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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

מרסלו וסר, חבר קיבוץ וותיק עלה מארגנטינה בשנת 76 ולא, 
הוא ארגנטינאי שלא אוהב כדורגל ואל תשאלו אותו על מסי. 

הוא נשוי ואב לשלוש וסב לשישה נכדים. מרסלו מנהל את 
הרפת 23 שנה הוא החל לעבוד ברפת בשנת 82 בסבב הנוכחי, 

רפת נירים, יש לציין היא הרפת הוותיקה בעוטף.

כמי שכבר ראה הכל כאן בעוטף, עדיין מה תגיד 
לנו היום? 

"אני אתחיל איתך מזיכרון, היום זה יום השנה השישי לסוף 
מלחמת צוק איתן שבמהלכה נהרגו 2 חברי קיבוץ כתוצאה 

מטיל קאסם וחבר נוסף איבד את רגליו, כיום הוא ראש 
המועצה שלנו, גדי ירקוני. זו המציאות שלנו. כמה ימים לפני 

סוף המלחמה, נפל קאסם כאן ברפת, אני הייתי כ-15 מטר 
מהקאסם והחור הזה )מרסלו מצביע על חור בחלון במשרדו( 

בעיניי מסמל לי את העיקר והתפל בחשיבות החיים. ואז 
אמרתי לעצמי שאני לא הולך לתקן את החור, שיזכיר לי 

כל יום מחדש שיש עיקר ותפל בחיים. היום המצב, עד 
עכשיו, יותר רגוע אבל מי כמוני יודע שהמצב נזיל. כל פעם 

שאני מביא את הנכדים הביתה, הם ישנים אצלנו בממ"ד 
ואני סוגר את החלון מהמתכת ולא משנה מה יש. לצערנו 

זו המציאות שלנו בעוטף. זה בפן הכללי של החיים, בפן 
של הרפת, אני כמנהל, חי כל הזמן בשאלה מה יקרה אם. 

מה עושים במקרה של טילים בנירים, אין דבר יותר חשוב 
מהחיים של האנשים. לעבוד בעוטף עזה זו משימה לא קלה 

בכלל, זה לא מצב נורמלי".

חוסר הוודאות הענפי בוודאי לא תורם 
להרגשה הכללית? 

"צודק, אנחנו לא יודעים אפילו מה יהיה בשנה הבאה, אנחנו 
כיום מתכננים את העתיד של הרפת במציאות בלתי אפשרית. 

בנוסף לזה, לצערי, מדיניות הממשלה עד היום לפחות, לא 
היתה בעד החקלאים. ואם אתה לוקח את הכל ושם ביחד אז 

אנחנו במצב מאוד קשה, כן מכסה לא מכסה, מחיר מטרה, 
קורונה, מה קורה לעובדים, המשכיות בעבודה, בעיית הייבוא 

של מוצרי חלב, פתאום מביאים גבינות ומוצרי חלב מחו"ל, 
כל זה בא על חשבון המכסה שלנו והממשלה חייבת להבין 

את זה. הרפתנים בכל הארץ סובלים מהמצב וגם כאן, בעיקר 
בעוטף שענף החלב הוא ענף כלכלי חשוב. היחידים שעבדו 

בכל המלחמות כאן, היו הרפתנים. חייבים לעשות תכנון רציני 
ולאורך זמן בענף החלב, אחרת רפתות יסגרו, כמו כן חייבים 

להגביל ייבוא, גם בבשר ובטח בחלב".

לשנות את המצב הבטחוני?
"אני לא מכיר באף מקום בעולם ששלום עושים במלחמות 

אז אומרים לי שאין עם מי לדבר, אז בוא נתחיל בלנסות, 
כי ניסינו כמה מלחמות, לא ראיתי שזה פתר משהו". ולשנה 

הבאה מרסלו לא שוכח מה הכי חשוב "לשנה החדשה רק 
בריאות, זה הכי חשוב, תאמין לי". ▲

מתכננים רפת עתידית במציאות בלתי אפשרית. מרסלו

רפת נירים
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