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במכון החליבה.  במקום החליבה  לרפת  הרובוט  נלהבים מאוד מהכנסת  היוגב  קורן ממושב  ועדה  קובי 
ממשק החליבה החדש עשה להם שיפור מהותי באיכות החיים, בשגרת העבודה, בקשר עם הפרות וגם 

התוצאות המקצועיות והכלכליות השתפרו מאוד - מפגש עם רפתנים שמחים

ושב היוגב עלה על הקרקע ב-1951 בעמק יזרעאל מול קיבוץ מגידו, מ

הראשון  המחזור  בן  הוא  קורן  קובי  פעילות.  רפתות   17 בו  ויש 

השנים  שכל  יחזקאל,  כפר  ממושב  צבי  בן  לעדה  נשוי  במושב  שנולד 

עובדת ופעילה ברפת ולהם 4 ילדים בוגרים, שעוסקים בתחומים שונים 

)שאינם רפת(.

ב-1985 חידש קובי את הרפת המשפחתית לאחר תקופת סגירה וקנה 

מכסות - כיום יש לו 660,000 ליטר אחרי קניות מסיביות ברפורמה.

בני הזוג, רפתנים כל השנים, והם חלבו לבד את הפרות. לקובי יש גם 

אותו  מצאה  כך שהרפורמה  הזמן,  כל  ושיפץ  בנה  והוא  טובות  ידיים 

מוכן - הוא הרים את הגגות וסגר את כל הרפת. 

את הרובוט הכניסו לפני כשנתיים והם מרוצים עד מאוד.

הרובוט הושתל במכון החליבה הקיים וכל המעברים נשארו, כך גם חצר 

ההמתנה שהפכה לחצר הרובוט והכול נראה פתוח מאוד.

קובי חי ונושם רפת, כל היום, כל הזמן - מכיר היטב את רזי המקצוע 

רפתן  היה  ומתמיד  מאז  הארצי.  ובענף  במושב  שקורה  מה  את  וגם 

מצטיין, זה הלך עם עבודה קשה מאוד כי הם היו צעירים ויכלו לה.

לי  שעמם  הפסיכולוגי,  אלא  המקצועי  בתחום  לא  "זה   - רובוט  למה 
ברפת, חלבנו לבד, התבגרנו והילדים לא עמדו בתור לקחת את המשק. 

מיצינו את עניין החליבות והכנסנו רובוט. מאוד חששנו בכניסה אך, 

במבחן התוצאה, אנחנו מרוצים מאוד וכיום יש גם סולרי על הגג. 

שלו  הנפשי  מהשקט  הביטחון  את  לי  נתן  מיבנאל,  קרמר  נועם 
ומהמסירות. בלי שהתכוון, שכנע אותי לקנות רובוט.

לקובי ולעדה יש רפת מצטיינת מאוד בביצועים המקצועיים שלה. קובי 

שמח להראות לי את הנתונים במחשב על התוצאות ביממה האחרונה 

נובמבר  בחודש   - האחרונות.  השנים  פני שלושת  על  ההתפלגות  וגם 

האחרון, ביום אקראי, התנובה לנחלבת הייתה 39.3 ליטר ליום, שומן 

- 3.88%, חלבון - 3.44% וסת"ס 170. גם גרף התנובה השנתית בתכנת 

השנים  שלוש  במהלך  בחמ"מ,  וקבועה  רציפה  עלייה  על  מראה  נעה 

האחרונות.

עזרה בעבודה
לדעתי,  אפשר,  הרפת  "בענף   - תאילנדים  מעסיק  לא  קובי  כעיקרון, 

להסתדר בלי עובדים זרים, החזקתי משק בלי פועל במשך חצי שנה, 

בנוסף לפרות יש לנו 500 דונם לגידול מספוא ועושה הכול לבד" עדה 

עדה וקובי קורן - על שלט הכניסה כתוב - עבודה קשה וחלומות

חלבנו לבד, התבגרנו והילדים לא עמדו בתור 
לקחת את המשק. מיצינו את עניין החליבות 
אך,  בכניסה  חששנו  מאוד  רובוט.  והכנסנו 
וכיום  מאוד  מרוצים  אנחנו  התוצאה,  במבחן 

יש גם סולרי על הגג

קובי ועדה קורן
מושב היוגב

המודל המצליח

הרובוט נשתל במתחם מכון החליבה הישן
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חלתה וקובי הזעיק את הפועל חזרה.

אני  זאת,  אף  ועל  תאילנדי  מעובד   2 פי  מקבל  אצלי  שעובד  "הפועל 

מתפרנס מהרפת בכבוד.

לי  יש   - בלבד  שלי  לפרות  אוכל  ומכין  לעצמי  עושה  אני  המזון  את 

וזה ענף שעוזר לרפת. קונה  בור תחמיץ ומתבנים, עובד עם קבלנים 

תערובת מאמבר )עופר היה התזונאי שלי שדיברתי אתו פעמיים בשנה( 

- לא משנה את המנה בכל יום"

במושב יש 17 רפתנים כולם בנויים היטב אחרי הרפורמה, מהם יש 4 

רפתות עם רובוטים - הרובוט הקפיץ אותם כי הם חזרו לדעת מה קורה 

ברפת". החליבה עם תאילנדים מנתקת במידה רבה את הרפתן ממה 

שקורה עם הפרות.

תפוקה ותנובה - "הרובוט חולב 3 פעמים ביום במקום 2 שחלבתי קודם. 
של  ראשונה  בשנה  לבד.  חלבנו  כי  חליבות   3 על  חשבתי  לא  מעולם 

הרובוט ייצרתי כ-700 אלף ליטר בלי לחץ. היום הרובוט נמצא במנוחה 

4 שעות, חולב 50 פרות ועושה 160 חליבות ביום.

אני עושה סלקציה על התנהגות, גם אם היא בתנובה גבוהה, כי הפרה 

לא מגיעה לרובוט - נעשיתי מפונק ולא רוצה פרות עצלניות.

פרות שהיו בינוניות באו הרבה לרובוט ונעשו מצטיינות. כיום מכירים 

את הפרות עם האופי שלהן.

תקלות - הרובוט הוא כלי אמין מאוד, לחברה יש שירות טוב וכל רבעון 
מגיע איש שירות לבצע טיפול תקופתי.

יש לי מכונת חליבה ניידת ואני משתמש בה, אם פרה מתנדנדת אחרי 

המלטה ולא יכולה לעלות על בטון - כבר הרבה זמן שהיא מובטלת.

הפרות  את  מביא  התרגלתי,  כך  כי  ב-04.00  מתחיל  אני   - היום  סדר 
בארוחת  אני   07.00 ועד  אוכל  מחלק  הסרבניות  את  מכניס  לחליבה, 

בוקר. אחר כך אני פנוי כל הזמן לנושאי הניהול האחרים.

המיוחד ברובוט - הרובוט מוסיף חלב ולא רק בגלל תוספת החליבה.
הרובוט הוא כלי ניהולי פנטסטי ובשילוב עם הנעה הוא עושה עבודה 

נפלאה. אנחנו מסתובבים הרבה ברפת וזה כלי מעולה.

כמכונה  עצמו  את  הוכיח  והרובוט  פעמיים  חושב  הייתי  לא  בדיעבד, 

מאוד טובה. 

הרובוט מביא לקשר מדהים עם הפרות - כיום מקבל הרבה יותר מידע 

מבעבר.

טוב  זה   - הפרות  בריאות  בבחינת  טוב  כלי  היא  גרה  העלאת  מדידת 
בעיקר לפרות אחרי המלטה וזהו מדד שמאפשר לראות גמגומים, לפני 

בדיקת רופא.

הזנה - "נושא כבד  ומורכב, אני מקבל את ההמלצות של עופר למינימום 
למצב  בהתאם  לבד  תערובת  משנה  הרובוט  במאביסים.  תערובת 

בתחלובה. אנחנו נותנים קבוע 7 ק"ג לפרה והן אוכלות 6 ק"ג.

המאביס  ק"ג.   3 אוכלת  היא  דקות  וב-10  בדקה  גר'   600 אוכלת  פרה 

משלים אחרי החליבה את הכמות שנאכלה ברובוט.

המנה שלי קבועה - אני לא משנה הרכב מנצח כי הכול טוב

מהירה  התגובה  כי  מזון,  מרכז  במקום  עצמית,  להאבסה  יתרון  יש 

יותר. 

חבר'ה שקונים רובוט חדש יכולים להסתדר בלי המאביס".

משיכת פרות לחליבה ברובוט - "הכניסה חופשית ואין שערים חכמים, 
אין ממיין לפני הרובוט אלא שער אחד חד כווני, אחרי החליבה )כדי 

שהפרות לא יחזרו לרובוט(.

בקיץ יש 3.5 ביקורים ובחורף יש כ-3 חליבות. יש השפעה של מספר 

המבכירות והדרישות. מצנן בחצר ההמתנה"

בריאות - "ממש בסדר, הקטנו את העדר בגלל הרובוט ויש יותר מקום 
בסככה ואין בעיות רגליים, עצירות שליה יותר נדירות. מוסיף השלמת 

מזון ליבשות ויש מעט מאוד בעיות המלטה".

דלקות עטין - "לא היו שנה שלמה, ירדנו בשימוש בתרופות, אין בעיות 
עם עטין על הארץ.

כולל  ליטר,   40 16% מהפרות עם  ביום אחד  הוצאנו  לרובוט  בכניסה 

שתי עתודות וזה היה כואב מאוד."

החסרונות של הרובוט - "צמוד לטלפון ואף זה לא נורא - היינו ביום עיון 
והרפתנים עם מכון החליבה קיבלו יותר אזעקות מאנשי הרובוט."

קובי אפילו מוסיף המלצה לקיבוץ - "אם צריך להשקיע במכון ואפילו 
צריך להשקיע  לא  זה טוב אפילו אם   - ברובוט  אז שישקיעו  קצת 

  ."כלל

ובשילוב  פנטסטי  ניהולי  כלי  הוא  הרובוט 
אנחנו  נפלאה.  עבודה  עושה  הוא  הנעה  עם 

מסתובבים הרבה ברפת וזה כלי מעולה.
והרובוט  פעמיים  חושב  הייתי  לא  בדיעבד, 

הוכיח את עצמו כמכונה מאוד טובה




