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כ -300 חולבות, 3.5 מיליון ליטר מכסה כ-600 פרות, עגלות 
ועגלים. בין שבעה לתשעה עובדים ברובם הגדול חברי משק 

וצעירים בהסדר, בשוליים מועסקים קצת שכירים,  החלב 
מסופק לחברת טרה. הגר: "ברמת העיקרון אנחנו מאוד בעד 

צוות מקומי אך לא תמיד זה אפשרי, לצערי״. מרכז מזון עצמאי, 
בלהה אחראית על קנייה ורכישת מזונות.  מכון חליבה וותיק 

שדירת דג הוקם בשנת 56 ' אך מאז עבר הרבה שדרוגים.

רפת צאלים היא הרפת המובילה את טבלת ליגת החלב, 
בשנתיים האחרונות 2017-18 . קיבוץ צאלים עדיין קיבוץ 

שיתופי למהדרין, מהמעטים שנשארו בארץ. כמו הקיבוץ, גם 
רפת צאלים מטופחת ונקיה ומבלי להיכנס לסוג של הכללה, 

היד הנשית מורגשת שם. ברפת צאלים כולם עושים הכל, 
למעט האבסה.

מסבירה הגר קון דור שני בצאלים ״אנחנו חולבות כל יום 
ובלהה ואני מרכזות בצוותא את הרפת". משנת 2001 מנהלת 

את הרפת יחד עם שותפתה לניהול, בלהה כסלו, נשואה, 
שישה ילדים ונכדה אחת. בלהה, קיבוצניקית מהזן הישן, 

בעלת עקרונות ואמירה ברורה על עבודה עברית. מאז 
שהופרט ענף המזון, בלהה מחרימה את חדר האוכל, כמחאה 
על ההפרטה. שתי הנשים החזקות, המתפקדות במציאות לא 

אנחנו התייחסנו בעיקר לתוצאות הרפתות בטבלאות של ליגת החלב 
בשנים האחרונות. כל הרפתות המופיעות כאן מככבות דרך קבע 

בעשיריה הראשונה. כבוד! •

רפת צאלים מטופחת ונקיה 

אם היה לי פטנט הייתי מוכרת 
אותו, אני מניחה שזה בעיקר 

תשומת לב לפרטים קטנים, זה 
שהלחות אצלנו יחסית נמוכה זה 

תורם לעניין

הכי איכותיות 

רפת צאלים 
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פשוטה, מתחזקות רפת הנחשבת לאחת מהטובות בארץ וגם 
מצליחות להיות אימהות ונשים.

הסוד להצלחה?
הגר מחייכת "אם היה לי פטנט הייתי מוכרת אותו, אני מניחה 

שזה בעיקר תשומת לב לפרטים קטנים, זה שהלחות אצלנו 
יחסית נמוכה זה תורם לעניין. דבר נוסף הממשק באופן כללי 

ובטח נושא המזון שהוא מרכיב משמעותי". 

מה הבעיות העיקריות ?
בלהה ״הבעיה העיקרית היא חוסר הוודאות האופפת את 

הענף, בעיקר באשר לטווח ארוך ולבניה עתידית. יש הרגשה 
כאילו אנחנו גורם מפריע למשק הישראלי. זו הבעיה של 

החקלאות בכלל לא רק לענף. ובכלל אני בדעה כי אם אנשים 
לא רוצים לעבוד אז שיסגרו את הענף. אני קיצונית בנושא זה.

הגר פרקטית הרבה יותר ״לפעמים אין ברירה ואין מה לעשות 
וצריך לשחות עם הזרם ולא לחסל ענף. אני חושבת שלעבוד 
בחקלאות זה מאוד חשוב אבל אם אין ברירה אז אין ברירה״.

הרווחיות הנשחקת?
הגר: ״יש המון סיסמאות על הורדת מחירים לצרכן אבל 

הבעיה היא לא אצל החקלאים. אנחנו רפת טובה ומרוויחה 

אבל עדיין אנחנו מרגישים את המס. הממשלה מחפשת את 
החוליה החלשה שזה היצרן כי אולי זה הכי נוח ולא מחפשים 
בהמשך שרשרת המזון. מן תחושה שנטפלים לחוליה החלשה 

במקום לטפל בבעיה האמיתית״. בלהה מוסיפה עקיצה 
ואומרת "ששר החקלאות יזכור שהוא גם שר החקלאות ולא 

רק פיתוח הכפר שמבחינתו זה יהודה ושומרון״

להיות אישה רפתנית?
הגר: ״לי אישית בניגוד לבלהה אני יכולה להגיד כי לפעמים זה 
מתנגש עם גידול ילדים ומשפחה אבל זה מה יש. אבל יש כאן 
אהבה גדולה, התמזל מזלי שכייף לי לקום בבוקר לעבוד ברפת 

ובמקום שאני אוהבת מאוד". בלהה ״ הרפת זה חיים, אני 
מגיל 10 ידעתי שאגור בקיבוץ ואהיה רפתנית".

פמיניזם?
הגר מחייכת: ״ממש לא״.

בלהה בקשיחות: ״מתייחסת לעולם שבו כולם שווים״. ▲

הגר: "ברמת העיקרון אנחנו הרפתנים זו לא החוליה החלשה. רפת צאלים
מאוד בעד צוות מקומי אך לא 

תמיד זה אפשרי, לצערי״


