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רפתנים מכל רחבי הארץ 
התגייסו לסייע לחבריהם 

ברפתות עוטף עזה
תגברו והחליפו את הצוותים הקבועים שעבדו תחת אש ואפשרו יציאה להפוגה

רפת במלחמה

פתני ישראל התגייסו למען חבריהם באזור עוטף עזה וסייעו לתפעל ר
והתאווררות  מנוחה  לעמיתיהם  ואפשרו  אש  תחת  שפעלו  הרפתות 

מחוץ לאזורים המותקפים ברקטות ופצמ"רים.
שליש מרפתות ישראל ממוקמות באזור הדרום ונחשבות לרפתות מצליחות 
מפגיעות  עזה  ועוטף  בדרום  רפתות  מספר  נפגעו  הלחימה  במהלך  ביותר 
ומותן של  לנזק רב ברכוש, פציעתן  ופצמ"רים שגרמו  ישירות של רקטות 

מאות פרות.

למרות מצב הלחימה בדרום ועל אף ששגרת החיים השתבשה לחלוטין, את 
שגרת הפרות ברפת חובה לקיים בכל תנאי, על מנת לשמור על בריאותן 
וילדי המדינה.  ובכדי לדאוג שחלב טרי יגיע למחלבות לטובת כלל תושבי 
"מתנדבים רפתנים מכל הארץ, התנדבו לתפעל רפתות בעוטף עזה בסבבים 
ואף  אלו  ברפתות  החיים  שגרת  על  לשמור  מנת  על  יומיים-שלושה,  של 
לאפשר הפוגה לרפתנים הדרומיים. ענף הרפת הוא ענף סולידרי שהעזרה 

ההדדית היא אבן יסוד בהתנהלותו 

דני וייס, מנהל רפת עין השלושה מספר, כי העבודה ברפת נעשתה תחת 
הגיעו  יום.  מידי  אדום רבות  צבע  ואזעקות  עזה  רצועת  מכיוון  כבדה  אש 
החורש  עין  מקיבוץ  רפתנים  ברפת  השוטפת  ובעבודה  בחליבות  לסייע 
ומרפת צבאים המשותפת למושב מולדת וקיבוץ דברת. "מתחילת המבצע 
במזל  לרכוש,  כבד  לנזק  שגרמו  קסאמים  שלושה  כבר  הרפת  בשטח  נפלו 
לא היו פגיעות בפרות וברפתנים. רבים מהעובדים הקבועים ברפת נאלצו 

לעזוב, חלקם מגויסים בצו 8. 

נוסף לסייע ברפת  שהגיע עם רפתן  עין החורש  רפת  בכרך, מנהל  יובל 
לסייע  זה מאוד טבעי מבחינתו  היה  כי  אומר,  עזה  בעוטף  עין השלושה 

לרפתני עוטף עזה "עשינו מה שנדרשנו ואנו שמחים לסייע לחברים שלנו. 
ההחלפה אפשרה לחבר'ה מצוות הרפת בעין השלושה לצאת להתאוורר 
ולנוח מחוץ לאזור שנמצא תחת אש. תוספת כח האדם ברפת סייעה לדני 
מנהל הרפת לזרז את משך החליבות וגם עבודות נוספות בתחום הרפת, 
וצריך  כאן  השגרה  זוהי  למיגוניות.  לרוץ  כמובן  נאלצנו  האזעקות  בזמן 
שקטים  לימים  ולקוות  שניתן  כמה  הרפתנים  חברינו  את  ולחזק  לסייע 

ורגועים יותר" אמר בכרך. 

דברת,  וקיבוץ  מולדת  למושב  המשותפת  צבאים  ברפת  רפתן  להב,  דור 
שירד דרומה אף הוא ,לסייע בעבודה ברפת עין השלושה, בצוותא עם רפתן 
נוסף מספר, כי הגיעו לשלושה ימים לסייע בחליבות ועבודות נוספות ברפת 
שהתעכבו בגלל המחסור בכח אדם "סייענו בכל עבודה שנתבקשנו. כמובן 
והבלגן,  ולעבוד עם הרעש של הפיצוצים, האזעקות  נעים לחלוב  שזה לא 
לנו  חלקו  לחלוב.  חייבים  שפרה  משום  העבודה  את  לעשות  חייבים  אבל 
רק  באנו  אנחנו  הצורך.  למקרה  המיגונית  היכן  והראו  קסדות  שכפ"צים, 
13 שנים,  כבר  הזאת  חווים את המציאות  כאן  ימים, אבל החבר'ה  לכמה 
על  ולשמור  ישראל  לאזרחי  טרי  חלב  לספק  מממשיכים  הם  זאת  למרות 

 .הגבול עבור כולנו. מחובתנו לסייע להם ככל שניתן" אומר להב

מתנדבים רפתנים מכל הארץ, התנדבו לתפעל 
יומיים- של  בסבבים  עזה  בעוטף  רפתות 

החיים  שגרת  על  לשמור  מנת  על  שלושה, 
לרפתנים  הפוגה  לאפשר  ואף  אלו  ברפתות 
סולידרי  ענף  הוא  הרפת  ענף  הדרומיים. 

שהעזרה ההדדית היא אבן יסוד בהתנהלותו
עין  ברפת  קסאם  רקטת  שאריות  עם  צבאים  מרפת  להב  ודור  חגולי  אביב  הרפתנים 

השלושה
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