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וסיור  הקשוחים שברפתנים  את  אפילו  שוחקת  ברפת  הסיזיפית  העבודה 
רפת  בכל  שקיימות  נגמרות  הבלתי  מהמטלות  הקלה  קצת  נותן  מקצועי 

תמיד !!
לטובת  סיורים  לארגן  ולהמשיך  עיניים"  ממראה  טוב  ש"אין  להבין  צריך 
הרפתנים. בזכות הגישה הזו, אני ממשיך, בתמיכת בעלי הבית שלי, לארגן 

את הסיור הבא שיוקדש לרפתות עילית בארצו של הדוד סם.
מהמערב  חברות  הם  התוספים  ספקי  שעיקר  מהנדסים,   ש.ח.  מבחינת 
הרפתנים  את  לחשוף  הזדמנות  גם   הוא  הסיור  הברית,  בארצות  התיכון 

לחברות שאותן אנחנו מייצגים ושבסוף בסוף אנחנו לא שוכחים שתוספים 
בכבוד  להתפרנס  לרפתנים  מסייעים  הארץ  רחבי  בכל  משווקים  שאנחנו 

מפרי עמלם.
יש בארצות הברית לא מעט רפתות שמגיעות לתנובות הרבה יותר גבוהות 
משלנו וכמובן שיש מה ללמוד מהם וזה מה שנעשה ב-2013 ביחד עם רוני 

ליטבק שמארגן בשנים האחרונות סיורים כאלו לתפארת רפתני ישראל...
המוטו שלי משנת 1979  "אין טוב ממראה עיניים" ויעידו הרפתנים שסיירו 

 .אתנו במשך השנים

רוב נ ביותר,  מורכב  הברית  בארצות  ברפתות  האנושי  ההון  ושא 
בעיקר  הלטינית  אמריקה  ממדינות  באים  שלהם  ה"תאילנדים" 
רק,  לא  אבל  הברית,  ארצות  מערב  דרום  במדינות  מדובר  ממקסיקו.  
מגואטמלה,  אינדיאנים  וגם  בוויסקונסין  חולבים  רוסים  פגשתי  אני 
לדבר  חייבים  שהם  הגדולים  העסקים  מבעלי  בקליפורניה  שהבנתי  מה 
ספרדית, כי כל שנה הם מחליפים כעשרה אחוז מהצוות. היתרון שלהם 
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לעשות, כמעט ואין חולבים יהודים.
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הטיפול בפרות ותערוכת הפרות עצמה. תארו לכם שהם מביאים 1,500 
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אותן  מכינים  כאשר  זה  והשיא  מנגבים אחריה  מיד  פרה שמחרבנת  כל 
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והפר הזה.. זה פשוט מדהים כי יש בזה פרנסה זה לא רק ליופי..
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מעניין שגם ברפתות הגדולות והמסחריות יש בחלק מהן, טיפוח מהסוג 
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גם לשימוש עצמי וגם למכירה.
חולבות   2,000 של  ברפת  שצילמנו  כאלו  פרות  של  תמונה  מצרף  אני 

 .)בוויסקונסין )כל הצילומים הם באדיבותו של רמי אילת

מכון חליבה ענק
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חוויות ממחוז מדיסון 
בעקבות תחרות הרפת המטופחת

רפת דרום ורפת קורלנדר מבית הלל, זכו אשתקד בתחרות הרפת המטופחת. הפרס הראשון, של מועצת 
החלב, היה נסיעה וביקור בתחרות הגדולה בעולם לבקר, בעיר מדיסון שבמדינת ויסקונסין. עודד ויונתן, 

חזרו מלאי חוויות ורשמים, טיילו וצילמו ומקצת מהחוויות מובאות בפניכם 

בקר א בגידול  העוסק  אדם  לכל  אדירה  חוויה  חווינו   - מהסוף  תחיל 
על יוזמת  לחלב. תודה למועצת החלב על הפרס, תודה ליוסי מלול 
לכל  ותודה  לנסיעה  בנוגע  טובות  עצות  על  ליטבק  לרוני  תודה  התחרות, 
זוכת   - דרום  רפת  בעבור  2012 שהצביעו  הבקר  מדעי  בכנס  המשתתפים 

התחרות במגזר השיתופי.

דרום  ברפת  התפעול  מנהל  כוכבי,  יונתן  את  גם  אתי  צרפתי  לנסיעה, 
)שותפות גת-פלמחים(

תערוכת WORLD DAIRY EXPO היא התערוכה הגדולה בעולם המוקדשת 
השנה  בתערוכה  לחלב.  הבקר  וגידול  הרפתנות  למקצוע  ורק,  אך  כולה, 

נציגים  וכ-800  שונות,  מדינות  מ-91  אורחים   )!!( אלף  כ-72  השתתפו 
בקר  ראשי  כ-2,500  השתתפו  וכמובן,  העולם.  מכל  מסחריות  חברות  של 
בתחרויות יופי ואיכות, בקטגוריות שונות, מגזעים שונים ומגילאים שונים.
בתחילת  שנה,  מדי   ,1967 משנת  החל  ברציפות  מתקיימת  התערוכה 
במדינת  מדיסון  העיר  ההוקי של  ובאיצטדיון  ביריד התערוכות  אוקטובר, 
ויסקונסין שבצפון ארה"ב. אל העיר ניתן להגיע בקלות משיקגו ברכב שכור 

בנסיעה שלוקחת כשעתיים וחצי. 
מתרגשים  מדיסון,  לכוון  לדרך  יצאנו  בשיקגו,  התאוששות  יום  לאחר 
לעינינו  נגלו  שיקגו  של  האורבני  מהאזור  ביציאה  מיד  לנו.  הצפוי  לקראת 
המפורסמים  התירס  שדות  ומרחבי  השלכת  בתחילת  יערות  של  מרחבים 

התערוכה  היא   WORLD DAIRY EXPO תערוכת 
ורק,  אך  כולה,  המוקדשת  בעולם  הגדולה 
לחלב.  הבקר  וגידול  הרפתנות  למקצוע 
 )!!( אלף  כ-72  השתתפו  השנה  בתערוכה 

אורחים מ-91 מדינות שונות

מפת התערוכה: 6 אולמות תצוגה, 11 סככות לבקר, משטחי תצוגה חיצוניים אדירים בצורת קשה בארה"ב

עודד ארקין - רפת דרום
arkinoded@gmail.com
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על  שנפלה  הבצורת  של  המשמעות  מהי  לדאבוננו  הבנו  וגם  ארה"ב-  של 
אזורי גידול אלו השנה. צמחי תירס שגובהם אינו עולה על חצי מטר וקלחים 
קטנים ומצומקים עליהם. בד"כ קלח אחד בלבד. השדות מרהיבים בניקיונם 

ובגודלם אך היבול דל שבדלים.

הגענו אל העיר מדיסון אשר במדינת וויסקונסין. מדיסון היא עיר הבירה 
של המדינה המונה כרבע מיליון תושבים.  למעשה ולאחר התייעצויות, לא 
טיילנו בעיר עצמה אלא הקדשנו את כל זמננו )יומיים( לביקור בתערוכה. 
והעושר של  העצום של מרחבי התערוכה  הגודל  לחנייה,  היעילה  הכניסה 
גם תערוכת בקר  כמו באמריקה,  והמראות- באמריקה  הצבעים, האנשים 
לחלב צריכה להיות ענקית. ובמקום להכביר במילים, אתן לתמונות לספר 

את שראינו:

אולם התחרויות וכמובן אנחנו בגאווה ישראלית

חברות ישראליות מציגות בגאווה את מוצריהן. יחד איתנו משפחת קורלנדר 
שזכו במגזר המשפחתי

תוצרת  וכולו  כולה  בתערוכה  מסוגו  היחידי  מוכר,  כלי  מזהים  ופתאום 
תעשיות לכיש מישראל

תוצרת  וכולו  כולה  בתערוכה  מסוגו  היחידי  מוכר,  כלי  מזהים  ופתאום 
תעשיות לכיש מישראל 

הגוף,  ניקיון  תספורת,  התחרות:  לקראת  הבקר  את  מכינים  הרפתנים 
תוספות שיער לזנב ופן לפוני

הפרש נאסף בעת הפעולה על מנת למנוע לכלוך מהפרה ומסביבתה...
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מכינים,  שם  שלהם.  הבקר  עם  ימים  כמה  במשך  ישנות  שלמות  משפחות 
מאכילים וגם חולבים את מי שצריך 

הבקר מובל בשבילי בתערוכה מהרפתות הזמניות לאולם התצוגה הראשי. 
כללי לבוש מחייבים גם את האוחז בפרה

של  שיפוט  כדי  תוך  פרותיהן  את  הרפתנים  מובילים  התחרות  באולם 
שופטים מקצועיים. יש ניקוד לצורת ההולכה, קימור הגב, משמעת וכמובן, 

יופי הבהמה. 
האולם נקי ומצוחצח וכל פרש מיד מנוקה

הזוכים מקבלים את אותות ההצטיינות ממלכות היופי המקומיות...

במכון החליבה של התערוכה מקבלים ילדי בתי הספר הסבר על ענף החלב. 
בחניית התערוכה ראינו מאות אוטובוסים צהובים של ילדים שהגיעו מכל 

רחבי ויסקונסין.

בחוץ תערוכת כלים חקלאיים שכולם מוכווני רפת- החל מגידול המספוא 
ועד טיפול בשפכים.

ניפגש  למארגנים.  תודה  רפתן.  נפש  ומרוממת  אדירה  חוויה   - כאמור 
 ...בתחרות הבאה

יונתן כוכבי מימין ואלון ענבר )מנכ"ל שיאון( שפגשנו בתערוכה
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