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מובילים בנאמנות
הפעם עם שכפ"צ

למבצע "צוק איתן" פנים רבות.
גילויים מרובים של אומץ, תושייה, דבקות במטרה תכנון ואלתור. 

שוב הואר עם ישראל בייחודו כאשר הוא נאבק בארועים משמעותיים לקיומו ולשלומו

הרפת במלחמה

וב הישובים בעוטף עזה הם ישובים חקלאיים אשר בכל ימות השנה ר
מודרנית  חקלאות  מקיימים  ובשלווה  הגעש  הר  פתח  על  יושבים 

וחלקם רב בהספקת מזון טרי.
הרפת  שענף  אלא  חירום  של  במסגרת  לעבודה  עברו  המערכה  מפרוץ 
המשיכו  בדבקות  אכן,  אחד.  ליום  אפילו  לשבות  יכול  אינו  החי,  ובעלי 
מסודרת.                                                                                                                          ולפעילות  הרפתות  של  לקיומן  ולדאוג  החיים  בבעלי  לטפל 
מהיעילות,  היא  בישראל  החלב  הובלת  שמערכת  הוא,  המפורסמות  מן 

המשוכללות והמודרניות ביותר.
בעת המערכה, מערכת הובלת החלב באמצעות מוביליה המשיכה לתפקד 
נהגיהן  עם  המיכליות,  המשיכו  ובמסירות  באומץ  אחד.  ליום  שבתה  ולא 

המסורים והנאמנים, להגיע אל הרפתות ולהוביל את החלב למחלבות.

חברת הנגב והערבה
משה מנדלבוים, מנכ"ל חברת הנגב והערבה אומר 

משה מנדלבאום

"...בפרק הזמן הזה עברנו למוד לפיו לא עוצרים 
ואוספים חלב בכל מחיר". חברת הנגב והערבה 
מובילה את החלב מהקבוצים בעוטף עזה  והנגב 
חלב  מובילים  והערבה  הנגב  מובילי  המערבי. 

למחלבות הגדולות של תנובה ויוטבתה."
ופצצות  המבצע  "למרות  ואומר:  משה  ממשיך 
חלב  ייחסר  שלא  כדי  חלב  אספנו  המרגמה 
במחלבות ושכל רפת תקבל את השירות בכל מצב ובכל תנאי." החלב נאסף 
במהלך היום והלילה בתקופת המבצע בשעות ובימים קשים כאשר הישובים 
מטווחים. הרפתנים והמחלבות הביעו הערכה אדירה לנהגים הנפלאים של 
החברה. חבורה נבחרת שלה קשר בלתי אמצעי עם יצרני החלב והמחלבות. 
ממשיך ואומר משה: "מילות הערכה רבות לתנובה שאנשיה גילו איכפתיות 
למרות  ותנובה.  הרפתנים  המובילים,  ביניינו  המשולבת  ולעבודה  ודאגה 
מצב  בכל  שירות  מתן  של  הסטנדרטים  תנאי."  בכל  המשיכו  הסיטואציה 
מסודרת  בצורה  ונוביל  שנאסוף  עלינו  סמכו  קשה,  היתה  והסיטואציה 

הנהגים  את  ולהעריך  לשבח  להודות,  לציין,  שלא  אפשר  "אי  ואחראית". 
במיגוניות  להסתתר  נאלצו  פעם  ושלא  ובאומץ  במסירות  לעבודה  שיצאו 

מפני טילים ופצמ"רים".

התנועה עמק חפר
חלב  מובילה  רז,  אבי  חפר שמנהלה  עמק  התנועה 

אבי רז

לתנובה ולטרה.

בטווח  הארץ  בדרום  נמצאת  טרה  המחלבה של 
"נעם",  התעשייה  באזור  עזה,  מגבול  ק"מ   40

הסמוך לנתיבות, איזור שהיה מטווח כל הזמן. 
שובל   40 כביש  של  בקו  נמצאו  הרפתות  גם 

ודרומה ובאזור קריית גת.

מטווח  היה  איזור  וכאשר  מגן  בבגדי  הנהגים  את  "ציידנו  רז,  אבי  אומר 
נשמעו הנהגים להוראות כוחות הביטחון והמתינו לעיתים שעות רבות, אך 
אספו את החלב מישובי קו העימות והביאו אותו אל המחלבה שגם היא בקו 
העימות כך שהייצור במחלבה לא ייפסק והחלב יפונה מהרפתות". כאשר 
נשרף המתבן בחולית הנהג שלנו היה שם, אספנו את החלב תחת אש, לא 
היה מצב שבו לא הגענו לרפת אלא אם נפגעה וחל איסור בתאום וביחד עם 

כוחות הביטחון הגענו לכולם".

הובלת  שמערכת  הוא,  המפורסמות  מן 
המשוכללות  מהיעילות,  היא  בישראל  החלב 

והמודרניות ביותר

הנהג איתן שני מחברת הנגב והערבה ברפת נירים בזמן צוק איתן
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שלמה כהן, מנס ציונה היה  בעת חדירת המחבלים לסופית וחולות הנהג, 
שם פונה עד שהורשה לשוב ולהוביל את החלב.

היה  גת  טלקר, מקריית  יגאל  הנהג  אירוע הפצמ"ר באחד המתבנים  בעת 
עם  החברה,  אנשי  מלחמה  ובימי  רגיעה  בימי  החלב.  איסוף  במשימת 
מהרפתות  החלב  איסוף  שירות  את  מספקים  מיומנים  ונהגים  ייעודי  רכב 

למחלבות והחלב זורם.

תבור שאן חרוד
מובילים כמיליון ליטר חלב ביום  תבור שאן חרוד 

רן פורת

"צוק  מבצע  שבעת  ואפק,  יגור  ועד  מהבקעה 
מיוחד.                                                                                        אירוע  שם  היה  שלא  כמעט  איתן" 
מכל  הצאן  חלב  רוב  את  אוספים  שאנו  "אלא 
פורת  רן  הסמנכ"ל  אומר  העימות"  ומקו  הארץ 
גם  החלב  את  המלחמה  בזמן  "אספנו  ומוסיף 
כשהיו נפילות והובלנו לטנא נגה בקרית מלאכי".

החלב המיוצר באזור הר חברון וסוסייה  שבדרום הר חברון על אף המתח 
אספנו את החלב והבאנו למחלבה.

נר לרגלנו השרות המקצועי והטכנולוגיה המתקדמת להובלת החלב באיכות 
והדיר  מהרפת  החל  במסלול  הקשורים  הגורמים  כל  ע"י  הנדרשים  ובדיוק 

למחלבה. 

עמק הירדן חברה להובלה בע"מ
צמח  בבעלות  בע"מ  להובלה  חברה  הירדן  עמק 

וייס חנן

הפעילות  את  המשיכה   ותעבורה  מפעלים 
השוטפת שלה אלא שלנהגי החלב, שהם נהגים 
בתפעול  ומיומנים  כבד  רכב  של  מקצועיים 

מערכות הבקרה נקראו לצו 8.

למלא  צריכים  "היינו  אומר  חנן  וייס  המנכ"ל 
את השירות ולהמשיך ולהפעיל את פינוי החלב 
מרמת הגולן, העמק והגליל התחתון, מה גם שתנובה פעלה בתנאים אחרים 
בימי  והרפתנים  המחלבות  את  ונשרת  "נמשיך  אליהם.  עצמנו  והתאמנו 

 ".שלום ומלחמה

לצד הובלת חלב גם גיוס  להובלת טנקים לשטחי כינוס מחלבת מילקו טרה א.ת נעם נתיבות
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