
בני הנוער סיירו ברפתות, ביקרו 
במדרשת רופין ובמעבדה של 

התאחדות מגדלי הבקר. בסוף מאי, 
שב והאיר על הפרויקט החינוכי, שבו 

גם נחשפו לתוכנית הלימודים ברופין, 
כפר הנוער הבטיח מלגה מלאה למי 

שיצטרף לתוכנית הלימודים
הפרויקט, הממומן ומופעל על ידי 

התאחדות הבקר, כמו גם משרד 
החינוך, המחלקה להתיישבות, החל 
בתחילת השנה וכיום משתתפים בו 
מאות בני נוער מכפרי הנוער בארץ. 

שמוליק נווט, מנהל הרפת בכפר 
הנוער שפיה, נחשב לאחד מאנשי 

החינוך המובילים בענף והרפת בניהולו 
רושמת הצלחות ומובילה הן בתנובת 

החלב והן בפאן הפדגוגי. נווט פתח 
בתוך מגמת הרפת "צוות ניהול רפת" 

בני נוער העוברים הכשרה לניהול 
הרפת נווט "בשנה הראשונה,עבדנו 

כמו בכל כפרי הנוער, שני בוגרים ביחד 
עם בני הנוער. בשנה השניה, נותרתי 
לבד וזו היתה הזדמנות טובה לנוער 

להיכנס לוואקום שנוצר והם תפסו את 
ההזדמנות בשתי ידיים. 

כולל לקיחת אחריות כוללת על תפעול 
הרפת, להתמודד עם כל המטלות ולאו 

לאט בניתי צוות הנהלה של בני נוער 
מכיתות י' י"א' וי"ב והכשרנו אותם 

לעבודה והם גם מנהלים וגם מכשירים 
את החבר'ה החדשים המגיעים לרפת". 

זו בעצם תוכנית ייחודית בארץ?
"בשונה מכפרי נוער אחרים, בני הנוער 

הם כוח דומיננטי  וכ-80 עד 100 
נערות ונערים עובדים ברפת כשכול 

נער נותן לפחות משמרת בשבוע" 

"הפרויקט הוא של ההתאחדות 
המוסיף נדבך מקצועי וארצי ומאפשר 
לנו אפשרויות רבות כמו גם הרצאות 

מטובי המומחים בארץ. אנחנו יוצאים 
לסיורים מקצועיים מעניינים וזה 

פותח לילדים אופק חדש בכל הקשור 
לענף הרפת והחלב. כמובן שאחת 

המטרות לפחות מבחינת ההתאחדות 
היא, שחלק מהילדים ימשיכו במקצוע 

לאחר סיום הלימודים והצבא. 
מבחינתי, מטרה לא פחות חשובה, 

מצוינות בני הנוער. היו ילדים שבעבר 
נחשבו לחלשים בלימודים והעבודה 

ברפת הפכה אותם לטובים יותר, 
בעקבות לקיחת אחריות על עתידם 

כמו גם הכבוד והערכה שקבלו 
מהחברה סביבם". 

"כמו שציינתי, אני חושב שהעבודה 
כאן נותנת בעיקר ערך לעבודה 

ולקיחת אחריות, עמידה בזמנים, 
העבודה ברפת הינה מסגרת מאוד 

נוקשה, דברים אלו מכינים את הנוער 
לחיים בצורה מיטבית". 

שמוליק נווט: "העבודה 
ברפת הינה כלי חינוכי מצוין"

התלמידים בסיור במעבדת החלב בהתאחדות

ברפת 'שפיה' נמצאות כ-80 חולבות, המייצרות כמיליון ליטר 
בשנה שנרכש על ידי תנובה. הרפת מטופחת ונקייה, ובני הנוער 

משתלבים מצוין עם המטלות ומגלים רצינות והתמדה. התלמידים 
רציניים ועובדים נהדר עם הפרות.

שמוליק נווט טס עוד כשבועיים להודו יחד עם אחד מתלמידי 
המגמה כדי לסייע בהקמה של רפת באחד מכפרי הנוער שם. נווט 
בחור רציני, מחויב, מסור ואחד האנשים הטובים והצנועים בענף 
העושה רבות למען דור ההמשך ובני הנוער העובדים איתו רואים 

בו מודל לחיקוי.

פרויקט 'דור ההמשך ברפת' הופך לכלי חשוב לעידוד בני 
נוער לעבודה בענף וככלי לחשיפת ענף הרפת • מנהל הרפת 

בכפר הנוער 'שפיה' אומר לנו "הילדים עוברים תהליך 
התבגרות והכנה לחיים" •

דמות חינוכית מיוחדת
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