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יקיר הענף

עובדיה ג'מיל
ג'מיל סיים תואר ראשון בפקולטה לחקלאות באוניברסיטת ע ובדיה 

קהיר בשנת 1959, ולמד לתואר שני במגמת ענף החלב.
עובדיה עלה ארצה בשנת 1960 ועבד בתחילת דרכו במחלבת תנובה בחיפה. 
לאחר מכן, התקבל לעבודה במנהל ההדרכה )כיום שה"מ(. בתחילת דרכו 
משפחתית  וברפת  יפעת  קיבוץ  ברפת  מעשית  בעבודה  השתלמות  עבר 

במושב נהלל .

עובדיה התחיל כמדריך בלשכת לכיש ועסק בייצור חלב נקי, עבודה קשה, 
כי לא הייתה אז תמורה הולמת לחלב שפיר, במיוחד בסקטור המשפחתי.

ביקורת  ספל  היה  ימים  באותם  העיקרי  העבודה  שכלי  מציין,  עובדיה 
ומברשת ניקיון.

עובדיה הגיע למסקנה, שכדי להצליח בעבודתו, היה צורך לשלב גם הדרכה 
שצר  וזאב  משה"מ  איתם  משה  החברים  של  ובעזרתם  חליבה  במיכון 
בנושא  בהצלחה רבה  עובדיה  השתלב  בישראל,  הבקר  מגדלי  מהתאחדות 

מיכון החליבה. 

עובדיה היה המדריך הכי צעיר מבין 40 מדריכי הבקר דאז וגם דובר השפה 
הערבית היחיד )במסגרת סיוע החוץ של ישראל עובדיה גם נשלח להדרכה 

בארץ הולדתו -מצרים ובעוד מקומות דוברי ערבית(.
מדריך  בתפקיד  הארץ,  חלקי  בכל  שנה  ל-40  קרוב  הבקר  בענף  עבד  הוא 
וממ"ר בכיר, הוא עמל בחריצות ובמקצועיות, במטרה לקדם את ענף החלב 
למדריכי  עזרה מקצועית רבה  הגיש  וגם  במסגרת המחלקה לבקר בשה"מ 

המחלקה לצאן.

מרפת  המעבר  של  הממושך  בתהליך  הרפתנים  ציבור  את  הדריך  עובדיה 
קטנה, פרימיטיבית ונמוכת תנובה - לרפת גדולה וממוכנת המייצרת חלב 
נקי ובשפע. כל זאת, בהדרכה אישית של כל רפתן וצוות רפתנים, בהרצאות 

בימי עיון וקורסים, בפרסומי הדרכה בכתב ומאמרים בספרות המקצועית, 
החשיבה  בגיבוש  ובהשתתפות  שדה  וניסויי  סקרים  ובעריכת  בייזום 

חוברת הדרכה שעקרונותיה תקפים עד היוםעובדיה ואשתו בטקס קבלת פרס יקיר הענף

גבי עדין ועובדיה - דורות של מדריכים בשה"מ
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ההדרכתית של צוות המדריכים הארצי - )שהיה גדול בראשית עבודתו, אך 
הלך והצטמצם עם השנים(.

עובדיה  קיבל תעודות הוקרה והערכה רבים ממשקים, ממשרד החקלאות, 

מהתאחדות מגדלי בקר, מהמערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב, 
מהמועצה לענף החלב בישראל ועוד.

 על כל אלו מוענק לעובדיה ג'מיל אות יקיר הענף

שתו שתו חלב
עובדיה ג'מיל

כי יש בחלב סוכר טבעי, לא כמו הסכרין.

ויש בו, חלבון חיוני לאדם בשם "קזאין".
ויש בו, שומן באיכות מעולה, ולא מרגרין.
ויש בו, מחצבים כמו סידן שחייבים להזין.

ויש בו, חומרים חיוניים לגוף בשם "ויטמין".
בקיצור, יש בו כל מה שצריך הגוף מבלי להשמין.

שתו שתו חלב
כי אין בחלב ממתיקים עם טעמי לוואי מאוסים.
ואין בו, חומר משמר שעלול לגרום לאולקוסים.

ואין בו, גזים שמעיקים, שבקיבה תוססים.
אין בו, צבעי מאכל שאת הבריאות הורסים.
ואין בו, תוספות טעם, לתפוזים או לאגסים.

 .בקיצור , אין בו כל מה שהאדם מרחיק מאבוסים
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העטינים נקיים והפרות נקיותהו  ✦

פחות תאים סומטיים בחלב  ✦

פחות דלקות עטין  ✦

פחות זבל לפינוי  ✦

כשהמרבץ יבש:

עומדים לשירותכם ומחכים להזמנה ראשונה או חוזרת

hana@shacham-g-a.com 08-6234277 .טל. 08-6234276 נייד: 057-7790381 פקס

כפיר מינרלים מברכת את כל לקוחותיה

בברכת שנה טובה
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