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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

מיד בכניסה לקיבוץ כיסופים רואים את השדות השרופים, 
עצים חרוכים, ריח עשן באוויר, זו המציאות היום יומית 

עבור חברי הקיבוץ. ראובן הייניק מנהל הרפת, גר באשקלון, 
בעבר ניהל את רפת כפר סילבר במשך 18 שנים וב-12 שנים 

האחרונות הוא כאן, בקיבוץ כיסופים. ראובן 53 נשוי ואב 
לשלוש בנות, מכיר היטב את המציאות המתוחה, גם באשקלון 

הם חווה לא מעט ימי קרב וטילים. 

תאר את המצב וההרגשה?
"בוא נתחיל בנושא הבטחוני, כשיש כאן שקט אז הכל 

פסטורלי, מאוד שקט ונעים כאן, אך ברגע שמתחילה מתיחות 
התחושות הלא נעימות מחלחלות לכולם. צריך לשמור על 
הצוות שלך, שירגישו בטוחים עד כמה שניתן והבעיה הכי 

גדולה זה שהמצב לא מתחיל ונגמר, אלא יש כאן מתח קבוע 
וחשש תמידי. אני כל הזמן שואל את עצמי מתי תגיע חלילה 
הפעם שנחטוף פגיעה ישירה. כל עוד הפגיעה לא ישירה אז 

אתה אומר ניחא, אבל זה קשה לחיות בהרגשה הזו לאורך 
שנים. תוסיף למצב הבטחוני את הקורונה וחוסר הוודאות של 

הענף ותקבל תמונת מצב לא ממש בהירה. הענף שלנו הוא 
בינתיים ענף מתוכנן ולפחות אתה יכול לתכנן שנה קדימה. 
אך ברגע שכל הזמן אתה במצב של אי בהירות זה גם משהו 

המוסיף למצב הכללי. מעבר לזה, במקום כמו כיסופים הרפת 
היא ענף מרכזי, זה קיבוץ החי על חקלאות ואי אפשר לפגוע 

בעתיד הכלכלי כאן. אתה חייב לתת לתושבים קרקע יציבה אי 
אפשר לחיות כל הזמן בחוסר וודאות תמידי".

ומה עם ממשלה?
"אני חושב שצריכים להיות שם אנשים שבאמת חשובים 

להם האזרחים במדינה, כרגע זה לא נראה ככה, אני לא 
חושב שהממשלה מתייחסת לתושבים בצורה נאותה. לצערי 

הפוליטיקאים שלנו גורמים לשיסוע בינינו. אני מצפה מכל 
ממשלה שתיתן בטחון כלכלי לחקלאות בעוטף ובכלל, לענף 
הרפת החשוב כל כך. שגרה זה דבר מבורך וצריך לשמור על 

שגרה כאן, אי אפשר לחיות כל היום בחוסר ידע לגבי העתיד, 
בכל התחומים. ממשלת ישראל חייבת להעניק לתושבים כאן 
בטחון לעתיד שלהם כאן ולא רק מילים יפות. ההרגשה היא 
שאנחנו לא מעניינים אף אחד, כי למזלנו לא קורים אסונות 

אלא נהרגים ונשרפים "רק" בעלי חיים, שמורות טבע, לצערי זה 
לא מעניין את הפוליטיקאים שלנו. דבר נוסף, חשוב לא פחות, 

הייתי שמח אם הדור הצעיר היה מוכן להשתלב בענף, לצערי זה 
לא ממש קורה, חייבים למצוא דרכים להביא צעירים לענף".  ▲

רפת ״חלב לבן״ קיבוץ כיסופים

רפת כיסופים, 4 מיליון ליטר מכסה, 
כ-300 חולבות, מכון קרוסלה, 30 
עמדות, חלב משווק לתנובה, ב-3 

השנים האחרונות מרכז מזון עצמאי 
"מרגישים הבדל כלכלי וזה היה 

צעד נכון"

רוצים שקט ובטחון כלכלי. ראובן מנהל הרפת ובן הקיבוץ ומיכאל
המשך בעמוד 70 <

ברכת
שנה טובה

לכל הרפתנים


