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לקראת הצהרים לאחר דיונים רבים בין אנשי שה"מ לאנשי 
ההתאחדות ואנשי הערבה מחליטים על קיום הקורס בכל 

מקרה. בועז חנוכי ואני )נציגי נ.ע.ה וההתאחדות( יוצאים ערב 
קודם לדרך את הגעתנו לקטורה לאחר שעברנו את הבקעה 
הירוקה להפליא וים המלח הלא נגמר מקבלים גשמי ברכה 

הגורמים אכן לסגירת כל הדרכים דרומה למחרת בבוקר )מזל 
שהחלטנו לרדת ערב קודם...( כך למרות השיטפונות התחיל 

הקורס בזמן עם מרבית המשתתפים )רק רפתני פארן לא יכלו 
להגיע(. כמו כן, טל משה"מ וכרמל מההתאחדות נתקעו אישם 

בשיטפונות הרבים. 
 

את הקורס פתחנו בועז ואני למרות הכל בפתיחה חגיגית 
כמצופה. התחלנו עם מבוא על תוכנת נ.ע.ה ומבנה ההתאחדות 

ובהמשך המשכנו עם שינויים בתוכנה אשר יכנסו בגרסה 
החדשה המופצת בימים אלו למשקים. המשך היום הציג את 
כל דוחות ביקורות החלב וייצור ושיווק החלב תוך התמקדות 

בדוחות המקצועיים השונים הקשורים לתחום זה: דוחות 
מקצועיים, דוח יחס קיץ-חורף, ניתוח עקומות תחלובה ועוד. 

 
את היום השני )אליו כבר הצליחו להגיע שורדות השיטפונות 

טל וכרמל( התחלנו עם נושא ההזנה על כל גווניו והמשכנו 
עם כל דוחות הפוריות והדגשת חשיבות נושא הפוריות 
להצלחת הרפת. היום השלישי והאחרון התמקד במודל 

הכלכלי וחשיבותו להבנת המצב האמיתי ברפת ולמעקב נכון 
על ההוצאות השונות. הכנסת הנתונים הנכונה ברפת מאפשר 
הפקת דוח רווח והפסד המראה את כלל ההכנסות וההוצאות 

של הרפת ומאפשר ללמוד על כל מה שקרה ברפת מבחינת 
המדדים הכלכליים. לאחר מכן, עברנו על כל מודול היונקיה - 

עדכון הפרמטרים וטבלאות ההגמעה ועבודה נכונה עם לוח 
ההגמעה ביונקיה. קינוח הקורס כלל את המעבר על הדוח 

החודשי המהווה סוג של הסתכלות מקיפה על מרבית נתוני 

ביום שני  ה-24 בפברואר, ערב 
פתיחת קורס ניהול הרפת עם נ.ע.ה 
בערבה, היה חשש רב לגורל הקורס 

בשל שיטפונות שאמורים היו 
להתחיל בערבה לקראת ערב. לקראת 
הצהרים לאחר דיונים רבים בין אנשי 

שה"מ, אנשי ההתאחדות ואנשי 
הערבה מחליטים על קיום הקורס. 
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הקורס נתן טעם של 
עוד והבטחנו שעוד 
נחזור.... היה קורס 

מוצלח ושמחנו להגיע 
לביקור באזור יפה זה. 
אנו אנשי ההתאחדות 

תמיד זמינים להגיע 
לאזור וכמובן לענות 

לשאלות והתייעצויות 
טלפוניות
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הרפת. הקורס נתן טעם של עוד והבטחנו שעוד נחזור.... היה 
קורס מוצלח ושמחנו להגיע לביקור באזור יפה זה. אנו אנשי 

ההתאחדות תמיד זמינים להגיע לאזור וכמובן לענות לשאלות 
והתייעצויות טלפוניות.

לסיכום, הקורס תוכנן בצורה יוצאת מהכלל על ידי אנשי 
שה"מ בהובלת טל שקולניק, הלל ומיכל אברהם וכן אנשי 

הערבה קרלוס מסמר וחן שדאגה לכל האירוח במקום 
ההרצאות, כיבוד, ארוחות צהרים וכמובן דאגה למקום לינה 

לנו אנשי ההתאחדות.   ▲

טעם של עוד. קורס נעה בערבה, פברואר 2020

הכנסת הנתונים הנכונה ברפת גם השטפונות לא יעצרו בעדנו. ערבה פברואר 2020
מאפשר הפקת דוח רווח והפסד 

המראה את כלל ההכנסות 
וההוצאות של הרפת ומאפשר 
ללמוד על כל מה שקרה ברפת 

מבחינת המדדים הכלכליים
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