פרויקט הכי הכי

משק הבקר והחלב 400

מהדורה מיוחדת

הכי צפונית והכי גבוהה

רפת כפר גלעדי

הרפת הצפונית ביותר בארץ ,עמרי זלצר חבר קיבוץ ומנהל את הרפת מסוף
שנת  2003אומר כי "גיל העובדים הוא יחסית צעיר ,בממוצע ,סביב גילאי
השלושים ,אני בן  49הזקן היחיד כאן" •

לדייק בפרטים הקטנים ולמקסם הכנסות .עמרי זלצר

אתם מרגישים הבדל במזג אויר?

מכסה של  4.1מיליון ליטר 350 ,חולבות ,מכון חליבה פרלל
 14של אס.סי.אר .נבנה בשנת  ,2014חלב מסופק לתנובה,
מרכז מזון מילובר שבקיבוץ אמיר ,ששה עובדים קבועים לא
כולל השלמות מדי פעם.

"במשך השנים הוספנו המון מאווררים ,עד שנת  2009לא היו
לנו מאווררים בסככות .גם בנינו סככות בשנים הללו .באופן
יחסי ניתן לומר שיותר נעים בוודאי מהעמק שמתחתינו ,עמק
החולה .אני מניח שאצלנו יש פחות צינונים ,למשל צינוני
לילה אין אצלנו ,משתמשים במיטב הטכנולוגיה שהענף מציע
לצורך ביצועי ניטורים בזמן אמת.
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מטורפת מהרפתות באזור ,משהו כמו  100אלף שקל בשנה,
אנחנו מנסים לשנות זאת אך זה לא פשוט .בכלל הארנונה
במועצה שלנו על חקלאית הגבוהה בארץ במאות אחוזים
לחקלאות וזה מאוד פוגע".

העניין של המזון הוא הכי קריטי,
אם זה היה תלוי בי הייתי עובר
למרכז מזון עצמאי .זה דורש
השקעה לא קטנה וצריך לשכנע
את הקיבוץ .נכון לעכשיו הרפת
רווחית אבל נזהרים בהשקעות
בגלל העתיד הלא כל כך ברור

גיל העובדים צעיר יחסית .מכון כפר גלעדי

מה הבעיות העיקריות ברפת?

"עניין המזון הוא הכי קריטי ,אם זה היה תלוי בי הייתי
עובר למרכז מזון עצמאי .זה דורש השקעה לא קטנה וצריך
לשכנע את הקיבוץ .נכון לעכשיו הרפת רווחית אבל נזהרים
בהשקעות בגלל העתיד הלא כל כך ברור .דבר נוסף ,הריחוק
הגיאוגרפי בא לידי ביטוי בכל מיני נושאים וגורם לעלויות
נוספות .דבר נוסף ,המועצה האזורית גליל עליון גובה ארנונה

איך אתה רואה את עתיד הענף?

"תראה אין לי דרך להשפיע ברמה הפוליטית ,אני משתדל
להשפיע רק על מה שאני יכול וזה לתכנן מדויק יותר ולהיכנס
לפרטים קטנים יותר ולמקסם הכנסות ,כולל מבשר"▲ .

חברת א.ב .מתכננים
איתך לאורך כל הדרך!
ronen@abt.co.il
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