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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

דניאל וויס 61 חבר קיבוץ עין השלושה, נשוי ואב 6- ילדים, 
מייד כשהגיע לקיבוץ בשנת 81 מאורוגוואי החל לעבוד ברפת 

ומאז לא עזב. רפת עין השלושה זכתה בשנת 2014 במקום 
ראשון בליגת הרפתות ונחשבת לרפת טובה ומוצלחת. כ-30 

שנה דניאל מנהל את הרפת. לפני כ-4 וחצי שנים בנו מכון 
חדש, שלscr  "המכון פתח אפשרויות של קידום טכנולוגי, 

חליבה מהירה יותר ובקרה". 

תאר לי את המצב שלכם, נכון להיום?
"לצערנו הרב אנחנו רגילים למצב הזה ובמקום להגיב למצב 
אנחנו מתרגלים אליו, העניין הוא שאנחנו פשוט לא עושים 

בעיות לממשלה, לא מפגינים, לא מוחים, אין לנו כוח 
פוליטי ואנחנו עסוקים בעשיה היום יומית. דבר נוסף לצערי, 
החקלאות לא עומדת בראש סדר העדיפויות הלאומי, אפילו 

לא במצב חירום כמו היום. עדיין אף אחד בממשלה, לא 
הבין את חשיבות הבטחון התזונתי. אני תמיד אומר בצחוק 

כי אנחנו רפת של פסיכופטים כי קשה מאוד להזיז אותנו, 
אנחנו מאוד קשורים למקום ובטח לרפת ואין הרבה ברירות, 

חייבים להמשיך ולחלוב. צריך לזכור כי הרפת שלנו כאן 
בקיבוץ, עין השלושה היא נדבך מרכזי בכלכלת המשק ואני 

מעריך כי כ- 25 אחוז מהכנסות הקיבוץ, מגיעים מהרפת. 
אנחנו קיבוץ הנסמך אך ורק על חקלאות ומעט תעשיה".

עדיין יש ציפיות מהממשלה?
"הייתי שמח שממשלת ישראל תבין את חשיבות ייצור 

ותעשיה כחול לבן, כי אף אחד אחר לא ידאג לנו. במצב כרגע 
עם הקורונה, הוכיח שוב עד כמה הכלכלה שבירה ועד כמה 

רפת עין השלושה
ממשיכים לחייך. צוות רפת עין השלושה

אין לנו כוח פוליטי ואנחנו עסוקים בעשיה. 
דניאל וויס
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חשוב להסתמך בעיקר על הייצור 
המקומי והחקלאות המקומית. 

האופנה העכשווית כאילו ייבוא זול 
וטוב יותר, שגויה ולדעתי אנחנו נבין 
את זה, גם כצרכנים, מאוחר מדי אם 
לא נעצור עכשיו. ולא אמרתי עדיין 

מילה על ציונות, שליחות לאומית 
בשטחי הפריפריה ובעוטף עזה 

בפרט".

והענף לאן לדעתך?
"קשה לנבא כי אפילו במנהיגות עדיין 

לא החליטו מה הכיוון הנכון ועד 
שהממשלה ופקידי האוצר לא יירדו 

מהמחשבה על שוק חופשי בכל מחיר 
תוך רמיסת החקלאות המקומית, עד 

אז אנחנו נהיה בבעיה. זה פשוט בלתי 
נסבל שאנחנו החקלאים צריכים 

להיאבק על הפרנסה שלנו בעולם 
שכבר כיום ידוע כי הולכת להיות 

בעיה קשה של בטחון תזונתי. חייבים 
לעצור את טירוף היבוא והפגיעה 

בחקלאות, כי אחרת תוך כמה שנים 
נבכה. כל הענף חייב להתלכד מול 
האיומים החיצוניים ולהיאבק על 

העתיד שלנו ולמצוא את הדרך 
הנכונה לשמר את הענף המשמש 

דוגמא להצלחה עולמית".  ▲

 רפת עין השלושה בעלת מכסה 
של 4.2 מיליון ליטר לשנה, מייצרים 
4.5 מיליון עם כ-350 חולבות. מרכז 
מזון עצמאי כולל גידול התחמיצים, 

השחת, חלב משווק לתנובה

ומתוקה!שנה טובה
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