
־ ותחזוקה פסלים על
 המגוון הץוחזקה \ויש וגם הרפתנים מביו פורה הכי המתכת ל0פ שהוץן ץוומרים
 למד שבסוריה. מחלב שעלו להורים 19ב-םפ בישר\ול שנולד ממיה ים0)כזהו ביותר.
 ליסבתה. נח״ל גרעין עם ץוחרים, רבים כמו עלה, וכר ברפת והתץוהב הירוק בכפר
 קיבל כץזשר במחלבה. המערכות בץזחזקת והשתקע תחומים בהרבה בקיבו׳־ן עבד

 ומ\וז בפיתוי עמד לץ! חדש, חליבה מכון בניית לקר\ות לרפת, לעבור מזיווה הצעה
הסביבה ובמשקי ברפת מץווד עמוק הו\ו שנה 2□

 "חשמלאי, נסים, מצטנע דבר״, מכל קצת "אני
 שצריך מה וכל תיקונצ׳יק אינסטלטור, מסגר,
 שירותים קבלת חוסכים שאנחנו כך ברפת,

 לרפתות לסייע גם משתדל אני מבחוץ.
 אנשי להביא כי דחופות, בעבודות השכנות

 פרויקטים הרבה אופרציה״. זו מבחוץ שירות
 שלו והעשייה נסים של שמו על רשומים
 לרגע נפסקת לא והסביבה, הרפת בתחומי

טובה. ורוח חיוך עם והכול

 מהרפת החלב מגיע איך
הסמוכה? למחלבה

 בכל כמו ברפת, למכל נכנס היומי החלב ״כל
 למחלבה דגימה מביאים אנחנו בבוקר רפת.

 ישירות החלב את שואבים האישור ולאחר
 לא והוא מ׳ 350 הוא הצינור אורך מהמחלבה.

 ליטר 30,000 היא הזרימה מהירות מבודד,
 כל את המחלבה שואבת דקות 35 ובתוך לשעה
עם שטיפה מבצעים כך, אחר מהרפת. החלב

 מגיעים מתי שמזהה עכירות מד )יש מים
 זורמים השטיפה מי ואז לחלב, בהמשך המים,

 פוגע אינו הבידוד וחוסר הצינור אורך לביוב(.
 לעיבוד טרי הכי מגיע והוא החלב באיכות

 וניקיון קו שטיפת עושים בהמשך במחלבה.
הבאה.״ לחליבה המכל

 גזתנת העמדה בטביבת השקעה יי
 חזה, חוץ ומוטיבציה, כיף השן

 ענף של החומה חלון היא הרפת
 עולים חבקדים והובה בקיבוץ החלב
 להיראות צריכה היא ולכן לרגל,

במיטבה״

 השקעה ״כי והגינון, הסביבה על אחראי נסים
 ומוטיבציה, כיף המון נותנת העבודה בסביבת

ענף של הראווה חלון היא הרפת מזה, חוץ

אפתה נסים הפ>ר>נאים הכלביםהמדבר ו

 לרגל, עולים מבקרים והרבה בקיבוץ החלב
 צמחייה במיטבה״. להיראות צריכה היא ולכן

 החליבה מכון על דגש עם הרפת בכל קיימת
 —כצןז מרחוק שהובאו מיוחדים צמחים ואפילו
 לה ויש מאוסטרליה שהגיעה המדבר״, ״אפונת
 של שונים סוגים מדהימה, אדומה פריחה

שונות. בעונות גם פרי שנותנים רימונים

במתכת? לפיסול הגעת איך
 שזה בארגון, שם וריתכתי במחלבה "עבדתי

 ראיתי גדולה. התמחות שמחייב גז עם ריתוך
 צינורות הרבה משאירים אחריי שקבלנים

 השאריות את לקחתי נירוסטה, וחלקי
 ובעיקר שונים פסלים מהם לעשות והחלטתי

 ואני מרגיע הובי זה לחברים. מוכרות דמויות
 וגם בקיץ הצהריים, אחר בשעות בו עוסק
 בחיבה, אומרים )הרפתנים שבוע״ בסופי

 רפתן( כך ואחר פסל קודם שנסים,
שרשראות, צינורות, מהמחלבה: חלקים הכול
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בכול שידו הץויש ־ מכזיה ים0נ
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נסים של המילחד התחביב

 של חבלים מפסטרים, של פלטות אומים,
גורפים.

לזהות: מתבקשים האורחים
העבודה סביבת מנהל - גנוסר שבתאי •
הצעיר הרפת מנהל - צומברג חי •
 הדגים מענף שהגיע הרפת יו״ר - הלל •

 בעבר הפירינאים. מגזע - צליל הכלבה
ולפני שטרפו זאבים של גדולה מכה הייתה
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נסים של הפסלים גןבפיסול לאביזרים חלקים ?לינלולת,

בחליבות תורנים חברים 7□
 תורנות נותנים הרפתנים, כולל במשק, החברים אדוק. שיתופי קיבוץ של מחירו זהו

 המיוחדת בעבודה ומתחלקים הרפתנים את לשחוק רוצים לא שבוע. ובסופי ערב בחליבות
 מופצת בחודש פעם צוות, חברי לשלושה שמחולקים חברים, 70 של מגוונת רשימה יש וכך

 כמו רבות שנים של שלישיות כבר נוצרו ביניהם. להתחלף שמתבקשים התורנים של רשימה
 הזמן כל את להם יש ובחליבה, כלל, רפתנים לא שהם והלל, ציגי פיץ, :70ה- בני של

 לא זה שעות ארבע כי לארוחה, הפסקה ועושים אשתו של העוגה את מביא פיץ שבעולם.
■ מעט.

 הם חריף. מנווה גורים כמה הגיעו שנים 4
 שמתקרב מי כל על ונובחים מפחידים די

מתקרבים. אינם הזאבים מאז נושכים, ולא
 שלט את להחזיק הכבוד את קיבל - זיווה •

הרפת
 פוטנציאל עם מארגנטינה עולה - מרים •

בחממות. לעבוד זמנית שעברה לניהול
לצוות שותפה כלבה - מנטה •

 אלא חלילה, שנפל בן של גן אינו משי", ״גן
 שנדרסה אהודה כלבה של שמה על נקרא

■ ברפת. תפקידה במילוי
שנדדסה כלבה של לזכרה משי גן


