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משפחת גבאי ארטרכט יכולה לשמש דוגמא להעברת השרביט מדור לדור. זה לא שאין 
בעיות אך אם המשפחה מלוכדת ויש בן ממשיך המגיע עם המון רצון ואהבה, הבעיות 

פתירות. האב גיורא, האמא אפרת )גבנית בחסד עליון( והבן הממשיך אוהד, לא מוותרים 
ומאמינים בענף החלב אך יחד עם זה, יש לא מעט חששות ושאלות לגבי העתיד •

רפת גבאי, אוהד גבאי "אם לא 
היינו אופטימיים לא היינו חקלאים"

משפחת ארטרכט הגיע לנהלל בשנת 1927 סבא וסבתא של 
אפרת, הם הגיעו עם שני ילדים, אבא של אפרת מתיתיהו 
ואחותו ביבה מאז המשפחה נטעה שורשים בנהלל. הרפת 
נוסדה בשנות העשרים המאוחרות והחלה עם כמה פרות 

בודדות ונמצאת עדיין באותו משק. מתיתיהו התחתן עם מיה 
מתל עדשים. אפרת פגשה את גיורא ממושב מרחביה והאהבה 
פרחה. כך, בכמה משפטים, אפשר לתאר בקלות את החקלאות 

בעמק יזרעאל בכלל ובנהלל בפרט, אנשי אדמה הנאחזים 
בקרקע, לעיתים בניגוד לכל היגיון.

מאמינים בחקלאות
גיורא אביו של אוהד "בשיחות על עתיד המשק עם הילדים, 

שאלנו מי מוכן להיות במגפיים ולעבוד ולאחר דיונים 
במשפחה הוסכם על כולם שאוהד הוא מתאים. בן ממשיך 
זה לא עניין פשוט, בהגדרה. החוכמה היא לשחרר וחילקנו 

את תחומי האחריות, יש כבוד, יש סבלנות ובעיקר אוהבים 
את העבודה. בגדול אנחנו צוות העובד ביחד״. אוהד שלמד 
הנדסאי בעלי חיים ברופין ״תשמע אני שלם עם המחשבה 

לעסוק בחקלאות, למרות שחברים שלי שגרים במרכז 
מרוויחים יותר ממני. אני מאמין בחקלאות ולא רואה את 

מושב נהלל

מחשבון לבדיקת רמת המיקוטוקסינים במשק
olmix.com/evaluator

בטכנולוגיה חדשנית
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סופחן רעלנים מתקדם-

• מיקרוגרנולה - פתרון ייחודי למרכזי מזון
• סופח טווח מיקוטוקסינים רחב במיוחד

• דיאגנוסטיקה

 הסופח רעלנים היחיד שנמצא סופח 40% מהדון
ועד 60% מהפומונזין בבדיקות מעבדה

ניתן לקבל פרטים על תוצאות מובהקות בארץ
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עצמי עוסק בדברים אחרים. מאוד נהנה לעבוד עם ההורים 
ומקווה שאוכל לעבוד איתם עוד הרבה שנים קדימה". באשר 
למצב הלא ברור ועתיד הרפת המשפחתית אומר אוהד "אם 

לא היינו אופטימיים לא היינו חקלאים למרות שבזמן האחרון 
לקחו לנו את הגאווה. חלק מהקושי ברפת מעבר לרווחיות 

הנשחקת, זה שרמת ההתעסקות שלנו ברגולציה היא פשוט 
בלתי נתפסת אתה כל היום עסוק בן הזיז את המקלות 

שדוחפים לך לגלגלים״. רפת גבאי בעלת מכסה של כמיליון 
100 חולבות, רפת רובוטית, מרכז מזון נהלל, חלב משווק 

לתנובה. יש להם גם 50 עגלים בשנה לבשר אך אוהד אומר 
״המחשבה היא להפסיק עם הבשר כי זה פשוט לא משתלם".  
גיורא "יש מונופולים והם פשוט גמרו את הענף. שורש הבעיה 

לדעתי זה המונופולים והיבוא אלו שתי הבעיות הקשות של 
הענף. לצערי בחמש השנים האחרונות זו המגמה בארץ״

תגידו, למה יצא שם רע לרפת הרובוטית?
אוהד ״זו איזו שהיא מגמה, מי שטכנולוגית חושש אז תהיה 

לו בעיה. הדור הוותיק יותר חושש מקידמה וטכנולוגיה. כיום 
הסיבה ששרפת רובוטית לא מצליחה, כי יש לזה שם רע וגם 

החברות ברחו מהעניין. וכעת בגלל שאין הרבה רפתות בארץ 
עלות התחזוקה יקרה וקיים לכאורה חשש״.

איך עובד אצלכם הממשק הרובוטי?
גיורא ״אנחנו מאוד מרוצים, אוהבים את סדר היום. הכל 

מחובר לסלולרי ולמחשב ואם יש בעיה עם אחת הפרות או 
עם הרובוט, אז היום גם יש מצלמות ככה שאנחנו לגמרי 

מרושתים. אנחנו מחפשים את הטכנולוגיה, רצינו להשקיע 
אבל כעת הכל בהולד ומחכים לראות מה יקרה״. אוהד מוסיף 

״אני חושב שזה העתיד, בפירוש, המיכון חוסך כוח אדם 
ועלות העבודה מתייקרת בכל מקום מחפשים איך לחסוך 

ורובי טריקה זה בפירוש חלק מהעניין״.
האב גיורא, האימא אפרת והבן אוהד לזוג עוד 3 ילדים וכמו 

שגיורא אומר כולם עם גנטיקה של חקלאים. 

אז יצא לכם טוב?
אפרת ״אני מקווה שכן, עבדנו על זה" מחייכת אפרת 
וממשיכה "כיום יש לנו 3 ילדים בנהלל והרביעית אם 

תרצה תוכל להיות כאן. אנחנו באופן כללי המון המון סביב 
החקלאות, אנחנו בעצם מעין משק אוטרקי, תמיד גינה תמיד 
עצי פרי, עשיית גבינות, רפת. מילדות גדלתי כאן שיש במשק 

הכל, אז כובשים ירקות ופירות ועושים מיצים שימורים 
וריבות. האמת מאז התיכון אני בעניין של גבינות, גבינות אני 

עושה כל השנים, העמקה רצינית בתחום זה משהו כמו 12 
שנים. בחמש שנים האחרונות מ-2015 אני מעבירה קורסים 

לייצור גבינות במשרד החקלאות. ובמקביל התחלתי ללמד איך 
עושים גבינות אצלנו במשק. החלום לעשות מחלבה ולייצר 

תמיד ישנו אך בינתיים הוא נגנז״. 

על העתיד? 
אפרת ״הדילמה קשה והשאלה האם לא הכנסנו את הבן 

ממשיך למבוי סתום, זו בהחלט דילמה. עובדים קשה בכדי 
להיות אופטימיים ומקווים שיהיה טוב. אנחנו בהחלט 

מדברים על העתיד אחרי הכל מדובר בעתיד שלנו״.
גיורא ״אנחנו היום יותר בכיוון של סולארי, באשר לרפת 

אנחנו מחכים לראות מה יהיה בארץ. אם היית שואל אותי 
לפני שנה הייתי אומר שאין סיכוי שאסגור את הרפת, כיום 

אני כבר לא יודע, העתיד בכלל לא ברור. יש משבר עמוק 
בחקלאות בכלל ובמושבים בפרט וזה דבר לא פשוט שהמדינה 
תצטרך להחליט אם היא רוצה חקלאות ישראלית בעתיד״. ▲

מאמין ברפת הרובוטית. גיורא

מדברים על העתיד. אפרת

העתיד שלי הוא ברפת. אוהד


