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ד"ר ברונשטיין-זוננברג

"נשים בואו
ללמוד"
היא הייתה הרופאה הווטרינרית
הראשונה בארץ שעבדה
ב"החקלאית"  4שנים ברציפות • היא
רכזת החוג היחידי בארץ להנדסאי
בעלי חיים-התמחות רפת במכללת
רופין • בעליה של קליניקה לחיות
מחמד ומעלי גירה • היא כתבה רומן
מצליח שיצא לאור בתחילת השנה
וגם מוצאת זמן להיות מורה ליוגה •
ד"ר שולמית ברונשטיין-זוננברג ,היא
אישה עסוקה מאוד והייתה שמחה
לראות יותר נשים מצטרפות לענף
הרפת והחלב • ראיון בהילוך גבוה •

ראובן זלץ

נפגשנו בבית קפה באבן יהודה ,זוננברג-ברונשטיין מחייכת
ברגיעה יוגית משהו .האישה העסוקה הזו ,מוצאת זמן גם
לתרגל יוגה וגם לטפח ולרכז את החוג היחיד בארץ ללימודי
התמחות בענף הרפת .רגע לפני שהיא עולה על מטוס להודו,
"חודש של תרגולי יוגה" ,אנחנו מדברים על החוג הנחשב,
החידושים ,התרומה לענף הרפת ,על הרומן החדש שלה וגם,
כמובן ,על רצונה לראות נשים נוספות בתחום.

משקיעה את הנשמה

ד״ר שולמית ברונשטיין-זוננברג ,רכזת חוג הנדסאי
בעלי חיים והתמחות רפת במכללה הטכנולוגית רופין.
היא מרצה בשלושה קורסים ,פארמקולוגיה (עוסק בעיקר
בתרופות השכיחות ברפת) ,קורס גינקולוגיה של פרות
(עזרה לפרה בהמלטה) ומחלות שהפרה סובלת מהן במהלך
ההמלטה .הקורס השלישי ,מחלות מדבקות ברפת (כולל

אישה בעולם של גברים .שולמית
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גם מחלות זואונוטיות) .במסגרת תפקידה כרכזת חוג,
היא דואגת לעדכון תכנית הלימודים ,הבאת מרצים ,קשר
בין הסטודנטים למכללה ובין הסטודנטים לבין משרד
התמ״ת .שולמית הקימה את המגמה לפני  11שנים ומאז
היא שם ,מלמדת ,מרכזת .שולמית מטפחת את המגמה
ומשקיעה בה זמן ונשמה .השנה ,לראשונה היא השיגה
אישור ממשרד התמ״ת לקיים פרויקט גמר שהוא למעשה
סטאז׳ ברפת בשיתוף ד״ר דוד שרוני .לא מעט מוסדות היו
שמחים לאמץ אותה ואת החוג שהקימה ומרכזת .בתחילת
השנה הוציאה שולמית ספר ״האיכר מכפר פסגה״ רומן
היסטורי הפרוש על השנים  1908עד  , 2008בין גרמניה
לישראל .שולמית הייתה הרופאה הווטרינרית הראשונה
שעבדה במסגרת "החקלאית" ולמעשה התוותה את הדרך
לבאות אחריה.

לגברים ,לנשים מן הסתם תהיה יותר רגישות ואמפטיה כלפי
פרה בהמלטה ,הייתי רוצה לראות נשים נוספות במגמה,
גם כל נושא הפוריות והזרעות ,הינו נושא שנשים יכולות
להצליח בו ,אני מאוד מקווה שיותר ויותר נשים תגענה ללמוד
ותשתלבנה בתחום״.

"הסטודנטים מקבלים כלים
במספר רב של תחומים ,בכל מה
שקשור לגנטיקה ,הזנה ,פוריות,
ממשק ,הזרעה .בסיום הלימודים
הם יכולים לחזור לרפת האם
ועם הכלים שרכשו תורמים
למקצועיות הרפת .הידע הוא
ברובו תיאורטי וברפת הם בעצם
מיישמים את מה שלמדו"

תוכנית ייחודית

השנה ,לראשונה ,פותחה תוכנית לפרויקט הכולל  5ימים
ברפתות ,הסטודנטים מתלווים לד״ר שרוני ועוברים אתו
תהליכים ללימוד מעשי לנושאים הנלמדים במהלך השנה,
כמו הכנסת אינפוזיה ,המלטות ועוד .שולמית "הסטודנטים
צריכים להיות קשורים לרפת חונכת ובמשך שלושה חודשים
הם צריכים להגיש דוח המתאר את מה שקרה ברפת".
מי האנשים המגיעים לקורס?
״חשוב לי לומר כי זהו קורס ייחודי בארץ ובעולם .מגיעים
לקורס בעיקר רפתנים ,הם לומדים ארבעה סמסטרים ,קיים
אחוז גבוה של קיבוצניקים ואחוז קטן יותר של מושבניקים.
מספר הלומדים בחוג הוא כ 20-איש ולצערי רק אחוז קטן
הן נשים .למרות שהעבודה נתפסת כלא נשית אני רואה
בה עבודה מאוד נשית ,והדוגמא הכי יומיומית היא העזרה
בהמלטות קשות ,חוויית הלידה קרובה יותר לנשים מאשר

איך זה להיות אישה בעולם גברי?
״אני רגילה ,גדלתי במושב ארבל עם  3אחים גדולים שעשו לי
גיבוש מצוין לקראת החיים .אם נזכיר גם את אבא שלי ז"ל,
יקה פרוסי טיפוסי ,ספרטני וצנוע ואם פרסייה שתיבדל לחיים

מתכננים את הרפת בשבילך
התמחות בתכנון מבנים חקלאיים

עברנו למשרדנו החדש במושב תימורים
אגרופלן בע”מ מהנדס אבנר הורביץ
כתובת למשלוח דואר :באר טוביה 8381500
טלAgroplan.ltd www.agroplan-il.com 08-8602272 .
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ארוכים ודוחקת בי להתקדם ולהצליח הרי שנקבל מתכון טוב
לקראת עולם שהוא כביכול גברי.
מרגישה פיחות בתחום בשנים האחרונות?
״לא ,אני דווקא מאוד שבעת רצון כי העתיד שצפו לחוג היה
מאוד עגום ואנשים לא האמינו שישרוד .כיום מגיעים יותר
ויותר צעירים אחרי צבא ,גם בני מיעוטים ,השנה ,לשמחתי יש
אישה ,ערביה מנצרת״.
העניין בחקלאות הולך ופוחת בקרב הצעירים?
״דווקא הרפת מכל התחומים האחרים ,הוא ענף בטוח יחסית,
האנשים הבאים ללמוד יודעים כי תהיה להם פרנסה״.
הקשר בין הענף למגמה?
״במגמה הלימודים מתעדכנים כל הזמן ,הן ברמה הטכנולוגית
והן ברמה האנושית ,כל שינוי שקורה ברפתות מגיע ישר
אלינו ,רוב המרצים שלנו באים מהתחום :חוקרים ,מדריכים,
ווטרינרים ״.
בסיום הלימודים ,איך הסטודנטים משתלבים בתחום ואיזה
כלים הם מקבלים?
״הם מקבלים כלים במספר רב של תחומים ,בכל מה שקשור
לגנטיקה ,הזנה ,פוריות ,ממשק ,הזרעה .בסיום הלימודים
הם יכולים לחזור לרפת האם ועם הכלים שרכשו תורמים
למקצועיות הרפת .הידע הוא ברובו תיאורטי וברפת הם
בעצם מיישמים את מה שלמדו .הקשר שנוצר עם המרצים
שלהם מלווה אותם גם לאחר הלימודים .נוצרים קשרים בין
הסטודנטים והם דואגים האחד לשני למקומות עבודה .בזכות
לימודיהם הם מתקבלים לעבודה בשיאון ,החברה הגדולה
להזרעה מלאכותית .שמקבלת לעבודה רק סטודנטים שסיימו
את הלימודים .כמו כן הם משתלבים בחברות לטכנולוגיה
ממוחשבת כמו אפימילק ו .SCR-וגם האופציה של לימודי
המשך בפקולטה לחקלאות פתוחה בפניהם.

רומן היסטורי ראשון .שולמית

הראשונה ,בסיפור אהבתם יוצאת הדופן של קרל ויוליה,
שמומשה לאחר חיזור בן  10שנים ומאות מכתבי אהבה ,וסופו
בישראל של מלחמת השחרור ,בסיפור אהבתם של יוחנן ועדינה.
את ילדותה בילתה ברפת ההורים במושב ,לצד שלושת אחיה
הגדולים ,בשדות ובבית הספר החקלאי המיתולוגי "כדורי",
היא שרתה בצבא כמ"כ ועם שחרורה למדה במכינה למדעי
הטבע באוניברסיטה העברית ,לאחריה סיימה בהצטיינות
את החוג למדעי בע"ח בפקולטה לחקלאות ,כעבור  3שנים
התקבלה ללימודי ווטרינריה בישראל וכשסיימה ניהלה
קליניקה לחיות מחמד בשיינקין תל אביב .כעבור שנה פנו
אליה מ"החקלאית" והיא נענתה לאתגר ,התמודדה על
המשרה ,מול ארבעה גברים ,זכתה בה ופרצה דרך כאישה
היחידה בארץ ששמשה שנים ארוכות רופאת חיות גדולות
בחברה גברית .את "האיכר מכפר פסגה" ,שידעה כי תכתוב
מאז היותה בת עשר ,כתבה בין יילוד פרות לניתוחים קיסריים
בכבשים ,בין אינפוזיות של עגלים בני יומם לטילוף פרים
השוקלים טון.

את ילדותה בילתה ברפת
ההורים במושב ,לצד שלושת
אחיה הגדולים ,בשדות
ובבית הספר החקלאי
המיתולוגי "כדורי"

מה דעתך על הגל האנטי חלבי?
״תראה הפכתי לצמחונית אדוקה למרות שבשר הוא טעים לי.
נולדתי וצמחתי ברפת ואני לא יכולה לעמוד בפני כפית קוטג׳
או טוסט עם גבינה צהובה ,בסופו של דבר הכול שאלה של
מינון .שום קיצוניות לא הוכיחה עצמה כמוצלחת״.

כמעט נולדה בשדה סלק

שולמית ברונשטיין-זוננברג ,הזוכה בתחרות הסיפור הקצר,
מטעם ליידי גלובס וסטימצקי ,משיקה בימים אלה את ספרה
הראשון "האיכר מכפר פסגה" .הספר הוא רומן הפרוש על פני
השנים  1908עד  .2008תחילתו בגרמניה של מלחמת העולם
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