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כשעה וחצי מתל אביב המציאות שונה לחלוטין, כמו גם 
הנוף, האווירה ואפילו הריח. כשעה וחצי מתל אביב, באזור 

שזכה לכינוי, עוטף עזה, מתנהלים החיים בקצב אחר. עשרות 
מושבים, קיבוצים ועיירות קטנות שחלקן עלו לכותרות לאחר 
שספגו מטחי רקטות רק לפני תקופה קצרה. נדמה כי הזיכרון 

הקולקטיבי שלנו שוכח מהר, אולי מהר מדי, את האנשים 
החיים שם בנגב המערבי, שחלקם הגדול חקלאיים שכל רצונם 

הוא להתפרנס בכבוד ולחיות בשקט. 

על בירוקרטיה וטרדות אחרות
רפת גבולות, אחת מהרפתות הגדולות בארץ, 970 נחלבות, 3 

חליבות ביום, רפת עונתית. שותפות של 3 קיבוצים, בארי, מגן 
וגבולות. 21 עובדים. השותפות החלה בשנת 2001 וב-2005 
הצטרף קיבוץ בארי. בגבולות רפת החולבות והיונקים ואילו 

בקיבוץ במגן רפת גידול העגלות., עובדים חזק על העברת  
חלב מהחורף לקיץ. את החלב מוכרת רפת גבולות למחלות 
טרה בנתיבות, ההסכם עם טרה משנת 2005 ובשנה הבאה 

הוא אמור להיפתח. הרפת נחשבת לריווחית למרות האתגרים 
הלא פשוטים. מנהל הרפת, משה מובשוביץ, 44 נשוי פלוס 4 

מזכיר בהופעתו את הקיבוצניק של פעם, לבוש ברישול, מעשן 
בשרשרת, טיפוס שורשי, מחייך ללא הפסקה, האוהב חקלאות 

ומאמין גדול בענף. משה מנהל את הרפת משנת 2010, גר 
במושב שדה ניצן ונראה כי הוא נהנה מכל רגע "זה מפעל חיים 

עבורי, התחלתי את עבודתי כרפתן כאן ברפת והתקדמתי 
וצמחתי יחד עם צמיחת הרפת". 

ראובן זלץ

תנו לעבוד בשקט

כחודשיים לאחר המלחמה בדרום, 
משה מובשוביץ, מנהל רפת הנגב 

אומר לנו "לדעתי נחצה כאן קו אדום 
וכיום הפגיעה ברפתות הינה ללא 

פרופורציות. 
סיור באחת מהרפתות הגדולות בארץ 

חושף את הקשיים והבעיות בענף  
אך גם את האהבה הגדולה לתעשייה 

ולא, ציונות איננה מילה גסה

משה מובשוביץ, 
מנהל רפת הנגב 

במתפרצת
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בוא נתחיל מהתחלה, מה הן הבעיות איתן אתם 
מתמודדים כאן?

״הכי מטריד אותי נושא הביורוקרטיה ואישורים לבניה חדשה 
לסככות ומבנים, הנושא באחריות משרד הפנים וועדות 

התכנון, כמו גם משרדי הממשלה. זו פשוט דרך חתחתים 
שהתחלנו ב- 2010 ונמשך עד היום. לבסוף שכרנו איש מקצוע 

שיזרז את העניין הזה, מקווה מאוד שבשנה הבאה נתחיל 
לבנות סככה. נושא שני שמטריד אותנו זה נושא יוקר המחיה, 

המאבק החברתי שלצערי שמים את הדגש על הרפת שהיא 
לכאורה האחראית על הבעיה דבר שבכלל לא כך. הפתרונות 
שנותנים בממשלה אלו לא הפתרונות שיוזילו את המחירים 

לאישה הקונה בסופר. צר לי שמפילים את כל התיק עלינו. 

שנה טובה וחג שמח
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בפרוס השנה החדשה אנו מברכים את קהל לקוחותינו ואת כל בית 
ישראל בברכת שנה טובה, שנת שלום, שנת שפע וחקלאות מניבה, 

שנת פריחה, שגשוג והצלחה.
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זה אדיר זה
ג'ון דיר ישראל מציגים :

מבצע החודש לטרקטורי 
ג'ון דיר איכותיים ובהספק 
של 85 או 95 כ"ס במיוחד 

לרפתות ובפריסת תשלומים 
נוחה. מסירה מידית מהמלאי

למציגי מודעה זו  תינתן 
הנחה של 10% ממחיר 

המחירון ברכישת מעמיס 
קדמי מקורי של ג'ון דיר.

רשימת המוסכים המורשים 
ע"י ג'ון דיר

מוסך מרכבה -  קבוץ שניר
מוסך רץ - גבעת עוז
מוסך נצח - בית שאן

מוסך נצח - גבעת חיים
יורם רז - כפר ויתקין

מוסך שרות שמוליק - קריית מלאכי
מוסך שאובי - שדרות

מוסך נגבה - קבוץ נגבה
מוסך עלומים - קבוץ עלומים
מוסך שרות סמי - כפר עזה

מוסך איציק ואקנין - קבוץ גבים

טל"ח. - התמונה להמחשה בלבד

קיבוץ גלויות. עובדי הרפת
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נושא שלישי, ייבוא מוצרי חלב ופתיחת ייבוא עגלים, זה רק 
פוגעת בפרנסה של הרפתנים ולא נותנת מענה אמיתי למחיר 
הסופי. נושא נוסף, מכסות החלב, מטריד אותי מאוד לאן זה 
יוביל כלהעניין הזה, כמו גם הייצור בשנים הבאות. אני חייב 
להתכונן לקראת השנים הבאות מה שאני עושה כאן ברפת 

במסגרת האישורים, אני משריין לי שטח להקמת סככות 
ומבנים ל-15 שנים קדימה. בעיה נוספת, חמורה לא פחות 
היא עניין העובדים הזרים, הנושא הזה חייב טיפול שורש 

ומהר. זה לא מתקבל על הדעת כי רפת ולא משנה מה גודלה, 
תהיה זכאית רק לעובד זר אחד, לכך פי החוק מגיע לנו רק 
תאילנדי אחד שזה אבסורד לכל הדעות. משרד החקלאות 
חייב לפעול למעננו בעניין הזה. הפתרונות האחרים שהם 
לתקופות קצרות וגם זה לא כל כך מצליח, אם זה חיילים 

משוחררים, סטודנטים ועוד.

הגל נגד מוצרי החלב פוגע?
״בטח, כל הטרנד נגד מוצרי החלב, זה אולי זה בסדר להביע 
דעה אבל לדעתי נחצה קו אדום וכיום הפגיעה ברפתות ובנו 

אנשים המתפרנסים מהענף היא ללא פרופורציה. האגרסיביות 
שבה מנוהל הקמפיין הזה, פשוט עובר כל גבול וחייבים לפעול 
בתגובה, אחרת המצב רק יילך ויחמיר". על רווחת בעלי החיים 
הוא מבקש להדגיש "אנחנו מאוד מקפידים בנושא ומשקיעים 

משאבים וכוח אדם לשפר ולדאוג לפרות כי אחרי הכל זה 
והייתי מציע לאותם אנשים שידאגו גם לנו, בני האדם".

מגדל בבל
הרפת בגבולות היא מעין מראה של המציאות הישראלית,  

אפשר למצוא שם ישראלים, תאילנדי, אריתראי, עולים 
חדשים מחבר העמים ועולה מארגנטינה. משה "אנחנו כאן 

מעין מגדל בבל והעובדים מאוד מחוייבים לעבודה. רוב הצוות 
אצלנו עובדים בדואים, כולל ג׳ומה הסגן שלי. השיתוף בינינו 

הוא בכל התחומים, אני רואה את ג׳ומה כשותף לניהול. אנחנו 
עובדים יחד כבר 13 שנים ויש כאן חיבור חברי ומקצועי נדיר. 

אני מאוד נהנה לעבוד עם ג׳ומה והוא שותף אמיתי למחויבות 
ולאחריות.  ג׳ומה אלהושלה  בן 36 נשוי פלוס 3 ילדים, גר 

בכפר קאסר קסיר, ליד דימונה מוסיף בחיוך שלא יורד מפניו 
כל הסיור "אני עובד כבר 13 שנים כאן בגבולות, התחלתי 

כרפתן כרפת הקיבוצית כשהיו רק 300 חולבות והתקדמתי 
לאט עם הרפת". משה מדגיש "ג'ומה עבד בתחום ההזנה ורק 

בשנה האחרונה הוא הסכים סוף סוף להתמנות  לסגן שלי 
ואחראי תפעול והזנה".  מארגנטינה ישר לרפת

האחראי על בריאות העדר הוא דניאל רוזנברג 
ווטרינר במקצועו, 16 שנים עובד ברפת שנים 
כולל הפסקות. עלה מארגנטינה לפני 16 שנים 
ומאז הוא כאן, נשוי פלוס 2 ילדות, חבר קיבוץ 

גבולות. ״להתעורר לבוא לרפת בבוקר, להסתובב בין 
הסככות, לבדוק דרישות, הזרעות, פרות חולות, הכנה 

לקראת ביקור רופא, אנחנו מאוד רגישים לבריאות 
הפרות כשהמטרה שלי שיהיו פרות בריאות. מאוד 

אוהב את העבודה ולמרות שהיו תקופות בהן ניסיתי 
עבודות אחרות, תמיד חזרתי לכאן".

עבודה שהיא דרך חיים. משה ג'ומה ודניאל
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50,000 ליטר חלב מאוחסן

הענף נמצא בהתקדמות מתמדת?
"בהחלט, זה ענף מאוד מעניין, מאוד מתקדם כל הזמן ברמה 

הטכנולוגית, צריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק במשך 24 
שעות כל השנה. כמנהל ההתמודדות היא גם מול 21 עובדים 
שזה ממש מפעל קטן ואנחנו מתעסקים עם בעלי חיים שזה 

לא פשוט. מאוד מודעים לרווחתם כי בסופו של דבר האינטרס 
שלנו הוא שהפרות יהיו בריאות. אני חייב לציין כי ישראל 
היא אחת מהמדינות המתקדמות בעולם בנושא ייצור חלב 
וכמדינה קטנה החידושים כאן רבים. לדוגמא, ספר העדר, 

מאגר מידע שאינו קיים ברמה שלנו בעולם".

ומה באשר למזון, נושא קריטי ברמה הכלכלית?
״היה לנו ניסיון לעבוד מול מכון תערובת וחזרנו לייצר אוכל 
באופן עצמאי כאן ברפת, מצאנו שזה הרבה יותר יעיל וכדאי 

כלכלי. אנחנו נעזרים בתזונאי והייצור נעשה כאן הייצור עצמי 
מלא. זו למעשה ההוצאה הגדולה והמשמעותית ולכן אנחנו 

שמים דגש עיקרי בתחום זה״. 

יכולות איחסון חלב?
"יש לנו את הסילו הגדול בארץ, קיבולת של  50 אלף ליטר 

ויכולת אחסון למשך 72 שעות הנותנת גמישות למחלבה 
בעיקר בחגים ובשבתות. מוביל החלב שלנו, הוא כמו איש 

צוות ויחד איתו מחליטים לאיזה מיכל חולבים ומתי הוא בא 
לקחת את החלב״. 

נושא איכות הסביבה, איך אתם מתמודדים 
איתו כאן?

משה מחייך בכאב, זה נושא בעייתי ביותר מהפאן הכלכלי, 
למשל עניין המט"ש )מכון טיהור שפכים(, אנחנו חייבים לקבל 
הקלות בהיתרים בנושא איכות סביבה, הרפת שלנו לא יושבת 

על שום מאגר של מי תהום וכמות הגשמים כאן מועטה 
ואין סיבה שלא יהיו כאן הקלות בנושא.  כיום הדרישות של 

המשרד לאיכות הסביבה הן פשוט דרקוניות ולא הגיוניות. אני 
מאוד מקווה שמישהו שם יתעשת ויבין כי אין באפשרותנו 

להגיע לרמת מים שלישונית, שזה כמעט עד לרמת מי שתיה 
כי העלות היא אסטרונומית ואף חקלאי לא יסכים לקנות את 

המים הללו בגלל העלות. נושא הטיפול בשפכים והטיפול בזבל 
הופך לבעיה קשה ברמת עלויות ולדעתי איפה שניתן להקל 

צריך להקל, כמובן יחד עם שמירת הסביבה״.

קשה לשמור על שגרה?
"נכון, אך השגרה היא אולי הדבר החשוב ביותר ברפת, חשוב 
מאוד לא להרדם בשגרה ולהשאיר עירניים לשינויים ולהיות 

מהירים בתגובות כי מדובר בבעלי חיים וצריך לדאוג לרווחתם 
ולכלכליות הרפת". 

זיכרונות מהמלחמה?
"תשמע, להגיד שהיה נעים, ממש לא. היו כאן שתי נפילות, 

ברפת במגן היו נפילות עם פגיעות במבנים. בגדול העבודה לא 
נפגעה ואני מאוד מקווה שהשקט יישמר כאן לאורך זמן רב".

התאהבה ביונקיה. אלונה

מרוסיה ישר לרפת
אלונה בעלה ויטלי והבן ולאדימיר עלו לארץ לפני 

כשנה מרוסיה. חברי קיבוץ גבולות ומאז שהגיעו הם 
כאן, ברפת. אלונה אחראית על היונקיה כשבשיא 

מגיעים ל-400 יונקים. ויטלי והבן ולאדימיר, עובדים 
בחליבות. אלונה "זה הרבה יותר מעבודה, אני אוהבת 

את היונקיה שלי ושמחה לקום כל בוקר ולהגיע לכאן". 
אם תרצו, ציונות בלי מרכאות.
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