הגאונות של המערכת זו הפשטות
שלה – כל העבודה נעשית מאחוריי
הקלעים ,מה שאנו מזינים למערכת
משתלב עם התוכנה בצורה מושלמת.
רקע

רפת כפר הנוער בן שמן ,מנוהלת מזה  20שנה על ידי אורי יהושע
לאחר שניהל קודם את רפת קיבוץ דפנה במשך  30שנה .ברפת
 80חולבות והיא משמשת כרפת לימודית לנוער  .כפר הנוער בן
שמן נוסד כבית ספר חקלאי בו הילדים ניגשים לבגרות במגוון
ענפיי החקלאות ,וענף הרפת הוא אחד מהם .הרפת מנוהלת על
ידי אורי שמלמד ומערב בתיפעול הרפת את הנוער שלומד במגמת
הרפתנות .אורי מדגיש "חשוב לי מאוד שהמידע שהנוער מקבל
ברפת שלנו יהיה ברמה הכי טובה ומתקדמת מבחינה טכנולוגית,
על מנת שיוכלו לעשות עבודות מחקר ופרויקטים ,והמערכת של
 SCR/ALLFLEXאליה השתדרגנו לאחרונה מאפשרת לנו לעשות
זאת" .בנוסף ,מוסיף אורי "המערכת שקדמה ל SCR/ALLFLEX
היתה מערכת שהקשתה עלינו מאוד את העבודה ,המון התעסקות
וקשיים עם תגיי הרגל  -כמות גדולה של לכלוך שהצטבר עליהם
ומאוד קשה להוריד אותו מהתג ,ואף היווה סכנה לנוער מחשש
שיקבלו בעיטה מהפרה".
אורי הבין את גודל האחריות בעבודה עם התלמידים הצעירים ,ואחד
השיקולים שהנחו אותו בשידרוג הרפת היה שהיא תתנהל בצורה
בטוחה יותר" .הבנתי שאני צריך לשדרג את המערכת שלי (מכון,
תוכנה ,תגים) לטובת דור העתיד על מנת שהעבודה תהיה נוחה,
נעימה ,ובטוחה".

”הייתי המום מכמה פשוט להבין ולהשתמש במערכת ובתוכנה של
 ,SCRבלי רישומים וניתוחים מעמיקים – הוצאת הדוחות הנדרשים
בקליק ,פשוט וקל וידידותי למשתמש לעומת המערכת הקודמת שלי”.
אורי יהושע ,מנהל ,רפת כפר הנוער בן שמן

בכמה מילים:
שם הרפת :רפת כפר הנוער בן שמן
מיקום :בן שמן
גודל העדר 80 :חולבות
אתגרים:
•ייעול תהליכי העבודה
•שיפור הבקרה הניהולית ותהליך קבלת ההחלטות
•הקניית כלים טכנולוגים מתקדמים ובטוחים לנוער שלומד בו
רפתנות וחקלאות

מערכת:
•מכון שדרת דג  12עמדות
•מערכת ניהול  DFIIעם תגי צוואר מתקדמים מסוג LDn

תוצאות:
•ייעול תהליך החליבה ,ההזרעות ותהליך קבלת ההחלטות
•שיפור דרמטי של זיהוי ייחומים וניטור בריאות בעגלות
•העלאת רמות ההתעברות ושמירה על רמת תפוקת חלב גבוהה
•הקניית כלי עבודה משופרים ובטוחים לנוער הלומד רפתנות
•תוכנה ידידותית וקלה ללמידה לתלמידים

אתגרים

לא מעט אתגרים עמדו בפניי אורי כשעמד בצומת ההחלטה לגביי
שדרוג המערכת שלו:

 קשיים בזיהוי דרישות בקרב העגלות ,מצב העגלות שלו היה כלהזמן במינוס דבר שגרם לו להפסד כספי של כ  40,000שקל בשנה.
 מסך הודעות היה מסורבל ולא ברור ,ותוכנת הניהול היתה מורכבתוקשה לתפעול והבנה.
 לא היהממשק אוטומטי בין תוכנת הניהול ותוכנת ניהול עדר ארצית“נעה” עובדה שגרמה לכפל דיווחים ועבודה מסורבלת.
 קושי בתחזוקה היומיומית של תגיי הרגל במיוחד על רקע בטיחותהנוער .
 התגים התיישנו והפסיקו לעבוד והוא נאלץ לרכוש תגים חדשים כלהזמן – הוצאה כספית נוספת.
אורי הבין שהגיע השעה לשדרג את הרפת שלו“ ,חקרתי ובדקתי
בקרב קולגות שהמליצו לי על מערכת  SCR/ALLFELXשהיא מערכת
אמינה ובטוחה והשתכנעתי שאכן כך ,החלטה שהוכיחה את עצמה
ושידרגה לנו את הרפת בצורה משמעותית” מספר אורי.

תוצאות

על אף שהמערכת אצל אורי  3חודשים בלבד ,התוצאות כבר ניכרות
היטב .אורי מתאר עד כמה היה מופתע מפשטות התפעול של
תוכנת “ :DFIIלא הצלחתי להבין את פשטות המערכת – הייתי
המום מכמה פשוט להבין ולתפעל אותה ,בלי רישומים ובלי להעמיק
ולנסות להבין את הנתונים; אני מוציא את הדוחות שמתאימים
לי ורואה כמה פשוט וקל להשתמש במערכת לעומת המערכת
הקודמת שלי .אני מבין שאני עדיין לא יודע הכול ,אני עדיין לומד את
המערכת ומנסה להפיק את המירב ממנה ,לשמחתי אני מקבל תוך
כדי תנועה הדרכה ותמיכה מאנשי השירות שלכם שמלווים אותי
לאורך כל הדרך ,מה שעושה את התהליך כל כך פשוט וברור”.
עניין נוסף שלאורי מאוד חשוב הוא הפיקוח על הפעילות של
הנוער ברפת ,והשימוש בתוכנת זמן אמת DFIIוהאפליקציה לנייד
מאפשריםלו לעשות זאת בקלות ולהיות מעודכן בכל רגע נתון
בנעשה ברפת.
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לאורי היו חששות גדולים מתהליך החלפת הציוד במקביל לחליבות.
לדבריו צוות הטכנאים הגיע ועבד במקביל לחליבות ללא כל הפרעה
מה שהרגיע את אורי בהמשך התפעול של המכון .ביום שהסתיימה
ההתקנה ,הוא קיבל הסבר מפורט של תפעול המכון החדש ומיד
התחיל להפעיל אותו בצורה חלקה ללא כל דיחוי והפרעה.
בנוסף ,אורי מתאר את ההתייעלות של הרפת בנושא ההזרעות“ :יש
החלטות היום שאני צריך לקחת שהפכו להיות הרבה יותר פשוטות
וקלות לעומת התהליך הקודם שהיה מסורבל ,הייתי צריך לבדוק
ב 2מקומות (תוכנת נועה ותוכנת המפעיל) וכעת ,הכול מול עיני
בתוכנה אחת המתממשקת לנועה בזמן אמת ובאופן אוטומטי”.
נושא הליווי המקצועי היה מאוד חשוב לאורי ,אותו הוא מוסיף ומשבח:
“ השירות שאנחנו מקבלים מופלא ,הוא מתנהל בצורה כל כך חכמה
נוחה ונגישה  -טלפון אחד פותר לי את כל הבעיות .כל בעיה ,כל
תקלה הכי קטנה נפתרת בקלות רבה ומיידית ,מתחברים אליי מרחוק
ונותנים פתרון על המקום ,כמו כן יש גם את עניין פשטות החלקים –
התיקון והתפעול שלהם .פשוט תענוג וכיף לעבוד איתכם!”
גם התלמידים הצעירים מספרים על יתרונותיה של המערכת :מעיד
על כך יניב – תלמיד העולה לכיתה יב’ “ :מסך ההודעות מאוד מקל
את העבודה שלנו ,מראה כל פרה בצורה ברורה ,מה המאפיינים
שלה מכל הבחינות ,במכון הקודם זה היה מופיע לנו רק בקודים לא
ברורים .בנוסף ,גם התוכנה מאוד פשוטה וקלה ללמידה”.

תוצאות

מערכת  SCR/ALLFLEXשיפרה ושידרגה את הרפת החקלאית
בשלל היבטים; הרפת נמצאת היום בקדמת הטכנולוגיה מקנה
לנוער את הכלים הטובים ביותר ללימוד ,מחקר והשבחת דור העתיד
של הרפתנים ,ומצד שני פשטות המערכת מקלה על העבודה
איתה ביום יום ,והתיפעול הוא הרבה יותר קל ונעים .הנוער הבוגר
מלמד את הנוער הצעיר שמתחיל מהר מאוד לעבוד ברפת ,בצורה
בטוחה ויעילה יותר .אורי מסכם ואומר שלדעתו כל כפריי הנוער
צריכים לעבוד עם המערכת של  SCR/ALLFLEXלטובת דור העתיד
המשודרג של הרפת.

ומה לגבי העתיד?

דור העתיד חשוב ביותר לענף הרפת ,ואורי מאוד רוצה להמשיך
לקדם ולפתח את הרפת של הכפר ,להרחיב אותה ,על מנת להמשיך
ללמד ולפתח את הדורות הבאים של הרפתנים בצורה הטובה
והמתקדמת ביותר.

About Allflex Livestock Intelligence
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Allflex Livestock Intelligence is the world leader in the design, development, manufacturing and delivery of solutions for animal identification, monitoring
and traceability. Our data-driven solutions are used by farmers, companies and countries to manage hundreds of millions of animals worldwide. By
putting intelligent, actionable management information into farmers’ hands, our solutions empower them to act in a timely manner to safeguard their
animals’ health and wellbeing, while achieving optimal production outcomes for a healthy food supply. Allflex Livestock Intelligence is a livestock portfolio
of digital products within MSD Animal Health.
Through its commitment to the Science of Healthier Animals®, MSD Animal Health offers veterinarians, farmers, pet owners and governments one
of the widest ranges of veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services as well as an extensive suite of digitally
connected identification, traceability and monitoring products. MSD Animal Health is dedicated to preserving and improving the health, wellbeing and
performance of animals and the people who care for them.
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without notice. The only warranties for Allflex’s products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products
and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Allflex Livestock Intelligence shall not be liable for technical or
editorial errors or omissions contained herein.

