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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

יאיר בלברמן, 31 )הבן של שמיל האגדי(  נשוי ואב בקרוב, 
צעיר מנהלי הרפתות בארץ, יליד הקיבוץ ומאז שנולד הוא 

ברפת יחד עם אביו. יאיר הוא מהדור הצעיר וחבל שאין עוד 
רבים כמותו ובגילו. הוא כעוס, מורד, כפי שרק צעירים יכולים 

להיות. האב מביט בו מהצד, מחייך, מנסה להרגיע, אך לך 
תרגיע צעיר עם להט ציוני. אך שלא תטעו, האהבה שלו לרפת 
היא חסרת גבולות. "אני כאן ברפת קרוב ל-30 שנה ואני כאן 

רק בגלל אהבה ויש גם ציונות ומלחמות וגבולות, זה לא קל 
ולא נעים, אבל זה מה שיש. הבעיה כאן ותישאר ועם זה צריך 
להתמודד. אנחנו צוות של 12 עובדים, מתוכם 7 חברי קיבוץ 

ומעולם לא למישהו רעיון לעזוב כאן בגלל המצב. אנחנו 
מורגלים לצערי במעבר מאפס ל-100 ואלה החיים שלנו".

מצב הענף?
"תשמע, אני עושה מה שאומרים לי, אני בעד שוק חופשי 

ולדעתי צריך שינוי בכל הליך התכנון, צריך לתכנן רגולציה מול 
הממשלה אך חלב תמיד ישתו. הקסמים יותר מעצבנים אותי, 

ואף אחד לא פותר את העניין. לדעתי צריך להעביר את כל 
החקלאות לפריפריה, זה יפתור את הבעיה. החקלאות חייבת 

רפת ניר יצחק

מכסה של 7 וחצי מיליון ליטר, רפת 
משותפת של קיבוצים ניר יצחק 

וסופה, 550 חולבות, חלב מהדרין 
משווק לתנובה, מרכז מזון עצמאי

אנחנו תמיד נשאר כאן, לנצח. צוות רפת ניר יצחק

הגיע הזמן לשינוי. בלברמן ג'וניור
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לעבור לפריפריה ואז העלויות יהיו נמוכות 
יותר, אין לנו מגבלות של קרקע או בעיה 

של נדל"ן יקר. החלום שלי לפתוח רפת 
של 10,000 פרות ליד מצפה רמון, באזור 

המדבר. רק תחשוב על הפוטנציאל והוזלת 
העלויות. זה לדעתי הפתרון הן לפיתוח 

הפריפריה והן להוזלת העלויות. הגיע הזמן 
להזיז את הגבינה, תרתי משמע, הענף 

זקוק לשינויים, יותר מדי זמן הוא בהולד, 
צריך שינויים ברוח הזמן והתקופה. ושוב, 
אני רוצה להדגיש, טוב לי, אני אוהב את 

הענף והרפת אך לצד זה, חייבים שינויים". 
על מצב בטחוני הוא אומר "שכחו אותנו 

בבית, זה המצב לצערי, יש לי חבר תל אביבי 
כשאמרתי לו שיש אצלנו צבע אדום, אז הוא 

אמר לי שזה לא מעניין, ככה גם הממשלה, 
אנחנו פשוט לא מעניינים אותם. אבל אנחנו 

תמיד נהיה כאן, את זה אני מבטיח". 

שינוי אחד ומיידי?
"כן, אתן רק דוגמא אחת, בזמנו כל מכסת 

חלב שהיתה מתפנית מהמגזר השיתופי 
היתה עוברת לעוטף, עכשיו מתפנה מכסת 
חלב של רפת קיבוצית ואף אחד לא חושב 

על העוטף, זה ההבדל וזה המצב".  ▲

 �טל רונ, מנכ"ל טל-טק, ע� ני�יו של 30 שני� בליווי עשרות רפתות, מפעלי� ומט"שי
לבחירת המערכת הנכונה עבור� מזמינה אות� לפגישת ייעו� בה תקבל:

 מיפוי וזיהוי תנאי הרפת הייחודיי� ל�
 �קירת כל החלופות הקיימות בשוק - לא רק מוצרי מד� 

 �קירת היתרונות והח�רונות לכל חלופה בהתא� לתנאי הרפת של�
 דיו בא�טרטגיה הכלכלית לטיפול בשפכי הרפת של�

הצטרפו לעשרות רפתות שכבר בחרו את הפתרו� הכלכלי ביותר עבור�

פגישת ייעו� ללא עלות!!
               התקשרו עכשיו 052-2364006

ח�ו� מאות אלפי שקלי�!!!ח�ו� מאות אלפי שקלי�!!!
צרי� לבחור את מערכת הטיפול בשפכי הרפת?

בוא לגלות מה� הפתרונות לטיפול בשפכי הרפת שלא הוצגו בפני�
ואי� להגיע להחלטה הנכונה עבור� - שתהיה הכלכלית ביותר לטווח הארו�!
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