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נחל עוז  -הציונות החדשה
 Iיו 0י מלול ־

משק הבקר

ץ!ין זה ברור מץןליו ,שבשנים \ול ה של ה פ ר םו ת ומיקום ה פר ם במרכז החזון ,שץונשים ישבו
קרוב כ ל -כ ר לגדר ,ממש מול העיר עזה ,ל שמוע כ ל היום וכל ה לי ל ה רעשי קליעים ,פצצות,
טילים וקולות ץוויב .הם גרים שם מתור הכרה עמוקה בצורר ל היו ת ב חזי ת ההתיי שבות,
מ על לחמי שה עשורים .ל\ו רק זץות ,הם מקיימים ץות הץוחת ה ר פ תו ת ה טובו ת ביותר
בישרץןל ,בתוצ\וו ת המקצועיות ו הכלכליו ת כץוחד .ץונשים מיוחדים באחור מיוחד מ\ווד
• • י כ ו מ י ספר העדר ב 2007-מציבים את
 Uרפת נחל עוז במקום ה 7-המכובד עם
תוצאות מרשימות מאוד 13,500 :ק׳׳ג חמ׳׳מ,
 3.63%שומן 3.23% ,חלבון וסת״ס בסביבות
 00ו אלף .בסיכומים האזוריים שומרת הרפת
על המקום הראשון בתוצאות הכלכליות והכול
ברפת עם בעיות ביטחון מטרידות ואף
קיומיות ,לאורך שנים ורחוקה מאוד מהמרכז.

התשובה חדה וחלקה " -ההון האנושי".
הקפדתי להביא את האנשים הכי טובים לאורך
זמן ,מקצועית וגם חברתית .נהלי העבודה הם
ברמת  isoבלי האישורים .כולם יודעים מה
לעשות והאווירה היא על מי מנוחות.
מכסת החלב  3.3מיליון ליטר ואנחנו מייצרים
כ~ 20%מעל למכסה ,עם כ 360-חולבות.
קרוב ל 800-ראש בסך הכול והרפת מתנהלת

ברגיעה מלאה.
אני לא ריכוזי בביצוע העבודות ,מעורב בכל
דבר אבל מחלק תפקידים ,נותן סמכויות
והרבה אוטונומיה.
הצוות בעיקרו מקומי :גידי עובד בענף שנים
רבות וחזר אלינו מתפקיד מזכיר הקיבוץ ,קרל
ושריי שעובדים ביונקייה ובחליבות ,אויה
פניני הוותיק שנותן  2חליבות לשבוע ועובד

הקפדת ,להביא  nitהאנשים הכי
טובים לאורך וחן ,מקנועית 1גם
חברתית.
נהלי העבודה הם בוחת  isoבלי
האישורים .כולם יודעים חה לעשות
והאווירה היא על חי מנוחות
הגעתי לרפת ב שעת ארוחת הבוקר,
התאילנדים יצאו ל״חג המלכה״ וכל הצוות
המקומי והמחליף ,יושב על מגוון מוצרי
בריאות שהתורן הכין וזה המקום ללבן את
הנושאים של המדינה ,הקיבוץ והרפת.
האווירה רגועה מאוד ,מסביב הכול נקי ומבריק
(השירותים הם אחד המקומות ששווה לבחון
את רמת הניקיון) ,על אף שהמכון והמערכות
שלו נבנו ,כבר לפני שנים רבות.
ופי טוייטל מרכז את הרפת  8ו שנה ועדיין
שומר על חיוניות ורצון לשפר ולהתקדם .מה
הנוסחה להשאת התוצאות?
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צללת ה רפ ת ב ע ם " ה ג המלכה" של ר>תאילמים; שדיי ,דפי ,בני ,גידי לעלפדי

במסירות בכל שבת ,בני סלע  -רכז הביטחון
שמסייע בעת הצורך ,נערים בתיכון ולפני גיוס
ושני תאילנדים.
יום העבודה  -נורמלי ,ב 07.30-מגיעים
לרפת ,ב 08,00-יש מנה טרייה לחולבות ,ב-
 11.00ארוחת צהריים ו ב 15.00-מנה אחרונה.
ניהול עדו  -עובד מלא עם נעה כולל
התראות ,אפיפרם לזיהוי ולבריאות ונעה
לניהול העדר וההזנה ,בקר ההזנה של ענת
ברור חיל.
יש חוברת מפורטת של נהלי עבודה .ברפת
מותקנות מצלמות במספר אתרים ואני עוקב
אחר מה שקורה ברפת ,גם בבית.

שגרה ללא פשרות? ,ונשים מגיעים
בבוקר ובל אחד יודע מה הוא ששה
בכל יזם ,כולל התאילנדים.
לא מאמצים כל טכנולוגיה שיוצאת
לשוק
הזנה  -מקפידים על שגרה קבועה בלי אופנות.
עובדים לפי נוהל קבוע .הגדרנו מה רוצים
במנה  -יותר מוצקים וזה תהליך שלוקח זמן,
זה קשור גם לגנטיקה ובנינו עם ואצ׳ה את
מדיניות הטיפוח .המדיניות הזו הביאה לשיפור
מתמיד .המנה אחידה ורציפה .קונים חליפה
מצומצמת  4 -ק״ג של אמבר ,מוסיפים
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שעורה ,סובין ,גלוטן ,ומחזיקים הכול בתאים
במרכז מזון כולל תירס גרוס.
גידי סבאג אחראי על ההזנה ויש לו סמכויות
מלאות ושיתוף פעולה הדוק .יוום שפירו
מאמבר מתכנן את המנה וזו רצה כבר  5שנים.
יש מנת חורף ומנת קיץ והיא אחידה לכל
החולבות ,מחלקים  3פעמים ביום ,מכניסים
הרבה תחמיץ.
מזונות גסים  -תחמיצים מהבית ו שחתות
מבחוץ ,נותנים רק דגן בלי קטנית ואפשר
להסתדר בלעדיה ,גם לאורך זמן ,ויעידו
התוצאות .ליונקים יש קצת אספסת.
ממשק  -שגרה ללא פשרות ,אנשים מגיעים
בבוקר וכל אחד יודע מה הוא עושה בכל יום,
כולל התאילנדים .לא מאמצים כל טכנולוגיה
שיוצאת לשוק .מקרב אוכל לבד ,אין גורפי זבל
אוטומטים ועושים את זה עם הצוות.
טיפול בסככות  -כשהפרות בחליבה או בצינון.
כל קבוצה מקבלת  40דקות צינון בין
החליבות ,יש ערפול באבוס וזה עושה אקלים
נעים בסככה .המאווררים מתקפלים כאשר
נכנסים לגרוף את הזבל .מקלטרים והזבל הולך
לקבלן פרטי תמורת תשלום .בגלל תשתית
בטון מפזר פצלי שמן ,לשמור על יובש ועל
הפרס המיוחד | תאים סומטיים מתחת ל-
 130אלף .זה שווה לנו כ 7,000-שקל לחודש.
בנוסף לכך ,הפרות בריאות יותר ,נקיות
ונותנות יותר חלב.
בשקילת יולי היינו כ 40-ליטר לפרה.
חליבה  -שגרה בחליבות עם נוהל מפורט מה
עושה כל חולב ואיך סדר העבודה .זה מבוצע,
הלכה למעשה ,ומוטמע בכל חולב .הנוהל
נקבע בהתייעצות עם מאל״ה ,יש טיוט ת נוהל,
יושבים עם הצוות ומחליטים ואז זה מחייב.
מכון החליבה ישן מאוד  9x9ועושה את
העבודה.
טיפוח  -עובדים על פי טיפול פרטני ,לא
מטפל בהזרעה לפני  80יום אחרי ההמלטה
בכל הפרות .שיפוט גופני על ידי הרופא ,ב 3.5-
ומעלה ויש דרישה ,אני מזריע .בממוצע מגיע
ל 130-120-ימים פתוחים והפרה מתעברת
טוב .מזריעים עם גרף החזון של העדר.
עושים המלטות קיץ בעגלות בלבד ,ברוב
המקרים דוחה ל 16-חודש ולא מזריע לפני 14
חודשים.
ייבוש  -פרטני על פי שיפוט גופני ,כמות
החלב ביובש .פרה שהגיעה ל 200-ימי היריון
ו 40-ליטר ,מורידים חליבה .פרות עם דלקת
ובעיות מגיעות בסוף בקבוצה נפרדת וגם

אוורור וצינון בכל מקום ב ר פת להקלה על עו מס התום

גידי ודן התורן ב חלי ב ת צהריים  -נהלים מוק פדים
בבל שלב בחליבה

ארבע מ צל מו ת שמ שדרות למשרד ה ר פ ת ולרפי בבי ת

ב ר פת מ פ ט מי ם גם עגלים ב איבות טוב ה
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רפי ,מנהל הרפת  -ההון הץונושי מעל הכול
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היונקייה מוצ ל ת להגנה על העובד

שריי"חולה" על ניקיון וטיפול מסור ב ענ קי ם

פרות לפני ייבוש .פרה ממוצעת מתייבשת ב-
 215-213ימים ,בממוצע  60ימי יובש.
אם היא שמנה מקדימים בייבוש ,פרה רזה
מקבלת עוד זמן ,יש נהלים כתובים וקבועים.
משטר הייבוש מוקפד  -מגיעות ב10.00-
למכון מהקבוצה המבודדת שלשם מגיעה
הפרה  4-3ימים קודם .כל פרה מתייבשת לפי

הגעתי לנוזל עוז בגיל  27עם אישה ושני ילדים קטנים ,נשבר לי מהטרוף בעיר .זה היה במקביל
לשנה שבה הגיע גידי בגרעין נח״ל וביחד התחלנו ברפת .באמצע עשיתי כמה הפסקות ,למדתי
הנדסאי רפת ברופין ב. 1990-
ברפת עברתי  3מרכזים וב 90-נכנסתי לניהול ובניתי את הצוות מחדש ,כולל אריה פניני ,שוון,
גידי ושאר החברים .הבנתי שההון האנושי הוא החשוב ביותר ועליו הכול בנוי.
צריך לתת לעובדים תנאים ,המכון שודרג ,אני ליוויתי את הפיקוח על הבנייה כפרויקטור וכל
המכון הוא מנירוסטה ,כולל קירות ורצפה
ההצלחה במגע עם האנשים כרוכה בהאצלת סמכויות ,אחריות מלאה של העובד שפועל על פי
נהלים מוסכמים וקבועים ,יש דיווחים שוטפים .עובדים  5ימים בשבוע  48שעות שבועיות.
מקבלים יום תמורת חליבה נוספת ביום( .חליבת בוקר ונשארים עד .) 16.00
גם אחרי  18שנה ברפת ובניהול אני נהנה מאוד ,אחראי על התחזוקה של המבנים והציוד .יש
דף טיפולים שעוקב אחר כל הפעולות ,עושה פעולה מונעת ויש פחות תקלות ,עובד על פי
הנוהל ומקפיד לעשות כמו שצריך■ .

רפ< מגיע ע ם ה טו ס טו ס לבל מקלס

התאריך שלה ולא בהקבצות.
המלטה  -פרות עוברות לקבוצת ההכנה
להמלטה  3 -שבועות ,מקבלות מנה מחוזקת
עם תירס וויטמינים .יש תצפית על הקבוצה
וכל פעם שחולב מביא קבוצה ,חייב לעבור
דרך הממליטות .בסך הכול יש  3קבוצות
חליבה.

היישוב הקרוב ביותר לגדר
ביולי  , 1951הוקמה היאחזות הנח״ל הראשונה בישראל  -״נחלאים
מול עזה" ,על אדמות בארות יצחק  .ב 1953-אוזרחה על ידי
התנועה הקיבוצית המאוחדת ושמה הוסב לנחל עוז .השם סמלי
מאוד ומבטא את עוז המגנים על גבולות המדינה .כבר אז ,סבל
הקיבוץ מפיגועים ומהפגזות שבהם נפלו שניים מחבריו .על אדמות
הקיבוץ נמצא אתר ההנצחה של קיבוץ בארות יצחק ש 20-מחבריו
נפלו בהתקפות של צבא מצרים במלחמת העצמאות (לאחר
המלחמה עברו חברי בארות יצחק למיקומם הנוכחי ,במישור החוף
הדרומי)■ .
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תדר ביטחון שראוי שיהיה בבל ר פ ת בנגב המערב’

מזהה המלטה  -מעבירים לתא הממליטות,
ב 90%-מהמקרים הפרות ממליטות בתא.
הוולד מקבל  4ליטר חלב ב שעתיים
הראשונות ,במלונת המעבר  -קולוסטרום
מוקפא שמופשר.
האימא נכנסת לקבוצת הממליטות ל 40-יום
ובהתאם לתחלובה עוברת לקבוצת האם ,לפי

הבעיות :הנושא הביטחוני מקרין מאוד על התנהלות היישוב ,כל לילה
יש התראה על חדירה ויש הקפצה של כיתות הכוננות וכבר היו על
הגדר .יש קסאמים ובעיקר פצצות מרגמה שנוחתות ללא כל התראה.
אפילו כאשר הם נלחמים אחד בשני ,אנחנו שומעים הכול .חיים ממש
בשדה קרב ,זה כמובן ,משפיע על איכות החיים ויש מתח מתמיד.
יש חבר׳ה טובים והאווירה החברתית טובה.
הקהילה מקבלת טוב אנשים חדשים ואולי זה מכורח המציאות כי היא
צמאה לזה ,החברה תומכת ומפרגנת.
בתקופות הקשות ,משפחות עם ילדים שואלות את עצמן מה עושים
פה .האידיאולוגיה מחזיקה את האנשים ולא שום הטבה חומרית ,כל
שהיא  -זו הציונות החדשה.
בקליטה ,אנשים מפחדים להגיע ויקר מאוד למשוך צעירים ומשפחות.
שומעים "נחל עוז" ונבהלים ,מחסום נחל עוז ,מסוף נחל עוז
והקונוטציות נשמעות רע למרות ,שליישוב אין כל נגיעה למקומות.
גודל הקהילה קטן וכשמסתכלים קדימה זה מדאיג .המדינה צריכה
להחליט אם היא רוצה יישובים באזור הזה ולהשקיע במשיכת צעירים.
למרות ההפרטה המלאה ,החלטנו להישאר בערבות הדדית בחינוך,
בבריאות ,בפנסיה ובקרן המילואים■ ".

גידי סגאג הגיע ב 979-ו בגרעין נוז״ל ,עובד שנים רבות ברפת
ולאחרונה סיים שלוש שנים מתישות כמזכיר הקיבוץ ,שעבר מתחים
ביטחוניים קשים ושינויים חברתיים בעלי משמעות גורלית .הוא שמח
לשתף אותנו במה שקורה בקיבוץ של קיץ  : 2008״כיום יש בו 115
חברים 20 ,משפחות תושבים .כלל האוכלוסייה כ 330-תושבים וכל
אחד חשוב פה .אנשים מגיעים ומתאהבים במקום על אף הקשיים
ואולי בגללם.
נחל עוז נמצאת כ 800-מגדר הגבול עם עזה ובעיות הביטחון הן חלק
אינטרגלי וקבוע ממהות הקיבוץ .אנחנו הקיבוץ היחידי ,שיש לו חדר
ביטחון לכל בית וגם ברפת יש חדר כזה (לאחר נפילת המרגמות
הראשונות פואד הבטיח חדרי ביטחון וגם קיים).
נחל עוז מתפרנסים מחקלאות ומעבודת חוץ  -גד״ש גדול ,תפו״א ,גזר
ובשנים גשומות גם חיטה ,רפת ,לול פטם  -מוכיחים שאפשר לחיות
רק מחקלאות 50% .מהעובדים הם עובדי חוץ והמצב הכלכלי השתפר
מאוד בעשור האחרון .אמצעי הייצור מספקים את מספר החברים
הקיים .שיעור הפנסיונרים מגיע ל 30%-והבעיה העיקרית היא
דמוגרפיה .יש פנסיה בסיסית לחברים ,קרן מילואים ואף מחלקים
בונוסים צנועים לחברים.
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גידי ס ב אג סיי ם כ ה ת ה מתי שה במזביר הקיבוץ ו שמח לתזור ל ר פ ת

התחלובות ,שם היא נשארת עד היובש.
פיטום עגלים  -ברפת מפטמים את העגלים
שנולדים בה ,הכשרות טובה והמכירה
לסוחרים המקובלים.
מכירת פרות  -מתעדכן מדי פעם אצל
מוישל׳ה שפירא על מחירי המכרזים ומוכר
באופן עצמאי לסוחרים .כיום ,שיעור היציאה
נמוך מאוד ומגדילים ייצור ,ככל האפשר
יונקייה  -מגדלים את דור העתיד ,שריי טייץ
 עובדת ביונקייה ,הגיעה לרפת עם שווןבעלה שמקורו בבלפוריה עם רפת משפחתית,
גדלה בבאר שבע ויש להם שני ילדים .שרון
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עזה ו מהנ ה ה פלי טי ם גיבליה ,קרובים מאוד לגדר

עבר לרפת אור הנר והיא ברפת נחל עוז .קול
השותף ליונקייה נמצא בטיול שורשים בדרום
אפריקה.
מגיעה ב 07.30-עושה סיבוב בריאות.
במחברת יש היסטוריה של כל עגל וכל טיפול
מתועד.
היונקים סובלים מדלקות ריאות בעיקר(בגלל
האבק של פעולות הביטחון) ,הדלקות
מטופלות בזמן ויש כשרות טובה.
חברים במועדון בת שחפת ,החלב הסומטי
עובר לעגלים הזכרים בלבד .לכן הם מקבלים
חלב ראשונים כ 50-40 -ליטר ביום.
שעה וחצי לוקח להגמיע את כל היונקים:

קולוסטרום להגמעה בבקבוקים ,לזכרים חלב
במיקסר ואחר כך לנקבות אבקה במיקסר.
בהמשך ,מחלקת תערובת ומוסיפה מים בסוף.
״יש לי שריטה של ניקיון וגם לא מוותרת לעגל
על שתיית כל הבקבוק .אני שותפה גם
בחליבות ,עושה את הקניות של הרפת ומכינה
ארוחת בוקר ברפת ,בסבב עם כולם.
נמצאת ברפת כבר שנתיים ומאוהבת בעבודה
עם היונקים ,גרה בנחל עוז ומגיעה לעבודה
עם אופניים.
מגמיעה פעמיים ביום ומצליחה למצוא זמן גם
לספורט ופעולות התנדבות■ ".

