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משק הבקר והחלב 382

קיבוץ גשור מופרט, כיום יש 55 חברים באגש"ח, הרחבה 
קהילתית גדולה, ובסך הכול כ- 280 תושבים שחלקם בתהליך 
קליטה לאגש"ח, כי בקיבוץ רוצים לחזק את הזווית החקלאית 

של היישוב ובעיקר עם בנים חוזרים, הקיבוץ מאמין בחקלאות 
למרות שעבר הפרטה. ציונות שם בגולן, איננה מילה גסה 

והקיבוץ חבר של כבוד ברשימה מצומצמת של קיבוצים 
שעדיין עיקר פרנסתם היא חקלאות ועבודת אדמה. הקיבוץ 

הממוקם בדרום רמת הגולן עלה לקרקע בשנת 76 על ידי 
גרעין חברים של הקיבוץ הארצי. חברי הקיבוץ הקטן, ברובם 

חקלאים. נקודה. לקיבוץ  כרמי יין המשווקים ליקבי רמת גולן 
שהקיבוץ שותף בו. כרמי זיתים ובית בד ומותג שמן זית 'ארץ 

גשור', מהאיכותיים והידועים בארץ שזכה ללא מעט פרסים 
ותשבוחות בארץ ובעולם. במשק יש גם ענפי הלול, רפת,  
וגידולי שדה ומיכון חקלאי המשותפים עם קיבוץ אורטל. 

ובשנה האחרונה, נוספה פעילות חדשה בגידולי שדה, מטעי 
שקדים. יש גם מפעל 'טלדור' בשותפות קיבוץ עין דור כרם 

וקרן טנא. אך השפעתו על כלכלת המשק זניחה. 

אם לא נעז, לא נגיע
רוני יעקב, מנהל הרפת, משנת 91 בקיבוץ, ונחשב לבעל מקצוע 

מיומן וטוב, מספר "אנו נמצאים בעיצומו של תהליך להקמת 
רפת מבוא חמה בשטח קיבוץ גשור. אנחנו ממש מקימים רפת 
חדשה וזה מאוד מרגש. 2 סככות של חולבות ל-440 חולבות, 

הרפת נבנתה בשנת 93, מכסה 
של 3.300 מיליון, 290 חולבות. 

שלוחת גידול עגלות של כ-220 
עגלות. מכון חליבה בן 18 עמדות 
משולב, מרכיבים של באומאטיק 

ושל צח"ם אפיקים ובעגלות 
מערכת של scr. 4 עובדים 

מקצועיים בצוות ועוד 5-6 של 
חבר'ה מהסביבה, כולם חברי 

קיבוץ. ל בשבתות מעסיקים עובד 
תאילנדי רק לחליבות בשבת וזאת 

בגלל חלב מהדרין. את המזון 
הם רוכשים ממרכז מזון מאמבר 

אליעד, כולל ליווי תזונאי. 

זה לא מובן מאליו שדווקא בתקופה 
הזו, מחליטים 2 קיבוצים, להשקיע 

ולבנות רפת חדשה • רוני יעקב, 
מנהל רפת גשור, ברמת הגולן אומר 

"למרות הכל, אנחנו מאמינים בעתיד 
הענף". כי מצפון תיפתח הטובה •

רפת קיבוץ גשורקיבוץ גשור ואזור הרפת. מבט מלמעלה

ראובן זלץ

מאמינים בענף
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חממת עגלות כ-230 ראש והגדלת המכון ל-32 עמדות. רוני 
הוא מהממעיטים בדיבור, הוא לא שש להתראיין ועסוק מעל 
הראש בהקמת הרפת ותפעולה. איש עבודה, שאינו מתבייש 

לומר כי "החקלאות היא היא הציונות האמיתית".

אתה לא חושש להשקיע בתקופה של חוסר וודאות?
"בהחלט, החששות מלווים אותנו כל העת, גם אותנו וגם את 
השותפים במבוא חמה. אך אנחנו מאמינים בענף ומאמינים 

בהיתכנות כלכלית ופנינו לעתיד. ההשקעה כ-11 מיליון 
שקלים ואנו בטוחים שנחזיר את ההשקעה כי יש לנו מוצר 

טוב"

תפוקות?
"לשמחתי אנחנו נמצאים בחציון העליון, סביב ה-12,300 ק"ג 

חמ"מ לפרה בממוצע השנתי".   ▲

פרויקט היונקיהמכון הקיבוץ
בשנת 2012 סיימו לבנות את היונקיה בקיבוץ גשור, 

כחלק מפרויקט משולב של הרחבת הרפת והתאמתה 
לדרישות איכות הסביבה. הפרויקט זכה לשבחים רבים 
בקרב מגדלים ואנשי מקצוע ולא מעט רפתנים עולים 
לרגל בכדי לראות וללמוד מהעבודה שנעשתה. צוות 

הרפת נמצא כעת בשיא העבודה להגדלת הרפת וניכר 
כי החברים בגולן יודעים מה הם עושים. בימים בהם 
ענף הרפת עומד מול אתגרים קשים, מומלץ לראשי 
משרד החקלאות והאוצר, לקפוץ לגולן ולראות איך 

באמת עושים חקלאות ומיישמים ציונות ללא מרכאות. 
עקב חשיבות הנושא והערך המוסף של פרויקט זה, 
החלטנו במערכת העיתון להביא את סיפור הקמת 

היונקיה בקיבוץ, כפי שבאה לידי ביטוי בעבודה שכתב 
וערך רוני. כבוד.
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