
16.6.2017 

 שני רפתנים  –יואב ואלון 

הינו גורם מכריע ליכולת, התקדמות והצלחה בכל חברה שהיא. הרפת  ,המשאב האנושי

יכולות המשאב האנושי המתאפיין בבעיקר בשל  ,הגיעה להיכן שהיא כיום ,הישראלית

בכלל  .את הרפתבמערכות התומכות ומחקר ב ותנמצאים ברפתמקצועיות גבוהות ה

הישגי המערכת  לע, משפיעים יותר, כךבוישנם אנשים המובילים את המערכת  ,הרפתנים

כאלה: מובילים, משפיעים, מכריעים  הקיימת. בעת האחרונה, נפרדנו משני חברים שהיו

 ובעיקר נמצאים יום יום ברפת.

שני ענקים שנפרדו מאתנו, טרם עת, ממחלה  – לברכה םזיכרונ ,יואב צור ואלון קמה

לענף ניצבו שהתמודדו תמיד בחזית האתגרים ש ,ילים מרכזיים של ענף הרפת. פעאכזרית

 שניהם היו רפתנים בנפשם ובגופם. כולו.

 תףו, היה בהם הרבה מאד מהמשאל אף גישתם ואופיים השונים

 שניהם, היו באמצע המושבית שגדלו כל חייהם ברפתרפתנים שני  - המשכיות .

הרפת מהסבא המייסד, לאב הממשיך השרשרת המשפחתית המעבירה את ניהול 

 מופת להמשכיות.  תדוגמוכעת, לבנים הממשיכים. 

 תהם הקפידו להיות ברפת, למרות מעורבותם הרבה בפעילויוישנ – הרפת לפני הכל 

. מרשימיםהביאו אותם להישגים  ,ציבוריות. הנוכחות ברפת והכרת הפרות מקרוב

כחותו בהזנה, בחליבה, בליווי הקפיד על השתתפות בכל עבודות הרפת ונו אלון

היה בעל רפת  יואבהמזריע והווטרינר הביאו את הרפת לביצועים מרשימים ביותר. 

שזמנו העיקרי היה בניהול הצמוד של  ,מספר רפתות מבאר טוביה ומכאןשאיחדה 

 .הפרויקט

 סקרנות המקצועית, קריאת ספרות מקצועית והשתתפות דוגמא ל - חדשנות ויזמות

התקדמות וחדשנות באמצעים שעמדו סים מקצועיים הביאה אותם לערה בכינו

התפתח בנושאים אחרים: היונקייה המפוארת במשק  ,כל אחד ברפת שלולרשותם. 

באקדמיה ובמשקים אחרים,  ונחקרשצור ואמצעי הצינון שקדמו להרבה שיטות צינון 

 במשק קמה

 םניסיונחו"ל. את בת רגל אחת ברפת הישראלית ורגל אחרת ביזמו - בחו"ל מיזמים 

פיתחו יכולות ניהול ושליטה . ץ בפרויקטים חובקי עולםוייעהשקיעו בהקמה והרב, 

שינו מבנים, הזנה, חליבה  מהבית על פרויקטים הנמצאים במקומות מרוחקים.

כחלק משיטות ניהול שונות הנהוגות באותן ארצות.  הווטרינריוממשקי הזרעה 

ויקט וליוו אותו גם בזמן שהפרות כבר נחלבו. לא לעיתים, היו שותפים לבניית פר

מתייעצים איתנו על ההיבטים הגנטים בהזרעת הפרות. הם  יוה ,פעם ולא פעמיים

 אח ורעחיים בבועה מקצועית שאין לכך  ,תמיד אמרו לי שהרפתנים הישראלים

מאוד העריכו את הממשק המקצועי  אלוןו יואבבממשקים המקצועיים מחוץ לישראל. 

 על כל היבטיו.   ,וג ברפת הישראליתהנה

 בכל המאבקים  .הייתה תמיד "בראש המחנה" ציבוריתה תםעבוד - נציגיי ציבור

וניים והפנימיים הם היו הפה האומר את דברו בקול רם ובוטח. הם היו משענת החיצ

פוליטית ומקצועית לרפתנים רבים, בעיקר במגזר המושבי. כיוון שהיו עדים להחלפת 

דוגמא ומופת לעשייה  הדורות ברפת, היו אוזן קשבת לרבים מהרפתנים הצעירים.

, יםקטורים ומיכלי החלב לצמתאף היו מביאים את הפרות, הטר ,לעיתים .אמיתית

כהמחשה לאמונתם בצדקת הדרך החקלאית  ,הכל –למבני ציבור ואף לכנסת 



. המונח ומימוש פרנסתם של רפתנים כחלק מעובדים רבים העוסקים בחקלאות

בהגשמת האחיזה באדמה הנקראת שלהם "עבודה חקלאית" הייתה אמונה בסיסית 

 ולא דתית.ארץ ישראל. דרכם הייתה אמונה חקלאית 

 אהבו מאוד את המפעל הציוני אחרתשניהם, כל אחד בצורת  – אהבת הארץ ,

מורשת  לשבטיולי סוסים בכל רחבי הארץ, בארגון כנסים  יואבואדמת ישראל. 

, אלון" הדור הצעיר. ווויטמיע ואתרים ואירועים במאבק הציוני, למען "ידעלוהיסטוריה 

בים, האמונה והדוגמא האישית למימוש בהתנדבות צבאית שהביאה אותו לקהלים ר

 והי ליואב ואלוןרק בכתובים,  ות. מילים שלאחרים נראאדמתנוהחזקה החקלאית על 

 המעשים.  אלה

 כשהמשק החקלאי במצוקה, ובפרט הרפת, היינו עדים לעמידתם  – מאבקים

הסברים להיו גדולות וחזקות.  האיתנה בראש המחנה, כנגד מערכות שלעיתים,

מופיעים בצורה  יואב ואלוןהתקשורת השונים כטלוויזיה, רדיו ועיתונות, היו בערוצי 

"מלב פועם רפתני". במרבית היות ויצאו דבריהם היו אותנטיים מכובדת ומשכנעת. 

אווירת המסר הייתה של "משפחת הרפתנים". ו ,המקרים, לידם פרה זו או אחרת

הציגו את כולנו  ,בתוכנו אלאברגעים אלו, הם לא נתנו עדיפות למגזר זה או אחר 

 כמאבק אחד משותף. 

 מאוד האמין בתערוכות בקר. הוא השתתף ברבות שכאלה  יואב – תערוכות בקר

בעולם וראה את היתרונות והמסרים שנתנו התערוכות כלפי פנים, לרפתנים, לבתי 

רות לזכרו תערוכת פ ,הספר, וכלפי חוץ, לציבור הרחב. הוא מיסד בצורה עצמאית

השקיע רבות בטיפוח המושג  יואב .שנפל במלחמת לבנון השנייהאיתמר ז"ל בנו של 

של "נראות הפרה" לא רק בעמידה לצד חברותיה אלא גם בתנועתה מול הקהל 

, בבאר חג השבועות-חג החלב שגרת התערוכה, הייתה בשנים האחרונות, הרחב. 

  .טוביה

 לא תמיד התקבלו בהסכמה  ,אלוןו יואבהאיתנות של  דעותיהם – הסכמות והערכה

כללית בכלל הארגונים של הרפתנים. בהיבט המקצועי גנטי, היו לי לא פעם ולא 

תמיד הסתיימה בשיחה  ,פעמיים דעות שונות. אולם הערכה הדדית של שני הצדדים

 שני הצדדים. עדות ליחס החם של –מקצועית הגונה שבסופה "זיתים וגבינות" 

 

שני ענקים שנפגשו  –ומיה למשפחת צור ומשפחת קמה משפחת שיאון שולחת את תנח

 ביחד.  ,רבות בחיים והמשיכו את דרכם לחיים של מעלה

 יהיה זכרם ברוך

    יואל


