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קצת על הרפת ביסודות

המושב השיתופי יסודות יושב מדרום מזרח לגדרה והרפת מהווה מרכיב מרכזי בפרנסת היישוב. 
לנושא   - הקורס  החליבה  למכון  כחלופה  הרובוטית  השיטה  נבחרה  ולבסוף  גדולות  היו  ההתלבטויות 

הכשרות היה משקל משמעותי בהחלטה

סודות הוקמה קצת לפני קום המדינה בגרעין באזור כפר סבא ובהפוגה י
הראשונה במלחמת השחרור, עלו על הקרקע שבה היום יסודות נמצאת 

)קצת למעלה בגבעה(.
הרפת ביסודות התחילה, כמו הרבה רפתות, עם פרות בודדות שנחלבו ביד

ובהמשך ברפת "קשירה" במכונה ידנית.
בהמשך, הרפת גדלה ובנו מכון חליבה ששודרג כמה פעמים והפעם אחרונה

בשנות השמונים !!
לפני כ-6 שנים, לאחר שיסודות עברה תהליך התייעלות והפרטה, התחלנו 

לחשוב על שיפוץ והרחבה של מכון החליבה.
הסתובבנו ברחבי הארץ על מנת ללמוד מאחרים ולאחר התייעצויות רבות, 
ויכולת  מקום  של  רצינית  מגבלה  עם  ישן,  כך  כל  במבנה  ששיפוץ  הפנמנו 
סמוך  חדש,  במיקום  חדש,  מכון  לבנות  ועלינו  רלוונטית  לא  להתרחב, 
לסככות החולבות ואז עלה הרעיון לבדוק את היתכנות החליבה הרובוטית.
במשך כשנתיים למדנו והתלבטנו, עד שהוכרע על מעבר לחליבה רובוטית

.LELY והוחלט לרכוש 5 רובוטים של חברת
לפני שנתיים עברנו בפועל לחליבה ברובוטים.

היתרונות המיוחדים ליסודות כמשק "חרדי" בחליבה ברובוטים 
חליבה בשבת - התלות בעובדים שאינם יהודים פחתה, מספיק עובד אחד
להפעיל את הרפת בשבת. למעשה, מבחינת הרובוטים, באם לא תתרחש 

שבמקרים  כך  אותם,  שנבקר  מבלי  שלמה  שבת  גם  לעבור  אפשר  תקלה, 
מיוחדים מספיק רק כונן שאינו יהודי

החלב  כשרות  מבחינת  שגם  כך  לגמרי,  אוטומטית  החליבה,  פעולת  עצם 
זה מצוין.

- הרובוטים מותאמים  בהמה שאינה טהורה  לחליבת  עוד נושא שקשור 
אך ורק לחליבת פרות, כך שאין חשש לחליבת בהמה שאינה טהורה, למשל 

גמל.
וכמובן, בכל מקרה לא תתבצע חליבה ללא הרשאה ועל חליבה יש רישום

 .'מדויק של מי נחלב וכו

אלעזר - מנהל הרפת במושב השיתופי יסודות

הסככה החדשה שאליה הוכנסו הרובוטים של ללי

שמחה פרוכטר - רפתן ותיק ומנוסה שלא שכח איך עובדים 
בידיים ממש

מערכות צינון אינטנסיביות בתוך הסככה

המכון הישן שהיה ממש חלוד ומט ליפול

חמישה רובוטים שעושים את כל העבודה ובכשרות 
מהודרת מאוד

אלעזר - רפת יסודות
yesod_r@m-yesodot.co.il
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