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כ-50 רפתות עובדות מול חברת שטראוס חלב בצפון הארץ. 
ב-22.3 הגיעו כ-200 מעובדי הרפתות לכנס יצרנים שנתי 

שנערך סמוך לקיבוץ רגבה. היצרנים שמעו הרצאה מקצועית, 
קבלו מתנות, שמעו הרצאת אורח ולקינוח התכבדו בארוחת 
צהריים. ישראל בליט מנהל אגף חלב בגולמי בשטראוס אמר 
לנו "לחברת שטראוס יש אסטרטגיה לגבי היצרנים האומרת 

כי שיתוף פעולה הדוק ורב שנים עם היצרנים הוא בבחינת 
מטרה חשובה לנו כחברה. אנו מתגמלים את הרפתנים 

שלנו לא רק בתשלום בגין מחיר החלב, אלא גם על איכות 
החלב היצרן מקבל תשלום נוסף מאיתנו. שטראוס היתה 
החברה הראשונה שבשנת 98 החלה בתשלום פרמיות על 

חלב שהיה בו סומאטיים ומספר חיידקים נמוכים ואחרינו 
הלך כל המשק. אנחנו פיתחנו בקרה של 12 חודשים שבה 

כל רפת נמדדת על פי קריטריונים ברורים של איכות, רווחת 
בעלי החיים, נראות הרפת ובטיחותה. על הנושא הזה אנחנו 

משלמים תוספת מחיר למי שעומד בציונים גבוהים. מאז 
שהכנסנו את השיטה הזו, הנראות בכל מה שקשור לרפתות 

שטראוס, השתפרה פלאים". ישראל מוסיף ואומר "בשנת 
2017 אנחנו מתחילים בפעילות משותפת עם רפתנים במה 
שנקרא זמן הפרה שבו אנו נטפל בנקודות יותר הוליסטיות 
של הרפת. זאת אומרת, המשך קיומיות הרפת הישראלית. 
אנחנו נטפל בין השאר ברווחת בעלי חיים, הקטנת שימוש 

באנטיביוטיקה ועוד פרויקטים מהסוג הזה שעליהם אנו 
עובדים יחד עם היצרנים שלנו". 

שנת 2016 היתה שנה טובה
בחברת שטראוס עסוקים כעת בסיום סיכומי שנת 2016 

וישראל אומר בהקשר זה "שנת 2016 היתה שנה טובה לחברת 
'שטראוס בריאות' חברת החלב של שטראוס. הגדלנו את 

שימוש החלב במחלבה בכ-10 מיליון ליטר, שיפרנו את איכות 

כ-200 יצרנים, רפתנים ואנשי הענף 
הגיעו לכנס יצרנים שארגנה 

חברת שטראוס חלב. ישראל בליט, 
מנהל אגף חלב גולמי בשטראוס 

אמר לנו "מטרת הכנס היא פגישה 
שנתית עם היצרנים והידוק הקשר 

בינינו לבינם"•

הידוק הקשרים עם הרפתנים. ישראל

ראובן זלץ

כנס יצרנים
שטראוס צפון
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החלב שלנו הן בחיידקים והן בסומאטיים". באשר למוצרים 
חדשים אומר ישראל "חברת שטראוס מוציאה בכל שנה 
מוצרים חדשים לשוק בעיקר ביוגורטים ומעדנים. כאשר 
ביוגורטים עברנו מיצוב חדש של האריזות במהלך 2016 

ובמעדנים יצאנו ועוד נצא במעדנים חדשים בשוק הישראלי 
במהלך 2017". 

על שמירת המכסות אומר ישראל בפסקנות "אנחנו כחברה, 
בעד שימור משטר המכסות במדינה, ללא זה, לא ברור לי 

אם יהיה ענף או לא, אך כאוס גדול ברור שיהיה. ישראל היא 
מדינה קטנה ואנחנו חייבים לשמר את המכסות למען עתיד 
הענף". על עתיד הענף אומר ישראל "אני חושב שענף החלב 

בישראל הוא ענף יציב שימשיך לצמוח גם אם יהיה ייבוא קטן. 
מי שבא לבקר כאן לא מאמין למגוון המוצרים ולאיכות שיש 
כאן בישראל. אני מאוד אופטימי לגביע המשך הענף".   ▲

שנת 2016 היתה שנה טובה 
לחברת 'שטראוס בריאות' חברת 

החלב של שטראוס. הגדלנו את 
שימוש החלב במחלבה בכ-10 

מיליון ליטר, שיפרנו את איכות 
החלב שלנו הן בחיידקים והן 

בסומאטיים

אלי ואריק שמואלי מקבלים את תעודת ההצטיינות. 
מימין ישראל בליט

שני אחים שותפים, שמוליק ואריק, משפחה וותיקה 
ממייסדי המושב. הרפת החלה לפעול בשנת 95 בזמנו, 

ניתן היה להעביר מכסת חלב בין חברי מושב וכך נפתחה 
רפת שמואלי. 160 חולבות מכסה של כ-2 מיליון, מכון 20 
עמדות של צח"מ אפיקים, 3 חליבות ביום. ברפת עובדים 
2 פועלים זרים, שני האחים ואלי שמואלי. מקבלים מזון 

ממרכז המזון בנהלל וחלב כמובן לשטראוס. אלי שמואלי, 
בנו הממשיך של אריק "זו הפעם הרביעית שזכינו ולפני 

שנתיים זכינו במקום הראשון של הרפת המטופחת 
בארץ ואנחנו זכינו במקום הראשון ברפת המושבית". 

על הזכיה העכשווית אומר אלי "אנחנו חזקים מאוד בכל 
הפרמטרים החשובים לשטראוס, רווחת הפרה, איכות 

החלב, ניקיון כללי, טיפוח הרפת ועוד, יש טבלאות אקסל 
מסודרות בנושא שחברת שטראוס הכינה". על הבחירה 

בהם אמר אלי "אנחנו שמחים מאוד ומשתדלים להתמיד 
בעבודה הקשה. בסופו של דבר, התנהלות שכזו טובה גם 

לנו וגם לפרות המספקות חלב איכותי יותר. לדעתנו זו 
הדרך הנכונה להמשך עתיד טוב לענף הרפת בישראל. 

דגש על טיפוח, איכות ורווחות הפרה".   ▲

רפת מצטיינת
רפת האחים שמואלי במושב ציפורי זכתה לרפת המצטיינת לשנת 2016

��� ������ ������ ����.indd   32 4/5/17   10:34 PM


