
ברפת  2018סיכום כלכלי מקצועי 

בחינת גורמי הצלחה-המשפחתית

1דוד בירן
1דניאל ביקל, 

2שחברי-ופא דיאבת, 

משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע, תחום בקר1

משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע, תחום כלכלת היצור2

,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע

תחום בקר, אגף בעלי חיים



סיכום כלכלי מקצועי ברפת המשפחתית  
וקבוצת הייחוס

כל הרפתות מקבלות מזון ממרכז מזון  , רפתות משפחתיות בצפון26•
.חיצוני

כולן בעלות מכסה אחת ומקבלות מזון ממרכז  , רפתות שיתופיות בצפון23•
.מזון חיצוני

.התוצאות בתוך כל קבוצה והיחס בין קבוצות המגזרים דומה בין השנים•

קבוצה הרפתות המשפחתיות בצפון משמשת אותנו כקבוצת ייחוס לרפת •
.המשפחתית בארץ

כקבוצת  "קבוצה הרפתות המשפחתיות בצפון משמשת בעבודה זו •
.משפחתיות" התארגנויות"בהשוואה מול שתי " ביקורת



2018הבדלים בסיכומים בין המגזרים לשנת 

:מדדי ייצור ומדדים מקצועיים•

הפרששיתופי צפוןמשפחתי צפון

-11,37012,139769לפרהמ"חמתנובת 

3.77%3.73%0.04שומן% 

-3.40%3.43%0.03חלבון% 

-22423511ס"סת

5.24%3.10%2.14תמותת יונקים% 



2018הבדלים בסיכומים בין המגזרים לשנת 

(:לליטר₪)מדדים כלכליים •

הפרששיתופי צפוןמשפחתי צפון

2.011.990.02הכנסה לליטר חלב

-0.36(0.38)0.36ש"חוהוצאה על 

1.221.110.11הוצאה על מזון



התארגנויות משפחתיות אזוריות

עבודה זו ביצעה ניתוחים כלכליים מקצועיים בשתי התארגנויות  •
(.11)ובדרום הארץ ( 9)משפחתיות במרכז 

.התארגנויות סביב מרכז מזון בבעלות הרפתנים•

הרפתות ממוקמות באתר רפתות ותיק ולכן כולן  -התארגנות ממרכז הארץ•
.מתמודדות עם שטח מחייה מצומצם

מאופיינת בהזנה זולה ומערך להובלה לחלוקת  -התארגנות מדרום הארץ•
.המזון ברפתות



הצגת תוצאות כלכליות

הכנסות

הוצאות

יתרות

חלב•

שינוי ערך+ בשר •

(ש"חו)חומרים ושירותים •

מזון•

עבודה שכירה•

(מחלב)יתרה גולמית •

יתרה תפעולית  •

רווח נקי•



נתוני יצור ומדדים מקצועיים

(26)משפחתי צפון 
משפחתי מרכז  

(9)

משפחתי דרום 

(11)

אלפי  )מכסה שנתית 

(ליטר
1,137.21,221.61,061.8

1,159.71,298.91,076.7(אלפי ליטר)חלב משווק 

11,29311,32610,932חלב ממוצע לפרה

3.77%שומן% 
ב

3.92%
א

3.78%
אב

3.40%חלבון% 
ב

3.47%
א

3.45%
אב

11,37011,68011,085ממוצע לפרהמ"חמ

224214200(X1000)ס"סת

2.82.32.2*מספר חליבות ממוצע

ללא רובוט חליבה* 
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חלבון

שומן
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הכנסה מחלב לליטר

2.00

7

2.02

4

2.04

4

הערכים ללא היטל מועצה* 



חומרים ושירותים: סעיפי הוצאות 

משפחתי דרוםמשפחתי מרכזמשפחתי צפון

0.360.400.43לליטר₪

4,0514,5234,705לפרה ₪

פינוי זבל למתקן ביו גז אזורי  -משפחתי מרכז•
לליטר' אג6-לפרה שהם כ600₪-כ

הוצאה על אחזקת מערך הובלה וחלוקת מזון-משפחתי דרום•
לליטר' אג5-לפרה שהם כ500₪-כ



משפחתי דרוםמשפחתי מרכזמשפחתי צפון

1.311.311.17(₪)י לפרה "ג ח"עלות ק

י לעגלה  "ג ח"עלות ק

(₪)
1.221.160.98

0.7570.7580.776ניצולת מזון לליטר

0.7520.7350.763מ"לחמניצולת מזון 

₪הוצאה על  מזון 

לליטר
1.221.191.08

מזון: סעיפי הוצאות 



משפחתי דרוםמשפחתי מרכזמשפחתי צפון

2.0072.0442.024(לליטר₪)הכנסה מחלב 

1.581.591.52(לליטר₪)הוצאות 

₪)יתרה גולמית מחלב 

(לליטר
0.430.450.50

יתרה גולמית מחלב

הכנסה לליטר אינה מבטיחה יתרה גבוהה  •

לעלות יצור ליטר השפעה משמעותית על היתרה לליטר•



עבודה שכירה ברפת המשפחתית
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עם דור המשך ללא דור המשך ממוצע

₪
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הוצאות עבודה שכירה לליטר ברפת 

המשפחתית בצפון 7-בכעלות עבודה שכירה גבוהה •

לליטר' אג

אין יתרון במדדים מקצועיים•

נטייה לרפתות גדולות יותר והיקף •
יצור גדול יותר

חשיבות אסטרטגית לדור המשך  •
ברפת



עבודה שכירה ברפת המשפחתית

עדות לחוזקן של רפתות הדרום-משפחתי דרום•

חלופות תעסוקתיות מגוונות באזור-משפחתי מרכז•

משפחתי דרוםמשפחתי מרכזמשפחתי צפון

₪)הוצאה על עבודה שכירה 

(לליטר
0.160.130.20

שיעור הרפתות עם דור  

)%(המשך ברפת 
41%22%72%



סיכום

התארגנות סביב מרכז מזון בבעלות הרפתנים נותנת תמיכה ארגונית  •
.  ומקצועית לרפתנים

מרכז מזון בבעלות הרפתנים המשפחתיים מאפשר הוזלה משמעותית  •
.בעלות המזון לרפת ובכך בעלויות הייצור

.יצור גבוה" המבטיחה"ברוב המקרים הזנה זולה משתלמת יותר מזו •

ז"ממרמאפשרויות ההתייעלות של הרפתות המשפחתיות הקונות מזון •
בבעלותן יכולות להתייעל  ז"מרמלעומתן רפתות בעלות . חיצוני מוגבלות

.באופן משמעותי



תודה לרפתנים ולרכזי  

ההתארגנויות על שיתוף  

הפעולה


