
 ,0שםרץו מחלבת של המצםיינים החלב יצרני
2003 לשנת

 רשימת בואש המחלבה. של החלב יצרני של השנתי 0הכנ תN לץוחרונה ערכה 0שםרץוו מחלבת
עדיני. זץב מרכז ץותה מעליה רפת עומדת המצםיינים

 ומעיין הגםץות לוחמי הקיבוצים של מץוחדת רפת מעליה־, ״רפת הוץ 2003 לשנת המצסיין החלב משק
 ברמת והן נמוכה חיידקים ברמת הן ץיכותי, חלב של השווק בזכות בתוץ־ זכתה מעל״ה״ ״רפת ברוך
 ץיכות בהערכת המוביל המשק בהיותה וכן חריג, חלב של ץירועים כל ללץ נמוכה, ומץםיים0 תץים

וסיפוח. מרץוה תחזוקה, תהליכים, על בקרה המזון, בסיחות היגיינה, של פרמסרים נבדקים בה הרפת,

זהות: תעודת - מעל״ה רפת
 עצמאי. ניהולי תאגיד ברוך, מעיין - הגטאות לוחמי מלאה שותפות
 בשנה ליטרים 5,940,000 חלב: מיכסת
 530 בעדר: החולבות מספר
מנהל כולל ,9 בצוות: אנשים מספר
 בזבל לטיפול גז ביו ביולוגי, פילטר משוכלל, מתקן הסביבה: איכות
במקצוע. שנים 28 עדיני-פיינר, זאב כללי: מנהל

 בהתייעלות הצורך לאור החלב, בענף הרפורמה עקב הוקמה ברוך ומעיין הגטאות לוחמי הקיבוצים בין השותפות
 הרפתות. אוחדו 2000 בינואר 1ב- משותף, ניהול של חודשים מספר לאחר גדולות. ובהשקעות

 פרות... 300 של חי משק עם להתעסק אפשר איך מבינים לא אנחנו ״עכשיו זאביק: עונה האיחוד יתרונות על לשאלה
 גדול.״ במשק יותר ממומש האנושי המשאב גם הקבועות. ההוצאות של היחסית בהקטנה יתרון יש לגודל

מקצוענות.״ זו מקריות לא זו ״הישגיות, זאביק: כתב שאותו שלט תלוי הרפת במשרד
 קום, משכימי מאביסים, ממליטים, חולבים, הרפתנים, ״אנחנו : בירחון שפרסם ממאמר למחשבה, חומר מוסיף זאביק

 למקום מחוברים הסביבה, באיכות מטפלים מאחסנים, מרפאים, מזריעים, מצננים, בקיץ, מזיעים בחורף, מקור קופאים
 הסופי למוצר להגיע מנת על זאת וכל וכו׳... נלחצים מתרגזים מתעמתים, ובזבל, במים מטפלים ביממה, שעות 24

המשמעותי.

גדולה: ברפת להישגים מגיעים ץיר ודות...0 בלי
נר:וו-כ!ונועד ז^ביק

 שנה 20 לעוד הדברים את לראות עתידי: תכנון ■
לאחור... וללכת

 24 לרפת בטבור ומחוברים מסורים מסירות: ■
ביממה שעות

כגדולים קטנים פרטים על הקפדה ■
כללי, ממשק מזון, הפרות: בצורכי פשרות אין ■

והוגנת מכובדת התייחסות
האחרון הפרט עד ובקרה שליטה ■
 לפי והדגשים מטרות קביעת יעדים: הצבת ■

 מתמדת והעלאה מראש מוגדרים זמנים לוחות
הרף של

סומטיים תאים גנטיקה, טיפוח מיוחדים: הדגשים ■
 שינוי ללא לפרה, ליטר 13,000 של שנתי ממוצע :2004ל- יעד ■

במזון
 ללא ליטרים, וחצי במיליון התפוקה הגדלת לעתיד: תוכניות ■

■ ברפת. נוספות השקעות

ן מתוך ו שטראןס. מחלבת עלון של 3 מס' ל

וץלה
המצםיינים...

 הרפת, איכות הערכת סדר לפי להלן,
 של המובילים החלב יצרני רשימת

 מ- גבוה ציון קיבלו אלה יצרנים שטראוס;
:2003 ינואר-אוקטובר נתוני לפי 85

 לוחמי הקיבוצים שותפות מעל״ה, רפת .1
ברוך. ומעיין הגטאות

ציפורי. מושב משואלי, אחים רפת .2
 המכבי כפר קיבוץ שותפות חנתון, רפת .3

חנתון. וקיבוץ
יסעור. רפת .4
פלך. רפת .5
אילון. רפת .6
ציפורי. מושב דוד, מיכאלי רפת .7
 הקיבוצים שותפות מערבי, גליל רפת .8

ושומרת. כברי רגבה,
סאסא. רפת .9
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