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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

כשהחל הסיבוב הנוסף של בלוני התבערה, מטחי הירי והמתיחות בעוטף עזה, 
החלטנו במערכת של 'משק הבקר והחלב' – כי זה שוב הזמן לגלות סולידריות, 
לבקר בעוטף, לשמוע את הרפתנים ובעיקר לתמוך ולעודד את האנשים החיים 

כבר שנים ארוכות במציאות בלתי נתפסת. דווקא שהתקשורת הישראלית 
מתעלמת כמעט לחלוטין וההרגשה כי הממשלה לא מייצרת כל פתרון, הגענו 

ביום קיץ חם לגבול עזה ולרפתני העוטף. מסמך ארץ ישראלי על ציונות, 
עבודה עברית ואנשים שעדיין אופטימיים. רפתני העוטף מדברים מהלב. 

מחבקים את העוטף. פרויקט חג מיוחד! •

לאדם הרגיל המגיע מהמרכז, שגרת החיים בעוטף עזה היא לא פחות מבלתי נתפסת, התרעות 
בלתי פוסקות על בלוני תבערה, מטחי רקטות, שריפות על בסיס יומי, לחץ ללא הפסקה ואולי 

הגרוע מכל, ההרגשה כי לא באמת סופרים אותם. הגעתי לעוטף ביום רגוע יחסית, כמה שריפות, 
התראות על מטחי טילים, מרדף אחר בלוני תבערה, יום סטנדרטי באזור שכבר שנים ארוכות 

לא יודע שקט. במהלך חצי יום עברתי בין 7 רפתות, נפגשתי עם מנהלי הרפתות, הצוות ובעיקר 
נתתי להם לדבר, להשמיע. חצי יום בחבל ארץ אהוב, חבל ארץ חקלאי, אנשי עבודה ועמל שלא 
נותנים למציאות לייאש אותם וממשיכים קדימה, במלוא הכוח, לייצר, לגדל ולאהוב את ביתם 
וכן, אפילו להיות אופטימיים גם בימי קורונה וטילים. חצי יום, שעה וחצי מת"א, עולם אחר, 

מציאות נפרדת, ציונות ללא מרכאות, רק חבל שהממשלה שכחה אותם מאחור. הם אמנם חזקים 
אך מדברים על הנזק הנפשי הנגרם לדורות שלמים של ילדים ונוער. עוטף עזה, מסמך חברתי, 

ציוני, עכשווי. לתשומת לב שרי הממשלה ורוה"מ שלא בקרו בעוטף כבר שנים ארוכות.

 'משק הבקר והחלב' מצדיע לרפתני העוטף ולמרות שנכון לכתיבת השורות )8.9( יחסית 
 שקט שם, הרי שלאף אחד אין ספק שהסבב הבא כבר מעבר לפינה. וכמו שאמר לי 

אחד הרפתנים "זר לא יבין זאת".  

ראובן זלץ

לעוטף באהבה
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אבי פריימן חבר וותיק בקיבוץ הדתי עלומים, נשוי ואב 
לחמישה 40 שנות רפת מתוכם 38 מנהל, ב-20 שנים 

האחרונות משלב עבודה נוספת בחברת אמבר כאיש קשרי 
לקוחות באזור הדרום והערבה. בביקור האחרון שלנו היה 

שקט באזור, היום השדות חרוכים, שרופים, התראות 
מתקבלות לסלולרי, שקט מתוח, דריכות יום יומית. אבי, כבר 
ראה הכל ועדיין, אי אפשר להתרגל. אבי "היום המצב מתוח, 

חיים כאן בשגרה מאוד מתוחה, מצד אחד הקורונה המאיימת 
להישאר כאן עוד הרבה זמן, אירוע המצריך משנה זהירות, 

בטח בענף הרפת שאם חלילה יידבק עובד תיווצר בעיה קשה 
בתפעול הרפת ולצערנו קשה מאוד להשיג עובדם לתפעול יום 

יומי של הרפת. מצד שני אי וודאות לגבי המשך ענף הרפת, 
לאן הוא הולך, האם במתכונת הנוכחית, שינויים רגולטורים 
ואם בכלל. ובתווך והמוחשי והרציני ביותר כרגע, זה החיים 

בעוטף עזה, חידוש בלוני התבערה ובלוני הנפץ ההולכים 
ומשתכללים מדי יום, למזלנו הכל החל כשהשדות כמעט 
ריקים מגידולים חקלאיים והדבר גורם לשריפות בשדות 

וגורמים לנזק לחי ולצומח, זה עניין יום יומי. אודה ולא אבוש 
שלדעתי תופי המלחמה הנשמעים לא מקובלים עלי ואינני 

רואה בזה עילה למבצע רחב היקף, אלא טיפולים נקודתיים 
 יותר מאסיביים ואני שם את בטחוני בגורמים המקבלים 

את ההחלטות".

מסר לממשלה?
"כן, די לנו בממשלה שכל יהבה הוא ווכחנות ואינטרסים 

אישיים ורדיפת כיסאות, שירימו את העיניים ויביטו מה קורה 
כאן. המצב פשוט בלתי נסבל והגיע הזמן לשינוי".

מה היית מצפה באשר למצב בעוטף עזה?
"אנחנו תושבי העוטף חיים כאן בשליחות ציונית ועושים 
את זה באהבה, אך לפחות שימרו על מטה לחמינו בתחום 

החקלאות, ברפת בעיקר, בתחום התיירות, תעזרו לנו לשמור 
על הכלכלה שלנו. זה אזור חקלאי מפותח, אסם התבואה 

של ישראל, אסם החלב וחייבים לשמר את זה. לא מבקשים 
טובות רק תעשו את מה שנכון וטוב למען החקלאות". פגשתי 
את סטיבי מרכוס, שעלה מאנגליה בשנת 84, התאהב בקיבוץ 

ומאז הוא כאן, 20 שנה ברפת, נשוי ואב ל-4 "אנחנו חיים 
במצב הזה כבר כמעט 20 שנה ובאיזה שהוא שלב לכאורה 

אתה מתרגל אבל להגיד לך שזה נעים, ממש לא. השריפות זה 
פשוט נורא, הנזק הנפשי הרבה יותר משמעותי מהנזק הכלכלי, 

אישתי עובדת במחלקת חוסן במועצה ושם היא פוגשת את 
כל הצרות בעקבות המצב. ילדים קטנים חווים את זה קשה 

ביותר ונגרמים נזקים קשים לנפש ולנשמה. בכל פעם מחדש, 
כשמתחיל עוד סבב, הנזקים הנגרמים לנפש הם נזקים קשים. 

אני קיצוני בעניין, צריך להוריד את ראשי החמאס, אבל לך 
תדע אם זה מעשי, הבן שלי בצבא, אני לא רוצה שייכנסו 

לעזה, אבל לפעמים אין ברירה ובאמת הגיע הזמן לסיים את 
חייבים וודאות כלכלית לעתיד. אבי פריימןהבעיה הזו, לכאן או לכאן".  ▲

רפת עלומים

רפת עלומים, מכסה של 4.5 מיליון 
ליטר, מכון חליבה ישן וכרגע בהליכי 
תכנון מתקדמים לבניית מכון חליבה 
חדש לאחר שהורחבו סככות הפרות. 

מייצרים מזון עצמאי, חלב משווק 
לתנובה, הכשר בד"צ


