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משק הבקר והחלב 378

ד"ר גבי עדין, מנהל המחלקה לבקר, אומר לנו במהלך המפגש 
עם מדריכי שה"מ "אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם כלל 
יחידות במשרד החקלאות, וכן עם מועצת החלב, התאחדות 

מגדלי בקר, שיאון, החקלאית, מרכזי המזון השונים, הפקולטה 
לחקלאות ומוסדות אקדמיים אחרים.

כיום עובדים בשה"מ 8 מדריכים הפועלים ברחבי הארץ, 
כולל  שני מדריכים צעירים שנקלטו במהלך השנה האחרונה 

במסגרת מתווה לוקר. 

כל העוסקים בענף מכירים את 
המחלקה לבקר בשה"מ ובכל זאת 
נדמה כי לעיתים, אנחנו שוכחים 

עד כמה אנשי שה"מ יכולים לתרום, 
למען הרפתן • בכנס מגדלי הבקר 

תראו ותשמעו, רבים מהם, בהרצאות 
מקצועיות בנושאים מגוונים • 

מדריכי שה"מ אומרים לנו כשבוע 
לפני הכנס "אנו בתהליך של איתור 
רפתות משפחתיות הזקוקות לסיוע 

מקצועי וממשקי כדי לתגבר את 
הדרכה במטרה לשפר את הביצועים 
המקצועיים והכלכליים ולהגביר את 

הרווח לליטר •

 ראובן זלץ

דם חדש במחלקה לבקר
שה״מ, משרד החקלאות

מדריכי המחלקה לבקר, שה"מ:
£ d-biran@shaham.moag.gov.il ,050-8272703 דוד בירן
£ morec@shaham.moag.gov.il ,050-6241525 משה רכס
£ hilmal@shaham.moag.gov.il ,050-6241409 הילל מלכה
£  efrank@shaham.moag.gov.il ,054-4653346  איל פרנק
£ yoavsh@shaham.moag.gov.il ,050-6243986 יואב שעני
£ strozen@shaham.moag.gov.il ,050-6241451  סטיבן רוזן
£ dnave@shaham.moag.gov.il ,050-6241597  דוד נוה
£ gadin@shaham.moag.gov.il ,050-6241581 גבי עדין
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דודי בירן 
בן מושב רמת צבי אשר מכיר את הרפת 

מהבית. התקבל לשה"מ לפני כשנה במסגרת 
מתווה לוקר בדגש לתגבור ההדרכה 

במשק המשפחתי. בעל תואר שני בנושא 
פוריות פרות. מוביל מהלך מול גורמים 

בענף  לקבלת שמות וכתובות של רפתות 
משפחתיות הזקוקות לליווי אינטנסיבי. 

תחומי ההדרכה: המשק המשפחתי, פוריות 
וטיפוח.

משה רכס 
המבוגר בחבורה, משנת 72 החל כרפתן 

וכמרכז רפת, איש שטח וותיק

היה מדריך באזור הדרום, הנגב וכיום מוצב 
במרכז. תחומי התמחות, תזונה, ממשק 

וניהול, בניית מודלים לרפתן לתכנון המשק 
והמכסה, תכנון מנות. מכשיר מדריכים 

צעירים לעבודה עתידית. 

משה רכס טוען שהנאמנות לרפתן היא מעל 
הכול, גם מעל לשיקולים של כלל הענף.

שירות הדרכה ומקצוע )שה"מ( במשרד 
החקלאות עוסק בארבעה תחומים 

עיקריים:

ייעוץ והדרכה לרפתנים, הכשרה מקצועית, ייצור 
ידע ופרסומו.

ההדרכה ניתנת בשיטות שונות ובטכנולוגיות 
מתקדמות, כל זאת לצורך העמדת ידע מעודכן 

לרשות היצרנים ולכל העוסקים בענף, לשם שיפור 
מתמיד בתפקודם והשגת מרב הביצועים. ההדרכה 
היא לצורך העלאת רמת הידע באמצעות קורסים, 
ימי עיון, כנסים וסיורים מקצועיים המספקים ידע 

מקצועי מעודכן ופלטפורמה מתאימה לקליטת 
טכנולוגיה מתקדמת. לגבי יצור הידע יישומי, 

מדריכי שה"מ עוסקים בביצוע ניסויי שדה, תצפיות 
ומחקרים בשיתוף פעולה עם חוקרים ממנהל 

המחקר החקלאי, ומהאקדמיה ומסייעים בהפיכת 
הממצאים המדעים להמלצה יישומית בשטח. 

ברצוננו להודות לחנן בזק, מנהל שה"מ; יצחק 
מלכא, מנהל אגף בע"ח; ומיכל אברהם, רכזת 

ההדרכה של אגף בע"ח בשה"מ על העזרה, התמיכה 
ושיתוף הפעולה.

חברת הרמן שיווק הינה 
היבואנית הבלעדית של 
חברת wopa לישראל

א  חברת wopa הינה החברה המובילה 
באירופה למתקני טיפול וטילוף לרפתות.

א  חברת הרמן שיווק משווקת מספר דגמים 
של מתקני טיפול וטילוף לרפתן.

א  ליווי מקצועי והספקת כל ציוד העזר 
לטיפול בטלף

ניידת שירות למכירת מתקני 
טילוף וציוד, אייל. 050-5414415

*מתקן עמידה 

ידני לטיפול 

וטילוף
למתקן זהמנוע חשמלי *ניתן להוסיף 

חשמליוטיפולמתקן טילוף

מתקן טיפול 

וטילוף 

לעולים
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הילל מלכה
בן קיבוץ רגבים, החל את עבודתו 
ברפת בכיתה ו'. התקבל לעבודה 

בשה"מ בשנת 2003 כמדריך 
במחוז העמקים. בעל תואר שני 

בנושא פוריות פרות.

בנוסף לפעילותו במחוז, מתמחה 
הילל בשלושה נושאים נוספים: 

צינון פרות )התמודדות עם עומס 
חום(, תכנון מבנים והתאמתם 
לתנאי איכה"ס ופתרונות קצה 

)זבל ושפכים(. בנושאים אלו 
הדרכתו חוצה את גבולות המחוז 

והיא ניתנת ברמה הארצית.

איל פרנק
 עובד כשנה במחלקה, מדריך 

במחוז שפלה. בעבודתו שם 
דגש על המשק המושבי, תואר 

שני בהזנה, ניהול ההזנה וניהול 
מקצועי ואבחון בעיות על בסיס 

שוטף, תכנון היצור. שותף 
בסיכומים כלכליים ועוסק 

בפרויקט בשיתוף עם אגף המיכון 
בשה"ם.

יואב שעני
 כ-3 שנים בשה״מ, בן קיבוץ 

גברעם, עובד בעיקר במחוז נגב, 
תואר שני בהזנה, ומדריך בנושא 

ממשק והזנה.

פועל בעיקר בשני פרויקטים 
מרכזיים, המיכון בהזנה ושיפור 

העבודה, ופרויקט נוסף, עם אגף 
מספוא בשה"מ לבחינה בין יחס 
יבול חיטה לתחמיץ כשהמטרה 

קביעת נוסחה נכונה יותר למחיר. 
ניסוי שמשתתפים בו גם אנשי 

מספוא ורפת.

סטיבן רוזן
מדריך ותיק בשה"מ  נולד וגדל 
בארה"ב, עלה לבד לארץ בשנת 

1973 כחבר ב"גרעין גולן" גרעין 
ללא שייכות לשום תנועת נוער. 

חבר ובין מייסדי קיבוץ כפר 
חרוב. עובד ברפת משנת 1977 

)לאחר שסיימת צבא(. מרכז רפת 
משנת 1978 עד שהחל להיות 

מדריך ב-1988 עם הפסקה 
ללימודים.

מדריך במחוז העמקים ורמת 
הגולן, תחומי הדרכה: הזנה, כלכלת הענף כולל סיכומים 

כלכלים, ניהול, מחקר יישומי, ממשק.

דוד נוה
עובד בגליל המערבי, בשה"מ 

מ-1977
רפתן בן רפתן, מתגורר בבוסתן 

הגליל.
מתמחה בכלכלת הענף ובמשק 

המשפחתי. 

גבי עדין
עלה מארגנטינה, רפתן ומרכז 
רפת שנים רבות בקיבוץ נתיב 
הל"ה. במחלקה לבקר בשה"מ 

משנת 1993. תחום פעילות 
מקצועית עיקרית: הזנה 

וממשק של בקר לחלב, וגידול 
יונקים ועגלות לתחלופה. מנהל 

המחלקה מזה 5 שנים. שם 
דגש מרכזי במספר נושאים: 
א-בקליטה והכשרה של דור 
מדריכים צעירים ומקצועיים 

)תוך 4 שנים, שלושה מהוותיקים 
שבין המדריכים יוצאים לגמלאות...(,  ב-יצירת ידע יישומי, 

ג- פעילות הקבוצתית ענפה במסגרת קורסים, ימי עיון, 
השתלמויות וכנסים, ד- שת"פ עם כל מוסדות הענף. 

"תפקידנו לתת שירות מקצועי לרפתנים, אנו מבינים שתודעת 
השירות שלנו חייבת להיות גבוהה וכך אנו פועלים". גבי עדין 

מסיים ופונה לרפתנים "כל הרפתנים מוזמנים לפנות אלינו 
בשאלות ולצורך בתאום ביקור במשקים".
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