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איך מצליח רפתן צעיר שהוא ואשתו עובדים מחוץ למשק ועם זאת, מקיימים רפת רב דורית, תוך שמירה 
גם על פרנסה ותפיסות עולם אישיות. הרובוט מסייע מאוד לעניין

עובד יבין, בן 40, נשוי וארבעה ילדים, תואר שני, בן למשפחת רפתנים, 
הוא מנהל עסקי וקהילתי במושב רם-און בתענכים ואשתו מורה בבית 

הספר. עובד מתלבט, כל השנים, כיצד להחזיק את הרפת בצורה ראויה 

היום מדגישים אותם כמו מימוש עצמי,  וגם לשלב צרכים שצעירים 

איכות חיים, חופש - ממש כמו בני גילו ומעמדו.

לפיכך, החליט להכניס רובוט כמו נוספים בכפר יחזקאל - הוא מחייב 

פחות זמן, פחות עבודה פיזית, יותר חשוב להסתכל על הפרה מאשר 

לחלוב אותה ביד - "הרובוט עוזר לי להיות רפתן יותר טוב"

סדר היום של עובד לא קצר - מגיע מוקדם מאוד בבוקר לרפת )לפעמים 

זה גם אחרי פיזור הילדים במוסדות(, יוצא לרם-און ב-09.00, חוזר לרפת 

אחר הצהריים, לסיבוב קצר, ובלילה מגיע שוב.

"המחשב עושה עבודה מעולה ונותן הכול, גם החיבור עם נעה מוסיף 

שזקוקות  הפרות  על  אדומים  סימונים  יש   - ונוחות.  מידע  הרבה 

להתייחסות ועליהן אני מתמקד - אין משהו שאני לא יודע, בדרך כלל, 

אלה פרות חוזרות והן כבר מוכרות"

עד לאחרונה עבד עם תאילנדי שהיה עובד מצוין - עבד 7 ימים בשבוע 

12 שעות ביום ועשה הכול, חלב 3 חליבות ביום ודי נשחק. "התאילנדי 

הוא עובד יוצא מן הכלל, אבל אין לו עיניים לראות מתי רואים דרישה 

ודלקת. את התאילנדי הרבה יותר קשה להעצים, לקבל החלטות, לעדכן 

במחשב.

גבול  עד  עזר  הרפתני,  ובנושא  הטכניות  הבעיות  על  ענה  התאילנדי 

מסוים ולא ענה על כל הבעיות המקצועיות.

הגעתי למסקנה שעובדים זרים נמצאים על זמן שאול וקרוב היום שהם 

לא יגיעו לחקלאות ולרפת. ולכן ההחלטה על הרובוט מתאימה לעניין"

הכפרים  מאחד  בעובד  התאילנדי  העובד  את  יבין  החליף  לאחרונה, 

בסביבה, שיש לו כבר ניסיון בעבודה ברפתות ומכיר את הבעיות ברפת 

וגורמי המקצוע התומכים.

הרובוט הקל על העבודה ברפת אבל, "אבא שלי עבד, ועד היום הוא 

100% רפתן. אני והדור שלי רוצים לחיות כמו החברים מהצבא - רוצה 

להיות חופשי בסוף שבוע, ולצאת לחופש עם הילדים, בלי לחץ"

עובד משוכנע שאפשר להסתדר עם תושב המקום שיכול לסייע לכמה 

רפתות כי, "הרובוט עושה אותך שמח".

תפוקת הרובוט - מכסת החלב של עובד היא 660,000 ורובוט אחד הוא 
ולכן תנובה  ידע מה לעשות  לא  לו תוספת מכסה  יתנו  גבולי. כאשר 

גבוהה לפרה היא מרכיב הכרחי בשיקולים. "אני מפסיק לחשוב על חלב 

לפרה. ארד במספר הפרות, אעלה את החלב  על תנובה  מכסה, אלא 

פרות  "תעיף  המשפט  את  להפנים  שנה  לי  לקח  המכסה.  את  ואייצר 

ותעשה חלב לפרה - זה נוגד את האינסטינקט הרפתני".

לאחר ניסיון להטיל את עיקר העבודה על העובד הזר, ירדו הביצועים 

לנוכחות  תחליף  "אין   - הכלכלי  בחשבון  התוצאות  את  הרגיש  והוא 

בעל הבית בחצר" ולכן חזר יותר לעבודות הרפת והרובוט עם עבודת 

המחשב שנלווית אליו, מקלים עליו מאוד.

חסרונות הרובוט - מגבלת כמות, יקר בקנייה, יקר גם באחזקה, קונה 
שקט עם ביטוח יקר, בעיות של חלב קיץ.

גם לדעתו של עובד נושא התחזוקה המונעת הוא קריטי ומרגישים בו 

מיד - הוא חוסך קימה בלילה והטרדות במשך היום. )"הרובוט ליד הבית 

ואני קם רק על הפסקת עבודה"(.

 - אחרות  חליבה  ולמערכות  לרובוט  זהים  המקצועיים  התחומים  כל 

הנושא הוא רפתני וקשור לאיכות הניהול.

נוספות,  טכנולוגיות  כמו-גם  הרובוט,  טכנולוגיית  ברפת,  צעיר  "כדור 

משמחת אותי מאוד כרפתן, לא רואה עצמי חוזר למכון החליבה. זה כיף 

אמתי למי שלא מפחד מטכנולוגיות וכיום זה כיף להיות רפתן"

ישראלי  עובד  של  עזרה  בחוץ,  הזוג  בני  עבודת  של  הנוכחי  התמהיל 
עם  לצאת  חופש  ביום,  פעמים  שלוש  ברפת  ביקורים  משרה,  בחלקי 
המשפחה לקחת אוויר - זהו התמהיל שמתאים לעובד יבין והוא גם 
יעזור  הגג  על  סולרי  גם   - שנים  לאורך  ברפת  שרידותו  את  יבטיח 
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