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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400 פרויקט הכי הכי

מקום 5
משפחת פלג - 

מושב כפר הרוא"ה

הרפת של משפחת פלג היא עוד דוגמא לאיך רפת משפחתית צריכה להתנהל, 
ביעילות, בדייקנות ובהקפדה מירבית על הפרטים הקטנים ולא לחינם היא 

ממוקמת גבוה בטבלה במקום החמישי •

הקפדה על הפרטים הקטנים. רפת פלג

115 חולבות, מיליון 400 ליטר לשנה, 3 חליבות ביום, 
מכון חליבה שדירת דג 9 על 9 של צח״מ, השדרוג האחרון 
ב-2007, מרכז מזון אמץ בר, מרכז מזון אזורי וחלב משווק 

לטרה. 

מוטי עובד ברפת משנת 57 עוד כנער שנרתם לעזור לאבא 
שלו. מוטי "זו הפעם הראשונה בכל שנותיי בענף שאני מרגיש 

חוסר וודאות לגבי המשך הענף. רק בשנה שעברה השקענו 
כ-700 אלף שקל בסככות ובהרחבת הרפת, בצינון ועוד. ולומר 
את האמת אני ממש לא רגוע לגבי עתיד הענף וזה חבל כי הבן 
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שלי בונה את העתיד על הענף, הכי מדאיג אותי זו המדיניות 
הממשלתית לגבי החקלאות בכלל ועל הענף בפרט״. 

אז מה בכל זאת הסוד להצלחה שלכם?
״הסוד הוא שאין סודות, צריך לעבוד יסודי ומדויק בדגש על 

שגרה כמו קילטורים, צינונים והכל באורח מדויק ובזמן. בקיץ 
כמובן צינוני לילה וקירוב אוכל בלילה, הרי בסוף הכל ידוע 

אך העיקר זה לדייק בניואנסים הקטנים. ממשק החליבה חייב 
להיות מאוד מוקפד ואנחנו נמצאים בכל חליבת בוקר יחד עם 

הפועלים וכמובן רווחת הפרה, מרבץ נקי ויבש ומשטר צינון 
ותזונה״. 

למזלך יש לך בן ממשיך?
״זה נכון שזה מזל כי ככה אני יכול להמשיך ולהחזיק את 

הענף אבל באופן כללי, יחס השלטונות הוא יחס העוין את 
החקלאות וזה גורם לחשש ודאגה. אנחנו משתדלים להיות 

הכי יעילים שאפשר אבל יש דברים שלא תלויים בנו״. 

אתה בעצם מושבניק של פעם, דור הולך 
ונעלם?

מוטי מחייך ״כן ככה אומרים, אך אני נמנע מהכללות שכאלה 
אבל אני בהחלט חקלאי מבטן ומלידה ונראה לי שזה אורח 

חיים יפה ואיכותי ואני לא מתחרט לרגע. תשמע, בסופו של 
דבר להיות בעל רפת זה אורח חיים שאתה לוקח על עצמך זה 

לא כל עבודה אחרת. זה 365 ימים בשנה כולל יום כיפור, זה 
אורח חיים שצריך לאהוב אחרת אין טעם ואם אתה מתחבר 

ואוהב אז אתה גם טוב במה שאתה עושה. הגעתי למקום ברוך 
השם שאני עוזר לבן ברפת ולא הוא עוזר לי וככה זה טוב לי״. 

מה אתה מאחל לעצמך?
"מאחל לעצמי לבן שלי ולענף כולו שנוכל להמשיך ולהתפרנס 
בכבוד מהענף הזה, לא אנחנו אחראים על יוקר המחיה ויוקר 

המוצרים״. ▲ 

מודאג מעתיד הענף ומקווה לטוב. מוטי
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