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מקום 5

רפת רן

יש להם את אחד ממכוני החליבה הגדולים ,המתקדמים והיפים בארץ והרפת
נחשבת לאחת מהגדולות והמוצלחות בארץ ומככבת דרך קבע בחמישייה
הראשונה בליגת החלב ובשנת  2018הגיעה למקום החמישי •
ברפת רביבים  1000חולבות 900 ,עגלות 500 ,עגלים בפיטום.
 3חליבות ביום ,מרכז מזון עצמאי .מכסה של 11.360
מיליון ליטר לשנה לא כולל תוספות של שנת  .2017מכון
חליבה חדיש  60עמדות קרוסלה .רפת רביבים נחשבת
לאחת הרפתות הגדולות בארץ ובחמישייה הראשונה בליגת
הקיבוצים של ביקורת החלב ,בהספק של מעל  14אלף ליטר
לפרה .החלב מסופק למחלבת יוטבתה.
מנכ״ל רפת רן ,ערן ארז 56 ,נשוי אב ל 3 -בנים ,נולד בקיבוץ,
עובד ברפת משנת ' ,84מסוף שנת  '91מנהל את הרפת .בין
לבין ,עשה הפסקה ללימודי תואר בכלכלה חקלאית ,רפתן בכל
נימי נפשו ונחשב לאחד מבעלי המקצוע הטובים בענף .מאז
אוגוסט  2015מתמודדת הרפת עם מחלת הברוצלוזיס שגרמה
להשמדת  550ראש בעדר .מספר ערן ״באוקטובר  2015הייתה
הפלה של עגלה בהריון ,חשדנו ,העגלה נדגמה ונמצאה חיובית
למחלת הברוצלוזיס .מאז אנחנו בסרט שבו הושמדו  550פרות
מהעדר וכל זה תוך כדי בניית מכון החליבה היפה בארץ״
מסיים ערן בגאווה לא מוסתרת.

מאמין שמשטר המכסות לא ייגמר .ערן ארז

כבעל  30שנות וותק בענף ,איך אתה רואה את
עתיד הענף בישראל?

״אני אולי תמים ואולי אני מדבר ממשאלות ליבי אבל אני
מאמין שמשטר המכסות לא יגמר ולתחושתי יש מספיק
סיבות טובות להשאיר את התכנון בענף .ביטול התכנון יגרום
לזעזוע ענק ונזק אדיר למחלבות ,רפתות יסגרו בהמוניהם
ובסופו של דבר המוצר לא יוזל .זה יהיה עוול גדול אם חלילה
משהו כזה יקרה .תראה ,אולי יהיו שינויים או הקלות באלה
ואחרות אבל אני מאמין גדול בענף ובתכנון״.

מרכז מזון עצמאי מוכיח את עצמו אצלכם?

״בוודאי ,אנחנו מאוד מרוצים ממרכז המזון שלנו ,זה מאפשר
לנו שליטה בתחום החשוב ביותר ברפת ,המשפיע כידוע הן
על כמות ואיכות החלב והן את התקציב וכלכלת הרפת .יש
לנו מרכז מזון עצמאי  .לדעתי ,סוד ההצלחה הוא לא בהרכב
המנה ,אלא בהקפדה הבלתי מתפשרת על מספר חלוקות ביום
בכל ימות השנה .אני מאמין שממשק אבוס המתחיל בחלוקת
מזון טרי על אבוס נקי בכל פעם ,הוא חשוב יותר מאשר עוד
מאית אחוז חלבון או כל תוסף אחר״.
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מכון חליבה מהמתקדמים בעולם .רפת רן

הייבוא המתגבר מדאיג אותך?

״תראה ,אין ספק שהייבוא מהווה פגיעה בענף ,במחלבות,
ברור שהוא פוגע ומי שאומר אחרת ,טועה ומטעה .ועל
זה אני אומר ,מי שמעודד יבוא בעצם מסבסד את הרפתן
האירופאי על חשבון הרפתן הישראלי .נכון לעכשיו ועם כל
הרעש של הייבוא ,עדיין מוסיפים מכסות בכל שנה וחברת
טרה בונה מפעל ענק בנגב ,תנובה בנתה מחלבה אדירה
בתל יוסף וחברת שטראוס השקיעה תקציבי עתק בפיתוח
מוצרים ותשתיות .קטונתי מלייעץ לממשלה אבל יש כאן
תעשיית ענק החייבת להמשיך ולפעול והממשלה צריכה אם
לא לעזור ,בטח שלא להפריע״.
לסיום השיחה מבקש ערן להדגיש כי ״ההצלחות של רפת רן
היא בצוות הכי טוב בישראל ,אין עוד צוות כזה .כ 18-עובדים,
מתוכם  8חברי קיבוץ רביבים שחמשת העובדים הוותיקים
בהם מאגדים ביחד מעל  125שנות וותק בענף .זה ידע בלתי
נתפס של ניסיון ,נאמנות ואהבת הענף .ותשעה נוספים
עובדים שכירים .רפת החותרת למצוינות לאורך כל הדרך
ועושה זאת בזכות אנשים הרואים ברפת בית ראשון״▲ .

מי שמעודד יבוא בעצם מסבסד
את הרפתן האירופאי על חשבון
הרפתן הישראלי .נכון לעכשיו
ועם כל הרעש של הייבוא ,עדיין
מוסיפים מכסות בכל שנה
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