
]38[

מושב עובדים ציפורי נוסד בשנת 49 וכיום לא נותר הרבה 
ממושב חקלאי תוסס ופעיל שזה בעצם גם חלק מסיפור 

החקלאות בישראל. כיום יש במושב מעט מאוד חקלאות, 
פרחים קצת עיזים, כבשים, דבש וזהו. מרבית התושבים 

מתפרנסים מחוץ למושב. ואם במשפחת פניני בכפר יהושוע, 
הכל ברור וידוע והעתיד נראה בהיר למרות החששות 

האובייקטיביים, הרי שברפת מיכאלי המצב מורכב הרבה יותר. 
אילנה ודוד מיכאלי מפעילים את הרפת משנת 83. השניים 

עבדו ביחד כל השנים עד אילוצים בריאותיים מנעו מאילנה 
להמשיך בעבודה הפיזית. הזוג המנהל את הרפת באהבה 
גדולה חושש מהעתיד לבוא ולא ממש ברור כיצד ובאיזו 

מתכונת תמשיך לפעול הרפת. אילנה ״עד 2011 עבדתי ברפת 
וכיום דוד מנהל את הרפת יחד עם החתן שלנו ובנוסף יש גם 

עובד זר". אילנה ״אני הגעתי לציפורי בשנת 76 ומאז אני כאן 
ולא רואה את עצמי במקום אחר״. 

רפת קטנה ואיכותית
הרפת בעלת מכסה 720 אלף ליטר לשנה, כ-70 חולבות, מכון 
של צח״מ אפיקים שודרג ב-2007, 2 חליבות ביום, מרכז מזון 
נהלל מספק את המזון וכמובן, החלב משווק לשטראוס, מאז 
שנת 98. כמו הרפת בכפר יהושוע, כך גם רפת מיכאלי, זוכה 

לשבחים רבים על איכות החלב., הרפת כמובן נקיה ומטופחת. 

דוד "אנחנו עובדים ומתמידים בעבודה קשה, אני נמצא בכל 
חליבה ונמצא ברפת שעות רבות במהלך היום. אני שם דגש 

על הדברים הקטנים, מבחינתי הכל חייב להיות פיקס. החליבה 
חייבת להתנהל פיקס והכנת הפרה לחליבה. כל דבר משפיע על 

הפרה ותוצרת החלב ולכן ההקפדה חייבת להיות מקסימלית, 
אין מצב לחפף, דבר נוסף, ניקיון הרפת ורווחת הפרה חשובים 

מאוד ואנחנו מקפידים בנושא זה״. 
אך לא הכל וורוד, מספרת אילנה "לא נותנים לנו לחיות, 

מחיר המזון עולה, מחיר המטרה יורד וככה קשה לנו מאוד 
להתפרנס. היינו רוצים להמשיך, בינתיים אין ברירה ועובדים 
אבל החשש מהעתיד גדול. מאוד מקווים שלא יורידו ממחיר 
המטרה ולא יפגעו ברפתנים כי כבר אין לנו לאן לרדת״. על 

הזכיה בפרס אומרת אילנה ״שהתחילו עם הפרסים אף אחד 
לא ממש ידע והיה מודע לכל הנושאים". דוד "אני חושב שהכל 

עניין של התמדה ושמירה על הפרטים הקטנים. הפרות שלנו 
פרות בריאות, בלי הרבה תאים סומאטים והחלב איכותי״. 

ברפת מיכאלי חוששים מהעתיד גם כי לא ממש ידוע מי יפעיל 
אותה וכיצד תמשיך לפעול הרפת במציאות המשתנה ומול 

עתיד לא ברור.  כששואלים את אילנה מה היא אומרת לחברי 
הממשלה היא עונה ללא היסוס ״הרסו את החקלאות בארץ 

וזה חבל מאוד, פשוט הרסו כל חלקה טובה, החקלאות זה 
הרבה יותר מעוד עבודה, זה בנשמה שלנו, זו אהבה גדולה ולא 

פחות גם ציונות״.  ▲

רפת מיכאלי מושב ציפורי

בדגש על הפרטים הקטנים. רפת מיכאלי

רפת אילנה ודוד מיכאלי, נחשבת 
לרפת קטנה, כ-70 חולבות, הרפת 

זכתה השנה לתעודת הוקרה ולא 
בפעם הראשונה. במושב ציפורי 

נותרו 3 רפתות מתוך ה-30 שפעלו 
בעבר, אם תרצו, זה גם חלק הסיפור 

של הרפת המשפחתית •

כל דבר משפיע על הפרה ותוצרת 
החלב ולכן ההקפדה חייבת 
להיות מקסימלית, אין מצב 

לחפף, דבר נוסף, ניקיון הרפת 
ורווחת הפרה חשובים מאוד 

ואנחנו מקפידים בנושא זה

הרבה יותר מסתם עבודה. אילנה ודוד מיכאלי
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