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היי דרומה - פרויקט מיוחד לחג

בכניסה לרפת פגשתי את ריצ׳רד הרמן, רפתן וותיק ומקצועי, 
רכז הרפת כבר למעלה מ-20 שנה. ריצ'רד נשוי למיקי, לזוג 3 

ילדים. ריצ'רד הגיע לארץ בשנת 80 ויחד עם חבריו לגרעין, 
ממייסדי הקיבוץ. 

הבעיות של רפת לוטן הן אותן בעיות אזוריות או שיש 
ספציפיות לכם? 

״תשמע, מלכתחילה הרפת בנויה לא נכון כי הסוכנות היהודית 
תכננה אותה בשנות ה-80 ואז חשבו שאם אין גשם לא צריך גג. 

אז לכן אין מספיק צל, הגג נמוך מדי, אין מספיק שטח לפרה. 
אם מדברים על כ-25 מ״ר מחיה לפרה ורצוי שרובו יהיה מוצל 
הרי שאצלנו יש רק 16 מ״ר צל ומחיה. הגודל של מכון החליבה 

אינו יעיל לתפעול ולעבודה ואז הוצאות כוח האדם גדלות 
וזו בעיה נוספת לא פשוטה. בעיה נוספת, איכות מי השתייה, 

משרד הבריאות מחייב מים באיכות שתיה של בני אדם. אך 

מקורות לא מספק את מה נדרש. לכן אני נותן לפרות מים 
מליחים והדבר פוגע בבריאות הפרה ובאיכות החלב. אך אנחנו 
לא מתלוננים ועושים את המיטב בכדי לספק חלב איכותי וכך 

אנו עושים״. 

איך עברתם את הקיץ האחרון?
״תראה הקיץ כאן קשה, הבעיה זה לא רק הטמפרטורה אלא 

אורך הקיץ. אנחנו כעת בהתחלת אפריל ואנחנו כבר כמה 
שבועות במשטר קיץ. ומה שקורה זה שלפרה אין זמן להתאושש 
מהטמפרטורות הגבוהות. יש לנו צינון, מאווררים ושטיפות אך 

זה לא מספיק כי השחיקה ארוכה מאוד״.

עתיד הענף?
״קודם כל הגיע הזמן שיהיה גם בערבה את כל נושא ׳מכסת 
העמקים החמים׳ המאפשר לייצר יותר בחורף ופחות בקיץ. 

קיבוץ לוטן נמצא כ-55 ק"מ צפונית לאילת. קיבוץ השייך לתנועה ליהדות 
מתקדמת. חברי הקיבוץ מתפרנסים ממטע תמרים, מהרפת, ענף תיירות בדגש 

על אקולוגיה. לוטן נחשב לקיבוץ המתקדם בארץ מהבחינה האקולוגית. אנשים 
טובים, אנשי עמל ואדמה. 40 חברי קיבוץ, במחשבה לקלוט משפחות נוספות 

ובשאיפה להגיע ל-70 חברים. מינואר 2015 קיבוץ מופרט • 

רפת לוטן
"חייבים שיתוף אזורי"

התמודדות לא פשוטה עם הקיץ והמרחק. ריצ'ארד, רכז רפת לוטן
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הגיע הזמן שנקבל את אותם תנאים, רפת באזור בית שאן 
מצליחה לייצר עודפים בקיץ ואנחנו לא, זה פשוט מצחיק 
ומאוד קשה הקטע הזה. דבר נוסף, להפסיק את השחיקה 

במחיר המטרה. הגיע הזמן שיבינו שהרפתנים מתפרנסים 
בקושי ומי שמרוויח זה בעיקר רשתות השיווק. כל הסיפור הזה 
של להאשים את הרפתנים הוא פשוט אבסורד, תנו להתפרנס 

בכבוד. חוסר הוודאות בענף פוגע קשות בעתיד. ביטול המכסות 
יחסל את הרפת המשפחתית וכולם יודעים את זה. חייבים 

לשמור על חוסנו של הענף אחרת לדעתי בסופו של דבר גם 
הצרכנים ייפגעו. דבר אחרון וחשוב לא פחות, המרחק, שזה 

מייקר את עלות החלב. המדינה חייבת להבין את הנושא ולעזור, 
כי בסופו של דבר מדינה נמדדת לא רק דרך החור של השקל. 

לצערי, נכון לעכשיו, כלום לא קורה, אלא רק מחמיר״. 

פרויקט ערבה?
״בעיניי זה פרויקט טוב מוצלח ויש לנו רק להרוויח ממנו. אני 

שמח מאוד על התהליך שהחל עם תחילת הפרויקט וחשוב 
מאוד שהוא ימשיך לאורך של כמה שנים. שיתוף הפעולה בין כל 

הגורמים חשוב וקיימת הידברות מקצועית שמפרה את כולם. 
אם יש לי בעיה יש עם מי לדסקס וללבן בעיות שוטפות. מעולם 
לא היה כאן ריכוז אזורי כמו המוקמות האחרים בארץ וזה היה 

חסר כאן, מקווה מאוד שזה יעזור לנו לעתיד". 

ואם כבר מדברים על העתיד, איך אתה רואה אותו? 
״אם יקימו בערבה מרכז מזון ויצליחו להשתמש בפסולת 

החקלאית כאן כמזון לפרות זה יעזור לנו הרבה ובשביל זה צריך 
שיתוף פעולה מכולם. חייבים שיתוף אזורי״. 

אתה אופטימי ? 
״אם הממשלה תתעורר ותבין את חשיבות הענף אז יש עתיד 

ואם לא, המצב רק ילך ויעשה קשה יותר. חייבים לשמור על 
התכנון ולא לשחוק את המחיר ולנקוט בצעדים שהרשתות 

לא יגזרו  קופון על חשבון הצרכן ודבר נוסף לא פחות חשוב, 
שהממשלה תקל על מתן רישיונות לעובדים זרים"  ▲

רפת לוטן

רפת קיבוצית, הרפת פועלת משנת 89, מכסת חלב של 3.6 
מיליון ליטר ועם התוספת שיקבלו יגיעו ל-3.7 מיליון.  350 
חולבות, יונקיה ועגלות. ריצ'רד " הייתי רוצה יותר תוספת 

למכסה אבל זה מה שנתנו". ברפת מועסקים 9 עובדים, 
המחולקים  ל-3 חברי קיבוץ, בחור משנת שירות, מתנדבת 

ו-4 שכירים. מכון חליבה שדרת דג 20 עמדות. מזון מחברת 
אמבר. חלב כמובן למחלבת יטבתה

רפת לוטן תעודת זהות
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