
שיחה עם רפתן
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גל בן יוסף, גר במושב מאור בעמק חפר נשוי ואב ל-3 בנות. 
גל: ״כילד אני זוכר את אבי כמנהל הרפת בקיבוץ משמר 

העמק, בגיל שנתיים היתה הפעם הראשונה שהייתי ברפת 
ומאז הרפת היא חלק מחיי ומחיי משפחתי. כשהייתי בן 17 

ההורים עזבו את הקיבוץ והקימו רפת משפחתית במושב 
גבעת יואב". גל עבר שירות צבאי בסיירת צנחנים והשתחרר 

ממילואים בדרגת סרן. עבר קורס מאבטחים במשרד הביטחון, 
עבד כשנה כמאבטח בחו"ל, טיול ועבודה בארה״ב ולאחר 

כעשר שנים חזר גל לרפת המשפחתית ועסק בגידול עגלים.

הרפתות יגדלו כחלק מהתהליך העולמי
את הרפת הקיבוצית הראשונה החל לנהל בשנת 1999 ומאז 

הוא מנהל את רפת המושב השיתופי הבונים. גל: ״כשהתחלתי 
לנהל את רפת הבונים, הרפת לא מיצתה את היכולות שלה 

באופן אופטימלי, לשמחתי הצלחנו להפוך אותה לרפת 
מצוינת המהווה מקור לגאווה מקצועית וכלכלית. גל "לאחר 

ההצלחה ברפת הבונים התבקשתי ללוות, מקצועית וניהולית, 
רפתות אחרות במקביל להמשך ניהול רפת הבונים. ב 2008 

הוצע לי להיות מנהל מקצועי של פרויקט להקמת רפת גדולה 
במערב תורכיה  ועסקתי בכך במשך של כ - 6 שנים של הקמה 

וליווי. בשנת 2014 מוניתי לתפקיד מנכ"ל רפת חוף השרון 
ונכון לעכשיו אני שקוע כל כולי בניהול 2 הרפתות הבונים 

ורפת חוף השרון, ומאוד נהנה מהתהליך והעבודה".

גל בן יוסף מנהל שתי רפתות, 
רפת במושב שיתופי הבונים ואת 
אחת מהרפתות הגדולות בארץ, 
"רפת חוף השרון". מדובר באיש 

מקצוע בעל שם בענף החלב, המלווה 
את הרפת הישראלית שנים ארוכות. 

בראיון שערכנו מדבר גל בן יוסף 
על ענף החלב והרפת הישראלית, 

השינויים שחלים בהם ונותן טיפים 
חשובים למנהלי רפת גדולה, טיפים 

הטובים בעצם לכל מנהל רפת באשר 
הוא. בהחלט שווה להקשיב לו •

הרפתן הישראלי בשורה הראשונה בעולם. גל

ראובן זלץ

גל בן יוסף
"מדינת ישראל וענף החלב חייבים 

לשמור על הרפת המשפחתית"



]53[

איך אתה רואה את עתיד הרפת הישראלית?
״הרפתות בארץ יגדלו כי התהליכים בישראל לא יכולים 

להיות מנותקים מהעולם ואם נשווה, לדוגמא, בארה״ב אז 
נראה שהרפתות גדלות כל הזמן. זה חלק מהתהליך העובר 

על העולם, גם באירופה המצב דומה והכוונה בדבריי לרפתות 
קטנות כמובן. כי רפת של 1000 חולבות לא חייבת לגדול״.

אתה בעצם מחזק את הטענה של המושבניקים?
"לייצר חלב ביחידות ייצור קטנות זה יקר יותר בעיקר בנושא 

כוח האדם. להגיד לך שאני משתגע על התהליך, ממש לא, אבל 
זו המציאות ואנחנו כמגדלים חייבים להיערך לקראתה״.

איפה אתה בוויכוח בין מושבים לקיבוצים?
״יש לענף אינטרס חשוב לשמור על כולם ועל כל המגדלים 

שימשיכו לייצר חלב, הרפת המשפחתית חשובה לענף מעבר 
להיבט הכלכלי גם בהיבט הציוני, חיזוק הפריפריה ושמירה 

על אדמות מדינה. אני חושב שהדרך לשימור הרפת הקטנה, 
היא על ידי תמיכה ממשלתית כמו שנעשה במקומות שונים 

באירופה. הממשלה חייבת לשמור על הרפתות המשפחתיות 
כחלק ממדיניות כוללת״. 

משרד החקלאות מאשר כל הזמן פתיחת רפתות 
קטנות, איך זה מסתדר עם הגדלת יחידות 

היצור ברפת הישראלית?
״יש בעיה עם ההתנהלות הזו, כי אותו רפתן בעל רפת קטנה 

שאין לו אפשרות להתרחב ובהנחה שהמגמה תימשך, לא 
תהיה לו אפשרות להישאר ריווחי. אני מגיע מרפת משפחתית 

ואני לגמרי בעד העמדה שיש לשמור על ייצור החלב 
במושבים. דרך אגב זה המצב בכל ענפי החקלאות, הגדלה של 

יחידות הייצור, זו הדרך היחידה של החקלאים, לשמור על 
רווחיות  ולתת לצרכן מוצר במחיר תחרותי. יחד עם זאת, 
מדינת ישראל היא לא תכנית חיסכון ולא תכנית השקעות 

ואסור לנו כמדינה מוקפת אויבים להיות תלויים בייבוא 
מוצרי מזון בסיסיים כמו חלב ומוצריו. כמו שמדינה משקיעה 

בכבישים ,נמלים ,רכבות, תחנות כוח וכול תשתית אחרת, 
המדינה חייבת לשמור על הביטחון תזונתי של אזרחיה, על 

ההתיישבות ועל חיזוק הפריפריה. הרפתות כחלק משמעותי 
מענפי חקלאות, מהוות נדבך חשוב שהמדינה חייבת לשמור 

ולהגן עליו מעבר להיבט הכלכלי״. 

הבעיות בענף?
״הייתי מאוד רוצה שהרפתנים יתחילו לנהל בעצמם את ויסות 

ייצור החלב מול המחלבות על ידי סוג של תאגיד שינוהל על 
ידי המגדלים. הייתי מאוד שמח אם משרד החקלאות יהיה 

סוף סוף משרד המייצג את החקלאים ואת הבעיות הגדולות 
של החקלאות בישראל ופעילותו תהיה תומכת ומעודדת 

חקלאות, נושא שבכל העולם כבר הבינו. חשוב שנושא 
החקלאות יטופל בישראל על ידי אנשים המבינים את חשיבות 

הנושא. כיום, לצערי, משרד החקלאות פועל פחות עם 
החקלאים ויותר עם משרד האוצר וצר לי על כך״.  

הרפתן הישראלי?
״הרפת הישראלית היא חלון ראווה לעולם כולו, מדינות כמו 

ניו זילנד, הולנד, ומדינות נוספות במערב אירופה לוקחות את 

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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ישראל כדוגמא, ולומדות מאתנו ומהיכולות המקצועיות שלנו. 
אנחנו ענף מתייעל ומשתפר באופן תמידי, ענף המייצר חלב 
בתנאי שוק משתנים ועומסי חום קיצוניים. לרפתן הישראלי 

יש יכולת תגובה מהירה להתמודדות במציאות משתנה. 
היכולת לשמור על שגרת יום, כול אלה מעמידים את הרפתן 

הישראלי בשורה של הטובים בעולם״. 

ולסיום חייבים מילה על הזנת הפרות ברפת 
הבונים בפשתן?

״לפני שנתיים פנו אלינו תנובה לגבי מוצר חדש הנקרא "חלב 
משק". הייחודיות של המוצר הוא שבחלב פרות המוזנות 

בגרעיני פשתן אחוז האומגה 3 מוכפל. ברפת הבונים החלטנו 
לנסות את הכיוון הזה ואנחנו מזינים את הפרות במוצר המכיל 

גרעיני פשתן. עם זאת, יש יותר קושי באיזון המנה וקיימת 
ירידה באחוז השומן בחלב. בהסדר שלנו עם תנובה אנחנו 
מפוצים על הקשיים הללו״. יש לציין כי גם רפתות הרדוף 

ורפת בית הספר החקלאי שפיה נכנסו לסוג ההזנה הזה. 

גל נותן טיפים לניהול רפת גדולה
״ברפת של 1000 חולבות ומעלה, חשוב ששגרת היום   •
תתבצע ללא מאמץ. אם יש מאמץ שכזה, חשוב לפעול 

לטפל בו עד שיעלם. בשביל להיות מסוגל להתקדם אתה 
חייב יום שגרתי ללא מאמץ ואז יש לך את היכולת להרים 

ראש.
בניהול רפת גדולה אתה כבר לא מנהל רק פרות אלא   •
בעיקר אנשים. מבנה ארגוני ברור, נהלי עבודה קצרים 

וברורים, פרוטוקולים מסודרים לביצוע תהליכים ברפת. 
כל אלו הם הבסיס להתקדמות. אחרת תמצא את עצמך 

רץ אחרי הזנב. כלי העבודה, טרקטורים, מיכון ואוטומציה 
חייבים להיות ברמת תקינות גבוהה ביותר עם ליווי של 

תחזוקה מונעת ברמת פרוטוקולים מחייבים כי גם במקרה 
הזה אם לא תעשה זאת נכון ובזמן תהיה עסוק כל הזמן 

בתיקון תקלות וכיבוי "שריפות". 
נראות האתר, סדר וניקיון, וטיפול מודגש באנשים.   •

לרפת מלוכלכת וסביבת עבודה לא נעימה, לא מזמינה, 
ולא מפרגנת לאנשים ולפרות יש השפעה שלילית על כל 

התהליך, על איכות החיים ועל התוצאה המתקבלת. 
ולבסוף ואולי החשוב ביותר, אי אפשר לרמות את הפרה.   •

שמירה קפדנית על רווחת הפרה וביצוע כל הדברים 
שציינתי בצורה מייטבית יביאו לתוצאה אופטימלית, 

לחלב איכותי יותר, לתוצאה כלכלית טובה יותר, ולהנאה 
ולאיכות חיים כוללת טובה יותר לכולנו: פרות, עובדים, 

לקוחות ובעלים״.    ▲

הרפת הישראלית תהיה חייבת לגדול

כמו שמדינה משקיעה בכבישים, 
נמלים, רכבות, תחנות כוח וכול 
תשתית אחרת, המדינה חייבת 
לשמור על הביטחון תזונתי של 

אזרחיה. על ההתיישבות ועל 
חיזוק הפריפריה. הרפתות כחלק 

משמעותי מענפי חקלאות, 
מהוות נדבך חשוב שהמדינה 

חייבת לשמור ולהגן עליו מעבר 
להיבט הכלכלי


