
שה״מ
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משק הבקר והחלב 404

שאלנו את טל איך התגלגל הרעיון, מי יזם את 
הדבר ואילו גופים נרתמו לנושא? 

"לפני כחצי שנה קיבלנו הזמנה לאירוע נטיעות פרטי שצפוי 
היה להתקיים בט״ו בשבט ברפת רשפים. זה גרם לי לחשוב 

שבאופן כללי זה ממש נכון מסיבות שונות שיהיו עצים 
ברפתות. בשלב זה מצאנו גם המלצה מפורשת לנטיעה של 

עצים במשקי בע"ח בחוברת הנחיות לתכנון מבני משק 
של משרד החקלאות. התחלתי לגלגל את הרעיון לאירוע 

מוסדר עם מטרות ויעדים מוגדרים ברמה לאומית ברפתות. 
קיימנו פגישת עבודה עם הגורמים הרלוונטיים ברפת רשפים 

והתחלנו להתנהל מול קק"ל. הקידום והתמיכה במיזם בהובלת 
תחום הבקר של שה"מ ובשיתוף תחום הנדסת הצומח, תחום 
המכוורת, תחום אגרואקולוגיה ותחום שירות השדה בשה"מ, 
מועצת הדבש, מועצת החלב, מעבדת המחקר להגנת הצומח 

במכון וולקני, האגף לשימור קרקע, והשירותים להגנת הצומח 
והביקורת במשרד החקלאות, תחום מגוון ביולוגי במשרד 

להגנת הסביבה, ואגף הייעור והמדען הראשי של קק"ל 
המספקים את השתילים וההנחיות ליום הנטיעות וכמובן 
 התאחדות מגדלי הבקר, שתרמה את החולצות המעוצבות 

לכל רפת נוטעת".

כמה רפתות השתתפו, והאם זה יהפוך לאירוע 
מסורתי בכל שנה?

"נרשמו לנטיעות בדיוק 60 רפתות כ-24,000 פרות מכל 
הארץ )מהערבה ועד הגליל העליון ורמה"ג(. שתילי העצים 
)כ-1,500 עצים( נאספו ע"י הרפתנים מ-3 המשתלות של 

קק"ל )צומת גולני, אשתאול וגילת( לפי הקרבה לרפת. בנוסף 
חילקנו כ-500 חולצות שעוצבו במיוחד לאירוע הנטיעות 

בחסות התאחדות מגדלי הבקר. בתוכנית המקורית ביקשנו 
לקיים את האירוע בט"ו בשבט ממש )10/02/20( אך מסיבות 

טכניות מול המשתלות ומזג אויר פחות מפרגן. )מסתבר 
שבד"כ האדמה קרה מידי בט"ו בשבט ואנשי העצים והנוי לא 

אוהבים את החג( בכל רפת נדחה האירוע החגיגי לזמן הכי 
מתאים. לזכות הרפתנים היקרים יאמר שכולם זרמו לגמרי 

עם הבלתמי"ם. הרי דרווין כבר אמר מזמן שהמוצלחים 
ביותר הם אלה שיודעים להתאים את עצמם באופן הכי 

יוזמה חדשה של תחום הבקר בשה"מ 
הפכה את ט"ו בשבט השנה לחגיגת 

נטיעות ברפתות ברחבי הארץ. 
בכוונת המארגנים להפוך את המיזם 

לאירוע שנתי קבוע •

ד”ר טל שקולניק

ט"ו בשבט ברפתות
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טוב לשינויים. ובסוף הכי חשוב לנו היה שהעצים ישתלו 
ויצמחו ברפת ויועילו לסביבה בהיבטים שונים. השאיפה היא 
בהחלט להמשיך את האירוע ולקיים נטיעות ברפתות ומשקי 

בע"ח נוספים כל שנה".

ואיך האירוע מתקשר לקיימות?
"מפעל בר-קיימא עונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם 

 United( "של הדורות הבאים לספק את אותם הצרכים בעתיד
Nations, 1987( הקיימות ברפת מודרנית מתייחסת ליכולת 

לקיים מערכת חקלאית אינטנסיבית מאוזנת, שבה בע"ח 
יצרני-על הם המשאב החיוני והיקר ביותר ולממשק הגידול 

שלהם יש השלכות על הביצועים היצרניים והכלכליים של 
הרפת כמו גם על החברה האנושית והסביבה ברמה לאומית. 

אתגר הנטיעות ברפת מיועד בין השאר להעלאת המודעות 

רפת חלב בשפע
ראביד וחנין-באר טוביה

"עצים חיוניים לסביבה בריאה 
ומאוזנת...והם המפתח כמעט לכל 

הייצור החקלאי." )פיליפ דובי,  2018(

“Trees are vital to a healthy and 
balanced environment … and are 
key for nearly all agricultural 
production.” (Philip Dobie, FAO 2018)

שוקו 
כשתגדל תבין



]22[

למשמעות ולחשיבות המימוש של ממשק מעודכן ובר-
קיימא. חשיבות הנושא מתבטאת גם בציטוט הבא הלקוח 

 )FAO( מתוך מסמך של ארגון החקלאות והמזון של האו"ם
העוסק במדיניות הנדרשת לשילוב עצים בחוות חקלאיות 

ברחבי העולם במטרה להפוך חקלאות מודרנית אינטנסיבית 
למחדשת, מתחדשת ובת-קיימא. 

מטרות ויעדי המיזם?
המטרה הראשית היא פיתוח מודל לגינון במרחב וסביבת 
הרפת שיתאים ליישום רחב היקף במשקי בע"ח בהתאם 

לעקרונות הקיימות בשגרת מערכת חקלאית מודרנית 
משולבת מודל 2030. תרומת הנטיעות לאיכות הסביבה 

כמו גם לרווחת בע"ח ואנשים מתממשת תוך השגת 
היעדים הבאים:

תגבור הצל בסביבת הרפת  .1
שימור, ייצוב וטיוב קרקע   .2

קיבוע פחמן ושיפור איכות אוויר   .3
שימוש במים אפורים לדישון הנוי ברפת )בשלב שני ורק   .4

לאחר שנשיג אישור רשמי ממשרד הבריאות(
יצירת גדר חיה - גדר הנדרשת מבחינות רבות מסביב   .5
לשטח התפעולי במשקי בע"ח, אך עלולה לעצור חלק 

מתנועת האוויר החיונית לאוורור הטבעי במשקים ולכן 
תתוכנן בהתאם ותיגזם באופן שלא יפגע ואף 

עשוי לתרום ולשפר את זרימת האוויר.
נטיעת מיני עצים צופניים והעשרת מרעה   .6

הדבורים במכוורת ובבר 
דחייה והגנה מזבובאים מזיקים   .7
העשרה ותמיכה במגוון הביולוגי  .8

שיפור הנראות של הרפת וסביבתה וצמצום   .9
מפגעי ריח ורעש 

כל זאת בליווי והכוונה מקצועית ובאחריות לאומית וללא 
פגיעה במשקי בע"ח ובתפקודם ו/או בגידולים שכנים.

להשתתפות פעילה נדרשים:
עניין ורצון לשלב שיטות עבודה לפיתוח וניהול ממשק   .1

בר-קיימא בתפיסה הרחבה של הקיימות )כלכלה, חברה 
וסביבה( בעבודה ובהכשרה ברפת. 

עובד מצטיין אחראי לפיתוח הנוי והנראות של הרפת -   .2
ומוביל/ה תכנון ופיתוח של הרפת וסביבתה.

התאמת שטח ייעודי לנטיעות ברפת כולל תשתית השקיה   .3
לאזור הנטיעה בעזרת ההנחיות הרשומות וההדרכה של 

שה"מ וקק"ל 
השתתפות פעילה של חברי צוות הרפת באירועי הנטיעות   .4

ובעיקר בסיוע לטיפוח ושימור הנוי ברפת בשגרה
מומלץ להזמין ולשתף באירוע הנטיעות ברפת חברים   .5

מהקהילה בסביבה כמו גם מדריכים מקצועיים, רופאים 
ווטרינרים, מזריעים, אנשי מועצת החלב והתאחדות מגדלי 

הבקר.
כמו כן מומלץ מאד לתעד את אירוע הנטיעות ברפת   .6

ולשתף בתמונות גם את מדריכי שה"מ שירכזו ויעלו את 
התמונות המחמיאות לרשתות החברתיות.  ▲

משפחת איזנר משדה יעקב

דנונה
יוגורטים עשירים בחלבון
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רפת נווה אור

בניצוחה של רויטל מנהלת הרפת 
בנווה אור נטעו 45 עצים בשטח 

ששימש כמזבלה בין היונקיה למתבני 
הדגן. העצים נטעו ע"י

45 משפחות מהקיבוץ ולכל עץ 
הותאם ע"י הילדים שלט עם
שם המשפחה שנטעה אותו
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רפת גלאון
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רפת ניר יצחק
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Butox 7.5 pour on.  
strong insecticidal and acaricidal knock-out power.

יעילות גבוהה וארוכת טווח כנגד טפילים חיצוניים  •
פעולה משולשת – יעיל במגע, ע”י בליעה וכדוחה טפילים חיצוניים  •

יעילות מוכחת כנגד קרציות, כינים, זבובים, זבובים עוקצים )sheep keds( ופרעושים   •

www.butox-info.com

Intervet (Israel) Ltd. 
34 HaCharash St. c/o MSD  
P.O. Box 7340 
Hod HaSharon, 45800 Israel 
T: +972 (9) 9533375    F: +972 (9) 8354859 
www.msd.comIN
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