
סיור ברפת מושבית

]60[

משק הבקר והחלב 408

גדי רוזמרין, דור שני במושב אביגדור, הוריו, אשר וברוריה 
ז"ל היו ממקימי המושב, הרפת בבעלות המשפחה הוקמה 

בשנת 1950. הם החלו עם פרה ועגלה שקיבלו מהסוכנות ומאז 
המשפחה עמוק בעסקי הפרות וייצור החלב. גדי נשוי לעינת 
בת קיבוץ שובל, לזוג 3 ילדים ונכד אחד. בבעלותו של גידי, 

רפתן בן רפתן, יש מסגריה, הוא גם מתחזק את מרכז המזון 
המקומי ונותן שירות לרפתנים באזור. לפני כשנתיים וחצי 

פיתח גדי בשיתוף תעשיות לכיש, עגלה פורקת ל-8 טון בליל 
לרפתות בארץ ובעולם. גדי "העגלה נקראת על שמו של חברי 

הטוב, אלון קמה ז"ל מורי ורבי שנפטר לפני 3 וחצי שנים והוא 
חסר לי מאוד".

רפת ארגד
רפת ארגד הינה שותפות רפת, של אריק וינדהולץ וגדי 
רוזמרין, השותפות החלה בתחילת שנת 2001 במסגרת 

הרפורמה בענף החלב וכיום כמעט 20 שנה אחרי, הרפת בעלת 
מכסה של 1.700 מיליון ליטר, כ-160 חולבות, 2 חליבות ביום, 
כשהמטרה לחזור ל- 3 חליבות בעתיד הקרוב, לאחר המעבר 

למכון החדש. המזון לרפת מסופק, ממרכז מזון משותף של 
כל הרפתנים במושב, 12 רפתות. ברפת עובדים שני השותפים 

ושני עובדים שכירים. החלב משווק לטרה.

מתי קבלתם את ההחלטה?
גדי "ההחלטה התקבלה לפני כשנתיים, אנחנו חלבנו במכון 

הישן שהיה במשק השותף, מכון טנדם 4 על 4. והמכון הגיע 

ב-8 לספטמבר יחלו גדי ושותפו אריק, 
לחלוב במכון החדש שבנו בהשקעה 

 של מיליוני שקלים. 
צריך להיות אופטימי חסר תקנה או 

לחילופין אוהבי רפת משוגעים או גם 
וגם, בכדי להשקיע דווקא בתקופה זו 
סכומי עתק בבניית מכון חליבה חדש. 
גדי רוזמרין "אריק שותפי ואני, קבלנו 

החלטה עקרונית להמשיך בענף ואז 
הבנו כי אין ברירה אלא להשקיע" •

ראובן זלץ

רפת ארגד
מכון חדש וציפיות לעתיד 

טוב יותר

המטרה העיקרית 
שלנו זה לעבור בכל 

הכוח לשלוש חליבות 
ולהגדיל את הייצור 

והמכסה בעתיד
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לקצה גבול היכולת, הוא היה גם קטן וגם נשחק וכמובן גם 
החליבות היו  ארוכות, המבנה ישן מאוד ואז קבלנו את 

ההחלטה".

זו לא החלטה קלה בתקופה כזו?
"לא, לגמרי לא, בתקופה של חוסר וודאות בענף לקבל החלטה 

על השקעה של מיליוני שקלים במכון חדש, זה לא משהו 

עגלה פורקת ע"ש אלון קמה 

מאסטר פליי וטרינרי 
תכשיר נוזלי לריסוס 

בכתמים לקטילת 
זבובים בוגרים.

קונטרול
תכשיר הדברה 

מקצועי להדברת 
זבובים בוגרים ורימות 

בסביבת בעלי חייים

Proteco
Fly trap

מלכודת מקצועית 
רב- פעמית, 
נוחה וקלה 

לתפעול וניקוי

 Proteco
Zvuv-on

פיתיון מקצועי 
למלכודות זבובים

Proteco
 ON-זבוב

מלכודת זבובים 
מקצועית 
חד פעמית
ללכידת עד

40,000 זבובים!!!!

אר.פי.סי בע״מ
פתרונות הדברה מתקדמים
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שמתקבל בקלות. אך אנחנו קבלנו החלטה עקרונית שאנחנו 
ממשיכים בענף ואז הבנו כי אין ברירה אלא להשקיע במכון".

משהו על המכון?
"כן, אנחנו בשיתוף פעולה עם חברת scr  עוד משנת 80, זה 
קשר שהפך גם לחברי, חיים כונן איש המכירות של החברה 

היה איתי בצבא והוא גם סייע ועזר לאורך כל ההקמה שארכה 
כשנה. חלק מההקמה התבצע בעבודה עצמית שלנו. המכון 

שהקמנו הוא מסוג פרלל של scr 12 עמדות בכל צד. השקענו 
במערכות חדשות של החברה וכעת ממתינים  בקוצר רוח 

לחליבות קצרות יותר, איכותיות יותר וכמובן רווחת הפרה".

אין חשש מההשקעה הגדולה?
"חשש תמיד יש אבל שומרים על אופטימיות ועבודה קשה. 

לקחנו הלוואות ובתקווה שנוכל לעמוד בהן ושהרווחיות בענף 
תישמר. כעת המטרה העיקרית שלנו זה לעבור בכל הכוח 
לשלוש חליבות ולהגדיל את הייצור והמכסה בעתיד".   ▲

אגודת יעלדור רביעי במושב
אגודת יעל, קמה בשנת 94 לאחר הפרטת האגודות 

במושבים, זוהי אגודה המאחדת את כל רפתני מושב 
אביגדור 12 רפתות. האגודה מפעילה את מרכז המזון 

במושב ושיווק החלב לחברת טרה, נעשה באמצעות 
האגודה. ההתאגדות ביעל מייעלת  ומוזילה לרפתנים 
את הייצור מזון ואת כוח הקניה. גדי "האגודה היא די 

ייחודית ואנחנו המושב היחיד שכל הרפתנים מושכים 
מזון ממרכז אחד גדול. יש לאגודה ערך מוסף כלכלי 

וחברתי, באמצעות האגודה אנחנו פועלים בעזרה 
הדדית האחד לשני".

המשך בעמוד 64 <

מאחלים שנה טובה לכל עם ישראל!
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המכון החדש

חיים כונן מנהל מכירות ושיווק 
scr בחברת

"לפני שנתיים התקבלה ההחלטה אצל השותפים 
ברפת ארגד שהולכים על בניית מכון חדש ושדרוג 

מכון החליבה. אנחנו בחברת scr ליווינו את השותפים 
ברמה המקצועית, תכנונית, מה מתאים, האופציה 

הנכונה ותוך ראיה עתידית. סיירנו עם גדי שיתרשם 
ממכונים דומים הפועלים בארץ ואח"כ כמובן עזרה 

ופיקוח על התכנון והבניה. גדי לקח על עצמו לעשות 
את עבודות המסגרות ובמשך כל הבניה, הלכנו איתם, 

פתרנו שאלות ובעיות העולות תוך כדי בניה. אני 
חייב לציין כי התוצאה הסופית לא פחות ממדהימה 

ואנחנו שמחים מאוד על המוגמר. המכון החדש יחסוך 
הן בעלויות תפעוליות, בזמני חליבה, שעות עבודה 
ונותן להם כלים ניהוליים הרבה יותר משמעותיים 

ממה שהיה. אנחנו בחברה מאחלים לגדי ואריק הרבה 
הצלחה ופרנסה טובה ואין לי ספק שהמכון החדש 

יעשה להם רק טוב".  

המגזין המקצועי של התאחדות מגדלי הבקר בישראל

ברכות
לתנובה מבורכת, לתמורה נאותה,

לשלווה בעבודה ובסביבתה
וכמובן שלום על ישראל

office@elz.co.il :ת.ד. 11 ד.נ. גלבוע 1812000  טלפון: 04-6531455  דוא"ל
מנכ"ל: יובל פונרו 050-4047001  סמנכ"ל: מיקי פאר 052-8804906

משווק: דידי דור 050-4047277  מנהל אתר קומפוסט: יוסי ביטון 053-8044480

מובילה בחדשנות ומקצוענות בחקלאות

אגודה שיתופית לציוד חקלאי בע"מ

ניהולי גידולי שדה, קציר שחתות, הספקת תחמיצים, כיבוש 
חבילות, קציר גרעינים, עיבודי קרקע ופיזור קומפוסט

שנת בריאות 
והצלחה  

לכל בית ישראל
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