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פעם רפתן תמיד רפתן
רפת בדש במושב גילת סגרה ופתחה

גדולים, האהבה לרפת, האהבה לאנשים שעוסקים  זהו סיפור מרתק על אהבה - האהבה לבעלי חיים 
ולאורח החיים בענף הנפלא שלנו. הם לא יודו בכך בפה מלא, אבל השיח אתם מלא במילים נרדפות. 

אישית  מבוכה  חודש של  וכעבור  לוקר  לסגור את הרפת במתווה  בדש שהחליטה  סיפורה של משפחת 
גדולה והתלבטות מייסרת, חזרו לענף בכוחות מחודשים

בצפון ח כבדים  שלגים  במיוחד.  סוער  חורף  היה  השנה  דצמבר  ודש 
בדרום.  גם  מקפיא  בקור  שמלווים  רבים  וגשמים  המרכז  ובהרי 
הרפתנים לא יכולים להרשות לעצמם להישאר בבית או במשרד וגם בימים 
אלה צריכים לצאת ולבצע את כל עבודות הרפת - בחוץ, בסככות, במכון 

החליבה, בתנאים הקשים של חורף דצמבר.
רותם בדש ואליהו אביו עטופים היטב מפני הקור והרוחות ולרגע חשבתי 
שהם עובדים תאילנדים ברפת, נכנסו למשרד המוגן לשעה קלה, כי העבודה 

ברפת המתחדשת רבה ואין מי שיעשה אותה מלבדם.

הרפת במושב גילת, במועצה האזורית מרחבים בצפון הנגב
מספר האבא, אליהו בדש: "בסוף 1949, הגענו לארץ בעלייה מטוניס ורוב 
המושב משם - היינו במחנה מעבר בעתלית, 5 אחים, שניים נולדו בארץ 
פיני בדש )שנבחר לאחרונה לקדנציה חמישית כראש מועצת עומר  ובהם 

שליד באר שבע(.
אני הייתי בגל 9, מעתלית הגענו לגילת, שהיה מושב בהקמה באזור מרחבים 
במרכז  ברפת  הייתה  הפרה  שותפים.  לשני  וסוסה  פרה  לנו  נתנו  בנגב, 
גנבות, ובבוקר לקחנו אותה אלינו  המושב, במהלך כל הערב, כהגנה מפני 

לחליבה ולבסוף, הצליחו לגנוב לנו אותה...
בנה  אבא  שנות החמישים,  הירודים של  בתנאים  רפת  החזיק  חנון  הסבא 
החקלאי  הספר  בבית  בפנימייה  ללמוד  יצאתי  אני  בידיים.  וחלבנו  רפת 
גדליה, שלימים, היה פרופ'  בן  דני  הייתי במחזור של  ושם  ישראל  מקווה 
להזנת בעלי חיים בוולקני. הייתי מיועד לגרעין נח"ל לקיבוץ משואות יצחק, 
אך חזרתי למשק של ההורים אחרי הצבא וראיתי שרפת זה לא זה. אבא 

נשאר ברפת כמעט עד מותו והוא סגר אותה לפני כ-20 שנה.
מאיר  בזכות  חקלאי,  כמדריך  מרחבים  האזורית  במועצה  לעבוד  נכנסתי 

בשנת 2001 התחלנו לעבוד ברפת המחודשת, 
רותם קיבל את הפיקוד קנינו פרות מכפר קיש, 
המכסה הייתה 270 אלף ובהדרגה גדלנו, גם על 
ידי קנייה במכרזות, עד ל-550 אלף ליטר מכסה

מכון החליבה הישן - צנצנות במרכזרותם בדש לאחר ההחלטה לסגור, ליד הצימר, מקור פרנסה אפשרי
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שדמי מכפר יחזקאל, שהיה מדריך ודחף אותי להיכנס להדרכה ולדחוף את 
נושא הרפת באזור.

הרפת של סבא נמכרה וכך נשארנו בלי רפת בבית, אבל עם הרבה געגועים 
אליה ואל ריחותיה."

איך חזרתם שוב לנושא הרפת?
להיות  התקדמתי  מרחבים,  לאזור  חלב  מכסות   10 נתנו  ה-2000  "בשנות 
ורק  בצבא  היה  בני  רותם  האזורית,  המועצה  של  החקלאית  הוועדה  רכז 
אחרי שהתלבט והחליט שהוא בן ממשיך, יצאנו לדרך בהקמת רפת חדשה 

במסגרת הרפורמה.
רפתן,  תמיד  רפתן  פעם   - הייתה תמיד אצלנו בדם, כמו הסיסמה  הרפת 

הרפת הייתה אצל הסבא ואבא היה רב ושוחט וגם עבד ברפת.
כדי  הכול  עשיתי  ואני  כושר  בחדרי  כמדריך  ועבד  בווינגייט  למד  רותם 

שיחזור למשק ולרפת.
בשנת 2001 התחלנו לעבוד ברפת המחודשת, רותם קיבל את הפיקוד קנינו 
פרות מכפר קיש, המכסה הייתה 270 אלף ובהדרגה גדלנו, גם על ידי קנייה 

במכרזות, עד ל-550 אלף ליטר מכסה.
ראינו ברכה בעבודתנו ברפת והיא פרנסה את המשפחה המתרחבת, רותם 

חזר מהצבא, שבו שירת בפיקוד דרום, היישר לרפת".

רותם, אתה בן ממשיך ברפת, יש לך משפחה וילדים, הכול 
היה טוב, רפת מקצועית וגם כלכלית, אז למה לסגור? 

הרגשנו הזדמנות לצאת, חששנו מהעתיד, האמון בענף התערער כי חודשים 
לתקופה  שנכנסו  וחשבנו  החלב  חוק  התקבל  לוקר,  למתווה  קודם  אחדים 

של יציבות.
עלו  המון שאלות  ניתקע?  ואנחנו  בקרוב  להיפתח  עשויות  המכסות  האם 
מאוד  מפתה  סכום  היה  לליטר  2.80 שקל  אחרים.  לרבים  כמו  בראש,  לנו 
ויכול עוד  זו ההזדמנות האחרונה שאפשר לצאת בכבוד. אני בן 33  ואולי 
לפתוח חיים חדשים, היו לי כמה רעיונות לפתיחת עסקים וכסף גדול היה 

יכול לסייע.."
אליהו האבא, לא התלבט, הוא כבר פנסיונר ותיק, יש לו 5 ילדים, 4 בנות 
ורותם  אחרות  ממש  תכניות  להן  ויש  ברפת  להמשיך  רצו  לא  הבנות  ובן, 
קיבל את הנחלה, בנה בית ליד ההורים בחלקה א' ויש לו שני בנים - הרפת 

הייתה יעילה מאוד ורווחית והכול בעבודה עצמית, האב והבן.
אחרי קבלת ההחלטה, רותם יצר קשר עם מועצת החלב: "הבנות במחלקת 
את  מכרנו  הטפסים,  כל  את  מילאתי  ובהבנה,  בחום  אותי  קיבלו  התכנון 
הפרות למשק אחר, אבל לא הגענו לשלב קבלת הכספים ממשרד החקלאות.
בשלב הזה הייתי ברפת בלי חליבה, בלי המלטות, אבל עם עגלים קטנים 

והשלמת העיסוק של מכירת כל בעלי החיים ברפת."
אליהו משלים את ההתלבטות: "נסענו למשרד החקלאות כדי לחתום ואז 
רותם עשה סיבוב פרסה וחזר להתייעץ. ביום אחד מכרנו את הפרות למשק 

אחר, הרפת התרוקנה בבת אחת ונשארו כמה עגלות."
הראשונים,  בימים  ההחלטה  עם  שלם  "הייתי  המכירה:  עם  השלים  רותם 
הצעות  כמה  קיבלתי  בהם,  להתעמק  והתחלתי  אחרים  לערוצים  פניתי 

להיות מספר 2 ברפתות קיבוציות שכנות.
הנשמה,  את  מהמשק  לקחנו  חסר,  משהו  הרגשנו  שבועות  שלושה  אחרי 
זה דמה לכושים בארצות הברית ששחררו אותם מהעבדות, אבל הם רצו 

להמשיך ולהיות עבדים. יש הרבה רגש בסיפור הזה ועבר עלינו קשה.

שני מיליון שקל, זה היה צעד כלכלי נכון, המכסה הייתה בערך של מיליון 
ורבע נטו, מכירות 60 הפרות ו-40 העגלות - אין סיכוי כלכלי ברפת שיכסה 

את הערך של היציאה."

בכל זאת, מדוע אחרי הצעה כל כך נדיבה וכלכלית של 
מימוש קרוב ל-3 מיליון ₪ אתה עוד ממשיך להתלבט 

ולא לישון בלילה?
חיים  אורח  זה  הקשיים,  כל  אף  על  ורפתן   - בעיקרו  רגשי  הוא  "החשבון 
והרגל של דורות. למשל, בימים אלה )של הסערה הגדולה בכל הארץ באמצע 
דצמבר( היה לנו מטורף לעבוד ברפת, לצאת מוקדם מאוד בבוקר מהמיטה 
כולם  ולחליבה,  לפרות  ולהגיע  מקפיאה  ורוח  נוראי  כפור  ובחוץ  ומהבית 
על  לחשוב  פשוט  לא   - אלה  בנסיבות  הרפתנים  אנחנו  ורק  בבית  ישנים 
האלה  החורפים  את  לשרוד  כדי  ונחישות,  רצון  כוח  הרבה  צריך  העניין. 

במקצוע שלנו.

בי  לחזור  זה אפשרי  ושאלתי האם  במועצה  דרורי  לשייקה  עשיתי טלפון 
מההודעה הקודמת. הסברתי לו שהתחלנו את התהליך, הגשתי טפסים אבל 
עוד לא קיבלתי כסף. הוא קיבל אותי בחום רב ואמר שכל זמן שלא קיבלתי 
את הכסף, יש אפשרות להתחרט. הוא פרגן ועודד אותי לחזור - חבל לאבד 

רפתן צעיר.
יכולתה  גם מחלבת טרה, שקולטת את החלב שלנו, התגייסה לסייע, ככל 
ונתנה לנו את כל הכלים לחזרה מהירה. הרפתנים-החברים במושב עודדו 

ותמכו וכל זה עזר לי לקבל את ההחלטה לחזור לענף ומהר."

איך הייתה החזרה הממשית, אחרי שמכרת את כל הפרות 
והרפת כמעט והתרוקנה?

"התחלנו לטפל בקניית פרות מחדש, הפעם בכוון הפוך. פניתי לפורשים, 
בתענכים.  פרזון  ממושב  שלם  עדר  קנינו  ולבסוף  רפתות  להרבה  הגעתי 
בגוש  עוז  מגדל  מקיבוץ  בפרות  השלמנו  הכול,  ולקחנו  דם  בדיקות  עשינו 
עציון, קנינו מבכירות מרפת נגבה ועין שמר ובסך הכול רכשנו מחדש 14 

המון שאלות עלו לנו בראש, כמו לרבים אחרים. 
2.80 שקל לליטר היה סכום מפתה מאוד ואולי 
זו ההזדמנות האחרונה שאפשר לצאת בכבוד

שם הרפת למה שהיה פעם
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מבכירות ו-69 פרות - 83 ראש.
חודשיים  ובתוך  בשוק  שהיה  מה  קנינו  אחת,  בבת  המליטו  כולן  כמעט 

המליטו וכיום יש הרבה חלב שחלקו גם חלב עודף.
נשארנו עם שתי חליבות כדי לא להישחק, 36 ליטר בקיץ, אני קם בחמש 

וחולבים ביחד. הרפת טובה כי עבדנו לבד והקפדנו על הפרטים וההוצאות, 
עקבנו מקרוב על כל הפרטים. קיבלנו תוספת מכסה של 90 אלף ליטר ב-20 

אג' וכיום יש לנו כ-600 אלף ליטר."

איך אתם מרגישים אחרי סיבוב הפרסה וקניית הפרות 
מחדש?

"אחרי כל הסיבוב מרגישים טוב, חולבים 72 פרות לעומת 53 לפני המכירה. 
הפסדנו הרבה אלפי שקלים בשביל השקט הנפשי וזה שווה.

ועולים  יותר  גדול  חלב  מכל  קנינו   ,SCR של  חדש  חליבה  במכון  השקענו 
חדשים ובקרוב נגדיל את הרפת על ידי הארכה של הסככה. אין לנו בעיה 

של מקום."
לא  שאני  והחלטתי  אחרות  שותפויות  ראיתי  שותפות,  נגד  "אני  אליהו: 

רוצה להיות שם."
עומד  שכעת  אחד  לקנות  הספיק  ואפילו  צימרים,  שני  להקים  רצה  רותם 

למכירה, יש לו מערכת סולרית על הגג ועבודה אפשרית מחוץ למשק.
עודנו מדברים ודוד פרי השכן נכנס למשרד ומפרגן מכל הלב: "בדש יודע 
ומביא את הרפת להישגים  ושולט בכול, מקבל החלטות בזמן אמת  הכול 
צריך  וכעת  חלב  שלא  וחצי  חודש  כולל  השנים  כל  במכסה  עומד  גדולים. 

להשלים."
רותם: "מכסה ב' לא נקנה כי זה לא כלכלי, רוצה לצמוח לאט בקצב שלנו."

לסיום, אתה דור המשך ברפת וקושר היום את עתידו 
בענף, מה המסר שלך למנהיגות שלו?

שיבינו שהצעירים בורחים מהרפתות כי בשכר גבוה יותר אפשר לעבוד  	•
נורמלי עם הרבה פחות דאגות ואחריות - גנבות, מזג אוויר, פוליטיקה.

הכול נהיה יותר קשה - במקום 30 פרות שפרנסו פעם, היום צריך 70  	•
פרות.

הבעיה היא במחיר המטרה שלא משאיר פרנסה הוגנת. 	•
צריך שהגדילה הטבעית במכסות תלך למושבים ובמיוחד לקטנים. 	•

חובה לעצור את שחיקת מחיר המטרה. 	•
אם אפשר, אז לבטל את מתווה לוקר. 	•

כי לעבוד עם בעלי  גילת מרגש מאוד,  הביקור אצל משפחת בדש במושב 
חיים צריך אהבה ובלעדיה קשה להחזיק ברפת - אורח החיים בענף לא יכול 

 !צאת ממך כי: פעם רפתן תמיד רפתן

בחום  אותי  קיבלו  התכנון  במחלקת  הבנות 
את  מכרנו  הטפסים,  כל  את  מילאתי  ובהבנה, 
לשלב  הגענו  לא  אבל  אחר,  למשק  הפרות 

קבלת הכספים ממשרד החקלאות

חיוך רחב של אליהו בדש ליד הפרות הקנויות והעולים החדשים

רותם היה שותף לצילומי צעירים ברפת שמועצת החלב הפיקה

SCR מכון חליבה חדש לגמרי עם ציוד

����� ����-���� ����-��� ���� ���� ����.indd   16 2/26/14   4:43 PM


