
בענף האנושי ההון
 מענפים ומיוחדת שונה שלנו הרפת

 - אחד בנושא בעיקר בעולם, מקבילים
 של תחילתו הענף. של האנושי ההרכב

משכילים, באנשים ישראל בארץ הענף
 העבודה תורת של אידיאולוגיה חדורי

 ישראל ארץ שייבנו אלה שהם העצמית,
 החקלאות כפיים, בעבודת חדשה,

 יהודים כפיה. מיגיע מתפרנסת - במרכזה
 פרותיה. את ויחלבו שדותיה את יעבדו

 האלתור, יכולת המוטיבציה, הפתיחות, הסקרנות, ההשכלה,
 הרפת ואת החקלאות את עשו אלה כל המחשבה, גמישות

 לאשר יכולות המקצועיות התוצאות בעולם. לטובים הישראלית
ספק. כל ללא זו, עובדה
 חדשים מקצועות התחלפו, דורות השתנו, זמנים קמה, מדינה

 וירד, הלך בכלכלה החקלאות של חלקה ולבנינו. לנו קוסמים
 כבר חקלאי להיות ונסוג, פחת העמל אנשי של הסגולי משקלם

 נמהלה העצמית העבודה עברייה. אם של נפשה משאת לא
 של משקלה מאוד עד עולה האחרונות ובשנים שכירה בעבודה
 רחוקות ממדינות עובדים ואלפי מאות מביאים - הזרה העבודה

 הישראלית-המודרנית החקלאות את לקיים בידינו לסייע
שלנו. הבקר חוות את ולהחזיק

 מיוחדים עיון ימי לקיים אלה, בימים ממש הגענו, והנה
 שיסבירו זרה, בשפה שידברו זרים, לעובדים שמיועדים

 כך עושים בבטחה. להמליט לפרה עוזרים איך בתאילנדית
 חסרי מלוכסנים עשרות לשם ומגיעים בנגב וגם בגליל בעמק,
 לחליבת חוזרים הם ותרגול, מצגות של שעות ולאחר הבעה
 לבקר. האוכל ולחלוקת היונקים להגמעת הערב,

 בקהיליית מאוד, עד שהצטמקה ההדרכה במערכת המצב כך
 והיום מההתיישבות מקצועיים בכוחות המתה שבעבר המחקר
 התגמדה. החקלאות - מחמד ובחיות הסביבה בהגנת עוסקים

 אצבעות בסביבות נספר הפרה את שלומדים הסטודנטים מספר
 מחר? של הענף את יצעיד ומי הידיים

 בעוד שנים, 10 בעוד הענף יראה כיצד הקיים? במורד נגיע לאן
 המדהימות הטכנולוגיות את יפעיל מי בו? יעבוד מי שנה? 20

הישראלי? למוח וזקוקות ברפת שפותחו

 הבנקט״, ״על נהיה אנחנו יימשך, הנוכחי המגמה קו שאם ברור
מאוד. מהירה תהיה הנסיגה
 ובנותינו בנינו את להחזיר בנפשנו, זה כוון, לשנות חייבים
 הרבה בצד שגרה עבודת בו שיש שלנו, המרתק בענף לעסוק

 ברפת שנולדים חיים לבעלי אהבה בזבל". ו״היי-טק מקצוענות
 מדהימות. בכמויות חלב שמניב ענק ליצור וגדלים

 אנחנו בעליו, ואת עוסקיו את בכבוד שמפרנס ענף לנו יש
 ותוביל השרשרת את שתמשיך צעיר דור של לעתודה זקוקים

 והצלחה. מצוינות של נוספים לדורות הענף את
 אבל הזמן, ושיני התקופה לרוח יתאים זה אחרת, יהיה כמובן זה

 אחרת. אין כי משלנו יהיה שזה חשוב
 ברפת, לעסוק צעיר דור מושכים איך זה? את עושים איך אבל,

 העדר, בבריאות יונקים, בגידול בטיפוח, בהאבסה, בחליבות,
 הענף. בכלכלת הפרה, ברווחת
 בנמצא. כל-כך לא אמתיות ותשובות רבות שאלות

 האנושי ההון בטיפוח היזום העיסוק בחשיבות הכרה מתוך
 להקים בכר, ויעקב דוורי שייקה הענף, מנהיגי החליטו בענף,
 לפעולה מעשיות הצעות ויביא לנושא שיצלול מיוחד צוות

 האנושי בהון הנסיגה וגרף קטן, אם אף כוון, שישנו ממשית
עלייה. לזווית לעבור יתחיל

 של נציגים בו שיהיו הצוות את לרכז עליי לקחת הסכמתי
 רפת ג׳ורנו(, )אלי ההתאחדות רייקין(, )אפרי החלב מועצת

רןההדרכה ומערכת קפלן(, )לני שיתופית רפת בצד משפחתית ( 
 הממלכה. צד את שתביא סולומון(

 העוסקים וכל הרפתנים הקוראים, מכם, לקבל מאוד נרצה אנחנו
 להביא כדי הראויים הצעדים בדבר והמלצות הצעות בענף,

 ואהבתם פרנסתם, מקצועם, את לקשור שירצו לענף צעירים
 הכי-הכי. שהוא החלב ובענף בפרות ברפת,
 בתחתית שלי המייל )כתובת אלינו תכתבו אם מאוד נשמח

 וניקח בעיון נקרא אנחנו שתרצו. מה כל הנוכחי(, העמוד
 מראש. לכם נתונה ותודתנו ומחשבה רעיון הצעה, כל ברצינות

 ואחרים, רבים נשאל הנושא, את נלמד חודשים, כמה יארך זה
 במספר המלצות נגיש ולבסוף חדשים ואף מוכרים רעיונות נעלה

 שחשוב בנושא, לפעול שחייבים ואמונה תקווה מתוך תחומים,
 שחיוני צעירנו, של לליבם המתאימות הדרכים את למצוא

שלנו. ישראל ארץ על החקלאות, על הענף, על לשמור שנתעקש

מלול י0יו

והחלבהבקר
052-2412589 טל. מלול יוסי וואי:1א עודן

קר מגדלי ודות1נא1ה •  38900 קיסריה התעשיה פארק בישראל: ב
ס. 04-6279700 טל. 3015 ת״ד ק 04-6273501 פ

hm אלקטרוני: דואר b-m alul@ icba.org.il אינטרנט: אתר www.icba.org.il
ה • ק פ  ,03-6956116 פקס. 03-6959352 טל. בע״מ תקשורת שנאר ומודעות: ה

ת אין • snercom@inter.net.il אלקטרוני: דואר רב ע מ ת ה אי חר ת לתוכן א עו ד מו ה
המערכת דעת את משקפים ואינם בלבד הכותבים דעת על הם הפרסומת ומודעות המאמרים •

3 והחלב הבקר משק

1u 
1■ n

 1 
l L

mailto:hmb-malul@icba.org.il
http://www.icba.org.il
mailto:snercom@inter.net.il

