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מק  לץוחד נחשב יזרעאל ע
תר הגדולים הץוזורים  בגידול ביו

קר ר חלב. ובייצור ב פ  יהושע כ
ק מ ע ת מבורר המערבי, ב ר בו ח  ב

 שרוצים מצטיינים חקלץוים
ע שפי ה  מדינת של ץוופייה על ל

ת ישר\ול, לו ה תנ ת ה  החקלץוו
ב. וענף ל ח ש ה ם המפג ת  הינו \ו

ומרתק. מענייו תמיד,

wy הנכנס מריח בכולן יהושע, לכפר לו יש כניסות ספר 
I J עיסוקו שכל אמיתי כפר אל בא שהוא חושיו, בכל 

 בכפר החלב יצרני בקר. גידול ובעקר חקלאות - והווייתו
 משמעיות חד דעות להם יש בענף, בנעשה מאוד מעורבים

הממשל לגורמי לפנות מהססים ולא בו שקורה מה על
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בישראל הבקר
והחלב הבקר משק ־ מלול י01י

 של דלתם קולם. את ולהשמיע הבכירים
 והם לפניהם פתוחה כנסת, וחברי שרים

 קרובות. לעתים דרכה נכנסים
 בכפר, ותיקים רפתנים כמה עם התכנסנו
של אימו שהכינה עשירה בוקר לארוחת

 חופשי לדבר לחברים ונתנו ישראלי יאיר
 בענף שקורה מה על דעתם ולהביע

 ורוני אריה יאיר, נכחו: במפגש ובמדינה.
 וחגי. כהן עובד יריב, צור כהנוב, שי גוברמן,
 על יהושע בכפר הרפתנים של גאוותם

 על הקרקע על ושמירה הערכים החקלאות,
 הצעיר הדור בני של יחסית הגבוה השיעור

 החוצה פליטה יש בכפר גם כי אם ברפת,
פרנסות שמחפשים איכותיים בנים של

 בריווחיות התלולה הירידה בגלל אחרות,
 הרפתנים: בשליטת ייצור אמצעי יש הרפת.
 על מדברים וכיום תערובת מכון מזון, מרכז

 הקצה פתרון בנושא משותף מרכזי טיפול
 בכפר החקלאים הסביבה. איכות של

 העוין האקלים למרות מאוד מצטיינים
 הפכפכה. ממשלתית ומדיניות

 בה בגישה טועים הענף ״קברניטי צוו: יריב
 לטובת בענף הרוח״ ״שאר את מקריבים

 ברפת לייצר צריך הכלכליים. הפרמטרים
 הציונות. את מיישמים כך המושבניק, של

 כוח לבריחת יביא הרפתות איחוד תהליך
 גדל אתה המושבית ברפת איכותי. אדם
 שנים, לאורך בו ומתערה מינקות בענף
 בענף שעובד מי לעבודה. חינוך של בדרך

 את שמוציאים ברגע הקרקע. בעלי הם
 כבר שלנו הבא הדור רפתות, לאיחוד הרפת

 העובדים הם שישאר ומי בה יעבוד לא
התאילנדים.

 למעט מלכתחילה, שותפויות פוסל אני
 לדור רק זאת וגם המשפחה בתוך שותפות

 שהן היא, המכסות למערכת ההצדקה אחד.
 נמשיך ואם הציונות תכלית את משרתות
 לאבד עלולים אנחנו כיום, שקורה בתהליך

 לכן, חשוב לגמרי. יפתח הייבוא וגם אותן
 לפרוץ ולא הקיימת המסגרת על לשמור
אותה״.

 לה אין ערכים בלי מדינה - ישראלי יאיר
 אלף 900כ- מפנה החלב רפת קיום, זכות
 איך ועוד. מושבים מים פסולות, טון

 המדינה חקלאות, ללא נראית היתה המדינה
מהרפתנים. מרוויחה

 נלחמים לא בעצמנו, מאמינים לא אנחנו
 ראש של מצוינת הזדמנות לנו יש והיום

 ואפילו הכנסת יו״ר חקלאות, שר ממשלה,
 ענייננו. את אוהדים כולם האופוזיציה, ראש
 החלטה, בממשלה להעביר צריך

 צריכים והחקלאים נכס היא שהחקלאות
 ראשי מערביות, במדינות כמו להרוויח

 המלחמה. את להוביל צריכים הענף
 רפתנים מטעה, הסקר - ההוצאות סקר

כל את מכניסים ולא טוב להיראות רוצים
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ת ר ב 2 311 חו 0 0 4 8

שבים ץוחד היכו יהושע כפר ם המו קי תי  שיושב בץוח-ן הו
מרכז ק ב מ שבים של בצידם יזרעאל ע ם מו עי ב ק  ו

 ישרץןל בץוח-ן היהודי הישוב חידוש ץות שליוו רבים
ת וכל מו ח ל ה הקיום, מ מ\ו ציוכות. שכות ב

 מרוסיה עולים קבוצת ידי על ו927ב- נוסד חנקין, יהושע הקרקעות גואל של שמו על המושב,
בנהלל. גיבוש בגרעין שהתחילו השלישית בעליה
 עוסקים משקים 60 מהם בחקלאות. עוסקים מהם שליש וכשני משק יחידות 90כ- במושב
 רפתות 22 המחזיקים חברים 27כ- רפתנים, הם מהחקלאים 30% לבשר. וגם לחלב בקר בגידול

שותפויות. שחלקן פעילות
ו00כ- מהם בקר, ראשי ו4,000כ- - בארץ הבקר מגדלי לגדול נחשב יהושע כפר  חולבות, ו,

ועיזים. כבשים לפיטום, בקר עגלות, של דומה מספר
 מהמפטמות חלק בריווחיות, חדה וירידה שחיקה של קשות שנים עוברת הפיטום שלוחת

 הארץ. בדרום שקיימת נרחבת לתופעה בדומה לערבים מושכרות
 ממריא התערובת וכשמחיר מחירים לירידת גורם לשחיטה האוסטרלים העגלים של הייבוא

■ מהענף. פורשים ואף עדרים מצמצמים שמגדלים פלא אין לשחקים,

 הוצאות, ושאר ארנונה קרקע, כולל ההוצאות
 במשקים. הסקר את ללוות צריכים אנחנו לכן

 כמו מחקרים ליזום חייבים אנחנו - מחקרים
 האופטימאלי". ומשקלה הפרה "גודל - למשל
 והרצאות מחקרים להביא צריך המדעי בכנס

 אותן ליישם יוכל שרפתן מעשיות מסקנות עם
בשטח.
 איך לראות חייבים אנחנו - הסביבה איכות
 בקרנו הסביבה. לאיכות מתייחסים בעולם

 ואין בחוץ גדלות העגלות שכל וראינו בארה״ב
 המשרד, של המקצוע אנשי קצה. פתרון

 לבצע מבלי בחו״ל הנהוג את מאמצים
 ליזום עלינו הארץ. לתנאי נחוצות התאמות
 על ולהקל הנושא עם להתמודד כדי מחקרים

הרבות. ההשקעות
 מטרה מחיר 75% עם אותנו עושקת - תנובה

 החוסר את מייצרים הרפתנים חסר. חלב על
 המכסה במסגרת בו משתמשת ותנובה

הארצית.
 רוצים יהושע כפר חקלאי - מכסות חלוקת
 כדי המתפנות המכסות של ההגרלה את לחדש

לגדול. לרפתות לאפשר
 על חריפה ביקורת לי יש - כהנו• שי

 בכספי משתמשים הם הווטרינרים, השירותים
 יעילה, ובלתי בזבזנית בצורה החקלאים

 הכל ועושים לביקורת אטומות אוזניהם
 העגלים. ומגדלי הרפתנים על להקשות

 ההוצאות מאוד, מציקה הרפורמה - כהן עובד
 לכל בלבד קצה פתרון של ההערכה גדולות,

 מענקים, לפני ₪ מיליון כחצי היא רפת
 כיצד יודע לא אני מהרפת, לנו שיש ברווחים

 והולך אופטימי אני הכל, למרות אותה. נחזיר
 עובדים אשתי, עם יחד 64 בן אני הרפת, על

 ימשיך. שאולי בן לנו ויש ברפת
 רוצה ואני יהושע בכפר הרבה אין זרים עובדים

 ונותנים טובים עובדים שהם להם להחמיא
בטחון.

 יהושע בכפר שנקלט בלום כפר בן ישראלי, חגי
 מסוגלת לא הרפת מידי, עמוקה הרפורמה -

 התייחסות היתה לא זה, את לשאת
 פרטני טיפול לעשות הכרח היה הידרולוגית.

 נראה כסף. הרבה חוסך היה וזה רפת בכל
 לי יש הקטנים. הרפתנים את לחסל שרצו

 ואני לרפת שיחזרו מעריך ולא ילדים חמישה
 ברפת שאעשה הגדולה שההשקעה חושש
 זרים, עובדים מעסיק לא אני אותנו. תגמור
 חוץ, בעבודת מסייעת ואשתי ברפת לבד עובד

 שיש מה עם בצניעות לחיות יכולתי כה עד
העתיד. על בתהיות אני וכיום

 מהחקלאים, גדול חלק של התחושה - אריה
 במשרד אותו לשרת שאמורים שהגופים

 לא ועוד, הוטרינרים בשירותים החקלאות,
 לחקלאים. לסייע עושים
 ההשקעות עם להתמודד מסוגלת לא הרפת

 7כ- בעוד נראה זה ואת ברפורמה הגדולות
 ואז ההלוואות את להחזיר צורך כשיהיה שנים

ישבר. הרפתן
 המטרה למחיר יכנסו שההשקעות כך על בונים
 מידי. יקר חלב מחיר יהיה כי יקרה לא זה אבל

 אין כי יהושע בכפר מתחסלות לא רפתות
 אחרים. בענפים אלטרנטיבות

 - אחד בנושא תלויה ברפת צעירים עבודת
צעירים תרוויח, הרפת באם ברפת. הריווחיות

ישארו.
 הוא אז עד המושבניק. את הצילו זרים עובדים

 מעורבים במשקים לרפת. כלב כמו קשור היה
 אשתי לחרות. מעבדות אותנו הוציאו העובדים

 עגלים לנו יש וחולבים, ברפת עובדים ואני
 לא שהישראלים לעזרה וזקוקים ומטעים
 כורח זהו בסיסית. ביציבות לתת מסוגלים

 למשק. ממשק שונה כי אם בלתו, שאין
 בכפר לרפתנים שיש הרבה הביקורת למרות

 להם יש הממסדים, ועבודת הענף מצב על
 להמשיך עז רצון עם בסיסית אופטימיות

 שמתמידים ורפתנים חקלאים ולהשאר
 סובבת ההוויה וכל הבקר לחליבת להשכים

■ דורית. רב במחזוריות חיים, בעלי
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