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יר ״ ענף יק הבקר " mi x וה״ י קבלת עם ל״ז

y■ לזאב האות את היום מעניקים שאנו לכם אומר ם 

*I ,זיוה כשאומר מדובר. במי תדעו שלא סביר צומברג 

 ורפתן. חבר חלוץ, יוטבתה איש אותו זהו כי ברור יהיה

 קל גילו, שאת כך שנתיים, לפני לגמלאות פרש זיוה

לחשב. יהיה

 50מ- יותר לפני החל הרפת לענף זיוה בין הקשר

 חולדה, לקיבוץ 52 בשנת חוץ כילד הגיע עת שנה,

)על הרפתן בת את הכיר ואף ברפת בעבודה החל

בהמשך(. יסופר כך

 לגרעין ומצטרף חולדה את זיוה עוזב 56 בשנת

 להקים לערבה 57 בשנת היורד המאוחדת התנועה

 של יוטבתה היא ג', נחלאים היאחזות את רדיאן בעין

היום.

זז ד,ה פרות 23 של עדר עם תחילה בקר. עם בעבודה מיד מתחיל זיוה  י

 הגעת עם ובהמשך, כחי-בר כיום המוכר באזור שרעו הרבעה ופר בלאדי

 הקיבוץ. של החלב לעדר לגרעין שהיו פריזיות פרות 4

 משמש בקיבוץ, תפקידים מילוי של קצרות תקופות למעט היום, ועד מאז

 4מ- החלב עדר התפתחותו את ומלווה יוטבתה, של הרפת כמרכז זיוה

נטויה. היד ועוד פרות, 600ל-

 )זו הרפתן בת את לשכנע מצליח זיוה החמישים, שנות לסוף נחזור אם

 המשותף. ביתם את שם מקימים ויחד לערבה לרדת קודם(, סיפרתי עליה

 גם עצמו על זיוה לוקח הרפת, ופיתוח המשפחה להקמת במקביל

אותם מייצג באזור הרפתנים וכוותיק לענף הקשורים ציבוריים תפקידים

 אותם בכל החלב; ומועצת הבקר מגדלי התאחדות במוסדות

בערבה. המגדלים ועדת את זיוה מרכז ימים,

 ההדרכה לשרות משרה בחצי זיוה מצטרף 1980 בשנת

 בקר לגידול כמדריך )שה"מ( החקלאות משרד של

 וביסוס להקמה פועל זה ובתפקידו הנגב בלשכת

הנגב. וברמת בערבה חדשות רפתות של

 עם 2002 בשנת זיוה מסיים בשה"מ תפקידו את

 המכון להקמת מיד ומתפנה לגמלאות. פרישתו

 רפת של הפרות לקליטת הרפת והגדלת החדש

המתאחדת. אילות

בביתו, המדף על יצטרף היום לזיוה המוענק האות

קודמים. חשובים לאותות

 קמרון פרס ,1980 בשנת נבון הנשיא מידי קפלן פרס

 לעבודה שותפתו עם קבל כולם את פרס"משוב", גם ולאחרונה >ס,ל,מ,

 הליכות בנועם תפקידיו את זיוה מבצע השנים כל לאורך ליסאי. תמי

נפלאה. ובחברות

 לקידום ובהדרכה, במחקר עמיתים עם פעולה לשתף היום גם ממשיך זיוה

 על המספוא גידול נושאי קידום היתר בין ולאזור. לענף החשובים נושאים

 ממשקים פיתוח גם כמו בהם, הפרות והזנת מליחים ומים קולחין מי

הערבה. בתנאי בקיץ הפרות תנאי לשיפור

 יקיר ״אות את לזיוה להעניק לנכון המארגנת הועדה מצאה אלה כל על

 הצלחה לו ומאחלת הבקר למדעי 16ה- הכנס במסגרת הבקר״ ענף

■ החלוצי. פועלו בהמשך

I
■1

ברקוביץ ושסו^ל דר יצחק
י הבקר ענף יקיר

 שמשו ושמוליק יצחק

 26מ- יותר במשך

 כמדריכים שנה,

 גידול לנושא

בשה"מ. המספוא

 הענף יקיר אות הענקת

 איננה יחד לשניהם

 בראש נובעת והיא מקרית

ל א מל קלביץ ש  בני ששניהם, מכך ובראשונה בד

שה״מ, מקימי של הדור אותו

 בענף. וההדרכה הפיתוח לקידום ארוכות שנים יחד עבדו

 באזור המספוא לנושא כמדריכים ושמוליק יצחק של עבודתם תחילה,

 תחמיצי נושא בקידום יצחק מקצועיים: כמרכזים ובהמשך רחובות

 לגידול שנים ארוכת נאמנות עם ושמוליק חדשים מספוא ובגידולי החיטה

התירס.

 הזכות לשניהם עמדה

 הענף את לשרת

 ורבת מעניינת בתקופה

 המנה הכנסת חשיבות.

 ברפתות, הכולית

 המזון מרכזי הקמת

 במושבים הגדולים

 זנים מבחני ובקיבוצים,

 חדשניות שיטות ופיתוח

 גם כמו וההשקיה, העיבוד בתחום

למי אזוריים מאגרים הקמת

 טבוע בהן דרך אבני אלה כל בהם. המספוא גידולי והשקיית קולחין

ושמוליק. יצחק של חותמם

 מוענק בישראל והבקר המספוא ענפי לקידום השנים ארוכת תרומתם על

■ הבקר. ענף יקיר אות בזה להם

דר יצחק
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קליי דו
יר נת הבקר ענף יק 2םם4 לש

 חייו מפעל ההזרעה, שרותי היוו עבודתו שנות וחמש ארבעים משך ף

J מכן, לאחר שימש, ובו כמזריע, בצעירותו החל בו מפעל דני, של 

 העדר״ ״ספר בועדת פעיל חבר ומדעי, מקצועי כמנהל שנה, 40כ- במשך

 מחשוב ב-״ועדת הפוריות״, ב״ועדת חבר בקר״ מגדלי ״התאחדות של

 טכנאי הכשיר דני הארצית״. הטיפוח ״ועדת של יו״ר וכאמור המערכת״

 של השדה רופאי הוטרינרים, הרופאים עם הדוק בקשר עבד רבים, הזרעה

 רבים מאמרים כתב דני הווטרינריים״. ״השירותים ורופאי ״החקלאית״

 הבקר מגדלי של הירחון - והחלב״ הבקר ב״משק ותועדו שהודפסו

 לחקלאות״ •״אנציקלופדיה מלאכותית״ ״הזרעה הערך את כתב בישראל;

 מביניהם האחרון - רחב מקצועי דו״ח הוציא שנתיים כל ישראל; של

.1999 באוגוסט פרישתו, לפני התפרסם

 ב״מדרשת לחקלאות״, ״הפקולטה במסגרת בישראל והרצה השתתף דני

 ״הבקר על הן הרצה רבים בינלאומיים בכנסים רפתנים. ובפגישות רופין״

 הוזמן דני האלפיים״. שנת הבקר השבחת ״תוכנית על והן הישראלי״

 ״1980ב- במדריד ורביה המלאכותית להזרעה ה״קונגרס מפותחי להיות

בפתיחה. גדולה מוזמנת הרצאה ולתת

בית בעמק נוה-איתן בקיבוץ ורפתן קיבוץ חבר דני, 1953

שאן.

משקי של הזרעה כטכנאי ההזרעה בשרותי דרכו את החל 1955

הירדן. ועמק שאן בית עמק

להזרעה ״השרות של ומקצועי״ מדעי כ-״מנהל מתמנה 1961

מלאכותית״.

התוכנית לפרים, המתנה״ ״תוכנית את ומבצע יוזם 1961-1965

בחירת למבחן, העמדתם עגלים, רכישת על מבוססת

ואפרים יואל את מקבל ליי דן

בשדה. לשימוש והחזרתו המצטיין

 ״בשיטת פרים לזרמת הקפאה שיטת ומיישם מפתח 1968-1970

הכופתיות״.

נבון. יצחק מר המדינה נשיא ע״י קפלן״ ״פרס 1982'

 משביחים פרים של לזרמות ייצוא שוק פיתח דני 1975-1990

מדינות. 20לכ- מישראל

 ״פרס את דני מקבל ,65 בגיל פרישתו, לפני מספר חודשים ,99 בספטמבר

 ייחודית תרומה על ניתן ״הפרס אגריטק״: תערוכת

■ בישראל״. לחלב הבקר עדר טיפוח בתחום

תיקונים - העוו □פו נתוני

העדר: מספר המעודכנים הנתונים להלן , ״2003 העדר ״ספר בחוברת שפורסמה מושבים״, ב״ליגת מהנתונים בחלק טעויות נפלו לצערנו,

ח+ש ק״ד חלב חמ״ם המשק שם יישוב מיקום

10,968 11,455 יאיר מוי איתן אבני 23

11,066 11,081 שלום יעקב יעקב שדה 44

9,697 10,295 סמדר פלדמן שערים בית 176

638 9,555 9,782 שלמה יעקב דבורה ש. 314

8,989 9,533 רבקה כץ שערים בית 374
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