סיור ברפת מושבית משק הבקר והחלב 389

הרפתן המתעקש

להמשיך ולחלוב
הדרך לכפר חסידים מתפתלת באזור
ירוק ,גם בחודשי הקיץ .שדות
חרושים ,עצים נטועים ,טרקטור
נוסע לאיטו ,סוג של מציאות
חקלאית ,פסטורלית .אך כמו שאומר
לנו גיורא חר"ג "לצערי זה מצג
שווא והחקלאות כמו שהכרנו ,עברה
מהעולם .מי שיתעקש להישאר
חקלאי יהיה חייב לגדול ולהיות יעיל
וחדשני אחרת לא יוכל לשרוד •

ראובן זלץ

משפחת חר"ג מכפר חסידים ,נטועה עמוק בקרקע המושב.
מספר גיורא "סבא שלי היה בהכשרה במושבה יבניאל והגיע
לכאן למושב .סבתא שלי אמורה היתה להגיע לבאר טוביה,
אך כשנישאו החליטו להישאר כאן .סבא היה חקלאי ואיש
ציבור ,היה להם משק מעורב :רפת ,מטילות וירקות .הם הביאו
לעולם  3ילדים ,אבא שלי ועוד שתי אחיות .אבי ,אמנון ,עבד
מגיל צעיר במשק עם הפסקה במלחמת השחרור .כשנגמרה
המלחמה הוא חזר למושב ומאז הוא כאן ,כיום בן .88
המשפחה שלנו מעבדת את האדמה במושב ואני מקווה שזה
לא יפסק בקדנציה שלי" .אך גם גיורא מבין כי מה שהיה כבר
לא יהיה ״החקלאות המסורתית עברה מהעולם .מי שרוצה
להישאר חקלאי חייב להיות מצטיין וללכת על כמות ולפתח
מקורות שיווק ,אחרת אין לו שום סיכוי לשרוד .תהליך דומה
עברנו ברפת ,כמו עליסה בארץ הפלאות ,אנחנו כמו השפן
שצריך כל הזמן לרוץ בכדי להישאר במקום״ .גיורא ,מושבניק
מחוספס שכבר ראה הכל ,אך מבחינתו אין אופציה אחרת.
הוא נאחז באדמתו וברפת שלו .זאת למרות הקשיים ,סגירת
הרפתות במושבים ,ירידה ברווחיות ועוד מה שמגדיר גיורא
"מכות מצרים הנוחתות עלינו" .ככול המושבניקים ,גיורא לא
אוהב לדבר על עצמו .לאחר שירות צבאי בצנחנים השתחרר
כקצין ,כיום רב סרן ,כמו רבים מחבריו במושבים ,דיבורים
ונוסטלגיה הם לא הצד החזק .איש אדמה ,חקלאי ,המביט
בעולם המשתנה ,הציני ,המחשב הכל דרך החור של השקל,
מביט ולא חושב שזו הדרך הנכונה ,אך ממשיך לעבוד ובעיקר
שותק את המצב" .אחרי הצבא יצאתי ללימודי חקלאות

התמוטטות החקלאות ,דבר נורא ואיום .גיורא
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ארבעה דורות לבית משפחת חר"ג

מגדלים זיתים

משפחת חר״ג החלה לפני  20שנה לגדל זיתים
ולהפיק שמן זית כמקור פרנסה נוסף .גיורא ״הייתי
בעילבון ראיתי בית בד מודרני ונדלקתי ומאז אנחנו
מגדלים כמאה דונם עצי זית ומפיקים שמן זית .אנחנו
מתייחסים ברצינות גדולה ובמקצועיות לגידול עצי
הזית והפקת השמן״▲ .

בפקולטה ברחובות ,למדתי גידולי ירקות והגנת הצומח,
עסקתי בתחום כעשר שנים ,עזבתי את הירקות והתחלנו
להגדיל את הרפת .בשנת  1979התחתנתי עם יוכי בת יוקנעם
המושבה ,יש לנו  4ילדים ושישה נכדים ושניים בדרך״ .מסיים
גיורא בחיוך.

רפת תפן  -קיבוץ תובל
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כפר חסידים

מושב הנוסד בשנת  24על ידי שתי קבוצות חסידים שהגיעו
מפולניה ללא שום רקע חקלאי .אחרי כמה שנים נגמר הכסף
ולמעשה התפרק המושב .ואז הגיע גרעין חדש מהפועל המזרחי,
זוגות צעירים שעברו הכשרה והם למעשה החיו את המושב
מחדש .במשך השנים הכפר הפך למעורב יותר אך תמיד נשמרו
יחסים טובים בין החילוניים ודתיים .בהתאם לתהפוכות שעברו
על החקלאות ,גם בכפר חסידים עברו המושבניקים מהפכים.
מ 60-רפתות בתחילת שנות השבעים נותרו כיום רק שתי רפתות
חולבות ועוד רפת עגלים .זאת ועוד ,מתוך  85משקים חקלאיים
נותרו כ 15-משקים פעילים בצורה זו או אחרת בחקלאות▲ .

אז למה בעצם אתה מתעקש להישאר
חקלאי ורפתן?

״כי קודם כל ולפני הכל ,אני אוהב את המקצוע הזה ,אני
מגדיר את עצמי כרפתן ואני חושב שזה המקצוע הכי טוב
בעולם ,אני נהנה מזה ומתפרנס בכבוד״.

האב עדיין פעיל .גיורא ואביו ברפת

אתה מאוכזב מהתנהלות הפוליטיקאים והממסד
כלפיך?
״אני כבר לא מאוכזב ולא מצפה מהם לכלום ,ההתייחסות
שלי לממשלה ולגורמים הפוליטיים שאחראיים על החקלאות
היא גרועה ביותר .אני כבר אחרי האכזבה .אתן לך דוגמא:
בשנת  2016היה מחסור של כ  100אלף ראשי בקר כדי לספק
את התצרוכת המקומית לבשר טרי בישראל .בעידוד הממשלה
התחיל ייבוא פראי של בקר .ייבאו  231אלף ראשי בקר.
כתוצאה מכך הייתה ירידה דרסטית במחירי הבקר .הרבה
מגדלים פרשו ולמרבה ההפתעה מחירי הבשר בקצביות לא
ירדו .אתה הבנת את זה?״.

אני מדבר על התחשבות והבנה
בסיסית של הצרכים שלנו
כצרכנים ורפתנים וכעובדי
אדמה אשר מרוויחים את
לחמם בעמל רב .אנחנו כל הזמן
בעמדת התגוננות כאילו אנחנו
אלה שלא בסדר

באוצר טוענים כי הצרכנים משלמים פחות?

"הצרכנים לא משלמים בפועל פחות על בשר טרי".

כל עוד אוכל לעבוד ,תהיה כאן רפת

כ 150-חולבות יש ברפת של משפחת חר"ג ,מכסה של למעלה
מ 1.5-מיליון ליטר .גיורא "השנה אחרוג מעל  100אלף ליטר,
כל החריגה בקיץ" .המזון מגיע ממרכז מזון נהלל 3 ,חליבות
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ביום מכון חליבה צח״מ אפיקים שדירת דג  8כפול  .2גיורא
׳אנחנו כל הזמן משקיעים ברפת ,למשל עכשיו אנחנו עומדים
להחליף את הגג האחרון בסככת החולבות" .את החלב מעביר
גיורא לשטראוס ואומר " אני מאוד מרוצה מהם ובכלל ,החל
מהמחלבה ועד הנהג המוביל את החלב״.

אתה מדבר על עולם מושלם? אני מדבר על התחשבות
והבנה בסיסית של הצרכים שלנו כצרכנים ורפתנים
וכעובדי אדמה אשר מרוויחים את לחמם בעמל רב .אנחנו
כל הזמן בעמדת התגוננות כאילו אנחנו אלה שלא בסדר.
מצד שני ,החקלאות היום ,לצערי הרב ,זה לא מקצוע
שהילדים שלנו רוצים לעסוק בו .התדמית של החקלאות
בארץ היא תדמית גרועה של ענף ההולך ונעלם .בסופו של
דבר הכל מתחיל מלמעלה ומקרין עד למטה״.

עתיד הענף?

״כל עוד אני אוכל לעבוד ,תהיה רפת ואם אחד הילדים יחזור,
הרפת תמשיך לפעול .אך בשביל שילד יחזור אנחנו צריכים
אופק :כלכלי ,בטחון תעסוקתי ועוד .היום למשל אם אני
רוצה להגדיל את המכסה אני צריך ללכת למכרזה ולקנות
מכסות .אך חלילה שביום שתבוטל המכסה ,אעמוד מול שוקת
שבורה״.

חייבים הכרה ציבורית

שלא יובן אחרת ,גיורא כואב את מצב הענף ,אכפת לו
מסגירת הרפתות המשפחתיות ,כואב לו על אובדן הדרך
החקלאית .גיורא ״צריך שתהיה הכרה ציבורית ופוליטית
בנחיצות החקלאות בכלל והרפת בפרט .מאוד כואב לי המצב
הקיים ,מאוד כואב לי .ההתמוטטות הכלכלית של החקלאים,
זה דבר נורא וחוסר ההתחשבות בפרנסה שלנו נוראית גם
כן .שר החקלאות לא רק שהוא לא עוזר לנו ,אני אומר בצער
שהוא מפריע .דבר נוסף וחשוב ,חייבים להשקיע במחקר
ופיתוח .דבר אחרון ולא פחות חשוב ,מדינה החפצה בחיים,
לא יכולה למדוד את הכל רק דרך החור של השקל .יש עוד
שיקולים החייבים להילקח בחשבון ,למשל :אספקת מזון
שוטפת לכל השנה ,שמירת אדמת הלאום ועוד .יחד עם זאת,
אני בהחלט מסכים כי כיום ,הכדאיות הכלכלית גם היא צריכה
להילקח בחשבון״▲ .

אתה באמת חושב שיבטלו את המכסה?

״תשמע ,אני באמת לא יודע אבל במדינה שלנו הכל יכול
להיות ,גם הדברים ההזויים ביותר״.

בעולם מושלם איך אתה רואה את הענף?

״כמו שציינתי ,ראשית אופק כלכלי ובטחון .התחושה שלי
שבגלל שאנחנו הענף האחרון שנשאר מתוכנן ,בכל פעם
מנסים לטפס עלינו ולסחוט מאיתנו עוד כספים .לצערי
מתקבלות החלטות לא מקצועיות שאף אחד לא ממש מבין
את המשמעות הכלכלית של ההחלטות עלינו הרפתנים.

עודי חדש
צי רכב יי
ם הכולל
ומת קד ם שונים
ם מסוגי
נגררי ל מטרה
לכ

יש מובילים ....ויש
מובילים בתחום!!!

ניסיון של למעלה מ 40-שנה בענף ההובלה

✸ רכבי משא שנבנו עם ארגזים בנפחים גדולים מאוד להובלת בלילים  /גרעינים /
תחמיצים ועוד חומרים נפחיים
✸ הובלת תוצרת חקלאית מכל סוג ולכל יעד :מגד"ש  /מחסני היבואנים  /נמלי ישראל
עם כל סוגי המשאיות :הייברים  -רמסות  -סמיטריילרים  -גרר לוביטריילר
✸ הובלה במיכליות שואבות של נוזלים
✸ הובלות חציר עם נתמכים חדישים בשוק
אשמח לגייס גם אתכם למערך ההובלה שלנו!
נהגים
✸ הובלת בקר עם טריילרים חדשים ומתקדמים
מ
חן חיימזון henhaimzon@gamil.com 050-8870015
ק
צ
ו
ע
י
י
ם
ותיקי
ני ם ובעלי
חיימזון החזקות בע"מ  -מובילים הצלחות
סי
ון עשיר

ת.ד 1084 .קרית מלאכי | haimzonoffice@gmail.com | 08-8503211 | 8311001

www.haimzon.co.il
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