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ענף הרפת  -בערבה
ראובן זלץ

הדרך לערבה חוצה את הנגב כולו ,פיסת מדבר גדולה,
האזור הגדול ביותר בישראל ,כמו גם האזור הכי פחות
מאוכלס .נדמה כי הנגב ,כמו גם הערבה ,רחוקים מהעין
ורחוקים מהלב .וזו אולי הטעות הגדולה של ממשלות
ישראל לדורותיהם ,התעלמות כמעט מוחלטת מהנגב
והערבה ומחסור תמידי בהשקעות בתשתיות ופיתוח.
לאחר יום וחצי בערבה הדרומית ומפגש מרתק עם
הרפתנים ,ניתן לומר בפה מלא ,בערבה גרים ציוניים
אמיתיים ,עובדי אדמה ,אנשים חרוצים שמישהו שם
למעלה שכח אותם .ועדיין ,האופטימיות ושמחת החיים
לא נעלמה .סמוך למקום שבו חצו בני ישראל את הים,
בדרך לארץ המובטחת ,זה בהחלט הזמן להזכיר לכולנו
ולממשלת ישראל את חשיבות הענף בכלל וחשיבותה של
החקלאות בערבה .אנו גאים להפנות זרקור מיוחד ,מבט
מרגש ,לחבל ארץ מופלא .מגזין "משק הבקר והחלב"
מצדיע לרפתנים בפרויקט חגיגי לרגל חג הפסח •

כביש הערבה נמתח לאורך הערבה והנוף חולף במהירות.
המון מקום יש בערבה ,מאות ק"מ של שטח שרק מחכה
שמישהו יבוא ויגאל אותו .אך ממשלות ישראל לאורך השנים
והממשלה הנוכחית במיוחד ,לא מאמינה בערבה .לראות את
החממות העומדות נטושות ואת הירקות הנשרפים ,הלב פשוט
נצבט .משהו כאן לא תקין ,מישהו כאן הלך רחוק מדי.

נאבקים בכל כוחם על עבודתם ועתידם ,הם לא רוצים
טובות ,הם רק רוצים שיתנו להם להתפרנס בכבוד ושיבינו
כי שם ,בערבה ,בקצה המפה ,גרים ישראלים האוהבים את
המדינה ורוצים להישאר שם ,לאורך הגבול ולהמשיך ולפתח
ולהתפתח ,ממש כמו שבן גוריון הזה וחזה ורצה.

ההתחלה

ענף הרפת בערבה מחולק מחולק בין  7קיבוצים ועוד מספר
רפתות משפחתיות במושב פארן כולל רפת משותפת גדולה
במושב בהנהלת חברת 'פרוג'קט בר' .את המסע במדבר,
התחלנו בבסיס הענף בערבה ,קרי ,המחלבה בקיבוץ יטבתה
ומשם עברנו את הרפתות הקיבוציות בערבה הדרומית,
למעט קיבוץ נווה חריף והמושבים המשפחתיים במושב פארן
וזאת מפאת קוצר זמן ,אך שוחחנו עם אנשי 'פרוג'קט בר'
המפעילים את הרפת הגדולה במושב .לסיום אנחנו מביאים
ראיון עם איש 'פרוג'קט בר' ,החברה שקבלה את המנדט
להוביל את פרויקט ערבה .הבשורה הגדולה לדברי אמנון בר
פלד "לאחר מאזני  2015ניתן לומר כי כל הרפתות בפרויקט
הציגו תוצאות טובות יותר משנת ."2014

גם ענף החלב בערבה סובל במיוחד ,אם לא מספיק להם
הצרות של הענף בארץ והתעמרות משרד החקלאות בחקלאים
וברפתנים ,הרי שהמרחק מהמרכז ,מחירי המזון ,קשיים בגיוס
כוח אדם ועוד ,גרמו לרפתות בערבה למשבר שאיים על
עתידן .התאחדות מגדלי הבקר ,מועצת החלב ובשיתוף עם
מפעלי 'ערדום' החליטו לעשות מעשה והכריזו על 'פרויקט
ערבה' .כותב השורות נפגש עם מנהלי הרפתות ,מנהל מחלבת
יטבתה אליה מגיע כל החלב ושמע על הקשיים ,הבעיות ופגש
אנשים אמיתיים ,חמים ,חרוצים שבסך הכל רוצים להתפרנס
בכבוד .ואם מישהו שם בממשלה שומע ,קחו פסק זמן ותרדו
לערבה ,תראו איזה מפעל ציוני הוקם שם ואיך אתם באיוולות
מוחלטת מאיימים על עתידו .אנשי הקיבוצים והמושבים
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