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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400 הכי מיוחדות

יפתח גורני, 47 נשוי פלוס 3 גר בבאר מילכא, מושב העובדים  
האחרון שהוקם בישראל על דיונת חול מרהיבה ביופיה. 
המושב עלה לקרקע ב-2006, כחלק מפרויקט 11 נקודות 
לאורך גבול מצרים. יפתח ״בהתחלה היינו ממש כחומה 

ומגדל שחבל על הזמן, בלי ביוב, בלי טלפונים, בלי אינטרנט, 
ימים מאתגרים. אך ידענו למה באנו ולאן הגענו ולרגע אחד 

לא התייאשנו או הרמנו ידיים, אך בהחלט ניתן לומר כי 
ידענו ימים מעניינים״. כיום 45יש במושב היפה 45 משפחות, 

יישוב מסודר, מתפרנסים מחקלאות, עגבניות שרי, חוות 
תבלינים, מדון אורגני, כרמי יין, רימונים, לולים ואנשים 

העובדים במקצועות חופשיים. ההיסטוריה של הרפת 
לא ארוכה, בשנת 2009 זכו 7 חברים במכסות מושביות, 

יפתח "קבלנו החלטה משותפת של כל המושב להקים 
רפת משותפת לכל המושב, הקמנו אגודת חלב ומסרנו את 
המכסות האישיות לאגודה. ואז נכנסנו לתהליך של תכנון, 
אישורים וביצוע, מהלך שארך 4 שנים, קנינו רפתות מכל 

מיני יישובים בארץ מהגולן ועד הנגב. בשנת 2012 צירפנו 
את חברת פרוג׳קט בר לגמר ביצוע והקמת הרפת ותוך 10 

חודשים הוקמה הרפת שנפתחה באוקטובר 2012״. 

רפת באר מילכא
מרחק של כחצי שעת נסיעה אנחנו מוצאים את רפת באר מילכא, עדר הפרות 
 scr עומד על כ-260 חולבות, מכסה של 3.2 מיליון, מכון פרלל 12 על 12 של

מערכת זיהוי מרחבית, יפתח מנהל הרפת ״באמת מערכת מדהימה״. מצננים 
7 פעמים ביום, כולל חליבות, מרכז מזון עצמאי חלקי, יבשות ועגלות עצמאי 

וחולבות מרכז מזון אמבר, 4 עובדי מושב ו-4 עובדים זרים  •

יכולת גדילה כמעט אין סופית. יפתח



]57[

מזג האויר לטובת הפרות?
״תראה, יש לנו סככות קיץ מאוד גדולות הפתוחות כל 

השנה, קבלנו היתר מיוחד מהמשרד לאיכות הסביבה והפרות 
מאוד אוהבות להיות באויר הפתוח וזה יתרון אדיר, מזג 
האויר כאן טוב, אמנם בצהריים חם מאוד אבל יבש ואז 
הצינון אפקטיבי אבל בערבים מזג האויר מעולה. תראה, 
עכשיו, סוף יוני ואנחנו בשיא החלב, אבל אנחנו דואגים 
להיות בתת ביצע בחורף וחריגה גדולה בקיץ אבל השנה 

אסור לחרוג אז מכרנו פרות".

ואיך הריחוק משפיע?
״כן, צודק, יש לנו חיסרון אובייקטיבי של מרחק המייקר את 

מחירי ההובלה בעיקר בכל הקשור למזון, מצד שני הצלחנו 
לייצא כאן ת מאוד יעילה עם תוצאות טובות, בסוף המטרה 

שלנו זה שהרפת תחזיק את המושב וזה בעצם מה שהיא 
עושה כיום״. 

עתיד הענף מטריד אתכם?
״באיזה שהוא מקום כן אבל יש לנו אפשרות גדילה אבל 
אני מעריך שבימי הכאוס באם יגיעו, הרפתות הגדולות 

ידעו לשרוד ולנו לשמחתי יש יכולות גדילה כמעט עד 
לאין סוף״.   ▲

בהתחלה היינו ממש כחומה סככות קיץ גדולות. רפת באר מילכא
ומגדל שחבל על הזמן, בלי ביוב, 

בלי טלפונים, בלי אינטרנט, ימים 
מאתגרים. אך ידענו למה באנו 

וידענו ימים מעניינים


