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ריקי מואב

יקירת הענף

המדעי מ הכנס  את  ריקי  ריכזה  שנה  לעשרים  קרוב  שך 
שנה  לעשרים  קרוב  משך  אתו.  מלא  באופן  ומזוהה 
חלק  שלקחה  אחרי  התארים,  הענקת  בטקס  ריקי  משתתפת 

בכל ועדות האיתור והליך בחירת המועמדים.
ריקי מסיימת השנה את תפקיד המרכזת ו"פורשת בשיא". 

הוועדה המארגנת ראתה לנכון להעניק לריקי בשנה זו, את אות 
יקיר הענף, כאות להערכת הענף, על כל גווניו ומרכיביו לפועלה 
והמקצועית  ולכך, שיחד עם אחרים, חברי הוועדה הארגונית 
של הכנס לדורותיו, הביאה את הכנס להיקף ולמעמד שלו הוא 

זוכה היום.
ארגון  של  במפעל  חלקה  בזכות  רק  לא  לריקי,  מגיע  התואר 
הכנס, אלא גם על תרומתה ארוכת השנים לפעילות ההדרכתית 

והחברתית של הענף.
האגף  של  ההדרכה  רכזת  בתפקיד  לאחרונה,  עד  שמשה  ריקי 
הלב  תשומת  שמרב  גלוי,  סוד  זה  היה  אך  בשה"מ,  לבע"ח 
אהבה  שאותו  הבקר,  לענף  הופנו  שלה  החיוביות  והאנרגיות 
במיוחד, והוא ידע להחזיר לה אהבה בכל יום בשנה, כשהשיא 

הוא, כאמור, בימי הכנס השנתי. 
במסגרת תפקידה בשה"מ, פעלה ריקי במרץ רב, לקיום קורסים 
גם,  כמו  דגן,  בבית  במרכז  ובוקרים,  לרפתנים  והשתלמויות 
במחוזות המשרד בצפון ובדרום. גם בימים קשים של מחסור 
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ריקי מואב
בתקציבים ובכוח אדם, עשתה ריקי את המרב כדי לשמור על  

קיומם של קורסי היסודות והקורסים המקצועיים. 
ריקי היא זו שיזמה את הקמתם של מועדוני מגדלים ארציים 
בתחום גידול היונקים והעגלות לתחלופה, הזנה ופוריות. יחד 
ומועצת  בקר  מגדלי  התאחדות  ואנשי  במחלקה  חברים  עם 
החלב הקימה את מועדון "הדור הצעיר" ומועדון "רפתני המגזר 

המשפחתי".
החקלאות  ומשרד  שה"מ  את  ריקי  ייצגה  זו,  לפעילות  בנוסף 
ובהתאחדות,  החלב  במועצת  שונים  מקצועיים  בפורומים 
בעיקר בתחום הארגון של פעולות הדרכה והסברה לחקלאים 

ולצרכני החלב.
מה שאפשר לריקי למלא בהצלחה את תפקידיה הרבים ולזכות 
אותה באהבת חבריה לעבודה וציבור הרפתנים והבוקרים, הם 
נועם הליכותיה, הנכונות להקשיב ולסייע, חריצות ומעל לכל, 

אהבת העשייה למען הציבור.
ועברה לאחרונה  ריכוז הכנס  ריקי מסיימת השנה את תפקיד 
לתפקיד חדש בשה"מ שבמסגרתו היא פועלת מול כלל ציבור 

החקלאים ועובדי המשרד.
הכנס השנתי הנוכחי הוא הזדמנות טובה לענף, על כל חבריו, 
להצדיע לריקי ובאמצעות הענקת אות יקיר הענף, להביע את 
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