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פרויקט חלום

לאחר חודשים ארוכים של עבודה
מאומצת ,יצא אל הדרך אחד
מהפרויקטים החשובים ביותר לעתיד
ענף הרפת בישראל • חשיפת הענף
לדור הצעיר ,במטרה לבנות עתודה
אנושית טובה ואיכותית • את
הפרויקט יזמה התאחדות הבקר,
בשיתוף בתי הספר החקלאיים,
מועצת החלב ומנהל החינוך
ההתיישבותי •

ראובן זלץ

בחודשים באחרונים יזמה התאחדות מגדלי הבקר פרויקט
בתחום טיפוח ההון האנושי לעבודה ברפת הישראלית.
לאחר דיונים וסיכומים עם גורמים במנהל ובבתי הספר
החקלאיים הוחלט כי יוקם פיילוט בנושא "דור ההמשך בענף
הרפת" .העוסקים בענף הבינו זה מכבר כי צעירים מעוניינים
להשתלב בתחום החקלאות ככלל והרפת בפרט ,וכי ישנו צורך
בהכשרת דור המשך לעבודה ברפת .בבתי הספר קיים הבסיס
הטוב ביותר לטיפוח ההון האנושי מאחר וכבר נמצאים
שם תלמידים מקבוצות שונות (נעל"ה ,עולים חדשים ,נוער
בסיכון) אשר החלו התמחות בתחום הרפת .היקף הפרויקט
הינו כ 52-שעות לימוד.

דותן "תפקיד
ההתאחדות לייצג
את הרפתנים
וההתאחדות היתה
חייבת להירתם
למען פרויקט דור
ההמשך כי זו בעיה
קשה בענף הרפת"

לימודים מגוונים

נושאי הלימוד יהיו מגוונים ויכללו את מכלול המושאים
והתחומים הקשורים ישירות או בעקיפין לענף הרפת .כך
ילמדו הצעירים על ,הרפת בראי ההיסטוריה וההתפתחות של
הפרה הישראלית מתחילת המאה ,הכלאות  ,העלאת התנובה,
טיפוח והשבחת העדר ( 2שעות) .סביבת העבודה של הרפתן
(התמצאות במרחב) :הענפים והגופים הקשורים לעבודה ברפת
 ,הסבר נרחב על ענף החלב ,והגופים המרכזיים (מועצת החלב,
ההתאחדות ,שיאון ,החקלאית) משמעות התכנון בענף ,מחיר
מטרה ,ועוד 2( .שעות) .סיור לימודי בשיאון ,בסיור יהיה מפגש
עם מרצה מטעם שיאון על ההיבטים המקצועיים של אגודת
ההזרעה ,והיכן בא לידי ביטוי שיתוף הפעולה בין הרפתן
למזריע ,נקודות חשובות ,ועבודה נכונה מול שיאון 6( .שעות)
בריאות ופיזיולוגיה של העטין :שמירה על בריאות העטין,
הפיזיולוגיה של העטין .נוהל חליבה תקין :מהי חליבה נכונה,
כיצד חולבים נכון 2( ,שעות) -.נושא חובה .המיבנים ברפת-
היכרות עם המבנים השונים ותפעולם הנכון .הקלת עומס
החום ברפת ,חשיבות הורדת עומס החום ,לתנובות גבוהות,
ולהתעברות טובה (שה"מ  -הילל מלכה ,או גבי עדין)
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הצעירים לענף הרפת

חשיפת ענף הרפת

( 2שעות) .בריאות הפרה סוגי מחלות נפוצות ודרכי טיפול.
רווחת בע"ח והתנהגות עם ב"עח 2( .שעות) .הרצאת מבוא
מהי נ.ע.ה  -ושעור ראשון על נעה ( 2שעות)  .שעור שני על
נעה (נושא לבחירה)  ,מותנה בחדר מחשבים ( 2שעות) .סיור
ברפת גדולה משולבת במרכז מזון דוגמת יבנה או גח"מ או רפת
חוף השרון .פגישה עם מנהל הרפת והסבר על אופן העבודה
והתפעול השוטף ברפת 6( .שעות) .סה"כ  26שעות לימוד.

בהתאחדות הבקר התנהלו בחודשים האחרונים דיונים
מרתוניים בנושא ,כיצד להחזיר את הדור הצעיר ,או לפחות
חלקו ,לענף ולטפח דור צעיר החשוב כל כך להמשכיותו של
הענף .זה לא סוד כי בהתאחדות ,כמו גם בגופים הקשורים
לענף רואים בדאגה את התרחקותם של הצעירים מהענף.
דור הולך ופוחת של צעירים אשר מעוניינים להשתלב בתחום
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ההדרכה  -הסברה על חשיבות המשך פעילות הענף כמפעל
חקלאי לייצור מזון ואפשרויות הקידום בענף.
את הפרויקט יובילו שלושה בתי ספר חקלאיים :מאיר שפיה,
בן שמן ומקווה ישראל .במסגרת הפרויקט ,מחלקת ההדרכה
של התאחדות מגדלי הבקר תגיע להרצאות תיאורטיות
ומעשיות בבתי הספר ותסייע בהכשרת הנוער לעבודה
עתידית ברפת .יינתנו שעות לימוד מטעם מרצים מן השורה
הראשונה בתחום הווטרינריה ,החליבה וההזרעה .הפרויקט
יחבר בין הידע הנמצא בהתאחדות לבין הדור הצעיר ,ובעזרת
ההדרכה והחשיפה לענף מפותח זה ,יעודד השתלבות עתידית
ברפת הישראלית .כמו כן יצאו התלמידים לסיורים מעשיים
שם יוכלו לחוות את עולם הרפת בכללותו .כל תלמיד
שישתלב בפרויקט יקבל בסיומו "תעודת רפתן" מטעם בית
הספר ,התאחדות מגדלי בקר ומשרדי הממשלה השותפים
לפרויקט :משרד הקליטה ,משרד החקלאות ומשרד החינוך.

טקס מרגש

ב 25-לנובמבר נערך בבית הספר שפיה טקס מרגש במיוחד,
לתחילת הפרויקט בהשתתפות ד"ר בני פישר ,ראש המנהל
לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ,מיכל קראוס מנכלית
מועצת החלב ואביתר דותן ,מזכיר התאחדות מגדלי הבקר
לחלב .השלושה הדגישו את חשיבות הפרויקט לעתיד ענף
הרפת ומיכל קראוס הוסיפה ואמרה כשהיא פונה אל הנוער
"אני ממש מתרגשת ואני יכולה לומר כי אתם העתיד של
הענף שלנו ,ההשקעה הטובה ביותר היא בחינוך ואני מאמינה
בזה .חייבים להתחיל בחינוך אם אנחנו רוצים להגיע למקומות
טובים יותר בחברה הישראלית .כמובילי ענף החלב אנחנו
רוצים שהרפת הישראלית תמשיך להיות הרפת המוביל בעולם
ולכן אנחנו מאמינים בכם וביכולתם לנהל את הענף ותודה
אחת לאביתר שללא פעילותו כל זה לא היה קיים״ .ד"ר פישר
ציין כי "זה לא מובן מאליו שאנחנו כאן ואני שמח לקראת
הפרויקט הזה ומאמין כי באמצעותו תהיה דרך להמשך ולדור
העתיד הן בחקלאות ובפרט ברפת״ .ולסיום אמר מי שכונה
"הבולדוזר מאחורי הפרויקט ,אביתר דותן שאמר "ראשית,
תודה לתלמידים שבעצם בלעדיכם כל הפרויקט לא היה
קיים .חלומות מתגשמים ותמיד טוב שיש רעיונות אך צריך
ליישם אותם .המטרה כמובן ,לייצר רפתנים עתידיים ,זו
המטרה .תפקיד ההתאחדות לייצג את הרפתנים וההתאחדות
היתה חייבת להירתם למען פרויקט דור ההמשך כי זו בעיה
קשה בענף הרפת ואנו כהתאחדות ,מחויבים גם למען טיפוח
דור ההמשך .בהצלחה לכל התלמידים ואני רוצה לומר לכם
שלהיות חלק מאנשי ענף הרפת זה כבוד גדול כי הרפת
הישראלית היא מהמובילות והמצליחות בעולם״ .הטקס הופק
על ידי מיטל פרנק מהתאחדות הבקר ובשיתוף אנשי בית
הספר שפיה בראשות המנהל יורם פינאס.

פרויקט חשוב מאין כמוהו .דותן

החקלאות ככלל ,והרפת בפרט .לאחר דיונים ארוכים ,שכללו
כמובן את ראשי בתי הספר החקלאיים ,משרדי הממשלה,
מועצת החלב ורפתנים ,הציבו יעדים וגבשו תוכנית פעולה.
המטרה העיקרית ,הכשרת ועידוד הדור הצעיר לעבודה
בתחום הרפת הישראלית במסגרת פיילוט של מספר בתי ספר
חקלאיים .יצירת מודעות לעולם הרפת באמצעות הסברה
למנהלי בתי הספר החקלאיים כי קיימת בעיה של דור המשך
אשר דורשת התייחסות .דרוש שינוי תפיסתי ומערכתי על
מנת לשנות את המצב הקיים .השקעה חינוכית (שעות הדרכה
של מיטב המדריכים של התאחדות מגדלי בקר) בבתי ספר
חקלאיים ליצירת דור המשך ברפת הישראלית במסגרת שעות

ד"ר פישר "זה לא מובן מאליו
שאנחנו כאן ואני שמח לקראת
הפרויקט הזה ומאמין בו"

דור ההמשך עם ראשי הענף .צילומים דויד שליט
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