
סיור ברפת קיבוצית
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משק הבקר והחלב 407
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יש לי תואר ראשון במדעי בעלי החיים מהפקולטה לחקלאות 
ברחובות ובעבר הייתי בוקרת ברמת מגשימים, מדריכת רכיבה 

על סוסים וכסטודנטית התפרנסתי מחליבות בנען ובקבוצת 
שילר. היה לי די ברור שאגיע לעבודה ברפת". 

הגעת מהר יחסית לניהול?
"תשמע, ככה זה שלא היתה עתודת ניהול, אך התחלתי 
כחולבת פשוטה, 5 פעמים בשבוע ולאחר מכן, אחראית 

פוריות ולפני 6 שנים אחראית בריאות ולאחר 4 שנים כמספר 
2 מוניתי כמנהלת. האמת שלא ממש רציתי, לא רציתי לעזוב 
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טלי מדינה היא אחת מ-6 מנהלות 
הרפת בישראל, זו כבר לא ממש 

חדשה חוץ מהעובדה שהיא ממש 
"חדשה" בענף והפכה תוף 9 שנים 

למנהלת רפת אורים. המכון באורים 
הוא אחד מהישנים בארץ וטלי 

מבשרת לנו בשמחה כי "אני מאוד 
מקווה שבעתיד הקרוב נחל בבניית 

מכון חדש וזאת לאחר שנסיים 
לתכנן אותו" •

ראובן זלץ

טלי מדינה מנהלת רפת אורים
"בתוכנית, 

הקמת מכון חדש"    

אנחנו לא צריכים 
להתבייש בענף 

המתוכנן, זה שאין עוד 
כמונו בעולם, לא אומר 

שאנחנו לא טובים,
נהפוך הוא
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הרגשתי מוכנה לתפקיד אך לחץ פיזי לא מתון כולל גיוס בעלי 
שילחץ עלי, וגרם לכך שנעניתי והנה אני כאן". 

אני מבין שיש תוכניות לעתיד?
"כן בהחלט, יש מכון בתכנון ואני מאוד מקווה שהדבר ייצא 

טלי מניקה את בנה, התמונה שגרמה למהומה

התמונה פורסמה בקבוצות של 
טבעונים וזכיתי להתנפלות 

מטורפת עלי כולל קללות 
ואיחולים שייקחו ממני את 

הילדים, הישוו אותי לנאצית 
ועוד. הדבר הטוב שקרה מזה, 

הפכתי לפעילה בקבוצה הנקראת, 
'בשרי ומוסרי'

 IGR-התכשיר היחיד המשלב קוטל בוגרים ו  ●
לקטילת הזבובים הבוגרים ולהדברת הרימות

הפעולה הכפולה של התכשיר   ●
נותנת פתרון יעיל לטווח ארוך

Dor Fly
במבני זבובים  נגד  האולטימטיבי  הפתרון 

משק חקלאיים
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אל הפועל. מדובר על מכון פרלל, הכנה ל-24 עמדות בכל צד, 
המכון כעת כל כך מיושן שכל דבר שנעשה, יהיה בגדר חידוש 
מדהים. אנחנו מדברים על יעילות הצינון, קיצור זמן החליבה, 

טיפול בשפכים יעיל יותר, שערים חשמליים, חצר טיפוחים 
עם שער הפרדה ואולי הדבר החשוב ביותר, נוכל לגדול אם 

נרצה, כיום זה בלתי אפשרי".

כיום יש 6 נשים המנהלות רפת בארץ, זה עדיין 
נושא לדבר עליו?

"תראה, אם יש אישה שהיא רוצה וגם מוכשרת, עצם 
היותה אישה לא יעצור אותה מלנהל. מראש בענף הזה, אין 

המון נשים אך בגדול, אני לא רואה שום מניעה שהנשים 
תתקדמנה".

הענף לאן?
"אני כן חושבת שצריך לשמור על התכנון ועל הענף במתכונתו 
הייחודית. לא ראיתי שביטול התכנון באירופה עשה טוב לענף 

או לצרכנים. אנחנו לא צריכים להתבייש בענף המתוכנן, 
זה שאין עוד כמונו בעולם, לא אומר שאנחנו לא טובים, 

נהפוך הוא. יצא לי לדבר באיזה פודקאסט של 'אמבר' בנושא 
ביטחון המזון ושם אמרתי כי למרות ההזדקקות שלנו לדלקים 

וגרעינים מחו"ל, הרי שחלב חייב להיות מיוצר בישראל כי 
חיי המדף שלו ושל תוצרתו, קצרים והגידול הוא ארוך, מעבר 

לעניין הכחול לבן והציונות והחזקת שטחים במרחב הפתוח, 
בעיקר בפריפריה".

תקופת הקורונה?
"עברנו די מהר לעבודה בקפסולות, לפני כמה ימים שבנו 

לעבוד בקפסולות לאחר עלייה נוספת בתחלואה. אנחנו מאוד 
מקפידים על היגיינה וריחוק אבל אתה יודע, שום דבר לא 

חולמים על מכון חדש. המכון ברפת אורים

טלי פעילה בקבוצת 'בשרי ומוסרי'

ת. זהות רפת אורים
כ-300 חולבות, 4 מיליון ליטר מכסה, 3 חליבות 

ביום, מכון חליבה עתיק במיוחד )כך טלי( פרלל 8 
על 8 עמדות של צח"מ. המכון נבנה ב-1956 ואי 
שם בשנות ה-70 הוסיפו 2 עמדות בכל צד. צוות 

של 11 עובדים, מרכז מזון מקומי, לפני 3 שנים 
הקימו מכון טיהור של חברת 'אקווינד' חברה 

העובדת בשיתוף פעולה עם פרוג'קט בר. צינון 
בחצר ההמתנה, מאווררי הליקופטר חדשים בכל 
הרפת כולל עגלות ויבשות. חלב משווק לתנובה.

]61[

מושלם. מה שבעיקר מדאיג אותי, זה שניוותר ללא חולבים, 
מקווה שלא נגיע לכך".

טלי "יש לנו רפת שכנה שניתן רק ללמוד ממנה"
זה לא פשוט להיות בשכנות עם רפת מהמצליחות בארץ, אך 

טלי מתייחסת לכך גם בהומור וגם בפרקטיקה. 

אז איך התוצאות שלכם בהתחשב במכון הישן 
ובשכנה המצטיינת מצאלים?

טלי מחייכת "אני מסתכלת בערגה לכיוון צאלים וחולמת, 
הגר היא חברה שלי, יש למידה הדדית ואני יכולה רק לפרגן 

ומסירה את הכובע בפניהם. חייבת לומר כי התוצאות 
המקצועיות שלנו מאוד טובות, אך כמות החלב לפרה לא 

מאוד גבוהה, אך המוצקים מאוד גבוהים. את המכון אפשר 
להאשים בקטנה בגלל הזמן הארוך שבו הפרה נמצאת במכון".

3 הדברים החשובים ביותר ברפת?
"בריאות העדר שזה אומר, פרות שמחות, נטולות סטרס, 
סדר יום קבוע, שקט, צוות מעולה עם יחסי אנוש טובים 

ומזון משובח ועל מכון טוב, אוכל להעיד בעתיד. זה אומנם 
יותר משלושה דברים אך רפת זה עניין מאוד מורכב ומדובר 

בבעלי חיים הדורשים טיפול מאוד מיומן ודגש על כל הפרטים 
הקטנים".

מה יש לך לומר לטבעונים, ראיתי שאת חזק 
בעניין אכילת בשר, היתה לך "תאונה" איתם?
"כן, תשמע, אני אוכלת גם ירקות ופירות, אבל לעולם לא 

אשכח את הפעם שהנקתי את בני שהיה בן חודשיים וצולמתי 
לתומי על אבוס ברפת. פרסמתי את התמונה בקבוצה סגורה 

הנקראת 'מניקות מעניקות' ומייד הוציאו את התמונה 
מהקבוצה. התמונה פורסמה בקבוצות של טבעונים וזכיתי 

להתנפלות מטורפת עלי כולל קללות ואיחולים שייקחו ממני 
את הילדים, הישוו אותי לנאצית ועוד. הדבר הטוב שקרה 
מזה, הפכתי לפעילה בקבוצה הנקראת, 'בשרי ומוסרי'. זו 

קבוצה המנגישה ידע על ענפי החי ומראה כמה שזה לא נכון 
ולא בריא להיות טיבעוני. האמת, אני נדהמתי מהאלימות 

המילולית של הטבעונים, האמורים להיות אנשים מלאי 
חמלה. הרי בסופו של דבר, אנחנו עושים כל כך הרבה למען 

רווחת הפרה ולומר שאנחנו לא מוסריים ומתעללים בפרות, 
זה פשוט לא נכון ובטח שלא משתלם לנו כלכלית, אם חלילה 

מתעללים בפרות או נוהגים בהן לא באהבה, זה מתבטא 
מיידית בכויות החלב, אין היגיון לנהוג כך. בוא ונאמר את זה, 

בסופו של דבר צריך להאכיל את בני האדם ואנחנו מחזיקים 
בבעלי חיים בצורה המיטבית ביותר כי זה פשוט משתלם 

לכולנו".

תוצאות כלכליות?
"התוצאות המקצועיות שלנו טובות, אך תוצאות כלכליות 

פחות טובות, אנחנו לא בטופ הטבלה, אני מאשימה בכך את 
המכון הישן ומקווה שבקרוב נקבל אישור, כפי שאמרתי למכון 

חדש שאין לי ספק שישפר את התוצאות הכלכליות. בסה"כ 
אנחנו רפת מרוויחה".

החקלאות לאן?
"תראה, הפנטזיה שלי זה שהחקלאות תמריא ותקופת הסגר 

 רק תשוב ותמצב את חשיבות החקלאות בעיני הצרכן. 
אין לי ספק שחקלאות כחול לבן זה גם נכס כלכלי ציוני וגם 

ערך חינוכי".   ▲

מאסטר פליי וטרינרי 
תכשיר נוזלי לריסוס 

בכתמים לקטילת 
זבובים בוגרים.

קונטרול
תכשיר הדברה 

מקצועי להדברת 
זבובים בוגרים ורימות 

בסביבת בעלי חייים

Proteco
Fly trap

מלכודת מקצועית 
רב- פעמית, 
נוחה וקלה 

לתפעול וניקוי

 Proteco
Zvuv-on

פיתיון מקצועי 
למלכודות זבובים

Proteco
 ON-זבוב

מלכודת זבובים 
מקצועית 
חד פעמית
ללכידת עד

40,000 זבובים!!!!

אר.פי.סי בע״מ
פתרונות הדברה מתקדמים

  משווק: הרמן שיווק בע״מ | 08-8505353
052-4841762 נעים:   |  054-7279221 אריק:   |  050-3655526 שחר:  דרום: 
050-5414040 איתן:   |  050-4477739 עודד:   |  050-5201777 אריאל:  צפון: 

  052-4756023 בן חנות באר טוביה: 

050-5533398  :RPC עלמה קיסוס - מנהלת תחום הדברת מזיקים וטרינרים

מגוון פתרונות RPC להדברת זבובים במשק
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הנקראת 'מניקות מעניקות' ומייד הוציאו את התמונה 
מהקבוצה. התמונה פורסמה בקבוצות של טבעונים וזכיתי 

להתנפלות מטורפת עלי כולל קללות ואיחולים שייקחו ממני 
את הילדים, הישוו אותי לנאצית ועוד. הדבר הטוב שקרה 
מזה, הפכתי לפעילה בקבוצה הנקראת, 'בשרי ומוסרי'. זו 

קבוצה המנגישה ידע על ענפי החי ומראה כמה שזה לא נכון 
ולא בריא להיות טיבעוני. האמת, אני נדהמתי מהאלימות 

המילולית של הטבעונים, האמורים להיות אנשים מלאי 
חמלה. הרי בסופו של דבר, אנחנו עושים כל כך הרבה למען 

רווחת הפרה ולומר שאנחנו לא מוסריים ומתעללים בפרות, 
זה פשוט לא נכון ובטח שלא משתלם לנו כלכלית, אם חלילה 

מתעללים בפרות או נוהגים בהן לא באהבה, זה מתבטא 
מיידית בכויות החלב, אין היגיון לנהוג כך. בוא ונאמר את זה, 

בסופו של דבר צריך להאכיל את בני האדם ואנחנו מחזיקים 
בבעלי חיים בצורה המיטבית ביותר כי זה פשוט משתלם 

לכולנו".

תוצאות כלכליות?
"התוצאות המקצועיות שלנו טובות, אך תוצאות כלכליות 

פחות טובות, אנחנו לא בטופ הטבלה, אני מאשימה בכך את 
המכון הישן ומקווה שבקרוב נקבל אישור, כפי שאמרתי למכון 

חדש שאין לי ספק שישפר את התוצאות הכלכליות. בסה"כ 
אנחנו רפת מרוויחה".

החקלאות לאן?
"תראה, הפנטזיה שלי זה שהחקלאות תמריא ותקופת הסגר 

 רק תשוב ותמצב את חשיבות החקלאות בעיני הצרכן. 
אין לי ספק שחקלאות כחול לבן זה גם נכס כלכלי ציוני וגם 

ערך חינוכי".   ▲

מאסטר פליי וטרינרי 
תכשיר נוזלי לריסוס 

בכתמים לקטילת 
זבובים בוגרים.

קונטרול
תכשיר הדברה 

מקצועי להדברת 
זבובים בוגרים ורימות 

בסביבת בעלי חייים

Proteco
Fly trap

מלכודת מקצועית 
רב- פעמית, 
נוחה וקלה 

לתפעול וניקוי

 Proteco
Zvuv-on

פיתיון מקצועי 
למלכודות זבובים

Proteco
 ON-זבוב

מלכודת זבובים 
מקצועית 
חד פעמית
ללכידת עד

40,000 זבובים!!!!
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