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בפקולטה השלישי התוץור לקבלת

 עברנו כך ואחר 7 גיל עד גב בעין גדלתי 11
 שנותיי בכל ברפת, עבדתי ושם לאפיק

 שהיה משיאון( )זוכרים.. גלעד דני עם בתיכון,
 בפוריות בחליבות, עסקתי הרפת. מרכז

 שירות לשנת יצאתי וביונקייה ובבריאות
פרות. להריח גלגל לרפת הלכנו בנערן,

 בריאות עשיתי לאפיק, הצבא אחרי כשחזרתי
ברפת. עבדתי הגדול הטיול אחרי וגם ופוריות

 וענף ויחזרו יומו! D'lOpnn נוי
 רווחיות להבטיח לכול, ת?1וא נויו,
 ף0הנ זזות, du החלב. ברפת טובה
nm זה חשה, העבודה ווסקיה; לא 
לפרוסה עבודה pi ולא חיים אורח

לבון יניב

 ללמוד יצאתי וכך לפקולטה להגיע רציתי תמיד
סירני. בנצר גר אני וכיום

 והקשר ברצף ושלישי שני ראשון, תואר עשיתי
 בעבודה התחיל וולפנזון דודי פוופ׳ עם שלי
 של עוזר והייתי בנען א׳ בשנה קאים משה עם

אולטרסאונד. בעבודת כסטודנט רוט צביקה

 משה עם העבודה ומאז הפרות את אהבתי
 בשטח. נרחבים וניסויים לפוריות נמשכתי
 ברפת יותר טוב מרגיש עצמי את מצאתי
 אחרות. בעבודות מאשר

 ואחר הקיבוץ של היה ראשון לתואר המימון
 וקיבלתי הוראה כעוזר במחקר עבדתי כך

שונות. מלגות

 דלקות ״השפעות עבודה: עשיתי השני בתואר
 או לווריד אנדוטוקסין הזרקת מושרות עטין

 בואב-טל. ורות דודי עם פוריות״ על לעטין
 להזריק בלי טבעיות לדלקות עברנו בדרך

 בין התזמון, את ולבדוק טבעי באופן חולות
 בפרות הביוץ מועד לבין הייחום תחילת מועד

ובבריאות. חולות
 מועד של דחייה הייתה 30%שב- מצאנו
הייחום. מועד לתחילת ביחס הביוץ,

 של עזרא אפרים עם סקר ביצענו בנוסף,
 ודלקות קלינית תת עטין דלקת השפעת
 ומצאנו להתעברות שלהן והקשר שנרפאו
חזקה. השפעה
 במעבדה, ולא ברפת ובמיוחד מעניין המחקר

 מהמכון לייטנר גבי ד״ר עם אותו עשינו
הווטרינרי

 לענף ויחזרו ילמדו Q'Prtpnn נוי
 רווחיות והבטיח לבול, ראשית צריו,
 ף0הב זזות, an החלב, נופת טובה

 !ה קשה, הענווה מספיק; נא בלבדו
ה0לפח עבודה דק ולא חיים אורח

 שיצאו לחקלאים המלצתך מה
ברפת? לעבודה ויחזרו ללימודים

 צריך, לענף ויחזרו ילמדו שחקלאים כדי
 ברפת טובה רווחיות להבטיח לכול, ראשית
 מספיק; לא בלבדו הכסף זאת, עם החלב.

 עבודה רק ולא חיים אורח זה קשה, העבודה
 להישאר שרוצים צעירים מושבניקים לפרנסה.

 את ולפתח הענף את לאהוב צריכים בענף,
 זה כי לרפת תאילנדי להכניס לא לפרות, הרגש
מנוון.

 לעבוד צעירים תלמידים לעודד יש בקיבוצים,
ומגוון. אחריות להם ולתת בענף

 מאהבה להתחיל וצריך מעניינים הלימודים
 סטודנטים לעודד חשוב שני בתואר למקצוע.

 לעבוד וכן מאוד עוזרת היא כי מלגה לקבל
 עם קשר על לשמור כדי בתחום במחקר

■ והענף." המקצוע
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