
עילית לפרות עדן גן ־ חריף נווה

 שמעל לרמה ץוותם העלו ההתיישבות שתנועות חריף, נווה ץונשי של מזלם התמזל
 הץזקלים, התחתונה. בערבה למסה, שם שמתרחש, ממה ץוחר עולם וזה לערבה
 בעדר המצוינות ל\וחת הרפת \ות עושים והץ!הבה, הממירות החדשים, המבנים

צעירותה \וף על הישרץןלי,

 גלבוע, שפטר לציבור בהודעה התחיל כול ^
1  גרעין להקים רוצה נחשולים, מקיבוץ 1

 והוא חקלאי ולא תעשייתי קיבוץ לבניית
 - מצרעה חריף מוסה של שמו על ייקרא
 שנהרג והקיבוצים, הקבוצות איחוד מזכיר

בצפון. כברי ליד דרכים בתאונת

 בעובה, לחיות רוצים לא ״אנשים
 בי לעניין משוגעים צריו קשה, ארץ

 המוחק קשה, האומה קשה, הפחסה
 אנחנו מאוד. מנביו מהמשפחה

 יחזה שבנים תנאים ליצוו חצים
פיקודי ויקחו הביתה

- התקבצו כך שפחות 20כ  המייסד, בגרעין מ
 לשום דאגו לא שכזה, אל שכוח במקום, אבל

בעלי היו שכולם החדשים, והחברים תעשייה

שפחות  למקום"(, יציבות יותר לתת )״כדי מ
 הפכו הם במקום. פרנסה ללא עצמם מצאו

ת טבי להיו חו ם ״ שואבי העצי  המים״, ו
ת מפעלי של כדבריהם,  בתי באזור, החקלאו

ועוד. אריזה
 בגרעין הייתה הוותיקה, הרפתנית חבני, דבקה

 בגבעת כשנה ,1985ב- שהתיישב הראשון
 היישוב של הקמתו שהושלמה עד שיטים,
מו  הראשונים הגרעינים שני הנוכחי.. במקו

 היה הצעיר הקיבוץ וכל הבתים 30 את מילאו
מלא.

 הלכו החובות לבוא, אחר לא הכלכלי המשבר
ת עזבו חברים ותפחו,  המיישבים והמוסדו

 למרחק להביא קשה שתעשייה לדעת, נוכחו
שטחי שכזה ת ו  הוחלט הרבה. אין חקלאו

ם יש וכיום ולול רפת עם לתגבר  26 במקו
שפחות - בת רפת בוגרים, ובנים חברים מ  ו2כ

להטלה, אפרוחות לול מטילות, לול שנים,

ם מטע ם צעיר תמרי הענפי ם ו תפי שו  המ
 החובות להסדר בהמשך אט, אט מתבססים

הסוכנות. עם
 קשה, ארץ בערבה, לחיות רוצים לא ״אנשים

ם צריך  קשה, הפרנסה כי לעניין משוגעי
שפחה המרחק קשה, האדמה  מכביד מהמ

 יחזרו שבנים תנאים ליצור רוצים אנחנו מאוד.
פיקוד״. ויקחו הביתה

 מיונתן הרפת להקמת האישור קבלת עם
ת משרד מנכ״ל בשיא, ,995ב- החקלאו  יצאה ו
 יטבתה ברפת הכשרה חודשי לעשרה רבקה

ת בקורס למדה ובהמשך סודו  וכך ברופין י
 ברפת. לעבודה עצמה הכשירה

 שעלה השלישי הרווקים בגרעין היה ראובן
 עוסק הוא ברפת לעתיד. אשתו את מצא ושם

 דואגת רבקה ואילו הרפת ובכלכלת בניהול
 1997 בינואר העדר. ולטיפוח המקצועי לצד

חודשים ובשלושה למעלה המבכירות הגיעו

ת ב>ל>ם1שמ רבקה!ראובןהסב>בה את לטפח גם זמן למצוא מצל>ח>ם הרפת א
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 בה שנזכרים מאוד קשה תקופה הייתה זו מבכירות, 176 המליטו
בנוסטלגיה.

 חולבות, 220 עם ליטר מיליון 2.7-0 היא החלב מכסת כיום
ת ללא ליטר אלף 200כ־ של עודף מייצרים  ולכן חדשות השקעו

 במבנים. הפרות את מדי לצופף לא כדי מבוקר, העודף
- גבוהה התנובה שגת מזו לערך ליטר 1,500ב  הערבה במשקי המו
למטה.

 לעין: בולטים המיקום של הגאוגרפיים היתרונות
 הים{, ,פג בסביבות ]שהיזו לעובה תעל 440כ- הגובה
 מעלות, 5-4ל־ בקיץ מגיעים הטמפרטורות הפרשי

 רוח יש והעיקר כלל, לחות אין יבש, האוויר מזג
 הצפונית הרוח גם בערבה. שאינה חוקה מערבית

 משטר בערבה. שנושבת מוו יותר הרבה וקרירה נקייה
 במאווררים שחוסכים כר טבעית, רוח מאפשר הרוחות
ברוח ניתזים הצינון ומי בסככות
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 וזנזוו! נזרבו ושותלות
־131מיד ני30ח □פר
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טובה בשנה

 בתוספת המקום, חברי וראובן רבקה זרים, עובדים 4 יש בצוות
 העבודות, כל את עושים החברים שני אחזקה. איש של עזרה

ם  השני. את אחד ומגבים המשותף בניהול מתחלקי
 440כ- הגובה לעין: בולטים המיקום של הגאוגרפיים היתרונות

 הטמפרטורות הפרשי הים(, פני בסביבות )שהיא לערבה מעל
- בקיץ מגיעים 5ל ת אין יבש, האוויר מזג מעלות, 4- כלל, לחו

הצוק בקצה הרפת

 04-9853234 קס:0 04-9853223 ל:0 :1ב1מיל

 04-8458825 קס:0 04-8453234 טל: מזון: מרכז
w אינםרנט: אתר w w .m iloubar.co .il

 מילובר - המכב■ כפר נוזון מרכז
 בע״נו אגש״וו

m_mazon@maccabi.org.il דוא״ל:

ם אנו  מעובדים, גלם חומרי תערובות, מספקי
ולצאן. לבקר לאבוס עד מוכנים ובלילים חליכזות

מכבי כפר מילובר ה
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שיזפון לרמת העלייה וחזון רכזון מץויר
בערבה. ובהתיישבות ההתאחדות במוסדות בענף, מרכזי פעיל רבות, שנים בגרופית חי דמון מאיר

 לערבה. מעל שיזפון רמת של הגדולים היתרונות על ידענו השנים ״כל
 איתן חריף. נווה רפת הקמת את ויזמנו בתק״מ משקי מלווה הייתי
 - חריף בנווה כשיהיה ותאמנו צור יעקב השר את הבאנו ואני ברושי

ם ״פה - יכריז ההר, על  שמעו, וכולם זה את אמר אכן הוא רפת״. תקו
 קמה ואז מצרעה, האגדי חריף מוסה של למותו שנים כמה היה זה

ם הכי במקום למעלה, הרפת חלב. ולייצור בקר לגידול מתאי

ם כי שיזפון, ברמת אותה להקים חשוב היה  כמו הוא בה המיקרו-אקלי
מה כל ואכן, הערבה. של החסרונות בלי היתרונות, כל הנגב. ורמת רביבים

 מצוינות. שם והתוצאות התגשם המזון, וצריכת החלב תנובת לגבי שחזינו
 הערבה של הרפתות כל את להרים היה השנים, בכל שלנו, החזון

 המשקים של הזמן חוסר ובגלל הרפורמה באה במקביל, למעלה.
 המהלך נעשה לא מהבית, מטר הפרות את שרצו יטבתה אנשי ובעיקר,

גדול. היה הרווח למעלה, חולבות 3,000 היו אם הגדול.

ת בערבה הרפתות רוב  וזה דרום צפון וגרופית מערב מזרח עומדו
 דרום." צפון הוא הרוחות משטר כי חיסרון,

ס מרגיש מאיר היום, עד ■ צלח. שלא היסטורי מהלך על גדול פספו

יטבתה במחלבת מאיד

בגרופית חולבת הצעירה מור

 בערבה. שאינה חזקה מערבית רוח יש והעיקר
 יותר הרבה וקרירה נקייה הצפונית הרוח גם

 מאפשר הרוחות משטר בערבה. שנושבת מזו
בסככות במאווררים שחוסכים כך טבעית, רוח

 ברוח. ניתזים הצינון ומי
 והפרות מאוד קר ואפילו קר בחורף זאת עם

ת  מים. בשתיית ממעטו
ממרכז מלא חולבות בליל מקבלים - הזנה

 ואליפז(. יהל. עם )יחד יבנה קבוצת של מזון
ם 4-3 מגיע המזון  חומר עם בשבוע פעמי

תו אוהבות והפרות משמר  מאוד. או
ת שות תצפי ה עם דרי והשלמה פדומטריי

בגרופית הרפת בתמ״ל רמון מאיד

בגרופ>ת רפתן ה>ה עלוןי בוג> גם
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ת מגדלים ת ומפטמים היונקים בל א והגיינית מהירה חליבה מאפשר החליבה מבוןהעגלים א

ם עין. בתצפית  שנולדים עגלים ו 20 מפטמי
 חלק. ברמת מעולה כשרות להם ויש במקום

ם  ואף העגלים את מאוד אוהבים הסוחרי
 בעבורם ולשלם מהערבה גבוה לעלות מוכנים

ראוי. מחיר
וראובן הסיווג את עושה מסמר, הרכז קרלוס,

 במכרז מוכרים הסוחרים, בין המכרז את מבצע
בלבד. פרות

ם מטיי ת סו תח  מפרידים ואין אלף 200ל- מ
ל אותם הכו  יטבתה. למחלבת הולך -
שטח הוא הקצה פתרון  דוחפים הזבל את - ל
תו ומערמים הרפת לקצה ייבוש. לאחר או

 נאות למושב מסוים, בתשלום עובר, הוא משם
סט סמדר מפו  אורגני. לקו

 מבנים עם אחו מעולם צעירה רפת אכן,
 טופוגרפיה ותנאי מרווח חליגה מכון חדשים,

 פרה כל של חלומה שהם אוויר ומזג
■ בישראל.
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