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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400 פרויקט הכי הכי

כ-200 חולבות, 2.5 מיליון מכסה לשנה. 3 חליבות ביום 
וגיא אומר שהוא יכול להסתדר עם תוספת של עוד כמיליון 

ליטר לשנה.

גולן גיא מנסה להסביר במשפט וחצי חיוך את הצלחת 
הענף אצלם במושב ״ההגדרה של הפרה הישראלית היא 

מזג פלגמאטי ונוח, כך גם אנשי באר טוביה, הם כאלה וניתן 

מקום ראשון בליגת החלב 
 המשפחתי 2018

רפת גולן

רפת גולן אבניאל מבריקה ומצוחצחת, כמעט ולא מריחים כאן את הריח המוכר 
של פרות ורפת. גיא גולן, המנהל את הרפת המשפחתית, דור שלישי במושב, 

הוא רפתן מנוסה שכבר ראה הכל וקשה להפתיע אותו. בעל מקצוע רציני 
והדבר בא לידי ביטוי במספרים. כבר שנים הרפת נמצאת בחלק העליון של 

הליגה ובשנת 2018 במקום הראשון בליגת החלב המשפחתית •

אלוהי הפרטים הקטנים. גיא גולן
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להוסיף לזה, אנשי עבודה רציניים ומכורח זה מי שנשאר 
כאן היה ממושמע והיתה כאן הנהגה מקומית חזקה. איפה 

שאנשים ידעו להתארגן מבעוד מועד הם הצליחו״. 

סוד ההצלחה של הרפת?
גיא ״אלוהים נמצא בפרטים הקטנים ואם מצליחים לפעול 

ככה אז הדברים קורים. מי שחשב שהגיעו התאילנדים 
נגמרה לו העבודה טעה. רווחת הפרה זה הדבר החשוב 

ביותר, ההזנה וצוות. ברמת התזונה, אמנם לא הכל נמדד 
דרך החור שבגרוש אך במכלול הרי שאין ספק כי המנה 
מעבר למחיר חייבת להיות איכותית לפרה״. על העתיד 
אומר גיא ״תשמע, אצלנו דור ההמשך זה הדבר החשוב 

ביותר וכשאין דור המשך המוטיבציה יורדת. לכן כשמדברים 
עם רפתן משפחתי על העתיד זו השאלה הראשונה שעולה". 
על בעיית כוח האדם הוא אומר "באופן אישי הייתי מעדיף 

שהכסף יישאר במזרח התיכון, אצלנו, אבל אני לא רואה 
ישראלים רצים לחלוב ולעבוד ברפתות. מה שכן, הייתי שמח 
שהממשלה תקבע מפתח אחר לקבלת עובדים זרים, כי כיום 

המצב אבסורדי". על יוקר המחיה אומר גיא "צריך לחשוב על 
שיטה שבה עקרת הבית תרוויח ולא הסוחרים שבדרך. אם 
אני מקבל על ק״ג ענבים 3 שקלים למה הוא נמכר בחנויות 
ב-12 שקלים או יותר. כך השיטה גם בענף החלב, כל אחד 

גוזר קצת, חוץ מהחקלאי ועקרת הבית וזו שיטה פסולה 
וחייבת להשתנות, אך הישראלים חייבים להבין כי הבעיה 

היא לא בחקלאים וברפתנים״. ▲ 

באר טוביה, סיפור הצלחה
באר טוביה, מושב מהוותיקים בארץ ואחד 
מהבודדים שעדיין נותר מעצמה חקלאית 

ואימפריה בענף החלב וזאת בניגוד לתופעה 
המתרחשת במרבית המושבים שבהם נעלמת 

אט אט העבודה החקלאית. יש במושב 23 אתרי 
חליבה ומכסת החלב הכוללת במושב, היא הגדולה 

ביותר בארץ. גולן אחיטוב מנסה להסביר ״יש 
כמה סיבות לכך, זה מושב וותיק והגרעין המייסד 
היו אנשים רציניים, אנשי עבודה. הדור השני יצר 
מצב של שיתוף פעולה יוצא מהכלל בין החברים 

לבין האגודה. אם בקיבוצים יש שיתוף, אחווה 
ושוויון הרי שכאן זה לא פחות. ענף החלב הוכיח 

לאורך כל השנים שבהתמדה ועבודה קשה יש 
פרנסה. דבר נוסף ששמר עלינו בבאר טוביה, 

בסופו של דבר יש כאן מנהיגות אחראית שידעה 
ללכת ביחד. אני רוצה לציין כי עד שהתחילו 

כאן בקניית מכסות לכולנו במושב היתה אותה 
מכסה״. גם כיום מושב באר טוביה ממשיך בדרכו 
ומריבית המתגוררים במושב, עוסקים בחקלאות 

בענפים שונים. 

 IGR-התכשיר היחיד המשלב קוטל בוגרים ו  ●

לקטילת הזבובים הבוגרים ולהדברת הרימות
הפעולה הכפולה של התכשיר   ●

נותנת פתרון יעיל לטווח ארוך
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