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קרלוס גרינגאוס, נחשב לבעל מקצוע מוערך, מהטובים בענף, 
הרפת אותה הוא מנהל בסמר, נחשבת לאחת הטובות בארץ. 
בכנס היצרנים האחרון שנערך ביטבתה, קיבלה רפת סמר את 

פרס ההצטיינות על איכות החלב לשנת 2015. קרלוס זוכה 
לשבחים מכל עבר על הרפת. קרלוס נשוי לתותי ולהם 3 ילדים. 

25 שנים בסמר מאז הוא ברפת ומנהל אותה לסירוגין מ-'96. 

הבעיות מיוחדות?
״הבעיות הן סטנדרטיות, לשמחתי אין לנו בעיות מיוחדות 

משלנו. הבעיות שלנו הן בעיות הענף כולו, תחלופת עובדים, 
שחיקת מחיר המטרה וחוסר וודאות כלכלית״.

איך אתם מתמודדים עם הקיץ?
״אנחנו מקלחים בצורה סטנדרטית, מגיעים עד לשבע מקלחות 

ביום, אנחנו לא מפעילים מאווררים כי יש לנו רוח טובה רוב 
השנה, אך מפעילים מערפלים בחצרות אם כי אני לא יודע מה 

באמת מידת תועלת הפעולה שלהם". 

קיים חשש מהעתיד?
״אני מצפה שנוכל לשמור על תכנון כי אם לא, אז הענף כולו 

יעמוד בספק בטח לגבי הרפתות בערבה. מבחינתנו יש לנו יתרון 
כי מצבנו בסמר הוא טוב אך זה לא יעזור לנו באם לא יהיה 

תכנון. במצב שכזה יהיה קשה לשמור את הרפתות במתכונת 
הנוכחית. לצערי אני צופה עתיד קשה ביותר באם לא ישמרו לנו 

על הענף״. 

קיבוץ סמר הינו שיתופי לחלוטין ומהיחידים בארץ במתכונת הזו. הענפים 
העיקריים מטע תמרים אורגני מהטובים בארץ, רובו ליצוא, רפת ועובדי חוץ 
ושירותים בקיבוץ. בסמר 100 חברים והוא עלה על הקרקע בשנת '76. קיבוץ 

מיוחד המנסה בכל כוחו לשמר את החוויה הקיבוצית של פעם • 

רפת סמר
מהטובות שיש

רפת מצטיינת.קארלוס רכז רפת סמר
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היי דרומה - פרויקט מיוחד לחג

מה צריך לעשות ?
״אולי זה קצת אנכרוניסטי אבל אני תומך מאוד בתכנון וזה 
נותן ביטחון לשני הכיוונים גם לאספקת החלב וגם לפרנסה. 
ישראל לא בנויה לתחרות חופשית יש לנו מגבלות רבות וזה 

עלול להפוך למונופול של כמה שחקנים כמו שקורה בענף 
המזון. כמובן שבנוסף לזה אילצו אותנו להוריד מחירים שלא 

באשמתנו כי הרפתן מקבל הכי פחות בשרשרת הייצור״. 

פרויקט ערבה?
״בגדול אני בעד, זה נותן עזרה וייעוץ למי שמבקש. אנחנו 

לשמחתי רפת המצליחה להתמודד עם האתגרים המקצועיים 
בצורה סבירה. אבל אנשי 'פרוג׳קט בר' באים בטוב וזה חשוב״.

מרכז מזון מרכזי?
״החישוב הכלכלי מאוד חשוב כאן. כל עוד יש לך את היכולת 

הכלכלית לתפעל מרכז מזון באופן מקצועי וטוב, אז היתרון של 
מרכז מזון אזורי מצטמצם עד אפסי״.

אופטימי?
״בסך הכל אני אופטימי אך עדיין חושש מהחלטות שמבחינתנו 

לא נכונות. אני רוצה להאמין ומקווה שמתי שהוא הממשלה 
תבין את חשיבות הענף ותדע לשמר אותו".   ▲

דגש על מרכז מזון עצמאי. רפת סמר

ברפת  300 חולבות 3.7 מיליון מכסה, מכון חליבה שדרת דג 
24 עמדות של חברת  SCR  השקעות עתידיות, הרחבת צל 

ואולי בניית חצר נוספות לחולבות. מרכז מזון עצמאי, קונים 
גרעינים וחציר, עובדים עם יבואנים שונים. 10 עובדים, שני 

שכירים מתנדבים, חברי קיבוץ ומתנדבים.

רפת סמר תעודת זהות
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