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מחזיקת גביע האלופות לחלב
הנסיעה מהמרכז לקיבוץ עין
השלושה בנגב אורכת כשעה וחצי,
אך למעשה המרחק הוא גדול הרבה
יותר • שם ,בצפון מערב הנגב,
 8ק"מ מחאן יונס ,מנסים 130
קיבוצניקים ,לשמר אורח חיים
ההולך ונעלם • דניאל ווייס מנהל
הרפת שזכתה השנה בגביע האלופות
לחלב ויליד אורוגוואי גאה ,החולה
כדורגל אומר בחיוך רחב "בעצם
זכינו באחד המקומות הראשונים
במונדיאל הרפתות"

ראובן זלץ

הדרך לקיבוץ עין השלושה מתפתלת בין שדות מוריקים ונוף
מדברי שנצבע בצבעים צבעוניים ,כתוצאה מחורף גשום
במיוחד .החורף הזה טוב מאוד לחקלאות אומרים בקיבוץ
ומוסיפים ,רק שיימשך ככה" .כל כך הרבה מקום יש שם
בנגב ,חבל ארץ הקרוב כל כך לגוש דן ,אך נדמה כי רחוק
שנות אור ,אם תרצו ,סוג של חבל ארץ שנשכח קצת על ידי
הפוליטיקאים .קל לתאר איך יכול היה להיראות האזור הזה,
אם השקעה ממשלתית נכונה יותר .שם ,ממש בגבול רצועת
עזה ,ממוקם הקיבוץ הוותיק שהוקם בשנת  51על ידי יוצאי
תנועת הנוער הציוני בדרום אמריקה .הקיבוץ שייך למועצה
האזורית אשכול ,מועצה שהיתה רק לפני כחצי שנה ,בעת
המלחמה בעזה ,כוכבת החדשות בישראל .קיבוץ עין השלושה
הוא סוג של שמורת טבע בעולם ההולך ומשתנה ממש לנגד
עיניי חבריו .הקיבוץ השיתופי ,מהאחרונים בארץ ,מנסה בכל
כוחו לשמור על צביונו בעולם שאינו רוחש כבוד למילים
כציונות ,אידיאולוגיה וערכים .אנשים ערכיים ,המאמינים
בעבודת כפיים ,בחקלאות ובשיתוף אמיתי .קיבוץ כמו פעם,
בתי ילדים ,חדר אוכל 110 ,חברים ,אוכלוסיה של  350תושבים
ודאגה אחת גדולה מהעתיד 110 .חברים הנאחזים באדמתם,
בניגוד לכל התחזיות והמציאות הבטחונית ,חברתית וכלכלית.
הקיבוץ מתפרנס מגידולי שדה 12 ,אלף דונם תפוחי אדמה,
גזר צנוניות מספוא לרפת והרבה חיטה .מפעל קלסרים
וכמובן הרפת ,הנחשבת ליעילה בארץ שגרפה השנה את גביע
האלופות לחלב.

היו ימים קשים

בקיבוץ עדיין שולטים הדרום אמריקאים ,בערך חצי
מאורוגוואי וחצי מארגנטינה וכל מי שמבין בדקויות היחסים
בין שתי המדינות ,יכול רק לנחש ,מה הולך בקיבוץ הקטן
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צבעוני המדבר במבטא דרום אמריקאי מתגלגל שפולט בחיוך
"לצערי עובדים ברפת גם ארגנטינאים ,אבל אנחנו מסתדרים
איתם" .על המלחמה שהסתיימה רק לפני כחצי שנה ,מעדיף
דניאל ווייס או בשמו הקיבוצי ,דניאל רפת ,לדבר כמה שפחות.

הממשק זו ההצלחה ,צריך להיות
טובים בכל התחומים שזה אומר,
עבודה יום יומית קשה ומדויקת
"היו ימים קשים מאוד" הוא אומר ומוסיף "אבל עם צוות
כמונו אף אחד לא יכול לנצח אותנו .הקיבוץ פונה ונותרנו רק
צוות רפתנים ואנשי ביטחון כ 30-אנשים .שמרנו על הרפת
והקיבוץ בכל מחיר ,נפלו מאות טילים ופצמ"רים בשטח וכמה
עשרות בקיבוץ עצמו ואף כמה בשטח הרפת ולמזלנו לא
היו נפגעים" .באשר לפיצוי אומר ווייס "קיים תהליך לקבלת
פיצויים ,קיים הרבה הרס בשטחים החקלאיים ולוקח הרבה
זמן להחזיר את השטח לעבודה חקלאית מסודרת" .אך כולם
שם יודעים כי הסבב המלחמתי הבא ,הוא רק עניין של זמן
״אנחנו מתכוננים לפעם הבאה ויודעים שהמערכה לא נגמרה,
כל המערכת מתכוננת ומקווים שיהיה טוב״.

צוות הרפת בקיבוץ עין השלושה

הזה ,בעת משחקי המונדיאל ,או מפגשי כדורגל בין אורוגוואי
לארגנטינה .דניאל וויס ,מנהל בהפסקות כבר  20שנה את
רפת הקיבוץ ,רפתן גאה ,איש עבודה צנוע בעבר שימש כגזבר
הקיבוץ .ווייס היה שליח עליה בארצות דרום אמריקה ,איש

יציב מאחלת לכל לקוחותינו
חג אביב שמח
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הקפדה על הממשק .דני מרפת בקיבוץ עין השלושה

בקרוב ,מכון חליבה חדש

ליגת האלופות ?

דוח הליגה הינו דוח אשר מופק כל שנה על סמך
תוצאות ביקורת החלב במשקים.
הדוח מראה את התוצאות המתוקנות לכמויות
החלב ,השומן ,הסת"ס והחלבון לכל פרה.
הנתונים המוצגים הינם ממוצע לעדר
ומשקפים את כמויות החלב ברפת .

אני חושב שהמדינה צריכה
להחליט אם הם רוצים
התיישבות וחקלאות ישראלית
ואם כן הם צריכים לתת לנו
את הכלים להתמודד מול השוק
החופשי והעולמי

דוח זה אינו קשור למדדים הכלכליים של הרפת.
הכוונה היא שמשק במקום הראשון בדוח לאו
דווקא יהיה במקום הראשון במדדים כלכליים
ד"ר יניב לבון

ניהול והקפדה

משה רכס ,מדריך תזונה
וממשק במשרד החקלאות,
המלווה את רפת קיבוץ עין
השלושה אומר "לדעתי
הכל מתחיל שם בניהול נכון
והקפדה על הפרטים .הרפת
בעין השלושה מנוהלת
בצורה טובה ומדוייקת וזה
מאפשר תוצאות טובות.
באשר לתזונה אין שום
דבר שונה מרפתות אחרות,
ההבדל הוא בממשק הכללי וההקפדה על בריאות
הפרות ,תוך הקפדה על תפעול שוטף ונכון של הרפת".
באשר לזכיה בפרס "בסה"כ זה נחמד ומאתגר ,אבל
מה שחשוב בסופו של דבר ,זו הרווחיות של הרפת.
בסופו של דבר נושא התנובה הוא אלמנט חשוב ,בסך
המרכיבים ועשוי להשפיע על ההוצאות .יש שלושה
אלמנטים חשובים ברפת ,איכות החלב ,תנובת
החלב והממשק הכללי ,שלושתם ביחד משפיעים על
הרווחיות והצלחת הענף".
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רפת מצטיינת

מהמובילות בעולם בענף הרפת״ 9 .אנשי צוות ,חצי שכירים
חצי חברי קיבוץ ,צוות קטן המוציא את היטב והמירב מ320-
חולבות 4.4 .מיליון ליטר חלב בשנה ,המכסה 3.8 ,ליטר .השנה
אומר דני "נוריד את כמות החלב ,מועצת החלב היא שקובעת,
היה עודף ב 2014-וזה חייב לקבל ביטוי בשנה הזו״ .השנה

הרפת בקיבוץ עין השלושה זכתה בגביע האלופות בארץ ,דני
רפת אוהב להשוות את העניין למשחק הכדורגל ואומר בחצי
חיוך ״בעצם אפשר לומר כי זכינו באחד המקומות הראשונים
במונדיאל הרפתות בעולם באם ניקח בחשבון כי ישראל היא

מתכננים את הרפת בשבילך
התמחות בתכנון מבנים חקלאיים

עברנו למשרדנו החדש במושב תימורים
אגרופלן בע”מ מהנדס אבנר הורביץ
כתובת למשלוח דואר :באר טוביה 8381500
טלAgroplan.ltd www.agroplan-il.com 08-8602272 .
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נערכים בקיבוץ לבניית מכון חליבה חדש ״זה מלחיץ אותנו
מאוד ,כי אנחנו בונים תוך כדי עבודה ורעשים מלחיצים את
הפרות ואנחנו מנסים שזה לא יקרה אבל אם עברנו את צוק
איתן נעבור גם את זה .אנחנו בונים מכון קטן ויעיל ,של 40
עמדות ציוד של  scrוכל ההשקעה היא של המשק".

סיפור אהבה של שיר ופייסאן

ברפת עין השלושה נרקמים לא מעט סיפורי
אהבה ,אך סיפור אחד ,מרגש במיוחד נרקם בין
שיר הקיבוצניקית מצאלים ,לבין פאייסן שהגיע
מתאילנד לעבוד ברפת .מספרת שיר ״הכרנו לפני
שנתיים כאן ברפת ,הייתי רפתנים ,אני בת קיבוץ
צאלים והוא בן קיבוץ תאילנד" ,מחייכת שיר
וממשיכה "התאהבנו אחרי שנה טסנו לתאילנד
לשלושה חודשים ,הבוס פרגן לנו בחופשה ושם
הכרתי את המשפחה שלו .לפני חודשיים טסנו
להתחתן בתאילנד ובמאי השנה נתחתן בקיבוץ
צאלים .אנחנו גרים בקיבוץ עין השלושה ,הוא
רפתן ואני כרגע עובדת ביונקיה" .שיר מסר לאומה
״מומלץ למשרד הפנים שלנו להיות יותר נחמדים
ונעימים לאנשים הרוצים לבוא ולגור בישראל
מרצון ובאהבה .דרך הייסורים שעברנו בבירוקרטיה
הישראלית פשוט מכעיסה ולא מובנת כלל״.

באיזה מזון אתם משתמשים?
״אנחנו מייצרים בעצמנו את כל האוכל בשדות שלנו 400 ,טון
של שחת דגן 2000 ,טון של תחמיץ סורגום וחיטה .ואת שאר
הגרעינים אנחנו קונים מרכזי תערובת״.
''ההבדל בין קיץ לחורף?
"בטוח שיש הבדלים בין עונות השנה ,אבל אנחנו מצליחים
שכמות החלב לא תשתנה בין העונות ואחד הדברים
החשובים ,זה הצינון".

ממשק של הצלחה

אם תשאלו את דני הוא יאמר מייד כי המפתח להצלחה
הוא ללא ספק בממשק ובתזונה .״הממשק זו ההצלחה ,צריך
להיות טובים בכל התחומים שזה אומר ,עבודה יום יומית
קשה ומדויקת ,חלוקת אוכל בשעות מדויקות ,חליבות בזמן
מדויק גם בשעות גם בביצוע ,תחזוקת ציוד וכמובן צוות
מסור ,האוהב את העבודה״ .דני לא חוסך מילים חמות
מהתזונאי המלווה אותם ״אני מאוד מכבד את הייעוץ של
משה (מריו) רכס ,לדעתי הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה של
הרפת לא רק במזון אלא גם בממשק הכללי״.
על עתיד הענף הוא אומר ״אני מניח שיהיו שני תאריכים
חשובים לענף האחד  2018ששם נסיים בעצם את מתווה
לוקר ,וב 2016-האם מגמת החריגות תימשך או לא .שני
התאריכים הללו יקבעו לדעתי לאן הרפת הישראלית תלך.
יש שחיקה ברווחיות ואנחנו עובדים מאוד קשה להדביק
את הפער .השחיקה גדולה עד כדי כך שאתן לך דוגמא,
כשמכירת החלב היתה חצי מהכמות כיום הרווחנו מה
שאנחנו מרוויחים כיום ,אבל אני חייב לציין בהגינות שזה
תהליך בכל ענף החקלאות ,ברפת זה פשוט קיצוני יותר״ .על
מדיניות התשלום אומר ווייס ״כדי לקבל מחיר טוב יותר על
חריגות החלב ,צריך להעביר חלב מהחורף לקיץ וזה גורם לנו
להרבה בעיות ממשק .בעצם לוחצים עלינו לייצר יותר חלב
בקיץ מאשר בחורף וזה בגלל התשלום והדרישה״.

אוהבים סיפור אהבה .שיר ופייסאן

בטווח הקצר מאוד אך בטווח הארוך באם רפתות יאלצו
להיסגר זה יפגע בכלכלה שלא לדבר על אלפי מפוטרים ,בסופו
של דבר זו צריכה להית החלטה מערכתית כוללת .לדעתי לא
הכל צריך להיקבע דרך החור של השקל ,למדינה יש אחריות
ושיקולים נוספים״.

כיצד הממשלה יכולה לעזור?
״אני חושב שהמדינה צריכה להחליט אם הם רוצים
התיישבות וחקלאות ישראלית ואם כן הם צריכים לתת לנו
את הכלים להתמודד מול השוק החופשי והעולמי .אנחנו לא
מסובסדים כמו במדינות אחרות והמדינה חייבת לדעת כי
תהליך השחיקה יכול לגרום לסגירת רפתות ולפגוע קשות
בכלכלה הישראלית".

הטרנד נגד החלב?
״אני חושב שלא צריך להילחם בהם וצריך לתת להם את
המקום ,אנחנו צריכים להביא את האמת שלנו אבל אסור
לתת להם במה״.

אך המדינה מעודדת מדיניות יבוא?
״זה אולי נשמע טוב ולפעמים מאוד פופוליסטי ומוריד מחיר
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