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רפת רן

ש 1תפ 1ת רביבים,

^ פ ת רן נמצאת במרכז הנגב והיא שותפות של שלוש רפתות
שיתופיות .משווקת את החלב למחלבת יטבתה ומגיעה
לתוצאות מצטיינות בתחום המקצועי והכלכלי.
עון א ח מרביבים ריכז את הרפת ב~ , 1992במשך חמש שנים ,יצא
ללימודי כלכלה חקלאית בפקולטה וחזר לרכז את הרפת לקראת
האיחוד עם ניר אליהו ו ב 2005-גם עם רפת כפר עזה .רפת שבצד
התוצאות המקצועיות והכלכליות ,שומרת על חזות יפה שנראית
ירוקה ופורחת ,גם במדבר הנגב הצחיח.
התרבות הארגונית שהתפתחה עם השנים מסייעת לרפת לעבוד
ולהראות טוב .קבוצה של שמונה רפתנים ותיקים ,בצד כמה עובדים
תאילנדים מסורים ,יוצרים מסורת ושגרה יוצרת של הצלחה .הרבה
עצמאות לאנשי המקצוע בתחומים השונים ,תחו שת אחריות גדולה,
גאוות יחידה ,בעלת הישגים וסיפוק רב להיות בצמרת .חיזקי,
כמנהל התפעול ,מפעיל את העבודה והעובדים כמו קן נמלים והכול
״מתוקתק״.
הבעלים בשלושת המשקים מרוצים ומפרגנים ושואפים ,כל העת,
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צילום מ מעוף הציפור על הרפת הגדולה
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ה ר פ ת " מ צ טיינ ת יטבתה" בשלוש ה שנים ה א ח רונו ת

המרבץ מ תו ת ח בל יו ם לרווח ת הפרות

 3 0משח הבקר וה חלב

הצינון בסבבות מאוד אינ טנ סי בי ויעיל
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ניר ץוליהו ,כפר עזה
לפיתוח ולהתפתחות.
החוסן העיקרי הוא במשאב האנושי  -היקר והחשוב,
שמביא להתמקצעות ולעבודה מסונכרנת וגם יתרונות
מסוימים של מזג אוויר נוח .וכמובן ,ניהול כולל ,חכם
ויצירתי .זוהי רפת ון במרכז הנגב.

מבון החליבה מוקף ב צמ חיי ה להרגשה טובה

תוצאות מקצועיות 2006
יו:׳  jק״ג
חלב ,ק״ג
■!!/׳מ,.: ;.ח:
חלבון ,אחוז
ע!יימ!+חלג;!') ,ק״ג
סת׳׳ס ,אלפים
מספר פרות ייודר
יציאת פרות ,אחוז
מכסת יולב

13,489
13,105
3.60
3.24
895
138
809
36
כ 9-מיליון ליטר
ערן ארז ותאילנדי במרכז הרפת ה מ טו פ ח ת

תצר ה ה מל טו ת גדולה ו מ רוו ח ת
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