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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400 פרויקט הכי הכי

כ-95 חולבות, יש בשפיה, מכסה כמיליון ליטר, מכון פרלל 
שדירת דג 7 של צח״מ 3 חליבות ביום, החלב נמכר לתנובה.
בשנה האחרונה הוכנסו לשימוש תגים אלחוטיים של צח״מ 

בעיקר לזיהוי דרישות. עד השנה עבדו עם מרכז מזון הבונים 
והחל מינואר השנה החלו לעבוד עם אמבר. 

הצוות מורכב מעובד שכיר ומנהל הרפת וכמובן החניכים, 
בין 60 ל-70 תלמידים אך יש גרעין קשה של כ-50 תלמידים. 

מנהל הרפת הוא זיו ברגר 52 נשוי פלוס 5 ילדים, מתגורר 
בבת שלמה, בנם של מירי ויענקל׳ה ברגר מכפר הס שיש להם 

עדיין רפת פעילה ״מקווה שיחזיקו מעמד לאחר הרפורמות 
האחרונות, כמו הרבה משקים משפחתיים אחרים״. זיו 

עובד ברפתות מגיל 7 והחל את דרכו ברפת המשפחתית 
״אנחנו מדברים על סוף שנות השבעים, יום אחד במרץ 2015 
פגשתי את מנהל רפת שפיה ושאלתי אותו אם צריך עובדים, 

הוא אמר שכן וככה הפכתי למספר 2 ולפני כשנתיים וחצי 
התמניתי למנהל הרפת, אני חייב לתת קרדיט למנהל הכפר, 
יורם פינאס שלקח הימור ונתן לי את המושכות כביכול ללא 

ניסיון מוכח קודם בניהול רפת״. 

חינוך וערכים לצד מצוינות
זה כלל לא מובן מאליו שרפת של כפר נוער מככבת בליגת 

המושבים הארצית בחמישייה הראשונה זיו ״תרשה לי לומר 
כי זאת לא השנה הראשונה ואני יכול לומר כי קבלתי לאמן 

קבוצת צמרת. יש שני פרמטרים הקובעים את טיב הרפת, 
גנטיקה וממשק. על הגנטיקה מגיע קרדיט גם לעידן בן חנן 

המנהל כיום את רפת גבעת השלושה וגם לשמוליק נווט 
המנהל כיום את רפת מעגן מיכאל. באשר לממשק, הרי שאנו 

מתמידים ומקפידים על ניקיון מדרכים על בסיס יום יומי, 
קילטור מרבצים פעם או פעמיים ביום על פי הצורך. שגרת יום 

ושגרת חליבה קבועה, רווחת הפרה הכוללת גם קירוב מדון 
וכמובן ממשק תזונה נכון הכולל הקפדה על שאריות ומניעת 

עקה מכל הסוגים כולל צינון בהתאם למזג אויר״. 

מאוד מסובך ש-70 ילדים נוגעים בפטמות על 
בסיס קבוע, איך זה בדיוק עובד?

״כן, אתה צודק, זה בכלל לא פשוט אבל אנחנו לפני הכל בית 
ספר המחנך לערכים ולעבודה, העניין הוא לנסות לשמור על 

אחידות, או אני או הסגן שלי נמצאים בכל חליבה, אנחנו 

מקום 4
רפת בי"ס שפיה

שני בתי ספר מככבים בחמישיה הפותחת בליגת החלב, בי"ס כנות ושפיה. זה 
לא מובן מאליו שבתי ספר העוסקים בחינוך ותחלופת העובדים גבוהה, עדיין 
מייצרים איכות. אם תרצו, זה העתיד ומהרפתות של שני בתי הספר, העתיד 

נראה לגמרי לא רע •

לפני הכל אנחנו בי"ס המחנך לערכים. זיו ברגר
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מקפידים על הגיינה, ומקפידים בנושא זה כל הזמן בגלל שיש 
הרבה ידיים הנוגעות בפרות. וכמובן דוגמא אישית, עניין של 

חינוך והקפדה על פרטים קטנים. ברור לי שלא כל הילדים 
העובדים ברפת יהיו רפתנים אבל העבודה ברפת נותנת 
להם כלים לחיים האמיתיים שאחרי הפנימיה. לא לעגל 

פינות, לעשות את הדברים כמו שצריך, לדייק וככול שהם 
ממוקצעים יותר אני מאפשר להם אחריות גדולה יותר. 

בעצם לפני הכל זה מפעל חינוכי?
"בהחלט כן, לרפת אין זכות קיום ללא חינוך ועבודת החניכים 
ולכן זו משימה חשה ביותר מבחינתי. בסך הכל מדובר במפעל 

חינוכי ולמרות שהרפת מנוהלת כעסק הרי שהדגש כאן על 
חינוך וכל הרווחים הולכים למען ילדי הפנימיה ובשביל לשמור 

על המקום שלנו בטופ, אנחנו צריכים כל הזמן להתקדם וזה 
מה שאנחנו מנחילים לחניכים״

הענף נמצא בחוסר וודאות איך זה 
משפיע עליכם?

״קודם כל כן, כולם מאוד לחוצים אבל בסך הכל בגלל 
שאנחנו כפר נוער אז זה קצת יותר פשוט כי יש כאן ערכים 

נוספים מעבר לרווח הכלכלי אבל אסור לנו להגיע למצב 
של הפסד״. ▲ 

החניכים לומדים על חשיבות עבודת כפיים.

לרפת אין זכות קיום ללא חינוך 
ועבודת החניכים ולכן זו משימה 

חשובה ביותר מבחינתי. בסך הכל 
מדובר במפעל חינוכי ולמרות 

שהרפת מנוהלת כעסק הרי 
שהדגש כאן על חינוך וכל הרווחים 

הולכים למען ילדי הפנימיה

חברת טל-טק מציעה לבדוק עבורכ� את הפתרו� האופטימלי
עבור תנאיה המיוחדי� של הרפת, ולנצל השקעות שנעשו בעבר.

במ�גרת הייעו� אנו עורכי� לבקשת הלקוח ניתוח כל החלופות האפשריות
לטובת בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר ע� יעילות כלכלית מוכחת.

✔ בדיקת היתכנות לניתוק מהמט"ש

✔ פתרו� יציב בתנאי� משתני� עבור הזרמה למט"ש

✔ תכנו� מכוו� לפשטות התחזוקה והתפעול

✔ התחייבות לתוצאות ואיכויות קולחי�

✔ ניצול מיטבי של נכ�י� קיימי�
✔ פתרו� טכנו -כלכלי מיטבי

✔ ליווי מלא מול הרשויות

הדר� לבחירה מקצועית
של מער� הטיפול בשפכי�
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