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״למעשה הרפת היא חלק 
מהמשפחה מאז שהגענו לכאן, 

מאז ומעולם היינו קשורים 
לרפת והיא תמיד היתה במרכז 

החיים שלנו״

המושב השיתופי אחיהוד עלה לקרקע בשנת 49, על ידי גרעין 
אנשים מעולי מתימן. 59 משפחות, רובם עדיין מתפרנסים 
מחקלאות ובמושב פועלות 24 רפתות שזה בהחלט מספר 

גבוה ביחס לגודל המושב ולמצב העכשווי במושבים אחרים 
ברחבי הארץ. הנוף מרפת מנצור מהמם, הגליל נפרס ללא 

גבול, נוף הררי, ירוק, נוף הגורם לך להתאהב בחבל ארץ 
זה. רחוק מהמולת המרכז, אתה פוגש אנשים המתפרנסים 

מחקלאות, אנשי אדמה, העובדים מסביב לשעון לפרנסתם. 
רפת "עוז החלב" של שבט מנצור מוכרת מאוד בקרב אנשי 

הענף, מעוז, 'ראש ממשלת' הרפת המשפחתית ושר האוצר, 
הוא איש המאמין בענף ואף השקיע ומשקיע את כול הונו 

ברפת המשפחתית וחינך את ילדיו ונכדיו לעבודה קשה. 
אך לא זו בלבד, שבט מנצור קשר את עתידו בענף, ברפת 

המשפחתית עובדים, כל בני המשפחה, מרונן, הבן של מעוז 
המנהל את הרפת ביום יום, דרך ילדיו, ילדי אחיו, כולם שם, 
נותנים כתף למפעל המשפחתי. שלושה דורות של משפחה 

אחת שקשרו את גורלם בענף החלב. 

הרפת היא חלק מהמשפחה
חיים מנצור, הסב ואביו של מעוז, ממייסדי המושב וממקימי 
הרפת, שהחל את העבודה עם 3 פרות והאמין כבר אז ברפת 

המשפחתית. מעוז מספר ״למעשה הרפת היא חלק מהמשפחה 
מאז שהגענו לכאן, מאז ומעולם היינו קשורים לרפת והיא 

תמיד היתה במרכז החיים שלנו״. מעוז "רפת "עוז החלב" היא 
רפת בעלת 4 מכסות, 2.5 מיליון ליטר לשנה מכסה, כ-220 

24 עמדות. מרכז מזון אמבר  scr חולבות, 3 חליבות ביום מכון
שער העמקים המייצרים חלב מהדרין למחלבת שטראוס 

כמובן. בכנס האחרון זכתה הרפת לתעודת הוקרה ולשבחים 
על פעילותה ואיכות החלב שלה. כאמור, רונן מנצור מנהל את 

רפת "עוז החלב" של שבט מנצור באחיהוד

שבט מנצור לדורותיו

רפת "עוז החלב" של שבט מנצור 
במושב אחיהוד היא ללא ספק, 

יכולה בקלות להוות דוגמא כיצד 
אמורה להיראות רפת משפחתית 

בעידן החדש. לצד השקעות עתק, 
ראיה לטווח ארוך, דור המשך 

ועבודה קשה, נבנתה רפת לתפארת. 
על כל המפעל המשפחתי המיוחד 

הזה מנצח ראש השבט, מעוז מנצור. 
התוצאה, רפת איכותית בכל קנה 
מידה, שמעבר להערכה ולהוקרה, 

היא מתקרבת בגודלה לרפת 
קיבוצית ויכולה להתפתח כמעט 

ללא גבולות •

מאמינים בענף החלב. מעוז
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הרפת וכמו שהוא אומר לנו בחיוך "אני חי ברפת יותר מאשר 
בבית, זה אמיתי, אנחנו מאמינים בעבודה קשה. השקעה 

בגנטיקה ומעקב צמוד אחר כל מה שנעשה ברפת, הקפדה על 
פרטים קטנים״. כששואלים אותו על הסוד להצלחה משיב 
רונן ״אין ספק כי הכל זה עניין של עבודה יום יומית קשה 

וכמובן בדגש על רווחת הפרה ואיכות החלב. כל בני המשפחה 
נותנים יד ועובדים כאן ברפת וכולם במשפחה מבינים את 

חשיבות הרפת במרקם המשפחתי, הן בכלכלת המשפחה והן 

בעבודה. הרפת הינה דרך חיים של המשפחה וכל בני המשפחה 
נותנים יד, כל אחד לפי יכולתו, הם נותנים מתי שצריך״. על 
איכות החלב אומר רונן ״שווה לייצר חלב איכותי כי ראשית 

זה מוכיח שהפרות בריאות וטוב להם ואנחנו מתוגמלים 
בהתאם. ממוצע של 140 אלף תאים סומאטים ואנחנו כל הזמן 

מכוונים גבוה". באשר לשפכים והתקנות החדשות אומר רונן 
״עדיין לא הגענו לזה, בודקים את הנושא ומתכוננים. אנחנו 

בהחלט מודעים לעניין וניערך בהתאם״. 

איך אתם רואים את ההסכם המוצע ומה 
דעתכם לגבי העתיד?

רונן "ההסכם כפי שהוא הוצג לנו לא יעבור, זו הפקרות 
שתגמור את הרפת המשפחתית. אני סומך על נציגנו שיפעלו 

למעננו ואו שיביאו הסכם טוב יותר או שנמתין למתווה 
אחר״. מעוז "נפגשנו לפני כחודש וחצי עם שר האוצר שבא 

לביקור בכפר יהושוע ומקווים שמה שהוא הבטיח לנו הוא גם 
יקיים. כחלון הבטיח לשמור על המשק המשפחתי ולא יתן 

לפגוע בו, בכל מקרה אנחנו נערכים לכל תרחיש עתידי" מעוז 
מוסיף ומבהיר "מבחינתנו אנחנו מוכנים לקבל מכסות נוספות 

כבר מחר בבוקר, אנחנו מוכנים לכך, רק שיתנו".  ▲

השקעות אדירות. המכון החדש.

קשה שלא להתפעל מהרפת החדישה של שבט 
מנצור, המורחב וההשקעות האדירות שנעשו 

בשנים האחרונות ברפת, בציוד, בתשתיות 
ובמבנים. אין בכלל ספק כי זוהי מהרפתות 

המושביות המרשימות ביותר שראינו. רפת חדשה 
שהועתקה מהמושב בשנת 2009 ובהשקעה של 
מיליונים, רפת משפחתית, הבן רונן ובנו נאור 
מנהלים, 3 תאילנדים. רונן "זה הבסיס אך כמו 

שציינתי וכפי שאתה רואה, יש כאן בני משפחה 
נוספים וכמובן ראש הממשלה שלנו, האבא שלי, 
המנצח על כל העסק", מסיים בחיוך רונן״. רפת 

"עוז החלב" היא רפת שהתכוננה לעתיד ואין 
בכלל ספק כי היא דוגמא נהדרת לרפת משפחתית 
עתידית המשלבת מספר מכסות, השקעות ונדמה 

כי העתיד של רפת "עוז החלב" מובטח, בכל מתווה 
או הסכמים עתידיים.

עבודה מסביב לשעון. רונן

����� �������� �������� �� ����� ������.indd   42 5/23/18   8:35 PM


