רפת טללי שדה
בנגב הצפוני
יוסי מלול
קיבוץ טללים נמצא בנגב הצפוני ליד צומת משאבים והשכנים רביבים ומשאבי
שדה.

פגשתי את צחי מזרחי ,מנהל הרפת ,שהגיע מירושלים במסגרת של"ת ב 1983-ומאז
הוא שם עם אשתו שגם היא הייתה בשל"ת ויש להם שלושה ילדים .בקיבוץ
המופרט יש כ 65-משפחות והוא הוכרז כקיבוץ בתת אכלוס ולאחרונה יש הרחבה
גדולה עם קליטה גדולה ויפה.

הפרנסות המשותפות הן בעיקר רפת ומפעל בטון אזורי .לפרנסתם עובדים החברים
במספר עבודות וצחי עובד גם בברכת השחייה של הקיבוץ ,בנוסף לתפקידו בניהול
הרפת.

חצר הצינון
הרפת המשותפת – טללי שדה
הרפת הוקמה ב 1982-ונמצאת בשותפות עם משאבי שדה מתקופת הרפורמה ב-
 .2004החלוקה היא חולבות בטללים והעגלות במשאבי שדה – העגלות יוצאות
מהרפת בגיל שלושה חודשים וחוזרות ממשאבי שדה לקראת ההמלטה .מאיר בלטרן
הוותיק ,מרכז בחצי משרה ,את גידול העגלות והן מגיעות ברמה יפה.
מכסת הרפת המשותפת כ 7-מיליון ליטר עם כ 630-פרות ויש גם  240אלף ליטר
אומנה לרפת עידן בערבה התיכונה ,שעתידה לעלות על הקרקע בשנה הקרובה.
צוות עובדים – עוזי דלל מרכז המשק שגם עובד בחצי משרה ברפת.
ענבר ,בן משאבי שדה – אחראי בריאות ואחזקה כבדה.
דרור ממשאבי שדה – עובד כללי וחליבות.
ניב מטללים – אחראי מכון.
דורון מדגניה א' מטפל ביונקים.
סלימן מתמחה גם בקלטורים
ויש עוד  4עובדים בני דודים מביר אטג' ועובד זר אחד.
את ההנהלה מרכז יו"ר ממשאבי שדה.

הזנה – הקיבוץ נמצא באזור אקלימי קשה ,מעט שטחים ומים .מזה שנים רבות
עובד עם מרכז מזון חיצוני ומזה כשנתיים עם אמבר דבירה בניהול איזידור.

האיכות והשירות של דבירה מעולים
לצחי יש רק דברים טובים לומר על הקשר עם דבירה – "הם כמו בית מרקחת,
האיכות והשירות מעולים ,המחירים טובים ואנחנו מרוצים מאוד" ברפת אין שום
תשתית להזנה ,למעט קצת בלות קש ליונקים.
החלוקה נעשית על קו משותף לרפת באר מילכה ומקבלים אותה מנה".
צחי מחלק אוכל גם באבוס חיצוני שטוף השמש ומופתע מאוד שהפרות מגיעות
בשקיקה לאכול בחוץ על אף השמש היוקדת ולמרות שטחי הצל הגדולים בסככה.
בימים אלה של אמצע יולי התנובה היא  37.7ליטר לפרה וזה מרשים מאוד.
צינון – ברפת יש חצר המתנה וגם חצר צינון ייעודית .מצנן  5קבוצות בבוקר וגם
בערב ובקרוב יעשה צינון נוסף גם בלילה .משלימים אוורור רק בסככה אחת עם
הליקופטרים של בולטק .הניסיון חיובי מאוד ומתכנן התקנות גם בסככות האחרות.
חליבה – כל חברי הצוות שותפים לעבודת החליבה שנמשכת כארבע שעות ,מנסה
להעביר חלב לקיץ עם סנכרונים.
טיפול בזבל – זבל השפכים זורם למפרדה ואילו זבל המדרכים מגורד ומפוזר לייבוש
במשטח בור התחמיץ הישן .תפ"א עצמונה" לוקחים את הזבל ,הם מוציאים
מהמשטח ולוקחים תמורת  ₪ 4למ"ק.ברפת יש ברכת מים של  250מ"ק וכל המים
לפרות עובר דרך במאגר שמשמש גם מאגר לשעת חירום.
בסך הכול רפת טובה שמשאירה יתרה כלכלית גם לבעלים ומפרנסת עובדים באזור
שהתעסוקה בו לא קלה במיוחד.
נאחל לצחי ולרפת הצלחה גדולה בימים חמים אלה..

