
כבכל שנה התאחדות מגדלי בקר, מועצת החלב ושיאון 
הוציאו את "יומן הרפתן" במהדורה חגיגית ומיוחדת. ביומן 

תמצאו אינפורמציה חשובה לשימוש יומיומי של הרפתן, 
מספרי טלפון ונתונים חשובים. היומן מחולק ע"י המזריעים 

של שיאון לכל אחד מהרפתנים ולכל הרפתות בארץ  ▲

יומן הרפתן

בשורה לשוק החלב: 
המיזוג בין מחלבות רמת 
הגולן ומחלבת השומרון, 
שנחשף לפני כשבועיים, 

יוצא כעת לדרך. נודע 
כי דירקטוריון מחלבות 
רמת הגולן אישר בסוף 
השבוע את המיזוג עם 

המחלבה מבנימינה, וכי 
המהלך אמור להתבצע 
לקראת סוף ספטמבר. 

מדובר בבשורה לצרכנים 
ולתחרות, כי המהלך יאפשר לראשונה למחלבות רמת הגולן, 

שעד כה התרכזה בעיקר בחלב עמיד וטרי ובמשקאות חלב, 
להגדיל מאוד את מגוון מוצריה ולהתחרות במחלבות הגדולות. 

מאז 2007 לא היו מיזוגים בשוק החלב הריכוזי. הממשלה רוצה 
לקדם תחרות כזו והקצתה מענק מיוחד למחלבות שיתמזגו, 

שלא נוצל. מחלבות רמת הגולן מצויה בבעלות קיבוצים בצפון 
)סאסא, שמיר, גדות, אורטל ועין זיוון(, לצד מיעוט מניות 

אצל יורשיו של רפי איתן ז"ל. בעבר היא ניסתה להתמזג עם 
מחלבות גד, מהלך שלא צלח עקב השווי הנמוך שבעלי גד - 

עזרא כהן וקרן גרין לנטרן - ייחסו לה. המחזור המשותף לה 
ולמחלבת השומרון יהיה גדול מ-100 מיליון שקל. מחלבות 

רמת הגולן סובלת מרווחיות נמוכה בגלל פיקוח מחירים, 
ועקב היותה ספקית החלב הטרי למותג הפרטי בשופרסל, 

בו הרווחיות נמוכה עוד יותר. המיזוג יאפשר לה להציע גם 
את מוצרי מחלבת השומרון - יוגורט וגבינות כבשים, עיזים 
ובקר - שהם איכותיים, מגוונים ובעיקר לא מפוקחים, ולכן 

יותר רווחיים. תחת הבעלות המשותפת ועם הגב הפיננסי של 
הקיבוצים, השאיפה היא להתחרות בגד על דירוג המחלבה 

הרביעית בגודלה - תוך ניסיון לנצל גם את חולשתה של טרה. 
המעבר למחלבות רמת הגולן בקצרין, שבוצעו בה השקעות 

רבות בציוד, יאפשר למחלבת השומרון להרחיב את מגוון 
מוצריה ולייעל את הייצור. הדברים פורסמו בכלכליסט על ידי 
העיתונאית נווית זומר. אנחנו פנינו למחלבת רמת הגולן, שם 
אישרו את הפרטים אך מסרו כי עדיין לא נחתם ההסכם.   ▲

מיזוג חלבי: מחלבות רמת הגולן 
ומחלבת השומרון בדרך לאיחוד כוחות 

מועצת המנהלים של מחלבת רמת הגולן אישרה לפני כחודש, את המיזוג, שיבוצע ככול 
הנראה בסוף ספטמבר. המהלך יספק למחלבה הצפונית מגוון מוצרים רווחיים יותר ויכולת 

להתחרות במחלבות הגדולות; במסגרתו תועתק המחלבה הוותיקה מבנימינה לקצרין  •

 
שולי שגב, מנכ"ל שולי שגב מנכ"ל מחלבות 

רמת הגולן, עדיין לא נחתם ההסכם
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חברת א.ב. מתכננים
משרד התכנון המוביל בישראל בתכנון רפתות ומבני משק חקלאיים מאחל

שנה טובה ופורייה למגדלי הבקר

ronen@abt.co.il

מספר שביט "הרעיון היה מאוד פשוט, כל גידול העגלים 
היה מאז ומתמיד נראה לי משהו שלא נעשה כראוי. בלי סוף 
עבודה, ניקיונות, חיטוי, מחלות, ציוד. בקיץ תנאים איומים 

לעובד ולעגלים כמו גם בחורף, בזבוז משאבים אדיר ותנאים 
קשים הן לעובדים והן לעגלים. צריך לקחת בחשבון כי זו רפת 

גדולה ובתקופת ההמלטות אנחנו יכולים להגיע עד לכ- 200 
עגלות ביונקיה שזו מסה מאוד גדולה לכל הדעות. בסופו של 
דבר ואם אכן נצליח לייצר ממשק הגיוני בעקבות הניסוי הרי 

שאין ספק כי קיים גם הערך המוסף של רווחת בעלי החיים 
שהוא בחשיבות הולכת וגדלה לענף הרפת". מטרות הניסוי 

היו לבדוק שני דברים, המטרה הראשונה, איך העגלים יגדלו 
עם האמהות ולאיזה משקל הם יגיעו בגיל חודשיים, המטרה 

השניה, האם  בכלל ניתן לבנות ממשק של קבוצה עם אמהות 
)עד 100 אמהות( ועגלים ביחד שהאמהות הולכות לחליבה 

וחוזרות ושהדבר אינו פוגע בתפקוד הנורמלי של הרפת. לצורך 
הניסוי נבנה בתוך קבוצת חליבה תא גדול ששם העגלים יהיו 

והאמהות יניקו אותם והפרות יוכלו לנוע בחופשיות לחליבות 
ולאכילה מבלי להפריע לשגרת היום.  שביט "בניסוי הגענו 

למסקנה כי הבעיה היא בממשק ולא בתוצאות הניסוי שאמנם 
לא היו חד משמעיות אך התוצאות היו בהחלט טובות". 

הניסוי נערך על ידי אנשי הרפת ולכן הוא לא יכול להיחשב 
כניסוי מדעי, אך ברפת דרום בהחלט מתכוונים לבדוק 

ולהמשיך בניסוי זה, אולי בפעם הבאה בעזרתה של הקהילה 
המדעית.    ▲

גידול העגלים על ידי האימהות
רפת משותפת לקיבוצי גת ופלמחים, משנת 2004, מכסה של כ-8 מיליון ליטר כ-750 

חולבות, צוות של 15 עובדים קבועים פלוס חולבים קבועים. 3 חליבות ביום, ייצור עצמי 
של מזון, 3 חליבות ביום, חלב באישור בד״צ מועבר לטרה. מהרפתות היעילות והרווחית 

בארץ. שביט לב, 6 שנים מנהל את הרפת, בן קיבוץ גת הגה רעיון לניסוי מעניין  •

האם ניתן לבנות ממשק לגידול עגלים על ידי האמהות?
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