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רפת דובדבני בבית חלקיה
פרנסה ולימוד תורה

יוסי מלול בשיחה עם יוסי דובדבני

השיחה עם יוסי דובדבני בביתו שבמושב בית חלקיה הייתה מרתקת מאוד. להתחבר לעולם שבו התורה 
וההלכה קודמים לכל דבר אחר וגם הפרנסה כפופה לדינים ברורים של עולם התורה ופסיקות הרבנים. רפת 
גדולה, שותפות של ארבעה בני משפחה, תוצאות מקצועיות יפות וכל הילדים, בני דור ההמשך, עוסקים 

בלימוד תורה בלבד

ושב בית חלקיה הוא מושב חרדי אשכנזי, אנשי אגו"י ולשעבר פא"י מ
ונמצא דרומית מזרחית לגדרה. השם בית חלקיה מהפסוק בתהילים 

"חלקי ה' אמרתי לשמור דברך" 
מהונגריה,  שהגיע  הראשון  מהדור  גרעין  ידי  על  ב-1953  הוקם  המושב 
מפולין  הגיע  ז"ל  דובדבני  אברהם  ר'  גם  ומליטא אחרי המלחמה.  מפולין 
לבדו, עוד לפני השואה, עם גרעין של הפועל המזרחי ולאחר כמה תחנות 
את  ליישב  הייתה  מטרתם  ממקימיו.  והיה  חלקיה  לבית  הגיע  הוא  בארץ 

הארץ, לעבוד את אדמתה ולקיים את מצוות ארץ ישראל.

ר' אברהם בארץ חזר לחיי החסידות והתחבר לרבי מׅלעלוב )ׅלעלוב עיירה 
לפני  לירושלים  ועלתה  שנה   200 לפני  הוקמה  בלעלוב  והחצר  בפולין 
כ-160 שנה, יש לחסידות אופי ירושלמי והם חלק "מהיישוב הישן"(. בגמר 
המלחמה התברר לר' אברהם שהוא נשאר נצר אחרון, לאחר שכל משפחתו 

נכחדה בשואה הארורה.
ר' אברהם זכה לעסוק במה שאיוותה נפשו - לשלב ציונות עם חסידות וכך 
הוא הקים רפת קטנטנה לצד עבודות חקלאות. מלבדו היו עוד כ-25 חברים 

שהקימו רפתות קטנות ולהם מחלבה במרכז במושב, ליד המכולת...
עם חלוף השנים, ילדיו גדלו ונכנסו לעסק החקלאות והרפת, שהלך והתרחב 
יוסי  הוא  כשהצעיר  שותפים  ארבעה  יש  דובדבני  משפחת  ברפת  וכיום 
מאבק  שנות  שבע  אחרי  הצליח  יוסי  ז"ל.  אברהם  ר'  של  הנכד  דובדבני, 

במוסדות לרכוש מכסה על שמו ולהצטרף לשותפות עם אביו ושני דודיו.

רפת דובדבני
חשוב  ערך  ומצוות  תורה  בשמירת  הרואה  כ"י,  ילדים  לשמונה  אב  יוסי, 
ביותר ועיסוק ברפת הוא רק אמצעי לגדל את ילדיו בחינוך לתורה ולמצוות. 
ואכן, בניו עוסקים רק בלימוד תורה בישיבה. הרפת מנוהלת ע"פ דרישות 
ההלכה וכשיש שאלה או סטירה בין העבודה להלכה, רק האחרונה היא זו 

שתקבע, גם אם בשל כך, יצטרכו לספוג נזק כספי.
מנוהלת  הרפת  ליטר.  מיליון  כ-2  של  החלב  מכסת  בעלת  דובדבני  רפת 
"בסגנון קיבוצי-שיתופי", לכל אחד תפקיד מוגדר כאשר יוסי הוא כולבויניק 
למערכות  מחובר  והוא  ליונקייה  צמוד  ביתו  מגנבות.  לילה  ושומר  ברפת 
אזקה ומצלמות, ומעצם היותו הצעיר בחבורה מקבל עליו משימות מגוונות.

וכשיש  ההלכה  דרישות  ע"פ  מנוהלת  הרפת 
רק  להלכה,  העבודה  בין  סטירה  או  שאלה 
כך,  בשל  אם  גם  שתקבע,  זו  היא  האחרונה 

יצטרכו לספוג נזק כספי

יוסי עם דודיו ברפת לפני כעשור בית חלקיה - מושב שמשלב חסידות עם ציונות ועבודת אדמה
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במשק מחלקים שכר שווה לכל השותפים ורכב אחד המותאם למשפחות 
מה  כל  וקורא בשקיקה את  בענף  במה שקורה  מעורב מאוד  יוסי  גדולות. 
יש  ובענף  שנכתב בנושא הרפת והחלב. למד בהשתלמויות "שה"מ רפת", 
ממדיניות  ומודאג  קבלתו,  ודרכי  לוקר  מתווה  על  חריפה  ביקורת  ליוסי 

הממשלה לעתיד החקלאות במושבים. 
הרפת עובדת בצורה מודרנית ביותר - תכנת ניהול של צח"מ וגם משתמש 

ב"נעה" בצורה אינטנסיבית.
עבודה - בנוסף לשותפים יש ברפת גם עובדים גויים, תאילנדי ואריתראי - 
שניהם גרים בחצר, עושים את החליבות וגם עובדים בשבתות ובחגים. הם 

מקבלים יום חופש והשותפים מחליפים אותם באמצע השבוע.
ממשואות  בבלות  תחמיץ  מעט  מאמבר,  תערובת  לוקחים   - והזנה  מזון 
יצחק, את השחתות מכינים לבד, כולל תירס בדו-גידול )לדובדבני יצא שם 
של כבוד כמגדלי מספוא מצטיינים באזור הדרום(, מערבלים לבד עם עגלה 

וטרקטור ומאביסים במספר חלוקות ביום.
מדריך ההזנה הוא ד"ר עופר קרול ויש להם מנה איכותית עם תנובה של 
כ-40 ליטר חלב ליום. בעבר הזינו ללא תחמיץ כלל, אך עופר הצליח לשכנע 
יקרה שצריכה לקבל דלק  אותם להוסיף את התחמיץ. "הפרה היא מכונה 

איכותי, החיים שלה לא קלים ויש להקל עליה". 
גרעינים  נותנים  לא  והכי חשוב שבשנת שמיטה  עובדת בשבת  לא  אמבר 

תוצרת הארץ אלא מייבאים מנוכרים בעולם. 
ולא  ברפת,  "שמיטה"  ועל  שבת  ששומר  כמי  מוגדר,  הרפת  בענף  חרדי 
מסתמך על היתר מכירה - הנחיות "אוצר בית דין", זורעים לפני ראש השנה 

וקוצרים את החיטה לפני מאכל אדם עם מילוי גרעין"
את האוכל מחלק אביו של יוסי שגם עוזר לו. 

חומר  מוסיפים  בקיץ  ליותר,  או  ליומיים  מחלקים  חג  ובערבי  שישי  בימי 
משמר.

"בשבת התאילנדי מקרב אוכל כפי שהוא יחליט ואפשר גם עם טרקטור וזה 
מותר, כי זו עבודתו ואחריותו". התמונה שלי בעבר הייתה שיוסי מקרב אוכל 

עם קלשון, אבל פסיקה של הרב התירה לעובד הזר לקרב עם הטרקטור.
עמדות,   14 חליבה  במכון  פרות   190 ביום,  חליבות   3 חולבים   - חליבה 
ששודרג ברפורמה מצנצנות לחליבה לקו של צח"מ. החליבה היגיינית ויבשה 

ונמשכת כשעתיים וחצי. 
בהשגחת  באשדוד  הכפר"  "מחלבת   - פרטית  למחלבה  משווק  החלב  את 

הבד"ץ של העדה החרדית. זו מחלבה קטנה שאת החלב מקבלת משלושה 
בעיקר  החרדי,  המגזר  בעבור  מתנובה  משלימה  והשאר  קטנים  יצרנים 

המוסדי.
החלב איכותי מאוד ותמיד חורגים מהמכסה.

מתפללים שלא תהיה תקלה בשבת ואם תהיה כזו? אז שיהיה ברור - "אנחנו 
חיים על נסים".

"הכיפות  מאנשי  חלק  על  שמקובלת  גרמא"   - שבת  במערכת  "חליבה 
הסרוגות", לא מקובלת במגזר החרדי ולא סומכים עליה. "בכל מקום שיש 

יהודים צריכים להיות גם גויים, לכן התאילנדים הם חיוניים כל כך".

עבודה בשבת 
ידי הפועלים. ליהודי, רק מי שאחראי על  הזנה - קירוב אוכל וחליבה על 

מזון הפרות רשאי לבצע קירוב אוכל ידני. 
בריאות - אין חילול שבת לטובת צער בעלי חיים, גם לא לפיקוח נפש של 

הבהמה.
לווטרינר  לקרוא  ולסעוד אותה. אסור  יכול להקל עליה  אני  "פרה שוכבת 
הגויים  לעובדים  היה  מותר  זמין  גוי  רופא  היה  אם  בפרה.  לטפל  יהודי 

להתקשר ולקרוא לו.
אסור להחדיר מחט לווריד ולהקיז דם, אך מותר להזריק מתחת לעור".

ועושה  והשטריימל  הקפוטה  את  מוריד  אני  הכנסת,  בית  אחרי  "בשבת, 

אין חילול שבת לטובת צער בעלי חיים, גם לא 
לפיקוח נפש של הבהמה.

ולסעוד  עליה  להקל  יכול  אני  שוכבת  "פרה 
לטפל  יהודי  לווטרינר  לקרוא  אסור  אותה. 
היה  מותר  זמין  גוי  רופא  היה  אם  בפרה. 

לעובדים הגויים להתקשר ולקרוא לו.
אך  דם,  ולהקיז  לווריד  מחט  להחדיר  אסור 

מותר להזריק מתחת לעור

מכלית לפיזור שפכי הרפת בשדות המשפחה

יוסי מקרב אוכל עם את וקלשון עד שהרב התיר לתאילנדי לקרב עם טרקטור
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נדרשת  ולעתים,  שניתן  ככל  ומתערב  הפרות  מצב  מה  לראות  סיבוב 
התערבות ממושכת."

שנצטרך,  למקרה  לחליבה  גנרטור  וגם  לרזרבה  מכון  חלקי  יש   - חליבה 
הזרים מביאים את הפרות ועושים צינונים כי זה צער בעלי חיים, כשגרה 

של עבודתם גם בימי חול, 
אוסרים  החרדית  בעדה  אבל  ידי רבנים,  על  מותר  אמנם   - קיסרי  ניתוח 
הוא  כנראה,  וההסבר,  לנתח  מותר   - קיבה  היפוך  כשרותית".  "בהוראה 
פי  על  ולעשות  למשגיח  לקרוא  זמן  ואין  בדחיפות  עושים  קיסרי  שניתוח 

ההלכה ואילו בהיפוך קיבה, ניתן לתכנן ולהזמין משגיח ולעשות כהלכה.
הזרעה - אנחנו נוהגים שלא לעשות הזרעה ראשונה בחול המועד, אלא רק 

הזרעות חוזרות.
יונקים - "לי אסור לקחת קולוסטרום שנחלב בשבת והוא "מוקצה", אלא 
לוקח מהמקפיא ומפשיר במי ברז רגילים, כי במים חמים נכנסים גם מים 
קרים לדוד וזה אסור. הגוי רשאי לתת קולוסטרום ראשון וגם לחמם במים 

חמים ואני לא מתערב כי זו עבודתו הרגילה שהיא לצורך היונק".

האם אפשר להתפרנס מעיסוק ברפת? 
מה  כל  את  לילדים.  וחינוך  ומלבוש  אוכל  מהרפת  מביא  אני  להיום  "נכון 
בברכת  מאמין  אבל  לחסוך  מצליח  לא  ברפת,  משקיעים  אנחנו  שנשאר 
שמיים. גר בבית צנוע במשק שקנה לי אבא ומאז לא בניתי בית חדש וחיים 

בצניעות רבה".

האם אתה אוהב את העבודה ברפת?
מפרנסת.  וגם  מאוד  מעניינת  העבודה  חיים,  בעלי  עם  לעבוד  גאה  "אני 
בית  לפני  לעולם הבא,  נבוא  זה  ילדים, עם  וחינוך  לימוד תורה  אבל עם 
דין של מעלה - רפת ופרנסה זה רק אמצעי מועדף. נקווה לבריאות של 
עבודה  של  שנים רבות  עוד  בעניין  להתמיד  ושנוכל  השותפים  וכל  אבא 
ויובילו  "באמת"  לנו  וידאגו  ישכילו  הענף  שמנהלי  גם  נקווה  משולבת. 
ודבש"  "ארץ זבת חלב  לראות  ונזכה  לעוד שנים,  ובבטחה  אותנו בשקט 

 ".וחג מתן תורה שמח

מכון החליבה שודרג ועובדים בו בעיקר עובדים זרים

האדמו"ר מלעלוב קוצר חיטה למצה שמורה בשדות דובדבני

יוסי בסככה הגדולה והמושקעת ברפורמה

כת הגנבות בדרום פוקדת את כל הרפתות וכל החברים עומדים מ
הוא  יוסי  עצום.  הוא  הכלכלי  הנזק  כי  העת,  כל  המשמר,  על 

הצעיר במשפחה וממונה על מניעת הגנבות ברפת. 
למושב,  מסביב  עמודים   - "עירוב"  שנקרא  סמלי  גידור  יש  "אצלנו 
ואילו אני ברפת כבר עשיתי אזעקה, בניתי גדרות של ממש, התקנתי 

מצלמות וחוסם עם טרקטורים.
יש  אזעקות   1,000 כל  ועל  פעמים בשבוע   3 בלילה מהאזעקות  קם 

אחת אמת.
להפליא  מיומנים  הגנבים  כי  מאוד  מהירה  להיות  צריכה  התגובה 
ובתוך 4-2 דקות הם משלימים את גנבת היונקים ולכן צריך להגיב 
מהר. קרה לי שיצאתי יחף עם פיג'מה וזרקתי על הגנב אבן והצלחתי 

להבריח אותו.
בכל פעם מצליחים לגנוב לנו כמה עגלות ובעבר היה מצב שנשארנו 

בלי עגלות ואף קנינו בכפר חב"ד כשהיה אפשר והיה חסר לי חלב.
אחרות  דרכים  מוצאים  הגנבים  אבל  טובה  עבודה  עושים  מג"ב 

 ."ומתוחכמות
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