אשת חיל ברפת דורון באליעד
רפת החלב במושב אליעד בגולן עברה טלטלה גדולה במתווה לוקר ,עם פרישה של
שבעה רפתנים ,שרובם אף מצטיינים מאוד .במושב נשארו ארבע משפחות עם רפת
פעילה ואחת מהן מופעלת בעיקר על ידי האישה – רפת דורון עם כרמלה ואייל.
תמיד הייתה לי הערכה גדולה לעבודת האישה ברפת  -עבודה פיזית ,מורכבת,
שדורשת מסירות רבה ,בצד גידול ילדים וטיפול בבית .הגעתי לביקור מסקרן אצל
כרמלה שקיבלה אותי בחיוך טבעי של רפתנית ותיקה בענף ,שמכירה את כל
העבודות וקמה לעבודה מגוונת במושב.
הבית מוקף בצמחייה עשירה עם פרחים והרבה צל וניכר שיד מקצועית משקיעה
אהבה ונשמה ,בטיפוח הירוק.
אייל גדל בחיפה והיה ממקימי המושב ב 1973-וכרמלה ,שגדלה בקריות שליד חיפה
הצטרפה אליו אחרי חתונתם ב.1979-

כרמלה דורון – חיה ונושמת רפת
הרפת המשפחתית הוקמה ב 82-אחרי גידולי ירקות ,לול שלא הצליח וגם מטעים
שקיימים עד היום – אפרסקים ,נקטרינות ותפוחים.
במשך שנים ,המשפחה הצליחה להתפרנס מהעבודה הקשה ברפת ,אך בשנים
האחרונות ,ובמיוחד השנה ,נעשה קשה הרבה יותר וההוצאות הגדולות מאפילות על
ההכנסות.
סליחה על השאלה ,מדוע לא פרשתם כמו רבים במושב ,כאשר מחיר החלב בפרישה
היה גבוה מאוד?
אכן התלבטנו מאוד ,הגשנו בקשת סגירה ,בדקנו מה אנחנו יכולים לעשות במקום
לא קל מבחינת התעסוקה ולפנינו עוד שנים של עבודה והחלטנו ,שהסככות מאחורי

הבית אצלנו יהיו מאוכלסות ואנחנו נצא לעבודה כמו בכל עשרות השנים – רפתן,
כמו כל חקלאי ,מקווה שהעתיד יהיה טוב יותר.
איך חלוקת העבודה בינך לבין אייל?
יש לנו מטעים צעירים במושב ,אייל ואני יוצאים מוקדם בבוקר לרסס נגד מחלות
ועשבייה ואחר כך ,אני מגיעה לרפת להמשך עבודות ,כאשר במקביל אני עושה גם
עבודות גינון במושב וטיפול במטעים האחרים שלנו.
הולכת עם הרופא והמזריע וחולבת כאשר התאילנדי היחידי שלנו נח.
מכסת הרפת  700אלף ליטר ובמתווה הצלחנו לקנות פעמיים  50אלף ליטר
ומשקיעים בענף את מה שנחוץ .חוסר הוודאות והרווחיות הנמוכה מקשים על
השקעה ברפת כי לא ברור לאן הולך הענף .רוב ההשקעות במבנים נעשו על ידי בני
המשפחה ושדרוג מכון הצנצנות התבצע על ידי חברת .SCR
אייל עוזר בהמלטות ,מקלטר ומוציא זבל ואני מתפנה לעבודות אחרות ברפת.
מה העבודה המקצועית שאת עושה?
כיום הרפת ממוחשבת ,עושים ביקורת חלב בכל חודש – מביאים את הארגזים
לאפיקים ומשם הם מועברים למעבדה בקיסריה ,עובדת עם תכנת נעה וביחד עם
תכנת החליבה אני מעודכנת במה שקורה עם כל פרה.
לאחרונה קיבלתי את עזרת תנובה ששכרה את שירותיה של חברת פרוג'קט בר
וסולין המדריכה ,מגיעה לסייע בשיפור הניהול והאיכות.
לאייל ולכרמלה יש בן ובת נשואים ,שגם גרים במושב וזו קרבה מבורכת .הילדים
עובדים במקצועות אחרים וכאשר ההורים רוצים לצאת לחופש הם נעזרים בבן
שלוקח פיקוד.

כל העבודות ברפת מבוצעות על ידי בני המשפחה – לחסוך בהוצאות

איך את עוקבת אחרי מה שקורה בענף?
אני קוראת ,מתעצבנת ומפסיקה .נראה לי שיש מגמה לחסל את הרפתנים
והחקלאים ובסוף יהיה גוף אחד שייצר חלב במקום הרפתנים הקטנים.
גם המחשבה על ריכוז רפתות לאתר מושבי אחד לא סבירה כלל .ההשקעות עצומות
צריך גם שהרפתנים יסתדרו וייתנו אמון ביניהם ,רובם בשנות ה 60-לחייהם והם לא
ייכנסו להרפתקה כזו.
לא עולה על הדעת לצאת מהרפת ליד הבית אל מחוץ למושב ,הוצאות הקמה וניהול
ענקיות והרפתנים כבר לא יעבדו שם .לצערנו ,הבנים לא ממשיכים בענף ובוודאי
שלא יעבדו ברפת משותפת מחוץ למושב.
כיצד את מבצעת את הזנת הפרות?
אני עובדת עם אמבר באליעד .הם מחלקים לי ישר באבוס ,מגיעים בזמן ,נותנים
שירות מעולה וגם כאשר יש תקלות הם מתייחסים ומטפלים בנמרצות .מאוד
שבעת רצון מהעבודה אתם .פעמיים ביום לפרות ואילו לעגלות וליבשות פעם אחת
ביום.
ובקיץ צינון? מצננת בחצר ההמתנה ,על פי מזג האוויר.
הרכיבים בסדר והחלב עובר לתנובה בכל יום.
הרופא הוא ד"ר ניר אלפרט וד"ר אבי רם והמזריע שמרי ואני שבעת רצון מכולם כי
הם עושים עבודה מקצועית ומסורה.
מה צריך לעשות כדי להמשיך ולהתפרנס מחקלאות?
המצב נעשה קשה משנה לשנה ,חשוב לגוון את מקורות הפרנסה וכיום יש לנו רפת,
מטעים ,עבודת גינון וגם סולרי על הגג.
וגם הרבה תקווה ואופטימיות...

