פרויקט הכי הכי

משק הבקר והחלב 400

מהדורה מיוחדת

מקום 2

רפת הבונים
גל בן יוסף ,מנהל רפת הבונים ורפת חוף השרון ,איש מקצוע מוערך קפדן
ומקצועי ,שהפך את הרפת השיתופית בהבונים לאחת מהרפתות המצליחות
בארץ ,השניה בלוח החלב והראשונה בטבלת כמות החלב לפרה •

צוות מיומן ומקצועי זה הדבר החשוב ביותר .גל

בשיווק חלב ,לפי בדיקות מועצת החלב ,העדר המניב ביותר
בארץ לשנת  2018נמצא ברפת הבונים 14 ,וחצי אלף ליטר
לפרה בממוצע .לרפת הבונים מכסת חלב של  3.5מיליון ליטר,
כ 300-פרות חולבות וכמאתיים וחמישים עגלות לתחלופה,
מרכז מזון עצמאי הכולל גידולי שדה.

מכסת חלב של  3.5מיליון ליטר ,כ 300-פרות חולבות
וכמאתיים וחמישים עגלות לתחלופה ,מרכז מזון עצמאי
הכולל גידולי שדה.
אם תשאלו את גל ,מה הסוד לרפת מצליחה הוא יענה ללא
היסוס "צוות עובדים מחויב ,ירידה לפרטים הקטנים בכול
תחומי הממשק ומקצוענות ללא פשרות".

צוות עובדים מחויב למטרה

אנחנו פוגשים את גל ברפת הבונים ,בריזה מהים ביום קיץ
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חם ,בטח עוזרת לתנאי הפתיחה של הרפת ,הקרובה מאוד
לים .כששואלים את גל מה מייחד את הרפת ,הוא מהסס
עם התשובה כי מבחינתו זה סיפור מורכב ,של עבודה קשה
מסביב לשעון .אך כשלוחצים אותו קצת ,הוא מחייך ומשיב
 "צוות עובדים מקצועי ומחויב להצלחה זה המרכיב מספראחד בחשיבותו" .וכשמבקשים ממנו להרחיב הוא עונה "אחד
הנושאים ,שאנחנו מצליחים בו הוא לייצר חריגת קיץ .זה
מתחיל במערכות הצינון החייבות לעבוד בצורה מיטבית,
במזון גס איכותי וסדר יום מוקפד על הדקה .אסור שהפרה
תתחמם ,לכן כל הזמן צריך שמערכות הצינון יעבדו ביעילות
תוך כיוון ותיזמון משתנה בהתאם לצורך .באשר למזון ,הרי
שמדובר על איכות ונעכלות המזון הגס בעיקר בעומסי חום
פרות מתקשות להיות גם יצרניות גם פוריות וגם בריאות.
אנחנו מנסים לשלוט בתהליך ,מגידול המספוא דרך הכנת
התחמיץ ,הזנת הפרות ,גידול העגלות ופתרון לזבל .בימים
אלה אנחנו מתכוונים לפתור את בעיית השפכים ולהתקין
מערכות סולריות על הגגות .ככל שנשלוט על שרשרת הערך
נשאר רלוונטיים ורווחיים".

הרחקת יונים
ממרכזי מזון
ורפתות

הדברת זבובים ומכרסמים
ברפתות

"לקחת את כל הפעילות שיש
ברפת ,ולעשות את זה בעצמך,
ברגע שאתה מעביר חלק
מהפעולות החוצה ,הרווחים
נשחקים ,כיום אי אפשר
להתפרנס רק מייצור חלב ,זה לא
מצדיק את ההשקעה

נגד זבובריסוס
בכל
ים בר
מתהארץ בחופתות
קדמים ביומרים
תר

ואיך מתמודדים עם השחיקה ברווחיות?

״לקחת את כל הפעילות שיש ברפת ,ולעשות את זה בעצמך,
ברגע שאתה מעביר חלק מהפעולות החוצה ,הרווחים
נשחקים ,כיום אי אפשר להתפרנס רק מייצור חלב ,זה
לא מצדיק את ההשקעה ,את ההון ואת הסיכון .הרפתות
מתפרנסות גם ממכירת בשר ,כ 30-אחוז מהרווחים הם
ממכירת בשר .אני רואה את השחיקה ממשיכה ואנחנו צריכים
להיערך בהתאם״.

חשיבות המשאב האנושי?

״צוות הרפת חייב להיות צוות יציב עם מוטיבציה גבוהה
ויש דרכים רבות להשיג את זה .אנחנו משקיעים בזה רבות.
יש לנו צוות של  8עובדים ומנהל .אני מאוד קשוב לאנשים,
מקדם אותם מקצועית ,שולח להשתלמויות ,דואג לסביבת
עבודה נקייה ומסודרת ,תקשורת טובה וחיובית .מקפיד שגם
התקשורת בין העובדים בצוות תהיה טובה ,חיובית ומכבדת".

עמית הדברות

ענף החלב לאן?

קיבוץ בית השיטה 1080100
פקס 04-6537428
עמית המאירי 054-7070780
amitha911@gmail.com
amithadbarot.com

"יהיה קשה יותר להתפרנס מרפת  ,הגודל יחפה על הירידה
ברווחיות ,רגולציה וארגוני צער בעלי חיים ימשיכו להקשות
אלינו יותר ויותר .יחד עם זאת רפתות יעילות ימשיכו ולכן
אנחנו מחויבים להיות מקצוענים"▲ .
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