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משק הבקר והחלב 380

הדרך לנחל עוז עוברת בתקופה זו בין מרבדים של פריחה 
בגוונים בוהקים. קשה להאמין כי רק לפני זמן לא רב, התנהלה 

כאן מלחמה עקובה מדם, כעת עם ישראל יורד לאזור 
לצפות בכלניות האדומות ומיני פרחים נוספים. באזור היפה 

והפסטורלי הזה, מתרחשת באופן קבוע, מלחמה שלעיתים 
מתפרצת בתימרות עשן ואש ולפעמים בשקט, מתחת לאדמה. 

הנוכחות הצבאית ניכרת כמעט בכל פינה. רק כשעת נסיעה 
מפרידה בין תל אביב לנחל עוז, אך המרחק הוא בעצם גדול 

הרבה יותר, מציאות נפרדת. הנגב המערבי פורח עכשיו 
והאזור, חקלאי ברובו, יפה יותר מתמיד. מכאן, מגדר הגבול, 
הבועה התל אביבית נשכחת לחלוטין. נחל עוז היא היאחזות 

הנחל הראשונה שאוזרחה בישראל, כ-120 חברים, הגרים 
על גבול עזה וכמו שהתבטא בחצי חיוך רפי טריטל  "תראה 

את 'סג'עיה 'שכונת היוקרה' שממול, גרים שם 100 אלף 
עזתים, ביום בהיר כמעט אפשר להריח מה הם מבשלים".  

שם, בשכונה שמעבר לגבול, היה את אחד מהקרבות הקשים 
במלחמה האחרונה. נחל עוז נמצא עם הפנים קדימה, הקיבוץ 

עבר ועדיין נמצא בתהליך של צמיחה. כאן, לא אוהבים 
את המושג הפרטה, "תקרא לזה, קיבוץ מתחדש" אמרו לי 

הרפתנים. בקיבוץ ניתן לראות בבירור את הבניה "בונים 

כ-700 מטר בלבד מגדר הגבול בין 
עזה לישראל, שוכנת רפת נחל עוז, 

כשיוצאים ממכון החליבה, ניתן 
לזהות בבירור את בתי ה'שכנים' 

מעבר לגבול. רפי טריטל, מנהל הרפת 
הוותיק אומר לנו "רק שיהיה שקט 

ויתנו לנו לחיות ולהתפרנס בשלום". 
בנחל עוז פגשתי אנשים אופטימיים 

המתנהלים במציאות כמעט בלתי 
אפשרית. מי אמר ציונות..... •

ראובן זלץ

רפת נחל עוז
על צבע אדום 
ופריחת כלניות

350 חולבות 3 חליבות ביום, 
צוות של 8 עובדים מתוכם 3 

חברי קבוץ, שני שכירים וותיקים, 
עובד זר אחד והשלמות מענפים 
אחרים, כולל נוער; בשיתוף עם 

מערכת החינוך. ברפת פועל מכון 
חליבה של אפימילק . מייצרים 
מכסה של 4 מיליון ליטר  חלב 

שנתי  והחלב משווק לתנובה
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בתים להרחבה וקליטת חברים". הקיבוץ שהיה עד לא מזמן, 
מסובך כלכלית, עבר תהליך ארוך ולעיתים כואב של 15 שנות 

התייעלות וכיום נחל עוז במקום טוב, הרבה יותר ומתפרנס 
יפה רק מחקלאות, מלול ובעיקר  מגידולי שדה וכמובן רפת 
מצליחה. את נוי שוובר 27 בת קיבוץ נציגת הצעירים פגשנו 

ברפת ושאלנו אותה על דור ההמשך ועל הצעירים ״כרגע 
יש כאן צעירים ויש התחלה של חזרה לקבוץ,  אך עדיין יש 

עבודה לעשות בנושא. אי אפשר להתעלם מהמצב הביטחוני. 
תשמע אני רציתי כל חיי ללמוד ווטרינריה אך בגלל המצב 
הלא בטוח בענף הלכתי ללמוד אחיות. אך הרפת זה אחד 

הענפים היחידים בקיבוץ המאפשרים לצעירים גם לנהל חיים 
ולחסוך כסף וגם לא לעצור לנו את החיים. אני יצאתי לטיול 

גדול בעולם וחזרתי לרפת בגלל היחס המאפשר והטוב וכמובן 
שגם המשכורת כאן לא רעה בכלל". גידי סבאג מספר 2 בענף  

"תשמע למרות שזה נשמע מוזר בהוויה הישראלית, אחרי 
המלחמה האחרונה אנשים הגיעו לגור כאן בגלל ציונות ללא 

מרכאות. אני יודע שבעולם הציני שלנו זה ייתפס כיומרני, 
אך זו האמת, אנשים רוצים לבוא ולגור כאן וזה משמח אותנו 

מאוד״. נחל עוז נחשב לאחד מהקיבוצים עם חיי הקהילה 
התוססים באזור. הקיבוץ מפתח לטובת הצעירים פאב חדש 

חיי תרבות מפותחים וכל מי שנקלט כאן בשנתיים האחרונות 
כעשר משפחות לערך, מאוד מרוצים ומתכוונים להישאר. רפי 
"יש כאן חינוך ברמה טובה ערבות הדדית ונחל עוז מבחינתנו 

הוא בית ושמח על כי אנשים רוצים לבוא לגור כאן למרות 
המציאות המורכבת".

רפת במגמת פיתוח. נחל עוז

החשש הביטחוני
באשר לנושא הביטחוני התופס מן הסתם מקום 

חשוב בסדר היום אומר רפי ״לקום לחלוב בשלוש 
לפנות בוקר תחת הפגזה זה לא קל. אני מקווה 

שכעת יהיה קצת שקט, עברנו תקופות קשות מאוד 
כאן.  כולם חוששים ומי שיגיד לך שלא, משקר. 

אנחנו אמנם לא שומעים עבודה על מנהרות 
מתחתינו אבל לך תדע. אני מקווה שכוחות הביטחון 
ימצאו פתרון לעניין רק שיתנו לנו לחיות בשקט בלי 

מלחמות ויתנו לנו להתפרנס".

תכשירי אדמה מכתשים 
להדברת יתושים

לפרטים נוספים
רפי חפץ

מנהל מחלקת תברואה ווטרינריה
טלפון: 052-6056047

להדברת יתושים בוגרים

באנג'י*
סנטור*

*השימוש והיישום מותרים לבעלי 
היתר הדברה לחרקים בלבד

אוסקר*
להדברת רימות יתושים

בקתוש
תכשיר אורגני ידידותי לסביבה 

להדברת רימות יתושים
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חוסר וודאות מהעתיד 
הרפת היא אחד מהעוגנים הכלכליים של הקיבוץ. רפי טריטל 
מנהל הרפת כבר למעלה מ-20 שנה חבר קיבוץ 37 שנים ״אין 

לרפת כאן בעיות ספציפיות לאזור, הבעיות השגרתיות שיש 
לנו, להבדיל מרפתות אחרות זה משטר חיסונים קפדני יותר 

בגלל הקרבה לעזה. ברמה הביטחונית כשיש מלחמה אז אנחנו 
נתקלים בבעיות כוח אדם וכמובן שזה משפיע אך לשמחתנו 
אין ירידה בתנובת החלב. יצרתי מנגנון ל צוות לשעת חירום 
של אנשים שהביעו נכונות שלא להתפנות ולהישאר ולעבוד 

ברפת״. כששואלים את רפי על הבעיות של הענף הוא משיב  
״קודם כל ברמה הפוליטית, אנחנו מוטרדים מאוד מהשחיקה 
ברווחיות. אתה צריך להבין כי הרפת בנחל עוז מהווה לפחות 

שליש מההכנסות של הקיבוץ ובסך הכל אנחנו מתפרנסים 
רק מחקלאות. אין לנו תעשיה או מפעלים אחרים ולכן הענף 
הזה הוא מאוד משמעותי לקיומו של הקיבוץ״. רפת נחל עוז 
נחשבת לאחת מהרפתות הטובות, רוב השנים הרפת נמצאת 
ברשימת עשר הרפתות הטובות בארץ מבחינת תנובת חלב.   

350 חולבות 3 חליבות ביום, צוות של 8 עובדים מתוכם 3 

חברי קבוץ, שני שכירים וותיקים, עובד זר אחד והשלמות 
מענפים אחרים, כולל נוער; בשיתוף עם מערכת החינוך. 

ברפת פועל מכון חליבה של אפימילק . מייצרים מכסה של 4 
מיליון ליטר  חלב שנתי  והחלב משווק לתנובה. למרות המצב 

יש תכניות לטווח ארוך, רפי "מבחינת המבנים והסככות 
אנחנו נמצאים בתהליך בניה והתחדשות בכדי שנוכל לגדול 
בעתיד וכעת אנחנו נכנסים לתכנון של מכון חליבה שנוכל 
בעתיד לייצר 5 מיליון ליטר. סיימנו השנה לבנות 2 סככות 

מרחביות ולקראת 2017 מתוכנן הקמת מכון חליבה חדש 40 
עמדות פרלל. מבנה יונקיה חדש וסככת עגלות נוספות. סדר 

גודל של השקעה כ-6 מיליון שקלים במהלך 5 שנים. 

אז אתם ממש אופטימיים?
רפי מחייך "אי אפשר לא להיות אופטימיים, אחרת נשתגע 
כאן. בסופו של דבר אני מאמין ברפת שלנו" את המזון הם 

מייצרים  לבד עם צוות קבוע רפי "יורם שפירר הוא התזונאי 
שלנו ומלווה את הרפת כבר הרבה שנים. שיתוף הפעולה 

בינינו טוב ואנחנו מקדמים את הרפת בגרף עליה מתמשך". 
רפי רוצה להדגיש נקודה חשובה מבחינתו ״הדבר החשוב 

ביותר מבחינתנו זה ההון האנושי, החברים והחברות כאן, 
הם אלה שעושים את העבודה לטובה יותר, איכותית יותר 

ומקדמים את הרפת״. 

מי מידת החשש מהמצב הכלכלי?
רפי ״תראה אנחנו עדיין מתפרנסים מהענף אך אין ספק 

שיש שחיקה וכעת אנחנו מתמודדים עם המציאות הלא קלה. 
תראה ברגע שיפרקו את נושא המכסות אז אפשר יהיה לסגור 

את הענף. אנחנו חייבים לשמור מכל משמר על הענף״. 

איך אתם מתמודדים עם תקנות השפכים?
״המועצה האזורית טיפלה בזה ובנתה לנו בור שיקוע כפול וכל 

השפכים זורמים אליהם על פי דרישות המועצה, נכון להיום 
אנחנו מסודרים״. רפי מוסיף כי "ברמה התפעולית אנחנו 

מקפידים על סדר וניקיון וטיפול מונע בכל התחומים ורמות 
הציוד שיש". 

הקיץ האחרון היה קשה?
"בהחלט, הקיץ האחרון היה קשה מאוד וירדנו בשלושה ליטר 

לפרה והלקח שלמדתי מזה, אני הולך לבדוק את מערכת 
הצינון בצורה יסודית לקראת קיץ 2016״.  ▲

שרי טייץ והיונקיה

שריי טייץ חברת קיבוץ 22 שנים, עובדת כאחראית 
יונקיה כיונקיסטית וחולבת, ברפת כבר 10 

שנים. שרי אשת אשכולות ומתנדבת במשמר הגבול, 
מתאמנת חדר כושר, רוכבת על אופנוע, בקיצור, 
טיפוס צבעוני שהרפת מבחינתה זה בית שני ״זו 

עבודה מלאת סיפוק אני מאוד אוהבת את הרפת".
כששואלים את שריי על המלחמה האחרונה היא 

מספרת "עברתי כאן 3 מלחמות בנחל עוז ולא 
עזבתי בזמן המלחמה האחרונה  ונשארתי לעבוד 

ברפת, חוויתי חוויה של נפילת מרגמות עשרה 
מטר ממני ומרפי, תאמין לי מאז הכל קטן ותחושת 

השייכות שלי למקום רק גדלה. נחל עוז זה הבית 
ולעולם לא אעזוב". מוטו לחיים" צריך לחיות את 

החיים ולהנות כמה שאפשר". ▲

ההון האנושי הוא הדבר החשוב. רפי.

נחל עוז זה הבית. שרי.
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