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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400 פרויקט הכי הכי

320 חולבות. 4.4 מיליון ליטר חלב בשנה, המכסה, 3.8 ליטר. 
9 אנשי צוות, חצי שכירים חצי חברי קיבוץ, צוות קטן 

המוציא את היטב והמירב.

קיבוץ עין השלושה הוא סוג של שמורת טבע בעולם 
ההולך ומשתנה ממש לנגד עיניי חבריו. הקיבוץ השיתופי, 

מהאחרונים בארץ, מנסה בכל כוחו לשמור על צביונו בעולם 
שאינו רוחש כבוד למילים כציונות, אידיאולוגיה וערכים. 

אנשים ערכיים, המאמינים בעבודת כפיים, בחקלאות 
ובשיתוף אמיתי. קיבוץ כמו פעם, בתי ילדים, חדר אוכל, 

110 חברים, אוכלוסייה של 350 תושבים ודאגה אחת גדולה 
מהעתיד. 110 חברים הנאחזים באדמתם, בניגוד לכל התחזיות 

והמציאות הביטחונית, חברתית וכלכלית. הקיבוץ מתפרנס 
מגידולי שדה, 12 אלף דונם תפוחי אדמה, גזר צנוניות מספוא 

לרפת והרבה חיטה. מפעל קלסרים וכמובן הרפת, הנחשבת 
ליעילה בארץ שגרפה השנה את גביע האלופות לחלב. דניאל 

וויס, מנהל בהפסקות כבר 20 את רפת הקיבוץ, רפתן גאה, 
איש עבודה צנוע בעבר שימש כגזבר הקיבוץ. ווייס היה שליח 

עליה בארצות דרום אמריקה, איש צבעוני המדבר במבטא 
דרום אמריקאי מתגלגל.

רפת מצטיינת
הרפת בקיבוץ עין השלושה זכתה בגביע האלופות בארץ בשנת 

2014 ומאז הם תמיד בחמישיה הפותחת כולל שנת 2018. 
דני רפת )כינוי שדבק בו( אוהב להשוות את העניין למשחק 

הכדורגל ואומר בחצי חיוך ״בעצם אפשר לומר כי זכינו באחד 
המקומות הראשונים במונדיאל הרפתות בעולם באם ניקח 

בחשבון כי ישראל היא מהמובילות בעולם בענף הרפת״. 

ממשק של הצלחה
אם תשאלו את דני הוא יאמר מייד כי המפתח להצלחה הוא 

ללא ספק בממשק ובתזונה. ״הממשק זו ההצלחה, צריך להיות 
טובים בכל התחומים שזה אומר, עבודה יום יומית קשה 

ומדויקת, חלוקת אוכל בשעות מדויקות, חליבות בזמן מדויק 
גם בשעות גם בביצוע, תחזוקת ציוד וכמובן צוות מסור, 

האוהב את העבודה״. דני לא חוסך מילים חמות מהתזונאי 
המלווה אותם ״אני מאוד מכבד את הייעוץ של משה )מריו(

רכס, לדעתי הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה של הרפת לא רק 
במזון אלא גם בממשק הכללי״. 

מקום 3
רפת עין השלושה 

בצפון מערב הנגב, 8 ק"מ מחאן יונס, מנסים 130 קיבוצניקים, לשמר אורח 
חיים ההולך ונעלם - דניאל ווייס מנהל הרפת ויליד אורוגוואי גאה "הסוד הוא 

בממשק ובתזונה" •

דניאל ווייס מנהל רפת עין השלושה
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הקפדה על הממשק. דני רפת

כיצד הממשלה יכולה לעזור?
״אני חושב שהמדינה צריכה להחליט אם הם רוצים 

התיישבות וחקלאות ישראלית ואם כן הם צריכים לתת לנו 
את הכלים להתמודד מול השוק החופשי והעולמי. אנחנו לא 

מסובסדים כמו במדינות אחרות והמדינה חייבת לדעת כי 
תהליך השחיקה יכול לגרום לסגירת רפתות ולפגוע קשות 

בכלכלה הישראלית". ▲ 

 למידע נוסף, נא ליצור קשר עם דניאל גולצמן 050-2933326  
ניתן להשיג אצל "הרמן שיווק" ואצל המפיצים החקלאיים.

®

מודעת אמריליו בעיתון משק הבקר והחלב, קוד  446, גודל  רוחב: 180, גובה 120 מ"מ, יולי 2019   

לכידת זבובים
 לאחר 

48 שעות 
מיישום

דבק צהוב להכנת יריעות 
 ולוחות דביקים, 

ללכידת זבובים וחרקים

✔  עמיד בהמטרה וגשם. 
✔ אינו רעיל. על בסיס מים. 

✔ ניתן לחדש את הדביקות על ידי יישום חוזר על אותו משטח. 
✔ מומלץ לשימוש ברפתות, מחלבות, יונקיות, דירים ועוד.
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