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משק הבקר והחלב 376

אמנון מליחי, רפתן וותיק ומנהל רפת פארן, מודע היטב 
לקשיים האובייקטיביים בתפעול רפת בערבה כשאומר  

"הבעיה הראשונית זה החום הכבד ועם זה צריך להתמודד 
חלק גדול מהשנה. בחורף זה קיצוני לצד אחד ובקיץ לצד 

ההפוך. בעיה שניה זו הלוגיסטיקה, הכל כאן יקר יותר, טכנאי, 
מזון ועוד ואם תוסיף לזה בעיות ניהול שונות, אתה תקבל 

נקודת התחלה לא פשוטה שלפחות חלקה איננה קיימת 
במרכז הארץ". מליחי שמונה לפני כחודש לרכז אזורי בערבה 

בקיבוצי יהל, גרופית, נוה חריף, אליפז סמר ויוטבתה, מבין כי 
רווחיות הרפתות בערבה הינה הכרחית להמשך פעילות והוא 

מתכוון להגיש הצעות לייעול ושיפור המערכות בעיקר בכל 
הקשור לצד הכלכלי. לפרויקט הנוכחי התאגדו מספר גופים, 

הראשון, מועצת החלב שגם מממן את הפרויקט יחד עם 
'ארדום', המפעלים האזוריים של הקיבוצים ומחלבת יוטבתה 

אליה מוזרם כל החלב מרפתות האזור ולה אינטרס עצום 
בהצלחת רפתות הערבה.

פרויקטור חיצוני
אמנון המועסק כפרויקטור חיצוני בחברת 'פרוג'קט בר', 

אומר כי הוא זוכה לשיתוף פעולה מלא מקרב הרפתנים ורכזי 

בסה"כ מייצרת 
הערבה  30 מיליון 

ליטר חלב בשנה 
המועבר למחלבת 
יוטבתה, כ-2500 

חולבות

לפני מספר חודשים ולאחר דיונים 
ארוכים, הוחלט במועצת החלב, 
בשיתוף התאחדות מגדלי הבקר, 

לפעול לעזרת הרפתות בערבה וזאת 
לאחר שהתגלו קשיים כלכליים 

וניהוליים במספר רפתות • אמנון 
מליחי, איש מקצוע מוערך, מונה 
לרכז הפרויקט והחל מייד בסדרת 

פגישות עם כל רכזי המשק והרפתות 
• כיום, כחודש לאחר תחילת 

העבודה, יכול מליחי לסמן את דרך 
העבודה לקראת העתיד, כשלדעתו 

אין בכלל ספק, באשר לנחיצות 
ולרווחיות הרפתות בערבה •

אמנון מליחי רכז פרויקט ערבה
"אני אופטימי באשר 

לעתיד הרפתות בערבה"

יש עתיד לרפתות 
בערבה. מליחי
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המשק המבינים את הצורך בהתייעלות, בדיקת הרווחיות 
ואולי שינויים מנהליים. בתחילת חודש יוני נפגש מליחי 

עם כל רכזי המשק והרפתנים והציג בפניהם את מסקנות 
הביניים ובין השאר, הקמת הנהלה מסודרת לכל רפת, 

בחלק מהמקומות שיפור בנושא כוח אדם, הקמת מרכז מזון 
משותף לכל הרפתות. "אין לי ספק כי לאחר שנדון ונקבל 
את ההחלטות הנכונות, נצא לדרך חדשה" כך מליחי. לצד 

המסקנות יקבל מליחי גם סמכויות כמו, רכז התארגנות האזור 
וחבר בהנהלת רפת, אחראי על רכש משותף, אחראי על 

מסירת בקר משותפת )מכרזי בקר( אחראי על בחינת ביצוע 
השקעות ברפתות האזור. פיתוח מגמות ונקודות לשיפור 

בערבה והובלת פתרונות. אחראי על גיוס כספים לפרויקטים 
משותפים, לדוגמא גיוס מזון. צריך להבין, מדגיש מליחי כי 

"למשקים עצמם יש אינטרס עצום להצלחת הפרויקט, אחרי 
הכל זו פרנסתם ורצונם כי הרפתות שלהם תצלחנה בכל 

הפרמטרים. הם בעצמם מחפשים שינוי ואנחנו ביחד נצליח 
במשימה, אין לי בכלל ספק". עוד אומר מליחי "יש כאן רפתות 

שמאוד ריווחיות, הם בהחלט מצליחות ומרוויחות לא רע" 
ובאשר לעתיד הוא אופטימי "אני מאמין כי יש מקום לרפתות 

בערבה, הכל עניין של ניהול ורווחיות. החוזה שלנו זה ל-3 
שנים ויש לנו עבודה רבה". 

שמעון פרטוש, אמנון בר-פלד
טלפון ליצירת קשר: 054-7447415 טלפון משרד: 073-7966444

www.projectbar.co.il :אתר   ido@projectbar.co.il

ייזום, ניהול והקמה של פרוייקטים 
חקלאיים בארץ ובעולם: 

נשמח לסייע ולענות

 כל שאלה
על

פרוג'קט בר שילוב של ידע, ניסיון מצטבר, חדשנות וטכנולוגיות 
בענף הבקר והחלב

ניהול פרויקטים משלב ההתכנות, תכנון ועד להשלמת הפרויקט - 
מכוני חליבה, רפתות והקמת סככות

ליווי וייעוץ מקצועי כלכלי לרפת - אפיון מפורט ודוחות חודשיים
ייעוץ למרכזי המזון תוך חיבור והטמעה של מערכי טכנולוגיה מתקדמים

חיבור לתוכנת חדר הבקרה המתקדמת המאפשרת שליטה ובקרה מלאה 
למנהל הרפת והשגחה וליווי ע"י כלכלני החברה בחדר בקרה המרכזי

תוספי המזון ותוספים מיוחדים - במחיר השקה חד פעמי
התקף לחודש זה בלבד

חברת פרוג'ק בר'
החברה עוסקת ומתמחה בארץ ובעולם בניהול רפתות 
ובמרכזי מזון. השלבים הראשונים בכניסה לעבודה כזו, 

בחינת עלויות, כוח אדם, בחינת הפונקציות והמבנה 
הארגוני, הגדות ותפקיד בארגון. בחינת מדדים כספיים 

של הרפת, כוח אדם. הוצאת דוחות חודשיים, עלויות 
לליטר חלב, דוחות תכנון. בריאות העדר, שטחים, 

הצללות.
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