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לכל שאלה תשובה...

קורס ניהול רפת עם נ.ע.ה
להצלחה בביצועים של רפת מודרנית
בממשק אינטנסיבי ובתנאי סביבה
מאתגרים כמו בישראל נדרש ניהול
מקצועי ,מדויק ומוקפד .בעזרת
המידע הרב הנאסף בתוכנת נ.ע.ה
וכולל בין השאר ,נתונים בזמן
אמת מחיישנים על הפרות וממכוני
החליבה ותוצאות ממעבדות ,ניתן
לקבל החלטות המבוססות על
עובדות ועל תמונת מצב עדכנית
מהרפת ולנהל אותה באופן מושכל
ומקצועי ביותר •

טל שקולניק

תחום הבקר בשה"מ של משרד החקלאות והתאחדות מגדלי
בקר יזמו יחד והפיקו קורס העוסק בכל היבטי ניהול הרפת
בהסתמך על השימוש בתוכנת נ.ע.ה (ניהול עדר הבקר).
קהל היעד כלל ציבור הרפתנים ומנהלי הרפתות ,משתמשי
נ.ע.ה ותיקים כחדשים הוזמנו להשתתף בקורס במטרה
להעמיק ולרכוש ידע נוסף על האפשרות לנהל את כל שגרת
הרפת בנ.ע.ה .הרבה רפתנים עושים שימוש יומיומי ברפת
בנ.ע.ה בדוחות או יישומים מסוימים והמטרה של הקורס
היא למעשה לחבר ולרכז את כל האפשרויות ולממש את
התובנות מהנתונים בנעה לכדי התנהלות מושכלת כמעט
בכל אירוע או החלטה שנדרש לקבל ברפת.

הכנסת נתונים
נכונה ועקבית ברפת
מאפשרת הפקת דוח
רווח והפסד המציג
באמינות את כלל
ההכנסות וההוצאות
ברפת ומאפשר בחינה
מתמדת של הישגים
מבחינה כלכלית
והתקדמות

יורדים לערבה

בקורס הראשון מהסוג הזה שכלל שבעה מפגשים והתקיים
בימי חמישי בין התאריכים  5/9/19עד  24/10/19במתחם
מחוז המרכז של משרד החקלאות בחדרה השתתפו 31
רפתנים מכל הארץ ולא נותר מקום לרפתנים נוספים
שביקשו להשתתף .בקורס השני שנערך ביוזמת קרלוס
ואדריאן מובילי התארגנות הרפת החדשה בערבה ,במתכונת
של שלושה ימים מרוכזים והסתיים בסוף השבוע האחרון
של פברואר ,השתתפו  15מהרפתנים והמנהלים המובילים
בערבה והרופאה הווטרינרית של הרפתות מ"החקלאית"
ד"ר טל שני .אנשי ההתאחדות כל אחד בחלקו הדגישו את
חשיבות הניטור והדיווח של האירועים ברפת וסקרו ופרטו
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רפתנים ,מנהלי רפתות וטרינרים מדריכי שהמ וממנהלי נעה בקורס ניהול הרפת בערבה

את יכולות הניתוח וההצגה של המידע בתוכנה .הקורס
נפתח כמתוכנן בזכות אנשי ההתאחדות המסורים שהקדימו
לרדת לערבה רגע לפני שנחסמה בשיטפונות .היום הראשון
נפתח במבוא על תוכנת נעה ונמשך בהצגת מספר שינויים
המתממשים בתוכנה בגרסה החדשה המופצת בימים
אלו למשקים .לאחר מכן התמקדו ההרצאות בדוחות של
ביקורות החלב עם הייצור ושיווק החלב תוך הבהרת הניתוח
והמשמעות המעשית של הנתונים בדוחות המקצועיים ,בדוח
יחסי קיץ-חורף ,בניתוח עקומות התחלובה ועוד .היום השני
החל בהסבר מפורט על היישומים העוסקים בהזנה בתוכנה.
ובהמשך נסקרו דוחות פוריות והושם דגש על המשמעות
המעשית בניטור מצב בע"ח ברפת וחשיבות הדיווח האמין
בשגרה של אירועים בכלל ונתוני הפוריות בפרט להצלחה
המקצועית והכלכלית של הרפת .היום השלישי והאחרון
התמקד במודל הכלכלי וחשיבותו להבנת המצב האמיתי
ברפת כתלות ברזולוציה ובאמינות הנתונים המתועדים
בתוכנה בהקשר זה .הכנסת נתונים נכונה ועקבית ברפת
מאפשרת הפקת דוח רווח והפסד המציג באמינות את כלל
ההכנסות וההוצאות ברפת ומאפשר בחינה מתמדת של
הישגים מבחינה כלכלית והתקדמות .לקראת הסוף נסקר גם
מודול היונקיה והודגמה חשיבות עדכון המדדים וטבלאות
ההגמעה לעבודה נכונה עם לוח הגמעה ביונקיה.

אנשי שה"מ וההתאחדות זמינים
עבור הרפתנים ככל שיידרש
להדרכות פרטניות על התוכנה
וניהול הרפת בשטח ו/או בטלפון
(כל פרטי הקשר ביומן לרפתן)...
בישראל בע"ח יצרני-על הם המשאב החיוני והיקר ביותר
ולממשק הגידול שלהם יש השלכות על הביצועים היצרניים
והכלכליים של הרפת כמו גם על החברה האנושית והסביבה
ברמה לאומית .לקיימות נדרש ניהול מקצועי וכלכלי של רפת
וזה כשלעצמו אתגר אמיתי הניתן למימוש אך ורק בעזרת
נתונים אמינים הנאספים באופן קבוע מהשטח ומאפשרים
ממשק מעודכן ומיטבי לבע"ח .חשיבות הנושא מתבטאת
היום כמעט בכל היבט ברפת בסביבתה ובעיניים של ציבור
הצרכנים ...משום כך השאיפה היא בהחלט להמשיך לפתח
ולשדרג את תוכנת ניהול העדר הוותיקה ולקיים את
הקורס לרפתנים רבים ככל שיידרש בכל שנה .אנשי שה"מ
וההתאחדות זמינים עבור הרפתנים ככל שיידרש להדרכות
פרטניות על התוכנה וניהול הרפת בשטח ו/או בטלפון (כל
פרטי הקשר ביומן לרפתן)...
בשה"מ ובהתאחדות מבקשים להודות למועצה האזורית
חבל איילות ולהתארגנות רפתני הערבה על האירוח האדיב
והנדיב וכמו כן לברך את קרלוס ואדריאן בהצלחה רבה
ביוזמות שבדרך התארגנות הערבה המתחדשת.
באחוות רפתנים להתראות בשמחות▲ .

בעלי חיים כמשאב על

הקורס תוכנן במטרה לעודד ולסייע לרפתנים משתמשי נעה
ברמות שונות להעמיק את ההיכרות עם הממשקים השונים
והתובנות שניתן להפיק מהתוכנה ובהתאם להרחיב ולשפר
את היקף השימוש במידע מהתוכנה לניהול מושכל של שגרת
הרפת .קיימות ברפת מודרנית מתייחסת ליכולת לקיים
מערכת חקלאית אינטנסיבית מאוזנת לאורך זמן .ברפת
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