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משק הבקר והחלב 380

גולן יעקב בן 46 בן מושב פרזון, מתגורר בגן נר נשוי ואב ל- 
3 ילדים. גולן הינו מדריך ממשק חליבה במאל״ה - מחלקה 
מקצועית במועצת החלב. סיים לימודי הנדסאי בעלי חיים 

במדרשת רופין והחל את עבודתו בתחום מיד לאחר שחרורו 
מהצבא, כאשר עדיין פעלו בארץ 5 מעבדות. גולן ״התחלתי 
לעבוד במעבדה בעפולה ומשם, ב-97 עברנו לקיסריה. לפני 

כעשר שנים הוצע לי לעבור להדרכה ומאז אני כאן. אנו 
עוסקים במתן סל שירותים לרפתנים ולנוקדים במגוון בעיות 

של דלקות עטין, עליה בתאים סומאטים וכל מה שקשור 
בעצם לבריאות העטין ואיכות החלב. צוות השדה של מאל"ה 

כולל 4 מדריכים הפרוסים בכל הארץ. אזור עבודתי מתפרס 
מעמק יזרעאל, עמק בית שאן ובעצם מגיע עד אזור שדרות. 
השירות ניתן לכל מי יש לו מכסת חלב; כל מכון חליבה חייב 

להיבדק לפחות פעם בשנה לפי תקנון החלב. המטרה היא 
לאשר את תקינות מכונת החליבה ולוודא שאיננה גורמת 

לעקה או נזק לחולבות ונשמרת רווחת בע"ח. 

מניסיונך העשיר, איך היית מגדיר את הענף ?
״המצב בהחלט טוב, קיים שיפור ניכר בעשור האחרון בכל מה 

שקשור לבריאות העטין ואיכות החלב. הרפתנים מיישמים 
טוב יותר את ההדרכות וההמלצות שלנו והדבר ניכר מייד 
בתוצאות. ענף הרפת עובר מהפכה מקצועית וטכנולוגית 

גדולה מאוד, בעיקר בשנים האחרונות, אפשר לומר לאט אבל 
בטוח הופכות הרפתות לסוג של מפעלי היי טק קטנים. כל 

הזמן יש חידושים טכנולוגיים, ומחקרים בתחום. אני מאוד 
מקווה וגם מאמין שהענף ימשיך ללכת קדימה ושהמדינה 

תדע להגן עליו כי הוא אחד מהענפים החשובים בחקלאות 
הישראלית ובכלכלה שלנו"." גולן המטפל ב-290 רפתות 

ודירים מהצפון ועד הדרום מספר על האתגר בכמות ״אכן 
זה לא מעט דירים ורפתות אך אני מספיק להגיע לכולם 

במהלך השנה, לעתים אף יותר מביקור אחד, ומשתדל מאוד 
להיות זמין לכל פניה בהקדם האפשרי. אנחנו צוות ונותנים 
גיבוי אחד לשני במידה שאחד מאיתנו לא יכול להגיע לרפת 

מסוימת. בתפקיד שלי אני לומד להכיר את הרפתן ואת 
יכולותיו ולהתאים את ההמלצות בהתאם. לכל רפת ודיר 

הסיפור שלה״.

יש כעת בעיות המטרידות במיוחד?
״זה משתנה, כעת יש לנו בעיות של עליה בתאים סומאטים 

וספירות חיידקים גבוהה"

מערכת משק הבקר והחלב החליטה 
להאיר בכל מהדורה, את האנשים 

ההופכים את הענף למיוחד כל כך. 
מכיוון שאנו מאמינים כי ההון האנושי 
זה מה שחשוב, נביא מדי גיליון אדם 
העוסק בענף ומתפרנס ממנו. והפעם, 

גולן יעקב מדריך ממשק חליבה 
במאל"ה, מועצת החלב •

ראובן זלץ

הכל אנשים
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איך מטפלים?
"אם מדובר בספירת חיידקים גבוהה אנחנו כמובן בודקים 

את רמת ההיגיינה ואת מערכות השטיפה של מכון החליבה, 
מיכלי החלב וכמובן את מערכת הקירור. במידה ועדיין לא 

נמצא מקור הבעיה אנחנו בודקים כוונים נוספים כמו נגיעות 
העדר בפטוגנים שעלולים להשפיע על ספירות החיידקים. 

אם מדובר בתאים סומאטים, הרי שיכולה להיות בעיה 
במכונת החליבה, אי טיפול או טיפול לא נכון במרבצים, 
שגרת חליבה לא נכונה וכמובן הכל מתחיל במניעת או 

צמצום הנגיעות בעטין". 

איזה שיפורים נעשו בשנים האחרונות?
״בשנים האחרונות הושם דגש גדול על טיפול במרבצים 

ואוורורם. מהלך זה שינה משמעותית את פני הרפת. כיום 
אנו יודעים בוודאות על הקשר בין אזורי הרביצה לבין איכות 
החלב ובריאות העטין והרפתנים פועלים במרץ בנושא חשוב 
זה. בכלל קיימת עליה במודעות בטיפול ובתזמון הכנת הפרה 

לחליבה ומודעות גבוהה ביותר בנושא תחזוקת מכוני החליבה, 
טיפולים שוטפים, ניקיון ועוד". כיום למרבית רכזי הרפתות 

חשוב שאגיע פעם בשנה לתת הדרכה לכל צוות הרפת 
בנושאים השונים״. דבר נוסף מדגיש גולן ״בזכות היכרות 
ארוכת שנים עם המגדלים נוצרו בינינו יחסי אמון ויחסי 

עבודה טובים הבאים לידי ביטוי הן ביישום ההמלצות שלי על 
ידי המגדלים והן בקבלת הפנים לה אני זוכה״. 

אז מטייל הרבה בארץ?
גולן מחייך ״כן זה חלק מהעבודה. המפגש הבלתי אמצעי עם 
המגדלים תורם המון ליחסי העבודה. אני חייב לציין כי זכיתי 
לעבוד עם אוכלוסייה איכותית שאוהבת את עבודתה, חבר׳ה 

טובים אשר עובדים קשה לפרנסתם וציונים אמיתיים״. 

אתה ניזכר באיזה אירוע יוצא דופן ?
״נקראתי לאחת הרפתות הרובוטיות לאחר שהתגלה שיש 
עליה בתאים הסומאטים והיה חשד שאחד הרובוטים לא 
תקין. בבדיקה ראיתי כי רמת הוואקום באחד הרובוטים 

הייתה גבוהה בכ-32 ק״פ מהרגיל והתברר שעכבר פשוט 
אכל את הכבל של המתמר וזה גרם לעליה ברמת הוואקום. 

ורגע ברצינות, תשמע יש סיפוק רב שאתה מגיע למשק ועוזר 
ומסייע למגדל בכל דרך אפשרית ובסופו של דבר יש תוצאות 

והמגדל מודה לך״. 

שאלה בנאלית אבל בכל זאת, אתה אוהב את 
העבודה גם אחרי 25 שנים?

״כן מאוד אוהב אחרת לא הייתי כאן, זו עבודה מאתגרת, אני 
אוהב את החיבור עם המגדלים והאינטראקציה המיוחדת 
הנוצרת בינינו. ענף החלב הוא ענף מיוחד ואני מרגיש כי 
מי שעובד בו עושה זאת באהבה. מה גם שהחבר׳ה שלנו 

מהעבודה הם ממש כמו משפחה וזה מאוד חשוב לנו".  ▲

כפיר מינרלים בע"מ
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העטינים נקיים והפרות נקיות  ✦

פחות תאים סומטיים בחלב  ✦

פחות דלקות עטין  ✦

פחות זבל לפינוי  ✦
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ש

ץ יב
כשהחורף מגיע זה הזמן לדאוג למרב

ד״ר שמוליק פרידמן מנהל מקצועי של 
מאל״ה

״המדריכים שלנו הם בעצם הזרוע הביצועית של 
מועצת החלב בשטח. הם גם הזרוע וגם העין של 

המועצה. הם אנשי המקצוע מהטובים ביותר בתחומים 
של ממשק חליבה, תקינות מערכות חליבה, צינון 

וסביבת הפרה. הם נמצאים בקשר רצוף עם המגדלים 
והרופאים המטפלים, וכל מגדל יודע מי המדריך שלו 

ולמי לפנות לפתרון מידי של הבעיה בכדי להמשיך 
ולשמור על בריאות העטין ואיכות החלב שלו״. 
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