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משק הבקר והחלב 378קברניטי הענף בראיונות בלעדיים

47 וטרינרים מועסקים בחקלאית ולמרות סגירת רפתות 
בעיקר בסקטור המושבי, מספר הפרות לא משתנה באופן 

מהותי ולכן אינם חשים עדיין את רעידת האדמה העוברת 
על הענף ואין השפעה בשלב זה על מצבת כוח האדם 

בחקלאית. אך אופי רייך אומר לנו כי " אנחנו מאמינים 
שצריך להתכונן לשינויים, החקלאית עוסקת בהתייעלות 

תמידית, מקצצת בהוצאות ומשפרת את הכשרת הרופאים 
והחקלאים. אנו מתגאים בכך ששנים רבות לא העלנו תעריפי 

שירות. בתקופה האחרונה הקמנו וועדה בשם ״החקלאית 
לאן״ ואנו בודקים את דרכינו. ברור לנו שרמת ההתמחות של 
הרופאים חייבת לגדול וצריך לתת מענה לשינויים שיתרחשו 

בעולם המחלות העתידיות". באשר למחלות אומר רייך כי 
חיידק  המיקופלאזמה הוא דוגמא למחלה אשר התפרצה 

במספר רפתות  בשנים האחרונות. ב-2015 ראינו התפרצות 
גדולה באחת מהרפתות הקיבוציות הגדולות שהובילה 

להוצאת מספר רב של פרות מהעדר ולנזק כלכלי עצום. "נכון 
לעכשיו אנחנו במצב רגיעה, החקלאית ממשיכה בלימוד 

אינטנסיבי ובשיפור הידע בנושא וממשיכים לשקוד על יצירת 

 פרוטוקולים למניעת התפשטות המחלה".  רייך מוסיף 
"ב-2015 לא סבלנו כמעט מהתפרצות של קדחת שלושת 

הימים. בעת כתיבת שורות אלה אנו מזהים התפרצות 
של מחלה אחרת בעמק הירדן המועברת על ידי יתושים 

 .")Ehdv( ,ויבחושים

מחלות חדשות עשויות להגיע אלינו ? 
"אנחנו מתמודדים עם המחלות המגיעות אלינו ממדינות 

אחרות באזור. קטרת העור לדוגמא, שהגיעה אלינו מאפריקה 
וכעת אנו רואים אותה ברוסיה ובטורקיה. קדחת השקע 

האפריקאי שהיא מחלה היכולה לפגוע גם בבני אדם, עדיין 
לא התפשטה ולא פגעה בבקר הישראלי אבל בערב הסעודית 

ובמצרים היא כבר קיימת. אנו מלאי תקווה שלא תחדור גם 
אלינו".

מחלות בעולם?
 ״התחממות כדור הארץ עם יכולת התנועה הקלה של אנשים 

וסחורות בין מדינות ויבשות, מאפשרת מעבר של מחוללי 
מחלות בכל העולם. אנו נמצאים בצומת דרכים ומפגש בין 

שלוש יבשות כך שבאירופה מביטים בנו כדי לראות כיצד 
אנו, הנמצאים בשער היבשתי בינם לבין מדינות אפריקה 

ואסיה, מתמודדים ונערכים כשלב מקדים לפני הגעת אותן 
מחלות אליהם"

"החקלאות זה לא רק ביזנס"
כששואלים את רייך על מצבה החקלאות ואיך הוא קורא 

את המצב, משיב מנהל החקלאית "בעיקרון חקלאות קיימת 
לא רק כביזנס אלא כצורת חיים. הגורם המקצועי מהווה 

נדבך המסייע לקיום החקלאות. המטרה האמתית היא לתת 
לאנשים בפריפריה עוגנים של פרנסה ורפת זה איננה ענף 

חקלאי שאפשר לפתוח ולסגור חדשות לבקרים. זו התמחות 
של שנים ארוכות והאלטרנטיבה לכך היא הפיכת ענף החלב 

למספר רפתות גדולות שתשתייכנה למחלבות הגדולות או 
בעלי הון אחרים. במקרה כזה תאבד המדינה עוגן הכלכלי 

חקלאי חשוב בפריפריה. יש לזכור כי גם אם יש עובדים זרים 
בענף הרפת, הרי שענף בכללותו מבוסס על עבודה וניהול ושל 

17 שנים מנהל אופי רייך את 
החקלאית, אפשר לומר כי ראה כבר 

כמעט הכל בענף • בראיון מיוחד 
לקראת כנס מדעי הבקר  מדבר 

אופי על מצב הענף אותו הוא אוהב 
ומשתדל להישאר אופטימי  ומאמין 

בעתיד הרפת הישראלית •

אופי רייך מנהל החקלאית
"רק מהלך רחב היקף, לאומי, 

יאפשר לשמור את הענף"
ראובן זלץ

לשכנע את המנהיגות הפוליטית בצורך בשמירת הענף. רייך
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ישראלים. מעבר לעניין הפרנסה עליה כולם מדברים אני רואה 
כאן נקודה מאיימת מבחינה לאומית והיא הסיכון לאובדן של 
שטחים פתוחים אותם אנו מעבדים כדי לייצור מזונות בענף 
הרפת וזאת בגלל התרחבות הייבוא שמוביל להקטנת הצורך 

ברפתות מקומיות והקטנת הענף". 

יש פתרון, הרי יהיה מי שיאמר, כי זו כלכלת 
השוק החופשי?

"לדעתי הפתרון הנכון מתחיל בשכנוע המנהיגות כי יש צורך 
לשמור על הענף במתכונת הנוכחית. ייצור החלב הוא קלאסי 

לשמירה על שטחים פתוחים בעיקר בפריפריה. הנקודות 
החשובות שצריך לציין ולהבהיר: ביזור אוכלוסייה בפריפריה 

ושמירה על שטחים פתוחים הינם צרכים לאומיים. אני 
מזהה בעיה בכך שציבור הרפתנים ממקד את המאבק ודורש 

מהמנהיגים לעסוק בפרטים קטנים ולא במהות. יש לדעתי 
צורך "לתפוס את השור בקרניו"  הווה אומר, לשכנע ולהגיע 

להבנה עם המנהיגות ברמה הלאומית על הצורך בשימור ענף 
הרפת הישראלית. דוגמא מצוינת לחשיבות הענף קיבלנו 
בשנה הקודמת באזור עוטף עזה, שם ראינו במהלך "צוק 

איתן" את חשיבות הרפתות ששימשו את העוגן העיקרית 
למי שנשאר במשקים כתף אל כתף עם אנשי הביטחון של 

הישובים". 

אתה הרי יודע כי מה שמעניין את הרפתנים זו 
תמורה הולמת לעבודתם?

"זה נכון ובצדק, מה שמעניין את הרפתנים זו היכולות 
להתפרנס. נוסחת מחיר המטרה הקיימת מדברת על הקטנת 

הרווחיות לליטר בודד תוך שיפור והתייעלות. ההנחה היא 
שתוספת בכמות מכסה תאפשר לרפתן מתייעל להמשיך 

להתפרנס בכבוד. הבעיה בשטח היא שבעצם בתוך הנוסחה 

הזו טמונים שני פרמטרים: הראשון, עליה משמעותית 
בצריכת החלב והפחתה הדרגתית במספר הרפתות והשני, 

התייעלות. בשני הפרמטרים הללו במבחן המציאות 
הישראלית, קיימות לא מעט בעיות: בפרמטר הראשון, 

העלייה בצריכת החלב אינה מדביקה אפילו את קצב גידול 
האוכלוסייה ואליה מצטרף פתיחת הייבוא הנוגס בנתח 

השוק של החלב המקומי. כמו כן שיטת התמרוץ במתווה 
לוקר והפיצוי הגבוהה למי שסגר את הרפת, משכה רפתנים 

טובים אשר הייתה להם אלטרנטיבה להתפרנס בתחומים 
אחרים, לסגור את הרפתות מכיוון שניתנה להם הזדמנות 

פז להרוויח כסף רב ממימוש המכסה ומהלך סגירת הרפתות 
היה לא מאוזן ולא יעיל". בפרמטר השני, הולך ומתברר כי 
הקטע בנוסחת מחיר המטרה המיוחס להתייעלות מחמיר 

עם החקלאים ואין להם היכולת להשתפר בקצב אותו מציבה 
הנוסחה כך שרווחיותם נשחקת במהירות". 

לסיכום, איך אתה רואה את העתיד? 
״לצערי איני  אופטימי. אם המגמה של התנכרות של השלטון 

תמשיך אזי בשנת 2018 אנו עלולים לעמוד מול "שוקת 
שבורה". עד שנה זו צריכה כנסת ישראל להצביע על חידוש 
או שינוי פרטים בחוק החלב וללא הצבעה על אותם פרטים 
עלול החוק להישאר מרוקן מתוכן. אם לא יעשה דבר, החל 

משנה זו עלולות שלא להתקיים מכסות. המגמה העולמית היא 
של ביטול מכסות ופתיחת השוק תוך יצירת מנגנונים אחרים 
לשמירה על החקלאים. אצלנו אין שום מנגנון השומר באמת 
על החקלאים ואני בספק אם המגמה הזו תשתנה ללא פעולה 

נמרצת מצדנו. לדעתי יש לחתור להסכמה על אמנה רב שנתית 
עם הממשל. רק מהלך רחב היקף, לאומי, יאפשר לשמור את 

הענף החשוב הזה". 
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לסיכום:
טילופים  £ של  ואחיד  מדויק  תיעוד  מערכת  היא   iTrim

הנשמרת  הפרה  של  היסטוריה  הכולל  וצליעות,  שיגרתים 
בצורה בלתי מוגבלת ומגובה בצילומים שמות וקודים כפי 

שמופיעים ב"נועה".
בסיום הטילוף נתוני הטילוף יועברו למשק, למטלף ולניתוח  £

במחלקת בריאות העדר ב"חקלאית".
לצליעה,  £ סיכון  גורמי  ניתוח  מאפשר  המשק  נתוני  איסוף 

ופיתוח אסטרטגיות טיפול ומניעה ספציפיים למשק. 
כי  £ ודא   .I-trim-ב בשימוש  מטלפים  הכשרת  מתבצעת 

שתוכל  ע"מ  בתוכנה  ומשתמש  הכשרה  עבר  שלך  המטלף 
להפיק את היתרונות הרבים שהתוכנה יכולה להעניק.

התוכנה נוצרה בחקלאית עבור החקלאים המקבלים שירות  £
מהחקלאית והטלפים ב-3 שפות- עברית, אנגלית וערבית, 

.App Store-וקיימת להורדה ללא תשלום ב
תודות לשותפים הנוספים בפיתוח התוכנה - ד"ר בני שריר,  £

ד"ר מיכאל ואן סטרטן וד"ר יובל סמריק.
תודות למטלף רם גולן, ד"ר פאדי סובך, ד"ר שלומי לוי  £
ולקרן המחקרים של  מועצת החלב על המימון. £

הינה  שיווק  הרמן  חברת 
חברת  של  הבלעדית  היבואנית 

 לישראל; 

החברה  הינה  חברת  
לפיתוח  באירופה  המובילה 

תכשירים לשמירת הטלף;

מייצרת מספר רב של  החברה 
וטיפול  מונע  לטיפול  תכשירים 

בריאותי לטלף
משחה לטיפול בטלףספריי לטיפול בטלףנוזל לטיפול בטלףאמבטיה לטיפול בטלף
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