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רלף גינזבורג מכיר את הענף היטב מבחוץ ובעיקר מבפנים. 
עובד במועצת החלב כמדריך מיכון וממשק חליבה כבר למעלה 
מ-17 שנים. המטרה העיקרית "לדאוג שהחלב המגיע למחלבה 
יהיה באיכות הטובה ביותר שניתן לייצר ולרפתן תהיה כתובת 

לליבון הבעיות הטכניות במכונת החליבה שלו. מעין הדרכה 
וייעוץ". גינזבורג נשוי לזהבה + 4 ילדים וחמישה נכדים "הכי 

טוב נכדים". הוא מלמד בפקולטה לחקלאות בנושא חליבה 
ומיכון חליבה וגם קורסים של משרד החקלאות ובנוסף 

ימי עיון לרפתנים. הוא משמש כיום  כיו״ר הוועדה למיכון 
ושיטות חליבה של הפדרציה הבינלאומית לחלב. גינזבורג, 

ישראלי וציוני מהזן ההולך ונעלם, מסכם למעלה משני 
עשורים ומביט לעתיד באופטימיות.

איך היית מגדיר את הרפתן הישראלי והרפת?
״הרפתן הישראלי שואף מאד לקדמה טכנולוגית, בהשוואה 

לרפתן הממוצע בעולם. ישראל זו המדינה היחידה בעולם 
שכל הפרות נחלבות או במכון חליבה או עם רובוט חליבה, 
קל וחומר שהרוב המכריע של הפרות נחלבות בטכנולוגיה 
מתקדמת וניהול של שתי החברות הישראליות, אפימילק 

ו-SCR שהם בעצם החברות המובילות בעולם בנושא תכנית 
ניהול העדר, דבר המאפשר לקבל המון נתונים מעבר לכמות 

החלב". 

"נושא שקרוב לליבי 
הוא מתי להסיר 

את מכונת החליבה 
מהפרה, מה שנקרא 

סף ההסרה"

ראובן זלץ

גינזבורג 

המשך המגמה 
של הגדלת העדרים"

כל העוסקים בענף מכירים את 
הדמות הצבעונית והמחייכת של 

רלף גינזבורג • הוא משמש כמדריך 
מיכון וממשק חליבה כבר למעלה 

מ-17 שנים ונחשב לאחד המומחים 
בתחום, גם ברחבי העולם • רגע 

לפני שהוא אורז את חפציו ויוצא 
לפנסיה ממועצת החלב, מדבר רלף 
על הענף, הרפת, החלב והעתיד • 

ראיון ופרידה •

הרפתן הישראלי שואף לקידמה. גינזבורג
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שינוי מגמות?
"כן בהחלט, בשנים האחרונות חל שינוי גדול מאוד בעיקר 

במגזר המושבי שבא לידי ביטוי, בסגירת רפתות קטנות 
ואיחוד לרפתות גדולות. לדוגמא, במושב אחיסמך, לפני 18 

שנים היו מעל 40 רפתות וכיום נותרו 18 בלבד״.

זה קשור לנטישת החקלאות ולקושי כיום בלהיות חקלאי?
״גם, ללא ספק זה קשור לתהליכים העוברים על החברה 
הישראלית. אך לדעתי זה קשור יותר למקצוענות הרפת 

הישראלית וגם לנושא המכסות. אם פעם הרפתן היה 
מחזיק רפת קטנה ומרוויח כמה גרושים, כיום מי שמחזיק 
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כשהמרבץ יבש:

לשירותכם תמיד, חנה 052-4379582, טל. 08-6234276 נייד: 057-7790381 פקס. 08-6234277

מדריכי ממש"ק חליבה של מאל"ה: מאיר רייכמן, דנה מיניס, גולן יעקב ורלף גינזבוג
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רפת חייב להתפרנס ולהיות מעורב ועדכני, אחרת פשוט 
אין לו זכות קיום״.

האם ההתקדמות הטכנולוגית תרמה רבות לתהליך?
״כן ברור, הטכנולוגיה כיום מהווה פקטור חשוב מאוד בניהול 
הרפת. מועצת החלב השכילה בשנים האחרונות, לספק ייעוץ 

מקצועי על ידי יועץ מקצועי שליווה חלק מהרפתנים במגזר 
המושבי שהיו זקוקים לכך וגם ייעוץ כלכלי לרפתנים שבקשו״.

ומה בעניין הקיבוצים?
״בקיבוצים חל שינוי אחר, איחוד רפתות שהגדולים בהם 

מגיעים למכסות של עד ל-10 מיליון ליטר לשנה. זה דורש 
המון השקעות, חשיבה כלכלית וטכנולוגית, כמו כל מפעל 

מתקדם ועדכני. הדבר כמובן הגדיל את מכוני החליבה על מנת 
לזרז את מעבר הפרות דרך מכון החליבה. אם לפני 30 שנה 

חשבנו שמכון החליבה האופטימלי יהיה בן 32 עמדות, כיום 
אנחנו מגיעים למכונים של 60 עמדות״.

ואיך אתה התמודדת עם השינויים במסגרת עבודתך?
״זה הצריך למידה מתמדת גם של המערכות עצמן וגם לעדכן 

את הידע האישי של כל נושא החליבה, כולל השתלמויות 
בעולם בנושא חליבה ומיכון חליבה, ולי יש את היתרון שאני 

שולט באנגלית".

ישראל מהמתקדמות ביותר
איפה נמצאת הרפת הישראלית מבחינת התקדמות ואיכות 

ביחס לעולם המערבי?
״ישראל, היא ללא ספק, מהמתקדמות בעולם, מבחינה 

טכנולוגית. 70 אחוז מהפרות, בארץ, נחלבות עם מדי חלב, 
נתון יוצא דופן. בעולם אפילו לא מתקרבים לנתון הזה ואילו 

ולרפתן הישראלי זה מובן מאליו. דבר נוסף, נושא ביקורת 
חלב הנערכת פעם בחודש דרך התאחדות מגדלי בקר, שבה 

בודקים את הכמות ורכיבי החלב של כל פרה״.

איך אתה רואה את האנטי נגד מוצרי החלב?
רלף נאנח ״זה נורא מרגיז אותי, אבל ממש ממש. אנשים 

לא חושבים עד הסוף ורוצים לפגוע בענף המעסיק עשרות 
אלפי משפחות. יתירה מזאת, כל החיים הבוגרים שלי אני 
קשור לענף הרפת גדלנו על חלב ומוצריו, אני שותה חלב 

עד היום וכל ההתלהמות הזאת נגד החלב הינה רק מטעמים 
אידיאולוגים, אין לזה שום קשר לבריאות, נהפוך הוא אני 
הדוגמא הכי טובה, אני ומשפחתי. הרי בחלב יש שפע של 

רכיבים תזונתים איך אפשר להגיד שזה לא בריא. כל העניין 
הזה מאוד מאוד מרגיז אותי״

איך אתה רואה את העתיד?

״אני רואה את המשך המגמה של הגדלת העדרים, החלשים 
לצערי ימשיכו להיעלם ואילו הרפתות המקצועיות ימשיכו 

להתקדם ואני צופה עתיד טוב לענף״.
תפקיד מועצת החלב?

״מועצת החלב כיום היא הגוף המקשר בין הרפתן למחלבות 
ואני חושב שזה דבר חשוב וחיוני. כל נושא של תכנון משק 

החלב דרך המכסות הוא דבר מאוד חיובי וזה מה שמציל את 
הענף. ללא המכסות היינו נשארים רק עם רפתות גדולות 

ובעלי הון שהיו שולטים בכל ענף החלב״.

יבוא החלב לא פוגע?
״היבוא בסך הכל שולי ובסופו של דבר הצרכן הישראלי מצביע 
ברגליים ואוהב את המוצרים הישראלים ואת טעמם. התפקיד 

של המחלבות לשמור שכך ישאר". 

איכות החלב בישראל?
״איכות החלב בישראל השתפרה מאוד בשנים האחרונות 

והיא מהגבוהות בעולם. הדרישות שלנו לתאים סומאטיים 
בחלב הם כמו באיחוד האירופאי ומחמירים יותר מארצות 

הברית. כי הרי ככול שרמת התאים הסומאטיים  נמוכה יותר 
איכות החלב משתפרת כולם מרוויחים מכך, כולל הרפתן״.

 
איך אתה מסכם

״קודם כל אני חייב לומר כי מועצת החלב היתה לי כבית 
שני, הפרגון התוך אירגוני, שיתוף פעולה, אווירת עבודה 
כיפית ונעימה ועל כך אני מודה לכולם. אני לא עוזב את 
הענף, השאיפה היא להמשיך בהדרכה בחו״ל ולהתמקד 

יותר במחקר ופיתוח. נושא שקרוב לליבי הוא מתי להסיר 
את מכונת החליבה מהפרה, מה שנקרא סף ההסרה. הקמתי 

קבוצת עבודה בינלאומית ואני מקווה שתוך שנה נצא עם 
המלצה מקצועית.

"הרי בחלב יש שפע של רכיבים 
תזונתיים איך אפשר להגיד שזה 

לא בריא. כל העניין הזה מאוד 
מאוד מרגיז אותי״
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