
למרות הדיונים האינטנסיביים שמתקיימים 
בימים אלו בין משרד האוצר, משרד החקלאות, 
רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל, הודיעה 

רשות המים על קיצוץ מכסות המים השפירים 
לחקלאים ל-261 מיליון קוב במקום צריכה של 

310 מיליון קוב לשנת 2018 באופן שרירותי 
וללא כל פיצוי לחקלאים. התאחדות חקלאי 

ישראל " זהו יום שחור למדינת ישראל. רשויות 
המדינה החליטו לפגוע בכבשת הרש- חקלאי 

ישראל". בהתאחדות חקלאי ישראל מדגישים 
כי החלטה זו נעשתה למרות פנייתו של שר 

החקלאות, אורי אריאל במכתב לשר האוצר, 
משה כחלון ובו הוא הודיע כי הוא תומך בעמדת 
ההתאחדות חקלאי ישראל לקיצוץ מרצון של 30 
מיליון קוב תמורת פיצוי ישיר לחקלאים של 90 
מיליון ש״ח. ומקווים כי שר האוצר, משה כחלון 

ושר החקלאות, אורי אריאל יתערבו בסוגיה 
ויפתרו את המשבר לשינוי רוע הגזירה. ▲

התאחדות חקלאי ישראל 
"קיצוץ המים לחקלאות, יום שחור"
התאחדות חקלאי ישראל על ההחלטה לקצץ במכסות המים לחקלאות 

ללא כל פיצוי לחקלאים: "זהו יום שחור למדינת ישראל. רשויות 
המדינה פוגעות בכבשת הרש - חקלאי ישראל" •

פרויקט ערבה החל בשנת במאי 2015 וזאת לאחר משבר של 
סגירת רפת קטורה ותוצאות כלכליות ירודות ברוב הרפתות 

ושונות גדולה ברווחיות בין הרפתות. בעקבות החלטת של 
ההתאחדות, מועצת החלב, מחלבת יוטבתה, משקי ערדום 
ורכזי המשק בקיבוצים, הוחלט על פרויקט ערבה לשיפור 

רווחיות רפתות הערבה. חברת פרוג'קט בר נבחרה להוביל 
ולרכז את הפרויקט ובהובלה מקצועית של אמנון מליחי 

מנהל רפת פארן הזוכה מדי שנה לשבחים ופרסים על 
איכות החלב והרווחיות. אמנון "להערכתי סוד ההצלחה 

של הפרויקט הינו היכולת לתת סל כלים המתאים לכל רפת 
לצרכיה המיוחדים. רפתות מסוימות נעזרו יותר בליווי 

מקצועי בתחום בריאות העדר, רפתות אחרות בתחום תזונה 
או רכש משותף ומעל הכל, הקמת הנהלות רפת בקיבוצים, 

בשיתוף מרכז המשק והגזבר. דבר זה יצר שותפות והזדהות 
מלאה של מקבלי ההחלטות בקיבוצים עם הרפתות והפיכת 

הרפת כמוקד כלכלי בקיבוץ ומשום כך, אושרו השקעות 
ברפתות במבנים, בציוד ובצינון, דבר שהביא ביחד עם כל 

הגורמים שציינו לשיפור משמעותי ברפתות הן בכמות 
ובאיכות החלב והן בתוצאות הכלכליות". ממוצע הרווחיות 

בתחילת הפרויקט בכל הרפתות עמד על 21 אגורות 
לליטר ובתוצאות 2017 עמדו התוצאות על 46 אגורות 

לליטר. אמנון "אין לי ספק שתוצאות אלו הן תוצאות של 
שיתוף פעולה מלא מצד מרכזי המשקים, הרפתות, ערדום, 
התאחדות, מועצת החלב ומחלבת יוטבתה. אני מאחל לכל 

רפתות הערבה שהתוצאות ימשיכו להשתפר גם בעתיד".  ▲

פרויקט ערבה ימשיך שנה נוספת
בעקבות הצלחת הפרויקט ברפתות הערבה, הוחלט להמשיך את הפרויקט. אמנון בר פלד 

מנכ"ל פרוג'קט בר, החברה המובילה את הפרויקט מזה 3 שנים אומר לנו "הקיבוצים בערבה 
החליטו על המשכו של פרויקט ערבה ואנחנו שמחים על ההחלטה, בהובלת משקי ערדום" •

רפתות הערבה החליטו על המשכו של פרויקט ערבה
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