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רפתנות מודעת -
מהי רווחת בעלי חיים



פותחו ע"י ד"ר לאקר והייחודיות של השיטה טמונה בשילוב של הידע  
  בעזרת עם תחום רווחת בעלי חיים וניסיון מוכח בשטח.  הוטרינרי

  את ותופסת חווה  הפרה  איך להכיר לומד  הרפת צוות , ההדרכות
 לשפר מצדם רצון נוצר, המודעות  העלאת  ומתוך סביבה   העולם

  תנובת  את משפר הרווחה  ששיפור בידיעה  הפרה  רווחת את
 .הרפת וריווחיות החלב 

שמתרח ברפת אמיתי ששינוי מאמינה" מודעת רפתנות"
:הכולל צמוד  ליווי הדורש  משמעותי תהליך נוצר כאשר
  מעשי תרגול של  בשילוב  תאורטיות הדרכות סדרת•

  התפקיד  בעלי   עבור ספציפית הינה  הדרכה   כל.  בשטח 
צוות , הרפת  מנהלי, הרפת צוות : ברפת השונים

.זרים עובדים צוות, היונקייה 
 רשימת ויצירת ההדרכה ימי בסיום מסכם דוח  הוצאת•

.לשיפור יעדים
.ביעדים עמידה  לבחינת  מעקב ביקורי•

נו תמיד מנסים לקשר בין הידע התאורטי המועבר לבין  א
  חשוב לנו שזאת .ופעולות שניתן ליישם ברפת בהתאם שיטות 

ממנה  להפיק שניתן הרצאה  אלא העשרה הרצאת תהיה לא 
. לשיפור הרווחה,  תפברמעשיים הניתנים ליישום  כלים

  (סטרס)שברפתות שבהן רמת הלחץ  מחקרים שונים מראים
  נותנות ,עולות יותר במשקל  ,הפרות רגועות יותר ,נמוכה הנה 
  יש ירידה בתאים הסומטיים וכל ההתנהלות מולן ,חלב יותר 

  אנו ,מעבר להיבט הכלכלי .השוטפת רגועה יותר בעבודה 
שיש  לנו  מחויבות  ואחריות  כלפי  הפרות  ועלינו   מאמינים 
  .לנהוג בהן בכבוד הראוי להן   ,כל שביכולתנו ,לעשות 

ההדרכות מועברות ברפת וחשוב שכל צוות העובדים יגיע  
 מאפשר שהוא בכך  הוא המשותף בלימוד היתרון .להדרכה 

ד"ר לאקר עם צוות רפת יטבתה בסיום תרגול השיטות בשטח 

 בשאיפה להתחיל מגמה משותפת  ,קו של כל הצוות  יישור 
אפשרי    הוא  השינוי  .בהדרכה  שנלמדו   החדשות  השיטות   ביישום

 .מחקרית ומעשית ומוכח 
_____________________________ 
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ר בסיום סידרת ההדרכות."ר לאקר עם צוות רפת נווה אוד

”מודעת רפתנות“
  ברפתות אני מבקרת באופן קבוע   ,במסגרת  עבודתי  כווטרינרית

עובד   הרפת  צוות  איך  רואה  אני  זו  במסגרת  .בארץ  שונות
שניתן  ראוי לא ביחס  נתקלתי פעם  לא .הרפתנים עם ומדברת

  מחוסר ,אלא יותר ,מחוסר אכפתיות ,בהכרח   ,שלא נבע  לפרות 
  במקביל .בנוסף להרגלי עבודה של שנים ,ומחוסר כלים ידע 

בעלי   נחשפתי למקורות אקדמיים שונים העוסקים ברווחת ,לרפת 
  בכנסים  והשתתפתי  מחקריים  מאמרים  ,ספרות  כגון  ,חיים

בפער    הבחנתי  הזמן  עם .החלב   ברפתות  פרות   ברווחת  העוסקים
  בין   בין הרצוי למצוי שנבע מכך שחסרה חולייה המקשרת שקיים 

  כל הידע ושיטות העבודה לשיפור הרווחה ברפת הנמצאים
 .ברפת העובדים צוות לבין ,בספרות

  הנקודה הזו עלה בי הרצון להגיע לרפתות ולהעלות את  מתוך 
רווחת הפרות אל שולחן הדיונים של הרפת עצמה וללמד    נושא

רווחת הפרות  שבהן אפשר לשפר את ,שיטות את הרפתניחם
 .שלהם ברפת 

ע"י ד"ר סיון לאקר,  הנו מיזם שהוקם   ”רפתנות מודעת“
 כן כשמו .הישראלית ברפת הפרות במטרה לקדם את רווחת  

שעובדים    ,בני האדם  ,שלנו המודעות  את  להעלות  מטרתו ,הוא
שבה אנו מתנהלים אתם בעבודה   לדרך   ,עם בעלי החיים האלה

  את  ותופסת   חווה   הפרה   שבה   לצורה  מודעים   אם נהיה .היומיומית
את  ההתנהלות  שלנו  מולה     ולהתאים  לשנות  נוכל   ,העולם

  ,וכמובן   בעבורה   יותר  ורגועה   שקטה   ולייצר  סביבת  עבודה
.העובדים  צוות   בעבור

להתחיל מגמת שינוי ברפתנות   ,לשפר את מה שאפשר
ווחת  הישראלית ולהעלות את המודעות של הרווחה ושיפור ר

ואנשי  הרפת אנשי את  ללמד היא השאיפה .בישראל הפרות 
  ,שיטות עבודה יישומיות הנוגעות בתנאי האחזקה  המקצוע 
וההובלה של הפרות במטרה למנוע סבל מיותר ולשפר  הגידול

.הרווחה  את

ברפת ההדרכה
 ותהדרכ סדרתל לרפת צוות "רפתנות מודעת" מגיע

ל אקדמאייםהמבוססות על מחקרים  ם  י מ ג ר ו ת מ שיטות ו
. סידרת ההדרכות  מעשיים לרפת הספציפיתעבודה וכלים 

MDfarming.com כל הזכויות שמורות לדר' סיון לאקר © | 
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