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ביקור רשמי
 רובוסים s והעוגן: מעברות - הקיבוצים של שותפות חפר״ ״רפת

חולבות. פרות 55□ חולבים
 ר\ושתי בין בהיותה הרפתנים בקרב רב עניין מעוררת חפר, רפת

 ליטר מיליון 9 לייצור ומושלמת חדשה רפת בבניית בעולם הרפתות
ביותר. מתקדמת רובוטית בטכנולוגיה חלב

 ניהל מעברות, קיבוץ חבר ישואלי, אייל

חפר, רפת מנהל והיום בקיבוצו הרפת את

 פרויקט וממקימיו, הפרויקט מהוגי היה

 עד רבים ולבטים גלגולים שעבר

 בשער כבר נראות התוצאות להשלמתו.

 ומסודרת נקייה לעין, יפה הרפת הכניסה.

 ותכנון דשאים מרגיע, חיצוני מראה להפליא.

 . מודרני מפעל אף מבייש שלא סביבתי

לקיבוץ מזרחית ״קקון״, בשטחי ממוקמת חפר רפת

 עם קשר נוצר ברפתות, הרפורמה התחלת עם העוגן.

 בשיתוף קונבנציונלית רפת להקים והוחלט העוגן קיבוץ

 לארץ נכנסו הרפת, תכנון במהלך הקיבוצים. שני

 התעשייה אנשי אלפא. בית לקיבוץ הראשונים, הרובוטים

 מאוד התלהבו תיעוש, לכיוון שדחפו בקיבוצים,

 זה. כיוון לבדוק בחום והמליצו אלפא בבית מהרובוטים

 ברצינות לבחון ההחלטה על שהשפיעו מהגורמים היו הם

 רובוטית. רפת על ״הליכה״ של אפשרות

נסיעות האמצעים: מירב ניתנו המחודשת לבחינה
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חפר ברפת
 חיצוני, כלכלן ידי על כלכלית בדיקה לאירופה,

 חולבות 650 בת רובוטית מרפת התרשמות

 ״מוצרי מפעל אנשי והשתתפות בהולנד

 מהיבטים הפרויקט בבחינת מעברות״

 היתכנות שיש היה נראה רבים. טכנולוגיים

 החדשה. לקונספציה ופתרונות סבירה כלכלית

במזרח הגדולה הרובוטית הרפת תכנון

 כושר חייבה הרפת הקמת לדרך. יצא התיכון,

 הרפת של ראשוניותה עקב ופיתוח המצאה

 חלב הולכת מבנים, רבים: בתחומים

 ועוד. בזבל, טיפול בקרה, מיכון, מהרובוטים,

 האנשים גם ״נרתמו אייל, אומר ״לעזרתנו״,

 ובאופן מעברות׳ ׳מוצרי חברת של הטכניים

שלא לנושאים פתרונות הביאו לשבח ראוי

 אתם״. להתמודד איך ידענו

 שחורים׳ ׳חורים ל תשובות לתת עלינו ״היה

 למיכלי הרובוטים בין הקשר כגון: גדולים,

 הולכת ביניהם, רציף דיבור המחייבים החלב

 התערובת זרימת גדולים, למרחקים חלב

 ועוד״, הביוב, בתעלות הזבל זרימת לרובוטים,

אייל. ומפרט מוסיף

 ״אמבר״, התערובת במכון תזונאי אופיו, שמעון

 שמעון, .2002 מיולי החל הרפת את מלווה

 מעבודתו נרחב וידע ניסיון בעל ותיק, תזונאי

 וצנוע שיחה נעים איש לה. ומחוצה בארץ

 ב״מתמור״ כתזונאי מעבודתו היטב לי המוכר

 בארי. קיבוץ ברפת נפלאות ושחולל

 משיטת בשונה בישראל, ההזנה ״במציאות

 צורכות תנובה גבוהות פרות באירופה, ההזנה

 התא ביממה. מרוכזים מזונות של ק״ג 20כ-

 כאלו כמויות של הקצאה מאפשר לא הרובוטי

 זמן בתא, הפרה של המוגבל השהייה זמן בגלל

 החליבה. וקצב הביקורים מספר פי על שנקבע

 ברפת הפרטנית ההזנה לשיטת היצמדות

 תאי של הפעלה מחייבת הישראלית הרובוטית

 ושינוי לרובוטים, מחוץ נוספים פרטנית הזנה

בהתאם. ההזנה שיטת

 והוחלט הזאת בדילמה התלבטה חפר רפת

 עם ״כולי״ בבליל ההזנה לשיטת להיצמד

 כפי מרוכז מזון הקצאת של מינימום

 באופן ברובוטים. הזמן מגבלת שמאפשרת

 הייצור רמת פי על מנה מתוכננת מעשי,

 מזון של הק״ג ״נשאבים״ וממנה המצופה,

 מנה נותרת באבוס ברובוט. שיסופקו מרוכז

 הקצאות ניתנות וברובוט יותר״ ״גסה מעט

 פי על הנקבעות ק״ג 6ל- 3 שבין תערובת

 מרחק התחלובה, מספר של קריטריונים

 התנובה.״ ורמת מהמלטה

 הגיע חפר, רפת עם עבודה של וחצי שנה לאחר

 בממשק ההזנה שנושא למסקנה שמעון

 מגבלה מציב ולא שליטה תחת מצוי הרובוטי

 הפרות של הביקורים ולמספר התנובה לרמת

במתקן.

הוא ההזנה. בנושא רק מצטמצם אינו שמעון

 תכנון לגבי עמדות, גם כמו וידע, ניסיון צבר

 ברפת בעבודה הרצוי והממשק הרפת

 שהרפת האתגרים את אוהב הוא הרובוטית,

 ניסיונו על ההסתמכות מציבה. הרובוטית

 חייב והדבר מעט לא לשנות לו גרמה הקודם

 רצונית רפת של למציאות מנטלית הסבה

 שלהם אמיתות כמה לעזוב )וולונטרית(.״יש

 ברפת. רצוני ממשק לאמץ מנת על הורגלנו

 החליבה מכון אל הפרות מולכות כפוי, במשטר

 ללכת הפרות ״מתנדבות״ רצוני, במשטר ואילו

 חשק לפרה ליצור אמור רצוני משטר לחליבה.

 להתאים חייב הרפת ממשק להיחלב. ללכת

לכך.

להיות חייב אך קטן להיות יכול ברפת, הצוות

 יותר להרבה לב לשים יש גבוהה. מיומנות בעל

 הממשק הקונבנציונאלית. ברפת מאשר פרטים

 חשיבה דורש רובוטית חליבה על הבנוי

 ברפת המאמץ רוב פרטים. לפרטי ממשקית

 תהסס שהפרה אסור בממשק. מושקע זה, מסוג

 במניעת בעצם, לעסוק, יש לרובוט. מלהגיע

 הלב תשומת להסס. לפרה שיגרמו בעיות

 הצלחה בין ההבדל את תעשה הקטנים לפרטים

 התאמתה לגבי ספקות יש לשמעון לכישלון.

 הבינונית השיתופית לרפת השיטה של

והגדולה.״

 הופתן אופטימי: נשאר הוא זאת ולמרות

 את לאזוח ויצליח זה״ את ״יעשה הישואלי

ישואל. לתנאי הוובוט
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 העגלות. היו החדשה, לרפת לעבור ראשונות

 כהלכה. עובד בזבל הטיפול שנושא היה נראה

 פרות כל עברו ,2002 יוני-אוגוסט בחדשים

 בקיבוציהן הישנות מהרפתות ומעברות העוגן

 הופנה המאמץ עיקר החדשה. הרפת אל

 בעצמן להיחלב הפרות ללימוד בתחילה

 בהרגליהן, שבויות שכידוע הפרות, ברובוט.

 אתר בחייהן: מאוד קיצוני שינוי באחת עברו

 תאי שונה, הזנה אחרת, חליבה שיטת חדש,

 ואחד אחד כל - יום סדר ושינוי רביצה

 בו נעשו וכאן כשלעצמו, לפרה טראומטי

 - הרפתנים לצוות גם חד. ובמהלך זמנית

 לשנות יש - פשוטים אינם פעם אף שינויים

 ולפנותן ישנות ותפישות חשיבה דפוסי

והשתנות. להתחדשות

 □,יחזו ל תשובות לתת עלינו ״היה

 בין הקשו ן:1נג גדולי□, ,שהווי□

 החחייבי□ ההלב להינלי החבשי□

 הלב הזלנת ביניה□, וציף דיבור

 התערובת זריחת גדולי□, להוהקי□

 בתעלות הזבל זויהת לחבשי□,

ועוד״ הביוב,

 סביב עבודה שדרשה אקלום, תקופת לאחר

 הצליחו אדירים, מאמצים והשקעת השעון

 לפרה, חליבות שלוש של יומי לממוצע להגיע

 במפרדת תקלה ואז, גדולה. היתה והשמחה

 הריפוד חומר את להחליף צורך והיה הזבל

נוספת קשה תקלה לנסורת. מחול ולעבור

 בהתפרצות מה, זמן לאחר הרפת על נחתה

 אלים מזן קולי מסוג עטין דלקות של חריפה

 התאמת תהליך רבות. פרות והפילה במיוחד,

 אך השגרה את והפריע ארוך היה התאים מצעי

 נוחיות לסיפוק הפתרון נמצא דבר של בסופו

טובה. ברמה וניקיון

 אלפא, לבית ״נסענו אייל, אומר פעם״, ״לא

 בישראל, הרובוטים הכנסת חלוצי שהם

 לפתור כיצד ללמוד מנת על ערן עם להפגש

 אותנו קיבל ערן נתקלנו. בהן שונות בעיות

 תודות כך על רבות. לנו ועזר יפה בצורה תמיד

 טובה לא עדיין הפרות התעברות גם לו.

 הדרישות זיהוי דייה. ברורה שאינה מסיבה

 בקרב בעיקר נקלט, אינו הזרע ואולם תקין

ונחקר מטופל הזה הנושא המבוגרות. הפרות

 ובשיתוף המקצוע אנשי טובי ידי על כרגע

 מהיר. לפתרון תקווה תוך שיאון,

 הרפת של הגדולות שהבעיות הרגשה ישנה

 מהבעיה להתעלם ניתן לא אך נפתרו.

 מחייב והדבר הרפת על הרובצת המימונית

הבנקים. מול ההסדר לשינוי אותנו

 נשתנובת תהיה בעינינו הצלחה

 ליטר 11,500 על תעהוד לפרה החלב

 עובדי□, 6 ע□ לפחות, בשנה

 ביצוע תוך לעובד( ליטר ]היליון

 לשיטה. ההתחייבות ההתאהות

 עובדי□״. 8 היו□ עובדי□ בופת

לש□ שיגיע האהין אייל

 הרפתות ומקימי הדרך מפורצי כחלק

 רפתני את משרתים אנו בישראל, הרובוטיות

 לקחים והפקת לימוד תוך שנצבר הידע ישראל.

 רובוטיות רפתות הקמת יאפשר נכונים,

 הרפת להצלחה. טובה אפשרות עם נוספות

 מביעים והעובדים מאוד מאתגרת הרובוטית

 בעל להיות חייב הצוות בעבודה. רב עניין

 הצוות זה. מסוג לרפת מתאימים כישורים

 להוקיר ויש מאוד ואכפתי מסור חפר ברפת

 הגדול בשינוי הרבה ההשקעה על אותו

יחד. שעברנו

 לפרה החלב כשתנובת תהיה בעינינו הצלחה

 6 עם לפחות, בשנה ליטר 11,500 על תעמוד

 ביצוע תוך לעובד( ליטר )מיליון עובדים,

 עובדים ברפת לשיטה. המתחייבות ההתאמות

■ לשם. שיגיע מאמין אייל עובדים״. 8 היום

והמטופחת הנקה ברפת ם’המשרד מבנה
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