
ראיון עם
אפרי רייקין

12 ˆ

דו"ח סיכום
שליחות בסין

30 ˆ

ממשיכה את
השושלת

58 ˆ

עיתון לענף הבקר והחלב  אוקטובר 2013

נפגשים בתערוכת יבול שיא 2013 במעיין חרוד פרטים בעמ' 40

לפרטים: יורם טביבי
yoram.tabibi@maariv.co.il 6 . 1 1 . 2 0 1 3

רפתני המושבים 

עולים 
להתקפה

עמ 22







הרפת והחלב אוקטובר 2013 4

עיתון לענף הבקר והחלב, אוקטובר 2013

��עורך עלי קדם

�מנהלת�מחלקת�"הירוקים"

 עדנה זיו 052-6052070 

�מנהל�עיתון�"הרפת�והחלב"�

�מקבוצת�"הירוקים"

 יורם טביבי 052-2773132 

�עריכה�לשונית�והגהה עלי קדם

�עיצוב�ועריכה�גרפית שרה ראובן 

�גרפיקה�מודעות ניקולאי קולניק

��יועצי�פרסום  יעקב קניאל, גילה סבן

��מפיקה מזי עזרא

�מזכירת�מערכת�והפקה

 אסתי כלפון

 טל’ 03-5632547, 03-5638728 

 e-mail: kav_daf@maariv.co.il�

HAREFET VEHACHALAV
 Magazine for The beef and
dairy industry of Israel
October 2013
Publisher: Tchelet Tikshoret
Editor: Eli kedem
 E-mail: elik.maagan@gmail.com
Adress: 2 Carlebach St.,
P.O. Box 20010
Tel Aviv 61200
 Israel

כל הרשימות והמאמרים המתפרסמים ב”הרפת והחלב” הם 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

קורא�יקר,�
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בברכה, 
מערכת מגזין “הרפת והחלב”

א סיפור�מעניין�על�הרפת�שלכם
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אל�ציבור�הרפתנים�מגדלי�
הבקר,�אנשי�משק�החלב�
וקוראי�“הרפת�והחלב”,

אם�יש�לכם:

אנחנו הכתובת
נשמח לפרסם

תמונת�השער:�ראיון�עם�רפתנים�ממשקים�משפחתיים�בדרום�
צילום: עלי קדם

כשהייתי רפתן צעיר בקיבוצי מעגן שבעמק הירדן, היה נהוג מה שקראו 
־אז: "ריכוז המלטות". היינו מכוונים את ההזרעות כך שמרבית ההמלטות ית

חילו בספטמבר, לקראת העונה היותר קרה. היתה עונה קצרה של "טירוף" 
עם 3-4 המלטות ויותר ביממה, בכל שעות היום והלילה. מובן שנוהל זה גרם 
מוגברת של פרות מהעדר שכן פרה שלא הצליחה להתעבר עד  ליציאה 

־מועד מסויים הייתה נמכרת כמעט באופן אוטומטי. השיטה גם גרמה לחו
סר איזון גדול: חליבות מאוד ארוכות וקשות בחורף, לעומת חליבות זריזות 
וקצרות בקיץ. אני מניח שהמחסור בחלב קיץ היה אז הרבה יותר גדול. כיום 
ברוב אם לא בכל הרפתות מזריעים כל השנה וההמלטות בהתאם, אך עדיין 
בעונת החורף שבפתח מרוכז רוב ייצור החלב, מה שמהווה אתגר מקצועי 

למגדלים, וכל מי שסובב אותם – מדריכים, טכנאים ואנשי מקצוע. 
המלצה  התקבלה  שבועות  מספר  לפני  דל.  רגע  אין  החלב  מוצרי  בשוק 
להחזיר את מחירי הגבינה הלבנה והשמנת לפיקוח, זאת לאחר שזוהה ניצול 
מוצרי החלב  אלה.  במוצרים  מוגזמת  רווח  לרמת  מונופוליסטי, שהביא  כוח 
ממשיכים להיות תחת זכוכית מגדלת של העין הציבורית, וקרוב לוודאי שלא 

נאמרה המילה האחרונה . על הנושא תוכלו לקרוא במדור "הרפת והשיווק".
־עוד תוכלו לקרוא בגיליון שלפניכם: ריאיון עם שלושה רפתנים מהמוש

בים ניר בנים ומנוחה, המותחים ביקורת על התנהלות הגופים המובילים את 
משק החלב בכלל ועל מתווה לוקר בפרט. סיפורה של ענבל סיבוני מתל 
עדשים, שהתמודדה נגד כל הסיכויים כדי לשמור על הרפת המשפחתית.  
מאמר מפורט של דר מאורי רוזן על פעילותו לקידום מקצוע הרפת וייצור 
החלב בסין. וריאיון עם חיים דיין, מנכ"ל איגוד מגדלי בקר לבשר למרעה, 

־שמתריע על מצבו הקשה של הענף. בסקטור המאמרים המקצועיים – הש
פעת  מכונות החליבה על אירועי דלקות עטין מאת רלף גנזבורג, סלקציה 
גנומית – פרי מחקרם של דר יהודה ולר וחוקרים נוספים, ועוד. ורגע של 
היסטוריה – על צדק שנעשה עם הנצחתם של 11 רפתנים שטבעו בכנרת 

לפני עשרות שנים.
 – וחוקרים  מנהלים  מדריכים,  רפתנים,   – הקוראים  ציבור  על  פונים  אנו 
עניין  בו  וכל מידע שיש  , תמונות,  הגיגים  ידיעות, מאמרים,  אלינו  להפנות 

,elik.maagan@gmail.com לענף הרפת והחלב בישראל, למייל
טל' 0523-224333

קריאה מהנה,
עלי�קדם,�עורך�"הרפת�והחלב"�
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"דוק הספר  לפני  הזדמן  חלאחרונה 
וההוגה  הכלכלנית  של  ההלם"  טרינת 

הקנדית-יהודיה נעמי קליין. 
נעמי קליין בורכה כנראה בראייה של 

חהאדם מאחורי הכסף, שלא כמו אסכו
ורבים  פרידמן  מילטון  של  שיקגו  לת 
בעולם,  לצערי  המובילים  מהכלכלנים 

ששמים את הכסף בראש.
נרצה  ואם  גישות  שתי  יהודים,  שני 

האנטיש אצל  צדק  של  מידה  יש  חאז 
מיים שטוענים כי היהודים מנהיגים את 
פרויד,  לשפינוזה,  בהמשך  וזה  העולם 
קארל מרקס, איינשטיין ורבים נוספים. 
אני מצרף ציטוט מהספר ובעקבותיו 

אנסה לדון בו בהסתכלות על עצמנו.
זכויות  של  ביותר  הבוטות  "ההפרות 
– שנתפסו בדרך  ביובל החולף  האדם 

משט של  הסדיסטי  כפועלם  חכלל 
למע בוצעו  דמוקרטיים-  אנטי  חרים 

אימה  לזרוע  תחילה  כוונה  מתוך  שה 
לקראת  הקרקע  את  ולהכשיר  בציבור 
הנהגת "רפורמות" רדיקליות של השוק 
החופשי: "העלמתם" של שלושים אלף 

בארגנטי ששלטה  החונטה  בידי  חאיש 
נה בשנות ה-70, הייתה חיונית לאכיפת 

שה שיקאגו  אסכולת  של  חהמדיניות 
היה  כשם שהטרור  אז,  אימצה  מדינה 
מאותו  כלכלית  בתמורה  פעיל  שותף 
ההלם  בצ'ילה.  שהונהגה  עצמו  סוג 

ועש טיאנמן  בכיכר  הטבח  חשהמיטו 
אלפי המעצרים שבאו בעקבותיו,  רות 
הקומוניסטית  למפלגה  שאפשר  הוא 
נרחח חלקים  להפוך   ,1989 ב -בסין, 
מתרחב  יצוא  לאזור  המדינה  מן  בים 
מפוחדים  הפועלים  שתושביו  והולך, 
ברוסיה,  זכויותיהם.  על  לעמוד  מכדי 
1993, החלטתו של בוריס ילצין לשח -ב
לוח טנקים להפגיז את בניין הפרלמנט 
היא  האופוזיציה,  מנהיגי  את  ולאסור 
החיסול  להפרטת  הדרך  את  שפינתה 
של סטנלי פישר שהעלתה לגדולה את 

הסתכלות שונה
על עצמנו

| מאת: עופר קרול | 

תוצאת ההפרטה היא רפתות גדולות, עובדים זולים 
ורווחיות - אם בכלל - רק לבעל הבית ולא לעובד

לשמ הנודעים  הרוסים  חהאוליגרכים 
פוקח מלחמת  שירתה   1982 ב-  צה. 
לנד מטרה דומה עבור מרגרט תאצ'ר 
בבריטניה: האנדרלמוסיה וההתרגשות 
אפשרו  המלחמה  שעוררה  הלאומנית 

פו לדיכוי  עצום  בכוח  להשתמש  חלה 
בק ולפתוח  השובתים,  המכרות  חעלי 

שהתחוללה  הראשונה  ההפרטה  דחת 
נאט"ו  מתקפת  מערבית.  בדמוקרטיה 
התנאים  את  יצרה  ב-1999  בבלגרד 
ביוגוסלביה לשעבר  מזורזת  להפרטה 

– יעד שקדם למלחמה."
כפי שניתן לנחש אני חוזר ומטריד את 
עצמי בתהליך ההפרטה שעובר עלינו. 
היוזמה,  את  קידמה  שההפרטה  יגידו 
העמידה את הבטלנים במקומם וגרמה 

חלהם לזוז וכל זה הניע ומניע את הכלכ
לה לכוונים בריאים ונכונים יותר. כל זה 
את  הגדילה  ההפרטה  אבל.  נכון,  אולי 
כששמה  העולמית,  בחברה  הפערים 
את הרווח של המדינה ובעיקר זה של 
"היזמים" ומקורבי השלטון לפני הרווח 

ורווחת הפרט.
הרפת שזה הענף הכלכלי הקרוב אלי, 
"הישנה".  הכלכלה  של  הלוז  אולי  זהו 

ואס אוכלוסיה  פיזור  בקרקע,  חאחיזה 
שכל  מסתבר  מזון.  של  עצמית  פקה 
זה הפך עבר מעורפל וכמעט שאין בו 

עניין לאף אחד.
מה  מגדלים  השדה  גידולי  מגדלי 
לזה   - וקציר  עיבוד  כלי  להם.  שנראה 
יש קבלנים, והם יפעילו רק את הכלים 
שמתאימים להם. הזרעים, הזנים וסוגי 
מידת  עוברים בקרה של  לא  הצמחים 
יעילותם ותרומתם לצורכי הרפת, אלא 
בשני  הרפת  בלבד.  המגדלים  לצורכי 

העומ יחידה  הפכה  שלנו  חהמגזרים 
כלים לאספקת  ללא  דת בפני עצמה, 
החומר  מהו  והבנה  ידע  ללא  המזון, 
שיגיע בסוף התהליך אל הפרות ושאר 
הצרכים. הכול סחיר ואלטרנטיבי כולל 

ונעלמה  שכמעט  בענף,  האדם  כוח 
ממנו היצירתיות ושאר הרוח.

וב החלשים  יפלו  החזקים,  חיתחזקו 
המשך יעלה חלקו של היבוא אם יהיה 

יותר כדאי.
הזבל  את  להחזיר  למדנו  במאמץ 
הריח  מטעם  "מומחים"  ואז  לשדות, 

חמונעים מאיתנו לחזור ולקיים את הפ
מקדמת  הבסיסית  החקלאית  עולה 

דנא. 
היי רפת  זו  היום  הישראלית  חהרפת 

טק בלי שאר הרוח. הרפת הישראלית 
חיה  המודרנית  הטכנולוגיה  כל  עם 
הכלכלית  לדרך  בניגוד  כי  בועה,  בתוך 
של אסכולת שיקגו, הצליחה ובאופן די 
מפתיע לקבל הגנה של מכסות ומחיר 
מטרה. בתוך הבועה מתווה לוקר וחוק 
בפני  העוגן האחרון  את  החלב מהווים 
הפרטה  שבדרך.  הגדולה  ההפרטה 
שאם נרצה או לא, אנחנו אלו המובילים 
אותה. התוצאה ברורה וכבר מתקיימת 
גדולות,  רפתות  ובארה"ב.  באירופה 
רק  בכלל  אם  ורווחיות  זולים  עובדים 

חלבעל הבית ולא לעובד וגם זה לא לי
חידת הייצור, הפרה, אלא למחזור.

חמשקים קטנים שעובדים ביושר עבו
לא  וזו  ישרדו,  לא  כנראה  עצמית  דה 
זה  רבים  במקומות  עתידנית,  הערכה 
עם  גדולים  משקים  היום.  כבר  המצב 
משהו,  יותירו  נמוך  ושכר  גדול  מחזור 

חאבל יתקשו לעמוד בתחרות מול העו
לם. זה התחיל בטכסטיל ובנעליים וזה 

לפתחנו ובידינו.
נכון, קשה לחרוש תלמים חדשים ונוח 
ללכת בתלם הקיים, אבל רק בשבירת 
בהחזרת  אצלנו,  שנוהגות  המוסכמות 

חהקרקע לרפת ובבניה של מערך חקל
אי כולל - שם תקוותנו. 

יטענו כנגדי שאני נאחז בעבר,  רבים 
חבכלכלה מיושנת ומשעממת, וזה בהח

שגם  לעשות  מה  אבל  הוגן,  טיעון  לט 
שכדאי  משהו  יש  ה"ישנים"  בדברים 
לשמר וללמוד ממנו, בעיקר כששמים 

חאת האדם והחברה לפני הממונות, ואי
החב לכלל  מייעדים  הממונות  את  חלו 

רה. 
חהתחלתי בנעמי קליין ואסכולת פריד

מן איש שיקגו וסיימתי ברפת, ואם לא 
ולמצוא  המסר  את  להעביר  הצלחתי 

את המכנה המשותף ביניהם, חבל. 



תעשיות לכיש
הבית של הרפתנים

 טל: פיני - 054-4689111, פקס: 08-6898361
www.rmhmixer.com :אתר   pini@lachish.com  :דוא"ל

4WS היגוי 4 גלגלים
4WD  4X4 נסיעה

תמרון ויציבות טובים יותר
העמסה מהירה יותר

סדרת 
הפרמיום 

2014

רק ישראלי
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כמה  קוראים  כך  ההדחות”,  “ישיבת 
מחברי הנהלת התאחדות מגדלי הבקר 

חלחלב בישראל לישיבה הראשונה, בני
הולו של המזכ”ל החדש, אביתר דותן, 

חמשמרת, שהתקיימה לפני מספר שבו
עות. בישיבה הוחלט על סיום תפקידו 
יהודה  הוותיק,  ההתאחדות  חשב  של 
קליין, על החלפתו של נציג המושבים 
יואב צור, ועל האפשח  במועצת החלב,
רות להדיח מתפקיד יו”ר ועדת השכר 

את יוסי ביגון מיפעת. 
עם  נמנה  טוביה,  מבאר  צור,  יואב 
לוקר,  למתווה  החריפים  המתנגדים 

חונודע כמבקר חריף של המזכ”ל הקו
דם, יעקב בכר, ממענית. לדבריו, שורת 
המובל  מערכות,  טירוף  היא  ההדחות 
ידי חבורה מגובשת בראשות בכר,  על 
כמה  ועם  דותן  עם  פעולה  ובשיתוף 
פה  “יש  מהמושבים.  הנהלה  חברי 
הוא  נמוך”,  מדרג  פוליטית  התאגדות 
אומר, “במטרה להביא את ההתאחדות 
למקום אחר מזה שהיא צריכה להיות 
לא  אותי  שהדיחו  ההנהלה  חברי  בו. 

חמייצגים את הרפתנים במושבים. אנח
תנועת  בראשות  עכשיו,  מתארגנים  נו 
של  כללית  אסיפה  לקיום  המושבים, 
מועצה  ייבחרו  שבה  המושבים,  רפתני 

שי המושביים,  הרפתנים  של  חוהנהלה 
חהיו הייצוג האמיתי של הרפתנים בהת

אלה  כל  לחלב.  הבקר  מגדלי  אחדות 
לא  לוקר,  במתווה  ותמכו  שם,  שישבו 

הנה נקים  אנחנו  אותנו.  לייצג  חימשיכו 
לה חדשה, שבה יוסי ביגון ימשיך להיות 
יו”ר ועדת השכר. הוא יבדוק את השכר 
שאביתר דותן אמור לקבל, ולא ייתן לו 
להגיע לרמת השכר של בכר, אלא של 
לדעתי,  בראון.  מאיר  בתפקיד  קודמו 
בצדק,  שלא  הודח  ההתאחדות  חשב 
רק מפני שהוא הגן על האינטרסים של 

חברי ההתאחדות ושל הענף”.
מעוניין  לא  “אני  בתגובה:  אומר  ביגון 
לא  זה  בעיתונות.  הזה  בנושא  לעסוק 
אני  להגיד  שיש  מה  את  לי.  מתאים 

רוצה למצות בפורום המוסדי”.
דותן אומר בתגובה, כי לא היו הדחות 
בישיבה, אלא הודעה של סיום תפקידו 

של החשב, אישור החלפתו של יואב צור 
וחילופי דברים הנוגעים לביגון. “החשב, 
מתפקידו  לפרוש  ביקש  קליין,  יהודה 
וההנהלה  משנה,  למעלה  לפני  כבר 

חבראשות בכר אישרה את זה לפני שלו
שה חודשים, אבל ביקשה להשעות את 
חדש.  מזכ”ל  שייבחר  עד  ההתפטרות 
במקומו קלטנו חשב-כלכלן, שחר אור 

חגבע, בן למשפחת רפתנים מכפר וית
במשרד  האחרונות  בשנים  שעבד  קין, 
אחד  אף  צור,  יואב  לגבי  החקלאות. 

חברי ההנהלה מהמג אותו.  הדיח  חלא 
הנציג  את  להחליף  ביקשו  המושבי  זר 

והנהלת ההת חשלהם במועצת החלב, 
זו לא החלטה  זה.  אחדות אישרה את 
ההתאחדות.  הנהלת  ביוזמת  שבאה 
יוסי ביגון לא הודח מתפקיד יו”ר ועדת 
שכר, ולא עלתה בישיבה בקשה להדיח 

אותו”.

מה כן עלה?
על  אחד  להגיד  בהנהלה  שיש  “מה 

חהשני, בנושא של התנהלות וטיפול בנו

ישיבה ראשונה,
החלטות פרסונליות

הנהלת התאחדות מגדלי הבקר התכנסה לישיבה בראשות המזכ”ל החדש, 
אביתר דותן. נציג המושבים הוחלף, החשב הוחלף, מעמדו של יו”ר ועדת השכר 

לא ברור. דותן: לא היו הדחות

| מאת: נחמן גלבוע | 

ארנון אושרי יעקב בכר יואב צור
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שא השכר, זה בתוך ההנהלה. אין פה 
סיפור של הדחה”. ˆ

שעס הידיעה  על  בכר  יעקב  אתגובת 
קה בהתאחדות מגדלי הבקר:

1. אני כבר לא מזכיר ההתאחדות מאז 
יולי, עת בחירתו של אביתר דותן.

2. שכר - שכרי לא היה נמוך ולא גבוה 
משכר המנהלים בענף )מנכ”ל מועצת 
החלב, מנכ”ל החקלאית, מנכ”ל שיאון(. 
במלואו  הועבר  שכרי  כי  לציין,  מיותר 

לקיבוצי מענית, מדי חודש בחודשו.
בנוהל,  הוחלף  יואב   - צור  יואב   .3
רבות,  שנים  זה  בהתאחדות  המקובל 
החברים  הם  החלפתו  את  שדרש  ומי 
בהנהלה מן הסקטור המשפחתי. אגב, 
לפני  מונה  יואב  שבה  הדרך  הייתה  זו 
שום  כך  על  הייתה  ולא  שנים,  כשש 
כתבה בעיתון. לא הייתה לי כל יד ורגל 
בין  בהסכמה  הוא,  נהפוך  זה,  בעניין 

אינו רשאי להתע חהסקטורים, אף צד 
רב במינוי הצד השני, באם הוא נעשה 

בהתאם לתקנון.
4. הדחות - נפלאה מבינתי זעקתו של 
בראש  שעמד  זה  הוא  הלא  צור.  יואב 
הקבוצה, שמטרתה הייתה הדחתו של 
מאיר בראון, והוא אף הצליח בכך. על 
כך נאמר שזעקתו אינה אלא כזעקתו 

של הקוזק הנגזל.
כי  כשאמר,  דייק  אביתר   - חשב   .5

כבר  הוחלף  ההתאחדות  של  החשב 
עקב  בקשתו.  פי  ועל  כהונתי  בעת 
ומה שהיה  עוכב,  זה  הליך  התפטרותי 
של  אשרור  הוא  דווח  שעליה  בישיבה 
החלטה קודמת. מעבר לכך, מינוי חשב 
הוא זכות השמורה למזכ”ל הנכנס. איני 

מבין את פשר העניין העיתונאי בכך.
6. צר לי, ששמי מוזכר בניהול קנוניה, 

ולא נבר חלכאורה, שכאמור לא הייתה 
אה.

 יותר מזה, צר לי שהעיתון הולך שבי 
מייצגים  כל מהלכי הרכיל, אשר  אחרי 

את האינטרסים של עצמם בלבד. 

חמוסיף ארנון אושרי, ממובילי ההתאר
גנות הנפרדת של הרפתנים מהסקטור 

הנוכ ההתאחדות  "בהנהלת  חהמושבי: 
חית יושבים אנשים עם סדר יום מאוד 

חברור, שחשובים להם התפקידים והתנ
אים שהם מקבלים. כל זה יחזיק מעמד 
רק עד שנבחר – בקרוב – את מועצת 
בתנועה המושבים, שתפעל  הרפתנים 
שתיבחר,  המועצה  כאגודה.  למעשה 
הסקטור  נציגי  את  תשלח  היא,  ורק 
המושבי להנהלת ההתאחדות, וזאת רק 

אם נחליט שמתאים לנו להיות שם".
)המקור: " הזמן הירוק"(.

צילום:  יאיר שלומי 
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ארב נגד  הוגשו  האישום  כתבי  חשני 
עה מעובדי מפעל "אדום אדום" בבית 
הבקר  בשר  מוצרי  את  המשווק  שאן, 
קו  על  האחראי  ביניהם  "תנובה",  של 
השחיטה במפעל וממלא מקומו. כתבי 
של  החקירה  סיום  עם  הוגשו  האישום 

חפקחי יחידת האכיפה והחקירות במש
הונאה  ויחידת  )פיצו"ח(  החקלאות  רד 

צפון במשטרה.
התבי מחלקת  גנטוס,  ג'ריס  חעו"ד 

עות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: 
האישום  בכתב  המתוארות  "העבירות 
ממש  של  התעללות  ומהוות  קשות, 

חיים. החלטנו להגיש כתבי אי חבבעלי 
וייח השחיטה,  קו  מנהל  נגד  גם  חשום 

כיוון  סנו לו אחריות פלילית, בין היתר, 
שהעובדים פעלו על פי הנחייתו. כתב 
אישום נוסף הוגש כמובן נגד העובדים 
משרד  בפועל.  העבירות  את  שביצעו 
החקלאות ופיתוח הכפר רואה בחומרה 
ופועל  חיים,  בבעלי  עבירות התעללות 
ללא לאות למיגור התופעה באמצעות 

העוב עם  הדין  ולמיצוי  חהסברה מחד, 
רים על החוק, מאידך".

חעל פי כתב האישום, מנהל קו השחי
טה סיפק לעובדים שוקר חשמלי לשם 

חזירוז בעלי החיים והובלתם אל השחי
טה. העובדים עשו שימוש בשוקר ללא 
תכלית ראויה ובאופן שגרם כאב וסבל 

חלעגלים, וחישמלו את העגלים בעת הו
חלכתם ממקום למקום באמצעות השו

שונים  לחלקים  שהצמידוהו  בכך  קר, 
בגופו של העגל, לרבות אזורים רגישים 
כגון אשכים, אחוריים, בטן, חזה, צוואר, 
העובדים  עשו  לעיתים  ופנים.  ראש 
שימוש בשוקר כלפי עגלים שרבצו או 
קרסו בשל מעידה, החלקה או חרדה, 
לעגלים  היתה  לא  בהם  במקרים  אף 

חיכולת פיזית לקום ממקומם, ותוך גרי
מת כאב וסבל מיותרים. 

עוד הנחה מנהל קו השחיטה, על פי 
צאן  להוריד  עובדיו  את  האישום,  כתב 

טלה  אחיזת  של  בדרך  ההובלה  מכלי 
וגרירתו  הקדמיות  מרגליו  באחת  אחד 
אל מחוץ לרכב ההובלה על מנת שיתר 

ללא תכ בעקבותיו,  יתקדמו  חהטלאים 
לית ותוך גרימת כאב וסבל לצאן. 

הזדמ מספר  מגולל  האישום  חכתב 
את  העובדים  היכו  בהן  נוספות  נויות 
ובצינורות  מעץ  במקלות  החיים  בעלי 
פלסטיק בחלקים שונים בגופם, לרבות 
נוספים  עובדים  וראשיהם.  גביהם  על 
יכול היה  קשרו עגל פצוע שקרס ולא 
את  שגררה  מלגזה,  אל  ברצועות  לזוז 
תוך  ההמתנה,  לחצר  מחוץ  אל  העגל 
נחבט  וראשו  גבו  על  שוכב  שהעגל 

בגדר מתכת. במהלך הגרירה, ועל אף 
הוסיפו  אונים,  חסר  קשור  העגל  היות 

מיות וכאב  לו לסבל  ולגרום  חלחשמלו 
רים. לא זאת בלבד, אחד העובדים אף 
ואחז  עגל,  של  רגלו  על  סיגריה  כיבה 
בארובות עיניו של עגל אחר, תוך שהוא 

גורם להם לכאב ולסבל מיותרים. 
האי בכתבי  המתוארים  חבמעשיהם 

שום, התעללו הנאשמים ישירות בבעלי 
אותם  עינו  הזדמנויות,  במספר  חיים 
הנחו  או  כדין  שלא  אליהם  והתאכזרו 
צער  לחוק  בניגוד  כן,  לעשות  אחרים 

בעלי חיים.

כתבי אישום
בפרשת "אדום אדום"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף פרקליטות צפון, הגיש שני כתבי 
אישום בפרשת "אדום אדום" בבית משפט השלום בנצרת

| מאת: דפנה יוריסטה, דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר| 

  צילום:  מתוך תחקיר כלבוטק
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על  הודיעו  רפתנים   100 היום  "עד 
מהרפתות   10% כ-  מהענף,  פרישה 
היתה  בישראל. מדובר בטלטלה שלא 
כמותה בענף החלב" - כך אמר  אפרי 
במסח החלב,  מועצת  סמנכ"ל   , ןרייקי
המתמחים  עסקיים  יועצים  כנס  גרת 

שקיימה  רפתות,   בניהול 
שני  ביום  החלב  מועצת 
כ-30  נכחו  בפגישה   .14.10
שהועמדו  עסקיים  יועצים 
על ידי מועצת החלב לרשות 

להתמו מנת  על  חהרפתנים 
לוקר  מתווה  יישום  עם  דד 
מועצת  עסקיים.  כחונכים 
החלב סבסדה 75% מעלות 
שניתנה  העסקית  החונכות 
כה השתתפו  עד  לרפתנים. 
בפרויקט החונכות מעל 100 

רפתנים.
"מועצת  כי  הוסיף  רייקין 

חהחלב מעוניינת שכמה שיו
ויתק ימשיכו  רפתות  חתר 

יימו, ושכמה שיותר רפתנים 
מענף  להתפרנס  ימשיכו 

מהיוע מצפים  אנו  חהחלב. 
את  למצוא  העסקיים  צים 
את  ולהדריך  הנכונה  הדרך 
רפת  לנהל  כיצד  הרפתנים 
בכבוד.  ולהתקיים  ביעילות 
את  העמיד  לוקר  מתווה 
לא  אתגרים  בפני  הרפתנים 

הפח אחד  מצד  חפשוטים. 
תה במחיר המטרה, ומאידך, 
זכאים  הרפתנים  של  רובם 

לגידול במכסה".
היו העלו  הכנס  חבמסגרת 

שאלות  העסקיים  עצים 

מועצת החלב: 100 
רפתות נסגרו בעקבות 

מתווה לוקר

| מאת: כתב הרפת והחלב, צילום: עלי קדם| 

בענף.  ממש  של  בטלטלה  מדובר  רייקין  אפרי  החלב  מועצת  סמנכ"ל  לדברי 
למועצת החלב עניין שכמה שיותר רפתות ימשיכו להתקיים

פרויקט  בהתקדמות  ועדכנו  מהשטח 
הסי בכנס  נסקרו  היתר  בין  חהחונכות. 

בות השכיחות שהובילו רפתות לקשיים 
כלכליים, וביניהם: לקיחת אשראי גדול 
ניהול כספים  מזון,  וממרכזי  מהבנקים 

המק בתחום  שגויות  החלטות  חלקוי, 

צועי של הגידול וחסרון הגודל )למשק 
חהמשפחתי( לעומת המשקים הקיבוצ

יים. 
אריאל בוקר משדה אילן, רפתן ויועץ 
בענף  העיקרי  הקושי  כי  אמר  עסקי, 
"במשך  הוודאות.  חוסר  למעשה  הוא 
החלב  לחוק  חיכינו  שנים 

יצי את  להבטיח  מנת  חעל 
בות הענף, והנה כיום, בחלוף 
מחקיקת  משנתיים  פחות 
יודעים  לא  אנו  החלב,  חוק 
בכלל  אם  הענף,  עתיד  מהו 
ומה  מתוכנן,  להיות  ימשיך 

יהיה ערך המכסה".
לירון תמיר כלכלן המועצה 
כל  שאין  למרות  השיב,  כי 
ערך  על  להתחייב  אפשרות 
שגם  הרי  בעתיד,  המכסה 
אין  אחרות  חלופות  לגבי 
יכול  ודאות. אף אחד לא  כל 
לדעת, למשל, מה יהיו מחירי 
10 שנים. למח  הדירות בעוד
הע שהנחת  הרי  זאת  חרות 

כי הענף  בודה צריכה להיות 
שנים  לעוד  מתוכנן  יישאר 
שנים.  עשרות  במשך  רבות, 
התפח הענף   2011 שנת  עד 
שמס חוק  ללא  ושגשג  חתח 

דיר את המערכת. ללא ספק 
החקלאים.  על  מגן  החוק 
כמו כן, מתווה לוקר הוא עד 
האיח על  נסתכל  ואם   ,2019

חוד האירופי הרי ששם הליך 
חביטול המכסות )שאמור לק

רות ב-2015( ארך 15 שנים!    

לירון תמיר - הענף יישאר בתכנון

אפרי רייקין - טלטלה בענף
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חדשות ממועצת החלב

אומדן ייצור חלב בקר בשנת 
2013

יעמוד   2013 בשנת  בקר  חלב  ייצור 
על כ- 1.36 מיליארד ליטרים. האומדן 
ונתונים  העדר  ספר  מודל  על  מבוסס 

ינו בחודשים  חלב  קבלת  של  חבפועל 
אינם  ספטמבר  )נתוני  אר-ספטמבר 
סופיים(. מדובר בגידול של כ-16 מ"ל  
מ"ל(.   1,344( ביחס לאשתקד   )1.2%(
גידול זה הוא למרות הנסיגה של כ-6 
0.9%( שנרשמה במחח )מיליון ליטרים 
חצית הראשונה של השנה ביחס לתקו
במח כלומר  אשתקד.  המקבילה  חפה 

צית השנייה של 2013 צפוי גידול ביחס 
לתקופה המקבילה אשתקד של כ-22 
מיליון ליטרים )3%(. גידול זה נובע הן 
החולבות  במספר  שנרשם  מהגידול 
לנחלבת  היומית  בתנובה  מהגידול  והן 

ביחס לאשתקד. 

ענף החלב בשנת 2025
עוסק  פנימי של מועצת החלב  צוות 
בתחזיות ותכנונים לטווח ארוך- לשנת 
2025. ענף החלב כענף מרכזי ומתוכנן 

לטוו באסטרטגיה  גם  לעסוק  חחייב 
הבאות: הנקודות  עלו  בצוות  אלו.   חים 
והי ומוצריו  לחלב  הביקוש  ח *  מאפייני 

את  להגדיל  העשויים  וגורמים  קפו 
אותם. לדכא  עלולים  או   הביקושים 
ח *  פוטנציאל הגידול בייצור החלב וה

 גורמים המגבילים את גידול ההיצע.

יי עלויות   – העולמית  ח *  הסביבה 
מחירי  חלב,  תוצרת  מחירי  צור, 
העולמי,  הסחר  כללי  תשומות, 
לחלב  העולמי  וההיצע  הביקוש 

ומוצריו ועוד.
 * הסביבה הרגולטיבית.

חלב  לבדיקת  האירופאית  הועדה 
ומוצריו ליצוא - בתאריך 24.11 ועד ל- 
ועדה מטעם מדיח 5.12 מגיעה לארץ 
מטרתה  אשר  האירופאי,  האיחוד  נות 
לבדוק את שרשרת ייצור החלב ומוצריו 
הבדיקה  במסגרת  ליצוא.  המיועדים 

ברפתות/די ובדיקות  ביקורים  חיבוצעו 
רים, במחלבות, במערכת הובלת החלב, 

חבמעבדות לחלב וכן יבוקר תהליך הפי
קוח הוטרינרי על משק החלב. 

עצמה  את  מעמידה  החלב  מועצת 
הנד בכל  הווטרינרים  השו"ט  חלטובת 

רש למימוש והצלחת הביקור. הצלחה 
לענף החלב  והכרחית  הינה חשובה  זו 
חייבים  בכך  המעורבים  וכלל  בארץ 

באיחוד הכוחות ליישום מטרה זו.
תרגיל ניהול סיכונים - התרגיל השנתי 

"ניהול סיכו חשל מועצת החלב בנושא 
אוניבר בשיתוף  השנה  יתקיים  חנים" 

לבריאות  הספר  בית  תל-אביב,  סיטת 
לרפואה.  הפקולטה  במסגרת  הציבור, 

יהיה בטיחות מזון. התרגיל ית חהנושא 
מדויקת  הודעה  ינואר,  בתחילת  קיים 

תתפרסם בקרוב.
המקור: ניוזלטר מועצת החלב

קיבוץ סאסא ירכוש 20% 
ממחלבות רמת הגולן

רמת  למחלבות  חדש  שותף 
שהתפרסם  סאסא,  קיבוץ  הגולן: 
בזכות ההצלחה  בשנים האחרונות 
למיגון  פלסן  מפעל  של  הכלכלית 
כ20%  יקנה  שבבעלותו,  רכב  כלי 
יהפוך  סאסא  החברה.  ממניות 
בכך לשותף לקיבוצים שמיר, גדות, 
יתברכו  שלבטח  זיוון,  ועין  אורטל 

הפי האיתנות  בעל  החדש  חבחבר 
הגלם  חומר  את  המוכחת.  ננסית 
מקבלות המחלבות מרפתות ב-19 

קיבוצים בגולן ובגליל.
נושא החלב אינו זר לחברי סאסא, 
השוכן בגליל העליון: יש להם רפת 
גדולה, בשותפות עם קיבוץ תובל. 
מבחינת הקיבוץ, שביקש לגוון את 

חסל ההשקעות שלו, היה לכן הגיו
"אנכית"  התפשטות  על  לחשוב  ני 
הייצור.  בשרשרת  קרוב  לתחום 
כעת ניתן לשער שחלק או מרבית 

סאסא-תו של  הפרות  מן  חהחלב 
הגולן. לאחר  בל תופנה למחלבות 
בבעלות  סאסא  יחזיק  העסקה 
האחרים,  לקיבוצים  דומה  בשיעור 
אוחז  איתן  רפי  לשעבר  כשהשר 

ב4% מהמניות.
רמת  מחלבות  של  הייצור  אתר 
חהגולן מצוי באזור התעשיה של קצ

נישה  במוצרי  מתמקד  המפעל  רין. 
המכי ומחזור  עמיד,  חלב  חובראשם 

רות השנתי נאמד ב85 מיליון ש. יוסי 
נקש, יו"ר החברה )חבר קיבוץ אורטל 
כי  אחרונות  לידיעות  אמר  שבגולן( 
"היה חשוב לנו להכניס גורם לא רק 
עם  גם  אלא  פיננסיות,  יכולות  עם 
במ בפלסן,  שהוכחו  ניהויות  חיכולות 

טרה להזניק ולפתח את המחלבות. 
מדובר בשותף עם קוד עסקי דומה 
חלשלנו, מאחר שאנחנו המחלבה הי

חידה בבעלות הקיבוצים."
בעבר  היו  הגולן  רמת  מחלבות 
ושטראוס,  טרה  תנובה  בבעלות 

חשנאלצו למכור את הבעלות בעק
חבות החלטה של הממונה על הגב

לים עסקיים.  החברה הינה שחקן 
ואינה  החלב,  מוצרי  בשוק  זוטר 
הענקיות  עם  להתחרות  מתכוונת 
הינו  שלה  המיידי  האתגר  בתחום. 
החלב  צריכת  שיעור  את  להעלות 
בהרבה  שמפגר  בארץ,  העמיד 
באירופה.  עמיד  חלב  צריכת  אחרי 
יתרון  הגולן  למחלבות  זאת  עם 
שיווקי בזכות מיתוג המתבסס על 
הגולן כאזור טבעי וירוק. מיתוג זה 
מוצרים  לקוו  כשנה  לפני  "נרתם" 

חדש בשם "חלב הרים טהור".
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תפשנו את חיים דיין, מנכ"ל 
חארגון מגדלי בקר לבשר, מת

ברקאי  רזי  עם  לראיון  כונן 
גל  הנושא:  על  צה"ל,  מגלי 

לאכי וההתנגדות  חהצמחונות 
ובארץ. אלא  לת בשר בעולם 
מדאיג  פחות  הזה  שהנושא 
כואב  כיום. מה שבאמת  אותו 

במר לבשר  הבקר  חלמגדלי 
עה )להבדיל מפיטום עגלים( 
הוא היקף היבוא, שפוגע בהם 
נרשמת   2004 "משנת  קשות. 
היבוא  בהיקף  עלייה  שנה  כל 
של בקר לבשר טרי, וזה מביא 
את הענף שלנו למשבר רציני. 
באוניות  מאוסטרליה  מביאים 
6-8 חודשים, שמשח  עגלים בני
קלם כ-250 ק"ג, וכן מרומניה, 
וכאן  באירופה,  ארצות  ומעוד 

לי אותם.  לפטם  חממשיכים 
בוא מרומניה יש יתרון שגם הוא 

הא ברבעון  בפרט  הים,  דרך  חנעשה 
מאוסטרליה  האוניות   .2012 של  חרון 
קבוע  קוו  לאורך  מטענן  את  פורקות 
בישראל, ירדן ומצריים. כל העסק הוא 

עס אנשי  שני  של  בלעדית  חבבעלות 
גושה  ואחמד  קים, חוסני אפנה מירדן 

חמעזה. יש להם בלעדיות ולמעשה מו
בפועל  שקורה  למה  היבוא.  על  נופול 
קורא  אני  שלהם  מהפעילות  כתוצאה 

החק שר  עם  דיברתי  כלכלי".  ח"פיגוע 
לאות, והסברתי לו שמצד אחד המחיר 

חשל בשר הטרי אמור לרדת, אך המחי
רים לצרכן עלו – אז מה קורה כאן? מה 
מרוויחים,  יבואנים  שכמה  זה  שקורה 
ומאות מגדלים מפסידים בגלל הירידה 

פר זה  לצרכן.  מועברת  חבמחיר, שלא 
דוקס, ששני יבואנים, שיש להם חברת 

קש בעכו, מציפים את השוק."

שנה לא קלה למגדלי 
הבקר לבשר במרעה

| מאת: עלי קדם | 

חיים דיין, מנכ"ל אמב"ל – ארגון מגדלי בקר לבשר במרעה – מכנה את 
השפעות יבוא העגלים לארץ "פיגוע כלכלי". חשיבות הענף היא הן בייצור בשר 

איכותי, והן בשמירת השטחים הפתוחים של מדינת ישראל

בשנת  נתונים:  בפנינו  מציג  חיים 
יובאו לארץ 90,000 ראשי בקר,   2010
ב-2011 108,772, וב-2013 – 111,479. 
על פי הנתונים המצטברים עד כה יגדל 
"עוד  ל-130,000!  ב-2013  המספר 
גורם לגידול ביבוא לישראל הוא סגירת 
שגורם  מה  לעזה,  ממצרים  המנהרות 
של  יותר  גדולות  כמויות  של  לתנועה 

בשר מישראל לעזה".
לדברי חיים דיין, אמב"ל הציע למשרד 
למכסה  היבוא  את  להגביל  החקלאות 
"ועדת  בשנה.  בקר  ראשי   80,000 של 
קדמי הציעה בזמנו להוריד את המכס 
על בשר בקר טרי, שהיה 190%, ל90%. 
המלצה זו בוצעה, וכיום המכס הוא 16 
עגלים  יבוא  לגבי   .12% ועוד  לק"ג  ש 
ק"ג   240 היה שעד משקל של  המצב 
לעגל לא שולם מכס בכלל, ומעל 250 
ק"ג שולם מכס של 1.15 ש לקילו, עם 

המש לכל  ממוצע  חחישוב 
הוועדה  המליצה  כאן  לוח. 
בשני  המכס  את  להוריד 
המלצה  לאפס.  עד  שלבים 
אנחנו  בוצעה.  לא  עדיין  זו 
ביקשנו להתנות את הורדת 
סיוע  שיהיה  בכך  המכסים 

במר לבשר  הבקר  חלענף 
חשיבות  לו  שיש  ענף  עה, 
של  זו  להערכה  לאומית. 
חשיבותו של הענף שותפים 

השו הממשלה  משרדי  חגם 
נים. ישנה טיוטה של הסכם 
לשנה  ש  מיליון  ב18  סיוע 
הועברו.  לא  שעדיין  לענף, 
דווקא עם משרד האוצר יש 
לנו הסכמות על ביצוע, מה 
שחסר זה רוח גבית ממשרד 

לא הצ בינתיים  חהחקלאות. 
המנכ"ל  עם  להיפגש  לחנו 
רמי כהן, כי הוא רוצה שכמה 

טו אנחנו  יתאחדו.   – בתחום  חארגונים 
ענים שרק נציגי המגדלים יכולים לייצג 

את הענף שלנו באופן אמיתי".

נגרם עקב הקי איתכן שעיכוב הסיוע 
צוצים בתקציב?

חהשאלה היא של סדר עדיפויות. באי
חרופה נותנים סיוע למגדלי הבקר במר

10 מאשר בישראל, ואני מדבר  עה פי 
על מדינות כמו צרפת ושוייץ למשל. 

הבקר מהאיחוד האירופי הוא זול בגלל 
עלות  שאצלנו  בעוד  האלה,  התמיכות 
חושבים  אם  אז  גבוהה.  מאוד  הגידול 
– צריך  ישנה חשיבות לאומית  שלענף 
לחלץ אותו מהמשבר. עלינו, כמגדלים, 
הרשאה  ללא  פולשים  עם  להתמודד 
לשטחים. בסקר שנעשה לפני מספר 



מעיים בריאים - עסק בריא!

התכשיר המקורי בשק האדום

הקוקסידיוסטאט לבני בקר וצאן

קוקסידיוסטאט המשפר ביצועי גדילה ונצילות מזון

Deccox®

Aurofac®

לדקוקס יעילות  

בהפחתת תחלואה  

מקריפטוספורידיוזיס
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חשנים נמצא, ששמירת השטחים הכפ
ריים-הפתוחים נמצאת בסדר עדיפות 
ישראל. מדובר ב1.8  גבוה אצל אזרחי 
מיליון דונם של מרעה שאין להם שום 
אלטרנטיבה אחרת. אנו מקבלים זכות 
של מרעה לשנה עד שלוש שנים, ללא 

שום זכות אחרת על השטח.

המכרז הפומבי בנווה יער
נווה  בחוות  התקיים  לאוקטובר  ב17 
הרבעה  פרי   50 של  פומבי  מכרז  יער 
300 מגח -מגזע סימטל, בהשתתפות כ
המכירה  מג"ב.  מפקד  בחסות  דלים, 
נוהלה על ידי אמב"ל. מציגי הפרים היו 

שק חוות  קשת,  מושב  גלעד,  חקיבוץ 
מים ומשק אלטשולר מבניימינה, כולם 
מפרט:  חיים  מוכרזים.  טיפוח  משקי 
"הקמנו בנווה יער תחנת מבחן לפרים, 
בה כל ה"מועמדים" מקבלים את אותם 
תנאי  המזון,  איכות  מבחינת  תנאים 
הדיר וכו'. במהלך 120 יום בודקים את 
היומית,  הממוצעת  במשקל  העלייה 

חשזו תכונה תורשתית. כמו כן הם מקב
לים את כל החיסונים הדרושים על פי 
הוטרינרים.  השירותים  של  הפרוטוקל 

שכו פוריות  בדיקות  עוברים  חהעגלים 
ללות בדיקה של איכות הזרימה, והיקף 
האשכים – תכונה שיש לה ניקוד גבוה 
מסיבות  נפסלים  מהם  חלק  במיוחד. 
שונות, והיתר מקבלים תעודה עם הציון 
ולקראת  זה  בשלב  בפוריות.  שלהם 
המכרז מוציאים קטלוג שכולל את כל 
משק  הפר:  של  והתכונות  ההיסטוריה 

חמוצא, נתוני ביצועים אישיים, כולל שי
עור העלייה במשקל במהלך כל החיים, 
ביצועי  אשכים,  היקף  הזרמה,  איכות 
 – האם  על  ונתונים  האב,  של  הרבעה 

)לדוג לה.  היו  כמה המלטות  חלדוגמא 
מא, הפר המצטיין של חוות השקמים, 
ליום(. בקטלוג האחרון  עלה ב1.9 ק"ג 
פרים,   50 של  נתונים  כאמור  נרשמו 

שעמדו למכירה במכרז. מרבית הפרים 
15-18 חודשים, שוקלים מעל  בני  הם 
עם  ליום,  ק"ג  כ2  ומוסיפים  ק"ג   600

היקף אשכים של עד 40 ס"מ.
ח הקונים הם מגדלי בקר לבשר במר

לקטלוג,  שבנוסף  הוא  התהליך  עה. 
הקונים מתרשמים ממראה עיניים של 

חהפרים ויכולים להתרשם למשל ממב
נה הרגליים, הגב ועוד. לאחר שלב זה 
מתקיימת זירת המכירה, שאותו מנחה 
פתיחה,  במחיר  נוקב  הכרוז  הכרוז. 
למשל 14,000 ש, וההצעות מעלות את 
המחיר ב100 ש בכל שלב. השנה הפר 
היה כאמור מחוות השקמים,  המצטיין 
והוא נמכר במחיר של 19000 ש'. חיים 

חמציין שהשנה השתתפו לא מעט מג
"זאת  והבדואי:  הערבי  מהמגזר  דלים 
מגמה חיובית, גם הם מכירים בכך שיש 
מגדלי   – טוב  בפר  להשקעה  תמורה 
העגלים לוקחים נתון זה בחשבון כשהם 
המשבר  בגלל  השנה  לדבריו,  קונים". 
נמוך  ובמחיר  פרים,  פחות  נקנו  בענף 
שואף  אמב"ל  קודמות.  משנים  יותר 
שלפיו  העבר  מן  ההסדר  את  להחזיר 
2000 ש לכל פר שנקח  ניתן מענק של
נה, מה שנתן תמריץ להשבחת הענף.

)גרמני  הסימנטל  גזע  של  מקורו 
הבקר  גרמניה.  ובדרום  בשווייץ  נקוד( 

חז עצמות  רחב,  גוף  מבנה  בעל  חהינו 
קות ושריריות טובה. צבע הפרווה נקוד 
חום-לבן. בעדרים בישראל מצויים כיום 
2000 ראשי בקר מגזע זה, המטופח -כ

חים בחוות גידול ברחבי הארץ. מועדון 
חהמגדלים של גזע סימנטל מלווה מק

צועית על ידי ניר אלטשולר, מבנימינה, 
ומספק  מובחרים  בקר  גזעי  מטפח 
לעדרים בישראל פרים טהורים ברמת 
ייצור גבוהה. פרים אלה עמידים לתנאי 
יותר מאשר הפרים מחו"ל, עם  הארץ 
גוף,  מבנה  רגליים,  חוזק  כמו  תכונות 

צורת הליכה וייצור בשר איכותי. 

לשים דברים בפרופורציה
לנושא  חוזרים  אנו  שיחתנו  בסיום 
קמפיין הצמחונות וההתנגדות לאכילת 
על  לדבר  טעם  שאין  מבין  חיים  בשר. 
היתרונות הבריאותיים או התזונתיים של 
והוא  בצמחונות,  שמאמין  למי  הבשר 
מעדיף לנקוט עמדה מתונה. "אני אומר 
שבשר צריך לאכול במידה, כמו כל מזון 
אחר. ליוזמי הקמפיין "יום בשבוע ללא 
בשר" אני אומר, שזה ממילא מתקיים 
בשטח: רוב האנשים אינם אוכלים בשר 
– בוודאי לא בשר בקר – בכל יום. צריך 

חלשים את הדברים בפרופורציה. בישר
אל עדיין אוכלים מעט בשר בקר יחסית 
היא  אצלנו  הצריכה  אחרות.  לארצות 
כ14 ק"ג בשר לנפש בשנה, בהשוואה 
ל-35 ק"ג לנפש לשנה באירופה וכ-60 
יותר  הישראלים  אמריקה.  בדרום  ק"ג 
לנפש  ק"ג   55  – עוף  בצריכת  חזקים 
2.7 ק"ג בצח כבשנה. מתוך עלייה של 

ריכת בשר בשנת 2011 יחסית ל2010, 
רק 800 גרם היו בשר בקר. הקמפיינים 
של הצמחונים בארץ כמעט לא מגיעה 
גדולות  לשתי אוכלוסיות שהן צרכניות 

והח הערבים   – וכבש  בקר  בשר  חשל 
רדים. " 

הע בריאות  על  שומרים  אתם  אכיצד 
דרים?

חחיים: עדרי הבקר לבשר רועים במק
רים רבים באזורים שקרובים לגבול עם 
את  שמגדיל  מה  השכנות,  המדינות 
תמיד  שלא  למחלות  שלהם  החשיפה 

חמבוקרות בצד השני של הגבול. במדי
הווטרינרי  הפיקוח  לנו  הסמוכות  נות 
אינו חזק כמו אצלנו, ויש גם פחות דיווח 
הראשונים  הם  שלנו  המגדלים  ומידע. 
מחלת  למשל,  מהדבקות.  שנפגעים 
קטרת העור פגעה בנו, ובשנה שעברה 
מתו ממנה 600 ראשי בקר. לשאלתך, 

חוטרינר מגיע לעדר על פי קריאה. הגו
רם העיקרי בשמירת בריאות העדר הוא 
הבוקרים עצמם, יש לנו אנשים מנוסים 
מאוד שיודעים לאבחן את מצב הבקר 

ולטפל ברוב המקרים".
ביש הבקר  בענף  כי  מעדכן  דיין  ח 

)אימהות(  פרות   60,000 כיום  ראל 
עגלים  כ40,000  בשנה  ה"מייצרות" 
מספקים  לבשר  הבקר  עדרי  לשיווק. 
ישרח של  הבקר  בשר  מתצרוכת   13%

שקל.  מיליון  כ-150  מגלגל  הענף  אל. 
ח)לשם השוואה, מספר העגלים המיוב

אים עומד על כ 120,000 בשנה, בהיקף 
של 400 מיליון ש'(. דיין אומר כי ארגון 

חמגדלי הבקר ובשר במרעה פועל לקי
לצריכת  הצרכנים  ציבור  מודעות  דום 

חבשר בקר טרי מתוצרת כחול לבן ברי
הבקר  השבחת  ולהמשך  וטעימה,  אה 
בארץ, ולהתקדמות מקצועית וכלכלית 

של המגדלים, ושל הענף כולו.  הפר הזוכה במכרז, פרי טיפוח של חוות השיקמים, נמכר במחיר של 17,900 ש"ח למשק אורן פודור 
במושב ניר ישראל שבדרום. צילום: אורן פודור
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ואב  לנטע  נשוי   ,)59( רייקין  אפרי 
מו כסמנכ"ל  מכהן  ילדים,   חלשלושה 

עצת החלב בשמונה השנים האחרונות, 
הגיע למועצת החלב לאחר חמש שנים 

בתנובה כמנהל קשרי יצרנים.
רייקין רפתן מיום היוולדו, עדיין חולב 
סופי שבוע,  חבר תל עדשים שחגגה 
100 שנים ליום עלייתה לקרח  לא מכבר

קע, מושבניק ברמ"ח איבריו. 

מהו תפקיד סמנכ"ל מועצת החלב?
לה למעשה  הוא  הסמנכ"ל  חתפקיד 

יות משנה למנכ"ל,  יד ימינו בכל תחומי 
חהניהול במועצה. בין יתר תחומי אחריו
התפ תחום  על  אחראי הסמנכ"ל  חתו, 
חעול של ענף החלב. תחום זה נוגע ללו

גלם  וחומרי  החלב  העברת  גיסטיקת 
אל המחלבות וביניהן, ובמיוחד בעיתות 
כשל כמו בתקופות של חוסר בחלב או 
החגים.  ובתקופות  בחלב  מוגזם  עודף 
בתקופות שכאלה ניתן להגיע ליעילות 
בתחום הלוגיסטי אך ורק על ידי תיאום 
בין כל הגורמים בענף. תיאום זה נעשה 

חבמועצת החלב, באמצעות ועדת מנה
יושב בראשה, ובניהול  לי תפעול שאני 

במחל התפעול  מנהלי  מול  חהיומיומי 
חבות. בזכות שיתוף הפעולה הזה אנח

הללו  נקודות הכשל  ברוב  נו מצליחים 
לאחסן, לשנע ולקלוט את החלב ללא 

צורך בשפיכת חלב מיותרת. 

תחום  על  הסמנכ"ל  מופקד  בנוסף, 
זה  בנושא  שפעילותו  במועצה,  הבשר 

מג שולחן  באמצעות  בעיקר  חנעשית 
הגופים  כל  יושבים  שסביבו  בשר  דלי 
העוסקים בענף הבשר - נציג ממשלה, 
ונציגי  היבואנים  נציגי  המגדלים,  נציגי 
התעשייה. הללו עוסקים יחד  בנקודות 
כגון  בענף  העוסקים  לכלל  המשיקות 

בשנת 2017 ענף החלב 
יהיה יעיל וחזק יותר

| מאת: כתב הרפת והחלב | 

לאור האיומים שנוצרו על ענף החלב וההצעות לפתוח את הענף ליבוא ולמעשה 
לחדול מניהול הענף כענף מתוכנן, הסכם מתווה לוקר הינו בהחלט הרע במיעוטו, 
ולאחר ההתייעלות הענף ייצא מחוזק – אומר סמנכ"ל מועצת החלב אפרי רייקין 

בריאיון עם "הרפת והחלב"

הבשר,  איכות  שיפור  מידע,  העברת 
גניבות חקלאיות ועוד.

־מה עושה המועצה  על מנת להתמו
דד עם בעיית  דור ההמשך?

נושא דור ההמשך מעסיק אותנו מזה 
הר דורית של  הבין  רב, ההעברה  חזמן 

בענף  גבולות  חוצת  בעיה  היא  פתנות 
בענף  העוסקים  את  החלב שמטרידה 

בארץ ובכל העולם.
אסטרטגי  כיעד  רואה  החלב  מועצת 
אשר  החדש,  הדור  ושימור  טיפוח  את 
בענף  ויבחר  ברפתנות  לעסוק  ימשיך 

וכי עליו  המועדף  כמקצוע  חהחלב 
מהיבטים  נבחן  הנושא  תעסוקתי.  עוד 
היסוד  אבני  וסומנו  הונחו  ואף  רבים, 
של היעדים והדרכים לטיפול בסוגיה , 
אלא שמכשולים רבים וביניהם הגדרת 
בן ממשיך לפי החוק, מנעו לפי שעה 
בכוונתנו  אין  אופרטיבי.  מעשה  כל 
להרפות, כי כאמור אנו רואים את  דור 
במגזר המשפחתי,  ובמיוחד   , ההמשך 
כאחת מהתשתיות שעליהם מונח ענף 
ופעולה  חשיבה  צוותי  הקמנו  החלב.  
המושבים  תנועת  עם  ביחד  משותפים 

חעל מנת ולמצוא פתרונות לאותם מכ
עד  התהליך  הנעת  את  שמנעו  שולים 
שיביאו  תנאים  יצירת   – כלומר  היום, 
קיום  על  ושמרו  יישארו  שבנים  לכך 
דור האבות או הסבים.  הרפת שהקים 
בכוונתנו באיחוד כוחות זה למצוא את 

וליישמם מיד בשנים בקרו חהפתרונות 
המשכיותו  את  להבטיח  מנת  על  בות, 

חענף החלב כענף מבטיח וכמקור פרנ
סה אטרקטיבי לעוסקים בו.   

מה דעתך כבעל תפקיד וכמושבניק, 
במשק  לוקר  למתווה  התנגדות  על 
אגודה  להקמת  היוזמה  ועל  המושבי 

אלטרנטיבית להתאחדות מגדלי הבקר, 
שתייצג את המשק המשפחתי?

ענף החלב עבר טלטלה שהחלה עם 
ממנה  כתוצאה  אשר  הקוטג',   מחאת 
נאלץ הענף לקבל כפשרה כואבת את 

ההס במסגרת  לוקר.  מתווה  חהסכם 
לה הרפתנים  ציבור  על  הוטל  חכם 

את  שנים   4 במשך  ולהפחית  תייעל 
מחיר המטרה - גזרה שללא כל ספק 

חמעוררת חששות ותהיות לגבי האפש
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רות להתפרנס בכבוד מהענף. לעומת 
זאת, מציע ההסכם אפשרות לפרישה 
לגדול  ואפשרות  לליטר,  נאה  בתמורה 
כה. המתווה  ידענו עד  בהיקפים שלא 
מצד  בו  במצב  המגדלים  את  העמיד 
כל  במהלך  הורגלו  לה  היציבות  אחד  
הפחתה  בגלל  התערערה  השנים 
במחיר המטרה, ומצד שני היה עליהם 
דרכם  להמשך  באשר  החלטה  לקבל 

זו מובילה באו חהמקצועית. סיטואציה 
פן טבעי לסערת רגשות שחלקה באה 

לידי ביטוי בהתנגדות.
ח יחד עם זאת, יש לזכור כי לאור האיו

וההצעות  החלב  ענף  על  שנוצרו  מים 
חלפתוח את הענף ליבוא מוחלט ולמע

שה לחדול מניהול הענף כענף מתוכנן, 
במיעוטו.  הרע  בהחלט  הינו  ההסכם 
באשר להקמת האגודה האלטרנטיבית 
קשור  זה  שגם  מניח  אני  להתאחדות, 
לוקר,  הסכם  בעקבות  להתרחשויות 
אבל התרחשויות אלו הן עניינם הפנימי 

של היצרנים וארגונם היציג בלבד.
לאחרונה הוציאה רשות המים תקנות 
מחמירות לגבי פינוי זבל ושופכין, וכמה 
תגובת  מהי  קנסות.  ספגו  אף  רפתות 

המועצה למצב?
לא  אבל  זו,  בסוגייה  מעורבים  אנחנו 
החקלאות  משרד  הטיפול.  בחזית 

במ המים  רשות  מול  לפעול  חמנסה 
הצורך  מן  הרפתות  את  להחריג  טרה 

חלעמוד בתקנות אלה, ולהבנתי יש בר
שות המים רצון טוב לגלות הבנה. ב24 
לאוקטובר מתוכננת ישיבה בנושא עם 
המועצה  מן  המעורבים.  הגורמים  כל 
מובילה  את הנושא היו"רית, דר' תניב 
רופא, שעושה עבודה מצויינת. מסתמן 
יוכלו לחיות  שיימצא פתרון שהרפתות 
וזאת מבלי לפגוע בצורך למנוע  איתו, 

זיהום בקרקע ובסביבה.  
איך לדעתך יראה ענף החלב בעתיד 

הקרוב ?
אני מעריך שבשנתיים הקרובות הענף 
בעבר,  שהתנהל  כפי  להתנהל  ימשיך 
ללא זעזועים גדולים.  מצד אחד תהיה 
עליה מסויימת בייצור החלב ובמכסות 
- אנו המלצנו לאחרונה לשר החקלאות 
להעלות את מכסת החלב לשנת 2014 
השפעת  שני  מצד  ליטר.  מיליון  ב30 
מתווה  בגין  המטרה  במחיר  הפחתות 

לוקר עדיין תהיינה נמוכות יחסית. 
הש בין  מכן,   שלאחר  חבתקופה 

נים-2016 2015- ההשפעה של מתווה 
לוקר עלולה להכביד מאוד על רווחיות 
הרפתנים ותידרש הקפדה חריגה  על 
בתקופה  ברפתות.   החלב  ייצור  ייעול 
הגידול  מניח שלאור  אני  מכן,  שלאחר 
במיוחד  רפת  לכל  המכסות  בהיקף 
ההתייעלות  ולאור  המשפחתי  בגזר 
יצא הענף  שבוצעה במהלך שנים אלו 

מחוזק יותר.

מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

סיכום ישיבה בנושא כללי שפכים והשלכתם 
על ענף הרפת

לוינ חיים, ענת  בן  דותן, אוריאל  לוי, אביתר  יוני  גל,  אמשתתפים: הראל 
גרט, דוד נוה, צפריר גרינהוט, רחל בורושק, לירון תמיר, פרץ שורק, הילל 

מלכה, ישראל בלוך, אסף לוי, יעקב בכר, אשר אייזנקוט, תניב רופא

בסוף שנת 2011 נקבעו על ידי רשות המים כללים המסדירים את איכות 
חהשפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים ואת העלות שי

שלם מפעל אם חרג מכללים אלו. הכללים שאושרו בשנת 2011 חלו על 
התאגידים בלבד.

בכללים שאושרו לאחרונה הוחלט על החלתם גם על עיריות שאין בהן 
תאגיד וכן על מועצות אזוריות מיום ה-  1.1.14. מרבית הרפתות מצויות 

במרחבי המועצות האזוריות, ועל כן כללים אלו יחולו על כל ענף הרפת.
2000-2007. במסגרת הרפורמה  בין השנים  ענף הרפת עבר רפורמה 

חלא נקבעו כללים כמותיים לאיכות השפכים המוצאים מן הרפת, אך הר
המחלוב  מאזור  מוצקים  להפרדת  שיקוע  בבור  בהשקעה  חוייבו  פתנים 
בלבד. )הנוזלים מהמדרכים אינם מועברים למט"שים(. כיום לכל הרפתות 
בורות שיקוע באזור המחלוב. הוצג מתווה הכללים וכן אופן חישוב הקנסות 

במקרה של שפכים חריגים ושפכים אסורים.
הוסבר כי ענף הרפת לא יהיה ערוך עד המועד הדרוש )1.1.14( לעמוד 
כי  צויין,  יוכלו לעמוד בהיקף הקנסות הקיים. עוד  והרפתות לא  בכללים, 
כמה רפתות, המעבירות את שפכיהן לתאגידים קיבלו קנסות לתשלום ואין 

ביכולתן לשלם קנסות אלו.
סוכם שיש לכנס צוות מקצועי אשר יבחן את האפשרויות לטיפול בסוגיה 
כולל אפיון הפתרונות הטכנולוגיים, הערכת עלויות ולו"ז לביצוע, כך שיוכל 

לעמוד בכללי השפכים.
בנוסף, תבחן מול הלשכה המשפטית של רשות המים האפשרות לדחות 

את יישום הכללים על ענף הרפת.
הצוות המקצועי יורכב כדלקמן: ענת לוינגרט – יו"ר, הלל מלכה, הראל 

גל, פרץ שורק, אוריאל בן חיים.
במהלך ספטמבר תתקיים ישיבה בנוכחות כל המשתתפים בפגישה זו 

לשם קבלת עדכון.  
רשמה: תניב רופא
המקור: אתר משרד החקלאות 
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אבידוב  איתן  עם  שיחתנו  בהתחלת 
ואיתי גיל )שניהם ממושב ניר בנים( ועם 
מיכאל דוד )ממושב מנוחה( כבר נקבע 
הטון: השלושה – מי ביותר ומי בפחות 

חבוטות – מותחים ביקורת על צוות מה
תאחדות מגדלי בקר, שלדבריהם נמצא 
בעת הפגישה בטיול לחו"ל. "הם נסעו 
חלב  רוצה  להסביר שהעם  כדי  לחו"ל 
ישראלי" – קובע בציניות אופיינית איתן. 
"מה, באילת כבר לא טוב? הם היו כבר 
)של  ההפגנות  ובשיא  ובגרוזיה,  בסין 
המחאה החברתית( נסעו לאירלנד. אין 
ייסע  ההתאחדות  של  שנציג  בעייה  לי 
זה לא נראה  לחו"ל, אבל כולם ביחד- 
לעובדי  עבודה  שיספקו  עדיף  טוב. 

הפריץ מת
והפרה נשארת

| כתב וצילם: עלי קדם | 

על  חריפה  ביקורת  שמותחים  בדרום,  ממושבים  רפתנים  שלושה  עם  שיחה 
התנהלות הארגונים שאמורים לייצג אותם – ההתאחדות, מועצת החלב ותנועת 

המושבים – וקוראים לעצור את הפעלת מתווה לוקר ו"לעשות חושבים"

המלונות במצפה רמון או בים המלח".
נמצאים  ומנוחה  בנים  ניר  המושבים 

חליד קריית מלאכי. איתן הוא נכד למש
פחה נהללית ידועה, ובן ניר בנים. הוא 

חוגיל מנהלים – כל אחד בנפרד – שות
פות רפת של שני משקים עם מכסה 
למשק.  לשנה  ליטר  מיליון  כ1.2  של 
משח  160 יש ההרחבה  כולל   במושב 
פחות וכ-60 משקים חקלאיים, ביניהם 
כוללת  השלחין  חקלאות  רפתות.  שש 
יין  ענבי  אספרגוס,  ארטישוק,  גידולי 
ואפרסקים.  רימונים  זיתים,   – ומטעים 
ולאן  הקרובה  העיר  מהי  שואל  כשאני 
צוחקים.  הם  סרט,  לראות  הולכים 
"אנחנו מרכז הארץ. מכאן זה 20 דקות 

לתל  דקות   35 בראשון,  פלאנט"  ל"יס 
כאן  אבל  לאשקלון.  שעה  רבע  אביב, 
לישון  הולכים   – המושבים  בכל  כמו 

מוקדם ועושים הרבה ילדים ".
מיכאל מגדל את 42 הפרות שלו לבד, 

מימין מיכאל דוד, איתן אבידוב ואיתי גיל - מגדלים פרות, 35 דקות מתל אביב
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500 אלף ליטר. לדבח -עם מכסה של כ
ריו: "מתווה לוקר לא לקח בחשבון שיש 
רפתות קטנות שלא יכולות לגדול. לא 

לצו להתרחבות,  שטח  יש  משק  חלכל 
היתה  שלי  במשק  נוספות.  סככות  רך 
ישראל.  לרכבת  שטח  של  הפקעה 
לטובת  "לגייס"  יכול  שאני  המקסימום 
גידול הרפת זה אולי חצי דונם. הפתרון 
שמציע משרד החקלאות הוא להשכיר 
חלקה במשק אחר – פתרון שאף רפתן 
את  לפצל  ירצה  מי  לאמץ.  שש  לא 
שליטה,  של  בעיה  וליצור  שלו,  הרפת 

פיקוח, גנבות ועוד."
השיחה עם רפתנים מהדרום נערכה 
כתבה  על  בטענות  באו  שהם  לאחר 
בה  הקודם,  והחלב"  "הרפת  בגליון 
הביעו מספר רפתנים תמיכה במתווה 
לוקר. "אני שואל את עצמי, אומר איתן 

המט המטרה.  מה  כל  קודם  חאבידוב, 
רה היתה להוריד את מחיר החלב כדי 

חלהוריד את יוקר המחיה. מה קורה בי
ירד  נתיים? מחיר של ליטר חלב צרכן 
את  הורידו  לאחרונה  מזערית.  במידה 
בשאר  חמוצה,  ושמנת  הקוטג'  מחיר 
עצמך  את  שאלת  נגעו,  לא  המוצרים 

למה? " 
מיכאל: "אם דיברו על התייעלות, אז 
אני  שחיסלו?  טובים  רפתנים  יש  למה 
שבגולן,  מאליעד  מגדלים  על  מדבר 

חממושב בנייה ועוד, שכולנו שמענו וק
שהציעו  התנאים  כנראה  עליהם.  ראנו 
ליציאה סינוורו אותם. זאת היתה הצעה 
מגונה. אם אתה מדבר עם אנשים, מה 
בקשר  הוודאות  אי  זה  אותם  ששבר 
לעתיד. היתה מין נקודה שאנשים עמדו 
על סף התהום, ואז בא השופל, בדמות 
אם  למטה.  אותם  ודחף  לוקר,  מתווה 
קטנים  רפתנים  וראוי,  הגון  היה  הכל 

לא היו צריכים לסגור, כי זה לא בהכרח 
שהם לא יעילים."

איתי: "בעצם, מתווה לוקר לא חידש 
כלום, הכל היה קיים ועבד: מחיר החלב 
להתפרנס,  לרפתן  איפשר  המפוקח 
"טבעית"  פרישה  היתה  מזה.  יותר  לא 
להם  היה  שלא  מבוגרים  מגדלים  של 

מיוז התייעלו  הרפתנים  המשך.  חדור 
מתם. אז כל מה שנגרם מהמהלך היה 

פגיעה במחיר המטרה."
שאנחנו  המחיר  בין  קשר  "אין  איתן: 
במשך  לצרכן.  המחיר  לבין  מקבלים 
מיני  בכל  למגדל  במחיר  פגעו  שנים 
את  שהעלו  זה  ידי  על  למשל  צורות, 
הרף בתשלום על מוצקים בחלב, אבל 

המחיר לצרכן לא ירד בהתאם." 
מיכאל: "מתווה לוקר נראה כמו שלב 
ב-2011  המשפחתי.  המשק  בחיסול 

חנחתם והתקבל חוק החלב, וכולנו שמ
אותו  ואז,  יציבות.  וקיווינו שהושגה  חנו 
שאול   – החלב  חוק  על  שחתום  השר 
שר  של  בכובע  הפעם  בא,   – שמחון 
או  אז:  קדמי.  חוק  את  ויוזם  התמ"ת, 
שבחקיקת חוק החלב נעשתה עבודה 

או שיש פה מקבלי החל חמטומטמת, 
טות חסרי אחריות. אם המטרה באמת 

מח היו  לצרכן,  מחירים  הורדת  חהיתה 
שרואים  מה  לפיקוח.  מוצרים  זירים 
זה שבכל פעם שמחיר המטרה ירד – 

מחירי מוצרי החלב עלו.".
איתן: "שמחון אמר לנו – למרות שלא 
השתתפתם בחגיגה, אתם תשלמו את 
רפתות,   100 מעל  סגרו  מאז  המחיר. 
ויש אומרים שהרבה יותר. זה לא ה-12
15 אחוז של הפרישה הטבעית מהענף, 
אלא הרבה יותר, מעל 30%. מי שהיה 
יכול – סגר. לכן הדיבור על התייעלות 

הוא רק ספין תקשורתי".

אין ניגוד אינטרסים עם 
הקיבוצים

לא  דברים  עולים  השיחה  במהלך 
חקלים כלפי הרפתנים מהקיבוצים. מי

גדול  מניות  בעל  הם  "הקיבוצים  כאל: 
ארגונים  גרנות  ארגון  )דרך  בתנובה 
שואפים  והם  ע.ק.(   – נוספים  אזוריים 
לרכז  כן  וכמו  החברה,  על  להשתלט 
החלב,  מייצור  שיותר  כמה  בקיבוצים 
וכך לשלוט בכל שרשרת הייצור, כולל 
להפסיד  בעייה  להם  אין  המזון.  יבוא 

שלראיי הפסד  הקצר,  בטווח  חקצת 
ערך  ועליית  רווחים  ידי  על  יכוסה  תם 
המניות בעתיד. הם כבר שולטים בענף 
אדמה  תפוחי  עופות,  בדגים,  הפטם, 
החלב  בתחום  מוחלטת  ושליטה  וגזר, 
בעצם תביא אותם לשליטה בכל ייצור 

המזון בישראל".

־אבל הרי היו לכם נציגים, חברי מוש
בים, בהתאחדות מגדלי הבקר?
איתן: "אין בכלל התאחדות..."

בתנועת  חלב"  "פורום  לנו  "יש  איתי: 
לוקר,  מתווה  קבלת  לפני  המושבים. 
ביקר  דאז,  ההתאחדות  מזכ"ל  בכר, 
הובטח  נגד.  היו  הגדול  והרוב  בפורום, 
יהיה אישור  לנו שאם זהו המצב – לא 
של המתווה, אך כידוע בכל זאת אישרו 

אותו."
יאמר שנציגי  "גם אם מישהו  מיכאל: 
המושבים תמכו – מי מינה אותם ואישר 
להם לעשות זאת? כאמור, פורום החלב 

התנגד, והם פעלו על דעת עצמם." 
את  לפרק  רוצים  לא  "אנחנו  איתן: 
אנשים מקבלים שם  הרי  ההתאחדות. 

טו סנדויצ'ים  ואוכלים  יפות  חמשכורות 

מושב ניר בנים. רפת משק אבידוב, ממשיכים לגדול
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ההתאחדות  נכשלה.  היא  אבל  בים, 
חקיבלה החלטה שפועלים בכפוף למכ
חתב של מאיר צור. קמה הנהגת הקיבו
חצים, עם איציק באדר וניר מאיר והאר

מקובל  שלא  והודיעה  האזוריים,  גונים 
עליה. היתה הבנה שכל הגידול הטבעי 
יילך למושבים הקטנים  בביקוש לחלב 
כדי שיוכלו להגדיל את המכסה ל700 
ואחר  שנים,  ארבע  למשך  ליטר,  אלף 

חכך ישלימו לקיבוצים כך שהם לא ייפ
חגעו. המושבים היו פרייארים. לפי התו

צאה – אי קיום הסעיף שנותן עדיפות 
היא  ההתאחדות  הנהלת   - למושבים 
אספה של בובות, ומי שבאמת קובע זה 
הקיבוצים. הם לא סופרים את הנהלת 

ואת מועצת החלב. בהת חההתאחדות 
צבע  איזה  לקבוע  יכולים  רק  אחדות 

יהיה לאוטו שלהם, ירוק או אדום".
13 נציגי מושבים בהנח   מיכאל: " יש
מהקיח  17 לעומת ההתאחדות,   הלת 
בוצים, כך שיש להם רוב אוטומטי. אין 
אף נושא משמעותי שהצלחנו להעביר, 
החלטה  כל  מעבירים  הקיבוצים  ואילו 
שהם רוצים, ומתווה לוקר זו רק דוגמא 

אחת."

אינטר ניגוד  מציגים  הזמן  כל  ־אתם 
סים ביניכם לבין הקיבוצים, זה לא חייב 

להיות כך. 
הרפתנים  בין  גדול  פער  "יש  איתן: 

במוע שלהם  הנציגים  לבין  חבקיבוצים 
סיע "משמעת  לפי  שמצביעים  חצה, 

תית". אין ניגוד אינטרסים אמיתי. כולנו 
רוצים שגם הרפת המשפחתית תרוויח, 
אמות,  אולי  אני  ארוויח  לא  אני  אם  כי 
קיבוציות.  רפתות  גם  יבואו  אחרי  אבל 

ומשתמ לנו אותן פרות  יש  חבסך הכל 
שים באותו המזון. הבעייה בדיונים על 
עצרו  לא  שהם  היתה,  לוקר  מתווה 

הול אנחנו   – ואמרו  חבנקודה מסויימת 
הם  הקיבוצים  נציגי  רוב  הביתה.  כים 
התחלפו  שלא  מקצועיים  דירקטורים 

ית לא  גם  וכנראה  שנים,  הרבה  חכבר 

נציגי  כל  לא  שגם  בחיים...ברור  חלפו 
המושבים מקובלים עלינו."

אינם  בהנהלה  שיושבים  "אלה  איתי: 
מג של  בעיניים  הענף  על  חמסתכלים 

דל-רפתן, אלא בעיניים כלכליות. הסוף 
רפתות  בכמה  יהיו  הפרות  שכל  יהיה 
המדינה,  של  האינטרס  זה  האם  ענק. 

בפריפ וחקלאים  תושבים  יחיו  חשלא 
ריה?"

מהו המהלך הבא? 
כשמורידים  יודעים.  לא  אנחנו  איתי: 

ואומ הנוספת  המכסה  מחיר  את  חלך 
רים לך לך תשקיע – זו מלכודת דבש. 
ומה  גדולות.  והשקעות   – זולה  מכסה 
תהיה המגבלה הבאה שמתחתיה יוציאו 
ליטר? כרפתן  – מיליון  אנשים מהענף 
אין לך שום ביטחון. זה לא רק הורדת 
כמה אגורות, אלא השאלה האם כדאי 

לך להשקיע כסף."
איתן: "להערכתי יש מי שחושב באוצר 
לרפתנים,  משהו  היום  לשלם  שכדאי 
יהיו  שלא  הוא  שלהם  הסופי  כשהיעד 

חמכסות בכלל. בפורום הרפתנים המו
שביים שהזכרנו שאלתי את מי שהיתה 
שרת החקלאות, אורית נוקד: האם את 

ייר החלב  שמחירי  אחרי  שגם  חיודעת 
דו, בקריית מלאכי לא ייקנו יותר בזול? 
לכן הכי קל  אנחנו היחידים שבפיקוח, 

חלפגוע בנו, במגדלים. כולם חיכו שהר
פתנים יאשרו את המהלך, כדי להתניע 
אותו. אז חטפנו את המכה, הורדה של 
25 אגורות במחיר, שהכל יורד מהרווח 
הנקי. במצב כזה, מי יילך לעבוד בענף 
יום בשנה שלא מאפשר לעח  365  של
שרוצים  לנו  אמרו  ידו.  על  כלום  שות 
החלב  מוצרי  מחירי  רמת  את  להוריד 
לרמה באירופה. אבל מחקרים מראים 
שמחיר המוצרים בחלק מהארצות אינו 

נמוך יותר מאשר בישראל."
בעי זה  שיגדל  מי  "בפועל  חמיכאל: 

קר הרפתות הקיבוציות, בעוד שאנחנו 
התהליך  בסוף  הצדדים.  מכל  חוטפים 
עם  ייסגרו,  משפחתיות  רפתות  הרבה 

הרבה חובות. הקיבוצים פחות רגישים. 
אגב, יש גם קיבוצים שייפגעו, אבל לא 
במגלומניה  מדובר  כי  אותם,  סופרים 

של כמה אנשים, בעיקר מ"גרנות".

הממשלה פישלה בגדול
תומכים  שאתם  מבין  אני  זה  מכל 
רפתני  של  הנפרדת  האגודה  בהקמת 

המושבים?
מיכאל: "היינו שותפים לרעיון להקים 
את האגודה, אך התאכזבנו מההיצמדות 
למזכיר התנועה מאיר צור. בסופו של 
דבר כנראה שלא תקום אגודה כיישות 
משפטית, אלא פורום חלב מורחב, עם 
60 חברים, 50 מהם בבחירת המגדלים 
10 כמינוי של מזכיר התנועה. בתקח -ו
למזכ"ל  שנותן  היה סעיף  נון הראשוני 
התנועה את כל הסמכויות, וזה בעינינו 
אבסורד, לכן לחמנו כדי להוריד אותו." 
יצטרפו  איתן מעיר בחיוך שאולי הם 
לקיבוצים... "מאיר צור הוא איש נחמד 
וחביב, אבל עם כל הכבוד בעניין שלנו 
אולי  בתקופתו,  קבלות.  הביא  לא  הוא 
רפתות  מ-100  למעלה  באשמתו,  לא 
זה  בדרך.  עוד  וישנן  נסגרו,  מושביות 
יותר  לא  של  טבעית"  "סגירה  לעומת 
בן  של  בעייה  רק  לא  זו  בשנה.  מ-15 
תמריץ  לאנשים  שנתנו  ברגע  ממשיך: 

כספי, הם הלכו על זה."
יירדו  שהעסקנים  "במקום  מיכאל: 
וייראו מהם הצרכים שלנו, הם  לשטח 
יושבים למעלה ומחליטים. מתווה לוקר 
בהקשר  ונזכיר  היחידה,  הדוגמא  אינו 
 – נושא רובוטי החליבה  זה למשל את 
רפתנים  והיום  בחום,  עליהם  המליצו 
תקועים עם השקעות גדולות ועם ציוד 

שהם לא מרוצים ממנו בכלל."

מה הייתם רוצים לומר לסיכום?
מיכאל: "לאחר הרפורמה וחוק החלב 
הבנו שהענף ימשיך להיות מוסדר, ועל 
ולפתח.  להשקיע  המשכנו  זה  סמך 
אילו ידענו שיהיה מתווה חדש שפירושו 
פגיעה במשק המשפחתי, יתכן שהייתי 
שקל  מיליון   3 עם  היום  ונמצא  חוסך 

חביד. היום אני לא יכול לממש את הס
מבחי ורכשתי.  שבניתי  מה  וכל  חככות 

נתנו הממשלה פישלה בגדול".
חאיתן: "יש לי עבור הממשלה עוד רע
חיונות להתייעלות. אני מציע לעודד ירי

דה מהארץ, כי זה יקטין את הצבא, וגם 
יפתור את משבר הדיור. זה הרי הכיוון 

חשל מקבלי ההחלטות! אז אני החלט
ולגדול, אבל זה לא  תי להישאר בענף 
פוטר את כולנו מלשאול: לאן הולכים, 
בזמנו  הלאומית.  ברמה  המטרה  מה 
אמר לי רפתן בשם דוד צור, אחיו של 
יואב צור, מבאר טוביה: תירגעו, הפריץ 
תמיד רצה להרוג את הפרה, אבל בסוף 

הפריץ מת והפרה נשארה."

ציון אתר המחלבה הישנה בניר בנים
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הינן  עטינית  תוך  לנגיעות  הסיבות 
מספר  של  משילוב  ומושפעות  רבות 
לקוי,  חליבה  ממשק  כגון:  גורמים 

חממשק הסככות, תכונות הפרה והפט
נז כן  וכמו  ובריאות העדר  הזנה  חמות, 

שנגרמו  סביבתיים  או  מכאניים  קים 
בתוכה  הקרטין  ו"פקק"  הפטמה  לפי 
העלולים  הנזקים   .)1995 )וולפורד 

חלהיגרם מתפקוד לקוי של מכונת הח
ליבה כוללים: נזקים לקצה הפטמה, פי 

ורק הפטמה,  מבוא  תעלת  חהפטמה, 
חמת הפטמה עצמה או ממעבר פתוג

או  הפטמות  בין  צולבות  והדבקות  נים 
הפרות.

חשי לשאלת  מובהקת  תשובה  חאין 
לדלקות  כגורם  החליבה  מכונת  בות 

חעטין, אבל לדברי אנשי המקצוע בעו
לנגי והעקיפים  הישירים  הנזקים  חלם 

עות תוך עטינית חדשה, כתוצאה מאי 
 6% בין  נעים  החליבה  מכונת  תקינות 
לעומת   .)2004 ושות.  )מיין   20% ועד 
"מהומה רבה  יוצר  זאת הרפתן המצוי 

תפקי אל  בהתייחסותו  דבר"  לא  חעל 
העיקרי  כגורם  החליבה  מכונת  של  דו 
קליניות.  ותת  קליניות  עטין   לדלקות 
מכונת החליבה כגורם לפגיעה מכאנית 

השפעת מכונת החליבה 
על אירועי דלקות עטין; 

"מהומה רבה על לא 
דבר"

| מאת: רלף גינזבורג* מועצת החלב - מאל"ה | 

של הפטמות:
החליבה  מכונת  רכיבי  מכל  בטנות: 
ישיר  במגע  באות  בטנות החליבה  רק 
במכונה  אחר  רכיב  ואין  הפרה  עם 

מח כך  כל  אילוצים  תחת  חהמתפקד 
בערך  מתוחה  להיותה  בנוסף  מירים. 
הגביע,  בתוך  הטבעי  מאורכה   20%
רבים  ובמקרים  שנייה  כל  פועמת  היא 
מעל מיליון פעמים בחדש, כמו כן היא 

רכי עם  במגע  החליבה  בזמן  חנמצאת 
שטי בזמן  ובנוסף  השונים  החלב  חבי 

לחומרים  חשופה  היא  המערכת  פת 
לפי  הבטנות  החלפת  שונים.  כימיים 
גמישות  מבטיחה  המלצות היצרנים 

חמיטבית של הגומי, אחיזה טובה בפט
ושות.  )דוויס  יותר  מהירה  וחליבה  מה, 
כן,  1998(. כמו  ושות.  2000. ראסמוסן 
החלפה בזמן מפחיתה את הימצאותם 

אכ שהם  בגומי,  סדקים  של  חוגודלם 
גורם  להיות  העשויים  לחיידקים  סניה 
בזמן  או הפרה  בין הרבעים  להדבקה 
החליבה )האמן ושות. 1994, ראסמוסן 

ושות. 1998(.
פעימה: פתיחה וסגירה מחזורית של 
בפטמות,  בצקת  למנוע  נועדו  הבטנה 
מבוא  בתעלת  הקרטין  ייצור  האצת 

הפטמה, הסרת הקרטין בזמן החליבה, 
להורדת  אוקסיטוסין  הפרשת  עידוד 

חלב ומניעת כאב )מיין 1992(. 
נמצא שיחס חליבה, מנוחה של 65:35 
)ריטסמא  האופטימאלי  הוא   60:40  –
שהבטנה  הרצוי  הזמן   .)1981 ושות. 
תהיה פתוחה )שלב B( צריך להיות בין 
500 – 600 מילישניות )ספנסר 2007( 
מילח  200 לפחות   )D )שלב  וסגורה 

ישניות )המאן ומיין 1996(. 
רמת ואקום העבודה: בחליבה מכאנית 

חהחלב נשאב מהעטין על ידי מפל הל
חצים משני צידי פתח הפטמה. הפרש 
ומאפשר  הפטמה  פי  את  פותח  זה 
לזרום דרך הבטנה אל הקומץ.  לחלב 

חחליבה "על ריק", מתחילה כאשר זרי
פחותה  העטין  בריכת  אל  החלב  מת 
חשיפה  מהפטמה.  הזרימה  מאשר 
מתמשכת של הפטמות לוואקום שלא 
לצורך משפיעה על מצב הפיזיולוגי של 
החליבה. )האמן  מהירות  ועל  הפטמה 
1999, גלייסון ושות. 2004(. ההמלצות 
וואקום  רמת  עם  לחלוב  הן  העדכניות 
לפטמה  מתחת   KPa42 – 36 של 

.)NMC 2012(
זמן, כאשר שלב המנוחה של  לאורך 

מכון חליבה ברפת קיבוצית תמונה לאילוסטרציה, צילום: עלי קדם
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הוואקום  רמת  או  מידי  קצר  הפעימה 
מהמומלץ,  גבוהה  לפטמה  מתחת 
נזק  להיגרם  ועשוי  מתארכת  החליבה 

הפט פתח  מהיצרות  הפטמה  חלקצה 
מה בשל בצקת וגודש דמי )ניתן לראות 

גבו ואקום  רמת  הפטמה(.  צבע  חלפי 
כלפי  ל"זחילה"  גורמת  מהמומלץ  הה 

חמעלה של הגביע וכתוצאה מכך לחני
קת החלק העליון של הפטמה והקטנת 
החלב  בריכת  בין  החלב  זרימת  מעבר 
מכאנית  פגיעה  יש  כן  כמו  לפטמה. 

והתקרנות יתר בקצה הפטמה.
חכאשר רמת הוואקום נמוכה מהמומ

תופעה  קיימת  מתארכת,  החליבה  לץ 
הקמ והשמטת  "צפצופים"  ריבוי  חשל 
חצים היכולה להביא להשארת חלב בע

אשכול  של  מוקדמת  הסרה  בגין  טין, 
החליבה. 

כגורם להעברת חיידח  מכונת החליבה
בזמן  ורבעים  פרות  בין  מדבקים  קים 

החליבה:
חככל שיורדת רמת הוואקום, או במק

רה שהבטנה "מזדקנת", כושר האחיזה 
נחלש  הפטמה  על  החליבה  גביע  של 
ולהיווצרות  הגביע  לשמיטת  והסכנה 

"צפצופים" גדלה. )אושיי ושות. 1983(
יותר  חדירת אוויר דרך גביע אחד או 

באו מקומית  ואקום  לירידת  חגורמת 
מצב  ונוצר  האוויר,  חודר  בו  גביע  תו 

וביתר  הגביע  בתוך  הוואקום  רמת  בו 
חהאשכול אינה אחידה. במצב זה הווא

קום הגבוה המצוי בגבעים שלא הייתה 
בהם חדירת אוויר, עלול לגרום לזרימת 
אוויר הפוכה המכילה חלב עם חיידקים 

חלעבר הפטמה החולבת ואפילו הזרק
תו לתוך הפטמה. )האמן 1985(

כפרות  ידועות  הישראליות  הפרות 
זרי בקצבי  ומאופיינות  תנובה  חגבוהות 

מה גבוהים. קצבי זרימה גבוהים גורמים 
גבוהים  ואקום  ומפלי  ואקום  לתנודות 
הוואקום  ברמת  ירידה  כלומר,   – יותר 
העבודה  ואקום  לרמת  ביחס  בקומץ 

של מכון החליבה. 
נבחנה השפ חבמספר עבודות שבהן 

עת תנודת הואקום על שיעור הנגיעות 
החדשה, הוגדרו שני סוגים של תנודות 

ואקום: 
1. תנודות מחזוריות – הנגרמות מפח
חעולת מערכת הפעימה על בטנת הח
חליבה וקצב זרימת החלב מהעטין. תנו

תמיד  קיימות  שונות  ברמות  אלו  דות 
בכל אשכול חליבה.

הנגרמות מחח  – 2. תנודות אקראיות 
המתקיימת  מבוקרת  לא  אוויר  דירת 
בטנת  לבין  הפטמה  בין  המגע  בשטח 

חהחליבה ) "צפצופים"( או על ידי שמי
חטת גביע חליבה אחד או יותר מהפט

מה.

חנמצא כי רק שילוב בין שני סוגי התנ
נגיעות  של  גבוה  לשיעור  גרם  ודות 
חדשה. )אושיי ושות. 1976, קינג ושות. 
שהתפרסח עדכניות  עבודות   .)1979
נזקים  פחות  על  מצביעות  השנה  מו 
לחשוב  נהוג  מ"צפצופים" ממה שהיה 

בעבר )ריינמן ושות. 2013(.

לסיכום: 
1. רוב ההידבקויות החדשות נגרמות 
לתפקודה  קשורים  שאינם  מגורמים 

של מכונת החליבה.
2. ממשק סככות טוב המבטיח פטח
הפטמה(  בקצה  )בעיקר  נקיות  מות 

חמפחית את הסיכוי להדבקה בזמן הח
ליבה.

3. שגרת חליבה טובה, חיטוי פטמות 
תזמון  החליבה,  אשכול  הרכבת  לפני 
הרכבת אשכול החליבה והסרתו כאשר 
פוחתת  בקומץ  חלב  זרימת  קצב 

מפחיתה את הסיכוי להדבקה. 
מכונת  ידי  על  ההדבקה  אירועי   .4
מזלזול  כתוצאה  לרוב  הם  החליבה 
החלפת  זמן  לגבי  היצרנים  בהמלצות 
לקוי  תקופתי  וטיפול  חליבה  בטנות 
והפעימה. הוואקום  וויסות   במערכת 
5.. יחד עם זאת מומלץ מאוד שכל מכון 
חליבה ייבדק לפחות פעם בשנה ויקבל 

אישור לתקינות ע"י מדריך מאל"ה.

מתכננים את הרפת בשבילך

אגרופלן בע”מ מהנדס אבנר הורביץ
באר טוביה 8381500, טל: 08-8602272

www.agroplan-il.com

ן מבנים חקלאיים התמחות בתכנו
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תקציר
ההדגמה  ברפת  המקצועי  המצב   .1
מקצועיים  להישגים  הגיעה  הרפת   -
כחלון  לשמש  ממשיכה  והיא  מצוינים 
ברמה  חלב  ייצור  לטכנולוגית  ראווה 
נחשבים  הרפת  עובדי  בסין.  הגבוהה 
ואנשי  בסין  ביותר  המיומנים  לעובדים 
כדי  הרפת  את  פוקדים  רבים  מקצוע 

ללמוד את השיטות הנהוגות בה.
סאן-יואן  בחברת  מש"ב  מעמד   .2
.איתן מאי פעם פעילותנו זוכה להערח
כה רבה על אף העלויות הכרוכות בכך 

מצד החברה.
חברת  עם  המקצועית  הפעילות   .3
רפת  רבים:  תחומים  מקיפה  סאן-יואן 
פיתוח  קורסים,  הרצאות,  ההדגמה, 

חכלים מקצועיים לניתוח תוצאות, הכש
חרת אנשי-מקצוע בישראל, סיורי משל

חות בישראל ועוד..
4. התחזוקה של רפת ההדגמה )באא
השתפרה   - סאן-יואן(  חברת  חריות 

חמאד בעת שהותי. לאחר תקופת הזנ
חה נערכו שיפוצים במראה הכללי של 
ולהציגה  להמשיך  המאפשרים  הרפת 

יש ייצור  טכנולוגיות  להדגמת  חכמקום 
ראליות מתקדמות. 

מתא לטכנולוגיות  ההדרכה  מרכז   .5
הוגדר  אשר   - החלב  בתחום  קדמות 
קודמי  של  לשליחותו  חשובה  כמטרה 
בתפקיד )דניאל הוכמן(, התברר בזמנו 
פי דבריו חברת סאן-יואן  ככישלון. על 
מעולם לא התכוונה להקים מוסד זה. 
בנו שהשקיע  הרבים  חהמאמצים 

לנוכח  היו מאמצי סרק. לאחרונה  שא 
עלייה בפעילות חברות רפת ישראלית 
לאימון  צרכים  נוצרו  כי  מצאתי  בסין 
לחברות  הקשורים  מקומיים  עובדים 
הישראליות ונושא מרכז ההדרכה עלה 
שוב על הפרק על ידי. הנהלת סאן יואן. 
החליטה הפעם לשתף פעולה ולהקים 
את המרכז במתכונת מעט שונה על פי 

הצעתי. 

דו"ח סיכום
שליחות בסין

| מאת: דר' מאורי רוזן, מומחה לגידול 
בקר, שגרירות ישראל – מש"ב, 

בייג'ינג, סין | 

הדגמה  רפתות   2 וקידום  הקמה   .6
חדשות בהלוג'אנג )שת"פ עם פייחה( 
רפתות   2 עם  הפעלה  הסכם  נחתם 

פגי התקיימה  בהלוג'יאן,  חההדגמה 
שה בשגרירות עם נציגי משרד המדע 

הסתיי הפרובינציה.  של  חוהטכנולוגיה 
ואס  ) אפימילק  2 הרפתות  בניית  מה 
סי אר( בעיר קדונג. התקיים ביקור שלי 
וניתנו הערות לתיקון ליקויים.  באתרים 
והשתלמות  הדרכה  תוכנית  נבנתה 
נייד  קורס  במתכונת  קורס  לעובדים. 
עמדנו  ואנוכי  מהארץ  בקר  )מומחה 
פרוץ  לנוכח  אך  הקורס,  את  להעביר 

מומשה  לא  ההדרכה  תוכנית  מחלתי 
עדיין(. 

7. עלייה במספר החברות הישראליות 
–שפועלות בתחום החלב בסין  בתקוח
הישרא החברות  מספר  שליחותי  חפת 

ליות המעורבות בפעילות ברפת החלב 
רק  בסין  עלה. בתקופת קודמי פעלה 

חברה אחת )אפימילק(. 
בפרוא השפעה  מעגלי  הרחבת   .8
להשתמש  הייתה  המטרה   - בינציות. 
הזדמנויות  לאיתור  כמנוף  בהדרכה 
ולקשרים מסחריים  נוספות להשפעה 

אפשריים. 

הכניסה לרפת ההדגמה
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דו"ח מפורט
חהמטרות האופרטיביות שהוגדרו לש

ליחותי היו:
וגיבוי מקצועי של רפת ההדח ליווי   ˆ

גמה. 
ˆ ליווי וגיבוי מקצועי של רפתות אחח

רות ב- "סאן-יואן".
רפתות  של  מקצועי  וגיבוי  ליווי   ˆ

בפרובינציות אחרות בסין.
ישראח ומוצרים  טכנולוגיות  קידום   ˆ

לים הקשורים לענף החלב.
ˆ ייזום וביצוע פעולות הדרכה מקצוח

עיות ויעוץ בתחום הרפת.

1. ליווי וגיבוי מקצועי לרפת ההדגמה
רפת ההדגמה הסינו-ישראלית 

נבנ הסינו-ישראלית  ההדגמה  חרפת 
תה בשנת 2001 על פי דגמים שפותחו 
בישראל עבור רפתות מודרניות. ניבנה 
נעשתה  החליבה  אז  )עד  חליבה  מכון 
שיטות  בעמדות קשירה(  הרפת  בתוך 
לשיטות  והותאמו  שונו  החווה  ניהול 
בעלי  חלב  בעדרי  בישראל  המיושמות 
תנובת חלב גבוהה. כמו כן הוחל שימוש 

ידי עגלה מערב חבבלילים, שהוכנו על 
לת. נעשה שימוש במערכת אפימילק 
חיישני  פדומטרים,  הכוללת  לחליבה, 
בתוכנת  שימוש  נעשה  ובריאות,  ייצור 
AFIFARM המאפשרת ניהול מקצועי 
יותר משהיה קודם של משק החלב. יתר 
על כן, מונו מומחים ישראלים ששימשו 

חיועצים ישירים של מנהל הרפת ואחר
אי על יישום שיטות הייצור הישראליות 
ברפת ההדגמה הסינו-ישראלית. בשנת 
2002 הפכה רפת ההדגמה לרפת עם 

וה בסין,  ביותר  חתנובת החלב הגבוהה 
גיעה ל 8,200 ק"ג / פרה / שנה. מאז, 

התנובה עלתה בהדרגה.
הסינו- ההדגמה  ברפת  המצב   .1.1

ישראלי עם סיום שליחותי.
חעם הגעתי לרפת ההדגמה ערכתי ני

תוח מקצועי מקיף ומעמיק. המצב היה 
היה  שמצאתי  המקומי  והצוות  סביר 
מיומן למרות הזמן שחלף מאז עזיבתו 
של דניאל. החל שת"פ פורה עם מנהל 
מונה  כעוזרי  המקצועי.  והצוות  הרפת 
בעל תואר מסטר במדעי הבקר לחלב 

ההדג רפת  כסגן-מנהל  תיפקד  חשגם 
בו.  המקצועי  התחום  על  ואחראי  מה 
מצב דברים זה איפשר יישום הנחיותיי 

המקצועיות באופן מיידי. 
הראשונה  )שנתי   2010 שנת  בסוף 
הממוצעת  התנובה  הסתכמה  ברפת( 
שהייתה  לשנה,  לפרה  ק"ג   10,658 ב 

ההד ברפת  שהושגה  ביותר  חהגבוהה 
ק"ג   588 כ-  של  )שיפור  אז  עד  גמה 

-5.3%- לעומת שנה קודמת(. 
המצב ברפת ההדגמה הלך והשתפר 
 11,450  2011- באופן עקבי גם בשנת 
של  קלה  ירידה  עם  לשנה  לפרה  ק"ג 
שנבעה  הממוצעת  בתנובה  ק"ג   200
 2011 בשנת  העדר.  בהרכב  מהשינוי 
50% מן הפרות היו בתחלובתן הראשוח
חנה )"מבכירות"(, אלה פרות אשר מפי

בוגרות.  פרות  מאשר  חלב  פחות  קות 
התנובה  "רגיל"  היה  העדר  הרכב  אילו 

הממוצעת ברפת הייתה גבוהה יותר.
זאת ועוד, בעקבות החלטת סאן-יואן, 
 240 בכ-  ההדגמה  ברפת  העדר  גדל 
פרות וכעת מונה כ 900 פרות חולבות 
וכ- 800 עגלות. תוספת הפרות והעלייה 
ברמת הייצור הביאו לכך שהרפת, שב- 
2008 ייצרה 18,000 ק"ג חלב מדי יום, 
הגיעה ב2012 ל-28,000 ק"ג חלב ליום. 

והשתפר  הלך  ההדגמה  ברפת  המצב 
באופן עקבי גם בשנת 2012 - ממוצע 
התנובה בסוף השנה היה 11,800 ק"ג 

לפרה, עלייה של 350 ק"ג. 
הניבו  שנתיים  של  מאמצים  אכן, 
הזנה מתאימה,  על  שניתן  הדגש  פרי: 
ממשק קפדני וניהול נכון גרם לתוצאות 

המקוות )ראה גרף 1(. 
המצב  תפקידי  סיום  עם  סיכום: 
טוב  הוא  ההדגמה  ברפת  המקצועי 
הישגים  מציגה  ההדגמה  רפת  מאד. 
מקצועיים טובים וממשיכה להיות חלון 
ברמה  ייצור  לטכנולוגית  בסין  ראווה 

הגבוהה ביותר.
2.1. ביקורי משלחות ברפת ההדגמה

את  לפקוד  המשיכו  רבים  מבקרים 
ישראליות  חברות  ההדגמה:  רפת 
סינים,  מקצוע  אנשי  הרפת.  בתחום 
משרד  של  משלחות  רפתות,  מנהלי 
השונות.  הפרובינציות  ושל  החקלאות 
הרפת  המקצועיים  ההישגים  בעקבות 

הוצפה במבקרים.
ממשיכה  ההדגמה  רפת  סיכום: 
לשמש כמוקד רלוונטי ללימוד שיטות 

מתקדמות לייצור חלב.
ההדגא רפת  של  התחזוקה  מצב   .3.1

מה
תחזוקת הרפת, שהיא באחריות סאן-
שנות   9 אחרי  מאוד.  השתפרה  יואן, 
פעילות הייתה הזנחה והמראה הכללי 
להיות  לא התאים לרפת אשר אמורה 
מתקדמת.  טכנולוגיה  של  ראווה  חלון 
הוחלט  ולכן  מאוד  גדל  העדר  בנוסף, 

לשפץ המבנים. 
התחזוקה   2010 משנת  החל  סיכום: 
לשמש  ויכולה  טובה  ההדגמה  ברפת 

גרף 1: תנובות החלב ברפת ההדגמה והשפעתה על התנובות בכלל משקי סאן יואן
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יש ייצור  טכנולוגיות  להדגמת  חכמקום 
ראליות מתקדמות.

בקרב  נוספות  הדרכה  פעילויות   .2
חברת סאן-יואן

 Sanyuan( לוחה  יואן  סאן  חברת 
Lvhe ( היא חברה המתמחה ברפתנות 
הולשטיין. לחברה 28 רפתות ועוד כ 20 
בבעלותה,  שאינן  מתופעלות  רפתות 

חבשישה מחוזות של בייג'ין. לחברה נכ
סים בשווי של למעלה ממיליארד יואן, 
גודל העדר כיום הוא כ 60,000 ראש )כ 
30,000 פרות חולבות( וההכנסה השנח
מיליארד  מחצי  למעלה  של  היא  תית 
יואן בשנה. החברה מספקת למעלה מ 
גולמי בשנה.  300,000 טונות של חלב 

חחלב החברה הוא המקור העיקרי לצרי
סאן  לחברת  בבייג'ין.  ומוצריו  חלב  כת 
אחזקת  של  ארוכה  היסטוריה  יש  יואן 
פרות בדרך הסינית המסורתית. בשנים 
האחרונות לאחר הקמת רפת ההדגמה 

הר מרכז  הנהלת  חהסינו-ישראלית, 
להיצמד  החליטה  החברה  של  פתות 
לטכנולוגיה הישראלית. בניגוד לחברות 
סיניות גדולות אחרות, רפתות החברה 
גם  אלא  ישראלי  ציוד  רק  לא  אימצו 

החב אנשי  ישראליות.  ניהול  חטכניקות 
כל  בישראל  להשתלמויות  מגיעים  רה 
שנה, ומומחי רפת ישראלים מלווים את 

רפתות החברה מזה כ 10 שנים.

3. על הקשר מש"ב – סאן-יואן
חלב  כחברת  סאן-יואן  של  מעמדה 
הינו מיוחד מאוד. בין חברות החלב בסין, 

חזוהי חברה יחסית קטנה וממוקדת בא
זור בייג'ינג בלבד. היא איננה חברה כלל 

סינית כחברות החלב הגדולות יותר. 
מאידך, לזכות סאן-יואן יתרונות רבים 

ומשמעותיים:
החלב  ייצור  רמת  עם  החברה  זוהי 
הרמה  ובעלת  בסין,  ביותר  הגבוהה 

המקצועית הטובה ביותר בסין.
קרובה  ולכן  בבייג'ינג,  ממוקמת  היא 

הממ משרדי  פוליטיים:  כוח  חלמוקדי 
סיניים,  כלל  מקצועיים  ארגונים  שלה, 

אוניברסיטאות ועוד.
ויתח ילך  סאן-יואן  של  חמעמדה 

חשובה  חלב  לחברת  תהפוך  והיא  זק, 
אלה  מקצועית  מבחינה  רק  לא  בסין, 
גם מבחינה מסחרית. החברה התחילה 

בר חביי.  בפרובינציית  רפתות  חלבנות 
חפתות שהיא בונה שם היא מאגדת יצ

רנים כדי שישכרו רפתות גדולות תחת 
פיקוחה המקצועי. 

סיכום: תרומת מש"ב לסאן-יואן זוכה 
לשאת  מוכנה  החברה  רבה.  להערכה 

בעלויות כדי שפעילות זאת תימשך.
בסין  מש"ב  פעילות  של  הפרטנר 
בתחום החלב הוא מתאים, והוא עתיד 
יותר  הקרוב  בעתיד  ולצרוך  להתרחב 

יידע ותשומות.
סאן-יואן  חברת  עם  הפעולה  שיתוף 

הקיף תחומים רבים.
הרא נתוני  לניתוח  תוכנה  פיתוח   .1.2
נתו לניתוח  המרכז  באמצעות  אפתות 

נים.
החברה  ממרכז  אסיסטנט  בשיתוף 
פיתחתי תוכנה לניתוח ביצועי הרפתות 
מעקב  מאפשר  הזה  הכלי  השונות. 
שוטף אחר ביצועי הרפתות, מצביע על 
בעיות מקצועיות ועל הסיבה לתופעות 

המק במרכז  מופעלת  התוכנה  חאלו. 
שמבקר  צוות  ע"י  סאן-יואן  של  צועי 
ברפתות בתדירות חודשית. הצוות עבר 

שבו סדנא  באמצעות  ידי  על  חהדרכה 
חודשים   4 כ  במהלך  שהועברה  עית 
נתוני  החברה.  של  ההדרכה  במרכז 

היסטו ערכים  מול  מושווים  חהרפתות 
רים וערכי יעד. 

פרוייקט  המוקדמת,  עזיבתי  )לנוכח 
הסתיים  לא  נתונים  לניתוח  המרכז 
ולייעץ  לעזור  ממשיך  ואני  במלואו, 
לחברה מרחוק באמצעות האסיסטנט 
לשהותי  האחרונה  בשנה  מולי  שעבד 

בסין(.
סאן- בחברת  עיון  וימי  קורסים   .2.2

יואן
הרצ נתתי  שליחותי  תקופת  חלאורך 

אות בפני אנשי סאן-יואן במגוון רב של 
נושאים:

בשח )פעם  חודשיים   4 של  קורס   .1
בוע( כדי להכשיר אנשי מקצוע צעירים 
התקיים  ברפת  הנתונים  ניתוח  בתחום 

במרכז ההדרכה של חברת סאן יואן.
2. קורסים בנושאים: עומס חום בקיץ, 
הכנת מזון גס לרפת, הכנת תחמיצים 

וניתוח הייצור ברפת.

רפת ההדגמה לאחר השיפוצים

מתקן חדש לצינון 
פרות בקיץ שנבנה 

ברפת ההדגמה 2011



הסבת מערכות סולאריות
למערכות עוקבות שמש

תוספת תפוקה של כ 25% בממוצע לשנה   •

כולל היתרים ואישורים   •

נסיון של עשרות מערכות בארץ   •

השוואה בין שתי מערכות בעלות הספק זהה באותו ישוב. 35%  תוספת ליום נתון

לקבלת הצעת מחיר וסימולציה לגג:
054-818-3825 מעוז -   

054-288-5148 צפון: אורי – 

052-366-6294 דרום: דור  - 
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של  כלכלי  "ניתוח  בנושא  קורס   .3
למנהלי  המיועד  ברפתות"  הפעילות 
הרפתות של החברה. בעקבות הקורס 
התקיימו פגישות עם הצמרת הניהולים 
שיטת  את  ללמוד  כדי  סאן-יואן,  של 
יישום  כן כתבתי  הניתוח שהצגתי. כמו 

לניתוח כלכלי של רפתות החברה.
4. ביקור במספר רפתות החברה כדי 
התרכזה  זאת  עבודה  ביצועים.  לשפר 

חבעיקר בתחום ההזנה וניתוח נתוני היי
סיכום  סופק  ביקור  כל  בעקבות  צור. 

והמלצות מפורטות בכתב.
חבתקופת שליחותי התקיימה רק פעי

לות מש"ב אחת לטובת סאן-יואן:
5. שק"מ בנושא "רפואה וטרינארית" 
ההדגמה  ברפת  המצב  את  לבחון  כדי 
אורי  גורן  )דר'  רופאיה  את  ולהדריך 

מהחקלאית(
חברת  באמצעות  אורגנה  בנוסף, 

וטרי של  בארץ  השתלמות  חסאן-יואן 
סין  של  החקלאית  מהאוניברסיטה  נר 
"החקלאית".  באגודת  כחודש  למשך 
עלות ההשתלמות כוסתה במלואה ע"י 

חברת סאן-יואן.
 3 בארץ  ביקרו   2010-2013 במהלך 
15 מנהלים  משלחות של סאן-יואן כ- 

המק החלק  אחת.  כל  מקצוע  חואנשי 
צועי של הביקור טופל ע"י סינדקו. כל 

העלויות היו ע"ח סאן-יואן. 
עם  המקצועיים  הקשרים  סיכום: 

חברת סאן-יואן מצוינים.

4. הקמת מרכז הדרכה סינו-ישראלי 
בענף  מתקדמות  טכנולוגיות  בנושא 

הרפת
חעם תחילת פעילותו של דניאל הוש

קעו מאמצים מרובים בהקמת המרכז 
בנושא,  התקיימו  רבות  ישיבות  הנ"ל. 

חכולן יזומות על ידי ישראל. ברמה הבכי
רה של סאן-יואן היה נראה שקיים עניין 
בפרוייקט ואף מונו האנשים שאמורים 
היו למלא את התפקידים השונים. אך 
הכול היה למראית עין בלבד: הם גררו 
מהם  היה  העניין  כל  ולמעשה  רגליים 

חוהלאה. דניאל הסיק כי בעצם סאן-יו
לא התכוונה לעשות משהו  אן מעולם 
אנחנו  בו  מצב  נוצר  העניין.  לטובת 
"מרכז"  להקים  עליהם  לכפות  מנסים 
שהם לא רוצים בו. כאשר עזרא שושני 
החל בתפקידו נעשה ניסיון אחרון כדי 
–כפי  אך  "מרכז ההדרכה",  לקדם את 
שקרה בפעמים הקודמות- גם זה היה 
שום  לסאן-יואן  היה  לא  סרק.  מאמץ 
נותר  לא  הזה.  המרכז  בהקמת  עניין 

אלא לסגור את התיק בנושא.
2012, לנוכח פניה של מספר  בשנת 
פעילות  המקיימים  ישראלים  גופים 
נושא  את  מחדש  העליתי  בסין,  רפת 
יואן.  מרכז ההדרכה בפני הנהלת סאן 
נקבעה פגישה בנושא ולשם כך הכנתי 

חמסמך חדש המפרט את מבנה המר
כז. 

המסמך נשלח הן למש"ב והן להנהלת 
יואן. המסמך תורגם בחב חחברת סאן 

מנהלים.  לקבוצת  והועבר  לסינית  רה 
בפגישה שהתקיימה הייתה התייחסות 
ההנהלה  לנושא.  מבעבר  יותר  חיובית 
לקחת  החליטה  החברה  של  הצעירה 
ברצינות  ההדרכה  מרכז  נושא  את 
בשנת  עוד  המרכז  בפעילות  ולהתחיל 
לפתיחת  מיוחד  טקס  )כולל   2012
מנהל  תמנה  יואן  סאן  חברת  המרכז(. 
למרכז שיעבוד בשת"פ מלא מול נציג 
משב בשגרירות. החברה עמדה להזמין 
לפעילות ההדרכתית הראשונה כ 200 
עשרים  סין.  רחבי  מכל  רפתות  מנהלי 
מעשית  השתלמות  גם  יעברו  מהם 

חברפת ההדגמה מידי שנה. )אולם לנו

כח פרישתי הפתאומית האירוע נדחה 
לשנת 2013. ( 

בסיכום: רעיון "מרכז ההדרכה" שלא 
הקודמת  בקדנציה  להתממש  הצליח 

קורם עור וגידים בימים אלה.

5. קידום טכנולוגיות ומוצרים ישראא
לים הקשורים לענף החלב

חמספר החברות הישראליות אשר מיי
החלב  לענף  הקשורים  מוצרים  צאות 
במהלך  שנה.  מדי  ועולה  הולך  הסיני 

אפי חברות:  מספר  ליוויתי  חשירותי 
מיטראל,  לכיש  תעשיות   ,SCR מילק, 

ביוגל, וגביש –גבעת ברנר.
1.5. צח"מ אפיקים

מאז  בסין  פעילות  מנהלת  צח"מ 
נציג- עם  שיווק  מנגנון  והקימה   2001

חלוקת תעודות למשתתפי הסדנא לניתוח נתונים

שק"מ ברפת ההדגמה בנושא "רפואה וטרינארית"



חייגו עכשיו 2717* והזמינו נסיעת מבחן

אנו מזמינים אתכם לפגוש אותנו בתערוכת יבול שיא 
אשר תתקיים ב-6/11/13 במעיין חרוד וליהנות מנסיעת מבחן!

לפרטים נוספים ואישור הגעה:
גיל קיינן : 052-6974440   |    עומרי הלוי, מנהל אזור צפון : 057-5370079

פולריס
כל מה שחקלאי צריך לצידו
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בפרובינציות  סוכנים  ומספר  משווק 
המרכז  מקומי  מנהל  לחברה  שונות. 
את פעילותם בסין. צח"מ זכתה לעזרה 
רבה על ידי ביקורים שלי אצל לקוחות 
פוטנציאליים, תמיכה אצל משתמשים, 
מידע  והעברת  בכנסים  השתתפות 
הוצאות  כל  פרוייקטים.  על  מסחרי 
הנסיעה והמחייה שלי בפעילויות האלו 

כוסו על ידם.
).S.C.R( .2.5. אס.סי.ר

החלה לשווק בסין דרך סוכן מקומי..
על  רבה  לעזרה  היא  גם  זכתה   SCR

וידי ביקורים שלי אצל לקוחות פוטנצי
הש משתמשים,  אצל  תמיכה  ואליים, 

תתפות בכנסים והעברת מידע מסחרי 
הנסיעה  הוצאות  כל  פרוייקטים.  על 
הם  גם  האלו  בפעילויות  והמחייה שלי 

כוסו על ידם.
3.5. "תעשיות לכיש" 

מספר לקוחות סיניים ביקשו לרכוש 
הו והמידע  לכיש"  "תעשיות  של  וציוד 

עבר לארץ. 
והציוד של רפת ההדגמה מקורו בת

השליחות  במהלך  ולכן  לכיש  עשיות 
יואן ותע בין חברת סאן  ועזרתי לתווך 

ציוד חדש  לגבי רכישת  הן  שיות לכיש 
והן לגבי תחזוקה של ציוד ישן. 

הן  העוסקת  חברה   – מיטראל   .4.5  
החברה  בניהולן.  והן  רפתות  בהקמת 
הלוג'אנג  בפרובינציית  רפתות  בנתה 

ווהפעילה אותן באמצעות מנהלים יש
ראלים. 

5.5. ביוגל – חברה העוסקת בפיתוח 
ברפת.  תחלואה  גורמי  לאבחון  קיטים 

פוטנצי סוכנים  לאתר  לחברה  ועזרתי 
אלים בסין.

העוו חברה   – ברנר  גבעת  גביש   .6.5
סקת בפיתוח מערכות לבקרת ההזנה 
סוכנים  לאתר  לחברה  עזרתי  ברפת. 

פוטנציאלים בסין.
חלה  שליחותי  בתקופת  בסיכום: 
פריצת דרך בכניסת חברות ישראליות 

לענף הרפת בסין.

7. על ענף החלב בסין

שני המשברים חריפים פקדו את ענף 
החלב בסין במהלך 2010-2013 : 

וא. ייקור חד במחירי התשומות ובמיו
חד המזונות )ראה גרף 2(. 

"סקנד וב. משברים תקופתיים עקב 
לים" המתרחשים בו מפעם לפעם.

אלא  ירדו,  המזונות  מחירי   2009 ב- 
העיבו  המלמין  משבר  השפעות  שאז 
מקיף  היה  המלמין  משבר  הענף.  על 
והשפיע על פרנסתם של מאות-אלפי 
בתוצרת  הצרכנים  אמון  ועל  חקלאים, 
המקומית ובממשל. שיווק מוצרי החלב 
החליט  הממשל  ולכן  קשות  נפגע 

לשנות מדיניות. 
עיצוב מחדש של הענף לתקופה של 

ושנים קדימה: חיסול הרפתות הקטנט
נות, עידוד להקמת יחידות ייצור גדולות 
יותר, השקעת מאמצים בשיפור הרמה 
הגברת  חלב,  ייצור  של  המקצועית 
ועל  הגולמי  החלב  איכות  על  הפיקוח 
מוצרי החלב. תהליך זה מלווה בהזרמה 
מאסיבית של תקציבי ממשלה. חברות 
ופרטיות,  )ממשלתיות  הגדולות  החלב 
כאחת כולל זרות וישראליות( מקימות 
רפתות, כדי להבטיח הספקה של חומר 

גלם באיכות.
עבור  מסחריות  להזדמנויות  באשר 

וחברות ישראליות: עבור חברות העוס
וכלים  ציוד  ובאספקת  בתכנון  קות 
תקופה  בסין  נפתחה  וניהול  לבקרה 
של פעילות שתתפרס על פני מספר 

שנים. 
לא  )מחלבות(  החלב  תעשיית  לגבי 

עס הזדמנויות  בסין  שקיימות  ונראה 
הכללית  המסחרית  הסביבה  קיות: 
אינה מסודרת מספיק עבור משקיעים 

מחוץ לסין.

ענף החלב הסיני ב- 2012-13 
סקירה

ענף  של  הסטטיסטי  השנתון  פי  על 
2012 כמות החלב הכוו  החלב הסיני ל
2011 הייתה  ללת שיוצרה בסין בשנת 
מנתה  סין  אוכלוסיית  טון.  מליון   32.7
1.34 מיליארד נפש. לכן, צריו  בשנה זו

הייתה  הממוצעת  השנתית  החלב  כת 
שייו הפרות  מספר  לנפש.  ק"ג   24.4
2011 היה  ב  צרו את כלל החלב בסין 
מיליון. מכאן שהתנובה הממוצו  8.2  כ
פי  ק"ג. על   4000 כ  הייתה  עת לפרה 
השנתון, המוצר העיקרי ששווק באותה 
67% מצו  השנה היה חלב ניגר שהיווה
ריכת החלב, עוד 18% עובדו ליוגורט ו 
 65% כ  לאבקה.  יובשו  הנוספים   15%
5 מחוזות שהגו  מהחלב הסיני מיוצר ב

הפנימית.  מונגוליה  הוא  שביניהם  דול 
לא ובה  בגודלה  היא השנייה  והלוג'יאן 

ישראלית  פעילות  מתבצעת  חרונה 
 7400 הינו  כיום  הסיני  התל"ג  נרחבת. 
דולר לנפש, כ10% מהתל"ג הינו תל"ג 
חקלאי. חמישה אחוז מהתל"ג החקלאי 

משוייך לתחום החלב.
 2013 בשנת  בסין  הניגר  החלב  ייצור 
ל  אחוזים  בחמישה  לעלות  צפוי 
צמיו אחוזי  על  מבוסס   34.4MMT
הסיו החלב  עדר  בשנה.   6  חה של %
ני מונה כיום כ 8.4 מיליון ראשים. כדי 

המקו המשאבים  תחת  יותר  ולייצר 
הגבו והעלויות  ומים(  )אדמה  ומיים 
תעש ועבודה,  מספוא  של  יותר  והות 

תנסה  סין  של  המסחרית  החלב  יית 
החלב. תנובת  בשיפור   להתמקד 
לפרה  והתנובה  הייצור  הגברת  לשם 

פרו מקדמת  היום  כבר  והתעשייה 
איכו מספוא  מוצרי  ייצור  של  וייקטים 

תיים יותר, כגון אספסת. איכות מספוא 
גבוהה מגדילה את תנובת החלב. בשל 
כך, הייתה עלייה בתנובת החלב בשנת 
 .MMT  33.8 של  לייצור  עד   2012
במאמצי  לתמוך  צפויה  סין  ממשלת 
 RMB 1.2 הקצאת  ידי  על  התעשייה 
לקידום   )$ מליון   333.3( מיליארדים 
גם  ותמשיך  האספסת,  ייצור  ולשיפור 

במחקר גנטי נרחב ב פרות חלב. 
יציבים  נשארו  החלב  מחירי  מחירים: 
 ,2012 יולי  עד  מינואר   .2012 בשנת 
עלה  הרפת  בשערי  הממוצע  המחיר 
אחוזים   14 לעומת  אחוזים,   4 ב  רק 
בתקופה המקבילה בשנת 2011 )ראה 

גרף 3(.
 2013 ב  בסין  הניגר  החלב  צריכת 
אחוזים   6 של  בשיעור  לעלות  צפויה 
MMT מעל האומדן המתוקן  ל14.35 
2012. עלייה זו במידה רבה תתבו  של
צע דרך יבוא. שלושה גורמים קשורים 
אמיו סינים  צרכנים   )1 ביבוא:  )לגידול 
ודים המעדיפים מוצרי חלב מיובא כב

טוח יותר מאשר מוצרי חלב מקומיים, 
חלב  המעדיפים  עירוניים  צרכנים   )2(
הסינו ספר  בתי   )3 ו  ומפוסטר,  )טרי 

יים והצבא הסיני המעדיפים חלב עמיד 
מעוקר.

סיכום 
בסין  החלב  בתחום  מש"ב  פעילות 

עשיית תחמיצים 
ברפת ההדגמה
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חנתנה עד כה תרומה גדולה לרפת הסי
בראש  שואבת,  הצלחת הפעילות  נית. 
של  המקצועית  מההצלחה  ובראשונה 
המקצועיים  הישגיה  ההדגמה.  רפת 

חהם תוצאה של התשתיות שנבנו והשי
ובראשונה  בראש  אבל  טות שהופעלו, 
הרצוף  המקצועי  הניהול  של  תוצאה 
המומחה  עבודת  ישראלי.  מומחה  ע"י 
ברפת לאורך 10 שנים השפיעה באופן 
תוצאות מקצועיות  שיושגו  כדי  מכריע 

שהן הטובות ביותר בסין. 
–חברת  לפעילות  השותפה  בנוסף, 
המקצועי  כגוף  התבררה  סאן-יואן- 

בסין. מנ ביותר בתחום החלב  חהרציני 
הלי החברה היו שותפים פעילים מאוד 
ברפתות  החדשות  השיטות  לקליטת 
שלהם. החברה התערבה באופן פעיל 

הנ בדבר  וההנחיות  ברפתות,  חבנעשה 
הח "הטכנולוגיות  שבקליטת  חחיצות 

של  החיבור  היו חד-משמעיות.  דשות" 
סאן- של  והיכולת  מצידנו  וניסיון  יידע 
ברפתות  השיטות  את  להטמיע  יואן 

שלה, הם היסודות להצלחת תוכנית. 
לתה זכתה  ההדגמה  רפת  חהצלחת 

 28( כולה  סאן-יואן  שחברת  כיוון  ודה 
וה הטכנולוגיות  את  יישמה  חרפתות( 

ההדגמה  רפת  בה.  שהודגמו  ממשק 
חלא נשארה כמקרה בודד אלא שהשפ

עתה תפסה תאוצה בכל רחבי סין. 
לש ידועה  החלב  בתחום  חפעילותנו 

הקשורים  השונים  לארגונים  לטונות, 
חלענף החלב, למשרד החקלאות, להת

ולחברות  לאקדמיה  המגדלים,  אחדות 
פרטיות העוסקות בתחום. 

בסין  החלב  בתחום  מש"ב  פעילות 
ייחודי בכלל  הינה פעילות בעלת אופי 
המדינות,  שתי  בין  היחסים  מערכת 

חומהווה רובד חשוב ובר-משמעות בתד
מית הכללית של ישראל בעיני הסינים. 

הבעת תודה
אותי  שליוו  לאנשים  להודות  ברצוני 
בסין  מהארץ,  הזאת  התקופה  לאורך 

ובכלל. 
תודה למש"ב ולמש"ב פרוייקטים על 

חהאפשרות שניתנה לי לבצע את השלי
חות הזאת -מאיר כהן )בתחילת הדרך(, 

חאפי בן מתתיהו בהמשכה ושמואל ליב
נה לאורך כל הדרך. תודה על תמיכתם 

והכוונתם;
הממלאים  המסורים  לאנשים  תודה 
בביג'ינג:  ישראל  בשגרירות  תפקידים 
לשגריר הנוכחי מר מתן וילנאי ולקודמו, 
מר עמוס נדאי. תודה מיוחדת ליועצים 

חלענייני חקלאות, מדע ושת"פ בין-לאו
עזרא  דר'  ולקודמו  נויבאור  איתן  מי 
ביותר  חשובה  משענת  היו  הם  שושני. 
כתף.  ונתנו  עודדו  ותמיד  לפעילותי 
ברכה מיוחדת ואיחולי הצלחה בהמשך 

חלאיתן נויבאור. תודה לכל צוות השגרי

רות בבייג'נג אשר תמך והיה למשענת 
מנהלתית וחברתית.

תודה לסינדקו לדניאל וורנר ולשייקה 
שטרן. 

המסחריות  החברות  לאנשי  תודה 
איתם שיתפתי פעולה, ובמיוחד לאנשי 

.SCR צח"מ אפיקים ואנשי
ואחרונים, אך החשובים ביותר, תודה 

חלבני משפחתי ובראש ובראשונה לאש
המרתקת  התקופה  כל  על  אסנת,  תי 

שעברנו ביחד בסין.
דר' מאורי רוזן, מרץ 2013

ביקור משלחת משתלמים מחברת סאן יואן בביתי בישראל

גרף 2

גרף 3
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מרחפים
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ˆ מקרב מזון

ˆ גדר חוליות ניידת
ˆ מערכות עולים בגדלים שונים

ˆ כלובי יונקים
ˆ מלונה לעגלות

ˆ שקתות מפלב”ם ופח מגולוון
ˆ מגרד זבל אחורי

ˆ ציוד נלווה לטרקטור
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לענף הרפת, גידול בקר, 

לדיר ולצאן

תכנון וביצוע עבודות במפעל ומתן שירות תחזוקה והרכבה בשטח.
לפרטים נוספים: מסגריית עזאם אזור תעשייה בית זרזיר

ת.ד 8568 מיקוד 23810 טלפקס: 046514561 נייד: 0523221215

מסגריית
עזאם
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יום רביעי ג' בכסלו תשע"ד בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד.

מקבוצת : מארגני התערוכה :

עיתון הקיבוציםעיתון המושבים

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :
עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@maariv.co.il : מייל

הכניסההזמנה
חופשית

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

לוגו חדש!!!

ארועי
התערוכה:

השדולה החקלאית הפרלמנטרית בנושא:
חקלאות ההיטק - בעידן משבר המזון

בהשתתפות: ח"כ זבולון כלפה, ח"כ איציק וקנין, ח"כ עמר בר-לב
בהנחיית: מאיר צור - מזכ"ל תנועת המושבים

כנס/פאנל של ארגון מגדלי הפירות בנושא:
פער התיווך בחקלאות ותוצאותיו - "מי ישרוד ומי יפול"

בהנחיית - אילן אשל

כנס "מבט מושבים" בנושא:
הדרך למימוש זכויות המגורים בנחלות במושבים

טקס פרידה חגיגי
מבכירי הממסד החקלאי שסיימו תפקידם השנה:

יוסי ישי, יעקב בכר, אילן אשל, יעקב כהן ומנהלי מו"פ

הכנסים יתקיימו במעמד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
מר רמי כהן י ל ו ע פ ת ב  כ ר ל  ר ג ו י ה  כ ו ר ע ת ה י  א ב ן  י ב

ת ר צ ו דגם  DRIVE G29-Eת
www.kesher-yami.co.il | 03-6818814 | יבואן רשמי קשר ימי בע"מ
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חאין ספק שניצולת המזון קובעת במי
דה רבה את הריווחיות. ההוצאה על מזון 

הינה ההוצאה הגבוהה ביותר ברפת.
של  המזון  ניצולת  על  נשאלתי  רבות 
NRF והאם יריח  הכלאת הולשטיין עם
דה של 5-6% ביצור החלב היומי תתכן 

ותפחית את ניצולת המזון.
חמכיוון שהפרות קטנות יותר ולכן אוכ

בריאות  שהן  ומכיוון  לקיום,  פחות  לות 
יותר עם פחות מחלות המלטה ועיכול, 
ההנחה שלי הייתה שניצולת המזון אינה 
פחותה מפרות הולשטיין טהורות ואולי 

ניצולת מזון
בהכלאת פרות חלב

| מאת: דוד דרור | 

אף עולה עליה.
מבנה  יותר.  בולטת  השונות  בעגלות 
השלד של בנות ההכלאה קטן יותר, הן 
נמוכות יותר וקצב הגדילה שלהם איטי 

גדי לקצב  שטופח  ההולשטיין  חמול 
היתר  בין  שגורם  )דבר  מהיר מאד  לה 
בלתי  עד  קשה  השלד(.  להיחלשות 
בניצולת  מסודר  ניסוי  לערוך  אפשרי 
ניתן  זה  גזעים, את  מזון בהשוואה של 
וולקני  במכון  מסודר  בניסוי  רק  לבצע 
להפריד  אפשר  בה  גדולה  ברפת  או 

שתי קבוצות.

בעדרי  ההכלאות  נושא  בה  בארה"ב, 
החלב תופס תאוצה, החליט בעל עדר 
)6,000 חולבות( באידהו להפריד  גדול 

הטהו וההולשטיין  ההכלאה  בנות  חאת 
נחלבה  כל קבוצה  רות לשתי קבוצות, 

חבמכון נפרד, קיבלה מזון דומה, הכמו
יות נרשמו. העדר מנוהל כיחידה אחת,
חקיים בית חולים וחצר טיפולים משו

תף.
והתוצאות  במשק  חלב  ביקורת  אין 

חהמובאות כאן הן תוצאות אמת שנאס
פו בחודשים ינואר-פברואר 2013.
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מסקנות עיקריות מהנתונים:
 0.95$X365 = פרת הכלאה מרוויחה 
היוח 346.95$ בשנה למרות שהתנובה 

מית נמוכה יותר.
ימי הריק נמוכים ב- 16 יום 3$X ליום 

)USA 48 $ )מדדי =
של  המצאותן  עקב   - עגלים  מכירת 
פרות הכלאה ג'רזי בקבוצת ההכלאות 
 $ 37.5 ירד בכ-  מחיר העגל הממוצע 
לעגל. מחיר עגל מעדר החלב לפיטום 

בארה"ב נמוך מאוד.
- אין נתונים מסודרים.  מכירת פרות 
אבל  המחיר,  את  מורידות  ג'רזי  פרות 
יש  NRF מעלות אותה,  פרות הכלאה 

פו עקב  פרותשיוצאות  פחות  חכמובן 
ריות ומחלות ופחות שחיטות דחק.

מרוויח  הוא  הרפת  בעל  להערכת 
לפרה   $  300 מ-  יותר  מפרת הכלאה 

בשנה יותר מאשר פרת הולשטיין.
הפרות  שכמות  שככל  היא  ההערכה 
מהכלאת NRF יגדל, כמות החלב תגדל 

חלצד ירידה מסוימת ב  % השומן והחל
בון.

 USDA ב  שפורסמו  נתונים  ע"פ 
NRF הכי טוח  במבחן הפרים בנות ה-
בות בייצור חלב.  % חלבון ופוריות בנות 

חבהשוואה לגזעים אחרים )למעט המו
יותר בייצור חלב(. אכן  נבליארד שטוב 
ניסוי מסודר אבל הכיוון מראה  זה לא 

את היתרון בפרה בריאה ופוריה גם אם 
היא מניבה פחות חלב.

בישראל ריכוז בנות NRF הינו הגדול 
רשומות   5,000 )מעל  בעולם  ביותר 

פרסו ע"פ  התוצאות  העדר(  חבספר 
שבנות  בבירור  מראות  העדר  ספר  מי 
יותר,  בריאות  יותר,  פוריות  ההכלאה 
עם פחות הפלות ומצב גופני טוב יותר, 
החלב  תנובת  יותר,  קצרה  התחלובה 
6% עם  % חלח  בדור הראשון נמוכה ב-

0.08% בדור השני כשאב  ב-  גבוה  בון 
בחלב  הירידה  הולשטיין  הוא  הפרה 
מתבטאת רק ב- 1%. חישוב משוקלל 
נסיגה  מראה  שני  ראשון+דור  דור  של 
מאד קטנה ביצור חלב של כ-300 ק"ג 
)2%( בשנה עם תחלובות קצרות יותר.

במבחן  החלב  ברשת  הפרסום  ע"פ 
הפרים, ל- 13 פרי NRF ממוצע תנובת 
גבוה   1 בתחלובה  המתוקנת  החמ"מ 
מ- 12,000 לפרה. לפרים אלו יש מעל 

800 בנות חולבות במבחן הפרים.
חלרשותכם מגוון רחב של פרים להזר

גבוה,  חלבון  יצרני  תנובה,  גבוהי  עה: 
בעלי פוריות זרמה גבוהה במיוחד.

"גנטיקה  שנים   8 של  ארוך  בתהליך 
איכותית" צברה ניסיון רב בכל הקשור 

ובבנ משק  לכל  ההכלאות  חלהתאמת 
יית תוכנית ארוכת טווח לשיפור תכונות 

המשנה והגדלת הריווחיות. תמונה לאילוסטרציה, רפת פרץ בן יהושע באר טוביה  צילום: דוד דרור 

" :

w w w . c o n c e p t - R x . c o . i l
טל. 09-7667890, הורציו: 054-4972362 אלי: 054-7355212
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בארה"ב  התחילו   2009 שנת  בינואר 
המבחן  לפרים.  גנומי  מבחן  בפרסום 
בוצע לכל התכונות לפי שיטת ואן-רדן 
וכלל   ,)J. Dairy Sci. 91:4414-4423(
מידע על 54,001 סמנים הנמצאים על 
השבב דנא של חברת "אילומינה". עד 
גנוטיפים  בארה"ב  נקבעו   2012 סוף 
פרים   19,365 עבור  הגנטי  השבב  על 
הורשה  אומדני  עם  הולשטיין  מגזע 
)א"ה( המבוססים על לפחות 10 בנות. 
אי-שיווי  על  מבוססים  גנומים  א"ה 
והגנים  הסמנים  בין  בתאחיזה  משקל 
הכמותיים. עד היום אותרו רק שני גנים 
המשפיעים על תכונות כלכליות בבקר 
לחלב, DGAT1 ו- ABCG2 )רון וולר, 

.)Anim. Genet. 38:429–439

סלקציה גנומית – 
מסקנות מאנליזה של 

אוכלוסיית הולשטיין 
אמריקאית

| כתב: יהודה ולר*1, ג'ון קול2, פול ון-
רדן2 וג'רוג' וויגנס2

1המחלקה לבקר וגנטיקה, המכון 

לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר 
 | 2AIPL, ARS, USDA החקלאי
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של  בבקר  ביותר  האמינה  ההוכחה   
האח הספציפי  הפולימורפיזם  חאיתור 

התאמה  מציאת  הוא  כמותי  לגן  ראי 
של  הגנוטיפים  בין   )concordance(
הגן  של  הגנוטיפים  ובין  הגנטי  הסמן 
ניתן  פרטים.  של  סדרה  עבור  הכמותי 

חלקבוע גנוטיפ לגן כמותי רק ע"י אנלי
זה של מדגם צאצאים לפי מבנה ניסוי 
של בתי-אב או בתי-סב. לפיכך, על פי 
הפרטים  שכל  נדרש  התאמה  מבחן 
שהם הטרוזיגוטים לגן הכמותי יהיו גם 
הטרוזיגוטים לסמן הגנטי, וכל הפרטים 
יהיו גם  שהם הומוזיגוטים לגן הכמותי 

הומוזיגוטים לסמן הגנטי. 
גנים  לאתר  הנוכחי  המחקר  מטרת 
בתי-סב  של  אנליזה  פי  על  כמותיים 

הש האמריקאית.  הבקר  חבאוכלוסיית 
תתפו במחקר 52 בתי-סב, כאשר לכל 
100 בנים עם א"ה המבוח  סב היו לפחות
רישום  בנות עם   10 ססים על לפחות 
33 תכונות כלח  תכונות יבול חלב. נבדקו
כליות שלהן ישנו רישום כולל 5 תכונות 
הישרדות,  סומטיים,  תאים  חלב,  יבול 
פוריות,  תכונות   3 המלטה,  תכונות   4
הטיפוח  ואינדקס  שיפוט  תכונות   18
הסמנים  ה-54,001  מתוך  ארה"ב.  של 
כל  תקינים.  סמנים   45,188 היו  בשבב 
הגנום של הבקר חולק ל-617 קטעים, 
סמנים.   75 עד  כלל  קטע  כל  כאשר 

עבור כל קטע נקבעו כל ההפלוטיפים 
בכרו שכנים  סמנים  של  אללי  ח)הרכב 

באוכלוסיה.  הקיימים  השונים  מוסום( 
מתוך ה-617 קטעים נקבעו השפעות 
בניתוח  התכונות   33 על  קטעים   608
לפי מבנה של בתי-סב. תשעה קטעים 
על כרומוזום המין לא נבדקו, היות והסב 
העביר את אותו קטע כרומוזומלי לכל 
הבנים. מודל הניתוח כלל את השפעת 
הכרומוזומלי  הקטע  והשפעת  הסב 

מובהקות השפ בתי-סב.  בתוך  חמקונן 
חעת המקטע מצביעה על קיום גן כמו

תי מתפצל באוכלוסיה בתוך המקטע. 
 × )608 קטעים  ריבוי ההשוואות  בגלל 
33 תכונות( נקבעה מובהקות לפי הנוח
 )Kruglyak )1995-ו Lander סחה של

חהמחשבת את ההסתברות לקבל הש
אחת  פעם  לפחות  נתון  בגודל  פעה 
בגנום. לפי הנוסחה, ההסתברות לקבל 
מובהקות נומינאלית של 10-5×5 בגנום 

הבקר לפחות פעם אחת היא 5%. 
עבור כל התכונות היו לפחות מקטע 

הקט נומינאלית  מובהקות  עם  חאחד 
ביותר  החזקה  ההשפעה  מ-10-8.  נה 
שומן,  אחוז  על   14 בכרומוזום  הייתה 
 .DGAT1 הגן  השפעת  כנראה  שהיא 
עבור אחוז שומן הגן התפצל במחצית 
יתר  עבור   .)52 מתוך   26( המשפחות 

המתפצ המשפחות  מספר  חהתכונות 

לות המרבי היה 21. 
ההשפח מופיעים  ו-3   ,2  ,1  בציורים

עות של חלבון, ריכוז תאים סומאטיים 
כפונק ארה"ב  של  הטיפוח  חואינדקס 
חציה של מיקום המקטעים לאורך הג
חנום, על פי כרומוסומים )עקומת מנה

טן(. ערכי ההשפעות הם מינוס לוג על 
בסיס 10 של ההסתברות הנומינאלית. 
בכל ציור מופיע קו  10-5×5  שהיא רמת 
מובהקות של 5% על בסיס גנומי. עבור 
שעברו  אזורים  מספר  היו  תכונה  כל 
את הרמת הזאת. עבור האינדקס היו 
שמונה אזורים עם מובהקות פחות מ-  

10-8, יותר מאשר כל תכונה אחרת. 

ניתן להשתמש בתוצאות אלה לקבוע 
חהתאמה עבור פולימורפיזם בגנים מו

עמדים. מציאת הפולימורפיזם מחייבת 
קביעת רצף הדנא עבור 52 הסבים.

הסיכוי  משפחות   52 של  במדגם   
לקבל התאמה במקרה הינו נמוך מאוד 
Anim. Genet. 38:429– וולר,  )רון 

.)439

בקר  ענף  הנהלת  ע"י  מומן  המחקר 
חקלאי  למחקר  דו-לאומית  וקרן 

)קמ"ח(. 
הכנס  של  תקצירים  חוברת  המקור: 

למדעי הבקר 2013.

w w w c o n c e p t R x c o i l

pH 

טל. 09-7667890, הורציו: 054-4972362 אלי: 054-7355212
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מבוא
חרפתות רבות, גדולות כקטנות, ממשי

כות לסבול משכיחות רבה של הפרעות 
מטבוליות ומחלות זיהומיות בעגלים בני 
את  מעלים  פתאומיים  מעברים  יומם. 
את  מורידים  הרפואי,  הטיפול  הוצאות 
תפוקת החלב, פוגמות בביצועי הרבייה 
ומסתיימות בהמתה או מוות מוקדמים. 
ורווחתם של בעלי החיים  רווחי הרפת 

חנפגמים. למרות מחקר רב שנים ויישו
מו בשטח, איסטרטגיות ניהוליות ברות 
ישום להפחתת בעיות בריאות תוך כדי 
חומקים  גבוהה  חלב  תפוקת  עידוד 

ממנהלי הרפתות.
הנפו וההפרעות  המחלות  חמרבית 

קשורות,  החלב  ברפת  הפוגעות  צות 
בין אם זה קשר הדוק או רופף, למאזן 
אנרגטי שלילי לאחר ההמלטה. מאזן 
ידי  על  בעיקר  מונע  שלילי  אנרגטי 
צריכת  )בהתאמה,  יבש  חומר  צריכת 
האנרגטי  למאזן  בתגובה  האנרגיה(. 
חומצות  מתניעות  הפרות  השלילי, 
שומן ארוכות שרשרת מטריגליצרידים 
כמקור  השומנית,  ברקמה  שאוחסנו 

חילוף חומרים של 
שומנים בחולבות בזמן 
מעבר: ההשפעה של 

דיאטות מבוקרות אנרגיה

James K. Drackley :מאת |
Department of Animal Sciences

University of Illinois at Urbana-Champaign
.W. Gregory Dr 1207

61801 Urbana, IL
תרגם מאנגלית: דני בלר | 

תוכניות הזנה רבות יכולות להצליח משך התקופה היבשה ותקופת המעבר. עם 
לחולל  עשויות  נמוכה,  אנרגיה  בעלת  גבוה(  סובין  )או  גבוהה  קש  תכולת  זאת, 

פלאים במהלך תקופה זו

של  ופעולות  החלב  ליצירת  האנרגיה 
תחזוקה. החומצות השומניות נכנסות 
בלתי- שומן  כחומצות  הדם  למחזור 
NEFA( ומועברות עם זריח )אסטריות 
מת הדם לכל רקמות הגוף. )דראקלי 
 NEFA-ושות', 2001(. כאשר ריכוזי ה
המוקדמת,  ההנקה  במהלך  גבוהים 
אותם  לקלוט  מסוגלת  החלב  בלוטת 
לשומן  אותם  ולהפוך  יעילה  בצורה 

חלב.
של  גבוהים  ריכוזים  מכך,  כתוצאה 
שומן  בין  גבוה  יחס  או  בחלב,  שומן 
למצב  שימושיים  מדדים  הם  לחלבון, 
לאנרגיה(  שומן  )הפיכת  קטוזיס  של 
מכלל  כשליש  מקבל  הכבד  בחולבות. 
הכבד  כך,  בשל  מהלב.  הדם  זרימת 
הדם  ריכוזי  כאשר   NEFA-ב מוצף 
סופח  הכבד  ההמלטה.  בזמן  עולים 
בתוך  בדם.  לריכוזו  בהתאמה   NEFA

תאי הכבד ה-NEFA יכול:
1. לעבור תהליך של חמצון לפחמן דו 
חמצני עם יצירת ATP לצרכי האנרגיה 

של הכבד.
חלקי  חמצון  של  תהליך  לעבור   .2

בטא-הידרוקסיבו מסוג  קיטון  חלגופי 

שיוצח ואצטו-אצטט,   )BHBA )טירט 
רים ATP בעבור הכבד ומקור אנרגיה 

מסיס במים לשריר וללב.
3. להפוך מחדש לטריגליצרידים.

מסוגלים  אינם  הגירה  שמעלי  בגלל 
יעילה טריגליצרידים אל  בצורה  לשנע 
שומן  חלבוני  של  בצורה  לכבד  מחוץ 

הטרי מאוד,  נמוכה  דחיסות  חבעלי 
ולגרום  להצטבר  עלולים  גליצרידים 

גו של  מוגברת  יצירת  שומני.  חלכבד 
לקטוזיס  לגרום  עלולים  קיטון,  פיפי 
 במצבי קיצון )דראקלי ואחרים, 2001(. 

הקשו בעיות  למנוע  מנת  על  חלפיכך, 
להתר יש  שלילי,  אנרגטי  למאזן  חרות 

שימזערו  וההזנה  הניהול  באופני  כז 
את משכו והיקפו של המאזן האנרגטי 
מנת  על  ההמלטה,  שלאחר  השלילי 
NEFA מהטריח -למזער את תנועת ה
בתקו השומנית  שברקמה  חגליצרידים 

פה הסמוכה להמלטה. תחומי מפתח 
בסביבת  מתח  גורמי  הפחתת  כוללים 
המחיה של הפרות ומתן דיאטות טרום 

חהמלטה המעודדות צריכת אנרגיה נאו
תה ואחידה.
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צריכת אנרגיה מבוקרת 
במהלך התקופה היבשה

מנות  האחרונות,  השנה   20 במהלך 
גבו אנרגטית  ותכולה  דחיסות  חבעלות 

של  התקופה  במהלך  ניתנו  יותר  הות 
כלל  בדרך  הטרי,  האוכל  מתן  טרום 

חכשלושה שבועות לפני תקופת ההמל
טה המוערכת. 

מחקרים  בסיס  על  עוצבה  זו  גישה 
אוכלוסיית  להסתגלות  יתרון  שהראו 

חהחיידקים בכרס ופיטמיות הגירה לדי
חאטות מזינות יותר שהוזנו אחרי ההמל

בגוף,  השומנים  בתנועת  הפחתה  טה, 
על  ושמירה  בכבד  השומנים  ושקיעת 
ריכוזי הסידן בדם. אף על פי שכל אחד 
מהרעיונות האלה היו טובים ומבוססים 

חעל מידע מחקרי אמין, יכולתן של דיא
חטות בעלות אנרגיה גבוהה באופן ממו

הייצור  במהלך  מחלות  להפחית  קד 
ובעבודת  בניסויים  במאכזבת,  הוכחה 

הצליח  לא  המידע  כללי,  באופן  שטח. 
להוכיח כי דיאטות ממוקדות משפרות 
או  הרבייה  הגופני,  המצב  הייצור,  את 
המצב הגופני באופן מובהק, בתקופה 

שלאחר ההמלטה.
ההצלחה  היעדר  בשל  תסכול  חשנו 
והן בנתוני השדה,  הן בתחום המחקרי 

תזו לניהול  יותר  טובה  גישה  חוחיפשנו 
מוצגות  התפיסות  לפרות.  יבשה  נה 
חדשות,  רבים,  במובנים  אינן,  זה  בנייר 
יבשות  מנות  והן מתרכזות במתן  היות 

נק אשר  בדיאטה  האנרגיה  חלדחיסות 
בעו לפני שנים על ידי מועצת המחקר 

 .)NRC( הלאומית

זה  שמידע  מה  מחודשת,  במחשבה 
וידע קודם אומר לנו על הפרות הוביל 
אותנו לפרשנות חדשה לתפיסה קיימת, 
ישימה המתאים  של מערכת  ולפיתוח 
קטנות  הרפתות,  של  המודרני  לניהול 

אינה התשו זו  גישה  גם אם  חכגדולות. 
בה לכל הבעיות, היא מציגה אפשרות 
אשר הוכחה כמוצלחת מאוד ומתאימה 

ליצרנים רבים מסביב לעולם.
האם  בדקה  שלנו  המחקר  קבוצת 
בקרת צריכת האנרגיה משך התקופה 
גדולה  להצלחה  להוביל  עשוי  היבשה 
 Grum et al.,( יותר בתקופת המעבר 
 1996; Drackley, 1999; Drackley et

,.al
 Dann et al., 2005,  ;2005  ,2001
 2006; Douglas et al., 2006; Loor
שלנו  המחקר   .)et al., 2005, 2006
והתצפיות  הרעיונות  על  גם  התבסס 
שלנו וגם על ניסיון השדה של אחרים. 
חהמידע שאספנו הראה כי פרות שהו

מתונה  אנרגיה  בעלות  בדיאטות  זנו 
מאוזנת 

 )Mcal NEL/lb DM  0.73  –  0.68(  
40-80 אחוזים יותר אנרח  יצרכו בקלות

גיה נטו בהנקה מהדרוש 
המלטה.  וטרום  היבשה  בתקופה 
במחקרים  הפרות  של  הגופני  מצבן 
3.5 בתקוח -אלה קיבל ציון של פחות מ
יחיד  במכלאות  הושמו  הן  היבשה.  פה 
תחמיץ  מבוססות  בדיאטות  והוזנו 
עם  ואספסת  אספסת  תחמיץ  תירס, 

מעט חלופות מרוכזות. 
האנרגיה  שתוספת  עדות  בידינו  אין 

באיזו  היטיבה  ההזנה  חומרי  וצריכת 
צורה שהיא. יתרה מכך, המידע שבידינו 
הראה כי הזנת היתר של הפרות יכולה 
לגרום להן לבעיות בריאותיות בתקופת 
שינויים  בפני  עומדות  הן  אם  המעבר, 

להג או  נפשי  למתח  לגרום  חהעלולים 
ביל את יכולתן לצרוך מזון. 

כי  הראה,  אשר  שונה  מידע  אספנו 
חצריכת יתר של אנרגיה בתקופה ממו

עלול  היבשה  התקופה  במהלך  שכת 
כולל  המידע  דלים.  מעברים  ליצור 
את התגובות הכוללות של בעל החיים 
החשובות לבעלי הרפתות, כגון צריכה 

ההמל לאחר  יבש  מזון  של  חנמוכה 
ייצור החלב.  והתחלות איטיות של  טה 
 Douglas et al., 2006; Dann et al.,(

.)2006
גורמת  יתר  האכלת  כי  גם  הראנו 

מט מדדים  של  שליליות  חלתגובות 
יותר  גבוהה   NEFA רמת  כגון  בוליים, 
ויותר טריגליצרידים בכבד לאחר  בדם 

ההמלטה
 Douglas et al., 2006; Janovick(  .

 )Guretzky et al., 2006
יש  בסיסית  מדעית  מבט  מנקודת 
 Litherland et( התא  ברמת  שינויים 
 Loor et al.,( וברמה הגנטית )al.,2003
2007 ,2006 ,2005(, אשר יש בהן כדי 
בעל  ברמת  מהשינויים  רבים  להוכיח 

החיים.
מאפש אם  כי  מוכיח  שלנו  חהמידע 

לצרוך  היבשה  בתקופה  לפרות  רים 
גם  זקוקות,  שהן  ממה  אנרגיה  יותר 
אם אינן מתרגלות לכך יתר על המידה, 

תמונה לאילוסטרציה,   
צילום עלי קדם
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שמ כפרות  דבר  של  בסופו  ינהגו  חהן 
העודפת  שהאנרגיה  בגלל  מאוד.  נות 
של  בצורה  מסולקת  צורכות  שפרות 
טוענים  אנו  כשומן,  מאוחסנת  או  חום 
כי העודף יאוחסן כרקמת שומן פנימית 

ומולקוח  NEFA ה מהפרות.  -בחלק 
לות האיתות המשוחררות על ידי חלק 
הולכות  האלה  השומניות  מהרקמות 

חישירות לכבד, עלולות לגרון לכבד שו
מני, קטוזיס תת קלינית ובעיות משניות 

בתפקודי הכבד.
בני האדם נבדלים בצורה שהם צוברים 
שומנים במקומות שונים, וצבר שומנים 
להוות  עלול  הגוף  של  האמצעי  בחלקו 
גורם לסיכון בריאותי. באופן דומה, כמות 
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השומן הפנימי הנצבר אצל פרות עשוי 
חלהשתנות ביניהן. במקרים רבים, המנגנ

ונים אותם חקרנו בפרות יבשות דומים 
לאלה שנדגמו בחקר בני אדם הלוקים 
ועמידות   B סוג  סכרת  משקל,  בעודף 

חלאינסולין. קבוצות מחקר אחרות באר
 )Holcomb et al., 2001( הברית  צות 

Agenas et( ובארצות אחרות
 al., 2003; Kunz et al., 1985;
הגיעו   )Rukkwamsuk et al., 1998
של  לכדאיות  באשר  דומות  למסקנות 
התקופה  במהלך  המזון  צריכת  בקרת 
לראות,  אפשר  שלנו  בעבודה  היבשה. 
כי צריכת יתר של אנרגיה נפוצה אפילו 

חכאשר מזינים את הפרות דיאטה לתקו
פות היבשות הנחשבות ל"בטוחות”, וכי 
לבריאות  סיכון  גורם  להיות  עלול  זה 
לקויה. גם הצגנו את הטענה כי הרעיון 
גבוהה  קש  תכולת  בעלת  דיאטה  של 

וישי חואנרגיה נמוכה הינו דרך פשוטה 
מה לבקרת צריכת האנרגיה. 

הפ של  לפוטנציאל  שלנו  חהפתרון 
הוא  אנרגיה  יתר של  לצרוך מנות  רות 
אנרגטית  דחיסות  בעלות  מנות  ליצור 
 Mcal NEL/lb  0.63  –  0.59( נמוכה 
DM( אשר פרות יכולות לצרוך מרצונן 

הא המינון  על  לעבור  מבלי  חהחופשי 
לב,  היומי המומלץ שלהן. שימו  נרגטי 
צריכת  את  להגביל  מעודדים  איננו  כי 

צרי שהפרות  ממה  לפחות  חהאנרגיה 
אותן  להזין  זאת,  במקום  אלא  כות, 
בדיאטה בעלת נפח שתספק להן את 
רוצות.  שהן  כל  כשיאכלו  האנרגיה  כל 
זהבה"  "דיאטת  הזו  לדיאטה  קראנו 
 Drackley and Janovick Guretzky,(
2007(, כי כמו בסיפור של זהבה ושלח
שת הדובים, אנחנו לא רוצים שהפרה 
תצרוך יותר מדי או פחות מדי אנרגיה, 
אלא את הכמות הנכונה לצרכים שלה.
חעל מנת להשיג את המטרה של צרי

כת אנרגיה מבוקרת יש להכניס מרכיב 
אנרגטית  דחיסות  בעלי  מרכיבים  או 

חנמוכה יותר לדיאטה אשר מכילה מר
כיבים בעלי אנרגיה גבוהה, כמו תחמיצי 
שחת.  או  דגנים  או  איכותי  ירק  תירס, 
חיטה,  קש  במיוחד  דגנים,  של  קש 
מתאימים במיוחד לדלל את הדחיסות 
בעלי  האלה,  המזונות  של  האנרגטית 

חהאנרגטיות הגבוהה, במיוחד היכן שת
ההשגה.  בר  המזון  הוא  התירס  חמיץ 
עשויה  טובה  פחות  מאיכות  שחת  גם 
כמו  מעובדת  היא  אם  תואמת,  להיות 
שצריך, אך עלולה להכיל יותר אנרגיה 

חמאשר קש ובשל כך, לא תתאים להור
דת הדחיסות האנרגטית. 

אנחנו מודעים לכך כי לא קיים מידע 
חהשוואתי לסוגי הקש השונים, אבל מו

סכם בין בעלי ניסיון רב שנים כי החיטה 
בעדיפות  הינו  מועדפת. קש משעורה 
השועל.  משיבולת  קש  ואחריו  שנייה, 

לא  האלה  להעדפות  שהסיבות  בעוד 
ברורות די הצורך, קש חיטה הוא עשיר 
יותר, אחיד יותר באיכותו ויש לו גבעול 
בקלות,  שמעוכל  וריק  מחוספס  גס, 

חטעים ונראה כי מעודד תנאי גירה טו
בים. קש השעורה חסר חלק מהנתונים 

חהאלה. קש שיבולת השועל רך יותר וכ
תוצאה מכך אינו מעוכל בצורה אחידה. 
מעוכל  השועל  משיבולת  קש  בנוסף, 
אנרגטית  תכולת  לו  ויש  יתרה  בקלות 

יותר גבוהה.
קריטי הדבר, כי הקש או מספוא אחר 
הפרות  אם  הרצויות.  בכמויות  ייאכלו 
בוררות את הקש או מרכיב אחר בעל 
אנרגיה  מדי  יותר  יצרכו  הן  אזי  נפח, 
יהיו  לא  והתוצאות  אחרים  ממרכיבים 

טובות. 
הטובה  הבחירה  הינו   TMR מערבל 
ביותר על מנת להביא דיאטות בעלות 
תכולת קש גבוהה ולפקח על הצריכה 
 TMR-ה ממערבלי  חלק  האנרגטית. 
יכולים לעבד קש ללא קיצוצו המוקדם 
שונים,  מרכיבים  של  יתר  עיבוד  וללא 

יש מערבלים אחרים שאינם מסו חאך 
חגלים לבצע את המטלה בצורה הרצו

יה. הקש חייב להיות מקוצץ לחתיכות 
על  פחות,  או  סנטימטרים   5 באורך 

חמנת למנוע מהפרות לברור את החתי
כות מתוך הבליל. 

יתרונות ושיפורים
ותצפיות  המחקר  על  בהתבסס 
 TMR-ה תפיסת  אימוץ  שלנו,  השדה 
אנרגיה  בעל  קש  של  גבוהה  בתכולה 
היבשה  בתקופה  פרות  עבור  נמוכה 

עשוי להוביל ליתרונות הבאים:
יישומה המוצלח של תוכנית זו מפחית 

חאת היתכנות תזוזתה של הקיבה הרבי
עית. הדבר ייתכן בשל מילוי הקיבה יתר 
על המידה, הסיכון נשאר גם אם הפרה 

משי או  מה  תקופת  אוכלת  חאינה 
 Janovick( שלה  הדיאטה  ייצוב  או  נוי 

.)Guretzky et al., 2006
באי שנאספו  שדה  מתצפיות  חמידע 

)באדיבות  "קינאן"  ידי חברת  רופה על 
בוריס,  ושות',  קינאן  ריצ'ארד  ביוור, 

חיוב השפעות  על  מראים  חאירלנד(, 
יות על הבריאות. ב-227 עדרים )מעל 
ל-27,000 פרות( בממלכה המאוחדת, 

חאירלנד, צרפת ושבדיה, המעבר לדיא
חטות בתכולת קש גבוהה ודחיסות אנר

גטית נמוכה בשיטת TMR, הוריד את 
ב-53  לסיוע  שנזקקו  הלידות  מספר 

אחוזים.
בנוסף, השינוי הוריד מקרים של חום 
במערכת החלב ב-76 אחוזים, שיליות 
אצורות ב-57 אחוזים, תזוזה של הקיבה 
ב-75  וקטוזיס  אחוזים  ב-85  הרביעית 
אחוזים. תוך שימוש בערכים מקובלים 

חלעלות הבעיות האלה, התוספת השו

 114 הייתה  אלה  בעדרים  לפרה  לית 
דולרים רק מכך שהבריאות השתפרה. 
גם אם זהו לא מידע מבוקר, הוא תואם 
את זה של המחקרים שלנו, כמו גם של 

תצפיות שדה בארצות הברית. 
חאותם המקורות של מידע מתוך תצ
חפיות גם מראים כי המצב הגופני, הצ

לחת הרבייה ובריאות הטלפיים יכולים 
מבעיות  שסבלו  בעדרים  להשתפר 

בתחומים אלה. 
גם אם המידע מוגבל, תפוקת החלב 

חמראית דומה לתוצאות שהושגו בתוכ
גבוהה.  אנרגיה  בעלות  ממוקדות  ניות 
ישנה עדות לכך כי נתן להשיג תוצאות 
יותר, עם פרות שיתנו בתחילה  יציבות 
ומאוחר  תפוקה מנוכה מעט של חלב 
יותר תפוקת שיא. לפיכך, בעלי רפתות 

חצריכים להיזהר לא להעריך את המע
חרכת על בסיס שיאים מוקדמים בתפו

התמונה  על  להסתכל  ועליהם  קה, 
הכוללת, של יניקה, של תפוקת החלב 
היומית ולאורך זמן, מדדי רבייה ומדדים 
כלכליים אחרים שאינם קשורים לחלב. 
בעלי  הינם  ותירס  תחמיצים של קש 
ועשויים  יותר  נמוכה  אשלגן  תכולת 
לסייע בבקרה על הפרש הקטיון-אניון 
של  מיותרת  הוספה  ללא   ,)DCAD(
התוכנית  אניוניות.  מלחים  תערובות 

ניהולן של פרות בתקו חעשויה לפשט 
פה היבשה, ואת הרכב המנות במקרים 
רבים. תלוי בעלות הקש, המנה עשויה 

הממו מהעלות  יקרה  יותר  לא  חלהיות 
וקרוב  טרום  של  הדיאטות  של  צעת 
היכן  זולה  ותהיה  ההמלטה,  לתקופת 

שהקש נמצא בשפע.

אנרגיה מבוקרת ופרות 
מקבוצה יחידנית בתקופה 

היבשה 
שלנו  ביותר  העדכני  המחקר 
 ,)Janovick Guretzky et al., 2006(
כמו גם ניסיון השדה המצטבר, מראים 

חכי דיאטה יחידה לפרות בתקופה היב
שימוש  עושים  אם  להצליח  יכולה  שה 

בעקרונות אלה. 
יציבה  נותרת  היבש  החומר  צריכת 
הוזנו  המלטה  לפני  פרות  כאשר  יותר 

וא גבוהה  תכולה  בעלת  חבתערובת 
 Dann et al.,( קש  של  נמוכה  נרגיה 
 2006; Janovick Guretzky et al.,
2006(, מאשר אצל פרות שהוזנו דיאח
אנרג דחיסות  בעלות  ממוקדות  חטות 

 .)Grummer et al., 2004( טית גבוהה
לשיטות בעלות קבוצה אחת ישנו יתרון 

חבביטול החלפת הקבוצה, המבטל גור
ידי  מי מתח חברתיים כפי שתואר על 
 Cook,( ויסקונסין  אוניברסיטת  חוקרי 
2007(. ניהול קבוצה יחידנית יכול להיות 
ישים עבור רפתנים אשר להם עדרים 
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בתקופה יבשה קצרה יותר. 
חלופה אחת היא לשמר קבוצות טרום 
דומה,  דיאטה  עם  המלטה,  ולאחר 
מקדמית  תערובת  או  תערובת  מלבד 

מל שתכלול  המלטה  בטרום  חלפרות 
ומינרלים,  ויטמינים  יותר  אניונים,  חים 
מובחרים.  מזון  תוספי  או  חלבון  יותר 
מספוא  מנת  של  המיטבית  התערובת 
בעלת אנרגיה נמוכה תכלול את המזון 

חמבוסס הקש והגרעינים המיועדים לת
זונת החולבות, אבל מעורבב עם קש או 
מספוא באיכות נמוכה, על מנת להשיג 

חאת הדחיסות האנרגטית הרצויה. בצו
רה זו, הכרס יכולה להסתגל למרכיבים 
בלי  לאחר ההמלטה  תוזן הפרה  בהם 
לצרוך אנרגיה עודפת במהלך התקופה 

היבשה. 
את  לשמר  רוצים  הרפתנים  אם 

ההז או  הקבוצות  שתי  חפילוסופיית 
הנמצאות  הפרות  של  הממוקדת  נה 
בתקופה היבשה, המחקר שלנו מראה 
להבטיח  הינו  ביותר  הקריטי  הגורם  כי 

התקו של  האנרגטית  הדחיסות  חכי 
יורד לרמה של המומלצת  פה היבשה 
של  הלאומית  המחקר  מועצת  ידי  על 
 NEL(  )2001 )משנת  הברית  ארצות 
 )Mcal/lb DM 0.60 − 0.57 ברמה של

חכך שהפרות אינן צורכות אנרגיה עוד
פת )Dann et al., 2006(. במחקר זה, 

חהשוליים הקיצוניים של הצריכה בדיא
טות ממוקדות היו בעלי השפעה נמוכה 
בהשוואה להשפעה של פרות שהורשו 

בתקופה שלא עודפת  אנרגיה  חלצרוך 
חר ההמלטה. 

המפרטים של דיאטות 
מבוקרות אנרגיה לתקופה 

היבשה
עובדת  המבוקרת  האנרגיה  שיטת 
על  המסתמכים  רפתנים  אצל  היטב 

העי העיקרי.  כמספוא  תירס  חתחמיץ 
רוב של קש ותחמיץ תירס הינו משלים 
אנרגטית,  תכולה  בהן  רבות,  מסיבות 
עמילן  תכולת  נמוכה,  אשלגן  תכולת 

ומאפייני התזונה.
הולשטיין  לפרות   NEL-ה דרישות 
במשקל 1500 פאונד הוא בין 14 ל-15 
Mcal ליום )NRC, 2001(. ישנם כמה 

נו להרכבת  המומלצים  מנחים  חקווים 
על  אנרגיה,  מבוקרות  לדיאטות  סחה 
)הערת  יבשים.  מרכיבים  מנות  בסיס 

המתרגם: 1 פאונד = 0.453 ק"ג(.
ל-27   25 יבשים:  מרכיבים  צריכת 
פאונד ליום. לפרות שאחרי ההמלטה, 
הצריכה לפרה עוברת את 30 הפאונד 

של מרכיבים יבשים ליום. 
 Mcal 0.63 – 0.59 :דחיסות אנרגטית
NEL/lb DM )על נושא זה נדון לאחר 

מכן(.
תכולת החלבון: 12 עד 15 אחוזים של 
חומר יבש כ-CP, >1,000 גרם ליום של 

כפי שנצ להליך מטבולי  הניתן  חחלבון 
הלאומית  המחקר  מועצת  ידי  על  פה 
דוגמת  או   .2001 הברית,  ארצות  של 
כאן  צורך  יהיה   .CNCPS/CPM רפת 
 RUP תכולת  בעלי  קמחים  להוסיף 
סויה  קמח  או  דם  קמח  בהם  גבוהה, 

שטופל בחום.
תכולת עמילן: 12 עד 16 אחוזים של 
בעל  הוא  העמילן  אם  היבש.  החומר 

חתסיסה נמוכה, הגבול העליון יכול לה
יות מעט גבוה יותר. 

מספוא NDF: 40 עד 50 אחוזים של 
החומר היבש, או 10 עד 12 פאונד ליום 
0.7 אחוזים ממשקל הגוף(. יש   –  0.8(
לשאוף לגבול העליון בטווח אם עושים 
אנרגיה  בעלי  סיבים  במקורות  שימוש 

חגבוהה )כמו שחת טרי או אספסת באי
כות נמוכה( ולגבול התחתון של הטווח 

אם עושים שימוש בקש. 
תכולת החומר היבש הכוללת במנה: 
הצורך(.  במקרה  מים  )להוסיף   ,55%>
תוספת מים תסייע לשמור את מרקם 

המנה וזו תהיה טעימה יותר.
חיש לשמור על הקווים המנחים המקו

וויטמינים.  מינראליים  להוספת  בלים 
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המטרה  ערכי  ממוקדות,  לדיאטות 
)מינימום(,  מגנזיום  אחוזי   0.4 הינם 
ככל  נמוך  אשלגן  גופרית,   0.35-0.40
האפשר, ערך DCAD של 5+ או נמוך, 
ולפחות  זרחן  של  אחוזים   0.27-0.35
עדכח מידע   .E ויטמין  של   IU  1500
אל  לעלות  חייב  לא  סידן  כי  מראה  ני 
מעבר ל-0.6 אחוזים של החומר היבש 
)Lean et al., 2006(. עם זאת, מצבים 
מוצלחים בשדה נעו בערכים של סידן 

ברמות של 0.5 ל-1< אחוזי סידן.
 ,1 בטבלה  כלולה  לנוסחה  דוגמא 
ידי  ניסוי שהושלם לאחרונה על  מתוך 
 Janovick Guretzky( שלנו  הקבוצה 
לקבוצת  היא  הדוגמה   .)et al., 2006

חפרות לאחר המלטה הנמצאות בתקו
פה היבשה, אבל דיאטת המטרה הייתה 

זהה מלבד הוספת מלחים אניונים. 
מנוסחת  ההנקה  שדיאטת  עוד  כל 
לדיאטת  לעבור  ניכר  קושי  אין  נכון, 
ההנקה מיד לאחר ההמלטה. רפתנים 
רבים מצאו כי הוספת הוספת ½ עד 2 
פאונד של קש קצוץ בדיאטת ההנקה 
משפר את תפקודי הגירה ואת תפקודי 
הסיבים  כמות  כאשר  במיוחד  הפרה, 

חהיא במסגרת הטווחים המומלצים. הו
חספת הקש לאחר ההמלטה יכולה לס

ייע למעבר מהדיאטה בעלת האנרגיה 
הנמוכה של מזון יבש. 

NEL ניתוח ערכי
דיאח לאותה  שהותאם   NEL ה -ערך 
תלוי  ניכר,  באופן  להשתנות  יכול  טה 
בשיטה בה משתמשים על מנת להפיק 
את הערך. בעוד שאנחנו עשינו שימוש 
נוסחה  נרחב ב-NEL על מנת לקבוע 
ודלות  קש  עתירות  דיאטות  ולהעריך 
ורפתנים  וטרינרים  תזונאים,  אנרגיה, 

לער להגיע  לדרך  באשר  בלבול  חחשו 
נכונים במנות. בשל המבוכה,   NEL כי 
NDF, )10- מספוא  צריכת  השגת 
מנחה  קו  להיות  יכול  ליום(  פאונד   12
האנרגטית  הדחיסות  לניטור  יותר  טוב 
NEL חשוח  הנכונה. אף על פי כן, ערכי
בים ושימושיים אם הם מתפרשים נכון 

ומיושמים כהלכה. 

NEL-פענוח ערכי ה
בלבול  חל   ,NEL-ה ערכי  בחישוב 
ובשיטות  בנוסחאות  מהשינוי  מסוים 
החישוב של מועצת המחקר הלאומית 
)2001(, הדבר קשור לאופן בו מעבדות 
 .NEL-ה ערכי  על  ומדווחות  בודקות 

וני המינונים  בהרכבת  העוסקים  חאלה 
טור המנות חייבים להשתמש במדדים 

 .NEL אחידים על מנת לשערך ערכי
לה חייבים  משתמשים  מכך,  חיתרה 

כיר בעובדה כי קשה להשוות בין ערכי 
כך  שונים,  ומעבדות  ממקומות   NEL
או  הרפת  ברמת  אחידה  שמערכת 

שיטת הזנה חשובה יותר.
בשי הפוטנציאלי  לבלבול  חדוגמה 

קש  עתירת  לדיאטה   NEL ערכי  מוש 
בטבלה  מוצגת  נמוכה  אנרגיה  בעלת 
של  אחת  לקבוצה  הוזנה  הדיאטה   .1
שערכנו  האחרון  בניסוי  ועגלות  פרות 
 .)Janovick Guretzky et al., 2006(

שבו בסיס  על  נדגמו  התזונה  חמרכיבי 
ונבדקו  חודשיים  למכלולים  צורפו  עי, 
)איח  Dairy One Laboratory ידי  על 
בשיטות  שימוש  תוך  יורק(,  ניו  טאקה, 
כימיות רטובות. תוך שימוש במשתנים 
 NEL-ה דחיסות  את  השוונו  שנבדקו, 

של המנה בארבעה דרכים שונות. 
ידי  על  חושב  לדיאטה  הכולל  הערך 
ארצות  של  הלאומית  המחקר  מועצת 
Mcal/ 0.62 הברית )2001(, ועמד על
האנליח בערכים  שימוש  תוך   .lb DM
וחלבונים  הפחמימות  בשיטת  טיים 
הח ערך   ,)5.0 )גרסא  קורנל  רשת  של 
Mcal/  0.59 על  עמד  המושווה   NEL
של   NEL-ה בערכי  השתמשנו  לו   .lb
מחלבה 1 למרכיבים נפרדים על מנת 
לחשב את ערך התזונתי הכולל, הערך 
היה עומד על Mcal/lb DM 0.55. עם 
זאת, לו השתמשנו בערכים למרכיבים 
 1 מחלבה  ידי  על  שסופקו  הנפרדים 
היבח בתקופה  לפרות   "NRC  כ"ערכי

שה, ערך ה-NEL הכולל בדיאטה היה 
עומד על 0.67

Mcal/lb DM. מדוע, אם כן, ההפרש 
הגדול? מהו הערך הנכון?

בעבור  רק  נכון  הוא   NEL-ה ערך 
 NRC,( בפועל  אוכלת  שהפרה  המזון 
בדיאטה  שהמרכיבים  בגלל   ,)2001
משפיעים על רמת העיכול בגירה של 
חיובי  באורח  חלקם  אחרים,  רכיבים 
ואחרים באורח שלילי. דוגמה קלאסית 

חהיא שתרכיזים המוספים לדיאטה מו
 NDF רידים את רמת העיכול של רכיבי

במספוא על ידי שינוי סביבת הגירה. 
את  לקבוע  ניתן  לא  מכך,  כתוצאה 
על  במדויק  בדיאטה   NEL-ה דחיסות 
ידי חיבור ערכי ה-NEL של המרכיבים 
בודד  מרכיב  של   NEL-ה ערך  שלה. 
לפרה, מה  בלעדית  מוזן  הוא  אם  נכון 

שכמובן אינו מצב נפוץ.
החומר  של  העיכול  רמת  בנוסף, 
יורדת ככל שכמות המזון עולה.  היבש 
 ,NDF-ירידה זו מודגשת יותר לחלק ה
למספוא  יותר  וגדולה  לעמילן,  מאשר 
מועצת  לקטניות.  מאשר  דשא  דמוי 
הורדה  מכלילה  הלאומית  המחקר 
כיחידות  אחוזים  ארבעה  של  מקובלת 

חעיכול לכל מכפיל של מזון. היות והמר
חכיבים השונים בדיאטה מושפעים באו

רח שונה על ידי כמות הצריכה שלהם, 
חוואן סואסט מאוניברסיטת קורנל הת
המפחי משתנה.  הפחתה  שיטת  חווה 

ידי  על  בשימוש  נמצאים  האלה  תים 

מחלבה 1, למשל, על מנת לדווח ערך 
אשר  תחזוקה,  של   3 במכפיל   NEL
על  זקוקים  לה  המזון  לצריכת  שווה 
)ראה מסח 66 פאונד חלב  לייצר  מנת 
www.dairyone.com/Forage/ :מכים
FactSheet/NRC_201_Energy_
Values.htm, www.dairyone.com/
 .)Forage/Newsletters/199903.pdf

היות וערך ה-NEL של הקש מופחת 
באורח ניכר על ידי שיטת ההפחתה של 

חוואן סואסט, הערך המחושב של הדי
אטה הינו נמוך משמעותית מהדגם של 
כולה  מועצת המחקר הלאומית למנה 
בערכי  שימוש  שני,  מצד   .)1 )טבלה 

הבו למרכיבים  שניתנו  כפי  חהמעבדה 
דדים במעבדה תוך שימוש בעקרונות 
מועצת המחקר הלאומית ותוך שיחזור 

ח"ערך ממוצע" של המנה, נותנים הער
כת יתר לדחיסות ה-NEL ביחס לערך 
שנקבע לדיאטה בכללותה תוך שימוש 
הלאומית  המחקר  מועצת  של  הדגם 

של ארצות הברית משנת 2001. 
בערכי  להשתמש  היא  חלופית  גישה 
בעח במקום   )NEM לתחזוקה  )הנטו 
יהיה,  רכי ה-NEL. ה-NEM של מנה, 
הצריח ברמת   NEL ל שווה  -בהגדרתו, 
כאשר   .)NRC, 2001( לתחזוקה  כה 
על  לנו  שסופק   NEM-ב השתמשנו 
על  הבודדים  למרכיבים   1 ידי מחלבה 
מנת לחשב ערכים אנרגטיים לדיאטה 
הכולל   NEM-ה  ,1 בטבלה  המוצגת 
היה   )Mcal/lb DM  0.60( המנה  של 
לדיאטה  ה-NEL שחושב  לערך  קרוב 
הדגם משנת  ידי  על   )0.62( בכללותה 
הלאומית  המחקר  מועצת  של   2001

של ארצות הברית. 
המ אלה  כי  היא  התחתונה  חהשורה 

להיות  חייבים  דיאטות  ומנטרים  תווים 
חעקביים באשר לאיזה יחידות של אנר

גיה ועל פי איזה מעבדות הם מיישמים 
ולבצע השוואה זו של ערכים תזונתיים 
בזהירות  חוות  או  מעבדות  במחקרים, 

ותוך הבנה כיצד הערכים הוסקו. 
על  שניתנו   NEL-ה בערכי  שימוש 

להת שלא  עלול  מחקר  מעבדות  חידי 
הניזונות  היבשה  בתקופה  לפרות  אים 
של   NEL-ה ערכי  מעורבות.  דיאטות 

חהדיאטה בכללותה המחוברים תוך שי
או   2001 משנת   NRC-ה בדגמי  מוש 
ה- CNCPS/CPM, יהיו תמיד מנבאים 
 NEM-מדויקים יותר. שימוש בערכי ה
ערך  לחישוב  בודדים  מרכיבים  בעבור 
ייתכן  הדיאטה  של  הכולל   NEM-ה
ויהיה היחידה המדויקת ביותר לשחזור 

יחי לבדיקות  הדיאטה  של  כולל  חערך 
דניות.

כשלים נפוצים
הגי ליישום  קריטיים  גורמים  חשלשה 

מניעת   .1 זה:  במאמר  המומלצת  שה 
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ולא  רציפה  גישה  הבטחת   .2 בררנות. 
עמוסה ל-TMR ו-3. ניטור קפדני של 

לב לפר ושימת  היבש  חתכולת החומר 
טים. היכן שאותרו כשלים, אחד או יותר 
מהגורמים האלה לא פעל כשורה ולא 

הגישה התזונתית עצמה. 
כזו  לרמה  מקוצץ  להיות  חייב  הקש 
מחוץ  אל  אותו  יבררו  לא  שהפרות 
חתיכות  אומר  זה  כללי,  באופן  למנה. 
סנטימטרים.   5 על  עולה  אינו  שגודלן 
אם הקש קצוץ מראש, קיצוץ מתאים 

תו מהחלקיקים  כשליש  כאשר  חהוא 
 PENN מסוג  ההאכלה  למתקן  אמים 

 .STATE
נפח  בעל  הוא  מטבעו  שהקש  בגלל 
TMR מתקבל ככזה, רפתנים עלוח -וה
לים לחשוב כי הפרות בוררות יותר מדי 
כשהן לא. על מנת לוודא שהפרות אינן 
להיות  חייב  המסורב  האוכל  בוררות, 
מנוטר היטב ולערוך השוואה בינו לבין 

ה-TMR המקורי. 
היא  בררנות  לבדוק  פשוטה  דרך 
קופסת  עם   TMR-ה את  לשקשק 
PENN STATE, ואז לבצע את הבדיח

קה לאוכל שמסורב ביום למחרת. 
שונות  להיות  אמורות  אינן  התוצאות 
10 אחוזים בין ה-TMR לסיח -ביותר מ

רוב. 
דגי לאסוף  היא  לניטור  אחרת  חדרך 

מות של המזון שסורב מכמה מקומות 
קיימים  אם  ולבדוק  ההזנה,  קו  לאורך 
הח במזון  כמו  כימיים  רכיבים  אותם  בו 
TMR. שוב, הרכב ה-NDF, CP והמיח
נרלים אינו אמור להשתנות ביותר מ-10 
אחוזים בין מנה לסירוב אם הפרות אינן 
בוררות. אם הפרות בוררות את הקש, 

אנר בעלת  דיאטה  יצרכו  פרות  חכמה 
גיה גבוהה יותר מזו שהותוותה ואחרות 
עם  יוותרו  יותר(,  הביישניות  )הפרות 
מנה בעלת איכות נמוכה יותר מהרצוי. 

יאו בעיה  בררנות מהווה  חעדרים בהם 
שמצבן  היבשה  בתקופה  בפרות  פיינו 
הגופני משתנה – פחות מדי, יותר מדי 

וכמובן, שחלק יהיו בסדר.
כשל אחר הוא ניהול מתן המזון, אשר 
מונע מהפרות לצרוך מזון כרצונן. אם 
הפרות  נאות,  באופן  המזון  יידחף  לא 

חלא יהיו מסוגלות לצרוך את החיוני לב
ריאותן.

המרכיב  כאשר  צצות  אחרות  בעיות 
נרטב  ותחמיצים  היבש של קש, שחת 
היבש  החומר  תכולת  או  גשם  ממי 
שהמגדלים  מבלי  משתנה  בתחמיץ 
של  היבש  בחומר  שינויים  זאת.  יידעו 

ביחסי החו פירושו שינויים  חהמרכיבים 
עד  בכללותה,  הדיאטה  של  היבש  מר 
צריכת  כי  ייקרה,  כך  מתוקן.  שהמצב 

יח לקטון  או  לגדול  עלולה  חהאנרגיה 
סית לערך המטרה והרפתנים עלולים 
עד  להמלטה  הקשורות  בעיות  לחוות 

לתיקון המצב. 
של  התזונתיות  שהתפיסות  בעוד 
המנות האלה פשוטות, הגישה וישומה 
לפרטים  לב  שימת  בעיות.  ללא  אינן 
השיטה  חובה.  בבחינת  הינה  הקטנים 
אינה גישה קלה לתזונת פרות בתקופה 
השיטה  את  מיישמים  כאשר  היבשה. 
ויציבות.  יוצאות מהכלל  נכון, התוצאות 

מבו נמוכה  אנרגיה  דיאטות  זאת,  חעם 
ססות קש אינן פתרון לתזונה דלה או 
מתקנים רעים. יישומן במצב שכזה יניב 

תוצאות מאכזבות. 

שיקולים נוספים
קש  בין  הצירוף  לעיל,  שנאמר  כפי 

חלבין תחמיץ תירס, בתוספת מנות אח
בשל  טוב  עובדת  המניקה,  לפרה  רות 

בדיא האחרים  שבמרכיבים  חההטבות 
טה הכוללת. לקש יש מאפיינים רצויים 
אשר נמצאו כי משפרים את בריאותה 
ואת הליך העיכול בכרס. העיכול האיטי 
וקצב המעבר של הקש נמצאו חשובים 
DA. אנו חשים כי בקרת צריח  למניעת
כת האנרגיה הינה גורם קריטי לשמירה 
במהלך  המאוזנת  האנרגיה  צריכת  על 

חהתקופה היבשה, למנוע הפרעות אח
רות סביב תקופת ההמלטה כ-קטוזיס 

וכבד שומני. 
אנרגי,ה  דלי  אחרים,  מרכיבים  האם 
–אין  דומות?  רצויות  תוצאות  ישיגו 

או יודעים  איננו  וודאית.  תשובה  חלכך 
דות מחקר שערך השוואה עם רכיבים 
דלי אנרגיה אחרים, כמו שחת מאיכות 
קלחי  כותנה,  שיבולת,  קליפות  נמוכה, 
קליפות  או  סויה  פולי  שאריות  תירס, 

חפשתן, בהשוואה לקש או למנות מקו
בלות, אך קיימים סיפורים שסופרו לנו 
על  שדיווחו  ותזונאים,  מגדלים  ידי  על 

מידות כאלה ואחרות של הצלחה. 
חעם חומרים דמויי סובין, הגורם העי

עיבוד  הוא  בחשבון  לקחת  שיש  קרי 
לא  כך שהפרות  תיאבון  ומעורר  אחיד 
המזינים  החומרים  פרופיל  וכל  יבררו 
יאכל. עם מזונות מרוכזים או מרכיבים 
שנטחנו דק, התכולה האנרגטית נמוכה 
כי  גודל הגרגרים כל כך קטן עד  אבל 
קצב המעבר עלול להיות מהיר מדי, כך 
שחלקיקים לא יעוכלו וייפלטו. במקרה 
DMI יגדל והצריכה האנרח -זה, מדד ה

גטית הכוללת תהיה גדולה מדי. 
קבוע,  מקור  הוא  טובה  מאיכות  קש 

חאך דל, של חומרים מזינים, עם כי הר
 .)NRC, 2001( להשתנות  עלול  כבו 
הטבלה מס' 2 מראה ממוצעים וסטיות 
וטווחים לדגימות קש במהלך שנתיים, 
ערכה  שקבוצתנו  ניסויים  שני  במהלך 

לאחרונה.
 Dann et al., 2006; Janovick(

 .)Guretzky et al., 2006
לאלה  קרובים  הממוצעים  הערכים 

הלאו מועצת המחקר  ידי  על  חשדווחו 
 CP-ה ערכי  כי  אם   ,2001 בשנת  מית 
NDF היו גבוהים בדגיח -היו נמוכים וה

מות שלנו. 
יש לציין גם כי ריכוזי האשלגן והנתרן 
היו נמוכים יותר מהממוצעים שמועצת 
המחקר הלאומית דיווחה בשנת 2001. 
בחודשים  לדעת  נוכחנו  זאת,  עם 
האחרונים כי כמה דגימות של קש היו 
יותר, אחת  בעלות תכולת נתרן גבוהה 
 .DM-ה מערכי  אחוזים  ב-2  גבוהה 
על  לפקח  חייבים  ותזונאים  רפתנים 

חההרכב התזונתי של הקש המגיע לח
חוות שלהם כמו שהם בודקים כל מס

פוא אחר. 
אחרים  מרכיבים  או  שקש  מפני  רק 
כבעלי  מוגדרים  נמוכה  אנרגיה  בעלי 

מקוב מדדים  ידי  על  נמוכה  חאיכות 
לים, המתבססים על תכולה של חלבון 
אפשר  כי  אומר  הדבר  אין  אנרגיה,  או 

מזו או  קש  האיכות.  מעניין  חלהתעלם 
נות אחרים שנגועים ברטיבות, פטריות, 
שלא  או  האוויר,  מזג  מפגעי  סובלים 
כמזון  למתן  אסורים  כראוי,  החמיצו 

לפרות בתקופה היבשה.
אנרגיה  דלות  דיאטות  בין  השוואות 
בתכולת קש גבוהה בפרות במצב גופני 
שונה אינן בנמצא. רפתנים רבים מצאו 
כי דיאטות אלה הן הדרך הטובה ביותר 
לטפל בפרות שמנות במהלך תקופת 

חההמלטה על מנת להפחית את הבע
הסובלות  פרות  בקרב  הנפוצות  יות 

מעורף משקל. 

מסקנות
להצ יכולות  רבות  הזנה  חתוכניות 

ותקופת  היבשה  התקופה  משך  ליח 
גבוהה  קש  תכולת  זאת,  עם  המעבר. 
נמוכה,  אנרגיה  בעלת  גבוה(  סובין  )או 
עשויות לחולל פלאים במהלך תקופת 

המעבר. 
לדרי להגיע  הינה  המפתח  חתפיסת 

אחרים,  ומזינים  לאנרגיה  הפרות  שות 
את  לעבור  לפרות  לאפשר  לא  אבל 

היב התקופה  במהלך  הדרושה  חכמות 
שה. 

תכולת  בעלות  האלה,  הדיאטות  אם 
מורכבות,  נמוכה  ואנרגיה  גבוהה  קש 

חמעורבבות וניתנות באופן מוצלח, התו
ומוצלחות. מחק טובות  תהיינה  חצאות 

המנות  כי  מראים  שדה  ותצפיות  רים 
לאחר  יותר  טוב  אנרגטי  איזון  משיגות 
בעיות  הפחתת  כדי  תוך  ההמלטה, 
תפוקת  לשומנים.  הקשורות  הבריאות 
החלב נשמרת ותצפיות השדה מראות 

חכי קיים שיפור ברבייה, אם כי לא קיי
צורך במחקר  יש  נתונים.  מים מספיק 
על מנת לבדוק חלופות בעלות אנרגיה 

נמוכה ונפח גבוה כחלופה לקש. 
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קווים מנחים לשיפור בטיחות 
המזון לבעלי חיים )מספוא(

מרכזי  תפקיד  יש  חיים  לבעלי  למזון 
ומוביל בתעשיית המזון.

ייצור יעיל ואינטנסיבי של בשר, חלב, 
שה דורש  אחרים  מזון  ומוצרי  חביצים 

מזון המוגש לבעלי החיים יהיה באיכות 
ייצור  גבוהה.  בטיחות  וברמת  גבוהה, 
מאפשר  חיים  לבעלי  בטוח  מזון  של 
לחקלאים להבטיח מזון בטוח למאכל 
חיים  בעלי  בבריאות  ולשיפור  לאדם, 

ורווחתם.
שי העקרונות  מפורטים  זה  חבעלון 

אפשרו ליצרני המספוא ולמגדלי בעלי 
לפי דרישות החוק  להכיר את  חהחיים, 

קוח על מזון לבעלי חיים, )התשע"ג - 
2013 ( - ”חוק המספוא“. 

לבטיחות  האחריות  המספוא,  בחוק 
המוצר ולאיכותו מוטלת על היצרן, בעוד 

חהמדינה מפעילה פיקוח עליון על מנגנ
וני הייצור, היבוא, והשיווק, ברמות פיקוח 

משתנות בהתאם להערכת סיכונים. 

”מהפיכת המזון 
שמתבשלת על
הצלחת שלנו“

| המקור: האגף למזון לבעלי חיים, השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 

עלון להכרת חוק המספוא – החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים

הגדרות
לבעלי  למזון  האגף  מוסמכת:  רשות 
משרד  הווטרינריים,  השירותים  חיים, 

החקלאות ופיתוח הכפר.
מספוא: מזון לבעלי חיים.

חומר רעיל, חומר מזיק  חומר מזהם: 
כגון - שאריות חומרי הדברה ותרופות, 
מתכות  דיאוקסינים,  מיקוטוקסינים, 

גו או  עצמים  מחלה,  מחוללי  חכבדות, 
פים זרים.

:זיהום צולב זיהום חומר גלם או מסח
להי נועד  שלא  מזהם  חומר  עם  חפוא 

כלל בו.
תערוח מכוני  חיים: לבעלי  מזון   יצרני 
בת, מרכזי מזון, יצרני תוספי מזון, יצרני 
גלם  חומרי  ויצרני  מחמד  לחיות  מזון 

לתעשיית המספוא.
אחזור: תהליך של הסרת מוצר חשוד 

כמזוהם משרשרת ההפצה.
RECALL (: החח  איסוף מהמדפים )
זרת מספוא וחומרי גלם שנמצאו בלתי 

ראויים למאכל.
פיקוח עליון, הפעילות המבוצעת על 

חידי הרשות המוסמכת בכדי לוודא עמי
מבדקי  באמצעות  בטיחות  בתקני  דה 

פיקוח ובקרה.

גורמי סיכון בריאותיים 
הקשורים למזון לבעלי חיים 
מאו מיוצר,  חיים  לבעלי  מזון  חכאשר 

חסן או מובל בתנאים לא נאותים, הוא 
עלול להוות סיכון ממשי לבעלי החיים 

ולהשפיע על בריאות האדם.
יכולים  למספוא  הקשורים  הסיכונים 
או  כימיים  ביולוגיים,  מזהמים  להיות 

פיזיקלים.
מה מזון  בטיחות  לאירועי  חדוגמאות 

 )BSE( המשוגעת  הפרה  מחלת  עבר: 
על  צולב  זיהום  בביצים,  דיאוקסינים 
ידי תרופות ווטרינריות, מיקוטוקסינים, 

מתכות כבדות וכו'.

הגישה "מהחווה לצלחת" – 
"From farm to fork

מתחילה  שלנו  המזון  של  בטיחותו 
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מבטיחות של המספוא!
חזיהום של שרשרת המזון עלול להיג
חרם ברמת המשק, דרך הזנה של מס

הדברה,  חומרי  בשאריות  מזוהם  פוא 
מיקוטוקסינים, דיאוקסינים וכו'.

כי  להבטיח  רבה  חשיבות  ישנה  לכן, 
ייצור המזון לבעלי החיים נמצא בבקרה 

שוטפת בכל שלב משלבי הייצור.
חומרי  את  בדוק  ממזהמים;  היזהר 
שישנה  וודא  למפעל,  בכניסה  הגלם 
בקרה על הנקודות הקריטיות בתהליך 

הייצור.

 )GMP( שיטות ייצור נאותות
על פי הגדרת חוק המספוא 

החדש
יצרני מזון לבעלי חיים אחראים על:

ˆ  ייצור ושיווק של מספוא בריא ובטוח 
לשוק.

לזיהוי מהיר של   – ונעקבות  ˆ  תיעוד 
מחומרי  והשיווק  הייצור  שרשרת 

הגלם ועד למוצר הסופי.
הייצור  תהליך  של  מלאה  ˆ  שקיפות 

והשיווק.
ˆ  דיווח מיידי על כל חריגה במערכת 

הייצור או השיווק.
 )ecall ( איסוף מוצרים בלתי ראויים  ˆ
הנחייה של הרשות  פי  מהשוק על 

המוסמכת.
הרשות  עם  מלא  פעולה  ˆ  שיתוף 

חהמוסמכת בכל הנוגע לניהול הסי
כונים.

אז מה נדרש מיצרן מספוא?
בדרישות  לעמוד  שתוכל  מנת  על 
והלאה  מעתה  מתבקש  הינך  החוק, 

להתנהל באופן הבא:
כדוגח איכות  בקרת   ˆ ליישם מערכת 

GMP מת
מזון  בטיחות  של  מערכת  ˆ  לנהל 

HACCP המבוססת על עקרונות
נעקבות  מנגנוני  ˆ  ליישם 

)Traceability(
כולם אחראים!!

חייבות   )GAP( נאותות  ייצור  שיטות 
להיות מיושמות גם ברמת המשק!

גם חקלאים המייצרים מספוא במשק 
חקלאי ל"צריכה עצמית" כגון בליל, חציר, 

קש יהיו כפופים לנהלי בקרה ובטיחות.

ניהול מערכות בטיחות 
מספוא

ייצור מזון על פי העיקרון של הזהירות 
המונעת )היזהרות(.

לבריאות  סיכון  ספק  של  בתנאים 
לנקוט  נדרש  החיים,  ובעלי  האדם 

בפעולות לצמצום ומניעת הסיכון.
יצרני מזון לבעלי חיים נדרשים לנהל 
לכל   GMP כדוגמת  איכות,  מערכת 

אורך שרשרת ייצור המזון.
יצרני מספוא רפואי נדרשים לפעול, 

.HACCP בנוסף, גם על פי עקרונות
 : Tracebility

נעקבות  לבצע  יהיה  שניתן  מנת  על 
אחר מספוא, אם וכאשר מתגלה חשד 

חלסכנה לבעלי החיים או לבריאות הצי
בור, יצרני מספוא נדרשים:

1.  לתעד ברשומות מידע לגבי הייצור, 
בחומרי  ושימוש  ההפצה  האחסון, 

גלם ותערובות
2.  לידע את הרשות המוסמכת בזמן 

אמת.
 RECALL 3. לבצע

איננו  חיים  לבעלי  מזון  לייצור  מפעל 
"אי". 

לשאוף  עשויים  שיצרנים  אף  על 
למזער או אפילו למנוע לחלוטין בעיות 
המספוא  בטיחות  את  לסכן  העלולות 
לבד  זה  רצון  הייצור,  תהליך  במהלך 
אינו מספיק בכדי להבטיח שהמספוא 

בטוח.

חומרי הגלם – כיצד אתה 
בוחר את הספקים שלך?

ליי היום  המשמשים  המוצרים  חמגוון 
צור מספוא בדרך של עיבוד תעשייתי 
ישירות  המוגשים  או  תעשייתי,  חצי  או 

להזנת בעלי החיים, הולך ומתרחב.
חקיים שימוש רחב בחומרי לוואי מתע
שיית המזון עם פוטנציאל לזיהום רב.

גלם  חומרי  של  שמקורם  חשוב  לכן, 
יהיה ממקור בטוח.

היתר  בעלי  מספקים  רק  קנה  יצרן, 
מעו רשימה  תמיד  לך  שמור  חבתוקף, 

דכנת של ספקים מאושרים.

 הובלה והפצה
מוצרי  ושל  גלם  חומרי  של  הובלה 
לזיהום  לגרום  עלולה  מוגמרים  מזון 
חומרי  יבואני  המזון.  בבטיחות  ולפגוע 
גלם, מובילים ומשווקים חייבים גם הם 
ליישם מערכת בקרת איכות, וזאת על 
מנת להבטיח כי חומרי הגלם והמספוא 

אוח ולא  מאושרים  ממקורות  חמגיעים 
סנו או הובלו בתנאים לא נאותים.

זיהום צולב
 מזון עלול להכיל מזהמים מייצור קודם 
או  ווטרינריות  תרופות  של  שאריות  כגון 
מזיהום במהלך הייצור, האחסון והשינוע, 
כתוצאה ממגע עם ציוד, כלים, או אפילו 
מסביבת הייצור )בקרת אבק(. קבע לך 
חנהלים על מנת לצמצם את הסכנה בזי

הום צולב לרמה הנמוכה ביותר.
גם באח הוא  במזון  חהיעדר מזהמים 

ריותך.

דרישות תיעוד לבקרה עצמית 
על ידי היצרן 

1.  זיהוי והגדרה של סיכונים משמעוח
תיים בתהליך הייצור.

עדכוח ובקרת  עבודה  נהלי  2.  רישום 
נים.

אבטחת  מנהל  והסמכת  3.  קביעה 
איכות בכל מפעל.

4. רשימת מוצרים ותיאורם. 
ותח מוצר  כל  זרימה עבור  5.  תרשים 

הליך.
הבקרה  נקודות  כל  של  6.  רשימה 

הקריטיות.
פעולות  ניטור   - רשומות  7.  תיעוד 

אי הת חמתקנות, פעולות מונעות, 
אמות וכו.

מערכת התראה מהירה 
RASFF

חריג,  לאירוע  חשד  מתעורר  כאשר 
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חעליך לדווח מיד לרשות המוסמכת ול
ספק מידע מפורט הכולל:

1. תיאור הבעיה.
2.  תיאור של המספוא או חומר הגלם 
החשוד וציון בעל החיים עבורו הוא 

מיועד.
ומקום  היצרן  שם  אצווה,  3.  מספר 

הייצור.
4.  תעודות משלוח – רשימת לקוחות 

ומועד מסירה ללקוח.

האגף למזון בעלי חיים
במסגרת היערכות משרד החקלאות 

הוק החדש,  המספוא  חוק  חליישום 
יחידה חדשה, האגף למזון  מה בשו"ט 

לתכנן  שתפקידו  אגף  חיים,  לבעלי 
ולנהל את הפיקוח על מזון לבע"ח.

לפנות  ומוזמנים  מתבקשים  הנכם 
בכל דבר ועניין אל היחידה.

העיקריים  התפקידים  בעלי  להלן 
ופרטי הקשר.

בעלי תפקידים באגף לשירותכם:

פנינה אורן שנידור
מנהלת האגף

pninao@moag.gov.il 
03-9681768
ד“ר מורן טל

רישום ורישוי מזון ותוספים לבע"ח
morant@moag.gov.i l

03-9681651
ד“ר יואב יקיר

פיקוח על מזון לבע"ח, מרחב צפון
yoavy@moag.gov.il

03-9681723
ד“ר עינת בלך

פיקוח על מזון לבע"ח, מרחב דרום
einatb@moag.gov.il

03-9681723
אנחנו באינטרנט;

w w w . v e t s e r v . m o a g . g o v . i l /
Vet/Yechidot/pikuah_mazon_

 baaley_haim/default.htm
היא אחריות משותפת  “בטיחות מזון 

של כולנו!“
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שוח עדשים  מתל   )30 סיבוני  )ענבל 
ולא  המקורי  משפחתה  שם  על  מרת 
במקרה: במשפחת סיבוני לא היה "בן 

חממשיך", הרפת עברה מאם לבת, ומ
כיוון שענבל מטפלת – בנוסף לפרות – 
גם בשתי בנות קטנות, היא מקווה שכך 

יהיה גם בדור החמישי.
הפעו בנותיהם  ושתי  בעלה  חענבל, 

טות גרים בבית שבנו סבתא וסבא רבא 
מוותי רוז'נסקי,  ויהושע  שרה   – חשלה 

הרפת  את  ייסדו  שגם  עדשים,  תל  קי 
דרך  עוברת  השושלת  המשפחתית. 
של  סבתה   – יושפה  אראלה  ביתם, 

חענבל, וממנה לביתה של אראלה ולאי
מה של ענבל – צביה, שהביאה למושב 
את בעלה אדמונד סיבוני, בן למשפחה 

ממרוקו ממושב דבורה. 
הרפת  בתוך  שגדלתי  לומר  "אפשר 
– מספרת ענבל. עבדתי בענף גם כאן 
חרוד  עין  כמו  בקיבוצים  וגם  במושב, 

חומשמר העמק. לאחר שאבא חלה ונפ
טר, קיבלתי על עצמי את ניהול הרפת 
כבר  זה  את  עושה  אני  המשפחתית. 
חיים.  מפעל  בכך  ורואה  שנים  חמש 
כדי  בוינגייט,  ללמוד  התחלתי  בזמנו 
שיהיה לי גם מקצוע נוסף, כי אבא אמר 
אופציה.  עוד  לך  שתהיה  תלמדי,  לי: 
אבל ראיתי שאי אפשר לנהל את הענף 
את  להפסיק  והעדפתי  רחוק,  בשלט 
זאת,  ובכל  לרפת."  ולחזור  הלימודים 

חהיא מקווה להתחיל בקרוב לימודי הי
דרותירפיה, ולשלב בסדר היום העמוס 

עוד תעסוקה. 
חטל נשואה לטל כהן, בן תל קציר ומנ

הל המכירות של אפימילק. היא נזכרת 
בהתחלת ההכרות שלהם: "הייתי בכנס 

פניתי לטל שי ושם  בירושלים,  חהבקר 
הוא  במחשב.  בעיה  איזו  עם  לי  עזור 
באחת  שלו.  הנייד  מספר  את  לי  נתן 
שוב  הבעייה  ערב  שחלבתי  הפעמים 
אליו, קצת פטפטנו,  צלצלתי  הופיעה. 

חוגילינו אפילו שיש בינינו קרבה משפח
תית רחוקה, אבל לא קרבת דם. וככה 

הפכנו לזוג, ובהמשך התחתנו". 

ממשיכה את השושלת

| כתב וצילם: עלי קדם | 

כנגד כל הסיכויים, ענבל סיבוני נכנסה לניהול הרפת המשפחתית בתל עדשים, 
וכיום מקווה להתחיל לראות תוצאות  נעזרה בעצתם של הרבה אנשים טובים, 

חיוביות

לומדת תוך כדי תנועה
פרות,  כ70  יש  המשפחתית  ברפת 
670 אלף ליטר – "מגרח  עם מכסה של
דים" את ה700 אלף שהוגדרו במתווה 

לוקר כמכסת הגבול בין אלה שיישארו 
אין  בענף לאלה שיעזבו. בשביל ענבל 
בכלל שאלה – היא שואפת לקנות עוד 
מכסה, לפתח ולצמוח. "אבא בזמנו לא 
התעסק עם גידול עגלות, ולכן הוא לא 

משפחת כהן-סיבוני 
בהרכב מלא

רפת סיבוני בתל 
עדשים
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התקדם מקצועית וגנטית. הוא העסיק 
שה גיליתי  מותו  ואחרי  בדואי,  חפועל 

או  מהרפת,  דברים  לוקח  הזה  פועל 
חששתי  גונב.  פשוט  אחרות  במילים 
לו  שאין  חשבתי  כי  אותו  לפטר  מאוד 
תחליף, עד שיום אחד הוא יצא לחופש, 
שהוא  הדברים  כל  את  גם  ראיתי  ואז 
והפסקנו את עבודתו. מזה  עושה,  לא 
עובד,  פה  מעסיקה  אני  שנים  מספר 
בעבר  שהיה  מברזיל  במקור  כהן,  חנן 
גם  חולב,  גם  שהוא  יעקב,  באשדות 
ועוד. מאז הרפת  רופא,  ביקורי  מקבל 
התחילה להתקדם. החלטות מקצועיות 
תוך  לומדת  אני  ביחד.  מקבלים  אנחנו 
כדי תנועה, כי הרי לא למדתי לימודים 

מסודרים שקשורים לפרות". 

איך אתם מסתדרים – או שלא – כשני 
בני זוג שעוסקים באותו ענף?

טל עוזר המון, כרפתן לשעבר וכמובן 
כאיש אפימילק, אבל הוא משתדל לא 

אנח הניהוליות.  בהחלטות  חלהתערב 
עד  חלבתי  ביום,  פעמים   3 חולבים  נו 

הגדו )הבת  עופר  עם  בהיריון  חשהייתי 
לה( בחודש השמיני, ואז טל אמר לי – 

זהו, מספיק. 

מה כלול במטלות הניהול שלך?
בבוקר אני עוברת על הדו"חות, יושבת 
עם חנן ומקבלת תמונה על מה שקורה, 
בכל התחומים – בריאות העדר, טיפוח 
– העבודה מול שיאון, והזנה מול אמבר 
)אנחנו מקבלים בלילים לאבוס ממרכז 
מזון בכפר יחזקאל(. אנחנו עושים הכל 
איפה אפשר לקדם  ולהבין  כדי לאתר 

את הרפת. 

השתתפה בקמפיין הרפתנים
הגדול של הרפת חבתקופת המאבק 

ענבל  התגייסה  לוקר  מתווה  נגד  נים 
חלקמפיין. צילום שלה "כיכב" על פוסט

רים, ומתחתיו הכותרת: "שני הורי כבר 
שלהם".  המורשת  גם  עכשיו  בקבר, 
"נסיבות  אמר:  המודעה  של  הטקסט 
הרפת  את  לנהל  אותי  הובילו  טרגיות 
שאימי  אחרי   ,25 בגיל  המשפחתית. 
שחלה  אבי  מול  ניצבתי  נפטרה,  כבר 
ביקש  הוא  מותו,  לפני  קשה.  במחלה 
4 הדוח  ממני להמשיך את המסורת בת

רות ברפת. לא יכולתי לסרב לצוואתם. 
את  למדתי  צעד  צעד  התייאשתי,  לא 
רזי הענף ודאגתי לרפת. אני רואה בזה 
לחקלאות,  למדינה,  אמיתית  שליחות 
ז"ל.  הורי  של  דרכם  המשך   – ובעיקר 
לי  להחריב  עומדת  הממשלה  ועכשיו 
את הרפת. יש לי תינוקת בת חודש – מה 
המדינה  שמנהיגי  כשתגדל?  לה  אומר 
לנו את המורשת המשפחתית?"  קברו 
של  לשבת  למוסף  היקף  רחב  בריאיון 
ידיעות אחרונות, שכתבה עינת פישביין, 

אמרה ענבל: "עכשיו הם רוצים להוריד 
לנו את השכר, לצמצם מכסות, להכניס 
שלרפת  הרפתות,  בין  אדירה  תחרות 
סיכוי. שלוש  בה שום  אין  כמוני  קטנה 
אני  לטמיון.  יירדו  דם  הקזת  שנים של 
רוצה להיות אופטימית, אבל זה אומר 
את  ולקבור  שלנו,  הרפת  את  לסגור 
הבקשה האחרונה של אבא שלי. זה לא 

יכול לקרות".

ומה המצב היום, אחרי קבלת מתווה 
לוקר?

בכל  זו  הענף  את  לעזוב  "מבחינתי, 
במיוחד  אופציה,  היתה  לא  מקרה 

בש כאן  שנעשו  ההשקעות  כל  חאחרי 
נים האחרונות. ברור לי שאנחנו, כרפת 
שנמצאת מתחת למכסה של 700 אלף 

חטל כהן, בעלה של ענבל, הינו מנהל המכירות בישראל של חברת אפי
מילק. הקיבוץ שבו נולד טל, תל קציר שבעמק הירדן, התפרסם במהלך 
שנות ה-50 וה-60 בתקריות הירי שהתרחשו בשדותיו, כאשר הסורים ירו 
מן הרמה – אז עדיין הרמה הסורית – אל חקלאי העמק. בנעוריו התנסה 
טל בעבודה ברפת, וזה גם היה הענף שלו אחרי השירות הצבאי. ב-2007 
הוא התחיל כאיש שירות טכני ב"צח"מ אפיקים", ואחר כך ניהל פרוייקטים 

חבמסגרת החברה, והקים מכוני חליבה בארץ ובחו"ל. לפני כשנה נכנס לת
חום המכירות בישראל.

על מה אתה אחראי היום?
חבתחום אחריותי קידום מכירות בכל הארץ )שזה כמובן רק חלק קטן מה

מכירות של אפימילק, שמוכרת ברחבי העולם(, הקמה ושדרוג של מכוני 
חליבה, החדרת מוצרים חדשים לשוק הישראלי. כאמור, השוק הישראלי 
הוא רק 10% מהמכירות, אבל חשיבותו חורגת מעבר לכך, כי פה זה חלון 
הראווה של אפימילק לעולם. לישראל באים כידוע מבקרים רבים מתחום 

חענף הרפת, שמבקשים לראות ולשמוע על הישגי הרפת הישראלית, ובכ
לל זה לראות מקרוב את הציוד שלנו. כל מוצר חדש של אפימילק אנחנו 

קודם כל מנסים ומוכרים בארץ".
טל מייחס חשיבות לכך שבצד עבודתו הניהולית הוא גם רפתן פעיל – 
ברפת המשפחתית. "כשאני מדבר עם רפתנים, אני מביא איתי את הניסיון 
שלי כרפתן שיודע מה זה חליבה וטיפול בפרות. עד היום אני חולב לפחות 
פעמיים בשבוע ברפת שלנו, ולכן אני בא קודם כל מהצד של הרפתנים 
וחי את המערכת. נוח לי למכור את הציוד שאני מכיר מקרוב ומאמין בו. 
כשאנשים מתקשרים, ושומעים ברקע את הפרות והעגלות, זה עושה להם 

סוויצ' בראש מבחינת ההתייחסות אלי".
מה שעוד עוזר לטל במכירות הוא הרקע שלו מן העבר כאיש השירות 
עוזר לאנשים  אני מוצא את עצמי  "לא מעט פעמים  הטכני באפימילק. 

חלפתור בעיות בשטח. לקוחות שנעזרו ביידע שלי בעבר ממשיכים להתיי
עץ איתי, ואם אני יכול לעזור להם אני ממש נהנה מזה וזה גורם לי סיפוק. 

הרקע הטכני עוזר לי לזהות את צורכי הלקוח, ובכך – למכירות."

איך אתה משכנע לקוח לקנות? 
"כפי שנאמר, אני מאמין בציוד שלנו וזה האלף של המכירה. כמי שמכיר 
את המוצרים של אפימילק כבר הרבה שנים קל לי, כמשתמש, להסביר 

את היתרונות של הציוד. זה כולל מוצרי תוכנה, וגם את כל השאר."

איך היית מגדיר את מצב שוק ציוד החליבה ומוצרי ניהול הרפת בישראל 
היום?

להחליף  אפשרות  מחפשים  רפתנים  הזדמנות.  מהווה  לוקר  "מתווה 
ולשדרג ציוד. משרד החקלאות יצא לאחרונה בהכרזה על מתן מענקים 
לרפתנים שעדיין חולבים לצנצנות, מענק שיאפשר להם לשדרג לחליבה 
לקוו. רוב הרפתנים רוצים להישאר בענף ומצפים שהמשבר יחלוף. מעבר 
לציוד במכון החליבה, אפימילק מציעה גם את שאר מוצרי הניהול, כמו 
בזמן אמת. אנחנו פרושים  למשל האפילאב, שמנטר את מרכיבי החלב 
בכל הארץ, עם ניידות מכירה, מפיצים ואנשי שירות, כך שביכולתנו לתת 

מענה לכל צורך של השוק."

עזר כנגדה - מנהל מכירות באפימילק
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ניצלתי  לגדול.  חייבים  ליטר, 
ליטר,  אלף   25 לקנות  אופציה 
ואני מקווה שיאפשרו לנו לקנות 
25 אלף, ובכך להגיע למכח  עוד

להמשיך  כמובן  ובהמשך  סה, 
ולגדול."

לענבל יש אח בוגר ושתי אחיות 
הצעירה  היא  ממנה.  שגדולות 
עבר  שאחי  "לאחר  במשפחה. 
נשאר בתל עדשים,  ולא  לדרום 
שהוא  לי  "טפטף"  תמיד  אבא 
הסדרנו  ממשיכה.  בת  בי  רואה 
לפני  עוד  דין  עורך  עם  זה  את 
הסביר  דין  העורך  חלה.  שאבא 

לי את היתרונות והחסרונות של מעמד 
כזה, והבנתי שאם אנחנו לא מסדירים 
שהיתה  הרפת,  החוקי,  המעמד  את 
מאוד חשובה לאבא, תיסגר. אבי נפטר 
ב2008. בשנה הראשונה עבדתי בשביח

לו, אבל אחרי שלמדתי את העסק מכל 
שהתאהבתי  לומר  אפשר  הכיוונים, 
בענף. אם אתה לא אוהב את העבודה 
אין לך מה לחפש ברפת, כי לא חסרים 
גם משברים. ההחלטה שלי היא שאני 
לוקחת את הרפת, אבל לא קוברת את 
עצמי. למרות שזה קשה לי אני יודעת 

חלהאציל סמכויות ולשחרר. אפשר לה
יות רפתן וגם ליהנות מהחיים."

מדלגת בין המשימות
הרפת שלכם משאירה רווח?

"קיבלתי את המשק עם המון חובות, 
ועם צורך בהשקעות, כולל קניית פרות. 
אחרי שנכנסתי לעניינים הנושים הגיעו 
במצב  גופה.  על  שעטים  עופות  כמו 

בי טובים,  לי הרבה אנשים  עזרו  חהזה 
ניהם אפרי רייקין גם הוא מתל עדשים 
)כיום סמנכ"ל מועצת החלב(, ד"ר שולי 
מכפר  עזר  בר  ויאיר  מהחקלאית,  כהן 
2008 סגרו לי את כל הברח בחסידים. 

גם  והוא  פרות,  ממנו  קניתי  ואז  זים, 
הייתי  ולהתקדם.  לבנות  איך  לי  ייעץ 

חצריכה את זה בתוך כל הברוך של החו
 23 בות. כשקיבלתי את הרפת היו בה 
פרות. ההשקעה הגדולה היתה לבנות 
את העדר. קנינו כ-40 ראש, ולאט לאט 

התחילו להיכנס גם העגלות שגידלנו."
של  המבנים  את  לראות  ניתן  כיום 
הרפת הישנה ליד הבית. ענבל: " ב89', 
רפת  בנה  אבא  הרפורמה,  לפני  עוד 
של  מרחק  השטח,  בהמשך  חדשה 

)בתל עד חכמה מאות מטרים מהבית 
שים החלקות הן צרות וארוכות(, כולל 
וחליבה  אפימילק  של  ציוד  עם  מכון 

חלקוו. כיום הרפת משאירה רווח תפעו
לי, ולצידה יש לנו דירות להשכרה, ואני 
מקווה – בעתיד – גם בריכה טיפולית."

את מספיקה להגיע גם למטלות של 
אמא ועקרת בית?

חענבל צוחקת. "מסתדרים. אחרי שעו
פר נולדה המשכתי לחלוב, והיא ממש 
נולדה  קצר  זמן  כעבור  ברפת.  גדלה 
פיזית  עובדת  לא  אני  ועכשיו  נועם, 
כמה  לזה  לחזור  חושבת  אבל  ברפת, 
שיותר מהר, כי אתה לא יכול לנהל רק 

מחשב.  ודו"חות  מצלמות  דרך 
המשי בין  מדלגת  אני  חבינתיים 

מות השונות. כשאני גדלתי, היתה 
חלוקת עבודה - אבא עבד ברפת 

ואמא גידלה אותנו. " 
לצאת  כבר  הספיקו  וטל  ענבל 
הבנות  שתי  עם  האחרון,  ביוני 
הקטנות, לביקור בארצות הברית, 
ברפתות  לסיור  הוקדש  שחלקו 
שם. "הייתי צריכה לשכנע את טל 
יש  תמיד  ענבל.  אומרת   – לצאת 

שדוו הרגשתי  אבל  ללמוד,  חמה 
ללמוד  מה  יש  לאמריקאים  קא 
הרפתות  לפי  לפחות  מאיתנו, 
בויסקונסין,  היינו  בהן.  ביקרנו  שאנחנו 
"בירת החלב", ובמדינות נוספות. ראינו 
ניהול  בהן  קיים  רפתות שכמעט שלא 

חעדר ברמה שיש אצלנו. יש להם אומ
נם רפתות ענקיות, אבל מבחינת יישום 
טכנולוגיה מתקדמת – ישראל נמצאת 
מאשר:  טל  מעליהם".  רמות  בכמה 
"עדר החלב מנוהל שם בצורה אחרת. 

מער על  המבוסס  ניהול  כמעט  חאין 
יש שם  בישראל.  כמו  כות ממוחשבות 

חפרקטיקה של הזרקת הורמונים להכ
וונת תאריכי הזרעה והמלטה, שאצלנו 

ברפ נתקל  אתה  בה.  חלא משתמשים 
תן שלא יודע כמה הפרות שלו נותנות 
בממוצע, ולפעמים זה בכלל לא מעניין 
אותו. יש רפתות שמורידים את מכונת 

חהחליבה לפי מספר דקות, בלי התחש
בות אם נשאר חלב בעטין. בהסתייגות 
– זה המצב בחלק מהרפתות שאנחנו 

ביקרנו ולא בכל הענף בארה"ב."
וענבל  טל  שקיעה,  לעת  הרפת,  מן 
 – מרוחקת  ברושים  קבוצת  לי  מראים 
בית הקברות של תל עדשים. שם נחים 
צעירים,  נפטרו  הם  ענבל.  של  הוריה 
אבל אולי יידעו שיש מי שממשיכה את 

מפעלם.

ענבל וביתה עופר - מכינים את דור ההמשך

משקיעים 
בטיפוח העדר



הבליל המוביל...

פטיש

אליעד
שער העמקים

כפר יחזקאל גבע

בארות יצחק

דבירה
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אפשר היה לכתוב על סצנת האירוע 
לזכר אסון הרפתנים, מחזה, או לפחות 

סרט מרתק. 
מתקיימת  שנה  שבעים  מקץ  כיצד 
פגישת מחזור של דור הבנים, הנכדים 
והנינים והם מעלים זיכרונות מילדותם 
ויתמותם. וכמו בעלילה עלומה שבמשך 
שנים שכנה במרתפי השכחה, נשלפים 
עד  גואה,  המתח  והרגשות.  הסיפורים 

וה הסכרים  נפרצים  השיא  חשבנקודת 
לא  ונפעמים  המומים  נשארים  צופים 
רק מגודל האסון אלא גם ואולי בעיקר 
מגודל השכחה. ואז באקורד של סיום, 

חמשוחזר שיט על הכנרת אל עבר האו
פק...

בהזמנה לטקס זיכרון להנצחת “אסון 
שנה   70 במלאת  בכנרת,  הרפתנים” 

לאסון נכתב:
“ שיט לילי במי הכנרת, אירוע השיא של 
ישראל,  בארץ  הבקר  מגדלי  התאחדות 
 ,1943 א’ באוקטובר   - שנערכה בדגניה 
הסתיים באסון כבד. ספינת הגרר טבעה 
ועמה טבעו גם 11 רפתנים ממשתתפי 

הכנס. אבל כבד ירד על היישוב...”
עוזי  אלי  פנה  חודשים  כמה  לפני 
שמש מקיבוץ מזרע, נכדה של רבקה 
זונא רפתנית הקיבוץ שנספתה באסון, 
כי אציע לו רעיון לאתר הנצחה לזכרם 

של 11 הרפתנים שטבעו בכנרת. 
ואף  היישוב  בתולדות  שמתעניין  כמי 

חחוטא פה ושם בכתיבה על קורותיו, נד
המתי מחוסר ידיעתי על פרט חשוב זה 
בתולדות עמנו המתחדש בא”י. שאלתי 
עוד אנשים מחוג ידידי ולהפתעתי אף 

חהם לא שמעו על “אסון הרפתנים”. מד
ברי עוזי שמש למדתי, ששום יד זיכרון 
או אתר הנצחה לא הוקם לזכרם. עדות 
במוזיאון  קבועה  האסון  לזכר  קטנה 
הרפת ביפעת, אך למען היושר נשאל, 
כמה מגיעים למוזיאון הרפת? התקיים 

חלמעשה “קשר של השתקת האסון ביי

טקס זיכרון לאסון 
הרפתנים המעגל נסגר

| כתב: יובל דניאלי | 

- ספינה  באסון  1943, הסתיים  באוקטובר  הכנרת,  במי  רפתנים  לילי של  שיט 
התהפכה ו-11 רפתנים טבעו. סביב האסון נוצר קשר של השתקה, ורק השבוע, 

70 שנה אחרי האירוע, התקיים טקס זיכרון ראשון להנצחת הטובעים 

רבקה זונא ז"ל )משמאל( ויוסף רכבלסקי ז"ל. אבל כבד צילום: ארכיון מזרע, אלבום משפחתי

מתוך עיתון דבר 1943

שוב”. כמו הטובעים עצמם, כך הזיכרון 
הקולקטיבי הלאומי של האסון ירד אל 
מצולות השכחה. כנראה שכדי שאירוע 
ייצרב בתודעה, הוא חייב להיות  שכזה 
קשור להילה של קרב, של מות בגבורה 

על הגנת המולדת... 
בוסל  בבית  התקיים  ההנצחה  טקס 
בכנרת  טבע  עצמו  )בוסל  א’  בדגניה 
הנח הקדיש,  אמירת  בין   .)1919  בשנת
הבקר  מגדלי  ענף  ראשי  של  אומים 
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ח)אביתר דותן( ומנכ”ל מועצת החלב )יענקל’ה דרורי(, שול
ונועם שמש ממזרע, ששרו  ונגינה של רועי  בו פרקי שירה 
באסון(.  שנספתה  רבקה  של  )הנינים  כינרת.  ים  על  כמובן 

הנס בני משפחות  עלו  במספר  עשרה  אחד  לאחד,  חאחד 
פים, הדליקו נר זיכרון וסיפרו על תחושתם עם בא האסון, 
ומה הם נושאים עמם לאורך השנים. הייתה זו עדות מרגשת 
עד דמעות. כיצד קשר השתיקה פגע בהם, כיצד הם נשאו 

בלבם את העלבון והאבל האישי.
מוקי צור חבר עין גב, סיפר על תחושת האובדן והכישלון. 
על מה שעבר על חברי הקיבוץ כאשר נודעו ממדי האסון, 
ועל האחריות של עין גב כלפי הנספים ומשפחותיהם. “על 
המוות לא דיברו באותה תקופה” אמר מוקי. )כדוגמא הוא 
לא  כאשר  בכנרת,  בוסל  טביעתו של  את המקרה של  נתן 
נודע לה במקרה לאחר  סיפרו לבתו על מות אביה. הדבר 
באותה  העלמין(.  בבית  הקבר  את  שראו  חבריה  מפי  זמן, 
תקופה ממש נודעו בארץ ממדי השואה של יהדות אירופה. 
האסון הקולוסאלי של מיליוני נרצחים, גימד כל אסון מקומי 

אחר.
סרט מרגש ובו ראיונות, ותיעוד היסטורי על האסון, הוקרן 
אדר מגשר.  איציק  ידי  על  ובוים  נכתב  הכנס. הסרט  לבאי 
את הצילום והעריכה ביצע אריה ירדן ממזרע. במימון הסרט 

חהשתתפו גם משפחות הנספים והיישובים מהם באו. המש
תתפים ציינו לטובה את פועלו של דודיק רכלבסקי בנו של 

חיוסף רכלבסקי מכפר יהושע שהרבה בזכותו הטקס התק
יים.

המקום  אל  גב  מעין  שיצא  משותף  שיט  חתם  הכנס  את 
חהמשוער של טביעת הספינה, שם בלב הים הונחו זרי פר

חים לזכר הטובעים.
המעגל נסגר.

אסון הרפתנים מעוזי  סיפור  כאשר שמעתי את 
חוקראתי את שנכתב עליו באותה תקופה, לא יכול

תי להשיב פניו ריקם. פניתי לחבר קיבוצי האדריכל 
יוסי וסיד בבקשה לשתף עמי פעולה בעיצוב אתר 

ההנצחה. 
חברצוננו ליצור אתר צנוע, אינטימי, אתר של הת
חבוננות, התייחדות וזכרון, שצניעותו תשקף את הר
פתנים שהם בראש וראשונה אנשי עבודה ועמל. 

שני מוטיבים מרכזיים שזורים באתר, אבני בזלת 
ויציב שממנו  גלילי, חזק  שחורה שהיא חומר גלם 
ומוטיב של שדה-בטון חשוף,  בנו את חצר דגניה. 
שבסופם  הנספים  כמספר  תלמים  ב-11  חרוץ 
נהפכים התלמים לגל מתנפץ של ים כינרת. בצדי 
בזלת שישתלבו  ישיבה מאבן  יונחו ספסלי  האתר 
בחורש הטבעי הנמצא במקום. האתר אמור לקום 

חבצמוד למוזיאון הרפת ביפעת, ויהווה חלק ממת
של  המודל  ההתיישבות.  לראשית  המוזיאון  חם 

האתר הוצג בכנס. 

רשימת הנספים:
 אייזיק פיינזילבר – עמיר, גיטה פרלסון - אפיקים, 
יצחק זוהר – מרחביה, דב שואבי – רוחמה, נחמיה 

חפרידמן – נגבה, חיים קרפט – ניר עם, נשקה גוסט
מן – מרחביה, יהודית דרש – יפעת, רבקה זונא – 
מזרע, יואל היבוש – יחזקאל, יוסף רכלבסקי – כפר 

יהושע 

אתר ההנצחה
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היכן הם היום?

דליה הראל הטביעה חותם רב-שנים 
היום- בפעילות  החקלאות.  במשרד 
ליד  עוד  אינה  שהיא  לחוש  ניתן  יום 
שהיתה  מי  המקצועית.  ההנהגה  הגה 
 1989 בשנים  וכלכלה  יצור  סמנכ"ל 
משנה   2000 שנת  ועד  ומאז   ,1997  -
למנכ"ל המשרד, משקיפה במרחק של 
13 שנה על הנעשה במשרד הממשלתי 
ויש לה הרבה מה לומר על ההתנהלות 
והיא עושה  לגימלאות,  יצאה  שם מאז 
חדה  משקפת  דרך  באמצעותנו  זאת 
וברורה. היכן דליה הראל היום? על כך 
נרחיב בהמשך וגם במסגרת המודגשת 

בצד הריאיון.
תהליכים  הראל  דליה  ליוותה  שנים   

חק על  במישרין  שהשפיעו  חדרמטיים 
בתחומים  מעורבת  והיתה  ישראל  לאי 
החקלאי.  והשיווק  הייצור  של  שונים 
בשנת  החקלאות  למשרד  "הגעתי 
1975 אחרי שנות עבודה במשרד התח
והמסחר. תחילת העבודה המ חעשייה 

של  בתקופה  היתה  בחקלאות  עשית 
מאות מיליוני דולרים סובסידיות לגידול 
בעלי חיים. הכל היה מתוכנן. הכל היה 
בפיקוח מחירים. זו היתה תקופת טרום 
מחשב ומדי חודש היינו מעדכנים ידנית 
של  תקופה  היתה  זו  המחירים.  את 
בעופות,  נוקשה  מאד  מכסות  משטר 

חפטמים וחלב. "רוב החקלאים לא הת
קטנות  שהיו  הייצור  ממכסות  פרנסו 
התנגדו  שהחקלאים  היא  האמת  מדי. 

אז לכל שינוי כולל ביטול המכסות".
ח "היתה זו תקופה בהחלט לא שיגר

הקיף  השמונים  שנות  בתחילת  תית. 
חמשטר התכנון את כל ענפי בעלי הח

לדעתי היתה טעות 
להסיר את הפיקוח 

ממוצרי החלב המובילים

| כתב: שמעון וילנאי | 

פטמים  מאכל,  ביצי  בקר,  חלב,   - יים 
והודים, ומאמצע שנות השמונים גם את 

חחלב הצאן, את ענף הפירות, חלק מהי
רקות החשובים - עגבניות, גזר, תפוחי 
אדמה ובצל, ואפילו את ענף הפרחים. 
תלות  ויצרו  אגודתיות  היו  המכסות 

חמוחלטת של הפרט באגודה, עם תופ
חעות מכוערות של הפקעת חלק ממכ

סות היצור מיצרנים מקומיים וחלוקתן 
ליצרנים חדשים. מסוף שנות השמונים 
ועד שנת 2000 החל תהליך של ביטול 
מכסות. תחילה בפרחים ואח"כ בהודים, 
פירות וירקות - זאת בעקבות ההסכם 

בתחי הפלשתינית.  האוטונומיה  חעם 
לת שנות התשעים הפכו מכסות חלב 
ולול למכסות פרטניות ובמחצית שנות 
התשעים החלה רפורמה בענף הפטם 
במספר  ממש  של  לירידה  שהביאה 
החלה  התשעים  שנות  בסוף  היצרנים. 

הת שעיקרה  החלב  במשק  חרפורמה 
אמת רפתות לדרישות איכות הסביבה 
מספר  יותר.  גדולות  ליחידות  ומעבר 
הרפתנים צנח בכ-30 אחוזים. רפתות 

החלב לבשו צביון מודרני והתייעלו".

הסובסידיות ירדו למינימום
 דליה הראל היתה בין שאר תפקידיה 
אגף  מנהל  סגנית  החקלאות  במשרד 
 .1989 ועד   1975 בשנים  כולל  לתכנון 

מעור היתה  הממשלה  האלה  חבשנים 
בת כמעט טוטלית בתחומים שונים של 
הייצור והשיווק החקלאי. אחרי 14 שנה 
לסמנכ"ל  הראל  מונתה  לתכנון,  באגף 

ומ החקלאות,  במשרד  וכלכלה  חיצור 
רפורמות  בנושא  רבה  היתה  עורבותה 

לי של  בכיוון  שינויים  עם  חוסובסידיות, 
הראשונים  הנושאים  "אחד  ברליזציה. 
המעורבות  ביטול  היה  לפתחי  שהגיעו 

חקל מוצרים  ברכישת  חהממשלתית 
יבוא גרעיני מספוא ושמנים לה חאיים, 

חיטה  גרעיני  יבוא  חיים,  בעלי  אבסת 
מעו יש  כיום  חיטה מקומית.  חוקליטת 

של  קליטה  להבטחת  מסוימת  רבות 

דליה הראל במחיצת בעלה פרופסור שאול הראל

על  מספרת  החקלאות,  במשרד  ייצור  תכנון  סמנכ"לית  לשעבר  הראל,  דליה 
עבודתה עם שרים ומנכ"לים במשרד
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חיטה מקומית על ידי התנייה של מתן 
ליבואני החיטה ברכישת  יבוא  רישיונות 

ממשל מעורבות  יש  מקומית.  חחיטה 
גרעיני  חירום של  בהחזקת מלאי  תית 
הוצאת  ידי  על  חיטה  וגרעיני  מספוא 

מכרזים לאחזקת המלאי".
הראל  דליה  אליבא  הדרסטי  השינוי   
הגיע  איתן  1991."רפאל  בשנת  חל 
האוצר  ומשרד  החקלאות  למשרד 

חהחליט באבחת חרב להוריד את הסו
הפכו  המכסות  לחקלאות.  בסידיות 

חלפרטניות בענף החלב, הפטם וההט
חלה והחל תהליך של מתן תמורה לחק

ירדו  הסובסידיות  מהענף.  פורש  לאי 
חלמינימום. השלב הראשון בא לכלל בי

למספוא  גרעינים  ביבוא  בהפרטה  טוי 
ואח"כ גרעיני חיטה, והתהליכים האלה 
הפטם  בענף   .2000 שנת  עד  נמשכו 
צנח  הלולנים  ומספר  המכסות  בוטלו 
הרפת  בענף  לערך.  ל-600  מ-3600 
ומספר  רפורמה  על  ב-1999  הוחלט 
ל-800.  מ-1250  ירד  החלב  רפתות 
ניתנו מענקים נדיבים כדי לסייע לאיכות 

הסביבה ולעודד את הייעול בענף".
דיבורה  בשטף  עוצרת  הראל  דליה   
ליבה.  על  אשר  את  ואומרת  והסבריה 

ח"לדעתי היתה טעות להוציא את הפי
קוח ממוצרי החלב המובילים. זו החלה 
שר  היה  מרידור  כשדן   ,1998 בשנת 
אין  לשמיים.  זינקו  והמחירים  האוצר 
אפשרות במוצרים טריים ליצור תחרות 
אמיתית - כי יש הוצאות הובלה, נושא 

חשל טריות וטעם. אנחנו לא מדינה רגי
לה, אנחנו מדינה קטנה וציבור מתרגל 
למוצר. אנשים אוהבים את הקוטג' של 
לציבור  לאפשר  בהחלט  וצריך  תנובה 
רחב לרכוש קוטג' במחיר שיש בו הגנה 
שמוצרים  הוא  הרצוי  הפתרון  ופיקוח. 
מובילים בסל המוצרים של בית רגיל - 
יוגורט, גבינה לבנה וגבינה צהובה קשה 

חבפרוסות - חייבים להיות בפיקוח ממ
את  להנפיק  שהולכים  פורסם  שלתי. 

מיל עשרה  של  שוק  שווי  לפי  חתנובה 
שהריווחיות  מראה  זה  שקלים.  יארד 

חשם גבוהה מאד ולכן יש מוצרים בסי
סיים שחייבים להחזיר אותם לפיקוח".

לשנייה.  אחת  מקיצוניות  "עברנו   
לתמי בחקלאות  גדולות  חמתמיכות 

נמנית  ישראל  כיום.  אפסית  ממש  כה 
מבין  ביותר  המתקדמות  המדינות  עם 

סב בהפחתת  המפותחות  חהמדינות 
אנח מוצרים חקלאיים.  ישיר של  חסוד 

תרומת  של  הנושא  את  מחמיצים  נו 
כשיש  הסביבה.  לאיכות  החקלאות 
שטח מעובד זה תורם. כך גם בעיבוד 
שטחי מרעה ובעיבוד שטחים לפלחה. 

חקל לחקלאים.  הגנה  היתה  חבשעתו 
עצים  כורתים  למצוקה,  נקלעים  אים 
ואח"כ לוקח שנים להגיע להיקף הייצור 

חהקודם. נכון שעל פי הסכמים בין לאו

מיים אסור לתת תמיכות ישירות, אולם 
אפשר היה להרחיב את היקף התמיכות 
וכך להגן על החקלאים. התמיכות ירדו 
לאורך השנים פרט לחסימת היבוא. אין 
אתה  יבוא  חוסם  שכשאתה  אומר  זה 

מגן על החקלאים".
הצגתי  נמנעת  בלתי  כמעט  שאלה   
ומנכ"ל  שר  מינוי  בעניין  הראל  לדליה 
עם  נמנים  שאינם  החקלאות  למשרד 
המגזר החקלאי. "דעתי הינה כי מנכ"ל 
למשרד צריך להיות בעל רקע כלשהו 
בתחום הניהול והעשייה בחקלאות. הוא 
לא חייב להיות עובד אדמה, אבל חובה 
אקראית  רשימה  ראה  מעורה.  שיהיה 
השנים  לאורך  ששירתו  מנכ"לים  של 
במשרד החקלאות: ראובן איילנד, מאיר 
כל  קריצ'מן.  דני  בשיא,  יונתן  מאיר,  בן 
שמבין  כאיש  למשרד  בא  מהם  אחד 

היטב בתחום.
השר  בתקופת  "עוד  זרים?  ועובדים   
אלפים.  כמה   - זרים  הביאו  צור  יעקב 

מעש ביותר  שמדובר  מבינה  אני  חכיום 
רים אלף וקשה לשוב לאחור. גם בהולנד 
עובדים זרים. פתרון אפשרי הוא עידוד 
אחת  לדעתי,  המיכון.  של  אינטנסיבי 
לבצע  היכולת  חוסר  היא  כיום  הבעיות 

מי יכולת  בעבר  כי  לי  נראה  חהחלטות. 
מוש ההחלטות הייתה מהירה יותר. כיום 

חעקב הבירוקרטיה והמישפטיזציה והת
המשי יכולת  התקציבים,  אגף  חערבות 

הרב,  לצערי  לי  נראה  לות מצטמצמת. 
התקציבים  באגף  חקלאות  לרפרנט  כי 
באוצר יש כיום יכולת ביצוע גדולה יותר 

מאשר למנכ"ל או אפילו שר.
נושא  אל  הראל  דליה  שבה  ולסיום   

חמחירי מוצרי המזון. "השוק עדיין ריכו
זי הן מבחינת הייצור והשיווק, כך שאין 

חברירה אלא להכניס שוב חלק מהמוצ
רים לפיקוח ממשלתי. גם בתקופה בה 
שוק  סבל  לא  יותר,  רחב  פיקוח  היה 

מוצרי החלב מחוסר מיגוון".
 ומה עושה דליה הראל היום, 13 שנה 
החקלאות?  ממשרד  שפרשה  אחרי 

מתמס ובעלי  האחרונות אני  ח"בשנים 
של  תיחקור  כולו  שכל  לפרוייקט  רים 
היבטים שונים מתקופת השואה. בעלי, 
שאול הראל, שפרש לפני חמש שנים 
שמשחזר  שואה  ניצול  הוא  מעבודתו, 

חאת עברו. הוא נולד בבלגיה וכילד הופ
וגדל במשפחה נוצרית בל חרד מהוריו 

גית תחת שם אחר. הוא ניצל מהנאצים 
שהסתירה  היהודית  המחתרת  בזכות 
במקומות  בלגים  יהודים  ילדים  אלפי 
במשפחות  גדלו  ואחותו  הוא  שונים. 
נוצריות. בביקור שערך באושוויץ בשנת 
2003 הוא גילה לראשונה כיצד נרצחו 
לנסוע  חייב  שהוא  החליט  אז  הוריו. 
לבריסל לראות את הבית שבו התגוררו 
גג  בקורת  הוסתרו  ואחותו  הוא  הוריו. 
מאחורי קיר מסתור והוא מצא את קיר 
של  מושאל  בשם  גדל  הוא  המסתור. 
ילד נוצרי מקומי בשנת 2007 אירגן כנס 

חשל ילדים יהודים שהוסתרו בבתים שו
נים ולכנס בירושלים הגיעו 350 ילדים, 

חהיום בוגרים מכל העולם. בעלי ואני יצ
רנו גם סרט דוקומנטרי שהוקרן בערוץ 
10, בסינמטק ובמוזיאוני שואה ברחבי 
צל".  ללא  "ילדים  הסרט  שם  העולם. 
גם חיברנו שיר בשיתוף עם דן אלמגור 
ה-90 של  הולדתה  ליום  קדישזון  ורפי 
אחרונת צוות ההצלה בבלגיה - אנדרה 
גאולן, ושרה אותו קרן הדר. היום גאולן 
בת 92. השיר הועלה ביוטיוב וזכה כבר 

ל-200 אלף תגובות".

1940.עוד בשירותה בצה"ל למדה כלכלה וסוח  דליה הראל נולדה בשנת
ציולוגיה והשלימה אחר-כך את לימודיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 
 20 בת  בהיותה  עסקים.  ומינהל  סוציולוגיה  בכלכלה,  בוגר  תואר  נושאת 
החלה לעבוד במשרד התעשייה והמסחר באגף תעשיית מזון מן הצומח. 
צור, השר היה פנחס  מנכ"ל המשרד שקיבל אותה לעבודה היה מיכאל 
ספיר. בעבודתה יצרה קשר הדוק עם גורמים במשרד החקלאות, הכירה 
מקרוב את השר משה דיין ואח"כ את השר חיים גבתי. ב-1971 נסעה ללוס 
אנג'לס בעקבות בעלה שהשתלם אז בנוירולוגיית ילדים. הבעל, פרופסור 
35 שנה מנהל המכון להתפתחות הילד במרכז הרח  שאול הראל, שימש
לה  הציע  ב-1975  לישראל  כששבה  בתל-אביב.  סוראסקי-איכילוב  פואי 
עקיבא לנדאו, מנהל האגף לתכנון כולל ברשות לתכנון במשרד החקלאות, 
לשמש כסגנו. מאז ועד שנת 2000 עבדה במגוון תפקידים בכירים במשרד 

החקלאות.
 לבני הזוג הראל שלושה ילדים וחמישה נכדים. הבת הבכורה, טלי, בת 
44, עוסקת בתרגום ואם לשלושה. רונית, קטנה מטלי בשנה, אם חד הוח
רית לילד בן שנתיים וחצי, יועצת ארגונית בחיל האויר. גיל, בן 41, נשוי ואב 
לילד בן 4,שוהה באחת עשרה השנים האחרונות בארצות הברית, שם הוא 
מתפרנס מעבודתו בתחום ההייטק. עוד משהו: דליה הראל היתה לאורך 

11 שנה יושבת ראש המועצה לענף החלב.

מגוון של תפקידים



ההספק נקבע ע"י סוג החומר, מצב החומר )רטוב או 
יבש(, עד כמה דק הוא טחון, חוזק הטרקטור. 

לדוגמא: עם 80-90 כוחות סוס ברמת יובש רגילה 
בטחינה בינונית יכולה לטחון 15 טון לשעה. בשל 

אפשרות גיוון רב של משתנים התפוקה נעה בין 40-5 
טון בשעה.

ROTO GRIND -למה לבחור ב
המכונה שלנו יכולה לטחון ולרסק חומרים רטובים 

וקשים שמכונות אחרות לא יכולות.

במכונה 2 חלקים נעים בלבד, מהם רק חלק נשחק אחד. 

המרסקות עשויות תרכובת טונגסטן קשה והן ניתנות 
להחלפה בכל 4 הכיוונים.

פליטת הגזם/המזון הגס הטחון רבגונית: לערמות, 
סככות, מיקסרים ועוד.

שינוי אורך המקצץ/טוחן ניתן לעשייה בקלות, במהירות 
ובעלות נמוכה.

מערכת הפעלה מאוד אפקטיבית 
המאפשרת לאותה המכונה לעבוד 

עם טרקטורים מ-70 עד 200 כוח 
סוס. אנחנו יכולים להתאים גם 

למערכות בהספק 540-1100.

קל להרכבה, פירוק ותיפעול.

רבגוניות

פשטות

תאימות

ציוד נלווה

איכות

חוזק

אחזקה קלה

רח' פיק"א 10 פתח תקווה, 49611 ,  נייד: 050-5379383 
aaviram11@bezeqint.net • 03-9227921 :טל/פקס



הרפת והחלב אוקטובר 2013 68

חבניגוד למגמה ששלטה בשנים האח
רונות, של הוצאת מוצרים מפיקוח על 
מחיריהם במגמה "לתת לתחרות בשוק 

החלי העבודה",  את  לעשות  חהחופשי 
וועדת   )2013 )אוגוסט  לאחרונה  טה 
האוצר  למשרדי  המשותפת  המחירים 

הגב את  לפיקוח  להכניס  חוהחקלאות 
5% ואת השמנת המתוקה  ינה הלבנה 
38%. הצעד כפוף לשימוע לפני כניסתו 
לביצוע. הנימוק שניתן למהלך: ריכוזיות 
יתר בייצור שני המוצרים, וכתוצאה מכך 
– שולי רווח מוגזמים. שלוש המחלבות 

שול וטרה,  תנובה שטראוס  חהגדולות, 
90 אחוז משוק הגבינה הלח בטות ביחד 

בנה 5%. נתח השוק של תנובה בשמנת 
מתוקה הוא 70%.

ההמלצות גובשו לאחר ביצוע בדיקת 
"תנו של  החלב  תשלובת  של  חרווחיות 
באמצ החקלאות  משרד  שערך  חבה" 

ולאחר קבלת  עות רואה חשבון חיצוני 
ההחלטה  מהמחלבות.  נוספים  נתונים 
כפופה לשימוע ציבורי במסגרתו מוזמן 
וטענות  עמדות  להעביר  הציבור  כלל 

בעניין המלצות אלה. 
אורי צוק בר, סמנכ"ל כלכלה ומחירים 
במשרד החקלאות, ממליץ להוריד את 
מחירי הגבינה הלבנה והשמנת בשיעור 

תח מתקיימת  כאשר  לדבריו,  חניכר. 
ושיעור הרווח ממחיר המוצר אינו  רות 
להתערב,  סיבה  לרגולציה  אין  גבוה, 
בשני  שהתגלה  המצב  זה  שלא  אלא 

חהמוצרים.  הוצאת הקוטג' בזמנו מפי
קוח יצרה מצב שלמעשה אין אף מוצר 

המוצ בסל  לבנה"  כ"גבינה  חשמוגדר 
רים שמחיריהם בפיקוח, כך שהמהלך 
המוצע מחזיר לסל מוצר בסיסי שמצוי 

חברשימת הקניות של כל משפחה ישר
אלית. הסיפור של השמנת הוא סיפור 

חמובהק של מונופול, כאשר שני המוצ
רים התחליפיים – שמנת 38% ושמנת 

32% - הם של תנובה. כנראה שתנובה 
לרסן את עצמה בקטע של  ידעה  לא 

המחיר – והתגובה לא איחרה לבוא.
הינו  "הקוטג'  צוק-בר:  מוסיף  עוד 
דוגמה למוצר בו המחלבות נקטו יוזמה 
למעשה  עצמם  על  והפעילו  עצמית 
כן  על  הצרכנים,  בלחץ  עצמי  פיקוח 

איננו מתערבים בו בשלב זה". 
בנוסף, בעקבות שימוע ציבורי שערך 

משרד החקלאות לפני מספר חודשים, 
את  להחריג  המחירים  ועדת  שוקלת 
"תנובה", המהווה מונופול בשוק החלב, 
ולפקח על אשל 4.5% בגביע 200 מ"ל, 
חצי  גבינה  מ"ל,   200 בגביע   3% גיל 
כולם  מתוקה,  ושמנת  "עמק"  קשה 
ייחודי  צו  במסגרת  "תנובה",  מתוצרת 

ל"תנובה".

הרפת והשיווק

ציוני דרך בתחום הפיקוח על המחירים:

1999 - הוסר פיקוח המחירים על הגבינה הלבנה 

חלב  מעדני  הקוטג',  גבינת  על  המחירים  פיקוח  הוסר   -  2007  -  2006
וגבינה צהובה פרוסה.

2007 - מבקר המדינה פרסם דו"ח המבקר את פעילות ועדת המחירים 
אשר הסירה את פיקוח המחירים של הקוטג'.

מחיר  כי  עלה,  ממנו  כלכלי  מחקר  פרסמה  לצרכנות  המועצה   -  2009
המוצרים שהוסר מהם פיקוח מחירים עלו בשיעור חד של 25% לעומת 

מוצרים דומים שנשארו בפיקוח מחירים.

2010 - המועצה לצרכנות בישיבת הועדה לענייני ביקורת המדינה שבכנח
סת קראה להחזיר את פיקוח המחירים למוצרים הבסיסיים שהיו בפיקוח, 

חעל מנת למנוע המשך פגיעה בצרכנים כתוצאה מעלייה חדה ולא מוצד
קת במחירי מוצרי המזון הבסיסיים.

המזון  על  הפיקוח  בנושא  דעת  חוות  מפרסם  המדינה  מבקר   -  2012
בנושא  והפיקוח על מחירי מוצרי חלב, המבקרת את התנהלות המדינה 

חפיקוח מחירים ובפרט הסרה של פיקוח שאינה מתבססת על נתונים כל
כליים. המבקר ממליץ לצורך הגברת הביטחון התזונתי גיבוש "סל מוצרים 

בסיסיים" שיתבסס על הרכב הסל האמור של משרד הבריאות.

2013 - לאחר שנמצא כי רווחיות החברות המייצרות את הגבינה הלבנה 
ואת השמנת המתוקה היא גבוהה מעל לסביר, מוצרים אלו הוחזרו לפיקוח 

מחירים.

הוחזרו לפיקוח
מחירי הגבינה

הלבנה והשמנת
17.12.2013

15:30 09:00
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של  המחירים  ועדת  החליטה  עוד 
משרדי החקלאות והאוצר, כי הרווחיות 
של מוצרים המצויים כיום תחת פיקוח 
חריגה.  אינה  למטה(  )רשימה  מחירים 
לאור שינויים שחלו בעלויות הייצור של 
חלב ומוצריו, הוועדה מציעה לעדכן את 
בפחות  שבפיקוח  החלב  מוצרי  מחירי 

מחצי אחוז - ב- 0.4%. 
יאיר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
שמיר התייחס גם הוא לסוגייה. לדבריו: 
"משק תחרותי הוא משק בריא, ומשרד 
החקלאות פועל להבטחת זמינות מזון 

חטרי ובמחיר סביר, לצד סטנדרטי תב
התיי חיזוק  לצד  ביותר.  גבוהים  חרואה 

שבות, משרד החקלאות ימשיך לפעול 
חלהפחתת יוקר המחייה במשק באמצ
חעות הגברת התחרות. בכל מוצר מש

מעותי בו אין תחרות מספקת, המשרד 
מחירים  רמת  להבטיח  מנת  על  יפעל 

הגיונית לציבור הרחב."
הם:  כיום  שבפיקוח  אחרים  מוצרים 
ובח בקרטון  שומן   1% טרי חלב   ליטר 

3% שומן בקרח  שקית, ליטר חלב טרי
שמנת   ,4.5% אשל  גביע  ובשקית,  טון 
חמוצה, חבילת 100 גרם חמאה, גבינה 
עמק(,  )סוג  שמנה  חצי  קשה  צהובה 
גבינה צהובה קשה שמנה )סוג גלבוע 

ודומיו(.

המועצה לצרכנות: לפצות 
את הצרכנים

בעקבות ההחלטה להכניס את מחיר 
המוע פנתה  לפיקוח,  הלבנה  חהגבינה 
בקרי החקלאות  לשר  לצרכנות  חצה 

לציבור  להחזיר  ניתן  כיצד  לשקול  אה 
הצרכנים חלק מאותם רווחים מופרזים 

מיליוני שקלים, שנ חבהיקף של מאות 
גבו מהם בעבור מוצרי יסוד כמו גבינה 

חלבנה. סך הנזק לצרכנים כתוצאה מה
המחירים  פיקוח  את   להסיר  החלטה 
1 מילח  מן הגבינה הלבנה נאמד במעל

יארד ₪.
החקלאות,  משרד  בדיקת  בעקבות 

הל הגבינה  בשוק  כי  מצאה  חאשר 

של  במיוחד  גבוהה  רווחיות  יש  בנה 
מחדש  להכניסה  וההחלטה  החברות 
הישראלית  המועצה  בדקה  לפיקוח, 

ההתייק שיעור  כי  ומצאה  חלצרכנות 
רות של הגבינה הלבנה מאז הוצאתה 
מפיקוח )בשנת 1999( עמד על 56%. 
כתוצאה מהסרת  לצרכנים  הנזק  סך 

חהגבינה הלבנה מפיקוח מחירים, לה
ערכת המועצה,  הוא מעל 1 מיליארד 

.₪
יחסית  גבוה  זה  התייקרות  שיעור 
למוצרי חלב אחרים כמו שמנת חמוצה, 
35% ולבן אשר התייח  אשר התייקרה ב
קר ב 28% בתקופה המקבילה. אפילו 
הקוטג' התייקר רק ב 37%, שיעור נמוך 

יחסית לגבינה הלבנה.
ברכה  לצרכנות  הישראלית  המועצה 

להח החקלאות  משרד  המלצת  חעל 
זיר את הגבינה הלבנה לפיקוח, מהלך 
כבר  להתבצע  צריך   לדבריה  שהיה 

חמזמן. מנכ"ל המועצה הישראלית לצר
חכנות, עו"ד אהוד פלג, מכנה את ההח

ם
קד

לי 
ע

ם: 
לו

צי
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אמינות מוכחת.
חסכון תפעולי.   

הפעלה נוחה.   
שדה ראיה משופר.  

עיצוב חיצוני יעיל.   
שלדה מחוזקת.  

גישה נוחה למכלולים.
שירות אישי ארצי ומהיר.
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רפתן יקר, 
בוא ותכיר את העוזר החדש שלך !!!  

למעלה מ-60 רפתות החליטו והצטרפו 
למשפחת GEHL ארה"ב המנצחת. 

בוא גם אתה ותיקח חלק בסיפור ההצלחה...

רפתן יקר, 
בוא ותכיר את העוזר החדש שלך !!!  

למעלה מ-60 רפתות החליטו והצטרפו 
למשפחת GEHL ארה"ב המנצחת. 

בוא גם אתה ותיקח חלק בסיפור ההצלחה...
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מדי  מעט  אך  הנכון  בכיוון  "צעד  לטה 
ומאוחר מאוד".

החקל לשר  קורא  המועצה  חמנכ"ל 
ניתן להחזיר לציבור  אות לשקול כיצד 
את הרווחים המופרזים שגבו החברות 
לטענתו,  הצדקה.  ללא  מהצרכנים, 
המחירים בגין מוצרי חלב בסיסיים היו 

לא  שמחירם  בתקופה  סבירים  בלתי 
היה בפיקוח. 

לצרח שהמועצה  ויותר  שנים   3  כבר
מחירים  לפיקוח  להחזיר  קוראת  כנות 
מהם  שהפיקוח  בסיסיים  מוצרים  של 
הוסר ללא סיבה מספקת, וללא בדיקת 
התנהגות המחירים לאחר ההסרה. כמו 
הפיקוח  להרחבת  המועצה  קוראת  כן 
על מחירי סל מוצרים בסיסי, כך שבכל 
קטגוריית מזון בסיסית יהיה מוצר אחד 
בפיקוח. כך ייווצר "אפקט עוגן"  שעשוי 
מאותה  מוצרים  של  להוזלתם  לתרום 

חהקטגוריה, בהינתן מוצר היכול להתח
רות על העדפת הצרכן.

חכמו כן,  דורשת המועצה להטיל פי
קוח מחירים על מוצרים בסיסיים שיש 
צריכתם,  בקידום  )בריאותית(   תועלת 
לילדים,  חלב  מעדני  לבן,  יוגורט,  כגון: 

ולחם מחיטה מלאה.

תגובה על תגובה
בתקשורת  קולות  חסרו  לא  כצפוי, 

הגבי החזרת  על  ביקורת  חשמתחו 
אחד  לפיקוח.  והשמנת  הלבנה  נה 
נחמיה  כרגיל,   , הוא  שבהם  הבוטים 

בטור  מכנה  שטרסלר  שטרסלר. 
חשלו בעיתון הארץ את המהלך כמת

לנקוט  וקורא  סובייטית,  לשיטה  אים 
פתיחת   – עליו  החביבה  ב"תרופה" 
להורדת  כלומר  ל"תחרות",  השוק 

חמכסים וליבוא פרוע, מה שיוביל לד
להוזלת המחירים. מה ששטר חעתו  

ישראל  למדינת  בעצם  ממליץ  סלר 
המסובסדים  המוצרים  את  לייבא  זה 
נהוגה  שם  האירופי,  השוק  ממדינות 
מנת  על  בחקלאים,  גבוהה  תמיכה 
ולאבטלה  רפתות  לסגירת  שיגרמו 
מכך  מתעלם  שטרסלר  בישראל. 

חשהוצאת מוצרים מפיקוח, כפי שעו
לה גם מכתבה זו, לא גרמה להורדת 

חמחירים אלא להיפך: לעלייה, המגל
והגד מונופוליסטי  רווח  בתוכה  חמת 

לת פער התיווך )הפער שבין המחיר 
שמקבל היצרן – הרפתן לבין המחיר 
לוקח  לא  גם  הוא  הצרכן(.  שמשלם 

חבחשבון ומתעלם מכך שיש עוד גור
פרנסה  למשל  כמו  במשוואה,  מים 

בפריפ הכפריים  היישובים  חלתושבי 
שטחים  ושמירת  הגבולות,  וליד  ריה 

ירוקים ברחבי הארץ.  

עו"ד אהוד פלג, מנכל המועצה לצרכנות

הכמותהאריזההמצרך

חלב שתיה

1 ליטרשקיתחלב טרי 3% שומן )רגיל(
1 ליטרשקיתחלב טרי 1% שומן )רגיל(
1 ליטרקרטוןחלב טרי 3% שומן )רגיל(
1 ליטרקרטוןחלב טרי 1% שומן )רגיל(

תוצרת חלב ניגרת

200 מל"לגביעאשל  4.5% שומן
200 מל"לגביעגיל 3% שומן

200 מל"לגביעשמנת חמוצה 15% שומן )רגילה(
חמאה

100 גרםחבילהחמאה רגילה
גבינות קשות

1 ק"גחריץגבינה קשה חצי שמנה עמק )רגילה(
1 ק"גחריץגבינה קשה שמנה גלבוע

המקור: דוברות משרד החקלאות

מוצרי החלב שנמצאים כיום בפיקוח מחירים הינם:
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
איזה טעם יש לחלב 

דגים?
אפימילק מקיבוץ אפיקים 

הקימה את מכון החליבה הצפוני 
ביותר בעולם, המזין את העזים 
בדגים לפי המסורת הנורבגית. 
חלב המופק מאכילת דגים ניחן 
במרכיבים נדירים המייקרים את 

מחירו

אופיר אבסלנדר
אפיקים  מקיבוץ  אפימילק  חברת 
העוסקת בפיתוח ציוד חליבה מתקדם, 
הקימה בנורבגיה את מכון הצאן הצפוני 

ביותר בעולם בחופי פיורד.
דגים,  כולל  במשק  העיזים  תפריט 

כפי שהיה מקובל בעבר בהאכלת בעלי 
מאכילת  המופק  החלב  באזור.  החיים 
הדגים ניחן במרכיבים נדירים של אחוזי 
שומן וחלבון גבוהים, גורמים המייקרים 

חאת מחירו ומגדילים את הכנסות החק
לאים באופן משמעותי.

לדברי שלומי עזרן, מנהל תחום הצאן 
חבאפימילק: "בהקמת מכון החליבה שי
חתפנו פעולה עם בני המשפחה המח

עץ  דיר  ידיהם  במו  שבנו  בעדר,  זיקה 
חמפואר לפי המסורת הנורבגית. הפרו

מקומי,   מגזע  עיזים   250 כולל  ייקט 
המפיקות 150,000 ליטר חלב בשנה."

במקביל לבניית מכון החליבה החלה 
מחלבה,  להקמת  בתוכניות  המשפחה 
את  ימכרו  שבה  וחנות  בשר  מפעל 
מערכת  הוטמעה  בפרוייקט  תוצרתם. 
המסייעת  אפימילק,  של  העדר  ניהול 

חלהגדיל ולנהל את תפוקות העדר ואי

האזור  לפיתוח  לתרום  במטרה  כותו, 
הצפוני המרוחק.

קי בבעלות  הינה  "אפימילק"  חחברת 
חבוץ אפיקים וקרן ההשקעות פורטיסי
חמו קפיטל, היא החברה המובילה בעו

הרפת  לענף  הטכנולוגיות  בתחום  לם 
חוהצאן. השימוש במד לצאן הצריך תה

ליך ממושך של התאמה, מאחר וחלב 
יח חהצאן מתאפיין בשיעור שומן גבוה 

סית ובכמות חלב קטנה ביחס לפרות. 
אפילאב  החברה:  של  הדגל  מוצרי  בין 

ח– לניתוח מרכיבי החלב תוך כדי החלי
בה ואיתור מוקדם של בעיות, מערכת 
2 לזיהוי דרישות מדוייק לעח  אפיאקט
לני אפיפארם  ומערכת  ופרות,  חגלות 

אפימילק  מערכות  והדיר.  הרפת  הול 
בחמש  מדינות  מ-50  ביותר  פועלות 

יבשות.

ˆ ˆ ˆ

התוכנית לחיזוק המו"פ 
החקלאי יוצאת לדרך

דפנה יוריסטה, דוברת המשרד 
לחקלאות ופיתוח הכפר

תכנית ראש הממשלה ושר החקלאות 
לחיזוק המו"פ החקלאי  ופיתוח הכפר 
לתעשייה  וחיבורו 

יוצאת לדרך.
החקלאות  שר 
יאיר  הכפר,  ופיתוח 

כו "התכנית  חשמיר: 
לפיתוח  כלים  ללת 
תעשייה עתירת ידע 
בתחום  ובת-קיימא 

בעלת  החקלאי  והידע  הטכנולוגיות 
בין  החיבור  בישראל.  עולמית  מובילות 
מינוף  באמצעות  לתעשייה  המחקר 
היכולות המחקריות לפיתוח טכנולוגיות 

חוידע חקלאי ייצר חקלאות מכוונת תע
חשייה וייצוא והדבר יתרום לחיזוק מעמ
חדה של ישראל בעולם כמדינה המסיי

עת לאתגרים הגלובליים, ותמשוך אליה 
פעילות של חברות רב לאומיות"

הממשלה  להחלטת  ישיר  כהמשך 
ועל פי המלצת הוועדה למינוף המו"פ 
יוג'ין  החקלאי בישראל בראשות פרופ' 

לכלכ חקנדל, ראש המועצה הלאומית 
ההיגוי  ועדת  לראשונה,  התכנסה  לה, 
משרד  מנכ"ל  בראשות  הבין-משרדית 
להתנעת  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
המהלך. עיקר המתווה, שאותו אימצה 
הממשלה בדצמבר 2012, מכוון לחיבור 

בין המחקר לתעשייה, למינוף היכולות 
וידע  טכנולוגיות  לפיתוח  המחקריות 
חקלאי מכווני תעשייה וייצוא. התוכנית 
הינה חלק מחזון ראש הממשלה, אשר 
הנחה את המועצה הלאומית לכלכלה 
לפעול למיצוב ישראל כמוקד פעילות 
הקיימות  בתחום  בינלאומי  וחדשנות 

וא מים  עיקריים:  תחומים  חבשלושה 
וייצור  נרגיות מתחדשות, תחליפי נפט 

חמזון. הממשלה תשקיע בקידום התוכ
שנים,   7 למשך   ₪ מיליון   300 כ-  נית 
השקעות  של  נוספים  גיוסים  וצפויים 

שיגיעו מהמגזר הפרטי.
ידע  לישראל  כי  התרשמה  הוועדה 
ויכולות ייחודיות, אשר בתנאים הנכונים 
יכולים להפוך למנוע צמיחה משמעותי 
קידום  הינה  התוכנית  מטרת  במשק. 
באמצעות  המסחרי  והפיתוח  היזמות 
בכדי  המחקר,  גורמי  כלל  בין  חיבור 
לעודד יזמות ופיתוח חברות משותפות  פרופ' יוג'ין קנדל
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
למספר גופים. התוכנית מיועדת לייצר 
סביבה מתאימה לזרימה יעילה של ידע 
וכוח אדם בין גורמי המחקר והתעשייה 
מתאימים  מימון  משאבי  הבטחת  לצד 
ותשתית מתאימה לביצוע תהליכי ניסוי 
והדגמה משמעותיים בישראל. בסיומה 
פעילות  כמוקד  ישראל  מדינת  תוכתר 

וחדשנות בינלאומי.
יעמוד  לתוכנית  ההיגוי  ועדת  בראש 
החקלאות  משרד  מנכ"ל  כהן,  רמי 
יוג'ין  פרופ'  בה  וחברים  הכפר,  ופיתוח 

לכלכ חקנדל, ראש המועצה הלאומית 
לה, נציג משרד הכלכלה, נציג הממונה 
נציג  האוצר,  במשרד  התקציבים  על 
דני  האוצר,  במשרד  הכללית  החשבת 
החוץ,  במשרד  מש"ב  סמנכ"ל  כרמון, 
הכלכלה  במשרד  הראשי  המדען  נציג 
משרד  הראשי  המדען  פרל,  אבי  וד"ר 

החקלאות ופיתוח הכפר.

ˆ ˆ ˆ

על רקע המתיחות הגבול הצפון: 

מנכ"ל מועצת החלב: 
ל90% מהרפתות אין 
פתרון מים בשעת 

חירום
האזהרה הושמעה בכנס הכנה 

למצבי חירום שהתקיים במשרד 
החקלאות ופיתוח הכפר, בו 
סומנו גם פתרונות אפשריים

דוברות משרד 
החקלאות

מהרח  90% -"ל
פתרון  אין  פתות 

חי בשעת  חמים 
המשמעות  רום. 
חירום  שבעת  היא 
צפויה בעיה לבעלי 
החיים ובייצור מוצרי 

", כך אמר היום )א'( שייקה דרו חחלב 
הכנה  בכנס  החלב,  מועצת  מנכ"ל  רי 
ממשלה  משרדי  של  חירום  למצבי 
ופיתוח  החקלאות  במשרד  שהתקיים 
בגבול  הביטחוני  המצב  לאור  הכפר, 
הצפון. בכנס השתתפו  נציגים בכירים 
ומפיקוד  השונים  הממשלה  ממשרדי 

העורף.
עומדת  פרה  של  יומית  מים  "צריכת 
מים  איגום  בהעדר  ליטרים.  כ200  על 

חלחירום, ובהיעדר אמצעים ומנגנון לח
לוקת מים לרפתות, עלולים המשקים 
למצוא עצמם ללא מים למשך מספר 
חירום  בשעת  לתפקד  מנת  על  ימים. 
הבעיה  מים.  מיכלי  לרפתות  נדרשים 
כן  בו  כי במצב  יותר למעשה,   חמורה 
ניתן  לא   - מיכלית מים למשק  מגיעה 

חלפרוק אותה, בהיעדר מיכלי מים בר
פתות", הוסיף דרורי. 

אספקת  בעיית  כי  דרורי,  אמר  עוד 
ב60%  גם  קיימת  חירום  בעת  המים 
חלב  מוצרי  ייצור  "לצורך  מהמחלבות. 

חנדרשות כמויות אדירות של מים. בהי
בייצור  שיבושים  צפויים  פתרון  עדר 
בשיתוף  החלב  מועצת  ומוצריו.  חלב 

חהיצרנים והמחלבות פועלת מול משר
חדי הממשלה הרלוונטיים על מנת למ

צוא פתרון יעיל ומהיר".
משמ נוספת  "בעיה  דרורי,  חלדברי 

המוכנות  במסגרת  שאיתרנו  עותית 
לשעת חירום היא חלוקת מזון לפרות, 
המשקים  מרבית   . ולכבשים  לעזים 
קונים היום מזון במרכזי מזון חיצוניים, 

חשגם הם מוגבלים בכמות האוכל שמ
מסודרת  תוכנית  ישנה  אצלם.  אוחסן 
שהגה צוות המשברים על מנת לפתור 

מצוקה זו בשעת חירום."
משברים  ניהול  צוות  דרורי,  לדברי 

מתודולו על  עמל  החלב  חבמועצת 
את  שהוכיחה  ומסודרת  מפורטת  גיה 
נתקל  בהם  שונים  במשברים  עצמה 
הענף במהלך השנים, ממשבר הקוטג' 
ועד הלחימה בעוטף עזה. מתודולוגיה 
מצוקות  לזהות  למועצה  מאפשרת  זו 

ולפעול לפתרונן. 
נערכו  דרורי,   אמר  השנים,  "במהלך 

חתרגילים רבים מהם הפקנו לקחים אי
תרנו את נקודות הכשל במכלול הענף 
– רפתות, מזון, מים וטרינריה בהובלת 
ובחלוקת  בייצור,  במחלבות-  החלב 
מוצרי ייצור של המחלבות, כדי לספק 
איתרנו  למעשה  כך  מזון.  לאוכלוסיה 
מצוקות  גם   כמו  המים,  מצוקת  את 

פעי של  הנוספת  החשיבות  חנוספות. 
לות זו היא שהענף דואג לעצמו ומעלה 
משרדי  של  היום  לסדר  כשל  נקודות 

הממשלה הרלוונטיים". 

ˆ ˆ ˆ

 ישראל והרשות 
הפלשתינאית יחדשו 
את שיתוף הפעולה 

החקלאי 
דפנה יוריסטה, דוברת משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר
והרשות  ישראל 
יחדשו  הפלשתינאית 

הפעו שיתוף  חאת 
בפגי החקלאי.  חלה 

בין  שהתקיימה  שה 
החק משרד  חמנכ"ל 

הפלשתינאי,  לאות 
לחלוח,  עבדאללה 
הישראלי,  לעמיתו 
גם  הוחלט  כהן,  רמי 
מרכז  הקמת  על 
אזורי לשיתוף פעולה 

חקלאי-כלכלי. 
ההחלטות התקבלו בפגישה שנערכה 

היש החקלאות  משרדי  בין  חלאחרונה 
שני  מנכ"לי  בהובלת  והפלשתיני  ראלי 
במטרה  נערכה  הישיבה  המשרדים. 
לחדש את היחסים ואת שיתוף הפעולה 

חבין שני הצדדים בענפי החקלאות השו
נים, מתוך רצון לשפר את איכות המזון 
של הציבור הפלשתינאי, ומתוך ההכרה 
כי מחלות ומזיקים אינם יודעים גבולות, 

חושיפור החקלאות בצד הפלשתינאי יו
ביל בהכרח לשיפור בצד הישראלי.

בתום הישיבה סוכם להפעיל מחדש 
הוועדות החקלאיות המשות כלל  חאת 

הפלשתינאית  ולרשות  לישראל  פות 
אשר פעילות חלקן הוקפאה בעקבות 
ביניהן  שנים.   13 לפני  האינתיפאדה 

וה ועדת השיווק  הגנת הצומח,  חועדת 
כן,  כמו  הווטרינרית.  והוועדה  הדרכה 
סוכם לחדש את הסדנאות וההדרכות 
ידי אנשי  לחקלאים הפלשתינאיים על 

חמשרד החקלאות הישראלי, לסייע בה
לסייע  לארץ,  חקלאית  תוצרת  עברת 
בשדרוג השירותים הווטרינריים ברשות 

הפלשתי החקלאי  הייצוא  את  חולקדם 
נאי. 

רחב  סיוע  העניקה  ישראל  היום  עד 
וקידמה  החקלאות  בתחום  לרשות 
מבין  משותפים.  פרויקטים  מספר 
טיפול  בעבר,  שקודמו  הפרויקטים 
סיוע  וירקות,  בפירות  ומזיקים  בנגעים 

חבהתמודדות עם מחלות בענפי החי וה

שייקה דרורי

רמי כהן, מנכל 
משרד החקלאות. 
צילום סגל שגב



הרפת והחלב אוקטובר 2013 76

נערכו בעבר סדנ בנוסף,  ועוד.  חצומח 
הפלשתינאיים  למדריכים  לימוד  אות 
בחקלאות בתחומי ייצור מוצרי מזון מן 
החי, פיקוח ווטרינרי על בתי מטבחיים 
ומפעלי מוצרי מזון, גידולי ייצוא ירקות 

וטיפול ביער בוגר.
על  בירך  שמיר,  יאיר  החקלאות,  שר 

הפ הרשות  מול  התיאומים  חהידוק 
וציין  החקלאות,   בתחום  לשתינאית 

יצאו נשכ והרש״פ  ישראל  ״תושבי  חכי: 
ואין  הכלכליים,  הקשרים  מהידוק  רים 
ספק כי שיתוף הפעולה החקלאי יסייע 
ביוצרו  האזוריים,  המתחים  את  להפיג 

מנגנון כלכלי לתועלת שני הצדדים.״
ˆ ˆ ˆ

כנס רפתנים –  
עמקים, גולן, גלבוע

עשרות רפתנים ואנשי הענף 
הגיעו ב23.7 לאולם המועצה 
האזורית עמק הירדן, בו נערך 

הסיכום המקצועי-כלכלי  לשנת 
2013 , שהוצג כמו בכל שנה 
על ידי הרכז המקצועי הוותיק 

סטיבן רוזן מכפר חרוב. 

עלי קדם
שהוקדש  בכנס, 
התזונאי  של  לזכרו 
ז"ל  תבורי  כתריאל 
בין  נכחו,  מאפיקים,  
היתר: דר' נתי גלבוע, 
מנהל מחוז העמקים 
החקלאות,  במשרד 

חיעקב בכר – המזכ"ל היוצא של התאח
יו"ר ההת פיש,  ורמי  בקר  חדות מגדלי 

אחדות, , שייקה דרורי – מנכ"ל מועצת 
החלב ולירון תמיר, כלכלן המועצה, ודר' 

גבי עדין, מנהל תחום הבקר בשה"מ.
 בסקר סוכמו נתונים מ- 30 רפתות,  
עמק  הירדן,  עמק  באזורים  ממשקים 
 453 בית שאן, גלבוע ורמת הגולן, עם 
פרות בממוצע למשק. סטיבן רוזן הציג 
את החזון המקצועי: להיות בין הרפתות 
הטובות בעולם באפקטיביות וביעילות 
הגבוהה  באיכות  חלב  לייצר  כלכלית. 

הצרכ של  לביקוש  המתאימה  חביותר, 
חנים, ובמחיר הנמוך ביותר שניתן להת

פרנס ממנו בכבוד. כל זאת ללא פגיעה 
– ואף תוך תרומה – לאיכות הסביבה. 

ידי  על  שהובאו  נתונים  מספר  להלן 
סטיבן:

  ב-18 השנים שהסקר מתקיים עלתה 
מ-9400  מחיר  מושווה  החלב  תנובת 
ליטר בשנה ממוצע לפרה ל-11300 – 
בקרוב ל-2000 ליטר, עלייה של כ-100 

ליטר חמ"מ בממוצע לשנה.
תנובת החלב הממוצעת לפרה  בשנת 
2012  עמדה על 11,216 ליטר, לעומת 

11,162 ב-2011 ו11,028  ב-2010.
אחוז הממוצע של השומן בחלב היה 
 3.69% ב2011,   3.73 לעומת   ,3.75

ב-2010. 
 ,3.29 על  עמד  בחלב  החלבון  אחוז 
 3.25% ב-2011,  ל3.32%  בהשוואה 

ב-2010.
היה  ב-2012  פרות  יציאת  שיעור 
וב-2010   27.9% ב--2011   ,33.5%

.25.6%
ק"ג חומר יבש לפרה: 22.9 ק"ג )0.74 

ק"ג לליטר(.
ש   33.49 לפרה:  כלכלה  יום  עלות 
של  )עליה  ב-2011,   32.01 ב-2012, 

17%!(,  27.7 ב-2010.
לליטר  תפעולי(   )רווח  ב'  בתרומה 
היתה  היא   – ירידה  חלב במכסה חלה 
אגורות   63 לעומת  לליטר,  אגורות   52

אשתקד. 
היה  העדר  מן  מוצאת  לפרה  המחיר 

4789 ש  לעומת  ירידה חדה  ש,   4281
ב-2010.

הרעה  חלה  החולפת  בשנה  לסיכום, 
חברוב הפרמטרים הקובעים את הרווח

יות: עלייה של כמעט 6% בעלות המנה 
 10% כמעט  של  ירידה  חלב,  לליטר 
מן  המוצאת  לפרה  המתקבל  במחיר 
של  ההתעברות  במדדי  ירידה  העדר, 
מבכירות ובוגרות, עליה מזערית במחיר 

לליטר שמקבל הרפתן.
 לאור זאת, ההמלצות לשנת 2014:

היא אחת  גודל העדר  נכון של  תכנון 
הרפתן  שעל  החשובות  המטלות 

לבצע.
בשלב זה עליו לתכנן את ייצור החלב 
בחורף,   מהמכסה  בינונית  חריגה  עם 
בקיץ.  יותר  גדולה  וחריגה   5-8% של 
אבל להיות מוכן לייצור מוגבר יותר אם 

יהיה שינוי בנסיבות.
מיטבי,  ממשק  דרך  תמיד,  לשאוף 
להוציא מכל פרה את המקסימום בכל 

שמגי מרפתות  ללמוד  הוצאות.  חרמת 
עות לרווחיות גבוהה יחסית כל שנה.

רווח,  מקסימום  היא  המטרה  כאשר 
תחת מדיניות של מכסות חלב קשיחות, 
האמצעי הוא להגיע לייצור המכסה עם 
במחיר  כמובן  רצוי  הוצאות,  מינימום 
ובשר. בסיטואציה  יותר של חלב  גבוה 

חזו כל משק חייב למצוא את היתרון הי
חסי שלו ) מזג אוויר, גודל הרפת, שטח 
הראשון  התנאי  וכו'(.  זול  מזון  לפרה, 
במרכיבי  שליטה  הוא:  הרווח  להגדלת 
ההוצאות, והתאמתם לרמת ההכנסות.   
בכר,  יעקב  דיבר  הכנס  בהמשך 

חשמתח ביקורת על "היעלמות" הקיבו
צים מן הדיון הציבורי על מתווה לוקר. 

חלדבריו, בעוד שקולם של אנשי המוש
בים נשמע ברמה, הרי שנציגי הקיבוצים 
נאלמו דום, וכך נוצר הרושם המוטעה 
הנהלת  אישרה  אותו   – לוקר  שמתווה 
לרעת  הינו   – בקר  מגדלי  התאחדות 

הרפתנים, מה שכלל אינו נכון. 

ˆ ˆ ˆ

חברת SCR העניקה 
מלגות בהיקף 30,000 
שקל למרצים במגמת 

בע"ח במכללה 
הטכנולוגית רופין

יצור  בפיתוח  העוסקת   ,SCR חברת 

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
יעקב בכר בכנס רפתני העמקים,  צילום :עלי קדם

 סטיבן רוזן
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ושיווק של מערכות מתקדמות לניטור 
מערכות  וכן  הפרה  ובריאות  פוריות 
חליבה ממוחשבות לרפתות ודירי צאן, 
שקל   30,000 בהיקף  מלגות  העניקה 
ל- 18 מרצים במגמת בעלי חיים- רפת 

במכללה הטכנולוגית רופין.
במסגרת  נעשית  המלגות  חלוקת 

כש הנמשך  פורה  פעולה  חשיתוף 
למכללה   SCR חברת  בין  שנים  לוש 
ביטוי  לידי  בא  אשר  רופין  הטכנולוגית 
תרומות  הענקת  כלכלית של  בתמיכה 
ומלגות, תמיכה מקצועית של הרצאות 

ובשילוב סטודנטים מהמכל חוהעשרה 
לה בפרוייקטים של החברה.  

חבטקס חלוקת המלגות שנערך במש
מנכ"ל  חלק  לקחו  בנתניה,   SCR רדי 
SCR יריב אבישר, סמנכ"ל השיח  חברת

המקומי  השוק  מנהל  ענבר,  אורי  ווק 
ד"ר  החברה  ומדען  פופלבסקי,  יאיר 
מגמת  של  המרצים  לסגל  בר.  דורון 
הרפת שהשתתף בטקס הצטרפו תמי 
הטכנולוגית  המכללה  מנכ"ל  צוקרמן, 
רופין וד"ר שולמית זוננברג ראש מגמת 

בעלי חיים במכללה. 
חברת  מנכ"ל  אבישר,  יריב  לדברי 
SCR: "אנחנו שמחים על שיתוף הפעוח
חלה עם מגמת בעלי חיים- רפת במכל

לה הטכנולוגית רופין. כחברה הניצבת 
בתחום  הטכנולוגית  החדשנות  בחזית 

מתקמ חליבה  ופתרונות  פרות  חניטור 
הרפת  במגמת  לתמוך  לנו  חשוב  דים, 
ההוראה  את  ולהשביח  לטייב  ולסייע, 
 SCR ב-  בה. בשנים האחרונות שולבו 
מספר בוגרים ממגמת הרפת ובכוונתנו 
לשלב בעתיד בוגרים נוספים בחברה". 

ˆ ˆ ˆ

מנכ"ל מועצת החלב: 
יצוא מוצרים מחלב 
כבשים צפוי לגדול 

בשנת 2014
צפוי  כבשים  מחלב  מוצרים  "יצוא 
2014" - כך אמר שייקה  לגדול בשנת 
בפגישת  החלב  מועצת  מנכ"ל  דרורי 

במוע שהתקיימה  כבשים  חלב  חיצרני 
מגדלים,   20 נכחו  בפגישה  החלב.  צת 
את  להבטיח  הדרכים  נבחנו  במהלכה 

רציפות הייצוא.
בשנת  החלב  מועצת  הערכת  פי  על 
על  יעמוד  הכבשים  חלב  יצוא   2013
כ-2 מיליון ליטר חלב, המהווים כ-25% 

חמיעדי הייצור. עיקר היצוא הוא גבינת
פטה המיוצרת מחלב כבשים.

חדרורי הוסיף כי "אין חולק על כך שהי
היחיד  כמעט  הצמיחה  מנוע  הוא  צוא 
נושא  קדימה.  להניעו  יש  ולכן  בענף, 
היצוא קרוב לליבי עד מאוד, לפני כ-17 
הפטה  יצוא  את  ופיתחתי  הקמתי  ים 
בסדר  הנושא  את  שם  ואני  לארה"ב 

עדיפויות גבוה".
לירון תמיר כלכלן מועצת החלב סקר 
הענף,  התפתחות  את  המגדלים  בפני 
מיעח  25% מהווה  כ "היצוא  -ואמר: 

הגדלת  ופוטנציאל  המיוצר,  החלב  די 
שמדובר  היות  מאוד,  גדול  הוא  היצוא 
עצום  שוק  שהוא  האמריקאי  בשוק 
בגודלו. כמות היצוא בשנים האחרונות 
היתר  בין  ליטר  מיליון   2 על  התייצבה 
והעדפת  כבשים  חלב  מחסור  בגלל 

השוק המקומי".
מגדלי  התאחדות  יו"ר  עמיצור,  עמי 
הגדולים  היצואנים  משני  ואחד  הצאן 

של מוצרי חלב כבשים בישראל, אמר: 
היצוא  היקפי  את  להגדיל  מנת  "על 
נדרשים היצרנים לייצר חלב נוסף כדי 
צפויים  אשר  ליצוא,  בביקושים  לעמוד 
לגדול בשנת 2014 ב15%. אנו מצפים 

חלקבל תמיכה מהמועצה על מנת שנו
כל לעמוד בביקושים".

כבשים  חלב  יצרן  מינס,  איתן  דברי 
מאוד  היתה  הישיבה   " אילן,   משדה 
מאין  כבד  בנושא  מדובר  כי  חשובה, 
במצוקה  שהענף  בזמן  דווקא  כמוהו, 
והן  הדולר  שער  בגלל  הן  קטנה,  לא 
ישראל,  במדינת  הכללי  המצב  בגלל 

ובעיקר היבוא הפרוע של בשר".
מגדלים  כ-60  מונה  הכבשים  ענף 
ולרוחבה של הארץ.  הפזורים לאורכה 
מיליון   11 בישראל  יוצרו   2013 בשנת 
ליטר חלב כבשים. לשם השוואה ייצור 
חלב בקר עומד ב- 2013  על למעלה 

מ-1.3 מיליארד ליטרים חלב בשנה.

ˆ ˆ ˆ

אלי קמחין מונה 
לסמנכ"ל הטכנולוגיות 
והחדשנות של חברת 

 SCR
העוח  ,SCR  חברת
ייצור  בפיתוח  סקת 
מערכות  של  ושיווק 
לניטור  מתקדמות 
פוריות ובריאות הפרה 
חליבה  מערכות  וכן 
לרפתות  ממוחשבות 
ודירי צאן, הודיעה על 
קמחין  אלי  של  מינויו 

והחד הטכנולוגיות  סמנכ"ל  חלתפקיד 
תפקידו,  במסגרת  החברה.  של  שנות 
ינהל קמחין את הפעילות הטכנולוגית 

טכנולו באיתור  יעסוק  החברה,  חשל 
הרוחני  הקניין  את  וינהל  חדשות,  גיות 
של  ניסיון  בעל  קמחין,   .)IP( בחברה 
 4 ב-  כיהן  פיתוח,  בתפקידי  שנים   22

תח פיתוח  כמנהל  האחרונות  חהשנים 
נות טעינה בחברת בטר פלייס. לפני כן 
בחברות  בכירים  פיתוח  בתפקידי  כיהן 
נשוי   ,43 בן  . קמחין,  קיוב  ופי  סיסקו  

חואב לשלושה, בעל תואר ראשון בהנד
במנהל  שני  ותואר  אלקטרוניקה,  סת 

חעסקים ובהנדסה ביו רפואית מאוניבר

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

אלי קימחין

SCR :בטקס הענקת המלגות, צילום SCR יריב אבישר, מנכ"ל
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
סיטת תל אביב

את  בירך   SCR מנכ"ל  אבישר,  יריב 
עמו  מביא  קמחין  "אלי  וציין:  קמחין 
פרוייקטים  ניהול  בתפקידי  רב  ניסיון 
המפתחות  בחברות  פיתוח  וקבוצות 

חמערכות מורכבות. אלי ינהל את הפעי
ויתמקד  החברה,  של  הטכנולוגית  לות 
לפריצת  שיובילו  טכנולוגיות  באיתור 

חדרך עתידית המבוססת על הבנה טכ
נולוגית מעמיקה המשולבת עם הבנה 
עסקית, זאת במטרה לשמר ולהעמיק 
  SCR של  הטכנולוגית  המובילות  את 

לאורך זמן". 
SCR, הממוקמת באזור התח  מחברת

 300 עשיה פולג בנתניה ומעסיקה כ- 
גיי כי בשנה האחרונה  נמסר  חעובדים, 

סה החברה 8 עובדים חדשים לקבוצת 
המונה  החברה  של  והפיתוח  המחקר 
מגייסת  החברה  עובדים.  כ-60  כיום 
נוספים בתחומי התוכנה  עובדי פיתוח 

מת נוספים  ועובדים  תכניות  חוניהול 
צמיחה  מתהליך  כחלק  אחרים  חומים 
חברות   SCR ל-   עולמי.  והתרחבות 
נוכחות  וכן  ובאיטליה  בארה"ב  בנות 
הרחוק  ובמזרח  הסיני  בשוק  קבועה 
ופעילות עניפה בדרום אמריקה. בשנת 
ד"ר  בראשות  טנא,  קרן  נכנסה   2009

חאריאל הלפרין, כשותפה בחברה ומח
זיקה כיום כ- 40% ממניות החברה. 

ˆ ˆ ˆ

שת"פ ישראלי עם 
יצרנית זירמות הפרים 

הגדולה בעולם
 ABS -חברות אפימילק ו
Global חתמו על הסכם 

למכירת מערכת זיהוי ייחומים 
מתקדמת טכנולוגיה ישראלית 

תתריע מתי הפרה מיוחמת

אופיר אבסלנדר
ABS Global" ממדינת ויסקוח "חברת 
נסין, הספקית המובילה בעולם לזרמה 
הסכם  חתמה  הרפת,  בענף  משובחת 
אפיקים,  מקיבוץ  אפימילק  חברת  עם 
פתרונות  ובפיתוח  במחקר  העוסקת 

מע לשיווק  הרפת,  לענף  חמתקדמים 
רכת אפיאקט )AfiAct II( המשמשת 

לזיהוי ייחום אוטומטי. 
המערכת מציבה רף חדש ברמת דיוק 

חוזיהוי הייחום בפרות, ומבוססת על טכ

חנולוגיה יציבה של תקשורת רדיו אלחו
טית לטווח רחוק.

נתונים  אוספת   AfiAct II מערכת 
על התנהגות הפרות באופן פרטני בכל 
שוהות.  הן  בו  המשק  בגבולות  מקום 
הנתונים שנאספים מועברים למערכת 

שמאפ קצרים  זמן  במרווחי  חהניהול 
מצב  על  עדכנית  תמונת  לקבל  שרים 
העדר, הנגישה מכל מכשיר עם חיבור 

לאינטרנט.
כשהיא  להפעלה  ניתנת  המערכת 
מערכת  עם  משולבת  או  עצמאית 
מכון  לניהול  אפימילק  של   AfiFarm
פעילות  את  להתאים  ניתן  החליבה. 
המערכת לעדרים קטנים וגדולים לפי 

צורכי הרפתנים.
והזרעת  אמת   בזמן  הייחום  איתור 
להגדיל  מאפשר  הנכון  בעיתוי  הפרות 
את מספר ימי החליבה, וכתוצאה מכך 
דולר   150 עד   100 של  הפסד  נחסך 

לפרה במהלך התחלובה.
 AfiAct II את  השיקה  אפימילק 
 ,  ABS עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
במטרה להרחיב את סל מוצרי הרבייה 
בארה"ב  החברה  ללקוחות   ABS של 

וקנדה.
ויסקונסין  ממדינת  מנוהלת   ABS

חבארה"ב, הינה הספקית המובילה בעו
חלם לזרמה משובחת בענף הרפת ואס

80 מדיח  פקת שירותי הזרעה ביותר מ-
נות בעולם. החברה ניצבת בחוד החנית 
של טיפוח , גנטיקה וטכנולוגיית רבייה, 
היא   ABS  .1941 בשנת  הקמתה  מאז 

חלק מקונצרן Genus plc הבינלאומי.

ˆ ˆ ˆ

הרעלת בוטוליזם 
במולדת

יבל ברקאי
בתנועה  )שיתופי,  מולדת  במושב 
לפיטום  עגלים   70 מתו  הקיבוצית( 
פי  על  בוטוליזם.  הרעלת  בעקבות 
מנהל  הגלילית,  לחם  מבית  רייך  אופי 

ההר "החקלאית",  הווטרינרים  חאגודת 
מת,  נחש  או  מת  "מעכבר  נבעה  עלה 
לפרות.  המוגש  המזון  עם  שהתערבל 
אין סכנה לבני אדם, אבל הנזק הכספי 
השערה  שזאת  מדגיש  אני  גדול.  הוא 
ועוד לא ברור עד הסוף ממה העגלים 

מתו".
מנהל המפטמה במושב, שהיום מונה 
 ,)63( שלוש  חיים  הוא  עגלים,  אלפיים 

פוטנ שלנו  "למפטמה  מולדת:  חחבר 
לקראת  אבל  עגלים,  ל-3,000  ציאל 

הסבי איכות  בעיות של  בגלל  חהחורף, 
בה, אנחנו מצמצמים. העגלים, בחלקם 
לשחיטה  מיועדים  מאוסטרליה,  יבוא 
הבשר  מפעל  אדום',  ב'אדום  ועיבוד 

הטרי של 'תנובה' בבית שאן".
הת מנהל  יפעת,  מקיבוץ  ביגון  חיוסי 

יזרעאל, מבהיר  בעמק  ארגנות הרפת 
ש"ברור שהעגלים חוסנו נגד בוטוליזם, 
של  גדולה  כמות  מחסן  כשאתה  אבל 
יש חלק שחומקים מאימת  עגלים, אז 

המזרק".
אריאל שכטר מ"תנובה", האחראי על 

חהעגלים ל"אדום אדום", ביקש לא לה
גיב בעל פה.

לחגי גרינבוים, 
רפתן מכפר יהושע, 
ולאשתו יעל שהיא 

וטרינרית, נולדה לפני 
7 חודשים שלישיה, 
אאיתם הם בחרו להצ

טלם על רקע מכשיר 
"מיקסל 20F של 

חברת תעשיות לכיש. 
חגי: אני תמיד בעד 

תוצרת ישראל, ונאמן 
לכלים של תעשיות 

לכיש כבר הרבה 
שנים, כי הם נותנים 

את התמורה ועושים 
את העבודה"





רצינו לעזור לפרות במעבר...
אז       

עודדנו את צריכת המזון
  

סייענו לתפקודי הכבד

ערבבנו את הכל בטפל’ה*

וקיבלנו:      

ReaShure®

לעבור בשלום את תקופת המעבר

פנה לנציג ש.ח. מהנדסים.
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