר במתווה לוקר
על מנת לבחון את הדברים מקרוב הגעתי מיד לרפת.
הממצאים היו קשים  -האש כובתה ,חדר מכונות והמעבר כניסה
למכון החליבה היו מפויחים
חברת ההובלה הנגב והערבה הגיעו מיד לאסוף את החלב שהיה
במכל החלב
אנשי התחזוקה של אפימילק בחנו את הנזקים וקבעו כי ניתן להשמיש
את מכון החליבה לחליבת בוקר
בתאום אתנו הגיע מכל חלב נייד שנשטף במחלבת תנובה והושאר
במשק עד להסדרת הנזקים.
למחרת הגעתי שוב לרפת על מנת לחזק ולתמוך בצוות והכי חשוב,
להזכיר לצוות שבכל בעיה שתעלה תנובה כאן כדי לעזור

הלקחים הראשונים שראוי להפיק
• להבחנתי צריך להפריד את חדר מכונות מחדר חשמל
• להקפיד לתחזק את לוחות החשמל ע"י חשמלאי מוסמך
• במישור הענפי צריך לקדם את מכון החליבה לשעת חרום ,כך
שיאפשר חליבה נאותה וסבירה למשק שניזוק .
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