רפת כנות

מקום 1
במשפחתיות

חינוך וערכים לצד מקצועיות וקפדנות .מאיר שניר

רווחת הפרה היא במרכז ,למרות שהתנאים האובייקטיביים
לא טובים ,מבחינת המתקן ,זו רפת ממש ישנה .יש לי סגן
ברפת ,עמוס כוכבי ,תלמיד שלי לשעבר והבחור הזה מבריק,
כשרוני והוא רפתן מעולה .שנינו ביחד צוות לעניין ,לא עושים
חשבון לא לשעות ולא למשאבים .כל מה שהפרה צריכה לקבל
היא מקבלת ,בלי חשבון .אנחנו מסתכלים על ממשק ועל כל
שיפור בממשק ופועלים בהתאם .מסתייעים במדריכי שה"מ,
שיאון ,החקלאית ,התאחדות ומועצת החלב ולומדים מהם וכל
הזמן מתקנים טעויות ,לומדים מכולם".

שמעתי על מערכת הצינון המיוחדת שלכם?

"בנוסף התקנו מערכת צינון ייחודית שאין כמוה בארץ
שהצינון יכול להיות מאולץ והתנדבותי .שזה אומר שכל פרה
שמרגישה שחם לה ,היא יכולה להצטנן וגם לאכול וכמעט
יישרנו את עקומת ייצור החלב בין בין החורף לקיץ .אנחנו
המצאנו את זה בעצמנו והצינון נמצא מעל בור טפחות
ושואבים את הטפחות מתי שאפשר ומפזרים אותו בשדות
שלנו ככה שאין מי נגר".

מתכננים מכון חדש .בי"ס כנות

מאיר שניר ,בן קיבוץ תל יוסף ,בשנת  82הגיע לכנות ומשנת
 89מרכז רפת כנות ומדריך חקלאי גם במשרד החינוך בכפרי
הנוער ברחבי הארץ .בשנת  2017קיבל מאיר את אות יקיר
הענף על תרומתו לענף החלב בשם בתי הספר החקלאיים.
מאיר "במילה אחת ,החינוך במרכז ושאיפה למצוינות".
זה לא מובן מאליו שרפת של בית ספר חקלאי מובילה את
טבלת הרפתות הטובות במגזר המשפחתי .תחלופת חולבים,
תלמידים חסרי ניסיון וממשקים משתנים בהתאם ,אך בכנות
מוכיחים כי אפשר גם אחרת .מאיר "קודם כל בקטע החינוכי,
אנחנו משתפים בעבודה ברפת בין  100ל 110-תלמידים
בשבוע .רוב רובם של התלמידים לא מיומנים ולא מקצועיים.
קודם כל אנחנו בית ספר חקלאי והרפת היא כלי חינוכי ולא
מטרה .המטרה העיקרית זה הכלי החינוכי באמצעות הקשר
לבעלי חיים" .רפת כנות זו רפת במכסה של כמיליון ליטר,
כ 85-חולבות 3 ,חליבות ביום ,מכון חליבה שדירת דג ,ישן
מאוד מ 1954 -ציוד חליבה של ווסטליה מ ,1985-מרכז מזון
של קבוצת יבנה.

ממשק ההזנה?

"בעיקר על הפרטים הקטנים ,איכות המזון ,הגשה נכונה,
 8קירובים ביום .עוד דבר ,אצלנו הגמעה זה  90ולא  60יום
כמקובל ,מדיניות המלטות מוכוון להמלטות לכיוון הקיץ,
זאת אומרת שאנחנו מעבירים מכסה לכיוון ייצור חלב בקיץ
וככה אנחנו מצליחים לקבל תשלום גבוה יותר למחיר חלב
וזה שייך במובן הכלכלי שרפת יודעת למקסם רווחים".
באשר לעתיד מאיר מוסיף "לאחרונה הכנסנו מערכת זיהוי
של  scrומתכננים לבנות מכון חליבה חדש של  scrשיחליף
את המכון הישן של ווסטלייה .אני מקווה שבשנה הקרובה
התוכנית תצא אל הפועל".

איך אתה רואה את עתיד הענף?

"אני חושש מאוד לענף ,אם כי אולי עכשיו בהקשר האקטואלי
של הקורונה יתחילו להבין כי אי אפשר לחנוק את הענף .אני
חושש מאיבוד היידע ויותר מכך מאיבוד הניסיון המקצועי
שזה דבר מאוד חשוב ברפתנות .חייבים לתת אופק מקצועי
לצעירים שירצו להיכנס לענף .חייבים אופק כלכלי ,קיומי
אחרת צעירים לא יגיעו".

אין בעצם צוות חליבה קבוע שזה בדיוק ההיפך
מהרצוי?
"נכון וזה אולי תמצית הסוד ,למרות זאת אנחנו עובדים
במקצועיות מקסימלית ומתכופפים להרים כל שקל .אצלנו
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