
ענף בכותרות

ברבעון ה-II של 2019 התקבלו בארגון דיווחים על 98 
אירועי פשיעה חקלאית )בהשוואה ל-83 אירועי פשיעה 

שהתקבלו ברבעון הראשון של השנה( 60% מאירועי 
הפשיעה החקלאית לא דווחו למשטרה, כאשר עיקר 

האירועים המדווחים הינם אירועי גניבה. דוברת השומר 
החדש ליאת כהן מסרה לנו בתגובה לפנייתנו "ב-73% 

מהאיורים לא התקיימה שמירה במהלך האירוע, אומדן 
הנזק- מיליון ₪. 

מרבית האירועים התקיימו בצפון הארץ- 66, בהשוואה 
ל-32 אירועים שהתקיימו בדרום הארץ". 

פילוח האירועים המדווחים
49 אירועי גניבה - תוצרת חקלאית וכלים חקלאים  •

18 אירועי גרימת נזק לרכוש  •
16 אירועי הצתה  •

13 אירועי פלישה  •
2 אירועי אלימות כלפי חקלאים - איומים   • 

וניסיון דריסה.   ▲

את הכנס ארגן סטיבן רוזן מדריך שירות הדרכה ומקצוע 
ממשרד החקלאות ובמהלכו נידונו והוצגו הסיכומים 

הכלכליים של כלל הרפתות באזור העמקים המזרחיים והגולן. 
ענף הרפת שרוי במצב של חוסר וודאות כבר תקופה ארוכה, 
השינויים הפוליטיים במדינה והעדר הממשלה אף מחריפים 
את אי הוודאות וחוסר הבהירות לגבי העתיד אולם יחד עם 

זאת, מצב הרפת באיזור הוא טוב והענף באופן כללי הוא ענף 
טוב יציב ורווחי. "האתגרים של היום הם אתגרים ניהוליים", 
אומר סטיבן רוזן מדריך שה"ם אשר הוביל את הכנס, "הרמה 

הממוצעת ברפתות טובה אך ניהול חכם ויעיל הוא הגורם 
שירים את הרפת לשלב הבא, על אחת כמה וכמה לאור 

הקיצוצים הצפויים במחירי החלב". עומר לביא, מנכ"ל צמח 

תערובות: "בתור ספקית המזון העיקרית של רפתות האיזור, 
תמשיך צמח תערובות לתמוך ולקדם את הענף הן ברמה 

התזונתית מקצועית והן ברמה הניהולית. אני שמח לראות 
נציגות רחבה של חקלאים שממשיכים להילחם על הענף, 

רפת שתנוהל טוב תשרוד את השינויים ואף תתעצם ממנה, 
הרפתנים הישראליים כבר הוכיחו את עצמם בעבר ביכולתם 

להתייעל, להתחדש ולהבין נכון את השטח ואני בטוח שגם 
הפעם". הכנס התקיים ולזכרם של: כתריאל תבורי, מי שהיה 
מראשוני התזונאים בעמק ועבד שנים רבות בצמח תערובות 

ובענף הרפת ומריו טינסקי, מנכ"ל צמח תערובות שפעל רבות 
לקידום ופיתוח הענף.    ▲

עליה בפשיעה החקלאית

"רק רפת שתנוהל טוב תשרוד
את השינויים"

לפי נתוני אגודת השומר החדש קיימת עליה בפשיעה החקלאית ברבעון השני של 
2019. יש לציין כי כ-60 אחוז מהאירועים לא דווחו למשטרה  •

כ-70 רפתנים מדריכים ומרכזי משקים התרכזו לטובת סיכום כלכלי לשנת 2018 של 
ענף הרפת שנערך לזכרם של כתריאל תבורי ומריו טינסקי בחסות צמח תערובות  •
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קורס סיום מנהלי רפת בפקולטה לחקלאות במסגרת המדור 
ללימודי חוץ. פרופ' צביקה רוט המנהל האקדמי של הקורס 

מספר "המבנה של הקורס היה במתכונת אקדמאית המשלב 
לימודי ליבה של מקצועות בסיסיים כמו פיזיולוגיה ולימודים 
ישומיים הכוללים תרגילים ומעבדות. הקורס נמשך לאורך 3 
סמסטרים, כשנה וחצי בסה"כ הכוללים 160 שעות לימוד".  

בקורס למדו 27 תלמידים וזה כיום הקורס המקיף ביותר 
בארץ בתחום הרפת. מגוון הסטודנטים היה רחב ועם סגירתה 

של מדרשת רופין לא נותרה בעצם שום קתדרה ללימודי 
רפתנות בסיסיים. פרופ' רוט "למעשה הקורס מיועד למנהלי 
רפתות אבל זה לא קורס ניהול ומומלץ לאחר קורס זה ללכת 
לקורס ניהול. הקורס עצמו בנוי ממספר חטיבות, פיזיולוגיה, 

ווטרינריה, הזנה, רביה, ייצור חלב והפקתו וממשק אקלים 
וחטיבה נוספת, אקטואליה שלתוכה נכנסו הרצאות של הכרת 

הענף בארץ ובעולם, כולל מפגשים עם אנשי מקצוע ומובילי 
ענף". גולת הכותרת של הקורס, היא עבודת גמר שהגישו 

הסטודנטים במפגש הסיום. יש לציין כי הרפתנים מצאו את 
הזמן ולבוא לקורס למרות העיסוקים היום יומיים. כ-80 אחוז 

הגישו עבודות גמר שזו הצלחה. אחת המסקנות, פתיחת קורס 
יסודות הרפת, דומה למה שהיה במדרשת רופין אך זה נכון 

לעכשיו נמצא בהליכי בחינה.   ▲

קורס מנהלי רפתות
לפני כחודשיים הסתיים קורס ראשון מסוגו לניהול רפתות בפקולטה לחקלאות ברחובות. 

זה הקורס הראשון בתחום, לאחר סגירת מדרשת רופין  •

איך לנהל רפת. הסתיים קורס לניהול רפתות

התנועה הקיבוצית מברכת את רפתניות ורפתני ישראל בברכת
שנה טובה, שנת תנובה והתחדשות!

עם פרוס השנה החדשה נאחל לצמיחה שגשוג ושפע
   חג שמח”והארץ נתנה יבולה: ארץ זבת חלב ודבש...“
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