
, סיכומים כלכליים ומקצועיים ברפת השיתופית

?מה ניתן ללמוד מניתוח רב אזורי

,  1ביקלדניאל , 1יואב שעני, 1איל פרנק, 1דוד בירן
2יניב לבון, 1פלךעירא

והמקצוע, תחום בקר 1 משרד החקלאות, שירות ההדרכה 

בישראל 2 התאחדות מגדלי הבקר 

,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע

תחום בקר, אגף בעלי חיים



סיכומים כלכליים מקצועיים ברפת  : מבוא
השיתופית

מהרפתות השיתופיות מבצעות סיכומים כלכליים ומקצועיים  90%-כ•

מ"משותפת של ההתארגנות האזורית ומדריכי שה" מסורתית"פעילות •

הגבלה לגבולות ההתארגנות-אופי הסיכום נקבע לפי מבצע הסיכום•

יום עיון להתארגנות האזורית•



סיכומים כלכליים מקצועיים ברפת  : מבוא
השיתופית

.ההתארגנויות האזוריות מבצעות סיכומים באופן זהה7מתוך 5בשנים האחרונות •

רפתות שיתופיות סוכמו באופן זה98: 2020עבור שנת •

בגבולות ההתארגנות" התחשבות"מאפשר לנתח רפתות לפני מאפיינים ללא •

SASשל תוכנת גלימיקס-וGLMנתונים אוחדו לקובץ אחד ונותחו ב •

(  23)הן אוחדו עם הרפתות הכפולות , (7)בשל מספרן הנמוך של הרפתות המשולשות : הערה

בניתוח הנתונים



התפלגות רפתות-שותפויות מול בודדות 

מרכז מזון

*מעורבחיצונימקומיכ"סה

(19%)13(31%)21(50%)34(69%)68בודדות

(7%)2(33%)10(60%)18(31%)30שותפויות

(15%)15(32%)31(53%)9852כ"סה

החליפו קטגוריה במהלך השנה או מייצרות בליל עגלות ויבשות בבית וקונות בליל חולבות  -מעורב*



לפרהמ"חמשומן% חלבון% חלב לפרהאזור גאוגרפי

118243.41%3.87%11823הר

11182b3.40%b3.89%11189bעמקים חמים

11994a3.45%3.79%b11960עמק יזרעאל

119443.45%3.94%a12097aנגב

11199b3.40%b3.84%11153bערבה

118923.44%3.90%11971שאר הארץ

116833.47%a3.84%11762מישור החוף

מדדי יצור-ניתוח התוצאות לפי אזור גיאוגרפי

*a,b-מציין מובהקות ,p<0.05



הוצאה על מזון  י לעגלות"ג ח"קי ליבשות"ג ח"קי לחולבת"ג ח"קאזור גאוגרפי
לליטר

1.141.101.001.07הר

1.101.070.961.03עמקים חמים

1.101.031.071.01עמק יזרעאל

1.111.050.901.03נגב

1.191.181.011.18ערבה

1.081.101.081.02שאר הארץ

1.081.021.001.00מישור החוף

עלות הזנה-ניתוח התוצאות לפי אזור גיאוגרפי

p<0.05, מציין מובהקות-a,b.         **חיצוניז"למרמללא הוצאות תפעול *



ניצולת מזון  אזור גאוגרפי
(י לליטר"ג ח"ק)

תוספת לניצולת  
(י לליטר"גרם ח)

תוספת להוצאה על  
(לליטר' אג)המזון 

הוצאה על מזון  
לליטר מתוקן

0.72191.01.08הר

0.71750.51.03עמקים חמים

0.712001.01עמק יזרעאל

0.745333.60.99נגב

0.772607.11.11ערבה

0.71860.61.02שאר הארץ

0.72190.90.99מישור החוף

ניצולת מזון-ניתוח התוצאות לפי אזור גיאוגרפי

p<0.05, מציין מובהקות-a,b.         **חיצוניז"למרמללא הוצאות תפעול *



מדדי יצור-שותפויות מול בודדות

תנובת חלב  גודל רפת
לפרה

לפרהמ"חמשומן% חלבון% 

11,7393.43%3.86%11,763בודדות

11,7663.44%3.88%11,835שותפויות

חריגה % גודל רפת
שנתית

קנס חלב חריג חריגת חורף% חריגת קיץ% 
(לליטר' אג)

-0.7-3.66%8.54%2.31%בודדות

-0.2-2.70%5.92%1.43%שותפויות



הוצאות-שותפויות מול בודדות
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**

p<0.05, מציין מובהקות*

אין יתרון לגודל בהוצאות הזנה  •

(ז"מרמעלות מזון ותפעול )

לליטר  ' אג3.5-יתרון של כ•

( א"כ)ועבודה ש"חובהוצאות 



הכנסות-שותפויות מול בודדות
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חלב **בשר נטו

שינוי ערך+ הכנסות מבשר : בשר נטו**,  p<0.05, מציין מובהקות*

לליטר על החלב  ' אג2-הבדל של כ•

על כשרות ' אג1מהם (. מובהק)

(.מובהק)

הבדל בהכנסה מבשר לא מובהק•

2.14 2.13

*



יתרות-שותפויות מול בודדות

:סיכום ביניים

קושי ביצירת תנועת עדר להגדלת היקפי היצור בקיץ•

(ועבודהש"חו)יתרון בסעיפי ההוצאות •

אין יתרון לגודל בהוצאות המזון•

לליטר ביתרה התפעולית לליטר  ' אג10-הבדל של כ•

(. מובהק)

34.8
36.4

44.9
46.2

25

30

35

40

45

50

יתרה תפעולית יתרה תפעולית  
במכסה

' אג
טר

לי
ל

בודדות שותפויות

**



מדדי יצרנות-מרכז מזון מקומי לעומת חיצוני

תנובת חלב  ז"מרמ
לפרה

לפרהמ"חמשומן% חלבון% 

11,844*11,7773.43%3.90%מקומי

11,7133.44%3.83%11,719חיצוני

חריגה % ז"מרמ
שנתית

קנס חלב חריג חריגת חורף% חריגת קיץ% 
(לליטר' אג)

-0.6-10.06%1.5%*4.87%מקומי

-0.4-1.66%5.11%2.65%חיצוני

p<0.05, מציין מובהקות*
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ללא הוצאות תפעולי לשלוחות השונות "ג ח"עלות ק

מקומי חיצוני תפעול+ חיצוני 

הוצאות הזנה-מרכז מזון מקומי לעומת חיצוני
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הוצאות-מרכז מזון מקומי לעומת חיצוני

יתרון על הוצאות חומרים ושירותים  •

לליטר' אג1.5-של כ

יתרון על הוצאות חומרים ושירותים  •

לליטר' אג1-של כ

הבדלים אלה לא מובהקים•



יתרה תפעולית-מרכז מזון מקומי לעומת חיצוני

יתרה תפעולית במכסהיתרה תפעוליתז"מרמ

43.145.3מקומי

32.232.8חיצוני

*12.5*10.9הפרש

שותפויותבודדות(יתרה תפעולית)ז"מרמ

40.448.3מקומי

29.340.5חיצוני

7.8*11.1הפרש

p<0.05, מציין מובהקות*

לליטר' אג4-בכמוערך : ריבית על מלאים+ הוצאות פחת על מבנים וציוד •



סיכום

היכולת של הרפתות להתייעל בסעיפי עבודה וחומרים ושירותים במעבר לרפת •

חיצוניז"למרממשותפת גדול מאשר במעבר 

לא קיים יתרון לגודל בכל הנוגע להוצאה על המזון•

תפעולית גבוהה המאפשר להגדיל  " גמישות"מקומי בעלות ז"מרמרפתות בודדות עם •

היקפי יצור ולנצל הזדמנויות

ניתוח כלכלי מקצועי של הרפת הפרטנית צריך להיעשות אל מול מישור יחוס  •

המתאים למאפייני הרפת



תודות
לרפתנים ורכזי ההתארגנויות•

וצמחמילוברלמרכזי המזון •

תודה על ההקשבה


