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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

גידי סבאג, 62, נשוי ואב ל-5 ילדים, מנהל כיום את רפת נחל 
עוז ועובד ברפת מעל ל-30 שנה. רפת נחל עוז היא הרפת 

הקרובה ביותר לגבול עזה, מרחק של גדר הפרדה ו-800 
מטר בלבד. הרפת, ממש צמודה לגדר הגבול, בעבר נפלו 

פצמרי"ם במתחם הרפת, עגלים שמתו כתוצאה מכך. גידי  
"למעשה כל תקופה שיש מתיחות אנחנו ממש עמוק בתוך 
העניין וזה מצב מתיש מאוד, זר לא יבין זאת".  גידי מספר 

"קיבוץ נחל עוז מתבסס על חקלאות בלבד והרפת מהווה 
כ-30 אחוז מהכנסות הקיבוץ, בשנים האחרונות, במיוחד 

ב-2019 הרווחיות נפגעה קשות, פגיעה של כחצי מיליון שקל 
לקיבוץ. מבחינת הרפת הרי אנחנו רפת מאוד מקצועית, 

כך שכל הפגיעה בהכנסות היא כתוצאה של ירידה במחיר 
המטרה ועוד. כיום לדעתי, המשימה העיקרית של הענף, 

היא שמירה בכל מחיר על התכנון, כמובן שיחד עם זה צריך 
לעדכן את רווחיות הרפת ואי אפשר לשחוק את הרווחיות 
לעד. צריך לזכור שזה ענף עתיר משאבים והשקעות. המכון 
שלנו הישן הוא משנת 70 ובשנה הקרובה אנחנו מתכוונים 

להשקיע בבניית מכון חדש בעלות של כ-4 מיליון שקל. אנחנו 
מאמינים בענף ולכן משקיעים אך הממשלה חייבת להגיע 

איתנו להסכם ארוך טווח שישמור על התכנון והעתיד".

אני יודע שהיבוא מאוד מכעיס אותך?
"כן, בהחלט, זה פשוט בלתי נתפס, נושא היבוא זה אחד 
הנושאים הכי מכעיסים, הרי זה טירוף שמייבאים ירקות 

מטורקיה או מהרשות הפלסטינאית וחקלאים ישראלים צריכים 
להשמיד תוצרת, איפה זה נשמע, הרי זה פשוט שיגעון, מישהו 

ירד מהפסים, בשם השוק החופשי הורסים את החקלאות כחול 
לבן ומה שהכי אבסורד, המחירים כלל לא יורדים ולעיתים 

אף עולים. החקלאי, הרפתן לא אשם או אחראי ליוקר המחיה 
בישראל, זה רק ספין של פוליטיקאים חסרי אחריות. אותו 

דבר עם החמאה, מייבאים בלי חשבון, פוגעים בנו הרפתנים 
שרובם נמצאים בפריפריה ובסוף הצרכן בכלל לא נהנה מזה כי 

המחירים גבוהים ומישהו בדרך גוזר קופון גדול על חשבוננו. 
דוגמא נוספת, הגיעה לצערנו הקורונה והוכיחה שוב כי בטחון 

מזון זו לא סתם מילה ומה עושה הממשלה, נותנת אישורים 
לייבוא ללא מכס". לגידי יש גם מה לומר על המאבק בין 

הקיבוצים למושבים "זה מאבק שהוא מיותר, סתמי ואינו תורם 
לענף, הרי בסוף כולנו באותה סירה. הממשלה רוצה אותנו 

מפורדים ורבים בינינו כי זה נוח לה, שיטת הפרד ומשול, כל עוד 
המצב הזה ימשיך, אין לנו שום סיכוי להצליח. גם הקמת תאגיד 

החלב, משחק לדעתי לידי האוצר שהם יכולים להגיד, רוב 
הייצור בארץ בידי התאגיד אז בואו נבטל את התכנון. התאגיד 

הוא דבר טוב כשיש הסכם, לא פני". 

אין בעצם פתרון למצב הביטחוני?
"תשמע, ניסינו מלחמות הרבה שנים, אני לא אומר שיש כאן 

פתרון מהיר וקל אבל אולי צריך למצוא פתרון אחר כי מלחמה 
כבר ניסינו ואיך לומר, זה לא ממש הצליח, לכבוש תא הרצועה 

זה לא רלוונטי ואת זה כולם יודעים ומבינים. אין לי פתרון 
קסם, המצב מורכב אבל בואו נצא מהקופסא אולי, נחשוב 
קצת אחרת".  ולסיום מבקר גידי לומר גם מילה על ציונות 
"תשמע, בתוך כל ההמולה, אפשר לדבר גם על ציונות, אני 

יודע שהיום הציונות לא מוכרת והמצב שלה בשוק לא משהו, 
אבל בכל זאת, אנחנו כאן בפריפריה צומחת, אנשים רוצים 

להגיע לגור כאן למרות הכל. אי אפשר למצוא דירה ריקה בכל 
אזור שער הנגב. הממשלה חייבת למצוא דרכים לתמוך בכל 
דרך בהתיישבות בעוטף עזה, אנחנו לא מחפשים טובות רק 

תנו לנו להתפרנס בכבוד".  ▲

רפת נחל עוז

רפת נחל עוז, כ-400 חולבות, מכסה של 
4.3 מיליון ליטר לשנה, 9 עובדים, מרכז 

מזון עצמאי, חלב לתנובה. מתכוונים 
בשנה הקרובה להשקיע בבניית מכון חדש, 

ממתינים להיתר בניה. מכון של צח"מ 
פרלל 20 על 20. שנה מהיום מקווה גידי, 

נוזמן לחנוכת המכון החדש. בהצלחה!

ניסינו מלחמות, זה לא עבד. גידי סבאג

הכי קרובים לגבול. צוות רפת נחל עוז
המשך בעמוד 80 <


