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טרה מצדיעה למצטיינים

נציגיהם של תשעה משקים המספקים ל'טרה' חלב מצוין ברמה הגבוהה ביותר, הוזמנו למחלבה החדשה 
בסוף פברואר, לאירוע משולב של הוקרה והיכרות. 

בשנים  מצטיינים  הישגים  על  ופרס  הוקרה  תעודת  יצרן  לכל  העניק  זמיר  מתן  יצרנים  קשרי  מנהל 
2012-2011, ואחר כך נהנו האורחים הנכבדים מסיור מודרך במחלבה החדשה, עם סמנכ"ל שרשרת 

האספקה אהוד שבת

מחלבות

לחלב ה טרה  'ליגת  של  הגדולים  המנצחים  הם  המצטיינים  יצרנים 
מצוין' - תחרות ברוח ספורטיבית בין יצרני החלב של טרה, שמעלה 

את איכות החלב לראש סדר העדיפויות.
'טרה',  של  היצרנים  אתר  דפי  מעל  השנה  לאורך  שמתנהלת  התחרות, 
מעודדת את הרפתנים לשפר את מדדי איכות החלב במשקיהם. על ידי כך 

היא תורמת, ללא ספק, להשבחה מתמשכת של החלב המגיע למחלבה.
ליגת טרה קיימת כבר מספר שנים ושודרגה לפני כשנתיים, היא הועלתה 
ותוקשרה באתר היצרנים המחודש. כל יצרן ויצרן יכול לעקוב באופן רציף 
אחר מיקומו בליגה ביחס לשאר היצרנים. כמוכן, היצרנים גם יכולים לראות 
את התוצאות של היצרנים המובילים ולדעת לאן עליהם לשאוף כדי להיות 

בצמרת הטבלה!
תגובות יצרני החלב היו נלהבות. חלק גדול מהיצרנים מעידים כי תקשור 
הליגה באתר היצרנים ונוחות השימוש והמעקב אחר הנתונים, דחפה אותם 

לשיפור נוסף באיכות החלב שהם משווקים לטרה.
הליגה לחלב מצוין מתחלקת לשלוש קטגוריות שונות: המשק המשפחתי, 
הגדול  השיפור  את  שהשיגו  )ליצרנים  המשתפר  והיצרן  השיתופי,  המשק 
 - פרסים  שלושה  מחולקים  קטגוריה  בכל  החלב(.  איכות  במדדי  ביותר 

למקום ראשון, שני ושלישי.

להישגים  הערכה  כאות  יוקרתיים  בפרסים  זכו  המצטיינים  היצרנים 
המצוינים שאליהם הגיעו במהלך השנה. הזוכים הם:

במשק המשפחתי
מקום 1 - רפי ויואב זימן ממושב בית יצחק

מקום 2 - גברי צור מנהלל
מקום 3 - מאיר וייס מבניה 

במשק הקיבוצי
מקום 1 -בארות יצחק

מקום 2 -גבעת חיים איחוד
גבולות, בארי  3 - רפת הנגב, המאגדת את הרפתות של הקיבוצים  מקום 

ומגן

היצרן המשתפר
מקום 1 - שותפות גיל-דואק ממושב ניר בנים

מקום 2 - אהרון כהן ויהונתן דוד מבית אלעזרי
מקום 3 - משה נטו מאחיסמך

קבלת החלב בטרה החדשה בנתיבותסמליל טרה - הכול מתחיל בחלב מצוין

מערכת משק הבקר והחלב
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מנכ"ל טרה ארן אלסנר ברך את הזוכים ואמר להם: "אתם כולכם דור שני 
לפני  רק  החלב  לעולם  נכנסנו  קולה  בקוקה-  אנחנו  החלב.  בענף  ושלישי 
שמונה שנים, ב-2005. מהר מאוד גילינו שיש לנו הרבה מה ללמוד, והבנו 
החלב.  יצרני  עם  הפעולה  שיתוף  לפתח את  חייבים  אנחנו  להצליח  שכדי 
לכן  קדימה.  שנה   50 מסתכלים  ואנחנו  החדשה,  במחלבה  הרבה  השקענו 
חשוב שיצרני החלב הטובים ביותר יהיו אתנו. לכבוד הוא לנו לארח אתכם 

כאן. אני רוצה להודות לכם, ומקווה שגם אתם גאים לעבוד אתנו."

תודה  לכם  לומר  היא  הכנס  "מטרת  ואמר:  לברכות  הוסיף  שבת  אהוד 
רבה. אנחנו שואפים לתת ליצרנים שלנו את השירות הטוב ביותר. 'טרה' 
היצרנים  ואתר  החלב  הובלת  בתחומי  הישראלי  החלב  בענף  מובילה  כבר 

באינטרנט. הכוונה שלנו היא להמשיך לחדש ולהשתפר."

ופעולות,  יוזמות  ממגוון  חלק  רק  הם  זה  הוקרה  ואירוע  האיכות  ליגת 
שהמנהלים בטרה, עושים לאורך כל השנה לטובת חיזוק הקשר עם יצרני 

 .החלב וכן ושיפור איכות החלב הגולמי

דבר המצטיינים
רפי זימן, בית יצחק - שותפות משפחתית של 1.2 מיליון ליטר. הליגה   .1
בו. הרפת מקבלת את  והרכיבים  מורכבת מניקוד של איכות החלב 
הפרס הראשון זו השנה השנייה ברציפות. החלב באיכות גבוהה עם 
מוצקים גבוהים והניקוד הגבוה ביותר משני המגזרים - הסומטיים 

בסביבות 120 אלף בכל ימות השנה ואילו החיידקים 3-2 אלף. 
סככות   - ראשונה  בעדיפות  בשיכון  טיפול  היא  המנצחת  הנוסחה   
מאווררים  עם  יבש  מרבץ  יומית,  משדדה  לפרה,  מ"ר   25 גבוהות, 
גדולים. הצינון בקיץ חזק מאוד מ-4 בבוקר ועד 12 בלילה והכול רק 

בחצר המתנה. שגרת חליבה קפדנית, חליבה יבשה ואיכותית. 

רפי זימן יחד עם ארן אלסנר המנכ"ל

היחסים עם מחלבת טרה מצוינים, הייתה בעיה בהובלה וטרה פתרה   
וגלית  מתן  מאוד.  שיפרה  הדוגמים  הכנסת  גם  מידי,  באופן  אותה 
מגיבים מיד וברצון טוב על כל בעיה ואנחנו מרוצים מאוד מהעבודה 

עם המחלבה.

בפרס  שזכתה  בודדת  שיתופית  רפת   - יצחק  בארות  פרץ,  חנניה   .2

שלנו  התוצאות  ומרגש.  מצומצם  היה  במחלבה  האירוע  הראשון. 
טובות מאוד ומגיעים ל-144 אלף סומטיים וכ-5 אלפים חיידקים. 
מקפידים על ממשק סככות עם קלטור יומיומי, שגרת חליבה קבועה 
שבה מחטאים לפני ואחרי החליבה, פרות עם דלקת מביאים לחליבת 

ביניים כדי להוציא את המקסימום. 
אנחנו משק דתי ורפת מהדרין, היחסים עם טרה טובים מאוד והם   
נענים מיד לכל שאלה ובקשה. כיף לפנות לאנשי השטח ויש כתובת 

ברורה לתקלות ולשאלות.

במהלך  הוקמה  השותפות   - בנים  ניר  במושב  שותפות  גיל-דואק,   .3
אחת  סככה  טרה.  מחלבת  עם  עובדים  הם   2006 ומאז  הרפורמה 
גדולה וגבוהה מאכלסת את הפרות לייצור 1.0 ליטר, עם שטח של 
עמדות  ו-6  במות  שתי  עם  נשאר  החליבה  מכון  לפרה.  מ"ר  כ-25 
כל  פי  על  ועובדים  )לאפימילק(  ציוד  החליפו  אבל  צד,  מכל  חליבה 

הכללים של חליבה יבשה והיגיינית. 

איתי גיל משותפות גיל-דואק במושב ניר בנים

שעובד ברפת עם תאילנדי, המפתח להצלחה  גיל  איתי  לדעתו של   
הוא הטיפול במרבץ הפרות. הוא קנה טרקטור ישן ואתו הוא מקלטר 
פעם ביום ועם מאווררים גדולים מאוד המרבץ יבש בכל השנה וכך 

הפרות נקיות והחליבה זורמת. 
שמגיעים  בסומטיים  וגם  5-3 אלפים,  בחיידקים,  מעולות  תוצאות   
ו-100  ויש חודשים עם 80  לממוצע של פחות מ-120 אלף לחודש 

אלף. מעולה 2 ומקבל פרסים כל הזמן.
וגלית,  מתן   - יצרנים  קשרי  אנשי  מעולים,  המחלבה  עם  היחסים   
מאוד זמינים וקשובים והאווירה טובה מאוד. אתר האינטרנט מאוד 
נגיש, ברור ונוח מאוד, הכול רשום בשקיפות ובידידות גדולה לרפתן.

 ...באשר לפרנסה ולעתיד - זה כבר סיפור אחר  
חנניה פרץ מקיבוץ בארות יצחק
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