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ראובן זלץ

זה לא סוד שהחקלאים הם אולי האנשים האופטימיים ביותר ,למרות המצב,
החששות והעתיד הלא ברור ,אין רפתן שלא יסיים את השיחה ,קשה ככול
שתהיה ויאמר "אבל אני אופטימי" .הפעם נסענו לעמק יזרעאל ,ערש הציונות
והחקלאות הישראלית .אזור קסום ויפה ששדותיו מוריקים לקראת האביב.
נסענו לפגוש את העתיד או בעצם את דור ההמשך ברפתות המשפחתיות.
פגשנו חבורת רפתנים צעירים בוגרי תוארים באוניברסיטאות השונות בארץ
בתחומים שונים ,אנשי עבודה ,איכותיים ,חרוצים ,העמלים על פרנסתם ולא
מוכנים לוותר .בנים ממשיכים ,על כל המורכבות והקשיים ,אך אם יש עתיד,
הרי שהם מסמנים אותו וחשוב לשמוע ולהקשיב להם .אנחנו בחרנו להיות
אופטימיים ,מסע לעמק התקווה לצד חששות מהעתיד .פרויקט מיוחד •

רמת צבי
רפת אבנד ,אביב "הכי חשוב ,זו
הסדרה חוקית בנושא הבן הממשיך"
במשפחת אבנד החליטו להסדיר את נושא ההמשכיות ולאחר תהליך לא פשוט,
אביב קיבל את הרפת לידיו וכמו שאביו מרדכי אומר בחצי חיוך "אני היום הפועל
השכיר שלו" •
מרדכי  70הגיע עם הוריו בשנת  57במה שנקרא ,העליה
הפולנית ,הנקראת גם העליה החקלאית ,ישר למושב רמת
צבי .מרדכי התחתן עם שרה מבית שאן ,מרדכי ״הרפת שלנו
פועלת מאז שנת  ,57התחלנו משתי פרות ולאט לאט גדלנו.
היה לנו בעבר לול מטילות ,העברנו את הלול לפטם אך חיסלנו
את הענף בגלל חוסר כדאיות .בעבר היה לנו מטע אשכוליות
אך חוסל גם .אני היום עובד שכיר אצל הבן״ .מחייך מרדכי
ומוסיף ״אני מבסוט ורץ אחרי הנכדים כשיש זמן״ .הבן,
אביב בן  34נשוי למיכל ולזוג  3ילדים והרביעי בדרך .אביב
״נולדתי לתוך הרפת ,יש לי  3אחיות אהובות ,זה היה ברור לי
ולמשפחה שאני ממשיך ברפת .הייתי ברפת עם הסבא שהיה
דמות חשובה בחיי ולאחר מכן עם האבא .ברגע שהגעתי
לגובה הנכון התחלתי לחלוב ,לא היתה בכלל שאלה שאני הבן
הממשיך״ .אביב התגייס לצנחנים ,היה ב 101-השתחרר לאחר
 3שנים ,עבד באבטחת טיולים כחודש .אביב מספר "עשיתי

עברנו תהליך לא
פשוט שבסופו
הסדרנו את הנושא
באופן חוקי כי היה
לי חשוב להבטיח את
העתיד שלא אשקיע
את חיי ובסוף אעמוד
מול שוקת שבורה״
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את הטיול אחרי צבא במשך שנה במזרח וחזרתי לארץ לגור
בת״א במשך שנה ולאחר שהכרתי את מיכל טסנו שוב לטיול
של חודשיים ואז חזרנו והתחלתי ללמוד הנדסת מכונות
באפקה תל אביב ,סיימתי כמהנדס מכונות בשנת  2014ולאחר
כשנה חזרנו לרמת צבי וההשתלבות היתה טובה״.

איך העניין עם הבן ממשיך ,זה סיפור מורכב?

״כן ,בהחלט ,דברתי עם ההורים והלכנו להתייעץ עם עורך דין,
דברנו עם המשפחה ,עברנו תהליך לא פשוט שבסופו הסדרנו
את הנושא באופן חוקי כי היה לי חשוב להבטיח את העתיד
שלא אשקיע את חיי ובסוף אעמוד מול שוקת שבורה״.

אין חשש מהעתיד?

מרדכי ״לא חושש ,למרות שאני לא האחראי על החלטות
הממשלה והרגולטור ,אנחנו שמרנו על הקיים ,אני אופטימי,
בשביל מה באנו לארץ ,להיות חקלאים״.

איך אתה רואה את השינוי בחקלאות?

אביב ״אין לנו אבא ואמא ,אני מקווה שזה ישתנה לטובה,
צריך לקוות לטוב״.
באנו לארץ להיות חקלאים .מרדכי

מהניסיון ,מה היית ממליץ לבן ממשיך?

״הדבר הראשון זה להסדיר חוקית את העניינים מול המשפחה
וזה למנוע סכסוכים ולהבטיח את העתיד״.

מאוד ברפת לאחר בניית המכון ,מערכת סולרית ,שני
טרקטורים ,הקמנו סככה לחולבות ,חצר שקילה ורמת העמסה.
בנוסף בנינו את הבית שלנו וסיימנו לפני שבועיים את
הפרויקט״ .אביב הוא רפתן מסוג קצת אחר ,מאוד ריאליסט,
בוחן את המציאות בעיניים פקוחות ועובד גם במקצועו
כמהנדס מכונות .אביב ״אני מתכנן מערכים עבור מפעלים

השקעות וחששות

אביב ״בעקבות האסון שעברנו שבו נהרג האח של אבא,
נאלצנו לפרק את השותפות ובמסגרת הפירוק רכשנו את
הציוד והפרות ,למעט המכסה .כיום אנחנו מושקעים חזק

בכל מצב ובכל זמן יחד איתכם

צועדים קדימה

חג
אביב
שמח
משרד  04-6766411פקס 04-6760136
יוסי 053-7230287
מיילvaksyosi86@gmail.com :
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אולי עכשיו בגלל הקורונה ,יבינו בממשלה את חשיבות החקלאות
הישראלית .אביב

ומפתח מכונות באופן פרטי וגם עוסק בתכנון קונסטרוקציות.
אני משלב בין הדברים ,כי אני חייב את ההכנסה הנוספת
מעבר לאהבה שלי לשני התחומים .אבא בעצם הוא הרפתן
שמסתובב כל היום ברפת ,פרות לצינון ,ווטרינריה ,הזרעות,
ביקורי רופא ,חליבות בחופשות התאילנדי״.

ממשק חליבה הדברים החשובים?

״השגרה וזמנים קבועים ,מרבץ יבש ,חליבה נקיה ולא להלחיץ
את הפרות .הפרות אוהבות שגרה ואם אתה משבש להם את
השגרה מיד רואים את זה בנתוני החליבה״.

שומרים על אופטימיות?

רפת אבנד

״כן ,בטח ,אני אמנם חושש מפני העתיד והגזירות ,אבל
אנחנו אנשי עבודה ואין לי ספק שאנחנו נשרוד ונצליח.
אנחנו עם הראש למעלה וממשיכים קדימה ומשתדלים להיות
אופטימיים״.

רפת עם מכסה של  620אלף לשנה 70 ,חולבות ,מכון
חליבה של אפיקים ,שדירת דג 9 .עמדות ,את המכון
תכנן אביב בעזרת הלל מלכא משה״מ באמצעות תוכנת
סולידוורק תוכנת לתכנון מכני הנדסי .את השחת מספקים
לעצמם או בקניה מבחוץ ,תערובת ממכון התערובת של
המושב 3 .חליבות ביום ,החלב משווק לתנובה .למשפחה
יש גם עדר פרות לפיטום כולל האכלה עצמית.

היתה שנה קשה?

״כן היתה שנה מאוד קשה ואני מקווה שסוף סוף יבינו
שם בממשלה גם בעקבות הקורונה עד כמה חשוב לשמור
עלינו החקלאים .והדבר הכי חשוב זה מחיר המטרה והכורח
לשמור עליו"▲ .

מייצב זבל טבעי,
קל ונוח לשימוש
?
ולטיפול בעיסת .זבל
בעלי חיים.

,

.

.

שימוש:
.1
.
,
.
הומוגנית ונוחה לטיפול ללא משקעים וקרומים.
.2
.
 .3שימור חומרים מזינים לצמחים בזבל.
הפחתת פליטת.. 12גזים ומניעת ריחות.
ייצוב תכולת 3
בור .הזבל לעיסה אחידה,

.

.

.

.

וכתוצאה מכך מפחית את הריח בזמן
ריח :טריון מייצב את ייצור האמוניה ( )NH3בזבל בעלי החיים
.
באופן ניכר ,אף אל מתחת לסף הרגישות .טריון מונע
הטיפול בזבל ,הובלתו ופיזורו בשדה .הריח פוחת
.
יצירה ושחרור של גזים – מימן גופרתי ( ,)H2Sדו תחמוצת הפחמן ( )CO2ומתאן ( .)CH4טריון מפחית
?
סיכונים בריאותיים לצוות העובדים ולבעלי החיים.
:

.

NH3

יצוב של
שימור חומרים מזינים לצמחים :העיכוב של ייצור
האמוניה וגזים נוספים תוך .
,
ולהעלם.(.התוצאה היא
להתנדף
מאפשר לחומרי הזנה
מרכיבי הגזים בזבל ,אינו
CH4
H2Sבעלי ערך לצמחים CO2
שתכולת חומרי הזנה לצמחים בזבל בעלי החיים גבוהה בהרבה בדישון ,דבר המתבטא בתנובת השדות.
בנוסף ,טריון מייצב פוספט ומונע את לכידתו בקרקע תוך שמירה על הפוספט זמין לשימוש הצמחים.

שמירת הזבל הנוזלי :טריון שומר על תמיסת הזבל אחידה ובפאזה .נוזלית .טריון ממס את
,
.
,
פשוט וקל
טיפול
שבתחתיתם .טריון מאפשר
הקרומים שנוצרים על בורות זבל ולגונות ואת המשקעים
.
לתקופות ארוכות ,התהליך אינו מצריך שימוש בערבול או בכל ציוד מכני אחר .טריון מאפשר שאיבה
:
.
של הבור בקלות ללא צורך במיצוק.
.
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