כרמל של הנגב
כרמל יערי עושה אלפי ק"מ בחודש ,כמדריכת רפת חלב
בהתאחדות ,היא גומעת מרחקים ,בעיקר בנגב ונהנית
מכל רגע .כרמל ,רפתנית וותיקה המאמינה כי מדינה
ללא חקלאות וענף החלב ,אין לה זכות קיום •
איך נראה סדר היום?

"נכון להיום אני חושבת שאני מלווה יותר משקים מושביים
מאשר קיבוציים ,למרות שאני מלווה את שני המגזרים.
מבחינתי אין הבדל בין משק של  50פרות לבין משק של 500
פרות ,שתי הרפתות מקבלות את אותו שירות מבחינתי.
ברמת הפרקטיקה יש יותר רפתות מושביות מאשר קיבוציות
ולכן אני מוצאת את עצמי יותר במושבים .דבר שני ,אני
חושבת שיש ביקוש יותר גדול לעזרה ותמיכה מקצועית
ברפתות המושביות .אני קובעת פגישות מראש במשקים,
סדר גודל של בין שלושה לחמישה משקים ביום ,תלוי
בפריסה ,בבעיות ובמרחקים בין רפת לרפת .יום בשבוע אני
בהתאחדות 5 .ימי עבודה בשבוע .יש עוד שני מדריכים לחלב
ועוד אחד לבשר".

איזה סוג ייעוץ?

"זה תלוי ,אין אחידות ,בדר"כ דברים נפתחים וצצים תוך כדי.
זה יכול להיות בתחומים של נטע (תכנית טיפוח) בתחומים
של תכנית ייצור ,ניהול העדר ,צדדים הטכניים של ההזנה,
לא בתכנון מנות .בעצם כל מה שקשור לצד המקצועי ברפת.
דברים הקיימים בנעה ומתוך ידע אישי שלי כמי שריכזה רפת,
לימודים מקצועיים וניסיון .אני נותנת את עצמי עם כל מה
שאני יודעת ,לא שומרת קלפים קרוב לחזה".

כרמל יערי תעודת זהות

כרמל יערי במקור מקיבוץ שער הגולן ,ב 30-שנים
האחרונות ,חברת קיבוץ גבולות ,רפתנית מאז  89וניהלה
את הרפת בקיבוץ ,בשתי קדנציות שונות .בשנתיים
האחרונות עובדת כמדריכת נעה בהתאחדות הבקר
ואחראית על גזרת פ"ת ים המלח ודרומה "עושה הרבה
ק"מ בחודש" מחייכת .כרמל נשואה ליזהר ולזוג חמישה
ילדים ,שתי נכדות והשלישי בדרך▲ .

יש בעיות ספציפיות החוזרות?

"לוח פרים בשיאון יוצא  3פעמים בשנה ,אז אחרי יציאה
של הלוח יש יותר עבודה בנושא השידוכים ,זה סוג של נושא
החוזר על עצמו  3פעמים בשנה .כשנעה מוציאה עדכוני גרסה
אז מטבע הדברים זה נושא המקבל טיפול ואני עוזרת לעדכן
את הגרסה ברפתות .מעבר לזה ,הבעיות והנושאים משתנים
לפי צרכי הרפת".

ושם ,המהפכה לפנינו .תוכנת נעה הולכת לעבור הסבה,
בעצם מהפכה גדולה אבל זה יקח כמה שנים ,זו תהיה
מהפכה גדולה".

כרפתנית וותיקה ובעלת ידע רב ,את מרגישה
את השינויים שהענף עובר?

את אופטימית?

"אני משתדלת להיות אופטימית מטבעי .תשמע ,מדינה ללא
חקלאות וללא רפת ,לא בטוחה כמה יש לה זכות קיום .בזמנו
עבדתי במרכז המזון בבאר טוביה ,אז היתה מחאת הקוטג'
שהובילה למחאה החברתית ואז הוצאנו חולצות שעליהן היה
כתוב 'רפת שווה בית שווה מדינה'".

"אני מרגישה הרבה מאוד חוסר בטחון ,השטח משדר תחושה
של חוסר וודאות וחששות .אלו דברים החוזרים על עצמם.
אך לצערי אין לי יכולת השפעה בנושא ,אך ללא ספק זה נושא
המעסיק מאוד את הרפתנים ובצדק .אני חושבת שהתהליך
העובר על ענף הרפת זה עוד סימפטום למה שעובר על הארץ
כולה .ברמה האישית אני כמובן מאוד מקווה שהענף ישרוד,
יצליח וישגשג .זה לא רק ברמה המקצועית אלא ברמה ארצית,
אידיאולוגית ,ציונית".

הנגב בשבילך?

"הנגב הוא קודם כל בית .חוץ מזה שאין על השקיעות שלנו ,זה
אמנם לא קשור לרפת ,אבל מי שלא ראה שקיעה בנגב ,לא ראה
יופי מימיו .רק זו סיבה טובה לחיות שם .אני מאוד אוהבת את
הנגב ,בחרתי לחיות בו ואני לא מצטערת לרגע אחד"▲ .

החידושים בנעה לאחרונה?

"בגרסה החדשה יש תוספת קטנות ,שיפורים קטנים פה
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