
כנס יצרנים יטבתה
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משק הבקר והחלב 408

מחלבת יטבתה הדרומית, מקבלת חלב מ- 23 רפתות 
שהאחרונה שבהן, באר מילכה הצטרפה ב-2020. במחלבה 
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מוצרי משקאות וחלב ניגר, מוצר הדגל עדיין הוא השוקו 
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אשכר גינוסר חבר קיבוץ יטבתה ומנהל קשרי לקוחות וקבלת 
חלב, מספר על שגרת הקורונה "חל איסור כניסה לאורחים 

למחלבה, העבודה היא כמובן בקפסולות ומי שלא חייב 
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אצלנו ראינו עליה של צריכת מוצרי חלב בזמן הסגר הראשון". 
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המחלבה הדרומית בקצב מלא, 
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קשה מבחינה כלכלית לרפתנים, בגלל 
ירידה במחיר המטרה ועליה במחירי 

המזון ואנחנו מאוד מקווים שכבר 
ב-2020 נראה תוצאות טובות יותר, 

כי הרפתנים הם המשאב החשוב 
ביותר בענף" •

ראובן זלץ

מחלבת יטבתה
עליה במכירות, 
דאגה לרפתות

איכות  וכמות החלב 
ב-2020 עלו משמעותית, 

בקשנו מהרפתות שלנו 
לחרוג בקיץ עד 10 אחוז 

מהמכסה שלנו והרפתות 
עושות ככול יכולתן 

להשלים מטרה זו. 
וזה המקום שוב, לומר 
תודה גדולה לרפתנים 

שלנו העובדים ללא 
לאות על מנת לעמוד 

במטרות ובמציאות לא 
פשוטה בכלל
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במכונת ייצור חדשה, שדרוג מערכות במחלבה ולכן מבחינת 
המחלבה זו היתה שנה טובה, המחלבה צמחה בשנת 2019. 

אבל אם נתרכז ברפתות, הרי שזו היתה שנה קשה מאוד 
מבחינה כלכלית, בגלל ירידת מחיר המטרה ועליה במחירי 

המזון והקושי להשיג את רף המוצקים שמועצת החלב הציבה 
בפני הרפתנים. זה המקום לציין כי מחלבת יטבתה איננה 

מייצרת גבינה צהובה או גבינות בכלל ולכן אנחנו לא זקוקים 
לרף המוצקים שנקבע אך הרפתות מחויבות לו. לצערנו הרב 
אין דיפרנטציה והרפתות שלנו סובלות מאוד וגם אנחנו. אז 
אם לסכם את 2019, המחלבה גדלה והרפתות שלנו הרוויחו 

פחות ואני מקווה שמגמה זו של הרפתות תשתנה כבר 
ב-2020. אני חייב לציין עוד עובדה המשמחת אותנו מאוד, 
הרפתנים שלנו בערבה ובנגב, הם חדורי מטרה ומוטיבציה 
יותר מתמיד ואני מוריד בפניהם את הכובע על המאמצים, 
העבודה הקשה והאופטימיות לייצר חריגה במכסות החלב 

ולנצל את כל מה בניתן להגדלת רווחים ולחסוך עלויות. עוד 
נקודה, ב-2019 היינו מאוד מרוצים מאיכות החלב שהגיע 

אלינו למחלבה, הן מבחינת רף חיידקים ורף סומטיים. עוד 
נקודה, כמויות החלב הפסול ירדו משמעותית ביחס ל-2018 
ובמקביל המשכנו לחזק את הקשר מול הרפתות והרפתנים, 

גם ברמת בקשת מתן הלוואות ועזרה בכל הקשור לתפעול יום 
יומי של הרפת". 

ומה באשר ל-2020 שאנחנו נמצאים 
לקראת סופה?

"ראשית אני חייב לציין בסיפוק כי כל הרפתות שלנו 
מצליחות לחרוג ממכסת החלב שלהן, דבר שלא היה מובן 
בעבר, בטח לא אצלנו בערבה. זה מראה על חוזק הרפתות 

שלנו והשיפור המתמיד שלהן בכל הקשור לתפעול יום 
יומי וייצור חלב. בשנת 2020 התחלנו לשתף פעולה עם 

ד"ר סיוון לאקר, מנהלת  ובעלים של מיזם רפתנות מודעת, 
שנכנסה להדרכות וביקורת בכ-95 אחוז מהרפתות שלנו 

ומקווים להגיע לכל הרפתות עד סוף השנה. כמובן שמחנו 
לצרף את רפת באר מילכה ורפת משמר קמה למשפחת 

להוריד את הכובע ולהגיד תודה לרפתנים 
שלנו. אשכר

הכתובת שלך למלגזות!

במבצע!

2.0  2.5  3.0 טון
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מקום ראשון רפת דביר

מקום שלישי רפת משותפת פארן 

מקום שני רפת חלב ערבה יוטבתה

תעודת זהות רפת דביר
מיקום: קיבוץ דביר
שנת הקמה: 1952

מנהלת הרפת: שולה קראוזה
כמות חלב שנתית: כ-4 מיליון ליטר

מספר עובדים: 8
כמות פרות: כ-338

רפתות מצטיינות 2019
כמדי שנה, מחלקת מחלבת יוטבתה תעודות הוקרה ומענקים כספיים לרפתות המצטיינות 

כשהקריטריונים הם, איכות החלב ורווחת הפרה. השנה, עקב הקורונה, לא נערכו כנסים 
אזוריים ואשכר נסע לרפתות המצטיינות והעניק למנהלי הרפתות את תעודות ההוקרה. 

תעודת זהות רפת חלב ערבה
מיקום: קיבוץ יטבתה

שנת הקמה: 1957
מנהל הרפת: חי צומברג

כמות חלב שנתית: כ-8 מיליון ליטר
כמות עובדים: כ-18
כמות פרות: כ-700

תעודת זהות רפת שיתופית פארן
מיקום: מושב פארן
שנת הקמה: 2,000

מנהל הרפת: אמנון מליחי
כמות חלב שנתית: כ-4.2 מיליון ליטר

כמות עובדים: כ-6
כמות פרות: כ-370
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מהרפתות שלנו לחרוג בקיץ עד 10 אחוז מהמכסה שלנו 
והרפתות עושות ככול יכולתן להשלים מטרה זו. וזה 

המקום שוב, לומר תודה גדולה לרפתנים שלנו העובדים 
ללא לאות על מנת לעמוד במטרות ובמציאות לא פשוטה 

בכלל. אני מסתובב ברפתות ונפגש עם הרפתנים ופשוט 
משתאה אל מול המציאות המורכבת ואיך הם מצליחים 

בכל פעם מחדש, ללכת קדימה ולהשתפר. זה תענוג גדול 
ולעבוד מול הרפתנים שלנו, מערכת יחסים מיוחדת ואני 

יכול לומר רק כל הכבוד, באמת". 

מחלבת יטבתה הובילה את כל נושא הרפת 
המקיימת ואף זכיתם ללא מעט ביקורת, לפחות 

בהתחלה גם מהרפתנים שלכם, היכן זה עומד 
כיום?

"כן, זה נכון, היתה בתחילת הדרך התנגדות וחשש מסוים 
למהלך אך כיום אני שמח לומר כי 75 אחוז מהרפתות השלימו 

את כל 11 נקודות הפרויקט ומתוך 25 אחוז מהנותרים, 20 
אחוז השלימו 80 אחוז מהנקודות ו- 5 אחוז הנותרים הם 40 

אחוז הצלחה בערך. אנחנו יכולים לומר בוודאות כי איכות 
החלב וכמות החלב השתפרו ועלו מאז תחילת הפרויקט וזה 
בעצם אומר הכל על הדרך שעשינו ועוד נעשה. זאת כמובן 

בנוסף לבריאות העדר, השקט ברפתות של הרפתנים והצוות". 

יש על הפרק פרויקטים נוספים?
"כן בהחלט, מצלמה און ליין מכל הרפתות שלנו שתשדר 
24 שעות לאתר של מחלבת יטבתה, זה נופל בקטגוריית 

השקיפות מול הצרכנים שלנו. פרויקט נוסף, הפסקת הפרדת 
עגלים, זה אחד מהפרויקטים החשובים לנו מאוד ברמת 

האסטרטגיה של רפת מקיימת. אנחנו מתכוונים להתחיל 
 פיילוט בשנה הבאה באחת הרפתות שלנו. 

פרויקט האנרגיה שלנו ברפתות שיהפוך את הזבל המיוצר 
ברפתות לאנרגיית ביו גז.   ▲

מערכות הבקרה מבצעת הפעלה וניטור מלא ומפורט של כל 
מערכות הקירור, פעולת הוואקום, לחץ האוויר, מערכות ולוחות 

החשמל, מערכות שטיפה, צינון, תאורה, איוורור ועוד.
המערכת מקושרת ברשת מהירה למחשבי הרפת והדיר, 

מאפשרת שליטה מרחוק בתכנה ידידותית למשתמש 
ומאובטחת לפי תקן סייבר ישראלי. 

א.נ. אופק מתקינה מערכות תעשייתיות
ופעילה בתחום החקלאות משנת 1997

א.נ. אופק מתקינה מערכות 
בקרה לתפעול

כלל המערכות ברפת ובדיר

www.ofek-sym.co.il    |     office@ofek-sym.co.il    | טלפון: 03-9711120    

שנה טובה לכל לקוחותינו!
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החשמל, מערכות שטיפה, צינון, תאורה, איוורור ועוד.
המערכת מקושרת ברשת מהירה למחשבי הרפת והדיר, 

מאפשרת שליטה מרחוק בתכנה ידידותית למשתמש 
ומאובטחת לפי תקן סייבר ישראלי. 

א.נ. אופק מתקינה מערכות תעשייתיות
ופעילה בתחום החקלאות משנת 1997

א.נ. אופק מתקינה מערכות 
בקרה לתפעול

כלל המערכות ברפת ובדיר
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שנה טובה לכל לקוחותינו!
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