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אורי פלטאו
 "רפת זו לא רק עבודה אלא 
גם חינוך, ציונות וערך מוסף 

חברתי עצום"

אם תרצו, הדרך לקיבוץ רמת יוחנן, מספרת במשהו את 
הסיפור הציוני. יוצאים מהמרכז בדרך ראשית, מהירה, 

פקוקה. עוברים אט אט מנוף מישורי להררי, הדרכים משתנות 
בהתאמה, פחות אורבניות, יותר חורש, בריכות דגים, שדות 

חקלאיים, קיבוצים, כפרים ערביים, עיירות קטנות, כמעט 
שזורים זה בזו, אזור הזועק לפיתוח, מה שהפוליטיקאים 

מכנים, פריפריה. הכפרים הערבים בשכנות צמודה, לקיבוצים, 
למושבים, סיפור לא פשוט על חבל ארץ קטן ולו כל כך הרבה 

דורשים ואוהבים. בועת גוש דן כבר מזמן נשכחה מאחור, 
המציאות שונה לחלוטין, שדות ענק מצידיי הדרך הפתלתלה. 

חבל ארץ למוד מאבק ומלחמה יום יומית, שקטה, הרחק 
מעיניי המצלמה והתקשורת. קיבוץ רמת יוחנן, נוסד בשנת 

1932 וחווה את הפילוג הרעיוני בשנות ה-40 של המאה 
הקודמת. אם תשאלו את אורי פלטאו, מנהל רפת זבולון, חבר 
קיבוץ רמת יוחנן ובן קיבוץ רמות מנשה, על מצב הקיבוץ, הוא 

יענה בחיוך "מצב כלכלי טוב מאד, מצב חברתי כנ"ל, וברפת 
כמו בכל רפת, עובדים מסביב לשעון", 

טעם של פעם
אורי מנהל את רפת זבולון כבר 15 שנה, סוג של התמכרות, 

ללא היגיון כלשהוא, רק אהבה. אורי 25 שנים רפתן, 
מנהל צוות של 16 עובדים, חלקם חברי קיבוצים ועובדים 
מכפרי הסביבה ״אני נגד העסקת עובדים זרים ברפתות״. 

אורי ״המדינה 
חייבת לשמור עלינו 

ולשנות תפיסה 
בנושא ולא ללכת 
נגדנו. אני מאמין 
בשילוב בין שוק 

חופשי לשמירה על 
האינטרס הלאומי 

החקלאי"

השותפות בין קיבוץ רמת יוחנן לשבי ראובן זלץ
ציון, הולידה בשנת 2005 את רפת 
זבולון, אך הרפת ברמת יוחנן, היא 

מהוותיקות בארץ כיום נחשבת הרפת 
לרווחית ומעורבת כלכלית וחברתית 

בחיי הקיבוץ •

רפת עם דגש חברתי. אורי פלטאו
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ברפת מועסקים גם בעלי צרכים מיוחדים כחלק מהתפיסה 
החברתית. בכלל, מי שמגיע לקיבוץ רמת יוחנן ולרפת הגדולה 

שבו, יכול בקלות לדמיין, מה היה כאן פעם, בימי הזוהר על 
העבודה העברית, הציונות ללא המרכאות, ללא הציניות. 

ברפת זבולון יש כ-600 חולבות, 450 עגלות. מכסה של כ-7 
מיליון ליטר המשווק לתנובה.  אורי "אנחנו משתדלים לא 
לחרוג הרבה מהמיכסה בגלל צפיפות הרפת. אנחנו מנסים 

להזיז המלטות לסוף החורף. ואם יש קיץ חם ולח, מתקשים 
להגיע למכסת הקיץ״. 

הרפת מתחזקת מרכז מזון עצמאי בקיבוץ, המייצר את כל 
המזון לרפת ולבקר לבשר. מכון חליבה של ׳אפימילק׳ 32 

עמדות חליבה, 3 חליבות ביום, 3 חולבים במשמרת״. מעבר 
למספרים, יש את האנשים, אומר אורי ומוסיף "חשוב לנו 

את "הביחד", הקטע החברתי מאוד חשוב לי. יש לנו ארוחת 
בוקר חינמית לכל הצוות כל בוקר אחרי החליבה, בסוף ארוחת 

הבוקר מתקיימת שיחת צוות ומתפזרים לעבודות. מבחינתי 
רפת זו לא רק עבודה אלא גם חינוך, ציונות וערך מוסף חברתי 

עצום״. 

איך אתה מסכם את השנה האחרונה?
״הצלחנו לשמור את הקיים ולשמר את צוות העובדים שלנו 

וזו עבודה מאוד קשה של הרבה שעות ואני שמח שהתוצאות 
הכלכליות והמקצועיות טובות״.

קשה להביא צעירים לענף?
״מאוד קשה להביא צעירים לענף וכיום הצעירים רוצים לעבוד 
בעבודות אחרות יותר נוחות. הצלחתי לגייס צעיר חבר קיבוץ, 

אורי פלטאו
 "רפת זו לא רק עבודה אלא 
גם חינוך, ציונות וערך מוסף 

חברתי עצום"
צוות רפת זבולון, הדגש על ערך מוסף חברתי

יחס הוגן מהמדינה. אורי

לפרטים נוספים
רפי חפץ

מנהל מחלקת תברואה ווטרינריה
טלפון: 052-6056047

סניור
תכשיר הדברה חדשני להדברת טפילים

יעילה  להדברה  עוצמה  רב  תכשיר   - סניור 
החומר  את  מכיל  חיים.  בעלי  טפילי  של 
הפעיל למבדה ציהלוטרין, פירטרואיד מהדור 

השלישי.

זבובים  של  ומהירה  חזקה  הדברה   - סניור 
בוגרים, קרציות ופרעושים.

לולים,  רפתות,  גידול:  בבתי  טיפול   - סניור 
הטיפול  אחרים.  גידול  ובתי  אורוות  דירים, 
ניתן  נוכחים.  אינם  החיים  בעלי  כאשר  יעשה 

להכניסם למקום המטופל לאחר התיבשותו.

ללא  מים,  של  בסיס  על  פורמולציה   - סניור 
מופחת  מסוכנים,  נדיפים  אורגניים  ממסים 
בשינוע  בטוח  נדיף,  אינו  דליק,  אינו  רעילות, 
ובאיחסון - ומאפשר ביטחון מרבי למשתמש 

ולסביבה.

סניור - תכשיר נוח ליישום ולשימוש - נמהל 
בקלות במים ללא שום אמצעים מיוחדים.

אקלים  בתנאי  גם  בפעילותו  יציב   - סניור 
יובש  גבוהות,  טמפרטורות  של  קיצוניים 

וקרינה.

חרקים  חרקים.  דחיית  אפקט  ללא   - סניור 
יהלכו חופשי בשטח המטופל ויספגו אל גופם 

את כמות החומר הנדרשת להדברתם.

סניור - האלטרנטיבה המושלמת למקרה של 
תנגודת חרקים לתכשירים קיימים.

•

•

•

•

•

•

•
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עולה מאתיופיה, אמן צ׳ולה, סיים את מדרשת רופין לפני 
כשנה וחזר לרפת להיות מספר 2 ואני מאוד שמח על כך״.

ענף הרפת לא מקבל את הכבוד? 
״לצערי זה נכון, לדעתי הציבור הרחב מתנגד לחקלאות 

ולחקלאים ולצערי הציבור חושב שאנחנו גוזלי אדמות מדינה 
וזאת עקב אמירות חסרות אחריות של כל מיני פוליטיקאים. 

אני מודה שזו בעיה קשה וכל עוד משרד האוצר חושב 
שהחקלאות זה משהו מיותר זה יהיה המצב. לצערי בקטע 
הזה אני מאוד פסימי. להזכירך בכל אירופה מסבסדים את 

ענף החקלאות והחקלאים ורק כאן מקשים עלינו וחבל. אבל 
תעזוב אותי מהפוליטיקה, בו נדבר על האנשים כאן".

חוששים מהתחרות מפתיחת השוק ליבוא?
״כן, בטח שחושש, אפילו מאוד אבל אני רוצה להיות אופטימי 

בנושא. נוצר כאן רושם מוטעה כאילו אנחנו נגד תחרות או 
שאנחנו מרוויחים הון ולא מעניין אותנו הצרכן. זו טעות 

איילת גורדון "חקלאית המנסה 
לעשות את עבודתה"

לצד רפת החלב, יש ברפת זבולון גם עדר בקר 
לבשר, 150 אמהות, מרעה של 2800 דונם, 

שני עובדים ועשרה צעירים מארגון השומר 
החדש. איילת גורדון, מנהלת העדר וחקלאית 

בנשמתה אומרת לנו "אנחנו סובלים בעיקר 
מפלישות וחיתוכי גדר. בעיה קשה של עדרים 

של בדואים מכפרי הסביבה הפולשים לשטחים 
שלנו, מדובר בעדרים שאין להם שטחי מרעה 
ורובם עדרים לא מוסדרים מבחינה תחוקתית 

וללא טיפול וטרינרי". בכך למעשה מסמנת 
איילת את אחת הבעיות הקשות ביותר של 

חקלאי הגליל, המאבק היום יומי על האדמה, 
מאבק הנעלם מעיניי הציבור והפוליטיקאים, 

המעדיפים לעצום עין ולא לטפל בבעיה איילת 
"אני חקלאית הקמה בבוקר ועושה את העבודה 

שלה ומנסה להחזיק מעמד בתנאים לא 
פשוטים בכלל".

ציונות ללא מרכאות
אם רוצים להבין את השליחות החברתית החשובה ברפת 
זבולון, ניתן ללמוד מהסיפור של שלושה אנשים. הראשון, 

אמן צ'ולה יליד אתיופיה 18 שנים בארץ בן 38 נשוי 
פלוס 2 חבר קיבוץ, הנדסאי רפת. אמן ״שהגענו לקיבוץ 
ב-98 כקבוצת סטודנטים, התחלנו לעשות חליבות ערב. 
דרך זה נשאבתי לעבודה ברפת ומאז אני כאן. כיום אני 

מספר 2 ואחראי על ממשק חליבה, אחראי על החולבים, 
תחום בריאות הפרה ועוד. המון שעות עבודה ביום, כולל 
קריאות בלתי צפויות באמצע הלילה. אבל אני אוהב את 

העבודה כאן ולא מחליף אותה״. 
השניה, סוזן לביא, הגיעה כמתנדבת לפני 33 שנים 

לקיבוץ אושה, התאהבה בחבר קיבוץ ומאז היא 
כאן.  27 שנים רפתנית. סוזן "לפני כ-4 וחצי שנים 

הגעתי כשכירה לרפת זבולון ומאז אני עוסקת בבריאות 
העדר. אני חושבת שמאוד חשוב שיש גם נשים ברפת, זו 

עבודה מאתגרת ומבחינתי, רפת זו אהבה גדולה״. 
האדם השלישי, הוא אולי המרגש ביותר, נועם נדר, בעל 

צרכים מיוחדים, גר בקיבוץ כפר מכבי בדיור מוגן, בן 
32. נועם ״אני ברפת 8 שנים, חולב שלישי, מכניס פרות 

בודק המלטות. רציתי מגיל קטן לעבוד ברפת וזה היה 
החלום שלי כי סבתא שלי ז״ל היתה גם רפתנית. כייף 

לי מאוד כאן, מרגיש כאן בבית וקיבלתי כאן ברפת את 
היחס הכי טוב״. אורי מוסיף, אנחנו מאוד גאים בנועם 

ושמחים שהוא איתנו, אנחנו מאמינים בנתינה חברתית 
כחלק מהעבודה שלנו ונועם גורם לנו הרבה אושר". 

הרפת זו אהבה גדולה. אמן

חשוב שיהיו נשים בענף. סוזן
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גדולה מאין כמותה, הרפתן הישראלי עובד קשה מאוד, 
מתפרנס בכבוד, לא מתעשרים מרפת והממשלה בישראל 
חייבת להבין כי ענף הרפת, המפרנס אלפי משפחות, חייב 

להיות חזק ואיכותי ויחד עם זאת לעמוד בכל תנאי השוק". 

אורי "הקיבוצים יחזרו לייצר לבד"
ברפת זבולון יש מרכז מזון עצמאי, אורי מאמין גדול במרכזי 

מזון בקיבוצים ואומר ״יש לנו תזונאי צמוד, יאיר ב ר והוא 
מתכנן את המנות איתי. המזון נקנה על ידינו, גרעינים, 

כוספאות ושחתות. כוספאות וגרעינים דרך חברות המיובאות 

את המזון מחו״ל. אנחנו עם היד על הדופק בבורסת המזון. 
יש לזכור כי המזון הינו מרכיב משמעותי בהוצאות הרפת מעל 
50 אחוז. מרכז מזון עצמאי משאיר רווח גדול יותר לרפתנים. 

לדעתי יש עתיד למרכזי מזון ואני חושב שקיבוצים חזקים 
יחזרו לייצר לבד״.

ארגון השומר החדש
בעקבות בעיות ההשתלטות על שטחים חקלאיים, 

הוקם לפני מספר שנים ארגון 'השומר החדש'. 5 
שנים פועל הארגון ברמת יוחנן, במחזור הנוכחי כ-10 

חבר'ה צעירים העושים למעשה את מה שהמדינה 
נכשלה בו, שמירה על השטחים ועל עדרי הבקר. רמת 

יוחנן אימצה את המתווה הזה כתרומה חברתית 
והחניכים לומדים במסגרת תוכנית מנהיגותית של 

השומר החדש. החבר'ה עובדים ביום בחקלאות 
לומדים בצהריים מקצועות כמו יהדות, ערבית קרב 
מגע ושומרים במהלך כל הלילה. חמושים במקלות 

ומוטיבציה גבוהה, מסתובבים החבר'ה הצעירים, 
חדורי ערכים וציונות, כשהמטרה, לעזור לחקלאים 

לשמור על השטחים החקלאיים.

הרפת זו אהבה גדולה. אמן

שומרים על השטחים החקלאיים. ארגון השומר

מרינה   052-2664031
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איך אתה מתמודד עם הביקורת על צריכת החלב של 
הטבעונים וארגונים למען בעלי חיים?

״תשמע, יש טרנדים לכל הכיוונים, אנחנו מייצרים חלב טוב 
ובריא ומי שטוב לו שישתה ומי שלא רוצה, שלא ישתה. אין 
לי עניין להתייחס לכך מעבר לזה, ענף הרפת הינו ענף חשוב 

ומוביל ואני מאוד מקווה שכך הוא יישאר״. 

לאחרונה בניתם כאן מתקן מיוחד לטיפול בפרות חולות?
״אכן כן, בנינו ברפת מתקן לטיפול בפרות חולות, מתקן 

העוזר לנו גם בניתוחים ללא חשש מפגיעה ברופא או 
ברפתן. הייחודיות של המתקן, שהינו פיתוח עצמאי לצרכי 
הרופא והרפתנים היא הבטיחות והנוחיות של הרופא בזמן 

עבודתו. הפיתוח נעשה בעזרת הרופא שלנו, ד״ר עמי ארנין 
ומסגריית עזאם״.

איך המדינה יכולה לעזור לענף המתמודד עם קשיים 
לא מעטים?

״המדינה חייבת לשמור עלינו ולשנות תפיסה בנושא ולא 
ללכת נגדנו. אני מאמין בשילוב בין שוק חופשי לשמירה על 

האינטרס הלאומי החקלאי. אין עתיד למדינה ללא חקלאות. 
חייבים לשמור על עצמאות חקלאית, מעבר כמובן לכל 

הערכים והדיבורים על ציונות, יש כאן מפעל בעל ערך מוסף 
לחברה ולכלכלה בישראל ואסור לפגוע בענף הזה".

מילה על העתיד?
״כולי תקווה שהמדינה תתייחס אלינו קצת יותר, אנחנו לא 

מבקשים טובות, אלא יחס הוגן כמו במדינות אירופה שם 
זוכים החקלאים להרבה יותר כבוד, הערכה וגם תקציבים 

ומענקים״. 

מתקן טיפולים אוניברסלי רמת יוחנן
שלב הפיתוח הראשוני של מתקן הטיפולים האוניברסלי 

של "החקלאית הסתיים. "ראשיתו של הפרויקט לפני 
כשנתיים ביוזמה של ועדת הבטיחות של החקלאית 

אשר חיפשה דרך שתאפשר ביצוע של מספר פעולות 
שגרתיות ברפת בצורה נוחה וקלה תוך שמירת הבטיחות 

של הרפתן, הרופא והפרה".במתקן ניתן לבצע טילוף 
של פרה צולעת, ניתוחים שונים, עזרה בהמלטות 

וכל פרוצדורה אחרת אשר דורשת ריסון טוב והגנה 
מבעיטות. האב טיפוס אשר נמצא ברפת זבולון בקיבוץ 

רמת יוחנן ניבנה במעקב הרופא המטפל במשק ד"ר עמי 
ארנין ובשיתוף עם מסגריית עזאם 2005 בע"מ מזרזיר 

ונעשה בו שימוש בשנה האחרונה לשביעות רצוננו. 
בשלב זה המתקן עדיין לא עבר את כל אישורי הבטיחות 

אבל כל המעוניין יכול לבוא לרפת זבולון ולהתרשם או 
להתקשר ישירות עם עזאם. שרטוטים כללים ניתן לקבל 

ע"י פניה להלנה מהחקלאית.

הדפנות הצידיות ניתנות לפירוק לצורך חילוץ פרה שנפלה

מבט כללי על מערכת השערים סביב המתקן

איילת "אנחנו סובלים בעיקר 
מפלישות וחיתוכי גדר. בעיה 
קשה של עדרים של בדואים 

מכפרי הסביבה הפולשים 
לשטחים שלנו"
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