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ת ־ יעקבם רפת נו צי ס

ת יש פ ם זוג יש ומצליחה, גדולה ר  בנים יש חזון, ומלץי חרוצים רפתני
ת0לנ מוכנות וקיימת ונמרצים צעירים ה - ולהעז ו תוצץ  נו־ץוית ה

ת להפליץ! פ ר מרשים. דורות שילוב עם ,0יעקב ב

 גבעת בת אשתו, ורוני הרא״ה כפר בן יעקבס, למה ■■■

U I ,משפחתי מפעל שהקימו רפתנים זוג הם חיים 

 יוזמה, בזכות - בלבד עצמית בעבודה והכל לתפארת

 של מתמיד בתהליך - רבה והתמדה אמונה חריצות,

ושיפור. למידה

 בכפר חברים שהיו ושלמה, רוני התלבטו נישואיהם לאחר

 מחדש להקים והחליטו, להתפרנס עיסוק באיזה החקלאי,

 ידיים זוג עם ההורים. בבית בעבר, שנסגרה הרפת את

 פרה מבראשית, חלב רפת 1972ב- שלמה בנה מיומנות,

 הוציאו שאחרים ישן ציוד מרובע, ועוד צינור , פרה ועוד

קשה. עבודה והרבה

 800כ- של מכסה עם ומצליחה יפה רפת התפתחה וכך

ליטר. אלף

בעבודה הרפורמה. דרישות כל את כמעט, סיימה הרפת

 גג עם חדשות סככות שתי שלמה בנה עזרה, עם עצמית

 וחיטויה הרפד בייבוש יפות, לתוצאות )שמביא נפתח

 יהיה החורף, ועד הרפת בקצה מאצרה השמש(, בקרני

תקני. גג מעליה

 )אברהם השכן הרפתן עם משותף העצמי המזון מרכז

 שדות את וגם העצמיים השדות את מעבדים אייזיק(,

 חציר, קצת וגם תחמיץ מכינים מהם ד׳ 1,200 השכנים,

 בונים עצמית, בחליפה אחר, מרוכז ומזון גרעינים עם יחד

 בעצמאות והכל מערבלת בעגלה המחולקת מזינה מנה

 השנים. כל במשך טרה למחלבת משווק החלב מלאה.

 לגידול ובמקביל יחד הזוג, בני עשו הרפת בניית כל את

 לעבודה מלאים שותפים תמיד, היו ואלה בנים חמישה

 ביום, פעמים שלוש - הרבות לחליבות בענף, השוטפת

יעקבס״. ״גבינות - עצמאי פרויקט מרימים גם וכיום

עקבס’ ושלמה מ1ר



מגיג 0״ הדמיון על שעולה

בהבשלה מיוחדות גבינות

 וכיום, יותר הרחיקו הם ובאזור, בכפר משווק

 20 של וסל מוניטין עם - ממש של מחלבה זו

 וקשות(, קשות חצי גבינות )שעיקרם מוצרים

 חלב בטכנולוג מלווים מהסביבה, עובדים 10

 המשפחתית מהרפת בקר חלב מעבדים מנוסה,

 מקבלים הם אותו ועיזים, כבשים חלב וכן

 החליפו הגידול, עם האזור. ממשקי תנובה, דרך

 לייצור הולנדי ידע ורכשו יותר גדול למפסטר

גבינות.

 ערן הבנים: נטלו המחלבה על הפיקוד את

 שסיים לאחר המחלבה, את מנהל (36)

 עוסקים ורועי אסף בחו״ל, בטחונית שליחות

 התלהב השוק הצלחה. וקוצרים בשיווק

 אסף לזירה, חדש שחקן ומכניסת מהמוצרים

 במרכז, קפה ובתי מסעדות למעדניות, נכנס

 שמוכרת טעם״ ״טיב לרשת אפילו משווקים

 מקבילים המחירים גורמה, מוצרי גם

 בטעם, גדול שפור יש השוק. למחירי

 ברשיון והכל באריזות באחידות,

J הבריאות. משרד של

 מרשים צמיחה תהליך לאחר

 עוסקים האחרונות, בשנים

 בהתארגנות בעיקר כיום

 התייעלות מהלכי מחודשת,

ועסקית. מקצועית והתייצבות

 ההווים בין היחסים מערכת איך

 הבין ההעברה עם מה לבנים,

דורית?

 - השאלה את מבינים לא המשפחה בני

 עסקית הפרדה יש בבית, מורגש לא הנושא

 עובדים ברפת למחלבה. הרפת בין ברורה

 הבנים מנהלים המחלבה את ואילו ההורים

 היחסים מערכת שמם. על רשומה גם והיא

 אסף בכפר, עצמאי משק יש לערן מאוד, טובה

 של והנושא ציון חיבת - הקרוב ביישוב חבר

 המשפחה את מעסיק לא עדיין ממשיך״, ״בן

 הכפר את ירחיבו שבעתיד מקווים המורחבת.

 ההורים. ליד ישארו הבנים וכל המושב לבני

 עם ושלמה, רוני של החווה כל את כשרואים

 שעם שוב נוכחים מתפתחת, ומחלבה יפה רפת

 כל על עולה המציאות - ונחישות אמונה חזון,

■ דמיון.
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1□ 2004 312 חובות

ר פ  מיוצאי המזרחי״ ״הפועל של מושב הוא הרא״ה ^

J הוא .1933 בשנת כבר הקרקע על שעלה ופולין, גרמניה 

 הרב - ישראל ארץ של הראשון הרב של שמו על נקרא

 כביש על חפר, עמק במרכז נמצא המושב קוק. הכהן אברהם

 לחדרה. דרומית הישן, חיפה-ת״א

 נחלות. בעלי שאינם תושבים, 30ו- נחלות 66 יש במושב

 5 - החברים של התעסוקה מכלל 15%כ- מהווה החקלאות

 עם בעבר( שהיו הרפתות עשרות מתוך )שנשארו רפתות

 פרחים, לולים, 6 יש כן כמו ליטר. מיליון 3כ- של מכסה

 המושב: במרחב עסקים כמה קיימים קליפים. לנוי, ירוקים

 רבים עובדים ועוד. קייטרינג קונדיטוריה, קפה, בית

 בסביבה. ופעילויות חופשיים במקצועות

 ״אם שנקראת עקיבא, בני של הגדולה הישיבה נמצאת בכפר

 יצאו וממנה נריה צבי משה הרב של בראשותו הישיבות״

 לאומית. הדתית התנועה של ידועים רבנים

 והמוניציפאלית, החקלאית לאגודה משותף, האגודה ועד

 נושא מונח הציבורי הפרק ועל השני הדור מבני ברובו מורכב

 יחידות 45 הכוללת בנים שכונת בניית עם היישוב, הרחבת

דיור.

 יש וכיום צעיר דור של גדולה קליטה יש האחרונות בשנים

 השלישי. הדור בני של משפחות 35כ- בכפר

 משותפות, פעילויות הרבה יש מאוד, טובה בכפר האווירה

 תנועת פעילים, ציבור מוסדות טיולים, תרבות, ערבי חגים,

 החינוך את שמרכז אזורי ספר בית קיים הכפר במרכז נוער.

 אלישיב לאת, חרב ציון, מחיבת ילדים )הקולט דתי הממלכתי

ועוד(.

 לתועלת קואופרטיבית להתאוגנות יפה דוגמא שמהווה כפו

■ היישוב. חבוי כל
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תערובת מכון
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