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פתח דבר
בתקופה האחרונה עולים, יותר ויותר, קולות ותגובות מגורמים 
שונים לגבי תעשיית החלב בארץ. כותרות בעיתונים, כתבות 
בטלוויזיה ובאינטרנט והפגנות לא נעימות המגיעות לעתים, עד 
לשערי הרפתות. עם חלוף השנים, עולה ההתעניינות והדרישה 
לקבלת תשובות מצד הצרכנים, בכל מה שקשור לתנאי הגידול 

והאחזקה של בעלי החיים בתעשייה.
והרבה  לאוויר  ונזרקות  נשלפות  וסיסמאות  מילים  הרבה 
פעמים יש בלבול בשימוש במונחים וקיים גם הרבה חוסר ידע 

של המשתתפים בשיח.
לפני שנבין מהי “רפתנות מודעת”, יש להסביר שני מושגים 

בסיסיים:

זכויות בעלי חיים 
ארגוני זכויות בעלי חיים טוענים, שבדומה לבני האדם, גם 
לבעלי החיים יש זכויות ולנו – בני האדם, אין הזכות לשלול 
מהם את הזכויות הללו. בעלי החיים זכאים להתחשבות בצרכיהם 
משמעותי  בשינוי  צורך  קיים   - בכך  די  אין  אך  הבסיסיים, 
החיים  ויש לראות את בעלי  והמחשבה שלנו  בתפיסת העולם 
לבעלי  בבעלותינו.  הנמצא  כרכוש  ולא  זכויות  בעלי  כפרטים 
הזכות לחיות לפי הטבע שלהם, חופשיים מפגיעה,  יש  החיים 
מהתעללות ומניצול. לא מדובר בכך שעלינו להתנהג אל בעלי 

החיים בצורה נאותה, בזמן שאנו מנצלים אותם או לפני שאנו 
הורגים אותם או אוכלים אותם. מדובר בעובדה שלבעלי החיים 
יש זכויות להיות חופשיים מאכזריות ומניצול ע”י בני אדם, כפי 
שלנו יש הזכות הזו. התנועה מחויבת לכמה מטרות, שביניהן, 
פירוק  מדעי,  למחקר  חיים  בבעלי  שימוש  של  מוחלט  ביטול 
מוחלט של חקלאות מסחרית בבעלי החיים וחיסול מוחלט של 

ספורט, צייד ולכידה מסחרית.

רווחת בעלי חיים 
רווחת בעלי חיים מתייחסת למערכת היחסים שיש לבני האדם 
שבעלי  לוודא,  האדם  לבני  שיש  והמחויבות  החיים  בעלי  עם 
והאחראית  ההומנית  בצורה  מטופלים  אחריותם,  תחת  החיים 
בעל  של  מצבו  את  להעריך  מנסה  חיים  בעלי  רווחת  ביותר. 

החיים בעזרת מדדים שונים. 
קיימות תפיסות שונות בדיון ובהגדרה של מהי רווחת בעלי 
חיים. יש השמים את הדגש על מצבו הבריאותי והתפקודי של 
למצבו  יותר  מתייחסים  אחרים  לרווחתו,  כמדד  החיים  בעל 
וכו’  הנאה  לחץ,  כאב,  של  במונחים  החיים  בעל  של  הרגשי 
ויש השמים את הדגש על היכולת של בעל החיים לחיות חיים 
שיש  כך,  ועל  טבעית  התנהגות  ביטוי  ע”י  סבירים  טבעיים 
ברשותו אלמנטים טבעיים בסביבתו. היכולת לשלב בין כל אחד 
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רפתנות מודעת 

הידע לשיפור הרווחה ברפת 

לפני כמה חודשים השתתפתי ביום עיון במפעלי העמק 
ובו הועברה הרצאה סדורה ומרתקת על רווחת בעלי חיים. 

התלהבתי מאוד מהאפשרות להעביר הדרכה ממוקדת 
לצוות הרפת ולהגביר את המודעות ואת הידע על בעלי 

החיים והיחס אליהם – שנאמר, “רווחת הפרה היא גם הרווח 
לרפתן” – כתבה ראשונה בסדרה...

סיון לאקר בהרצאה בפני הרפתנים במפעלי העמק

ראיית צבעים בבעלי חיים
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וסביבת  ורגש  תחושה  מצבי  בריאותי,  מצב  הללו:  מהתחומים 
חיים טבעית, תביא להשאה של הרווחה, באחזקה ובגידול של 

בעלי חיים. 

“רפתנות מודעת”
קבוע  באופן  מבקרת  אני  כווטרינרית,  עבודתי  במסגרת 
ברפתות שונות בארץ. במסגרת זו אני רואה איך צוות הרפת עובד 
ומדברת עם הרפתנים. לא פעם נתקלתי ביחס לא ראוי שניתן 
לפרות שלא נבע, בהכרח, מחוסר אכפתיות, אלא יותר, מחוסר 
במקביל  שנים.  עבודה של  להרגלי  בנוסף  כלים,  ומחוסר  ידע 
ברווחת  העוסקים  שונים  אקדמיים  למקורות  נחשפתי  לרפת, 
בעלי חיים, כגון ספרות, מאמרים מחקריים והשתתפתי בכנסים 
העוסקים ברווחת פרות ברפתות החלב.  עם הזמן הבחנתי בפער 
שקיים בין הרצוי למצוי שנבע מכך שחסרה חולייה המקשרת 
בין כל הידע ושיטות העבודה לשיפור הרווחה ברפת הנמצאים 
גם  זאת, הבנתי  יחד עם  צוות העובדים ברפת.  בספרות, לבין 
שהרפתנים אוחזים בידע עצום וחסר תחליף והוא הידע שרכשו, 
הפרה.  עם  שלהם  הקרובה  ומההיכרות  כרפתנים  שנותם  בכל 
מתוך הנקודה הזו עלה בי הרצון להגיע לרפתות ולהעלות את 
נושא רווחת הפרות אל שולחן הדיונים של הרפת עצמה וללמד 
וללמוד מהרפתנים על דרכים, שבהן  אפשר לשפר את הרווחה 

ברפת שלהם.
“רפתנות מודעת” הנו מיזם שהוקם במטרה לקדם את רווחת 
הוא, מטרתו להעלות את  כן  הישראלית. כשמו  הפרות ברפת 
האלה,  החיים  בעלי  עם  האדם, שעובדים  בני  המודעות שלנו, 
נהיה  אם  היומיומית.  בעבודה  אתם  מתנהלים  אנו  שבה  לדרך 
מודעים לצורה שבה הפרה חווה ותופסת את העולם, נוכל לשנות 
עבודה  סביבת  ולייצר  מולה  שלנו  ההתנהלות  את  ולהתאים 

שקטה ורגועה יותר בעבורה וכמובן, בעבור צוות העובדים. 
ועכשיו,  כאן  עשייה,  של  ממקום  מגיעה  מודעת”  “רפתנות 
ברפתנות  שינוי  מגמת  להתחיל  שאפשר,  מה  את  לשפר  כדי 
הישראלית ולהעלות את המודעות של הרווחה ושיפור רווחת 
ואנשי  הרפת  אנשי  את  ללמד  היא  השאיפה  בישראל.  הפרות 
האחזקה,  בתנאי  הנוגעות  יישומיות  עבודה  שיטות  המקצוע 
הגידול וההובלה של הפרות במטרה למנוע סבל מיותר ולשפר 

את הרווחה.

ההדרכה ברפת
תיאורטי,  בחומר  שעוסק  הדרכה   ליום  לרפת  מגיעים  אנו 
להקניית שיטות עבודה וכלים וכן הדרכה מעשית בשטח הרפת. 
המטרה הראשונית היא לייצר שיח סביב הנושא, ללמוד עליו 

יישאר  שהידע  במטרה  שלנו,  למודעות  אותו  להכניס  ומשם 
ועם  מול  יותר  וטובה  שונה  בצורה  לפעול  לנו  ויגרום  אצלנו 

הפרות.
ההדרכה שמועברת ע”י צוות  “רפתנות מודעת” לכל צוות 

העובדים, מחולקת לכמה חלקים:
החיים.  בעל  של  וברקע  בהיסטוריה  עוסק  הראשון  החלק   ˆ
למידה זו נותנת ידע בסיסי על החיה שאתה אנו עובדים - מתי 

היא בויתה, איפה ולמה.
ˆ חלקו השני עוסק בחושים של הפרה: ראייה, שמיעה, ריח 
חווה  הפרה  איך  ולהבין  לנסות  היא  זה  לימוד  מטרת  ומגע. 
ותופסת את העולם סביבה. ברגע שנבין איך הפרה רואה, מריחה 
ושומעת ביחס אלינו נוכל להתנהל מולה בצורה שהכי מתאימה 

לה מבלי להלחיץ אותה. 
של  החברתי  במבנה  עוסק  ההדרכה  של  השלישי  החלק   ˆ
הפרות. בחלק הזה אנו מבינים איך הפרות חיו כשעוד התנהלו 
כעדר בטבע, אלו מההתנהגויות הללו עדיין מתבטאות ברפת 
ואיך הידע הזה יכול לשמש אותנו, לספק לפרות את כל הצרכים 

הנדרשים בנסיבות הקיימות.
הובלת  ˆ החלק הרביעי עוסק בשיטות עבודה מעשיות של 
פרות בצורה שקטה ורגועה, שמשתמשות בשפת הגוף שלנו מול 

הפרות, מבלי לייצר אתן מגע מיותר.
ˆ החלק החמישי והחשוב ביותר, הנו החלק שבו אנו יוצאים 
לחצר הרפת, מסיירים בה ומנסים למצא את נקודות התורפה 
העובדים  צוות  ובניהול  הזמנים  לוח  בניהול  בממשק,  במבנה, 
וביחד למצא פתרונות שיכולים לסייע בשיפור הרווחה. בשלב 
זה אנו מצטרפים לחליבה וביחד מביאים פרות מהחצר אל חצר 
ההמתנה ומחצר ההמתנה אל המכון, בעזרת השיטות החדשות 
בהדרכה  שהועבר  התיאורתי  שהחומר  לוודא  במטרה  שנלמדו 

אכן הובן כראוי.
בימים אלו, אנו עובדים על בניית הדרכות נוספות וממוקדות 

יותר:
מנהל  עם  היונקיסטים  צוות  של  הדרכה   – יונקים  הדרכת 
המטפל  הווטרינר  עם  ובהתייעצות  הבריאות  אחראי  הרפת, 

ברפת. 
לאחראי  המיועדת  הדרכה   – בריאות  אחראי  הדרכת 
רפואי,  טיפול  בפרוצדורות  ועוסקת  הרפת  ומנהל  הבריאות 

טילוף וכוויות.
החולבים  לצוות  המיועדת  הדרכה   – בתאילנדית  הדרכה 

התאילנדים בליווי מתורגמנית.
לבין  המועבר  התאורטי  הידע  בין  לקשר  מנסים  תמיד  אנו 
שיטות ופעולות שניתן ליישם ברפת בהתאם. חשוב לנו שזאת 
ממנה  להפיק  שניתן  הרצאה  אלא  העשרה  הרצאת  תהיה  לא 

כלים מעשיים הניתנים ליישום ברפת.
מחקרים שונים מראים שברפתות שבהן רמת הלחץ )סטרס( 
הנה נמוכה, הפרות רגועות יותר, עולות יותר במשקל, נותנות 
מולן  ההתנהלות  וכל  הסומטיים  בתאים  ירידה  יש  חלב,  יותר 
אנו  הכלכלי,  להיבט  מעבר  יותר.  רגועה  השוטפת  בעבודה 
ועלינו  הפרות  כלפי  ואחריות  מחויבות  לנו  שיש  מאמינים 

לעשות, כל שביכולתנו, לנהוג בהן בכבוד הראוי להן.
יגיע  העובדים  צוות  וחשוב שכל  ברפת  מועברות  ההדרכות 
מאפשר  שהוא  בכך  הוא  המשותף  בלימוד  היתרון  להדרכה. 

סיון ודורון בר עם צוות העובדים ברפת גבת מתרגלים ניהוג פרות 

בחליבת צהריים
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משותפת  מגמה  להתחיל  בשאיפה  הצוות,  כל  של  קו  יישור 
ביישום השיטות החדשות שנלמדו בהדרכה. השינוי הוא אפשרי 
ומוכח מחקרית ומעשית. במידה ויש רצון אמתי ומחויבות של 
צוות העובדים להוביל שינוי ברפת זה אפשרי ביותר. זה דורש 
את  שעברו  רפתנים  בפועל.  תוצאות  יש  בסופה  אך  התמדה 
ההדרכה מספרים לי על השינוי שהם עברו, שמתבטא בהתנהלות 
הישנים  מההרגלים  הרבה  הפרות.  עם  רגועה  ועבודה  שקטה 
שהם אימצו לעצמם עם השנים כמו מחיאות כפיים, שריקות, 

רעשנים, ניפופי ידיים, מקלות ועוד, התגלו כמיותרים.
הפרוייקט הוקם לפני כשנה וחצי בשותפות עם רועי מנדל, 
האחרונות  וחצי  השנה  במהלך  העברית.  מהאוניברסיטה  חוקר 
בימי  והרצאות  הארץ  ברחבי  ברפתות שונות  הדרכות  הועברו 
עיון שונים של רפתנים, וטרינרים ובעלי מקצוע בתחום. נכון 
ד”ר  הנם  מלבדי,  מודעת”,  “רפתנות  לצוות  השותפים  להיום 
בחקלאית  כרופא  עבד  בר  דורון  שטרנברג.  וצביקה  בר  דורון 
וצביקה עבד כרפתן ברפת שדמות מחולה ולשניהם ניסיון של 
עם  הווטרינרי  הידע  של  השילוב  הפרות.  בין  שנים  עשרות 
הידע הרפתני מאפשר התאמת החומר המדעי לתכנית ההדרכה 

המותאמת למצבים השונים שהרפתן נתקל בהם ביומיום. 
אנו מאמינים כי אם הרפתנים יהיו מודעים יותר לבעל החיים 
ורצון  היענות  תהיה  סביבו,  העולם  את  ותופס  חווה  הוא  ואיך 
רב יותר להתנהל מולו בצורה הכי נכונה והכי פחות מלחיצה 

בעבורו.
הייחוד של הרפתנות הישראלית היא ברצון ללמוד כל הזמן, 
להתחדש ולשתף מידע. להבדיל ממקומות אחרים בעולם שבהם 
ידע  דופן של  יוצא  קיים שיתוף  הוא לעצמו, בארץ  כל רפתן 
ונתונים ולא במקרה - הרפתנות הישראלית היא מהמתקדמות 
והמובילות בעולם מבחינת טכנולוגיה, וטרינריה, רפואת עדר, 
ונתחיל  שינוי  שנעשה  הזמן  הגיע  ועוד.  ועוד  ממשק  הזנה, 
להוביל גם בתחום הרווחה. יש לנו את כל היכולות, עכשיו כל 

שנותר הוא להתחיל בעשייה.
העוסקים  שונים  נושאים  על  ונרחיב  נדון  הבאות  בכתבות 

ברווחת פרות ומועברים בהדרכה.
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תחום רווחת בעלי חיים וצער בעלי חיים מלווה 
את בני האדם מאז ומתמיד. בתלמוד מופיע סיפור 
שמסייע בהבנת היחס שראוי שיהיה לנו כלפי בעלי 
החיים. רבי יהודה הנשיא, היה אחד מגדולי הדורות 
סיפור  מובא  בגמרא  לשלישית.  השנייה  המאה  בין 

לגביו הקשור בצער בעלי חיים:
“מובא בגמרא מעשה מעניין ]תלמוד בבלי ב”מ דף 
פ”ה[, על עגל שבעת שהובל לשחיטה, ברח והתחבא 
תחת בגדי רבי יהודה הנשיא. רבי, בראותו זאת, לא 
הגן על העגל, אלא דחהו מעליו ואמר לו: “לך, כי 
שאינו  כיוון  העליון(  )בעולם  אמרו  נוצרת!”.  לכך 
מרחם, לא ירחמו עליו, ובאו על רבי יסורים מרים 
הגמרא  סיימה  שנה.  עשרה  שלוש  במשך  וקשים 
ואמרה שכשם שבאו יסוריו של רבי ע”י מעשה, כך 
רבי  אחד שפחתו של  שיום  ע”י מעשה.  להם  הלכו 
היתה מטאטאת את הבית, וראתה שמוטלין שם בני 
חולדה, ורצתה לטאטא אותם לחוץ. הבחין בכך רבי 
בתהילים  שנאמר  כיוון  לנפשם  לעוזבם  לה  ואמר 
)פרק קמ”ה( “ורחמיו על כל מעשיו”. אמרו, הואיל 

ומרחם נרחם עליו ונסתלקו ממנו ייסוריו”. 
למרות שלפי ההלכה מותר לשחוט בעלי חיים כדי 
מקום  שמכל  ללמדנו  בא  הסיפור  מבשרם,  לאכול 
עונשו  החיים.  בעלי  כלפי  רחמנות  שנגלה  ראוי 
גדולתו  מעצם  נבע  הנשיא  יהודה  רבי  של  החמור 
היות  לאחרים.  דוגמה  המשמשת  כדמות  ותפקידו 
וכלפי חוץ נראתה תגובתו לא רחמנית היו יכולים 
ללמוד ממנו שכך ראוי להתנהג כלפי בעלי החיים. 
אנחנו צריכים להבין את האחריות שיש לנו )במיוחד 
מול  ברפת  שלנו  בהתנהלות  הרפתות(  למנהלי 
הפרות ולזכור שלאופן בו אנו מתנהלים יש השפעה 

על דרך העבודה של שאר הצוות, עם הפרות. 

לימודי  את  סיימה  יזרעאל,  בעמק  גדלה  סיון 
מכן  לאחר  בנהלל,  החקלאי  הספר  בבית  התיכון 
המשיכה ללימודי מדעי החיים באוניברסיטת חיפה 
באוניברסיטה  הווטרינריה  לימודי  את  וסיימה 
 , SCR העברית ב-2010. כיום היא עובדת בחברת

כמדענית של החברה. 
בשנה וחצי האחרונות מעבירה הדרכות ברפתות 
מיזם  במסגרת  רפתנים  של  עיון  בימי  והרצאות 

“רפתנות מודעת”.

סיון לאקר

רווחת בעלי חיים 
במקורות

סיון ושארלי בתרגול חליבה מודעת ברפת לביא 
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במקום  שנמצאת  משולשת  רפת  היא  הגלבוע  מרום  רפת 
פסטורלי בקיבוץ מירב בגלבוע. נמרוד וידנפלד מנהל אותה 
בשנים האחרונות והוא בפרויקט מתוך מודעות וחיבור גדול 

לנושא
מספר נמרוד - אני מאמין גדול ברווחת הפרה. מניסיוני 
סביבה  תנאי  על  לשמור  מאוד  חשוב  עולמי,  בתפיסת  וגם 
שהיא  הישראלית,  לפרה  ובמיוחד  חיים  לבעלי  מיטביים 
טובה  פרה  גם  היא  פרה שמחה  מרשימים.  ביצועים  עתירת 
ורווחית יותר לרפתן. גם בחזון של הרפת ל-2015 הוגדרה 

רווחת בעלי החיים ברפת כיעד מרכזי.
להצטרף,  והחלטתי  ורועי  סיון  של  הפרויקט  על  שמעתי 
פניתי אליהם והתארגנו ליום סדנה של חמש שעות ברפת. 
זה לא דבר קל לפנות את כל הצוות, ברפת כל כך גדולה, עם 

הרבה משימות שלא נגמרות.
החלטנו שזה ערך בעל משמעות ואנחנו צריכים להתגייס 
הזמן  לכל  צוות,  חבר  לפנות  שיש  מאוד  לי  ברור  לנושא. 
הנדרש, ומי שנבחר היה מוטי מרגלית שגם התחבר רעיונית 

לנושא.
וראינו  הפרות  מסלול  לאורך  סיור  המנחים  עם  עשינו 

דברים בעלי משמעות, שבדרך כלל, לא מבחינים בהם.
מתנאי  החל  ברפת,  מגוונים  לשיפורים  הולכים  אנחנו 
השיכון בסככה ועד תיקון לקויות שונות, בכל מיני מפגשים 
שיש לפרות ולעגלות בעשייה השוטפת ברפת. יש לנו הרבה 
ינהגו  שכולם  קו,  ליישר  חשיבות  ויש  מהקיבוץ  נוער  בני 

באותה דרך ויעבדו על פי התורה שבכתב.
מתרגמת  חודשים  בשלושה  פעם  מביאים  אנחנו  בהמשך, 
לתאילנדית, כי יש להם הרבה מה לומר וגם ללמוד. התקשורת 

הזו פותחת אותם אלינו, עם הרבה תובנות הדדיות.
כל זה בנוסף לישיבות צוות שיש להן ערך אדיר וגם אירועי 

צוות שבכולם מגיעים לשיח הדדי פורה ומפרה.
רפתנות מודעת – חשובה בכל רפת!

מוטי מרגלית
בן 32, נשוי עם ארבעה ילדים, הגיע לקיבוץ מירב לפני 
כארבע שנים ומזה שנתיים עובד ברפת. לומד יומיים בשבוע 
ומתכוון להיות מורה בישראל. חולב הרבה - שילוב  חינוך 
זה  פרות,  כ-1,000  עם  משולשת  וברפת  וערב  צהריים  של 

נראה חליבה סביב השעון.
“אחרי הסדנה לפני כחודשיים, מינו אותי כאחראי רווחה 

ברפת והתחלנו לבנות את התפקיד ואת התכנים.
הרגישות  בנושא  קורה  ויראה מה  יסתובב  חשוב שמישהו 
עבודות  להרחיק  למשל,  כמו  ברפת,  החיים  בעלי  לרווחת 
הפרות  הבאת  להפריע,  לא  כדי  הפרות  מסככות  טרקטור 

לחליבה בלי מקלות וצעקות ועוד.”

איך אתה מביא את הפרות לחליבה?
לפתוח  רק  והתרגלתי  לחליבה  קבוצות  הרבה  מביא  אני 
את השער והן באות – בלי צעקות, קריאות, שירים ובוודאי 
בלי מקלות. הפרות מתרגלות וגם כאשר יש פרות רובצות 
ומתעכבות, אחרי שאני יוצא מהסככה לכוון שביל ההולכה, 
הפרות קמות ומצטרפות והכול בשקט ובהבנה. גם אם ההובלה 
מתעכבת בדקה – שתיים )זה נראה הרבה( זה משתלם בסוף – 
החליבה יותר רגועה, החלב יורד יותר מהר וכמות ההפרשות 

בהליכה ובמכון יורדת מאוד.

איזה תכנית יש לך להמשך הכשרת הצוות והלקויות?
אני רגיש לנושא של רווחת בעלי החיים והתחלתי לעבוד 
מרגיש  אני  כולם.  עם  קו  וליישר  מירב  הנוער של  בני  עם 
שהעובד עצמו הולך יותר רגוע ובלי לחץ וכך גם החליבה 

רגועה יותר.
עשינו מספר ישיבות בנושא לתכנון ההמשך, יש רצון רב של 
כל המנהלים לקדם את העניין והתחלנו להתניע, כמו למשל, 
במקומות שהפרות מסתובבות ב-90 מעלות רוצים למתן את 
וצל  אור  אותו מעגלי ככל האפשר, מעברי  ולעשות  הסיבוב 

מיותרים ועוד נושאים. רוצים לבדוק עלויות ולוח זמנים.
ללמידה  מתגייס  והצוות  לכולם  חשוב  שזה  תחושה  יש 

ולעשייה.

רפתנות מודעת ברפת מרום הגלבוע
כל הצוות מחויב לעשייה

רפת מרום הגלבוע במיקום יפהפה

לוי ונמרוד מתמודדים בהצלחה רבה עם הרבה אתגרים ברפת


