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היי דרומה - פרויקט מיוחד לחג

עם הפנים קדימה. אלי מנהל רפת גרופית

חברי גרופית הביאו את אלי דיין, רפתן מקצועי מיטבתה 
הנשוי לרעות ולהם שני ילדים. "אנחנו למעשה יבוא מעמק 

חפר והגענו לערבה לפני 4 שנים ואני מאושר על ההחלטה הזו. 
איכות החיים כאן, איננה דומה לשום מקום אחר ולמי שחשובה 

לו המשפחתיות, זה בהחלט המקום", כך אלי דיין במונולוג 
פטריוטי. דיין מנהל את הרפת כשנה וצלח לא מעט בעיות ויש 

רבות עוד לפניו. בשיחה במשרד הרפת, מדבר דיין על האתגרים 
לעתיד, על האופטימיות הזהירה ועל התקווה, לימים טובים 

יותר לענף.

הבעיות הקשות ביותר?
״תשמע, כפי שכבר הבנת, רפת גרופית עמדה בפני סגירה 

והקיבוץ החליט לתת לה צ׳אנס אחרון. כשהגעתי לרפת היו 
לה המון בעיות כמעט בכל התחומים. לשמחתי כיום עשינו 

כברת דרך לא מבוטלת כולל החלפת צוות ונכון לעכשיו, השגנו 
שליטה בנעשה. ניתן לומר כי כיום הרפת מתפקדת ופניה 

קדימה ואנחנו רואים את הפוטנציאל הגלום ומקווים לטוב״.

כשאתה מביט ברפת כאן, לאן בעצם ניתן להתקדם בענף 
החלב אל מול כל הבעיות? 

״תשמע אנחנו מתמודדים חדשות לבקרים עם גזירות 
ממשלתיות בנושאים הקשורים לענף שלנו וקיימת כרגע 

בעיה קשה של חוסר וודאות באשר לעתיד. אני כעת מודאג ה 
מנקודת ההתחלה שלנו כרפת, בהתחשב במצבנו האובייקטיבי 

וכשלמעשה אנחנו במעין תכנית הבראה, אל מול הגזירות 
המחייבות התייעלות. שחיקת מחיר המטרה המחייבת לחסוך 

יותר כסף בכדי לשמור על איזשהו רווח מעמיד לא מעט סימני 
שאלה. רפתות גדולות ומושקעות אולי יכולות תתמודד עם 

הדבר ,אך רפתות כמו כאן בגרופית זה ללא ספק מייצר בעיה 
וכמובן צריך להוסיף את אלמנט המרחק שזה נתון שאינו ניתן 

לשינוי״.

פרויקט ערבה?
״זהו פרויקט מבורך לדעתי, חברת 'פרוג׳קט בר' הינה חברה 

מקצועית ובעלת ניסיון. הליווי המקצועי של אמנון מליחי, 
הכנסת מכרזי הבקר שלא היו קיימים לפני, מראה כי הכיוון 

כל מי שנוסע בכביש הערבה לאילת וממנה, רואה בדרך את הקיבוץ על הגבעה, 
גרופית. קיבוץ שיתופי המתפרנס מחקלאות, רפת, מפעל לפלסטיק ועוד כמה 
ענפים קטנים. רפת גרופית עמדה כבר לפני סגירה, בעיות של ניהול, עייפות 

החומר וכוח אדם. אך חברי הקיבוץ החליטו לתת צ'אנס לחולבות • 

רפת גרופית
"ירידה לצורך עליה"
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נכון. הרפתות שבחרו בשיתוף פעולה מרגישות כבר את ההבדל 
ולטובה. אך הפרויקט חייב להמשיך ואנחנו צריכים לראות את 

השינוי לאורך השנים״. 

איך אתה מתמודד עם הקיץ?
״אנחנו לקראת פרויקט גדול מאוד של התקנת מאווררים, 

האמור להסתיים עד סוף אפריל. עשינו שדרוגים בשטחי צל 
ושוקתות, זוהי השקעה של כ-150 אלף שקלים. אני מקווה 

שהפרות תעבורנה את הקיץ בצורה טובה יותר. הפרות בגרופית 
סבלו והן מתחילות לחייך וזה בהחלט ניכר ברמת החלב 

ובהתנהגות. בגדול אנחנו רפת בצמיחה ותלוי במה שיקרה 
מסביב ובדברים שלא ממש תלויים בנו״.

על הממשלה והפריפריה?
״הפריפריה מאוד חשובה למדינת ישראל ואני חושב 

שהממשלה צריכה לראות בנו כשומרי הסף והגיע הזמן נקבל 
יחס קצת יותר אוהד ומבין ומתחשב" .  

מילה לסיום?
"שאנשים יבואו לבקר בערבה ויראו את היופי הזה. אני מרגיש 
כאן מאוד טוב ויש לנו איכות חיים שלדעתי כבר אין בגוש דן 

למשל. שיבואו ליוטבתה אנחנו מחפשים משפחות״.   ▲

ציפייה לשיפור בריווחיות.רפת גרופית

רפת קיבוצית, מכסה של 3 מיליון 300 אלף, מקווים ומחכים 
לתוספת מכסה של כ-100 אלף ליטר. 7 עובדים, שני חברי 

קיבוץ שני תאילנדים ושכירים.  מכון חליבה ישן של צח״מ 9 
עמדות בכל צד 3 חליבות ביום. מזון מקבוצת יבנה. 

רפת גרופית תעודת זהות

דרך מנחם בגין 116, תל אביב, ת.ד. 25256, מיקוד 6125102
ronen@abt.co.il ,03-6233700 .טל. 03-6233777, פקס

חברת א.ב. מתכננים
המשרד המוביל בתכנון רפתות ומבני משק

מאחל חג אביב שמח!
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