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להיות רפתן מושבניק זה...
הרפתן המשפחתי נמצא בימים אלה בסערה גדולה - לרבים מחברינו במשק המשפחתי יש תחושה שאין 
ואופן עבודתם. פנינו לכמה מהם בכל הארץ לשתף את כולנו בהבנה ולתת  מבינים אותם, את צרכיהם 

כותרות - להיות רפתן משפחתי זה...
גם אישה אחת נעתרה לבקשה ושיתפה אותנו בחוויות שלה לאורך שנים:

מהנעשה בענף

1. רפתן ותיק בצפון
לראות ברפת דרך חיים לפני הפרנסה.  .1

רפתן שמקבל את כל ההחלטות ברפת - הוא הפועל, הקניין, הגזבר...  .2
מערכות  בכל  תחזקן  ביובן,  אינסטלטור,  רתך/מסגר,  ניקיון,  עובד 
החליבה )ישנם כאלה ואחרים שמשלמים(, פירוק והרכבה של מערכות 
החליבה-מנועים, משאבות, רכיבים אלקטרונים, פתרון בעיות חליבה, 

הבנה בממשק נכון.
להיות כמעט חצי וטרינר, המלטות, קדחת חלב, קטוזיס, הבנה בדלקות   .3
עטין, הבנה ברווחת הפרה, הסתכלות טובה - גילוי דרישות ומחלות 

)מרגישה טוב, לא מרגישה טוב-מדידת חום(.
חי ונושם פרה. בכל מקום שבו תימצא - הראש חושב מה עוד יכולתי   .4

ולא עשיתי.
ידו בכל ויד כל בו.  .5

לעשות סקר שווקים בכל הקשור לחומרים ושירותים ברפת.  .6
חשבונות,  נכון  לקרוא  חשבונות,  בהנהלת  רחב  ידע  עם  להיות  חייב   .7
לדעת להוציא חשבוניות. להיות בקי במשא ומתן על מכירת פרות מול 

סוחרים ממולחים.
בקי בגידול העגלות ובהזנתם.   .8

מה  כל   - והילדים  האישה  של  יומיומית  עזרה  ללא   - מכל  החשוב   .9
שנכתב היה נעשה אחרת עם עלויות אחרות.

בעבודה  אם  משפחתי,  רפתן  בלהיות  מלאה  השותפה  הנה  האישה   .10
פיזית ואם בליווי מאחור.

מעבר  ברפת  להשקיע  שצריך  ההשקעות  היקף  על  בחרדה  להיות   .11

לסכומים האדירים שכבר הושקעו.
לתהות, כל פעם מחדש, האם יהיה בן ממשיך לכל המפעל הגדול הזה.  .12

יישארו  והמבנים  יימכרו  הפרות  וכל  יום  שיגיע  מהמחשבה  להימנע   .13
ריקים ואני אהיה בׅריק אחד גדול.

 

2. רפתן צעיר בדרום
כולנו  שנצא  לעולם  סיכוי  שאין  בידיעה  משפחתית  חופשה  על  לפנטז   •

לנופש )כי הרי מישהו חייב להישאר ברפת(.
והכל  פרות  רפת,  לך  שיש  הספר,  כילד בבית  בהתלהבות,  לכולם  לספר   •
להגיע  תוכל  בתוכך שלא  להתבאס  בדיוק,  השנייה  באותה  מגניב  אבל 

למשחק שארגנו החברים, כי יש לך עבודה.
לעשות חג אצל סבתא במושב ותוך כדי, לעזוב באמצע הארוחה, שלוש   •

פעמים לפחות, כדי "לעשות סיבוב" - כי בטוח שהלילה יגיעו גנבים...
מחויט וחולצה  המרבץ עם מכנס  תוך  אל  בלילה,  בשתיים  לקפוץ   •

מכופתרת, חצי שיכור, אחרי בילוי, כדי לשחרר עגל שנתפס.
לא  שלעולם  בידיעה  אך  בהתלהבות,  חדש   4X4 שטח  רכב  לקנות   •

באמת  תמצא את הזמן לרדת אתו לשטח...
לספר לכל הבחורות שאתה הבעלים של הרפת, בפוזה של "מנכ"ל גוגל"   •

ולהסתובב עם בגדים מלאים בחרא מהבוקר עד הלילה...
לבכות על כמה שקשה אבל ליהנות מכל רגע.......  •

לשמוח על פרה שהתעברה יותר מאשר על אשתך שנכנסה להיריון   •
לשמוע את אשתך מספרת לכולם שהייתה שמחה, אם היית מקדיש לה   •

בובלה בלוך שנות ה-80 בנהלל מכון חליבה במושב בטחה בנגב  - 1966
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חצי מהזמן שאתה מקדיש לפרות שלך. 
להיות מנהל, פועל, מכונאי, תזונאי, וטרינר, סוחר, איש רכש, יונקיסט,   •

וכל מה שאפשר לחשוב עליו. 
להגיע לאוניברסיטה בשיעור ראשון ולא להבין למה כולם נראים עדיין   •

חצי ישנים )כשאתה ער מ-4 בערך(. 
בבוקר  יש  כי...  הראשונה  המנה  אחרי  מאירוע  לברוח  מצוין  תירוץ   •

חליבה...
ולענות   לחלוב?  שסיימת  אחרי  לעשות  יש  מה  ששואלים,  לכעוס   •

"כלום, סתם, עולים לישון עד הערב". 
לצחוק ששואלים  "אתה רפתן ? ממש לא רואים עליך"  כאילו ציפו ממך   •

להסתובב בקניון  עם מגפיים וסינר. 

דורות  שלושה  של  - במשפחה  משפחתי  3. רפתן 
רפתנים בדרום

אין רפתן משפחתי- יש משפחה של רפתנים, מאחר ואת סדר היום לכל   .1
המשפחה קובעת הרפת.

השילוב של רפת ומשפחה הוא 24 שעות ביממה.  .2
אהבת הענף עד רמה של הובי- הנחלת זאת לילדך, זכית בדור המשך.  .3

הרפת מתקדמת כל הזמן )ידע + טכנולוגיה + הייטק( - לך עם זה בקצב   .4
שלך, אבל אל תישאר מאחור. חוסר התקדמות ישאיר אותך בפער שלא 

תוכל להדביק אותו.
הרפת במשק המשפחתי חייבת להיות הענף המוביל במשק. יתר הענפים,   .5

אם ישנם, יהיו תמיד משניים.
תשאף לשפר כל הזמן את איכות ונוחיות העבודה ברפת לרווחת הרפתן   .6

ולרווחת הפרה.
תהיה  העבודה  שסביבת  ככל  ברפת,  זמנך  רוב  את  מבלה  אתה  ממילא   
במקום  חי  שאתה  הרבות  מהשעות  תהנה  כך  יותר,  ונקייה  יותר  נוחה 

העבודה - תשתיות, ציוד, תחזוקה, ניקיון, איכות סביבה.

4. הרפת שלי, הבית שלי, המשפחה שלי
רפתנית, מושבניקית, אמא, הכול במשרה מלאה ברמת הגולן

הרפת שלי, הפרות שלי
הבית שלי, המשפחה שלי

החיים שלי
לקום כל בוקר עם שיר בלב

שגרת חיי אמא רפתנית
הפרה תגיע כל יום באון
לתת את תנובתה בחדווה

החצר מאווררת ומקולטרת
המדרכים נקיים מזבל רטוב

האבוס נקי, מוכן לקלוט בליל טרי וריחני
הפרות מצוננות, רובצות ומרוצות

איזה פסטורליה
שגרת חיים ברפת

ובבית, הרצפה שטופה ונקייה
החדרים מאווררים

מהמטבח עולים ריחות ערבים
איזה פסטורליה
שגרת חיים בבית

לפעמים קשה, פרה חולה
התייעצות עם וטרינר - להזריק, להשקות

לדאוג לטיפול הנכון מהרפתנית

לפעמים הילד חולה - תרופה, חיבוק
מנוחה ועידוד מאמא

השכמתי לחליבות
השכמתי לילדי

צמחתי, התבגרתי, למדתי, טרחתי
דאגתי, ואהבתי ברפת ובבית

הילדים משכילים
הרפת מצטיינת

כל יום עם שיר חדש בלב

היום עננים כבדים וקודרים
מאיימים על שיר עמל חיי

ליום חדש במשק המשפחתי שלי
אמא רפתנית

רפתנית משפחתית, אמא, בית - הכול במשרה מלאה
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