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גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושליםמשק הבקר והחלב 390

יובל רחמילביץ משמש כ- 6 שנים כמנכ"ל חברת אפימילק, 
מהחברות המובילות בעולם לפיתוח וייצור מערכות 

ממוחשבות לרפת המודרנית ואחת מהחברות המשפיעות 
ביותר בתחום זה בישראל. כמי שגדל במושב באר טוביה 

ברפת המשפחתית, יובל מכיר היטב את הענף ומחובר אליו 
מאז ילדותו. לאחר הצבא הוא פנה ללימודי תואר ראשון 

בהנדסת אלקטרוניקה ותואר שני במנהל עסקים. הוא החל 
את הקריירה בעולם פיתוח טכנולוגיות ולאחר 7 שנים בעמק 

הסיליקון קיבל הצעה לנהל את אפימילק ומאז הוא כאן, שוקד 
על המשך צמיחת החברה. 

המגמות בעולם?
"צריך לזכור כי שוק החלב הוא שוק חופשי והוא עומד 

בכל כללי הכלכלה של היצע וביקוש. המחיר מושפע בעיקר 
מהתפוקה של יצרני החלב הגדולים בעולם. לצורך העניין, 
המחלבה הגדולה בניו זילנד )פונטרה(, היא למעשה אחד 

מהשחקנים המשמעותיים בקביעת מחיר אבקת החלב 
בעולם ביחד עם מספר מצומצם של יצרנים גדולים נוספים. 

הרעיון הוא שאבקת חלב מהווה גורם מאזן למחיר החלב 
הטרי בעולם. החלב בתצורת אבקה הוא זול להעברה ממקום 
למקום, לכן מחיר האבקה מהווה את נקודת הייחוס החשובה 

ביותר לקביעת מחיר חלב טרי.  מחירי החלב בעולם הגיעו 
לשיא בסוף 2014. אך כתוצאה משנה ברוכה בייצור חלב 

בעולם ומהחרם של המערב על רוסיה, תוך חודשיים 
המחירים קרסו ובתחילת 2015 ירד המחיר בכ- 50 אחוז 

ממחירי השיא שנרשמו ב-2014. מאז, המחיר נע סביב 1.2 
שקל לליטר, בתקופות מסוימות מתחת למחיר זה ובתקופות 
מסוימות מעליו. ישראל היא לא המקום היחיד בעולם שבה 

הרפת לאן, מגמות בעולם וההשלכה 
על ישראל, זה נושא ההרצאה של 

מנכ"ל אפימילק בכנס מדעי הבקר. 
בראיון ל'משק הבקר והחלב' מדבר 
יובל על משק החלב העולמי והענף 
בישראל, מסמן כיוון לשנים הבאות 
ואומר "התופעה של מעבר לרפתות 
גדולות היא בלתי נמנעת". בלעדי •

התופעה של מעבר מרפתות קטנות לגדולות הוא בלתי נמנע בגלל 
היעילות והפן הכלכלי

ראובן זלץ

מנכ"ל אפימילק יובל רחמילביץ:
"מנגנון המכסה הינו כלי יעיל 
וטוב ואני מקווה שלא יוחלף"

מתכננים את הרפת בשבילך

מובילים בתכנון רפתות ומכוני חליבה
אגרופלן בע”מ  מהנדס אבנר הורביץ
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איור 1
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מחיר החלב נע סביב המחיר המוכר של 1.8 שקל לליטר. 
יש מקומות שבהם המחיר גבוה יותר, תלוי בעלות הייצור 
של חלב באותו אזור והיכולת הלוגיסטית להביא חלב טרי 

לאזור. עלות הייצור בישראל נחשבת לגבוהה ביחס למקומות 
אחרים בעולם, בעיקר בגלל מחירי המזון ותנאי מזג אוויר 

קיצוניים, על כן מאוד סביר בעיניי שמחיר החלב בשוק 
הישראלי יהיה גבוה יותר". 

מה באשר להגנות לרפתנים שמסופקות
על ידי המדינות?

"בגדול ההגנות מוגבלות והן הולכות ומצטמצמות משנה לשנה 
בכל רחבי העולם, כשהמהלך האחרון הגדול נעשה באירופה 

ב-2015, שם בוטלו המכסות. ראוי לציין שאירופה היא עדיין 
יצרנית החלב הגדולה בעולם. ביטול המכסות גרם לסגירה 
בהיקפים משמעותיים של רפתות קטנות באירופה. אך כך 

גם קורה ברחבי העולם, לדוגמא, בארה"ב בשנת 2017 80%- 
מייצור החלב נעשה ברפתות של  מעל 500 פרות. מהטעם 

הפשוט, רפת של 500 פרות יעילה כפליים מרפת של 50 פרות, 

זה התחשיב. התופעה של מעבר מרפתות קטנות לגדולות הוא 
בלתי נמנע בגלל היעילות והפן הכלכלי". 

היכן נמשיך לראות רפתות קטנות אם בכלל?
"נמשיך לראות רפתות קטנות בכל המקומות בהם יש מגבלות 

קרקע. כמו כן, במקומות רבים הרגולטור מגביל את הגודל 
והכמות של הרפתות הגדולות. ישראל היא דוגמא טובה 

למדינה עם מגבלות קרקע. מצד שני, המושבניקים הבינו כי 
יש צורך לאחד כוחות ומכסות והסיכוי לשרוד כלכלית טמון 
באיחוד כוחות. יש צורך בחיבור רפתות קיימות. היבט נוסף, 
מיצוי הפוטנציאל הגנטי, כלומר להשתמש בטכנולוגיה בכדי 
להוציא יותר תפוקה מפחות פרות ופחות מזון. היבט שלישי 

הוא צמצום בכוח האדם, כלומר להישען יותר על רובוטיקה". 

הרפת בעוד עשר שנים?
"אני אופטימי לגבי הרפת ישראלית, אין ספק שמספר הרפתות 

ירד אך הענף ימשיך להיות ענף רווחי ומשגשג והתוצר של 
שהמחלבות מפיקות מהחלב הישראלי הוא מהאיכותיים 
והמשובחים בעולם. אני צופה שכך זה גם ימשיך בעתיד".

מעורבות ממשלתית?
"חקלאות בעולם לא מתקיימת ללא תמיכה ממשלתית 

והמחשבה שתהיה בישראל  חקלאות משגשגת ללא תמיכה 
והכוונה ממשלתית, הינה מופרכת מיסודה. צריך להבין כי גם 

אם לא תהיה מכסה, צריך לנהל את העסק הזה. מנגנון המכסה 
בישראל מאפשר ניהול וזה בהחלט כלי טוב ואפקטיבי ואני 

מקווה שלא יוחלף".

אפימילק בשוק העתידי?
"התפקיד של אפימילק בעולם שלנו מאוד ברור -  להשתמש 

בטכנולוגיה מתקדמת כדי לייצר יותר חלב עם פחות פרות, 
ובעתיד הלא רחוק לצמצם את כוח העבודה הנדרש ברפת על 

בסיס פתרונות אוטומציה חדשניים".     ▲

איור 2

יש צורך בחיבור רפתות קיימות, 
הדבר הנוסף, מיצוי הפוטנציאל 

הגנטי, זאת אומרת להשתמש 
ביותר טכנולוגיה, בכדי להוציא 

יותר תפוקה מפחות פרות 
ופחות מזון
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