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משק הבקר והחלב 387

בשנת '49 הוקמה בישראל חברת 'קופולק', בשנת-74 החברה 
נרכשה על ידי חברת 'פיברו' האמריקאית. חברה בבעלות 

משפחת בנדהיים, יהודים מניו ג'רסי. 'פיברו', הקונצרן 
מהגדולים בעולם לתוספי מזון משלב מחקר, פיתוח וייצור 

והחברה נחשבת לפורצת דרך בתחומה. לפני 8 שנים רכשה 
החברה את חברת 'אביק' מחברת טבע ואז אוחדו החברות 
תחת המותג 'פיברו ישראל', שלוחה של הקונצרן העולמי. 

החברה מתמקדת בתוספי מזון, תרכיבים, תרופות וחומרי חיטוי 
והדברה ל-4 יחידות: עופות, חיות משק, דגים וחיות מחמד.

חיות משק
ברק פורת תזונאי בחברה בתחום מעלה הגירה גר במושב 

היוגב נשוי ואב ל-3 ילדים. לברק תואר ראשון ושני 
מהפקולטה לחקלאות והוא עובד משנת 2009 בתחום המזון 
לבקר ולצאן, ובחברת 'פיברו' החל משנת 2012. ברק מספר 
״הרפת הישראלית מאוד אינטנסיבית ביחס לרפתות חלב 
במקומות אחרים בעולם, הרבה כתוצאה ממחסור בשטחי 

גידול ובמשאבים. לכן, יעילותנו ושרידותנו בענף נמדדת 
ביכולותינו למקסם את ביצועי ותפוקת הפרה. בישראל כל 

רפת החלב מוזנת באמצעות בלילים שזה אומר מגוון חומרים 
במנה. בכדי לייצר מנה יעילה ומגוונת לפרה הרפתן צריך 

להחזיק בין 15 ל-20 מרכיבי מזון וחומרי גלם. ברגע שיש לך 
מרכז מזון גדול המשמש הרבה משקים, הדבר קל יותר. מרכזי 

המזון שבארץ מאוד ייחודיים. ברוב העולם, החקלאי מייצר 
לעצמו את המנה, בעוד שבארץ עיקר הייצור נעשה במרכזי 

מזון. רוב מרכיבי המנה בארץ מיובאים והדגש מטבע הדברים 
הוא על מזון איכותי לקבלת תפוקה מקסימלית מהפרה. 

חברת פיברו היא מהחברות 
המובילות בתחום תוספי המזון 
והתרופות לבעלי חיים בישראל. 

יאיר המר מנהל תחום חיות משק 
בחברה ״היתרון שלנו הוא שאנחנו 
נשענים על הפיתוח, הידע והניסיון 
של חברת פיברו העולמית יחד עם 
הניסיון הרב והמומחיות המצטברת 

בארץ. ובעצם אנחנו מספקים 
פתרונות למרבית תוספי המזון 

והתרופות למשק החי החקלאי" •

ראובן זלץ

חברת פיברו ישראל,
500 לקוחות מרוצים

הרפת הישראלית מאוד אינטנסיבית ולכן פרה בריאה מניבה יותר חלב. המר
חייבים למקסם ביצועים ותפוקה. פורת
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המזון כמרכיב מרכזי ברפת
יש לזכור כי המזון ברפת, מהווה כ-60 אחוז מסך ההוצאות. 

המזון הינו נושא קריטי הן מהפן הכלכלי והן מהפן הבריאותי 
ולכן אנחנו משתדלים ומצליחים באמצעות סל מוצרים 

איכותי הכולל תוספי מזון, תרופות מניעתיות ועוד לחדד 
ולשפר את הבריאות, הביצועים והריווחיות של העדר 

הישראלי." יאיר המר תושב נהלל, טייס לשעבר בחיל האוויר 
ונחשב לאחד מאנשי השטח המוכרים והידועים בענף. המר 

משמש כמנהל שיווק תחום חיות המשק בחברה. בן למשפחת 
רפתנים לשעבר, המכיר היטב את הענף ושוק החלב בישראל. 

המר "אנחנו יורדים לרזולוציות מעמיקות ומנסים לכוון 
למוצר איכותי יותר. ככול שהרפת נעשית אינטנסיבית, יש 

לזה מחיר מסוים ואנחנו מביאים פתרונות למציאות בה הרפת 
פועלת. אנחנו בעצם נמצאים בחלק הבלתי נראה במזון, אבל 

אי אפשר בלעדינו, הפרה לא תוכל לעמוד בנטל. התוספים 
שלנו חייבים להיות במנות". המר מדגיש ואומר "אנחנו בסופו 

של דבר באים לדאוג לבריאות הפרה כי אנו מאמינים שפרה 
בריאה תניב יותר חלב ווחלב בריא. אנחנו מייצרים מיקרו 

מינרליים וויטמינים שאותם מערבבים בבלילים במרכזי 
המזון או במשקים.   לחברת "פיברו" 3 מפעלים בארץ, 

מפעל לתרופות ופרמיקסים בפתח תקווה, מפעל לתרכיבים 
וחיסונים בבית שמש ומפעל כימי ברמת חובב. 

חקלאות ירוקה 
אחד מהנושאים המעסיקים רבות את החברה, כחלק 

מה'טרנד' הבריאותי, הירוק, הינו מחקר ופיתוח של מוצרים 
ידידותיים לסביבה ולבעלי החיים. יאיר המר "אנחנו 

מאמינים בבעלי חיים בריאים, זו נקודת המוצא שלנו. אנחנו 
פועלים רבות בפיתוח מוצרים ירוקים למניעת מחלות כחלק 

מהתפיסה הרווחת כיום של חקלאות ירוקה וידידותית. חברת 
'פיברו' היא מהמובילות בתחום ומשקיעה משאבים רבים 
במחקר ופיתוח. יש לנו את תוסף המזון המתקדם בעולם 
לחיזוק המערכת החיסונית וטיפול בעקות. צריך לזכור כי 

בתוך העולם הכלכלי שבו אנו פועלים, התחום הירוק הולך 
ותופס תאוצה וזה למעשה הכיוון החדש שכבר כיום מאוד 

משמעותי".  המר ממשיך ומפרט "חלק מהרעיון שלנו זה 
שאנחנו רוצים להגיע ללקוח הסופי עם חבילת מוצרים שלמה. 
פרמיקסים של מינרלים וויטמינים, כמה סוגים של שומן מוגן 

המתפרק במעי. מוצרים לטיפול במחלות כמו, קטוזיס, מחלות 
המלטה ותוספי בריאות אחרים. אנחנו המשווק הבלעדי של 

חברת 'מעברות' המייצרת תחליפי חלב לבקר וצאן ומשווקים 
תרופות וחיסונים לבקר ולצאן. בניגוד למקומות אחרים 

בעולם, הרפתן הישראלי מאוד מעורב, מלומד ודעתן והוא 
זה שמחליט בסופו של דבר על טיב ואיכות המזון והתוספים 

הניתנים לבעל החיים". באשר למוצרים חדשים אומר ברק 

החברה הגדולה בשוק
פיברו החברה הגדולה בשוק חיות המשק, מתמחה בייצור 

ושיווק של פרמיקסים, תרופות, חיסוני ותוספי מזון. 
חברת פיברו מובילה גם בתחום משמרי תחמיץ ובליל.  

יאיר המר "אין ספק, שמבחינה כלכלית יש להשתמש 
במשמרי בליל ותחמיץ ולמנוע קלקולים ועובשים בכדי 

לשמור על מזון איכותי וטרי שיגביר את תפוקת הפרה".  
מהמוצרים המובילים של החברה אפשר למנות את 
האומניג'ן, וירג'יניאמיצין, חלבית, פרמיקס מינרלים 

וויטמינים, בווי ספריי 99, קופוסיל, חיסון דבר, חיסון 
קטרת העור, חיסון אבעבועות צאן, סימום מעיים, 

פנפלור, רקוקם, ג'נטה, אמוקסי, קופוליט, פקטוליט... ▲

פתרונות ניקוי מקיפים
למשק הבקר והחלב
מכונות שטיפה בלחץ מים גבוה וקיטור, 
מונעות על ידי: מנועי חשמל, דיזל ובנזין

מכונות שטיפת רצפות מולכות ורכובות 
ומטאטאים מכאניים ומונעים

פתרונות מקיפים למשק הבקר 
•  מערכות חיטוי ושטיפת רכבים בכניסה לרפת

•  קני הקצפה לניקוי וחיטוי מלונות יונקים
•  מכונות שטיפה בלחץ גבוה לשטיפה יסודית של מכוני חליבה

•  חצרות המתנה ועוד.

מבחר המכונות הגדול והניסיון הרב בעבודת שטח אשר מצויים 
בחברת י. יהב מאפשרים התאמה מדויקת לצרכי הלקוח.

052-8804915 | טל. 04-8718001 | 
פקס. 04-8718013

www.y-yahav.co.il

חברת י. יהב משווקת ומתקינה מורשית 
של מיכלי מים לשעת חרום מבית “נטפים”

ומספקת פתרון כולל משלב תכנון המערכת 
ועד התקנתה בשטח

חג אביב שמח
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״אנחנו כל הזמן בתצפיות לקראת פיתוח מוצרים או מציאת 
מוצרים חדשים. אנחנו עם החשיבה קדימה, בין השאר בזכות 
חברת האם בארה״ב המשקיעה במחקר ופיתוח תקציבי עתק". 

אתם פונים גם לשוק הצאן ?
״כן בהחלט, לרשותנו מגוון רחב של מוצרים לענף הצאן, וכן 

חיסונים כמו אבעבועות ודבר הצאן. זהו תחום חשוב מאוד 
מבחינתנו. אנחנו למעשה החברה העיקרית במחקר ופיתוח 
בענף הצאן. לקחנו על עצמנו אתגר גדול בקידום ענף הצאן 

במגזר הבדואי בדרום ואנחנו רואים בזה הרבה הצלחה. 
אנחנו מוכרים מוצרים גם ביהודה ושומרון ורואים שם 

התקדמות ברמת הגידול. אנחנו מאמינים כי הדרישה לחלב 
צאן רק תעלה".

שירות מהחרמון ועד אילת
מחלקת השיווק והמכירות לתחום חיות המשק בפיברו ישראל 

מעסיקה 4 אנשי מכירות, תזונאי, 2 ווטרינרים וכחמישה 
יועצים חיצוניים בכדי לתת למשק את התמיכה והייעוץ 

הטובים ביותר. המר "חלק מהחוזק שלנו זה שהמגדל רואה 
בנו מקור ידע ולהתייעצות בבעיות שצצות וזאת מעבר לצד 

השיווקי כלכלי. אנחנו הרבה יותר מחברה כלכלית, אנו 
רואים עצמנו כחברים, יועצים ומלווים של המגדל וכשותפים 

אמיתיים לדרך. היתרון שלנו הוא שאנחנו נשענים על 
הפיתוח, הידע והניסיון של חברת 'פיברו' העולמית והידע 

שלנו כאן בארץ. ובעצם אנחנו מהווים פתרון למרבית תוספי 
המזון והתרופות למשק החי החקלאי. אנו שמים דגש מיוחד 

על שירות ללקוחות והדרכה מקצועית בכל רחבי הארץ. 
המשאיות שלנו מגיעות מהחרמון ועד אילת. אנחנו היחידים 
שעושים זאת כחלק מהחיבור עם היצרנים ומתן שירות. אין 

מקום שאליו אנחנו לא מגיעים".

האם החברה מאמינה ברפת הישראלית ואיך 
היא נערכת לשינויים הצפויים בענף?

המר ״בהחלט, אנחנו מאמינים גדולים בענף החלב הישראלי, 
יש כאן ענף מקצועי, איכותי ואין לנו ספק כי הענף ימשיך 

להתפתח ולצמוח. ברור שצריכת החלב תגדל וגם צריכת 
הבשר תגדל ואנחנו נהיה שם לאורך כל הדרך. אנחנו ללא 

ספק נצטרך להתאים את עצמנו למציאות וככול שהעסק יהיה 
אינטנסיבי יותר, אנחנו נשמור על רמת המוצרים והשירות 

שלנו. כיום אנחנו מוכרים ישירות ל-500 לקוחות וזה הכוח 
שלנו, הענף משתנה כל הזמן ואנחנו נשתנה יחד איתו״. ▲

צוות השיווק של תחום חיות המשק בפיברו ישראל

ניסיון של למעלה מ-40 שנה בענף ההובלה
רכבי משא שנבנו עם ארגזים בנפחים גדולים מאוד להובלת בלילים / גרעינים /   ✸

תחמיצים ועוד חומרים נפחיים
הובלת תוצרת חקלאית מכל סוג ולכל יעד: מגד"ש / מחסני היבואנים / נמלי ישראל   ✸

עם כל סוגי המשאיות: הייברים - רמסות -  סמיטריילרים - גרר לוביטריילר
הובלה במיכליות שואבות של נוזלים  ✸

הובלות חציר עם נתמכים חדישים בשוק  ✸
הובלת בקר עם טריילרים חדשים ומתקדמים  ✸

חיימזון החזקות בע"מ - מובילים הצלחות
www.haimzon.co.il |  haimzonoffice@gmail.com  |  08-8503211  |  8311001 ת.ד. 1084 קרית מלאכי

יש מובילים.... ויש 
מובילים בתחום!!!

נהגים 

מקצועיים 

ותיקים ובעלי 

ניסיון עשיר

לכל מטרהנגררים מסוגים שונים ומתקדם הכולל צי רכב ייעודי חדש 

אשמח לגייס גם אתכם למערך ההובלה שלנו!
henhaimzon@gamil.com   050-8870015 חן חיימזון
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