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סיור מקצועי 2012
איטליה והולנד

הצלחת סיורים מקצועיים תלויה במידה רבה, באנשים שמארגנים ולוקחים פיקוד על כל מערכות הסיור - 
מקצוע וחברה בצד מנהלות וגם רוח טובה. בשנים האחרונות מלווה רוני ליטבק כמה סיורים מקצועיים 

ועושה זאת בהצלחה מרובה מאוד

מקצועי ה סיור  לקיים  ב-2012  גם  החליטה  יזרעאל  עמק  תארגנות 
והיעד שנבחר היה אירופה הקלאסית - איטליה והולנד.

לסיור יצאנו 22 רפתנים מאזור עמק יזרעאל וגליל עליון, שלושה רפתנים 
מאזור הדרום ובנוסף עוד שמונה "נספחים ", חברים שבהם אנחנו מתחככים 

כל יום, נציגי אמבר, מילובר, תנובה, תעשיות לכיש, בר עבודות חקלאיות.
הצד  ועל  וההולנדי  האיטלקי  להכיר את משק החלב  הייתה  הסיור  מטרת 
מרשימה  בצורה  עבודתו  את  ביצע  אשר  כהן  שולי  ד"ר  הופקד  המקצועי 

ומעניינת.

איטליה
באיטליה ביקרנו בצפון, באזור עמק הפו וירדנו גם לאזור פארמה ובולוניה.

הימים המקצועיים חולקו לפי נושאים:
והיינו אורחים של חברת  היום הראשון באיטליה הוקדש לפתרונות קצה 
קרימונזי, ראינו מתקן ביוגז בצמוד לרפת חלב, וברפת אחרת ראינו שיטה 
של איגום הזבל למספר חודשים ופיזורו בשדות ע"י ממטרות, לסיום ביקרנו 

ברפת חלב.
תזונאי שעובד  רוזי,  גבריאל  אורחים של  היינו  להזנה  הוקדש  היום השני 
באותו אזור. ביקרנו בשני משקים בסדר גודל קיבוצי, משק אחד תאי רביצה 

עם  וביחד  ההזנה  ממשק  על  הסברים  קיבלנו  רובוטי,  אחד  ומשק  רגילים 
יאיר בר )תזונאי מילובר( קיבלנו פרופורציה על עלות המנה, הכדאיות, ועל 
האופן של תכנון המנה באזורים אלו, שכן החשיבות של תכנון המנה נגזר 

מסוג הגבינה שהמחלבה מייצרת.

רגנו(  )פרמזנו  בעולם  הטוב  פרמזן  לייצור  במחלבה  ביקרנו  השלישי  ביום 
ולמדנו על תהליך ייצור הגבינה, אשר מתחיל כבר בהזנת הפרות באופן מיוחד 
ע"י  ואישורה  הגבינה  ייצור  בתהליך  נמשך  באיטליה,  מוגדרים  ובאזורים 

פקחים  מיוחדים, ונמשך לאורך שנתיים עד לקבלת גבינת פרמזן מדהימה.
ביקרנו בפקולטה לבעלי חיים באוניברסיטת בולוניה, ששם שמענו סקירה 
על משק החלב האיטלקי ועל עבודות המחקר האחרונות הפקולטה מבצעת 

וסיום ההרצאות ביקרנו ברפת המחקר שלהם.

תיירותיות,  רפתות  במספר  ביקרנו  בהולנד 
החשיבה  האסטטיקה,  היופי,  לעיניים,  חוויה 
הרפת  הכנסות  את  להגדיל  איך  היצירתית 

מעוררים השראה וקנאה

ציוד וכלים שעשויים לגרות את דמיוננוהרבה נושאים מעניינים על אף השוני בינינו

רוני ליטבק - רפת עמיר
ronirefet@gmail.com
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הולנד
היופי,  לעיניים,  חוויה  תיירותיות,  רפתות  במספר  ביקרנו  בהולנד 
האסטטיקה, החשיבה היצירתית איך להגדיל את הכנסות הרפת מעוררים 

השראה וקנאה.
ביקרנו ברפת קונספט אשר מייצרת לעצמה את כל תצרוכת החשמל, על ידי 
מערכות סולריות, אבל יכולה גם לאגור את אותו חשמל בבטרייה )מצבר( 
ענקית, כך שיהיה ניתן לצרוך אותה אנרגיה גם בלילה וגם בימים מעוננים.

היינו אורחים של חברת ללי אשר הציגו לנו את הווקטור, שהוא למעשה 
רובוט   - לגמרי  אוטומטית  סככה  קונספט  של  השלמה  והוא  הזנה  רובוט 

חליבה, רובוט מנקה זבל, רובוט מקרב אוכל, ורובוט הזנה.
היעד להגיע למצב שבו שני אנשים מפעילים סככה של 300 חולבות.

ללא  מדרכים,  ללא  אבוסים,  ללא  )רובוטית(  עמוק  ריפוד  ברפת  ביקרנו 
מאצרות, אך עם קלטור עמוק  -  בנייה זולה  ו-30 מטר לפרה.

הזנת הפרות מתבצעת בתוך שקתות אשר מוכנסות לסככה פעם ביום וכל 
פעם במקום אחר על מנת להקל על עומס הזבל באותה נקודה. ניסיון דומה 

נעשה לאחרונה ברפת הרדוף.
כמובן, שבכל רפת ורפת, בחנו את ממשק החליבה ואת הנתונים הגולמיים 

והכלכליים עד שהרפתן המארח זרק אותנו לכל הרוחות.....

חברה והנאה
ספקים,  שירותים  ונותני  רפתנים  וגיבוש  חיבור  היה  הסיור  של  נוסף  יעד 
אשר שכולם עובדים באותו ענף. חלק  קטנטן מהסיור הוקדש גם לתיירות 

וזאת על מנת לתת לרפתנים קצת זמן איכות והנאה מהסיור )ולא לראות 
רק פרות(. לסיור הצטרף גבי זהר, מדריך טיולים שהפציץ אותנו בידע על 
אזורי החקלאות שבהם ביקרנו עד אשר חדלתי אותו, כי כבר כל החברה היו 
ללא הכרה. גבי התגלה כאדם בעל ידע רחב ולא רק בנושא התיירות וכולנו 

מאוד התרשמנו והתאהבנו בו.
נציגי החברות שנסעו איתנו דאגו לתרומה של חסות על ערב ופינקו אותנו, 
כל אחד בתורו, בארוחת ערב מדהימה  שהוסיפה המון להצלחת הגיבוש 

וההנאה.
מספר  שלאחר  הגודל(,  )למרות  מדהימה  כך  כל  הייתה  הקבוצה  למעשה 
שנים  כבר  אנחנו  כאילו  ומגובשת  גדולה  אחת  כקבוצה  התנהלנו  ימים, 

"אוכלים מאותו מסטינג"........
היה מעניין, כיף והמון הנאה. 

פעם  כל  נהנה  ואני  מארגן  שאני  השלישי  הסיור  זה  לי  האישית,  ברמה 
מחדש, לארגן לתאם, לנסוע ולראות דברים חדשים, אבל בעיקר אני נהנה 
להכיר אנשים נפלאים שקשורים לענף המדהים שלנו וזו התמורה הגדולה 

 .ביותר שיכולתי לקבל

יעד נוסף של הסיור היה חיבור וגיבוש רפתנים 
ונותני שירותים ספקים, אשר שכולם עובדים 

באותו ענף

רפתות בהולנד כבר מתחילות לחקות את הממשק שלנו

בכל מקום אנחנו ישראלים גאים שגם מייצגים ענף חלב מצטיין

כשמגיעה השבת אנחנו יודעים מאיפה באנו

���� ����� ���� ������ 2012.indd   75 3/3/13   8:55 PM



פברואר 2013משק הבקר והחלב 362 74

סיור מקצועי 2012
איטליה והולנד

הצלחת סיורים מקצועיים תלויה במידה רבה, באנשים שמארגנים ולוקחים פיקוד על כל מערכות הסיור - 
מקצוע וחברה בצד מנהלות וגם רוח טובה. בשנים האחרונות מלווה רוני ליטבק כמה סיורים מקצועיים 

ועושה זאת בהצלחה מרובה מאוד

מקצועי ה סיור  לקיים  ב-2012  גם  החליטה  יזרעאל  עמק  תארגנות 
והיעד שנבחר היה אירופה הקלאסית - איטליה והולנד.

לסיור יצאנו 22 רפתנים מאזור עמק יזרעאל וגליל עליון, שלושה רפתנים 
מאזור הדרום ובנוסף עוד שמונה "נספחים ", חברים שבהם אנחנו מתחככים 

כל יום, נציגי אמבר, מילובר, תנובה, תעשיות לכיש, בר עבודות חקלאיות.
הצד  ועל  וההולנדי  האיטלקי  להכיר את משק החלב  הייתה  הסיור  מטרת 
מרשימה  בצורה  עבודתו  את  ביצע  אשר  כהן  שולי  ד"ר  הופקד  המקצועי 

ומעניינת.

איטליה
באיטליה ביקרנו בצפון, באזור עמק הפו וירדנו גם לאזור פארמה ובולוניה.

הימים המקצועיים חולקו לפי נושאים:
והיינו אורחים של חברת  היום הראשון באיטליה הוקדש לפתרונות קצה 
קרימונזי, ראינו מתקן ביוגז בצמוד לרפת חלב, וברפת אחרת ראינו שיטה 
של איגום הזבל למספר חודשים ופיזורו בשדות ע"י ממטרות, לסיום ביקרנו 

ברפת חלב.
תזונאי שעובד  רוזי,  גבריאל  אורחים של  היינו  להזנה  הוקדש  היום השני 
באותו אזור. ביקרנו בשני משקים בסדר גודל קיבוצי, משק אחד תאי רביצה 

עם  וביחד  ההזנה  ממשק  על  הסברים  קיבלנו  רובוטי,  אחד  ומשק  רגילים 
יאיר בר )תזונאי מילובר( קיבלנו פרופורציה על עלות המנה, הכדאיות, ועל 
האופן של תכנון המנה באזורים אלו, שכן החשיבות של תכנון המנה נגזר 

מסוג הגבינה שהמחלבה מייצרת.

רגנו(  )פרמזנו  בעולם  הטוב  פרמזן  לייצור  במחלבה  ביקרנו  השלישי  ביום 
ולמדנו על תהליך ייצור הגבינה, אשר מתחיל כבר בהזנת הפרות באופן מיוחד 
ע"י  ואישורה  הגבינה  ייצור  בתהליך  נמשך  באיטליה,  מוגדרים  ובאזורים 

פקחים  מיוחדים, ונמשך לאורך שנתיים עד לקבלת גבינת פרמזן מדהימה.
ביקרנו בפקולטה לבעלי חיים באוניברסיטת בולוניה, ששם שמענו סקירה 
על משק החלב האיטלקי ועל עבודות המחקר האחרונות הפקולטה מבצעת 

וסיום ההרצאות ביקרנו ברפת המחקר שלהם.

תיירותיות,  רפתות  במספר  ביקרנו  בהולנד 
החשיבה  האסטטיקה,  היופי,  לעיניים,  חוויה 
הרפת  הכנסות  את  להגדיל  איך  היצירתית 

מעוררים השראה וקנאה

ציוד וכלים שעשויים לגרות את דמיוננוהרבה נושאים מעניינים על אף השוני בינינו

רוני ליטבק - רפת עמיר
ronirefet@gmail.com

���� ����� ���� ������ 2012.indd   74 3/3/13   8:55 PM

75

הולנד
היופי,  לעיניים,  חוויה  תיירותיות,  רפתות  במספר  ביקרנו  בהולנד 
האסטטיקה, החשיבה היצירתית איך להגדיל את הכנסות הרפת מעוררים 

השראה וקנאה.
ביקרנו ברפת קונספט אשר מייצרת לעצמה את כל תצרוכת החשמל, על ידי 
מערכות סולריות, אבל יכולה גם לאגור את אותו חשמל בבטרייה )מצבר( 
ענקית, כך שיהיה ניתן לצרוך אותה אנרגיה גם בלילה וגם בימים מעוננים.

היינו אורחים של חברת ללי אשר הציגו לנו את הווקטור, שהוא למעשה 
רובוט   - לגמרי  אוטומטית  סככה  קונספט  של  השלמה  והוא  הזנה  רובוט 

חליבה, רובוט מנקה זבל, רובוט מקרב אוכל, ורובוט הזנה.
היעד להגיע למצב שבו שני אנשים מפעילים סככה של 300 חולבות.

ללא  מדרכים,  ללא  אבוסים,  ללא  )רובוטית(  עמוק  ריפוד  ברפת  ביקרנו 
מאצרות, אך עם קלטור עמוק  -  בנייה זולה  ו-30 מטר לפרה.

הזנת הפרות מתבצעת בתוך שקתות אשר מוכנסות לסככה פעם ביום וכל 
פעם במקום אחר על מנת להקל על עומס הזבל באותה נקודה. ניסיון דומה 

נעשה לאחרונה ברפת הרדוף.
כמובן, שבכל רפת ורפת, בחנו את ממשק החליבה ואת הנתונים הגולמיים 

והכלכליים עד שהרפתן המארח זרק אותנו לכל הרוחות.....

חברה והנאה
ספקים,  שירותים  ונותני  רפתנים  וגיבוש  חיבור  היה  הסיור  של  נוסף  יעד 
אשר שכולם עובדים באותו ענף. חלק  קטנטן מהסיור הוקדש גם לתיירות 

וזאת על מנת לתת לרפתנים קצת זמן איכות והנאה מהסיור )ולא לראות 
רק פרות(. לסיור הצטרף גבי זהר, מדריך טיולים שהפציץ אותנו בידע על 
אזורי החקלאות שבהם ביקרנו עד אשר חדלתי אותו, כי כבר כל החברה היו 
ללא הכרה. גבי התגלה כאדם בעל ידע רחב ולא רק בנושא התיירות וכולנו 

מאוד התרשמנו והתאהבנו בו.
נציגי החברות שנסעו איתנו דאגו לתרומה של חסות על ערב ופינקו אותנו, 
כל אחד בתורו, בארוחת ערב מדהימה  שהוסיפה המון להצלחת הגיבוש 

וההנאה.
מספר  שלאחר  הגודל(,  )למרות  מדהימה  כך  כל  הייתה  הקבוצה  למעשה 
שנים  כבר  אנחנו  כאילו  ומגובשת  גדולה  אחת  כקבוצה  התנהלנו  ימים, 

"אוכלים מאותו מסטינג"........
היה מעניין, כיף והמון הנאה. 

פעם  כל  נהנה  ואני  מארגן  שאני  השלישי  הסיור  זה  לי  האישית,  ברמה 
מחדש, לארגן לתאם, לנסוע ולראות דברים חדשים, אבל בעיקר אני נהנה 
להכיר אנשים נפלאים שקשורים לענף המדהים שלנו וזו התמורה הגדולה 

 .ביותר שיכולתי לקבל

יעד נוסף של הסיור היה חיבור וגיבוש רפתנים 
ונותני שירותים ספקים, אשר שכולם עובדים 

באותו ענף

רפתות בהולנד כבר מתחילות לחקות את הממשק שלנו

בכל מקום אנחנו ישראלים גאים שגם מייצגים ענף חלב מצטיין

כשמגיעה השבת אנחנו יודעים מאיפה באנו

���� ����� ���� ������ 2012.indd   75 3/3/13   8:55 PM


