
פלמנבאום ישראל ד״ר - הענף •קיר אות
 משגב ברפת הצבאי, שירותו טרם עוד כרפתן, דרכו את התחיל שראל ן

 סיים ו 989 בשנת הרפת. כמרכז גם דרכו בהמשך שימש שבה עם,
 שהגיש התזה עבודת לחקלאות. בפקולטה הדוקטורט לימודי את ישראל

 בבקר ורבייה הנבה ביצועי על והזנה חום עומס "השפעת היה שנושאה
 בארץ המדעית בספרות דרך ציון והיוותה בנושא, חלוצה הייתה לחלב",

ובעולם.
 ישראל שימש ,2008 בשנת לגמלאות המוקדמת פרישתו ועד 1977 משנת

 חום, הפגת לנושא כממ׳׳ר בקר, לגידול כמדריך בשה״מ עבודתו במסגרת
 לבע״ח. האגף וכמנהל לבקר המחלקה כמנהל

 ברמת רבות, ישראל פעל החלב, ענף במוסדות ובתפקידיו זו במסגרת
 וטכניקות שיטות וליישום לפיתוח הידע והקניית ההדרכה, המו״פ,
 החלב, ביצועי של מתמדת בחינה תוך ברפתות, חום להפגת חדשות

הקיצי. הייצור ורווחיות הפוריות
 נושא את לאות ללא ישראל דחף הקיצי, החלב ייצור הגברת לצורך

 עקומת את ליישר ניסיון מתוך בקיץ, חלב ייצור בעבור המיוחד התמחיר
 מודלים, לפתח ישראל השכיל בבד, בד בישראל. השנתית החלב ייצור

 ובשה״מ החלב במועצת בקר, מגדלי בהתאחדות עמיתיו עם בשת״פ
 המשקים את אתרו אשר מודלים במשקים, הצינון יעילות להערכת

 ההדרכתית. הפעילות את בהם ומיקדו הבעייתיים
 פרסומים ספור אין באמצעות גם נעשה חום להפגת הנוגע הידע הטמעת

 של דפונים חקלאים, עיתוני מדעית, ספרות הכלים: בכל לחקלאים
 הארץ. ברחבי לרוב והרצאות עיון וימי כנסים אלקטרונית, מדיה שה״מ,
 תפקידים ישראל מילא החקלאות במשרד המקצועיים תפקידיו על בנוסף
 הבקר: למדעי השנתי הכנס יו׳׳ר הבקר, ענף הנהלת יו׳׳ר כמו: רבים

פעל אלו בתפקידיו .eaap^ ישראל ונציג החלב במועצת דירקטור

םישל ־ הענף יקיר אות
 מתכנן היקר חברינו ,8ו בגיל לגמלאות, יצא 2008 שנת מהלך ^

 הרפת את צמוד באופן שליווה לאחר הושקוביץ, פישל המבנים
שנה. 45 במשך בענף, מהמובילים משק, מבני כמתכנן הישראלית,

 במהלך שימש שם זיקים, לקיבוץ ישירות מרומניה, לארץ עלה פישל
 במסגרת מבנים, כמתכנן המקצועית דרכו במהלך משק. כמרכז השנים
 במגזר רפתות, מאות פישל וליווה תכנן כעצמאי, ובהמשך הארצי, הקיבוץ
המשפחתי. ובמגזר הקיבוצי

 חותמו המזון; ומרכז הרפת תכנון של ועתידית כוללת בראייה ניחן פישל
 בשנים במיוחד בישראל, משקים בעשרות לעין בולטים המיוחד וסגנונו

 במסגרת רפתות בתכנון ומניסיונו מכישרונו רבות תרם שבהן האחרונות,
 קדימה. דור שנות צעד שבה החלב, רפת ענף שעבר הרפורמה

 רב מספר לתכנון גם שצבר הרב ומהידע מניסיונו תרם פישל מזאת, יתרה
 יש הישראלית; הרפת הישגי את יישם שבהם בחו״ל פרויקטים של

 פישל, תכנן שאותה ברומניה, תנובה רפת של הפרויקט את הרואים
חיים. מעגל של סמלית כסגירה

ולחלוק המשקים את לשרת ממשיך לענף, קשור עדיין ,82 בן כיום פישל
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הענף יקיר - פלנזנבאום ישראל דר

 החלב וענף הישראלית הרפת של המקצועי לקידום רבות לישראל
ובעולם. בארץ ומעמדם,

 ללא במסירות ישראל של פעילותו אופיינה המקצועית דרכו אורך לכל
 וחברות מעולים אנוש יחסי הליכות, בנועם מלווים מקצועי, וביושר גבול

 עם ובמיוחד החלב, בענף הגורמים כל עם מקצועי שת"פ תוך אמתית,
 החלב ומועצת בקר מגדלי התאחדות אנשי לבקר, המחלקה מדריכי
ישראל. רפתני - מכל וחשוב

 יקיר אות את פלמנגאום ישראל לד״ו להעניק הוחלט אלה כל על
■ הענף.

הרשקוב״ץ

החקלאות משר האות את מקבל ג׳ישל

 אני עוד "מה בנוסח מתמדת התלבטות תוך השנים, רב ניסיונו את עימם
 גדול". כשאהיה עשיתי, שטרם לעשות, רוצה
 הענף״, ״יקיר אות את לפישל להעניק גאים אנו ישראל רפתני בשם

■ מקצועית. ועשייה בריאות של רבות שנים לו מאחלים זו ובהזדמנות


