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משק הבקר והחלב 408 מחבקים את רפתני העוטף

מיד כשעלה הרעיון לביקור בעוטף, פנינו לליאור שמחה, 
מנכ"ל ההתאחדות שהחליט מיד לאמץ את הרעיון ותכנן 
להגיע לסיור תמיכה יחד עם כל הנהלת ההתאחדות. אך 

לקורונה מתברר יש תוכניות אחרות, המחלה התפרצה בשני 
קיבוצים בו זמנית, ביקור הנהלת ההתאחדות בוטל ויתוכנן 

למועד אחר. ליאור שמחה לאחר שהתקבלה ההחלטה 
המשותפת על ביטול הביקור בעוטף ביקש לומר "מבחינתי, 

העוטף הוא בחזית החקלאות וזה בהחלט המקום לחזור 
ולהזכיר כי עמוד השידרה של הענף זו הסולידריות והערבות 
ההדדית שבשמה לעולם נהיה ערבים זה לזה. היינו אמורים 
להגיע לעוטף כהזדהות וסולידריות אך לצערי לקורונה יש 

תוכניות אחרות ועקב התפרצות המחלה במספר קיבוצים שם, 
הוחלט בדקה ה-90 לדחות את הסיור למועד אחר. בכל מקרה, 
אנחנו איתם בלב ובנפש ובשם ההתאחדות, העובדים וכל ענף 

החלב, אני שולח להם חיבוק גדול מרחוק, עד שנגיע אליהם 
במועד שיתאפשר מבחינה בריאותית ונחבק מקרוב". את 

שמיל בלברמן אין צורך להציג, רפתן מהוותיקים, איש מקצוע 
מוערך שארגן עבורנו את המסע בעוטף. 16 רפתות קיבוציות 

פועלות בעוטף עזה, מכסה של 95 מיליון ליטר בשנה, בלברמן 
רכז ההתארגנות של רפתות הנגב והעוטף אומר לנו לסיכום 
הסיור "תשמע, אתה כבר מכיר אותי, אנחנו מציאותיים ולא 
מבקשים טובות. רק תנו לנו לעבוד בשקט, להתפרנס בכבוד. 
אנחנו בהחלט מודעים למצב הבטחוני המורכב אך הממשלה 

חייבת לפעול לשמור על השקט ולדאוג לנו במובן הכלכלי. 
עוטף עזה והנגב בכלל הם אזורים חקלאיים המספקים מזון 

לכל תושבי ישראל. הגיע הזמן שהחקלאות תקבל את הכבוד 
המגיע לה ושהממשלה תבין את חשיבות השמירה של ייצור 

מזון כחול לבן".   ▲

ליאור שמחה
"מחבקים את העוטף"

בשם ההתאחדות, העובדים וכל ענף
החלב, אני שולח להם חיבוק גדול 
מרחוק, עד שנגיע אליהם במועד 

שיתאפשר מבחינה בריאותית 
ונחבק מקרוב

כולנו מחבקים את העוטף. ליאור שמחה
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התנועה עמק חפר
ארגון ההובלה בבעלות תשלובת 

גרנות וקבוצת מאיר, הגדולים 
ביותר בארץ בהובלת חלב 

בקר, בנוסף להיותם מהגדולים 
בתחום הובלת חלב הצאן. אסף 

דורז'ינסקי- מנכ"ל הארגון, 
אומר כי רבות מהרפתות 

איתם הם עובדים נמצאות 
בעוטף עזה. על ההתמודדות 

היום יומית כשהמצב מתחמם 
אמר לנו מנהל הובלת החלב-לאון זיסמן "כאשר בנירים 

נפלו טילים, הנהגים שלנו אספו חלב עם שכפ"ץ, כך גם בעת 
מתקפות בלוני התבערה שנחתו כמעט על בסיס יומי וכמובן 
עם שריפות וסגירת כבישים אבל אין מה לעשות את החלב 

צריך לאסוף והנהגים שלנו מחויבים למטרה זו". בתקופת 
הקורונה, התנועה עמק חפר מגויסת למשק לשעת חירום 

ועושה הכל על מנת להישמר ולשמור על נהגיה בכדי שתוכל 
להמשיך לספק שירות לכלל לקוחותיה.

הנגב והערבה
חברת הובלות ולוגיסטיקה המתמחה 

בהובלת חלב מהיצרנים למחלבות 
הגדולות בארץ. ציון פת,  המנכ"ל 

היוצא, סיפר לנו על שגרת העבודה 
בימי הקורונה והתקפות בלוני 

תבערה בעוטף עזה. ציון "אנחנו 
פועלים כל שנה, ללא תנאים וללא 

הפוגה. גם במציאות הבלונים בעוטף 
עזה כמו גם בתקופות אחרות של 

הפגזות ואירועים ביטחוניים אחרים, 
חברת הנגב והערבה מעולם לא הפסיקה את הובלת החלב. אף לא ליטר 
חלב אחד נשפך בגלל שלא הגענו". באשר לחסימות הכבישים והצירים, 

אמר ציון "הנהגים המנוסים של החברה נכנסו באישור ולפעמים גם 
בליווי כוחות הביטחון. איסוף החלב זו המשימה שלנו ואנחנו מבצעים 

אותה על הצד הטוב ביותר". באשר לתקופת החגים שבפתח "בראש 
השנה המתקרב  גיבשנו עם היצרנים והמחלבות, תוכנית פעולה לאיסוף 

החלב ולמניעת הישפכותו כך שלא יישפך אפילו ליטר אחד של חלב". 
לסיכום שנות פעילותו בחברה ביקש ציון להוסיף "תודה לכל מי 

ששיתף פעולה ומאחל לכולנו  חג שמח, בריאות ופרנסה טובה".  ▲

ממשיכים להוביל בכל מצב

דואגים שלא יישפך ליטר חלב 
אחד. ציון פת

מובילי החלב נמצאים תמיד שם, בכל מצב, בכל תקופה מתוחה, מלחמה או חגים. בלעדיהם ענף 
החלב לא זז קדימה. גם בתקופות המתיחות בעוטף עזה, מובילי החלב מגיעים כל יום לעוטף ואוספים 

חלב מהרפתות למחלבות, לעיתים אף תחת מתקפות טילים ובלוני תבערה •

נותנים שירות בכל מצב. 
אסף דורז'ינסקי
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