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

קורא יקר, 

אנא שלחו ל:
Elik.maagan@gmail.com

בברכה, 
מערכת מגזין “הרפת והחלב”

א סיפור מעניין על הרפת שלכם

א ידיעה חדשותית 

א מאמר מקצועי 

והגיגים בענייני  א  תגובות, מחשבות 
משק החלב

א תמונה מרתקת

כיתבו אלינו!
אל ציבור הרפתנים מגדלי 
הבקר, אנשי משק החלב 

וקוראי “הרפת והחלב”,

אם יש לכם:

אנחנו הכתובת
נשמח לפרסם

בשער: רפת מושב באר טובי
צילום השער: אדי ישראל

רבת  החלב,  משק  מבחינת  היתה,  שהסתיימה   2012 שנת 
השנה,  סוף  לקראת  שהתרחש  העיקרי,  המהלך  תהפוכות. 
היה החתימה על הסכם החלב על פי מתווה לוקר. על סיכום 
השנה תוכלו לקרוא בריאיון עם מנכ”ל מועצת החלב שייקה 

ידרורי. התייחסות מנקודת מבטו של המשק המשפחתי להס
כם – במאמרו המאתגר של ארנון אושרי.

להוכ זקוק  היה  שעוד  למי  הוכיחה,  אדום”  “אדום  יפרשת 
זכוכית”,  ב”בית  חיים  כולנו  ההמונים  תקשורת  שבעידן  חה, 
ומידע מרשיע ידלוף תמיד ויגיע לידיעת הציבור. וכמו תמיד, 
כשיחידה אחת “מפשלת” – כל הענף מוכתם ו”זוכה” ליחסי 
ציבור גרועים במיוחד. התרופה לכך היא פשוטה – לנקוט את 
כל האמצעים לשמירה קפדנית על החוק. לא מיותר להזכיר 
ששמירת רווחת בעלי החיים, בסופו של דבר, גם משתלמת 
מבחינה כלכלית. על השתלשלות הפרשה ותגובות – בגיליון 

זה של הרפת והחלב.
הרפתן  אצל  שמתקבלים  ואמינים  איכותיים  שירותים  יש 

יכמובנים מאליהם. כזהו למשל השירות הניתן על ידי המעב
דה המרכזית לחלב בהתאחדות מגדלי הבקר. בשיחה עם דר’ 
מה  על  מושג  לקבל  ניסינו  המעבדה,  מנהלת  גיפס,  מרינה 

ישקורה מאחורי הקלעים, ושהופך אותה למקור מהימן לנתו
נים שכל אנשי הענף סומכים עליהם ללא ערעור.

ואנשי  הרפתנים  והחלב,  הרפת  קוראי  לכל  מאחלים  אנו 
לענף, שנה  מוצלחת  2013 תהיה שנה  משק החלב, ששנת 
אנו  תמיד,  וכמו  כלכלית.  והצלחה  מקצועית  התקדמות  של 
מזמינים את הקוראים לכתוב אלינו, להגיב ולשתף בכל עניין. 

elik.maagan@gmail.com אנא כיתבולמייל
בברכת קריאה מלאת עניין

עלי קדם, 
עורך מגזין הרפת והחלב
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שנת 2012 היתה טובה מבחינת ייצור החלב, אך הביאה 
לא  שעורר  והסכם  פשוטים,  לא  מאבקים  גם  עימה 
דרורי,  שייקה  עם  השנה  סיום  ראיון  התנגדות.  מעט 

מנכ”ל מועצת החלב
| מאת: עלי קדם | 

2012 עם  “אנו מעריכים שנסיים את 
1.35 מיליארד ליטר חלב. 2012 היתה 
שמתאים  חלב  ייצור  עם  טובה,  שנה 

בספטמ זאת,  עם  ולצריכה.  ילביקוש 
בר נרשמה ירידה משמעותית, שנבעה 
כלשהו  ממרכיב  גם  וכנראה  מהחום, 
הפחתה  של  תופעה  היתה  בתזונה. 
באכילה. הירידה בתנובה הגיעה ל-7% 

יבממוצע ארצי, והגיעה במקומות מסו
אומר  כך   – ל-15%.”  גם  בדרום  יימים 
לנו שייקה דרורי, מנכ”ל מועצת החלב, 
בריאיון שערכנו עימו לקראת תום שנת 

.2012
בייצור  ירידה  של  כזה  במקרה  האם 
אתם פועלים יחד עם הגופים האחרים 

במשק החלב?
“מתקיים שיתוף פעולה של כל הגופים 
שיושבים במועצת החלב. יש לנו מידע 
ומתנקז  מהשטח,  שזורם  ועדכני  רב 

מד )שייקה  כזו  בצורה  העדר.  ילספר 
גים על מסך המחשב( אני יכול לעקוב 
ממוצעות  תנובות  אחרי  יומית  ברמה 
בזמן  אינדיקציה  לנו  שיש  כך  ארציות, 
מקרה  כשקורה  בעייה.  כשישנה  אמת 
החלב,  במועצת  מתכנסים  אנחנו  כזה 

והמקצו הרלוונטיים  הגופים  כל  יעם 
עיים, בוחנים את הבעייה ומחליטים על 
לירידת התנובה  דרכים לפתרון. הגבנו 

במח רק  חלב  לייבש  שהתחלנו  יבכך 
צית דצמבר, לפני מספר ימים ]הראיון 
התקיים ב-18.12 –ע.ק.[ כאשר בשנה 
החגים  בתקופת  כבר  רגילה מתחילים 
לא  כאמור  השנה  אך  עודפים,  בגלל 
הצד  מחסור.  אפילו  והיה  עודף,  נוצר 

יהטוב של העניין הוא שבתקופה זו צר
כ-1200 טון אבקת חלב מהמלאי,  כנו 
כמות שחשבנו שנצטרך לייצא במחיר 

נמוך לחו”ל.
2012 אנו מתחילים עם מלאים  “את 
טובים: 4000 טון אבקת חלב, וכ-2000 

נכונות  טון חמאה, כמויות אופרטיביות 
שמס בשנה  שנה.  תחילת  או  ילסוף 

החלב  מוצרי  צריכת  עלתה  תיימת 
ב3%(,  בלבד  )חלב לשתייה  בכ-2.5%, 
הגביי צריכת  ואילו   ,2.5% במעדנים 
הגבינות  ב1%.  רק  עלתה  הקשות  נות 
ב4-6%  האחרונות  בשנים  עלו  האלה 
עדיין  הענף.  של  הצמיחה”  “קטר  והיו 
מוקדם לומר מה הסיבה לירידה בגידול 
בצריכה, אך יתכן שהפתיחה של השוק 
ליבוא – עדיין במידה מצומצמת בשנה 

זו – כבר נתנה את השפעתה.
“כדי לענות על צורכי השוק והביקוש 
הגדלנו את מכסות הייצור ב-20 מיליון 

זה חלק מ”מדיניות החלב העו יליטר, 
לזו  זהה  שתהיה  מדיניות  ל2013,  דף” 

של 2012.”

החולפת  לשנה  להתייחס  אפשר  אי 
־מבלי לדבר על הסכם החלב ועל מת

ווה לוקר.
הדברים  עיקרי  מאוד.  “נכון  שייקה: 
לאחר  התקשורת.  בכלי  פורסמו  כבר 
“מחאת הקוטג’”, הוקמה כזכור וועדת 
קדמי, שהוציאה מסקנות קשות מאוד 
לענף החלב. אישורן של המלצות קדמי 
רפתות  כ-400  של  לחיסול  גורם  היה 
ושל עשרות מחלבות קטנות, ולמחסור 
התנהלו   2012 במהלך  חלב.  במוצרי 

הממש לבין  הענף  נציגי  בין  ידיונים 
של  המתווה  הוצע  מסויים  בשלב  לה. 

הממש ראש  משרד  מנכ”ל  ילוקר, 
כחצי  במשך  שיחות  התנהלו  עליו  לה, 
שנה, בהשתתפות נציגי משרד האוצר, 

ימשרד החקלאות, משרד ראש הממש
לה, והענף. ההסכם שנחתם מדבר על 

כמה נושאים, ובין היתר:
ממוצרי  לחלק  יבוא  כמויות  הסדרת 

יהחלב בשנים הקרובות, נמוך משמעו
יתית ממה שהציעה ועדת קדמי ומהצ

ווים עליהם חתם שר האוצר )שעליהם 
המועצה הלכה לבג”ץ(.

מחיר המטרה יופחת, על פי המתווה, 
ב6.8 אגורות על פני ארבע שנים.

המדינה תעמיד 200 מיליון ש לטובת 
והעב קטנים  מיצרנים  מכסות  יקניית 

וצריכים  ליצרנים שנשארים בענף  רתן 
להגדיל את הייצור שלהם”.

כיצד אתם נערכים ליישום ההסכם?
מסלולים:  שני  יהיו  המכסות  “בניוד 
את  מהם  קונה  שהמדינה  חקלאים 

שהמדי  – אחרים  וחקלאים  יהמכסות, 
נה לא תקנה מהם – אך הם מבקשים 
25 יועצים וחונכים לסי -לצאת. גייסנו כ
ייע לרפתנים ביישום ההסכם. המטרה 

יהיא לתת את מירב המידע ומירב הכ
ילים לחקלאי כדי לאפשר לו לקבל הח

מוכר  הוא  האם  בשבילו,  הנכונה  לטה 
את המכסה, או מגדיל אותה ל700,000 
ליטר לשנה. ברור שלכל החלטה, לכאן 
מעבר  כבדה.  משמעות  יש  לכאן,  או 
להיבט הכלכלי יש פה היבט אמוציונלי, 

ועוד. אנחנו מאמינים שתפ ימשפחתי 
קידנו לא הסתיים עם חתימת ההסכם, 

יאלא יש לנו אחריות ללוות, להדריך ול
סייע.

ידוע שעיקר ההתנגדות להסכם באה 
משורות המשק המושבי-משפחתי.

החלב:  לענף  טוב  ברובו  המתווה 
למחלבות, לצרכנים, ולחקלאים. בסוף 
תקופת היישום יהיה לנו ענף חלב חזק 
ויעיל יותר. ב-4 השנים האחרונות פרשו 
מהענף בממוצע 20 רפתנים בכל שנה. 

יזה נכון שיישום המתווה יגביר את היצי
אה, אך להערכתי לא יותר מ100-120 
שלהם,  החלטה  זו  הכל.  בסך  יעזבו 
פורשים  היו  שרובם  לומר  חייבים  אך 
טובים.  פחות  הרבה  ובתנאים  ממילא, 

ראיון 
לסיכום השנה
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ייצאו   – להישאר  שיחליטו  החקלאים 
גדולה  מכסה  להם  תהיה  מחוזקים: 
מפרנס  ויותר  יעיל  יותר  משק  יותר, 
למשפחותיהם. מתוך 200 מיליוני הש’ 

ישהקצתה הממשלה ניתן גם לתת מע
מעריך  אני  הרפת,  להגדלת  סיוע  נקי 
רפתן  או השלישית.  שמהשנה השנייה 
שיישאר יקבל בשנה הראשונה תוספת 
של 40-60 אלף ליטר, ויצטרך להגדיל 
את העדר ב5-6 פרות, שזו לא השקעה 
גדולה. מהשנה השלישית יתכן שיצטרך 
ואז נעשה מאמץ  להשקיע בתשתיות, 

שיקבל לשם כך מענק.

חוברת על רווחת בעלי החיים
במסגרת השיחה מתייחס שייקה גם 
במפעל  בעגלים  ההתעללות  לפרשת 
כבני  המוסרים  “חובתנו  אדום”:  “אדום 
אדם לדאוג לרווחת בעלי החיים, למנוע 
להתעלל  שאסור  ובוודאי  בהם  פגיעה 

יבהם. זה נהפך היום לנושא מרכזי, תד
הוצ אצלנו.  וגם  בעולם  ושיווקי,  ימיתי 

אנו חוברת הדרכה בנושא, ביוזמת דר 
שמוליק פרידמן, המנהל המקצועי של 
מועצת החלב, ובהשתתפות השירותים 

יהווטרינריים, בית הספר לרפואה וטרי
החקלאות.  ומשרד  “החקלאית”  נרית, 
בחוברת מוסבר למגדלים כיצד לשמור 

יעל רווחת בעלי החיים ובריאותם, בטי
פול היום יומי, הזנה ועוד.

מה יעסיק אותך כמנכ”ל, ואת מועצת 
החלב, בשנת 2013?

“יעסיקו אותנו מספר נושאים:
יליווי מקצועי ליישום מתווה לוקר, לכ

שיוחלט להפעילו, בפרט ליווי משקים 
קטנים שלא עומדים במכסה.

ישיווק: נמשיך בקמפיין “שלושה מוצ
רי חלב ביום”, ונתחיל בהכנסת מכונות 

אוטומטיות למוצרי חלב בבתי הספר.
יהיערכות לקיומו של הכנס של פדר
שמ אביב  בתל  העולמית  החלב  יציית 

תוכנן ל2014.
המועצה משקיעה כל שנה 4.5 מיליון 
את  מקדמים  ספציפית  במחקרים,  ש 
“שיאון”,  בהובלת  גנטים,  סמנים  נושא 
נושא  כל  את  ותשפר  שתייעל  תוכנית 

ההזרעות והפוריות בענף. 
הקשורות  התקנות  התקנת  המשך 

שמשלי תקנות  בכנסת,  החלב  יבחוק 
מכסות  כמו  בנושאים  החוק,  את  מות 

ואיכות החלב ומוצריו.”

דומה  הכנסת,  על  מדברים  כבר  אם 
שכוחו של הלובי החקלאי בכנסת הולך 

־ונחלש, שלא לומר נעלם כמעט לגמ
רי.

החק נציגות  עכשיו,  נראה  שזה  יכפי 
טוב  לא  מצב  וזה  יורדת,  בכנסת  לאים 
בשבילנו. יש לזכור שהחקלאות על כל 
למשל  ברגולטור,  מאוד  תלוייה  גווניה 
לדאוג  תפקידינו  המכסות.  משטר  כל 
כשתיבחר  יישמרו.  שלנו  שהאינטרסים 

ולמ להתמודד,  נדע  החדשה,  יהכנסת 
צוא את הנציגים הטובים ביותר, שיעזרו 

ילנו לשמור על החקלאות, הסביבה, הפ
ריפריה והעשייה הציונית, והם לא חייבים 
להיות כאלה שישבו פעם על טרקטור.” 

2012או מ ד ן  ייצ ו ר   חלב  ב ק ר  
2012 בנובמבר 26-מעודכן ל 

של מלוא צריכת חלב  , אספקה סדירה במחיר הולם לצרכן.1
.  מייצור מקומי, ומוצריו
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 תוכנית התחקיר “כלבוטק” חשפה תמונות קשות של התעללות במפעל הבשר 
“אדום אדום” של תנובה. השידור עורר גל של תגובות נזעמות. תנובה טוענת שמה 

שצולם אינו משקף את מדיניות החברה 

תמרור אדום
ב”אדום אדום”

| מאת: כתב “הרפת והחלב” | 

ששו “כלבוטק”  התוכנית  יבתחקיר 
ממפעל  תמונות  נחשפו  ב28.12,  דר 
שינה  להדיר  שחייבות  אדום”,  “אדום 

ובראשו ובראש  אחד,  כל  של  ימעיניו 
נה מעיניהם של מנהלי תנובה. מפעל 
בשר  לייצור  מפעל  הינו  אדום”  “אדום 
סמוך  וממוקם  לתנובה  השייך  בקר 

ילעיר בית שאן. הוא נחשב לגדול ולמ
בקר  בני  כ-40,000  בישראל.  שוכלל 
נשחטים בו בשנה, עגלים )בעיקר יבוא 
מאוסטרליה( וטלאים. בשטח המפעל 
וכחלק ממנו פועל מתקן לשחיטת בני 
הבקר. תחקירן כלבוטק הצליח לחדור 
למפעל במסווה של עובד, ובאמצעות 
קשות,  תמונות  חשף  נסתרת  מצלמה 
רגישה.  בטן  לבעלי  מיועדות  שאינן 
בסרט שצולם נראים העובדים כשהם 
ובמקלות,  בידיהם  העגלים  את  מכים 

יואף משתמשים באופן אינטנסיבי בשו
הבהמות  את  גוררים  וכן  חשמלי,  קר 
התחקיר  פי  על  מלגזות.  באמצעות 
צפופות  במכלאות  מוחזקים  העגלים 
ומלוכלכות. יש לציין, כי חוק צער בעלי 
2א, קובע: “לא יענה אדם  חיים, סעיף 
בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל 

בו בדרך כלשהי.” 
תגובות  של  שורה  עוררה  התוכנית 
בעלי  לזכויות  הארגונים  מצד  נזעמות 

לח ו”תנו  “אנונימוס”  ביניהם  יהחיים, 
למשטרה,  תלונה  שהגישו  לחיות”,  יות 
בה  תנובה,  על  צרכנים  לחרם  וקראו 
ההתעללות,  על  כאחראית  רואים  הם 
החיים.  לבעלי  היחס  נגד  להפגנה  וכן 
התוכנית עוררה הדים גם באוסטרליה, 
שהיא ספקית העגלים, ארץ בה שוררת 
מודעות גבוהה לרווחת בעלי החיים. סגן 
שר החקלאות האוסטרלי דרש למצות 

את החקירה, ופעילי זכויות בעלי חיים 
אחדים אף הכריזו שיש לעצור הפסיק 

את העברת העגלים לישראל. 

מי אחראי על אכיפת החוק
בין היתר, התעורר שוב הוויכוח האם 
החוק  של  האכיפה  שסמכויות  ראוי 

יישא חיים  בבעלי  התעללות  ילמניעת 
משרד  בידי   – כיום  שהמצב  כפי   – רו 
לידי  להעבירן  שיש  או  החקלאות, 
המשרד לאיכות הסביבה. השר לאיכות 
הסביבה גלעד ארדן הכריז ש”חשיפת 
לכך  נוספת  הוכחה  היא  ההתעללות 

ישאסור להפקיד את השמירה על זכו
יות בעלי החיים בידי משרד החקלאות, 
טובת  הוא  אותו  המנחה  שהאינטרס 

יתעשיות המזון”. הצעת חוק בעניין מו
ומתעכבת  הממשלה,  שולחן  על  נחת 
החקלאות  שרת  של  התנגדותה  בגין 
אורית נוקד. המשרד לאיכות הסביבה, 
מצידו, יזם, יחד עם משטרת בית שאן, 

יחקירה פלילית נגד חברת תנובה. הח
קירה מתנהלת במדור להגנת הסביבה 
של המשטרה, והיא כוללת גם בדיקת 
את  הפרה  המשחטה  האם  השאלה 

תנאי רישיון העסק. 
הצ וולף,  ארז  אדום”,  “אדום  ימנכ”ל 

היר בתוכנית שמה שנראה על המסך 
והתחייב  החברה,  למדיניות  מנוגד 

הח לחשיפה  בתגובה  בבעייה.  ילטפל 
משה  את  לפטר  אדום”  ב”אדום  ליטו 

התמונה להמחשה בלבד. צילום: ראובן קסטרו
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ולהשעות  המשחטה,  מנהל  שושן,  בן 
את העובדים שסרחו, וכמו כן להדגיש 
הנכונים  הנהלים  את  הצוות  בפני  שוב 
שקורה  מה  על  הבקרה  את  ולהגביר 
הצבת  באמצעות  המפעל,  כותלי  בין 

התקשור הסערה  לנוכח  ימצלמות. 
תית הצהירו נציגי “אדום אדום” כי הם 

י“מתמקדים כעת בהפקת לקחים מה
ומתחייבים  הנהלים,  ובשיפור  תחקיר 
אלה  כגון  שמקרים  כדי  הכל  לעשות 
לא יישנו בעתיד, וכשי האיכות הגבוהה 
והבלתי מתפשרת של מוצרינו תישאר 

כל הזמן”. 
תנו נגש  שהוגשה  ייצוגית  יבתביעה 

בשם  אמזלג  אביעד  עו”ד  ידי  על  בה 
התובעת  טענה  אמזלג,  פרח  מרשתו 
שהיא, כחובבת בשר ולקוחה של “אדום 
כעת  תנובה.  ידי  על  הוטעתה  אדום”, 
היא “חשה תסכול וכעס נוכח הפגיעה 
בבעלי החיים, וכי לא היתה רוכשת את 
במפעל  כי  ידעה  אילו  החברה  מוצרי 

ועקבי פגיעה בב ינעשית באופן תדיר 
עלי החיים”. 

ביום שני ה10.12 השתתפו כ150 איש 
בהפגנה בתל אביב נגד תנובה ו”אדום 
“אנונימוס”,  עמותת  דוברת  אדום”. 
כדי  כאן  “אנחנו  הצהירה:  קרן,  הילה 
יכול לעבור לסדר  לומר שהציבור אינו 

ציטטה  קרן   “ ההתעללות.  על  היום 
שאמר  מקרטני,  פול  “החיפושית”  את 
פעם, שאילו קירות בתי המטבחיים היו 
שקופים, כולנו היינו הופכים לצמחונים. 
שהשתתפה  בנאי,  אורנה  השחקנית 

יבהפגנה, כינתה את העובדים שהתעל
לו בחיות “סדיסטים”.

יצויין שעם ההסתייגות ממעשים של 
ואכזריות, גורמים בתעשיית  התעללות 
צביעות  של  קורטוב  גם  רואים  המזון 
אלה  מצד  בפרט  הציבורית,  בתגובה 
גורמים  בקר.  בשר  לצרוך  שנוהגים 
וכל  ככלל,  שהשחיטה  מציינים,  אלה 
מה שמתלווה אליה, אינה מראה נעים 

הדור לאלה  המעטה.  בלשון  יבמיוחד 
יש להזכיר  שים את סגירת המשחטה 
עבודה  לאיבוד מקום  תביא  שסגירתה 
שאין  עובדים,  של  רבות  עשרות  של 
ודווקא  אחר,  תעסוקתי  פתרון  להם 
באזור הפריפריה שם התעסוקה כידוע 

אינה פורחת. )ראה תגובה במסגרת(.

תגובת משרד החקלאות: 
חקירה, שימוע וריענון נהלים

יוריסטה, דוברת משרד  לדברי דפנה 
חי  )פיקוח  הפיצו”ח  יחידת  החקלאות, 
וצומח( של המשרד פתחה כבר בסוף 
בשיתוף  בחקירה   )6-7.12( השבוע 

משטרת בית שאן. פקחי הפיצו”ח יחד 
הגי צפון במשטרה  הונאה  יחידת  יעם 

והחרמת “הכלים”  עו למפעל לחיפוש 
כדוגמת:  העבירות,  לביצוע  ששימשו 
והרצועות,  החבלים  המקלות,  השוקר, 

יזאת לאחר שבית משפט השלום בטב
צו חיפוש למפעל לבקשת  הוציא  ריה 
משרד החקלאות. לאחר החיפוש החל 
צוות החקירה, המשותף לפקחי משרד 

ויחידת הונאה צפון במשט יהחקלאות 
רה, לחקור את כלל העובדים במפעל, 
שקשורים  המנהלים  והן  הזוטרים  הן 
ישירות ובעקיפין לאירוע. צוות החקירה 
אף קיבל מ”כלבוטק” את הסרט המלא, 

ישישמש כראייה עיקרית בחקירה. בנו
משרד  של  הפיצו”ח  פקחי  ייגבו  סף, 
“כלבוטק”.  מתחקירן  עדות  החקלאות 

החקירה נמשכת בימים אלה. 
של  הווטרינריים  הרופאים  ארבעת 
שאן  בבית  תנובה  של  המטבחיים  בית 
לשימוע   )13.12( חמישי  ביום  זומנו 
הווטרינריים  השירותים  מנהל  בפני 
במשרד החקלאות. הליך השימוע הוא 
הליך מקדמי בטרם מתקבלת החלטה 
הווטרינרים,  נגד  צעדים  ינקטו  האם 
ואם כן - אילו צעדים. השימוע מאפשר 
לדברים  גרסתם  את  להציג  לרופאים 
שתועדו במצלמת “כלבוטק”. השימוע 

בחשי שעלו  הקשים  מהמראות  ההסתייגות  כל  יעם 
פת תוכנית “כלבוטק” על מפעל “אדום אדום”, בחלק 
מן התגובות והמחאות יש מידה לא מעטה של צביעות. 
הצמחונים והטבעונים שבין המוחים באים אולי עם ידיים 
נקיות, אבל אוכלי הבשר, ובפרט חובבי בשר בקר, הם, 
עיניים  נפש שמגלגלים  יפי  רבה  במידה  הזה,  בהקשר 
לשמיים. אנחנו הרי עם המנפנפים, אלופי המנגל. עושי 

“על האש” הם הראשונים שאמורים לדעת את האמת.
 אולי זה לא פוליטיקלי קורקט לחשוב או לדבר על כך, 
אבל השחיטה ככלל, וכל מה שמתלווה אליה, אינה מראה 
נעים במיוחד, וזאת בלשון המעטה. את השחיטה עצמה 
עורכי “כלבוטק חסכו מאיתנו. “שום “שיפור בתנאים” לא 
על  ברוטאלי,  למוות  “זוכה”  העובדה שהבקר  את  ישנה 
מנת לעלות על צלחתנו. נראה שה”קרניבורים” מצליחים 
להם  הקורצת  העסיסית  האומצה  בין  הפרדה  לעשות 
על מדפי המרכולים, על האש או בצלחת, לבין העובדה 
שאומצה זו בדיוק היתה עד לא מזמן חלק מאבריו של 
יצור חי. ואיך אמר איציק בדר, מנכ”ל מפעלי גרנות בעמק 

חפר: אף בעל חיים אינו הולך למות בשירה.
המצלמה לכדה דווקא את “אדום אדום”, מפעל מתקדם 
ומודרני, אבל עם יד על הלב: מי שקונה בשר של ספקים 
אחרים, מוכן להישבע שאצלם לא נהוגות ה”פרקטיקות” 
שראינו בכלבוטק, ואף גרועות יותר? כיצד בדיוק, חושבים 
המוחים אניני הטעם, מתנהל בית מטבחיים? הוא מתנהל 
בשיטת הסרט הנע, על מנת לספק בסופו של יום את 
הנתחים המבוקשים למסעדות ולחנויות, כלומר לנו. האם 
או,  החיים?  בבעלי  בעדינות  נוהגים  אחרות  במשחטות 

מה שיותר סביר, על מנת שהעסק ירוץ, “עוזרים” לחיות 
להתקדם במסלול. רק ליידע את מי שעושה עצמו תמים 
בתפוקה  לעמוד  שחייבת  דבר,  לכל  בתעשייה  מדובר   :
לבוא  טעם  אין  בהתאם.  מתנהגים  ועובדיה  ובהספקים, 
בהאשמות לש.ג. שהפעיל את השוקר החשמלי, אלא רק 
וכך צריך לקוות, שההתנהלות של עובדי  יתכן,  לעצמנו. 
אין  הבנות,  אי  יהיו  אבל שלא  חריגה,  היתה  אדום  אדום 
וגם לא יכול להיות “יחס עדין ומתחשב” בבית מטבחיים. 
הצירוף “רווחת בעלי החיים” במשחטה הוא אוקסימורון, 

ביטוי מתחסד וציני.
יש התנגדות  יש גם להזכיר שבאירופה  זה   על רקע 
בסבל  כרוכה  שהיא  בטענה  הכשרה,  לשחיטה  גוברת 
לבעלי החיים. ישנן ארצות בהן נהוג להמם את הבהמה 
לפני השחיטה. אצלנו – להפך, היא צריכה להיות בהכרה 

ימלאה. כך שלאותה גברת שומרת כשרות שבאה בט
ענות לתנובה על הפרת אמון ורמייה, כדאי אולי דווקא 

לשמור על פרופיל נמוך.
לאלה הדורשים בלהט את סגירת מפעל “אדום אדום” 
של  עבודה  מקום  לאיבוד  יביא  שהמהלך  להזכיר,  יש 
עשרות רבות של עובדים, שאין להם פתרון תעסוקתי 

יאחר, ודווקא באזור הפריפריה )מדובר בבית שאן והס
ביבה( שם התעסוקה כידוע אינה פורחת. 

ייש לעשות הכל על מנת למנוע התעללות כמו זו שנח
החיים,  לבעלי  באמת  שדואג  מי  אבל  בכלבוטק,  שפה 
יטיף  שלא  עדיף  אחרת  אותם,  לאכול  שיפסיק  מוטב 

מוסר רק בשביל לנקות את מצפונו.
עלי קדם

מבט שונה על פרשת “אדום אדום”
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בביטול העסקתם של  עלול להסתיים 
הווטרי יהארבעה, כשמנהל השירותים 

נריים הוא הגורם המוסמך על פי חוק 
להחליט בעניין.

התקבלה  שימוע  הליך  על  ההחלטה 
בעקבות תחקיר “כלבוטק,” ממנו עולה 

הווט הרופאים  קיימו  לא  לכאורה,  יכי, 
רינריים את חובת הפיקוח ואת הוראות 

יהשירותים הווטרינריים במשרד החקל
אות לצורך שמירה על בריאות הציבור 

ולמניעת צער בעלי חיים. 
השירותים  יקיימו  לשימוע  במקביל 
ביום  החקלאות  במשרד  הווטרינריים 
חמישי 13.12 כנס חירום של כל מנהלי 
ורופאי בתי מטבחיים בישראל בנוכחות 
מנהל השירותים הווטרינריים, ד”ר נדב 
בעלי  חוק צער  פי  על  גלאון, הממונה 
חיים במשרד החקלאות, ד”ר דגנית בן 

בשי מטבחיים  לבתי  ראשי  ורופא  ידב 
רותים הווטרינריים במשרד החקלאות, 
ד”ר מוחמד עבדאל-חלק, לצורך ריענון 

נהלים.
על  התחקיר,  בעקבות  הוחלט  עוד 

ימנת להגביר את רמת הפיקוח והאכי
הארץ  בכל  מטבחיים  בתי  לחייב  פה, 
על  מרחוק  מעקב  מצלמות  להתקין 

להפ כתנאי  מטבחיים,  בבתי  יהנעשה 
עלתו.

יבמקביל, דרש מנהל השירותים הווט

ירינריים במשרד החקלאות כתנאי לחי
חירום  תדריכי  שני  כי  השחיטה,  דוש 
הרופא  ידי  על  תנובה  במפעל  יבוצעו 
של  מטבחיים  לבתי  הראשי  הווטרינר 
עבדאל- ד”ר  הווטרינריים,  השירותים 
שי למחרת  כבר  בוצע  הראשון  יחלק. 

בפני   ,)7.12( שישי  ביום  התחקיר  דור 
רופאי בית המטבחיים של תנובה. השני 
רופאי  בפני   )9.12( ראשון  ביום  בוצע 
בית המטבחיים, מנהלי המפעל וצוותי 

המטבח בית  של  והשחיטה  יהפריקה 
העבודה  נהלי  רועננו  בתדרוכים  יים. 
והפיקוח ובכללם הנוהל האוסר הכאה, 

הו ניתנה  בקר,  של  ודחיסה  ידחיפה 
)מפל המקלות  כל  להרחקת  יראה 

השתמשו  שהעובדים  ומעץ(  סטיק 
כי  הובהר  החיים,  בעלי  להכאת  בהם 

המפק לרופאים  להודיע  המפעל  יעל 
לבית  רובץ טרם הגעתו  חים על בקר 
המטבחיים, וכן הובהר כי חובה על אחד 
מהרופאים המפקחים להיות נוכח בזמן 

העברת בקר רובץ לבית המטבחיים.
יהובהר כי מעתה השוקר החשמלי יוח

זק רק ברשות הרופא המפקח, והשימוש 
בו )במקרים קיצוניים ביותר(, וכן הטיפול 

יבבהמות רובצות יהיה רק בהוראת ובנו
כחות רופאי בית המטבחיים.

מנהל השירותים הווטרינריים במשרד 
החקלאות, ד”ר נדב גלאון: “השירותים 

מזו החקלאות  במשרד  יהווטרינרים 
בתחקיר  שנחשפו  מהפרטים  עזעים 
“כלבוטק”. מיד לאחר שידור התוכנית, 
המשרד  ביצע  בבוקר,  למחרת  כבר 

ימספר פעולות על מנת למגר את התו
פעה הקשה שנחשפה, כדוגמת תדריכי 

יחירום במפעל והנחייה לא לעשות שי
ימוש בשוקר חשמלי אלא במקרים קי

צוניים וגם אז בהוראת ובנוכחות רופא 
בית המטבחיים. השירותים הווטרינריים 
במשרד החקלאות פועלים ללא לאות 
כאלו  מקרים  הישנות  למנוע  מנת  על 

בעתיד”.
מוע סמנכ”ל  רייקין,  אפרי  ־תגובת 

המוסרית,  “חובתנו  והבקר:  החלב  צת 
היא  בענף  כעוסקים  והן  אדם  כבני  הן 

ילדאוג לרווחתם של בעלי החיים הנמ
שביכו כל  ולעשות  באחריותנו  יצאים 

לתנו כדי למנוע פגיעה בהם ותחושות 
סבל ומצוקה מיותרים. 

החיים  בעלי  של  לרווחתם  הדאגה 
באופן  פועלים  ואנחנו  לרגלינו  נר  היא 
רציף להעלאת המודעות לנושא בקרב 

לאח והבקר.  החלב  בענף  יהעוסקים 
רונה אף הפצנו מהדורה מחודשת של 
המדריך לרווחת בעלי החיים ברפתות 
לעובדי  ממליצים  ואנו  החלב  ובדירי 
בהתאם  פועלים  הם  כי  לוודא  הענף 

לעקרונותיה וליישמם”. 
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ביצוע פרוייקטים מתכנון ועד מפתח.

בניית סככות עם גגות נפתחים,שערים גדרות,
שקתות, מכוני חליבה מסוגים שונים

כולל מוטות חזה נעים,
וכלבים חשמליים

עבודות בטון, תכנון והרכבה
מערכות צנרת ואינסטלציה.

ביצוע פרוייקטים הלכה למעשה לפי
לו“ז ותקציב תוך הקפדה על רמה

גבוהה ככל שתידרש
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בעקבות פרשת אדום אדום, כדאי לראות איך מטפל החוק בנורבגיה בנושא רווחת 
הפרות. הטיפוח לתכונות של עמידות, בריאות ושימוש מועט בתרופות יכול לתרום 

לנושא בטווח הארוך

טיפוח ורווחת הפרה

| מאת: דוד דרור | 

בעלי  צער  וחוקי  הפרה  רווחת  נושא 
וזאת  לאחרונה  לכותרות  עלה  החיים 
אדום-  משחטת  על  הכתבה  בעקבות 

אדום.
מקובל על כל אנשי המקצוע שרווחת 
בהיבט  גם  לרפתן  חשובה  הפרה 

הכלכלי.
והדאגה  ברפת  הצפיפות  הקטנת 
בהיבט  חשובים  נוח  רביצה  למשטח 
הכלכלי ולא רק בהיבט האידיאולוגי של 

רווחת הפרה.
הפרה  ברווחת  הגנטיים  ההיבטים 
מהיבטים  פחות  לא  חשובים 

הממשקיים. 
מעבר לתרומה הברורה אם כי ארוכת 
גם  מהווה  הוא  הטיפוח,  של  הטווח 
לשפר  הכוונה  על  הצרכן  מול  הצהרה 
כתוצאה  שהתקלקל  מה  את  ולתקן 

מהצורך התעשייתי.
ˆ טיפוח לרגליים חזקות

מועט  ושימוש  לבריאות  ˆ  טיפוח 
בתרופות.

מועט  ושימוש  לפוריות  ˆ  טיפוח 
בהורמונים.

 )Vitality( טיפוח לחיוניות ˆ
המתבטא  אנרגטי  למאזן  ˆ  טיפוח 
והפחתת  יותר  טוב  גופני  במצב 
)קטוזיס,  עיכול  ממחלות  הסבל 

היסטי קיבה( 
ˆ טיפוח למבנה עטין נוח

ˆ טיפוח להמלטה קלה ביותר
ˆ טיפוח לחוזק גופני )מבנה שלד(

קרניים  הורדת  למניעת  ˆ  טיפוח 
 ) Polled(

לרווחת  בנוגע  בעולם  הראשון  החוק 
בשנת  התקבל  החיים  בעלי 

והגדרתו:  בנורבגיה   1935
התעללות”  על  “איסור 

 .Avoid mistreatment
בשנת 1974 הגדרתו של 
החוק הורחבה ל”איסור על 
 - והתעללות”  מיותר  סבל 
 Avoid unnecessary
suffering and mistrea -

 ment
משנת 2008 הגדרתו של החוק: “בעל 
החיים אינו רק רכוש, יש לבעל החיים 
Status as an - בכבוד” לחיים   זכות 

mals, not only things
Animals “Rights“ looking fre -

dom

זה יגיע גם אלינו
חוקי  מחמד,  לחיות  לחוקים  בניגוד 
צער בעלי החיים בנוגע לבע”ח יצרניים 
)בעיקר בקר, עופות, חזירים( בנורבגיה 
מתחשבים בעובדה שלחקלאי יש צורך 
בחוק  סעיף  בכל  להתפרנס.  וזכות 
החקלאי  בה  הזמן  תקופת  מוגדרת 
צריכות  בו  התומכות  והמערכות 

להתארגן.
קרניים  צמיחת  מניעת  לדוגמא: 
משחה  מריחת  באמצעות  רק  מותרת 
בחומר  ושימוש  וטרינר  ע”י  מתאימה 
 2025 בשנת  אולם  מקומית.  הרדמה 
שקשה  מכיוון  ייאסר.  זה  טיפול  גם 
קרניים,  עם  חלב  בפרות  לטפל  מאוד 
מערכת הטיפוח קיבלה משימה לגרום 
לכל פרות החלב להיוולד ללא קרניים. 
 )NRF( מטפחי הגזע המקומי הנורבגי
יבקשו  שהם  ויתכן  בהתאם,  נערכים 

הארכה.
מעבר לנושאים שצוינו למעלה ישנם 
הישראלי  שלרפתן  בנורבגיה,  חוקים 

יראו אולי מגוחכים:
פרות  קשירת  על  איסור  לדוגמה, 
למעט לצורך טיפול, החוק מגדיר את 
מותרת הקשירה.  בהם  הדקות  מספר 
רפתות קשירה )Tie stall( בהם הפרות 

אסורות  הרביצה  בעמדת  נחלבות 
 2024 ובשנת   2004 משנת  להקמה 

הרפתנים יהיו חייבים להרוס אותן. 
של  המרבץ  תנאי  בחוק  הוגדרו 
יבשים,  נוחים,  להיות  חייבים  הפרות: 
שיהיה  חובה  פרצים.  רוח  וללא  נקיים 
אחד  מרבץ  מקום  לפחות  פרה  לכל 
גודל  רביצה(  תאי  יש  בהם  )במבנים 
מרחב הרביצה חייב להיות לפחות מטר 

רבוע לכל 100 ק”ג בשר חי.
אסור  שבועות   8 של  מגיל  החל 

להחזיק את העגל/ה בתא בודד.
אינטנסיבי  למימשק  מיוחדים  חוקים 
: גישה חופשית למבנה בעל גג. הגנה 

מפגעי מזג האוויר.
הזרקת אנטיביוטיקה תעשה רק ע”י 

וטרינר.
למכור  רשאים  אינם  וטרינרים   
להם  תהיה  שלא  מנת  )על  תרופות 
בישראל  גם  להשתמש.(  מוטיבציה 
נושא זה נמצא זוכה להתייחסות בחוק 
אכיפתו  אולם  הווטרינרים,  השירותים 
הארוגני  המבנה  עקב  בחסר  לוקה 
גם חברה עם  )שהיא  “החקלאית”  של 
מספקת  וגם  תרופות  ליבוא  זיכיונות 

שירותי וטרינריה.(
בנורבגיה  הוגדרה  אורגנית:  חקלאות 
 15% לפחות  של  לאומית  כמשימה 
עידוד  קיים   .2015 בשנת  מהעדר 

למעבר לרפת אורגנית.
כבלתי  נראים  אם  גם  אלו,  חוקים 
בסופו  יגיעו  הישראלי,  במשק  ישימים 
הרצון  מתוך  ולו  לכאן,  גם  דבר  של 
שלנו לא להבריח את הצרכנים. )בשר 

וחלב.(
בעל  לרווחת  ייחודי  מערך  הקמת 
צעד  הינו  ב”החקלאית”  החיים 

מבורך בטיפול בנושא.
 מערכת הטיפוח חייבת להיות גם 
היא בחוד החנית. צעדים טיפוחיים 
אורכים שנים רבות, אולם הם יכולים 
להרגעת  המיידי  בטווח  גם  לשמש 

הצרכן.
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ההסכמה לפגוע בחוק החלב ובמחיר המטרה יצרה קרע בין רפתני הקיבוצים – 
ש”שכחו” את המאבק המשותף נגד גזרות וועדת קדמי - לבין הרפתנים במושבים. 
רפתנים במשק המשפחתי, שנחושים להגן על פרנסתם ועל מפעל חייהם, הקימו 

לאחרונה אגודה נפרדת שתייצג אותם 

הרפת המושבית הוקרבה 
על מזבח מתווה לוקר

| מאת: ארנון אושרי, כפר ויתקין | 

מזה למעלה משנה 
החלב  ענף  נמצא 

בטלט יבישראל 
בכדי  רק  עזה.  לה 
החל  הכול  להזכיר, 
הקוטג’’,  ב”משבר 
הרבה  שבעצם  או 
לפני כן, מתחת לפני 
כשנמכרה  השטח, 

יתנובה. כן, אז בעצם נבטו זרעי המש
בר שמאיים על עצם קיום רפת חלב, 

לפחות כפי שאנחנו מכירים אותה.
כל עוד היה גוף שתפקידו היה לעבד 
כוונה  ללא  החלב  תוצרת  את  ולשווק 
התנהל משק  לבעלים,  רווחים  להשיא 
ששמרו  ואיזונים  בלמים  תוך  החלב 

שפו מחירים  ועל  מחד  המשק  יעל 
לרגע  נכון, עד  היה  זה  כל  יים מאידך. 
מכירת  על  הוחלט  מאורות  שבליקוי 
יצר קרעים עמוקים  זה  תנובה. מהלך 

יבין היצרנים לבין עצמם, בין חברים בא
גודות שהרכיבו את תנובה לבין חברים 

מכירת  של  זה  הרסני  מהלך  אחרים. 
בהמ כפי שהוכח  זול,  )במחיר  יתנובה 

שך( לאייפקס, יצרה כאן ענק ששולט 
על רוב שוק החלב )שבמכסה( שאין לו 
שלו  כל   D.N.A.ב ואין  ליצרנים  זיקה 

ימחויבות כלפי הצרכנים. המחויבות הי
חידה שיש לתנובה היא לבעלי המניות 
שלה, ומטרתה היא השאת רווח מהיר 

ני יצר  זה  מהלך  האפשר.  ככל  יוגדול 
גוד חריף בין כל הגורמים, והביא בשיאו 

למשבר הקוט’ג.

רפת במושב באר טוביה. התמונה להמחשה בלבד.   צילום: אדי ישראל
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לא התייחסו לגורמים 
האמיתיים למשבר

 מיד עם תחילת המשבר, הקים משרד 
התמ”ת בראשות מי שעד לא מזמן היה 

בחקי חלק  לקח  ואף  החקלאות  ישר 
ועדה שבראשה עמד  החלב,  חוק  קת 

ימנכ’”ל משרד התמ”ת, שרון קדמי, וש
יתפקידה היה למצוא ולפתור את הכש

לים בשרשרת הערך של משק החלב 
יושוק המזון. לא חלפו אך שבועות ספו

רים, וכבר מצאה הוועדה החרוצה מזור, 
את  להוריד  אחת,  באבחה  והחליטה, 
מחיר המטרה לרפתנים. מחיר המטרה  
הינו בעצם מחיר מינימום לליטר חלב 

יגולמי, המגלם בתוכו את עלות התשו
מלאכותית  הורדה  הרפתן.  ושכר  מות 
ע”ח  רק  לבוא  יכולה  המטרה  במחיר 
שכרו של הרפתן, שכן ברור לכל בר בי 
לשלם  יש  התשומות  מחיר  שאת  רב, 
של  זה  מעשה  מיקוח.  יכולת  כל  ללא 

יהוועדה   הוביל להתגייסות כל הרפת
נים למאבק נחרץ כנגד ההמלצות, ואף 
הוקם ותוקצב מטה מאבק בהתאחדות 
לכולם,  ברור  שהיה  היות  בקר,  מגדלי 
ועד קטן, שלא בנו האשם. מה  מגדול 

יגם שבגורמים האמיתיים לפרוץ המש
לא  כלומר,  טיפל,  לא  כלל  איש  בר 
במשך  כך,  ברשתות.  ולא  במחלבות 
שנה שלמה של פעילות אל מול שרים, 
ותחת  טלוויזיה  עיתונות,  כנסת,  חברי 
 ( מושבניקים  יחד,  ידענו  רענן,  עץ  כל 
המאבק(  בחזית  שעמדו  אלה  שהם 
וקיבוצניקים להילחם על צדקתנו, ואף 

ילהצליח להפיל את דו”ח קדמי, שפע
מיים הובא לישיבת מחליטים בממשלה 
ופעמיים הוסר בהעדר רוב. כל זה היה 

שמוו רוה”מ  הבין  שבו  לרגע  עד  ינכון 
ואז  הישועה,  לו  תבוא  לא  קדמי  עדת 
לוקר,  הראל  מנכ”ל משרדו,  על  הטיל 
בכישרון  לוקר  הקורה.  לעובי  להיכנס 
את  הביא  עיקש,  מו”מ  ניהול  תוך  רב, 

ימנהיגי ענף החלב להסכים לדו”ח הדו
מה להפליא לדו”ח קודמו קדמי, ובכך 
ובתוכו  החלב,  חוק  את  לפרוץ  בעצם 

את מנגנון מחיר המטרה.
המוש בין  הגדול  הבקיע  נוצר  כאן,  י 

בעצם,  הקיבוצים.  של  להנהגה  בים 
היו  לוקר,  עם  המו”מ  את  שניהל  מי 
החקלאות,  שרת  קיבוצניקים:  ארבעה 
מזכיר  בקר,  מגדלי  התאחדות  מנכ”ל 
וילן  אבשלום  החקלאים  התאחדות 
דרורי,  ]שייקה  החלב  מועצת  ומנכ”ל 
מנכ”ל מועצת החלב הוא חבר המושב 
הרשו  הללו  ע.ק.[.   – נורדיה  השיתופי 
לעצמם לוותר, במקום שעד לא מזמן 
ידעו להסביר ולהיאבק עד חורמה בכל 
ניסיון להגיע אליו. אם בעבר ידעה כל 
שרק  מי  לכל  להסביר  הזו  החבורה 

יחפץ לשמוע על התכלית הראויה לק
יום ענף  החלב, על פריסת משק החלב 

יש בינינו כאלה שכל רעיון האגודה לרפתני מושבים נראה להם מיותר 
ובכלל, זהו מתכון לפילוג, ופורום החלב מספיק. אז זהו, שלא.

להשמעת  במה  כל משמעות מלבד  לו  אין  היום,  כפי שקיים   הפורום, 
דעות ושמיעת גזרות. די אם ניזכר בישיבת הפורום האחרונה, שבה הופיעו 
שרת החקלאות, ראשי מועצת החלב, מזכיר התאחדות מגדלי בקר ואפילו 
וילן. הדעה השלטת כמעט באופן  מזכיר התאחדות החקלאים אבשלום 
מוחלט של כל חברי הפורום הייתה נחרצת נגד מתווה לוקר. אף על פי 
כן מזכיר ההתאחדות, אחרי ששמע את המושבניקים - חתם על המתווה. 
החלב  לחוק  אמונים  נשבעו  אתמול  שרק  אלה  )כל  כולם  שידעו  כמובן 
ולמחיר המטרה( להסביר לציבור הנבער של המושבניקים שהמתווה הזה 

הוא” הרע במיעוטו.”
 ובכלל, יש “שד יבוא” המאיים על כולנו. השד הזה היה גם לפני לוקר, 
ועדיין ידענו להילחם בו. לפתע תש כוחנו, או שמא חשב מאן דהו שזהו 

הזמן לדרוך על המגזר המשפחתי. 
זו בעצם הנקודה. רובם של חברי מועצת ההתאחדות, או הפוליטיקאים 
ההוויה  את  מכירים  אינם   - ובפרט  רפתנים,  אינם  המהלך,  את  שהובילו 
המושבית. מבחינתם )כפי שבזמנו אמר איציק בדר( אפשר לוותר על כמה 
אגורות. על האגורות האלה אפשר היה לוותר כבר לפני שנה, אבל עובדה 
יכולנו  ואף  ניסיון לפגוע,  כל  כנגד  נאבקנו שנה שלמה  נאבקנו למענן,   -
לגזרה. עד שהחליטו הפוליטיקאים, בעיקר מהקיבוצים, )אבל לא רק, גם 

יבינינו יש כאלה שהרפת איננה אלא תרוץ לג’וב(, לערוך סיבוב פרסה ול
לכת כנגד העמדות הנחרצות שאך אתמול הציגו.

 ההתנהגות הזו, המוכנה להקריב קבוצה שלמה של רפתנים מושביים, 
חיזקה את הצורך בגוף חוקי מאורגן שיידע לשמור על זכויותיו ויידע לנקוט 
בצעדים מתבקשים בעת הצורך. ההטעיה שבה מוליכים שולל מושבניקים 
להיסמך.  על מה  כמובן  לה  אין  כלכלית,  בוננזה  כאן  יש  כאילו  במצוקה, 
450 אלף ליטר, שיידרש לקנות שלוי  ברור לכל שמשק בעל מכסה של

שים פרות ועשרים עגלות, לבנות להן שיכון, ויתכן שהוא עדיין מחזיר את 
השקעות הרפורמה - לא יוכל לשרוד מהלך שכזה. זו גם הייתה )אם נהיה 
כנים( מטרת המתווה. גם המחשבה שחלק שוגה בה, שסכום הפדיון יהיה 
יכולים לקבלו. גם מכתבו של  ולכן איננו  2.80 - אין לה סיכוי להתממש, 
מאיר צור אין בו ממש. אומנם כוונתו של מאיר טובה, אבל גם אם יתקבל 
מכתבו של מאיר, משק משפחתי קטן לא יוכל לעמוד בהשקעות ובגידול 
בקצב הנתון. התוצאה של כל המהלך - וזו גם הסיבה שמזכיר ההתאחדות 
זיהה את ההזדמנות- היא שחוסר הביצוע המושבי, )ולא יעזור, יהיה כזה 
והרבה(, יעבור למגזר הקיבוצי. גם ההסכמה להעביר את הגידול הטבעי 

המש כלפי  הוגנת  שאינה  רק  לא  בלבד,  למושבים  שנים  חמש  יבמשך 
קים הקיבוציים, היא גם אינה ניתנת לביצוע. ולכן, יש לחזור חזרה לשולחן 
ההתאחדות, לפתוח את הדיון מחדש, ולבנות מהלך התייעלות כזה, שגם 
ניתן יהיה לעיכול. להישגים הללו, פורום החלב לא מסוגל להגיע. רק גוף 
מסודר כמו אגודה, שבה יהיה קול אחד, מחייב חוקי ובעל עמדה, יאפשר 
שמירה על המשק המשפחתי. בכלל, חשוב להבין, המהלך הזה של הקמת 
אם  כי  לפלג,  בא  אינו  איש,  על  לאיים  בא  אינו  בלבד:  חיובי  הינו  אגודה, 
רגליו שלו, שיידע  גדול של משקים משפחתיים שיעמוד על  גוף  להפך: 
להוביל מהלכים, יתרום לכולם, למושבניקים, למזכיר התנועה )שלא על 
ראשו תחול הצרה לחלץ או להיכשל בשם הרפתנים( וגם אל מול שותפינו 

בהתאחדות, יהיה ברור מול מי עומדים.
 לכן, אני רוצה לנצל שוב את הבמה הזו ולהזמין את כלל ציבור רפתני 

יהמושבים לחבור לאגודת רפתני המושבים, שתמשיך להיות שותפה בהת
אחדות מגדלי בקר ותייצג את אינטרס המשק המשפחתי בצורה ברורה.

 המהלך יצא לדרך, ויש לנו סבלנות ככל שירבו החברים, כך יגדל כוחנו, 
וכוחנו, להזכיר, באחדותנו.

מדוע בעצם אגודה? הדרך 
להקמת אגודת רפתני המושבים
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ועוד מי יברחבי הארץ, על הפריפריה 
לפתע,  הנה  ציונות,  על  חשובות  לים 
לו  וקם  אלה,  טענותיהם  כל  נסתמו 
לוקר, שבבסיסו בא לחסל את  מתווה 
המשק המשפחתי. אפשר לומר שיצא 
המרצע מהשק. את מה שאמר איציק 
המאבק,  בתחילת  גרנות  מנכ”ל  בדר 
על הנכונות לוותר במחיר המטרה )ואף 
החבורה  באה  בצדק(  כך  על  הותקף 
כלומר,  מקובלת.  כעובדה  וקיבלה  הזו 
לוקר,  מתווה  על  לחותמים  היה  ברור 
המטרה,  מחיר  את  להוריד  שאפשר 
ייצור החלב  יעבור  דבר,  כשבסופו של 
למגזר הקיבוצי, היות ולפי המתווה אין 
כמעט סיכוי למשק המשפחתי. אפשר 
כן,  הצליחה.  כמעט  שהמזימה  לומר 
לצערי מזימה, משום שאת מה שבדר 
קיימו  המאבק,  בתחילת  בכנות  אמר 

יחבריו בהמשך. כל הרטוריקה על שות
כמילים  הסתברה  וחברות  גורל  פות 
ראויה  תכלית  על  הדיבור  כל  ריקות, 
מול  אל  נגוזה  בפריפריה  והתיישבות 

הקט המשקים  הוקרבו  בה  יהמציאות 
נים, אלה שבגופם יצרו את עוצמתו של 

יהמשק הקיבוצי ע”י הפיכת מחיר המ
טרה למה שהוא. שנים ארוכות נהנתה 
גבוה  מטרה  ממחיר  הקיבוצית  הרפת 
שאותו יצרו המשקים המשפחתיים. כל 

יזה נשכח ברגע האמת, והמשק המש

פחתי הפך לסרח עודף. 

מקסם שווא
הקי המשק  שמנהלי  לחלוטין  יברור 

בוצי נתפסו למקסם שווא. אם בבסיס 
ייבנו  שהם  הציפייה  קיימת  מחשבתם 

יעל המשק המושבי המתחסל, הרי שב
הגדול  גישתם, משום שהקיבוץ  טעות 
היום - יהפוך לקטן מחר. התהליך יוביל, 
באופן אבסורדי, לגישת ראש הממשלה 
קטן  מספר  יצירת  תחרות:  המקדשת 
שלוש  בתוך  שיתרכזו  חלב,  יצרני  של 
מהבחינה  בעצם,  מחלבות.  ארבע  או 
את  ישראל  מפקירה  האסטרטגית, 
המזון  ושוק  החלב  על משק  השליטה 

יבידי שתיים או שלוש חברות. אכן, “תכ
לית ראויה”. גם מועצת החלב התגלתה 
במלוא מערומיה: מצד אחד, מתמידה 
את  לייעל  ניסיון  לכל  בהתנגדותה  זו 
אמת  איזו  בשם  המשפחתי.  המשק 
נסתרת, לא מאפשרת המועצה להקים 
אגודות חלב מושביות של מספר גדול 
של  שותפויות  לא  וכמובן  יצרנים  של 
למעלה משלושה. זהו אבסורד הזועק 
לשמים, שותפות של שלושה קיבוצים 

יזה בסדר אליבא דמועצת החלב, ומנ
מושבניקים  שלושה  של  שותפות  גד 
גם, ממש שוויון. כלומר, מועצת החלב 
המשפחתי  המשק  את  לשמר  דאגה 

יעי יעיל( וכעת בשם חוסר  )ולא  יקטן 
לותו היא גוזרת עליו כלייה. ממש בית 
מדרשה של סדום המקראית. הגדילה 

ימועצת החלב לעשות ןאימצה את מת
ווה לוקר, שבבסיסו מונח חיסול המשק 
סיוע   - מכובסת  בלשון  או  המשפחתי 
לפרישת יצרני חלב. עזרה שכזו, ממש 

טוב לב.
יבהביננו את התהליך לא נותרה בידי
הבי פנימה,  לפנות  אלא  ברירה,  ינו 

חלב  יצרני  אגודת  הקמת  וליזום  תה, 
הסתבר  שלהוותנו  משום  המושבים, 

במש אחד  כל  העסוק  שכציבור,  ילנו 
בעצם  לנו  אין  הפרנסה,  ובטרדות  קו 
וידאג  ואין לנו מי שיוביל  ייצוג אוטנטי 
הסיבה  הייתה  זו  המשפחתי.  למשק 
תנועת  מזכיר  נכון,  אגודה.  להקמת 
המושבים מאיר צור לקח חלק חשוב 
לסייע,  נרתם  ואף  היצרנים,  בגיבוש 
מזכיר  על  להטיל  נכון  זה  אין  ואולם 

יהתנועה לשמש כמוביל לרפת המוש
עוד משימות שע יש בתפקידיו  יבית. 

ליו למלא. אנחנו מאוד מקווים ובעצם 
בטוחים שתנועת המושבים תשמש לנו 
העבודה,  את  אבל  ותומך,  מגבה  בית 
את השמירה על האינטרס של משק 
החלב המשפחתי חייבים אנחנו למלא 

וזו מטרתנו, יצרני החלב במושבים.

כשהמרבץ רטוב
חייבים ליבש אותו

אפ”ש
אפר פצלי שמן

הוא הפתרון האידיאלי

כפיר מינרלים בע”מ

כשהמרבץ 
יבש

כשהמרבץ רטוב
חייבים ליבש אותו

אפ”ש
אפר פצלי שמן

הוא הפתרון האידיאלי

כפיר מינרלים בע”מ

כשהמרבץ 

העטינים נקיים
והפרות נקיות

פחות דלקות עטין

פחות תאים סומטיים

אין צורך לפנות
לפרטים נוספים - מכירות חנהאת הזבל כל שנה

08-6234276 טל: 
נייד: 057-7790381
פקס: 08-6234277
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בהתאחדות  הפועלת  לחלב,  המרכזית  המעבדה  שמבצעת  הבדיקות  לתוצאות 
מגדלי הבקר, ישנן השלכות כלכליות משמעותיות מאוד, ומכאן החתירה של צוות 
העובדים לרמה גבוהה ובלתי מתפשרת של דיוק ומהימנות. שיחה עם דר’ מרינה 

גיפס, מנהלת המעבדה

דיוק ואיכות
מעל לכל

| מאת: עלי קדם | 

המעבדה  מנהלת  גיפס,  מרינה  דר’ 
מגד בהתאחדות  לחלב  יהמרכזית 

שבאיטליה,  במילאנו  נולדה  הבקר,  לי 
משם עברה עם משפחתה לעיר קומו. 
לארץ עלתה ארצה בגיל 18, וכחלוצה 
אמיתית בחרה להתיישב בקיבוץ סאסא 
לתואר  למדה  הצבא  אחרי  שבגליל. 
ראשון בגידול בע”ח לחלב, ולתואר שני 
לבריאות  המעבדה   – הווטרינרי  במכון 
העטין. בניגוד לחוקרים ואנשי מעבדה 
רבים שמכירים את ענף החלב רק דרך 

יהמבחנה או המיקרוסקופ, מרינה הת
היתה  היא  בשטח:  בעבודה  גם  נסתה 
חברת קיבוץ יהל שבדרום במשך שבע 
שנים, וניהלה שם את ענף הרפת. “ כן, 
וההכרות  אומרת,  היא   – רפתנית  אני 
של הענף מהעיניים של המגדל מאוד 

עוזרת לי בעבודתי”.

ובכל זאת, חזרת למבחנות.
89’. באותה תקופה,  “הייתי ביהל עד 
כל  את  סגרה  ארה”ב  ממשלת  ב-90’, 
יצוא הבשר לארה”ב בגלל שאריות לא 
החקלאות,  שר  שהיה  רפול,  חוקיות. 

יהורה על הקמת מעבדה לבדיקת שא
והצומח.  מהחי  המוצרים  כל  של  ריות 
יחד  והקמתי  הווטרינרי  למכון  חזרתי 

יעם פרופ’ סורק מעבדת ביקורת לבדי
קת שאריות. במקביל עשיתי דוקטורט 

יבבי”ס לרוקחות בהדסה בתחום פרק
מעבר  על  בעיקר  וטרינרית,  מקולוגיה 
תרופות מבקר דרך החלב לאדם. ומאז 

1999 אני פה.”
לנו  מספרת  החלב,  ביקורת  מערכת 
היו   .1920 בשנת  כבר  הוקמה  מרינה, 
מסויים  ובשלב  החלב,  את  שוקלים 
שנות  באמצע  שומן.  לבדוק  התחילו 
80 הקימו מעבדה בביתן אהרון, ונקי -ה
גם  נו המכשירים הראשונים שבודקים 
רכיבי חלב וגם ספירת תאים סומטיים 
)מדד לבריאות העטין(. במהלך השנים 
נוצר מצב שהחלבון והשומן היה נמוך, 
בלבד.  גבוהות  לתנובות  הטיפוח  בגלל 
80 פותחה תוכנית לאוי -בסוף שנות ה
מית לטיפוח, ותשלום לפי שומן וחלבון, 
מושווה  לחלב  הוא  היום  הטיפוח  וכל 

מוצקים – חמ”מ.

איך הוקמה המעבדה הנוכחית שאת 
עומדת בראשה?

“כאמור, הגיע שלב שהתחילו לשלם 
הבדיקות  רכיבים.  לפי  החלב  עבור 
נפרדות  בדיקות  היו  במחלבות.  נעשו 
גם ברפתות, ונוצרה מלחמה, כי כל צד 
דיונים  לאחר  שלו.  החישוב  את  עשה 

יממושכים החליטו להקים מעבדה מר

בניו-זילנד,  למשל  שקיימת  כפי  כזית, 
הולנד, קנדה ובעוד מדינות, שמתמחה 
בבדיקות חלב גולמי, גם לצורך טיפוח 
וגם לצורך תשלום. זו בעצם ההתמחות 
שלנו. המכשירים הם מאוד יקרים, ולכן 
איכותי  הכי  הציוד  כל  את  לרכז  הגיוני 

הבדי את  עושים  אנחנו  אחד.  יבמקום 
למעב בניגוד  טיפוח,  לצורכי  גם  יקות 
ידות של המחלבות, שבודקות רק לצו

רך תשלום לרפתנים.
י“היו הרבה הרמות גבה - למה המעב

היא  התשובה  הרפתנים?  ברשות  דה 
מועצת  מטעם  פיקוח  מערכת  שיש 
על  שמפקחות  ועדות  ושתי  החלב, 

יהמעבדה: ועדה מנהלת, וועדה מקצו
עית. הכל נעשה בשקיפות מלאה – כל 
אחד יכול לבדוק אותנו. יש לנו הסמכה 
של הרשת הלאומית להסמכת מעבדות 
מטעם משרד התמ”ת. מכיוון שהרשות 

יהזאת מאושרת ושייכת לארגון בין לאו
מי של מסמיכים, הרי שההסמכה שלנו 

היא שוות ערך לרמה בין-לאומית."

מעל מיליון וחצי בדיקות 
בשנה

מרינה מוסרת לנו מספר נתונים על 
עבודת המעבדה:

בדיקות  מיליון  כ-1.6  עושים  “אנו 
בשנה, משני סוגים עיקריים: 

פרה  כל  בודקים  אנו   - חלב  ביקורת 
יפעם בחודש. )מבקר חלב מגיע למש

קטנים  במשקים  מסויים,  מגודל  קים 
יותר הרפתן עצמו דוגם.(

של  משלוח  מכל  לתשלום.  בדיקות   
המיכלית  נהג  למחלבה,  מהרפת  חלב 
לבדיקת   – האחת  דגימות.  שתי  לוקח 
לקבל  האם  במחלבה,  שמבוצעת  סף 

מרינה גיפס - דר' עם ניסיון של רפתנית



הרפת והחלב דצמבר 2012 22

את החלב )הימצאות של אנטיביוטיקה, 
מים, חמיצות, טעם וריח.(

אם החלב התקבל, אנו בודקים אותו 
מבחינת המוצקים - כמה כסף ישולם 

מהמחלבה. 
חייד ספירת  בדיקות:  של  נוסף  יסוג 

והיגיינה  ניקיון  שבודקת  כללית,  קים 
מדדים,   4 בודקים  אנו  לסיכום  במכון. 

שמשפיעים על מחיר החלב:
שומן.

חלבון )שקובע כיום יותר משומן(.
לברי – מדד  יספירת תאים סומטים 

אות העטין.
כאמור,   – כללית  חיידקים  ספירת 
יעילות  המכון,  החליבה,  להיגיינת  מדד 

הקירור.”

האוריאה.  רמת  גם  נבדקת  בנוסף 
מרינה: “זהו מדד ליעילות הזנה לרפת, 
בעייה  אין  או  יש  אם  לרפתן  שמראה 
מבחינה  לרפתן  עוזר  שמאד  בהזנה, 

כלכלית.”

הבדיקות  את  לבצע  ניתן  לא  האם 
ברפת עצמה – במכון החליבה?

“אפילאב”  כמו  הקיימות,  המערכות 
לפי הבדי לכייל  חייבת  ישל אפימילק, 

קות שלנו. הן יכולות לעזור ולהוסיף אך 
אישור  להן  אין  כי  אותנו,  להחליף  לא 
להן  אין  בפרט,  חלב.  בדיקות  לביצוע 
סומטיים,  תאים  של  לבדיקה  יעילות 
הן נותנות רק כיוון כללי. אנחנו מצידנו 

מסייעים לפיתוח באפימילק.

־איך מתבצעת העברת הנתונים לרפ
תן?

מתחבר  לרפת  שמגיע  החלב  מבקר 
עם המסופון שלו לתוכנת נ.ע.ה.)ניהול 
העדר(, ומקבל את כל הנתונים על כל 

ימה שקרה ברפת במשך החודש – אי
ירועים, הזרעות, המלטות וכו’, כל הדא

נקודות   13 לנו  יש  במקביל,  טה-בייס. 
איסוף בארץ, ו- 21 מובילים שתפקידם 
כן  וכמו  לאסוף כל ערב את הדגימות, 
שעובדים  למשקים  ארגזים  להחזיר 

ללא מבקר חלב.

המעבדה המרכזית לחלב של התאחדות מגדלי בקר משרתת באופן בלתי 
תלוי את ענף החלב בישראל על כל מרכיביו : )יצרנים, מחלבות, וחוקרים( 

ומבצעת ארבעה סוגים של בדיקות:
 ליצרן – ביקורת חלב חודשית לכל פרה לצורכי טיפוח העדר ומעקב. 

בדיקות דגימות יצרנים עבור המחלבות לקביעת תשלום. 
עבור ניסויים בענף.

בדיקות מיוחדות לכל דורש.              
ילתוצאות הבדיקות שהמעבדה מבצעת ישנן השלכות כלכליות מאד מש

מעותיות ואחריות גדולה מוטלת על כתפינו, לכן אנו מקפידים על הבטחת 
איכות ה”מוצר” שלנו )תוצאת הבדיקה( על מנת לזכות באמון כלל הלקוחות 

של המעבדה, יצרנים, מחלבות, חוקרים ומוסדות טיפוח.
 ,)IDF( הפעלת המכשירים נעשית בהתאם לנהלי ארגון החלב הבין לאומי

.)ISO( וארגון התקינה הבין לאומי
המכשירים  כל  עבור  כיול  דגימות  של  והפצה  להכנה  אחראית  המעבדה 

לבדיקת רכיבי חלב הקיימים בארץ.
)מתוך אתר האינטרנט של ה.מ.ב(

“אחריות גדולה”

המעבדה המרכזית לחלב - בדיקות מהימנות ומדוייקות
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את  ומייצאים  החלב,  של  הבדיקה  את  אצלנו  עושים  אנו 
לשאר  החלב  נתוני  את  ש”משדך”  מרכזי,  למחשב  הקובץ 
חזרה  ונשלח  כולל  עיבוד  עובר  והכל  הפרה,  של  הנתונים 

ילרפתן. חצי שעה אחרי שסיימנו הבדיקה הוא כבר יכול לר
אות את התוצאות!

מי משלם עבור הבדיקות?
יאת הבדיקות לתשלום אנו עושים עבור המחלבה, והמחל

בה משלמת לנו עבורן. הרפתן מקבל את תוצאות הבדיקה 
יודע שהמחלבות לא יכולות לגעת בתוצ ימהמחלבה, והוא 

יש הרשאה לביצוע פעולה.  לנו  אות האלה, רק אנחנו, רק 
יש  אם  נכון.  לא  דיגום  כמו   – חריגים  כוללות  גם  הבדיקות 

יבעיה - אנחנו בקשר עם הרפתן, למשל אם “עלינו” על בע
ייות בוחש, ערבוב החלב. רפתן יכול גם לבקש בדיקה ספצי

פית של פרה מסויימת ואפילו של רבע של עטין, זה אומנם 
מסובך לוגיסטית אבל אנחנו עושים את הבדיקה – בתשלום 

– ושולחים אליו במייל את התוצאות. 

הרפתנים מוזמנים להתקשר
דגימת  של  השלב  עד  רק  התהליך  את  שמכיר  מי  בשביל 
יהחלב במכון החליבה, ביקור במעבדה הוא חוויה מעניינת וא

פילו מרתקת. יש פה שני סוגים של מכשירים: סוג אחד מכונה 
“קומבי” – מכיוון שהוא מכשיר משולב, שבודק רכיבים )שומן, 
ומכ סומטי,  תאים  ספירת  ומבצע  ואוריאה(  ולקטוז  יחלבון, 

המשולב  המכשיר  כללית.  חיידקים  ספירת  שעושה  שני  שיר 
כולל Flow cytometer, או בעברית מד תאים תוך כדי זרימה, 
Fossomatic( וספקטרופוטומטר הפוי )הסופר תאים סומטים, 
 ,”Milkoscan“ על בתחום האור האינפרא-אדום, הידוע בשם
זמנית,  בו  עובדים  המכשירים  שני  החלב.  רכיבי  את  שמודד 
דוגמים יחד מאותו הבקבוק ושולחים את התוצאות למערכת 
הפעלה משותפת. הפעלת המכשירים נעשית בהתאם לנהלי 
IDF(. היצרנית היא חברת “פוס” מדנמי )ארגון החלב  העולמי 
הדיוק  לרמת  המכשירים  כיול  את  מבצעים  נפרד  בחדר  רק. 

הגבוהה הנדרשת.

 מי כלול בצוות?
“בצוות שלנו יש 11 אנשים. אני מנהלת קבוצה שמטפלת 

יבתוצאות של משלוחי חלב, מחלקת אריזה, עובדות ששוט
פות את הבקבוקים ומכינות למשלוח, ו-7 לבורנטיות “.

איך אתם מוודאים שהתוצאות מהימנות ומדוייקות?
שבהם  מהימנות”,  “מבחני  בשנה  פעמים   8 מבצעים  אנו 
בעולם.  מקבילות  מעבדות  מול  שלנו  הדיוק  את  בודקים 
שמונה פעמים זה הרבה מעל לתקן, שלפיו מספיק לבדוק 

יפעם בשנה. אנו עושים זאת על מנת להיות בטוחים שהתו
צאות שלנו הכי מדויקות שניתן, כי כל סטייה מהדיוק עלולה 

לפגוע”.

במה מתבטא שיתוף הפעולה הבינלאומי.
“בתחום של בדיקות חלב ישנן ועדות בארגון החלב העולמי 
בי”ל. פעם בשנה  ורביזיה של תקנים  כתיבה  על  שאמונות 
הוועדות נפגשות, וכמובן במשך כל השנה מחליפים מיילים. 
להביא  הצלחנו  בכנס  והשנה   ,2000 משנת  משתתפת  אני 
מאוד  בתחום  מדובר  ביוני.  יתקיים  והוא  לת”א,  הכינוס  את 
חברה  גם  ואני  בחו”ל,  קולגות  עם  מתייעצת  ואני  ספציפי, 

כנציגת ישראל במספר ועדות.
הוועדה הלאומית של ה-IDF בארץ מכהן שייקה  בראש 
דרורי, מנכ”ל מועצת החלב, מזכיר הוועדה הוא לירון תמיר, 
שלי  הטלפון  מספר  בוועדה.  חברה  ואני  המועצה,  כלכלן 

יידוע, ובכל מה שקשור לעבודת המעבדה – הרפתנים מוזמ
נים להתקשר.”



הרפת והחלב דצמבר 2012 24

לוקר.  ביקורת קשה על ההסכם לפי מתווה  יש  לרוני ליטבק, מרכז רפת עמיר, 
ברפת שלנו ההסכם לא פגע, הוא אומר, אבל סעיפיו מנוגדים למסר שהעברנו 

בשנה וחצי האחרונות 

רפת עמיר – תנובות 
גבוהות בעמק החולה

| מאת: עלי קדם | 

מן הרפת של קיבוץ עמיר ניתן לראות 
ממש מקרוב את החרמון, עדיין בצבעי 
חום וירוק, ממתין אולי לשלג שיבוא. אם 

מגי מערב,  לכיוון  מהרפת  יממשיכים 
יעים לאפיק הירדן הפסטורלי. הזדמנ

תי למקום בדיוק כשהצוות היה עסוק 
יבהכנת נתחי בשר “על האש”, מין פי

נוק של צהריים. ברפת של קיבוץ עמיר 
שנתית  מכסה  עם  חולבות,   315 יש 
רוני  לנו  – מספר  ליטר  מיליון   3.4 של 
מתוכן  רפתן  שנה   20 המרכז,  ליטבק, 
הגיע  רוני  הענף.  בריכוז  שנים  שמונה 
היה  הוא  ונשאר.   – גרעין  כבן  לעמיר 
שותף למאבק הרפתנים, ולפרוייקטים 
הם  ב2012  האחרונות.  בשנים  נוספים 

ל3.6  ויגיעו  המכסה,  את  בקצת  יעברו 
מילון ליטר, עם תנובה שנתית ממוצעת 
12000 ליטר חלב לפרה. במסי -של כ

גרת הרפורמה הרפת תוכננה לפתרון 
למדר הזבל  דחיפת  עם  רטוב,  יקצה 

אומר  מ2009,  “החל  ולמפרדה.  כים 
הרפת  את  והפכנו  שדרוג  ביצענו  רוני, 
את  סתמנו  מרחבית”.  חצי  ל”סככה 
התעלה, ביטלנו את המפרדה והשארנו 
נוסף  אבוס  ופתחנו  הבטון  מדרכי  את 
ניכר  לשיפור  הביא  זה  הקבוצות.  לכל 
בכל הפרמטרים: תפעול הזבל, רווחת 
הפרה, תאים סומטיים בחלב, ועוד. זה 
פתרון מומלץ למי שיכול לבנות אבוס 
נוסף. בזמן הרפורמה תכננו את הרפת 

וכיום מייצרים  ל-3 מיליון ליטר לשנה, 
לפני  עומדים  אנחנו  כיום  ל3.6.  מעל 
השקעות נוספות, שיגדילו את המרחב 
להגיע  היא  שלנו  המטרה  פרה.  לכל 
ליטר חמ”מ לפרה  לרמה של 14,000 

תוך שלוש שנים”.

זו מטרה אפשרית?
העדר  ספר  לפי  בהחלט,  כן  רוני: 
חמ”מ  ליטר   13.000 מעל  כבר  אנחנו 

לפרה.

שלוש חברות בצוות
וחצי  שישה  עמיר  של  הרפת  בצוות 
“ובנוסף,  קיבוץ.  חברי  כולם   – עובדים 
אומר רוני, לאורך השנים אנו מפעילים 
פרוייקט של קליטת בני נעורים בענף, 

ישמתגברים את חליבות הערב, וכן עבו
דה בשבתות ובחגים, ובעצם נותנים גיבוי 
לצוות. עד לפני כשנתיים עוד היו איתנו 
גם חברים וותיקים, אך הם כבר פרשו 
יש תפקיד  לגמלאות. לכל חבר בצוות 
לכל תפקיד  מוגדרים.  אחריות  ותחומי 
יש הגדרה מדוייקת, כך שכל עובד יודע 
הצוות  עליו.  המוטלות  המטלות  מהן 

יכולל שלוש חברות, שאחראיות על היו
ינקייה, תחזוקת המכון ותחזוקת השק

תות ונקיונם. אגב, כולן גם חולבות.”
עמיר  ברפת  מגמיעים  העגלים  את 

סומ בחלב  בחורף  השנייה  השנה  יזו 
לשפיכת  כחלופה  אנטיביוטי,  וחלב  טי 
החלב. רוני מסביר שהפרקטיקה הזאת 
מאפשרת לו להחזיק יותר פרות בחורף, 
ולייצר יותר חלב קיץ. ]במחקר שהופיע 

ונמצא שאין נזק בהג ילאחרונה נבדק 
מעת עגלים ועגלות בחלב סומטי[.

איך אתם מתפעלים את ההזנה?
גדול, שמופעל  מזון  ברפת מרכז  יש  רוני ליטבק, מרכז רפת עמיר צילום: עלי קדם
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יעל ידי מילובר, ואנחנו – כמו עוד מש
המנה.  את  מהם  קונים   – באזור  קים 

יעובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הת
יזונאי של מילובר. אני מייחס את התנ

ובות הגבוהות אצלנו, בין היתר, לאיכות 
המזון שאנו מקבלים.

האם התנובות הגבוהות הן גם תוצאה 
של טיפוח?

בשש השנים האחרונות אנו מטפחים 
ילתנובת חלב גבוהה, אבל הסוד האמי

תי הוא: ממשק, ממשק, ממשק. אנחנו 
מקפידים מאוד על צינון הפרות. בקיץ. 
“בטירוף”.  למקלחות  רצות  הפרות 

יעמיר יושב, בעמק החולה והרפת יוש
שמקשה  אוויר  ללא  סגור  במקום  בת 

מאוו כמות  הכנסנו  לכן  הפרות,  יעל 
ממטרות  עם  יחד  גדולה,  מאוד  ררים 
בחצר ההמתנה וערפול בתוך הסככות. 
חליבה  הוא  מוקפד  מאוד  תחום  עוד 

יהיגיינית, עם צליפים לפני החליבה, ני
גוב וטבילה אחרי. עובדים לפי הספר, 
ועושים מה שאפשר בשביל לפנק את 

הפרה.

תנובת חלב גבוהה אינה בהכרח זהה 
לרווחיות.

בין  הכרחי  קשר  שאין  לכולם  ברור 
הרווחיות.  לבין  לפרה  החלב  כמות 

יבמקרה של עמיר, קיבלנו בשנים הא
יחרונות תוספות למכסה ואפשרות לח

ריגה, ואת זה יכולנו לבצע – מבלי להיות 
בתת ייצור - רק על ידי חתירה לתנובות 

יגבוהות, ובנוסף הגדלנו את מספר הפ
רות וגם התייעלנו. אני מסכים שהחלב 

יהשולי עולה הרבה. אחרי שנסיים לב
המתוכננת,  החדשה  הסככה  את  נות 
נבדוק שוב את הנתונים הכלכליים, ואת 

הכדאיות לחתירה לתנובות גבוהות. 
מעט  לא  אוחדו  הרפורמה  במסגרת 
רפתות - האם שקלתם מיזוג עם רפת 

שכנה?
השאלה עלתה לדיון בשנת 2000, אבל 
רוב  לצערי  התחבר.  לא  העניין  בסוף 

יהרפתות באזור שלנו שהלכו לשותפו
ייות – יצאו מהגליל. אני לא פוסל שות

פות על הסף, אבל נכון לעכשיו אנחנו 
מתנהלים עם הרפת שלנו.”

בצפון  הגליל,  באצבע  עמיר  קיבוץ 
עמק החולה הוקם בשנת 1939 כיישוב 
במקור  השתייך  הקיבוץ  ומגדל.  חומה 
לתנועת הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר, 
החיתולים  מפעל  בתק”ץ..  חבר  וכיום 
שנים  מספר  לפני  נקלע  הקיבוץ  של 
ענפי  פרטית.  לבעלות  ונמכר  לקשיים 
באינטגרציה,  לול  כוללים  החקלאות 
לדברי  ומטעים.  מדגה  גד”ש  שותפות 

בהכנ חשוב  נדבך  מהווה  הרפת  ירוני, 
סות הקיבוץ. 

מתנגד להסכם
החלב  להסכם  ההתנגדות  עיקר 
“מתווה  בסיס  על  לאחרונה  שנחתם 
הרפתנים  משורות  באה  לוקר” 
קיבוצניקים  גם  היו  אבל  במושבים, 
אחד  היה  ליטבק  רוני  שהסתייגו. 
מהם: “לדעתי, מתווה לוקר סותר את 
וחצי  האמירות שלנו כרפתנים בשנה 
טענו,  הזמן  כל  לאורך  האחרונות. 
תפקידנו,  לא  גם  וזה  ביכולתנו,  שאין 

אפילו   - החלב  הוזלת  בעול  לשאת 
עול  שהטלת  גם  אמרנו  באגורה.  לא 
במסגרת  רק  תהיה  הרפתנים  על 
החלב,  משק  של  כולל  מתווה  של 
המחלבות  הרפתנים,  את  שיכלול 
הסכם  לא  בטח  השיווק.  ורשתות 
שבו רק הרפתן משלם. נקודה שנייה, 
ההסכם,  של  לפרטים  יורדים  אם 
המשק  להרס  יד  נותן  שהוא  רואים 
איתנו  שהלכו  רפתנים  המשפחתי, 
שהם  בתירוץ  השנים,  כל  במשך 
לא  שזה  חושב  אני  שוב,  יעילים.  לא 
מתפקידנו לתת יד ולחתום על הסכם 
המאלץ רפתות להיסגר, רפתות שהן 
הרגולטור  אם  יעילות.  לא  כביכול 
בבקשה.   – כזה  הסכם  לכפות  רוצה 
ובפירוש!  בפומבי  הרגולטור  שיאמר 
מדינת  שנות  לאורך  עכשיו,  עד 
הרפתנים  עם  טוב  לי  היה  ישראל, 

סככת חולבות ברפת עמיר - שואפים לתנובות גבוהות. צילום: עלי קדם
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בכל  לפצותם.  אדאג  אני  ולכן  לא,  כבר  עכשיו  הקטנים, 
התהליך הזה אנחנו כרפתנים לא צריכים להיות מעורבים 
כמי שמאשרים ומצדיקים את המהלך. מבחינתי ההסכם 
החלב  ענף  של  הראוייה  התכלית  את  ומבטל  נוגד  הזה 
מטרות  לאזרחים,  חלב  מייצור  חוץ  היו,  לענף  בישראל. 

נוספות: אחיזה בקרקע, התיישבות, פרנסה בפריפריה.“

ומה ענו לך על ההשגות הללו? 
השמעתי את דעתי במועצת התאחדות מגדלי הבקר, בה 
אני חבר, ובכל פורום שהיתה לי הזדמנות, כולל בפייסבוק. 
דעתי  את  לא  במועצה  מייצג  שאני  לזכור  צריך  זאת,  עם 
כנציג של  קיבוצים.  חברי  רפתנים  ציבור של  אלא  האישית 
להחלטות  מחוייב  אני  )יזרעאל(,  בעמק  הרפת  התארגנות 
של ההתארגנות, ושם התקבלה ברוב קולות החלטה לתמוך 

בהסכם, וכך אומנם הצבעתי.”
“ערכי הציונות מאוד קרובים לליבי, ממשיך רוני, ואני חושב 
שהמדינה שוגה בכך שהיא נותנת את ידה להרס החקלאות 
המפוארת בישראל. מקבלי ההחלטות במדינה ונערי האוצר 
גם  הם  הזה.  האדיר  המשאב  של  הערך  את  מבינים  אינם 
החקלאות  יצור  עצמאות  את  לשמר  הצורך  את  מבינים  לא 
בישראל. ביום בו נהיה תלויים בקבלת החלב, הירקות והפירות 

במדינות אירופה - לצרכן הישראלי זה יעלה הרבה יותר.
לדעתי יש להקים גוף חקלאי ישראל על מנת שייצג אותנו 
כל  את  שיאחד  גוף  החלב,  ענף  את  רק  ולא  שצריך  כמו 

הכוחות וישמר ויעלה על נס את החקלאות במדינה.”

מבצע  בתקופת  הדרום  לרפתני  בעזרה  חלקך  על  ספר 
עמוד ענן?

"עם תחילתו של מבצע עמוד ענן הבנו, יוסי מלול ואנוכי, 
שזה הולך להיות מבצע ארוך ומייגע, ויזמנו פרוייקט הזדהות 
רפתנים  הכנסת  היתה  שמטרתו  עזה,  עוטף  רפתות  עם 
של  יציאה  לאפשר  מנת  על  אלו,  לרפתות  ניסיון  בעלי 
רפתנים להפוגה מהאזור, ובכך לתת ביטוי רחב לסולידריות 

שמתקיימת בענף לאורך השנים.
עוטף  ברפתות  שבוע  לסוף  להתנדבות  בקשה  הפצנו 
העבודות  שאר  וכל  יונקיה  האבסה,  חליבות,  למטרת  עזה 

השגרתיות.
תוך 48 שעות היה לנו בנק של 45 רפתנים, שארזו מזוודה 

והיו מוכנים לפקודה ולירידה ל”סוף שבוע מהנה בעזה.
אני חייב לציין שהרוב המוחלט שברפתות עוטף עזה סירב 
לעזוב את המשקים שלהם וחוץ משלושה רפתות לא קיבלנו 

בקשות להחלפה.
כאמור בסוף היה הפסקת אש, ומה שנשאר מכל המבצע 
זה ביקור הזדהות של יוסי ושלי בכל המשקים ביקור מאוד 

חם ומרגש."

מרכז המזון מופעל על ידי מילובר צילום: עלי קדם
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במהלך שבוע החנוכה הגיעו עשרות נוקדים מכל רחבי הארץ לכנס שארגנה חברת 
“אפימילק”, יצרני פתרונות חליבה מתקדמים לבקר ולצאן, התרשמו ממכון החליבה 

המתקדם בדיר המארח ונהנו מאוד ממטעמי גבינות ויוגורט 

כנס נוקדים בדיר נורדיה

| מאת: עלי קדם | 

ביום  נורדיה,  בדיר  התקיים  הכנס 
חנוכה,  של  רביעי  נר  ה-11.12,  שלישי 
ביום שהתחיל כחורפי וגשום, והתבהר 

יבהמשך. תחילת הכנס הוקדשה להר
במיוחד  צאות, שנערכו באוהל שהובא 
פני  את  וכיבוד.  קפה  כוס  על  למקום, 
הבאים קיבל דורון דרסלר, חבר המושב 

ומנהל הדיר. 
חן  בכנס  השתתפו  מ”אפימילק” 
סטפמן, מנכ”ל אפימילק ישראל, עמי 
יוניש–  נועה  תפעול,  סמנכ”ל  חדג’ס, 
מנהל   – עזרן  שלומי  השיווק,  מנהלת 

ימכירות בתחום הצאן, וחנה פלד, מזכי
רת השיווק. בדברי הפתיחה שלו אמר 

עמי חדג’ס:
של  הנוקדים  לכנס  הבאים  “ברוכים 

אפימילק.
אין מקום סמלי יותר מהדיר של דורון 

לקיים כנס כזה. 
יליוויתי את המכון היפהפה הזה במה

לך הקמתו, וראיתי כאן, כמו במקומות 
ירבים נוספים בארץ ובעולם, איך הטכ
ינולוגיה שלנו משרתת היטב את הכב

שה, העדר, ובייחוד את הנוקד.
לזכותו של שלומי )עזרן( אומר, שהוא 
מאורות  אותי  לגרור  בעקביות  מצליח 
הניאון במשרדים, כמעט לכל מקום בו 
יש כבשה שאוכלת פרח, ותמיד נמצא 

שם גם איזה נסיך קטן.
אפימילק קיבלה החלטה אסטרטגית 

הטכ הפתרונות  את  ולהטמיע  ילפתח 
לתחום  הייחודיים  המתקדמים  נולוגים 

יהצאן, ואצלנו - זאת אינה עוד עז שהכ
ינסנו לרפת.... אנו שמחים לראות פת

עור  קורמים  ללקוח  המותאמים  רונות 
יוגידים, ודירים רבים מוקמים או משוד

רגים בארץ ובעולם כולו.
שלנו,  שלטכנולוגיה  נזכור  תמיד 
אם  ערך  כל  אין  שתהיה,  ככל  חכמה 
בצידה לא יהיה נוקד שידע לנצל כראוי 
את יתרונות המערכת – ועל כך תודתנו 

לכם הנוקדים בישראל.
אז אנחנו כאן אתכם, לא נרדמים גם 

אפילו  נעצור  ולא  כבשים,  כשסופרים 
בכבש השישה עשר....

חג חנוכה שמח, תודה וכנס מהנה.”
יבהמשך דיבר לירון תמיר, כלכלן מו

החלב  בשוק  מגמות  על  החלב,  עצת 
העולמי. בתשובה לשאלה אמר תמיר, 
כי מועצת החלב הצליחה להחריג את 
לוקר,  ממתווה  צאן  גבינות  על  המכס 
)של  הגבוהה  הרמה  על  ולהשאירו 

מכס( שהיתה ב-2012 ללא שינוי.
צומת  ליד  נורדיה,  השיתופי  במושב 
שמי וחקלאות  חברים,   200 כ -השרון, 
עם  )מאוחדת  רפת  מטעים,  שלבת 
קיבוץ המעפיל(, לולים ומדגרות. הדיר 
כ1100  עם  במושב.  כענף  מתפקד 
ישראלי  טיפוח  פרי   – מהגזע  אימהות 

הגדו זהו אחד מדירי הצאן  “אסף”,  י– 
ביום,  פעמיים  “חולבים  בארץ.  לים 
אומר המנהל דורון דרסלר, עם תנובה 
ממוצעת של 600 ליטר לכבשה לשנה 

י– שזה נחשב לגבוה. הצוות מונה תאי
לנדים, ערבים וחברים מן המושב. את 

בא כבליל  ביום  פעם  מקבלים  יהמזון 
ענף  הוא  הדיר  שכן.  מזון  ממרכז  בוס 
להשקיע  שהחלטנו  הסיבה  וזו  רווחי, 

דורון דרסלר - מנהל הדיר

דיר נורדיה - 
1100 רחלות
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ולפתח”.
יכשדורון מדבר על השקעה, הוא מת
מער מורכבת  בו  החליבה  למכון  יכוון 

כת של אפימילק, שהוקם לפני כשנה. 

ילאחר ההרצאות הוזמנו האורחים לבי
קור במכון, עם 72 עמדות חליבה – 36 
מכל צד. המיוחד בו הוא שכל מדי החלב 
)בייסמנט(  ב”מרתף”  נמצאים  והצנרת 

ניתן  מתחת למפלס החליבה. למרתף 
דורון:  בציוד.  ולטפל  בנוחות  להיכנס 
“ב2010 נסענו לביקור בספרד, עברנו 
בכמה חוות, והדגם הזה עם הבייסמנט 
רפתות  שלוש  עוד  יש  בעיני.  חן  מצא 
תכנון  זה  דומה.  עיקרון  על  מכון  שבנו 
חדש יחסית. את התכנון עשינו בתיאום 
ובשיתוף מלא עם אפימילק, שהרכיבו 
כאן את ציוד החליבה שלהם. החליבה 

כיום לוקחת כשעתיים”.
”בני ישלומי עזרן מאפימילק מוסיף: 

זהו מכון עם שתי  גוד למכון קרוסלה, 
שמאפשר  חליבה,  יחידות  של  שורות 

העב המכון.  בתוך  שונים  יטיפולים 
למרתף  המחשוב  ויחידות  הצנרת  רת 
מאפשרת טיפול ותחזוקה יותר טובים, 
גבוהים  ואיכות  חיים  אורך  ובהתאם, 
 600 לחלוב  מסוגל  המכון  לציוד.  יותר 

רחלות בשעה”.
ולאחר  כידוע צועד על קיבתו,  הנוקד 

לח המשתתפים  הוזמנו  יההתרשמות 
גיגה של טעימות מוצרי חלב ב”גלריה” 
שפע  שם  היו  החליבה.  מפלס  שמעל 

ישל גבינות מסוגים שונים, יוגורטים, מע
וכ ידנים ומשקאות חלב, לחם בריאות, 

מובן גם סופגניות – לכבוד החנוכה. את 
הגבינות ושאר המוצרים תרמו מחלבת 
משק  נאות,  מחוות  נחימוב  גדי  נחשון, 

יישראל בלומטל מבאר יעקב, משק גב
יעות עולם, חוות עז עיזממנחמיה, מחל

דורון מסביר  וחברת תנובה.  בת סוסיה 
מלמע שמשקיפה  הזאת,  ישה”גלריה” 

לה על בור החליבה, לא נבנתה במקרה: 
ועל  חקלאית  תיירות  על  “יש מחשבות 
ביקוש  להם  שיש  דברים  אלו  מחלבה, 

גבוה כאן באזור המרכז”.
לחברת  מחמאות  מגיעות  ולסיכום 
אפימילק, על ארגון כנס ברמה גבוהה, 
ועל המחשבה והמשאבים המושקעים 
כי  הנוקדים,  ציבור  עם  בהידוק הקשר 

יכידוע “הגורם האנושי” הוא החשוב ביו
תר.

הבייסמנט במכון החליבה - מאפשר גישה לציוד

הנוקדים במכון החליבה

מטעמי גבינות 
בגלריה של המכון
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הפוריות.  התדרדרה  כך  גנטי,  באופן  היצרנות  תכונות  את  כענף  שקידמנו  “ככל 
האמונה הרווחת כיום היא שסלקציה, ובעיקר סלקציה לתכונה אחת, קרי לתנובה, 

הפחיתה את פוריות פרת ההולשטיין

הפוריות על מזבח 
היצרנות 

| מאת: ד”ר ספי ורסנו, ארגון ר.ו.פ.א | 

מבוא
ההב את  ליחס  שניתן  האמנו  יתמיד 

דל בין פוריות טובה או גרועה לממשק. 
כיום מתרבות ההוכחות שפוריות פרת 
מספר  גנטיות.  מסיבות  יורדת  החלב 
מחקרים הראו שפוריות נמצאת ביחס 
הראו  אחרים  מחקרים  לתנובה.  הפוך 
השפעה  גוף  ולגודל  הגופני  שלמצב 

ההפ סיכוי  על  מהתנובה  יותר  יגדולה 
ריה, שיעור אובדן וולדות מוקדם וכמות 

יאירועי חוסר תאנה אמיתי. לפרות גבו
הות התנובה מחזורי ייחום קצרים יותר, 
דרישה  בדרישה,  אירועי עמידה  פחות 
האמונה  תאומים.  וריבוי  יותר  קצרה 
ובעיקר  שסלקציה,  היא  כיום  הרווחת 
לתנובה,  קרי  אחת,  לתכונה  סלקציה 
)ובעיקר  הפרה  פוריות  את  הפחיתה 

פרת ההולשטיין(.
גורמים  מורכבת.  תכונה  היא  פוריות 

ירבים כגון הסביבה, ההזנה, מחלות, תז
מון, פוריות הזכר והגנטיקה משפיעים 
על הפוריות. ניהול עדר החלב המודרני 
ובעדרים רבים,  גבוהה,  ליצרנות  מוביל 
יותר  ארוכה  יזומה  מנוחה  לתקופת 
תחלובות  עקרונית,  המלטה.  לאחר 
ארוכות יותר מתאימות לממשק הרבייה 
המתוכנן של פרות גבוהות תנובה. אך 

של  עין  מראית  גם  נוצרת  כך 
פוריות נמוכה )עליה בימי ריק 

עלי סרק(.  בימי  עליה  יללא 
הנובעים  נתונים  להפריד  נו 
יזומות,  ממשק  מאסטרטגיות 
בריאות,  עקב  הפסדים  ובין 

הזנה או גורמים גנטיים.
מורכבות  גנטיות  לתכונות 
הורשה  לרוב  יש  פוריות  כמו 
ידינו  וקוצר  זו,  עובדה  נמוכה. 

באו רבייה  תכונות  ילמדוד 

בהזנה  להתמקדות  הובילו  מדויק,  פן 
לפחות  או  לשיפור  כדרכים  ובממשק 
מספר  הפוריות.  ביצועי  על  לשמירה 
הראו  ומאנגליה  מארה”ב  מחקרים 
שתנובה נמצאת ביחס גנטי שלילי עם 
כענף  שקידמנו  ככל  הפוריות.  ביצועי 
כך  גנטי,  באופן  היצרנות  תכונות  את 
להניח  מקובל  הפוריות.  התדרדרה 
שעבור כל תוספת של 1000 ק”ג ביצור 
החלב, ממוצע ימי הריק עולה בשמונה 
ימים. המטרה של התכנון הגנטי צריכה 
אופטימלית  יצרנות  תוספת  בין  לאזן 

יללא הפסדי פוריות או, לאור התדרד
רות הפוריות במשך השנים, עם שיפור 

הפוריות.
ייש לקחת בחשבון גם את רמת הכל

הגנטית  שהשונות  ככל  הקרובים.  אות 
בתכונות  הפגיעה  גדלה  מצטמצמת, 
מהמגדלים  חלק  והישרדות.  פוריות 
בקר  גזעי  עם  בהכלאות  משתמשים 
והשיטה  זו,  לבעיה  כפתרון  אחרים 

בהחלט מתאימה לחלק מהעדרים. 

תנובת חלב ופוריות
הכ מודרניות  ברפתות  חלב  יתנובת 

השנים  בחמישים  עצמה  את  פילה 
להגיע  עשויות  מבכירות  האחרונות. 

חלב  ק”ג   40-45 עם  תחלובה  לשיא 
50-55 ק”ג חלב ליום.  ליום ופרות עם 
לא  והפרות  השתפרה,  ההתמדה  גם 
בשבעת  ליום  חלב  ק”ג   40 מ  יורדות 
ניתן  ולכן  חודשי התחלובה הראשונים. 
פרות  של  בפוריות  להבדלים  לצפות 

נמו לפרות  בהשוואה  תנובה  יגבוהות 
לופז  להזרעה.  ולעגלות  תנובה  כות 
חולבות,  לפרות  עגלות  השוו  וחובריו 
הדרישה  משך  חולבות  שלפרות  וגילו 
 11-14 לעומת  שעות   7-8( יותר  קצר 
הדרישות  בין  המרווח  בעגלות(,  שעות 
ארוך יותר )20-29 ימים לעומת 20-23 
 16-18( יותר  גדול  הזקיק  גודל  ימים(, 
מ”מ לעומת14-16 מ”מ( ושיעור חוסר 
לעומת   20%-30%( יותר  גדול  ביוץ 

2%-1% (, ביוץ רב זקיקים
)25%-20% לעומת 13%-1%( וספיי

30%-20% לעומת5%-3%(.  גת הריון) 
גבוהות  פרות  השוו  גם  וחובריו  לופז 
נמוכות  לפרות  )46.4ק”ג\יום(  תנובה 
שלפרות  וגילו  )33.5ק”ג\יום(,  תנובה 
יותר  קצרות  דרישות  תנובה  גבוהות 
)6.2 שעות לעומת 10.9 שעות(, פחות 
לעוי  6.3 בדרישה  עמידה  )אירועי 
לאיי יותר  קצר  עמידה  זמן   ,)8.8  מת
 28.2 לעומת  שניות  עמידה)21.7  רוע 
שניות(. משך הדרישה התקצר מ 14.7 
שעות לפרה המניבה 25-30 ק”ג 
ליום ל-2.8 שעות לפרה המניבה 
שיעור  בנוסף,  ליום.  ק”ג   50-55
אירועי ביוץ רב עוברי עלה מ- 0% 

ל-51.6% באותן קבוצות. 

מצב גופני ופוריות
הקשר בין מצבה הגופני של פרה 
השומן  רזרבות  ואובדן  בהמלטה 

ילאחר ההמלטה, ובין מחלות מט
פרת ההולשטיין.     צילום: מתוך ויקיפדיה
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בעבו הודגם  בפוריות,  ופגיעה  יבוליות 
דות רבות. התאחדות הולשטיין בארה”ב 
הוסיפה לאינדקס הטיפוח שלה כגורם 
“האופי  את  שלילי  משקל  בעל  כלכלי 
מדד   ,)ANGULARITY( החלבני” 
למצב   0.8– של  שלילי  גנטי  יחס  בעל 

יהגופני, במטרה להשפיע בדרך זו לפו
ריות. 

דלקות עטין ופוריות
עבודות  התפרסמו  האחרון  בעשור 
הקושרות בעיות בריאותיות כגון דלקות 

דיוו וחובריו  קדרמידין  לפוריות.  יעטין, 
עטין  דלקות  בין  תורשתי  קשר  על  חו 
מספר  המלטות,  מרווח  ובין  קליניות 
וימים  הריונות  שיעור  להריון,  הזרעות 
כאחד  המדדים  כל  ראשונה.  להזרעה 
מרמזים שפרה עם ריבוי דלקות עטין 
ושימוש  יתכן  ירודה.  מפוריות  תסבול 

קולי עטין  דלקות  נגד  הקיים  יבחיסון 
פורמיות יתרום גם לשיפור הפוריות.

סלקציה גנטית לשיפור 
פוריות הפרה

בריאות,  לתכונות  גנטית  סלקציה 
למעלה  נהוגה  ופוריות  הישרדות 
סקנדינביה.  בארצות  שנה  מעשרים 
לפחות  או  לייצב  נוטה  זו  סלקציה 

הביצועים  התדרדרות  את  להפחית 
מדי שאר  אלו.  לתכונות  יהממוצעים 

התייחסו  לא  המובילות  החלב  נות 
לאמצע  עד  אלו  לתכונות  ברצינות 
מדד  הוספת  כאשר  התשעים,  שנות 
לשימוש  הוכנסה  בעדר  הישרדות 

פו את  לשפר  לראשונה  יואיפשרה 
ריות הפרות באמצעים גנטיים, ולו גם 
לשיי הוכנסה   2003 בשנת  עקיפים. 
ימוש בארה”ב גם התכונה שיעור הת

שמדד  למרות   .)DPR( בנות  עברות 

הפו למדידת  בעיקר  משמש  יזה 
גם  בו  להשתמש  ניתן  בעדרים,  ריות 
להשוואת פרי רביה. השוואת הפרים 
העלתה שונות דרמטית של 7.2% בין 
 DPR פרי רבייה שונים. היות ו1% של
הגבוה  הפר  בנות  ריק,  ימי  ל4  שקול 
והנמוך לתכונה שונות ב- 20 ימי ריק 
אינדקס  בכל  שולב   DPR לתחלובה. 
בארה”ב,  ברפתות  שבשימוש  טיפוח 
 7% ל-   5% בין  נע  היחסי  ומשקלו 

מהערכים הכלכליים. 

אינדקס הטיפוח שינה את מרכיביו בהתאם להתפתחות הרפת בישראל. 
יותר,  כיוון שכל שינוי מגיע לידי ביטוי משמעותי רק כ-3-5 שנים מאוחר 
והתגובות לסלקציה נמדדות במרחק של 10 שנים, יש לזהות ארבע “אבני 

דרך” במכלול התכונות הניתנות באינדקסים בטבלה.
 1.  שנות ה-80: תכונות ייצור בלבד, במטרה לייצר ק”ג חלב גבוה.

2.  תחילת שנות ה-90: ריכוזיות החלב עם דגש גבוה יותר לחלבון ובהמשך 
הסת”ס - תכונת מישנה ראשונה.

3.  תחילת שנות ה- 2000: תוספת של פוריות בנות – תכונת מישנה שניה.
ההישרדות:   – תכונה  של  ותוספת  החלב  ריכוזיות  קיבוע   :2004  4.  שנת 

תכונת מישנה שלישית. “

מאתר שיאון: “שינויים באינדקס 
הטיפוח לפי השנים”

ברכות לרפתני באר מילכה 
על הרפת החדשה

עוד פרויקט מוצלח ממשרד ארגופלן בע”מ

אגרופלן  בע”מ מהנדס אבנר הורביץ
באר טוביה 83815, טל: 08-8602272

www.agroplan-il.com
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ניתן לטפח באמצעות הכלאות לתכונות משנה כמו המלטות קלות, מבנה עטין 
ופוריות הבנות, בלי לפגוע כמעט בייצור החלב

טיפוח ישראלי -
רצוי, מצוי ואפשרי

| מאת: דוד דרור, “גנטיקה איכותית” | 

יטיפוח הינו במידה רבה מסע אל הע
יבואו  כיום  המתבצעים  מהלכים  תיד. 
3 שנים ויותר. שיי  לידי ביטוי רק בעוד
נויי מגמה יכולים לבוא לידי ביטוי ב 10 

שנות טיפוח ומעלה.
ובי לעתיד?  נכון  נערכים  אנו   ˆ  האם 
עיקר האם הטיפוח הישראלי נערך 

בעבר? 
במסלולי  נכון  עובדים  אנו  ˆ  האם 

הטיפוח השונים?
הישראי הגנטיקה של הפרה  ˆ  האם 

לית מותאמת לתנאי האקלים?
בישראל  הקשים  האקלים  תנאי 
לייצור  הגבוהה  הדרישה  לצד  בקיץ, 
חלב לפרה, מחייבים אותנו ליצור פרה 

חזקה, בריאה ובעיקר פורייה. 
ההמלטה,  מאופן  מושפעת  פוריות 

הבריאות והמצב הגופני.
יעל מנת להימנע ככל האפשר מהזר

מהר  להתעבר  הפרות  על  בקיץ,  עה 
אלו מת פרות  יוני.  אפריל-  יבחודשים 

אפיינות במצב גופני טוב, יש להן פחות 
בעיות של דלקות רחם לאחר המלטה, 

ופוטנציאל גנטי גבוה לפוריות.
מזה כ- 10 שנים תכונת פוריות הבנות 
עדיין  אך  הטיפוח,  באינדקס  נמצאת 
לא רואים את התגובה בשטח. הירידה 
בפוריות העגלות בולטת, וזאת למרות 

שינוי מהפכני בממשק ובעיקר בצינון.

טיפוח לתכונות משנה – יעד 
עיקרי

ויותר  יותר  מקבלות  המשנה  תכונות 
הישראלי  הטיפוח  באינדקס  משקל 
והעולמי, אולם אין מספיק פרים בגזע 

הדרי את  לספק  שיכולים  יההולשטיין 
שה הזאת.

טיפוח בתוך הגזע לאורך שנים גרם 
ילהיחלשות המערכת החיסונית, וכתו
יצאה מכך לחשיפה גבוהה יותר למח

לות והפלות. 

מסקנות:
כיוון  שנותן  טיפוח  אינדקס   - רצוי 

למגמות הטיפוח הרצויות.
להזרעה  פרים  מספיק  אין   - מצוי 
לתכונות  הטיפוח  להגדרת  העונים 
גבוהה  התקדמות  התוצאה,  משנה. 
איטית  לצד התקדמות  ייצור  בתכונות 

בין  הרצויה  החלוקה  משנה.  לתכונות 
אינה  ייצור  לתכונות  משנה  תכונות 
מתקבלת. קווי דם מצומצמים גורמים 

להחלשות המערכת החיסונית.
מסודרת  בתוכנית  שילוב   - אפשרי 
של גזעים מתאימים המשפרים באופן 
מובהק ומהיר את תכונות המשנה, ללא 

נסיגה משמעותית בייצור.
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תכונות  לצד  משנה  לתכונות  טיפוח 
ייצור חייב להיות יעד טיפוחי עיקרי. 

כמה הערות על תכונות 
משנה:

ביוי -פוריות בנות  התכונה החשובה 
תר. מושפעת מהמלטה קלה, בריאות 

כללית ובריאות עטין.
פוריות זרמה - אומנם לא תוצאה של 

הפו לשיפור  חשוב  כלי  אבל  יטיפוח, 
ריות.

יש  הנמוך  התשלום  למרות   - רת”ס 
זאת  נמוך,  לרת”ס  ולטפח  להמשיך 

תכונת הבריאות היחידה שמחושבת.
משי שנה  בכל  בישראל  -  הישרדות 
בני לכלול  יש  היציאה.  מדיניות  יתנה 

והעגלות  תוח הנתונים רק את הפרות 
)מוות, מחלות,  שיצאו בצורה מאולצת 

עקרות, הפלה(
מתמוי יותר  חשובה  קלה   -המלטה 
תת וולדות, עקב ההשפעה על מחלות 

ההמלטה.
הגי הפרים  פסילת  עטין   -תכונות 
באופן  את מבנה העטין  רועים תשפר 

ברור.
קשה  אולם  חשובה  תכונה   - רגליים 
נמוכה.  מאוד לטיפוח עקב תורשתיות 

מומלץ לפסול פרים קיצוניים מאד.
השלד,  מחוזק  מושפע   - גופני  חוזק 

המצב הגופני והרגליים 
סובלות  המשנה  תכונות  כללי  באופן 

יי לתכונות  יחסית  נמוכה  יממובהקות 
צור, לכן יש למצוא את הפרים הגבוהים 

יותר.
בהם  הקיצים  אחד  היה   2012 קיץ 
הפרות סבלו באופן מיוחד מעקת חום 
שגרמה הן לירידה בפוריות והן לירידה 
בייצור חלב. מספר גדול של פרות יצאו 

אי התעב בקרוב מהעדר עקב  יוייצאו 
ירות. הפרות שיישארו אינן בהכרח הפ

רות עם ייצור החלב הגבוה, אלא פרות 
הגנטי  הפוטנציאל  את  לנצל  שיידעו 

להתעברות ושיפור המצב הגופני.

כמה הערות על הכלאות בין 
:crossbreeding - גזעים

מתקבל  הראשון  בדור  בהכלאות 
שהינו  )הטרוזיס(  כלאיים  און  אפקט 
 .)30% )כ  משנה  בתכונות  מאד  גבוה 

יבעבודה נכונה ניתן לשמור על און הכ
שימוש  ע”י  הבאים,  בדורות  גם  לאיים 
בשני  נכונה  בעבודה  או  נוסף  בגזע 

גזעים.
נותח  שטרם  בישראל  רב  מידע  יש   

בצורה מקיפה. הפחיתה בחמ”מ בדור 
ובתחי פחות,   3-5% רק היא   הראשון 
כמעט  השני  בדור  יותר  קצרות  לובות 
שאין הבדל בייצור מול פרות הולשטיין 
המיוצר  החלב  כמות  ולכן  טהורות, 
בהם  משקים  מול  נופלת  לא  במשק 
יש רק פרות הולשטיין. )א.עזרא, י.ולר, 

משק הבקר והחלב מספר 359(  
יהמערכת החיסונית בהכלאות משת

פרת באופן דרמטי, ברור ומובהק, ולכן 
פרות אלו צפויות להיות פחות פגיעות 

ילמחלות והפלות. )נושאים אלו אכן נב
דקו בישראל ובעולם(

מ  יותר  יש  בהם  משקים  של  ניתוח 
30% פרות מוכלאות מראה זאת בביי

רור.
שני.  דור  וגם  ראשון  דור  הן  הכלאות 

ילמרות התחזיות הפסימיות של מער
כת הטיפוח הישראלית, הדור השני אינו 

נופל מפרות הולשטיין טהורות.
בה.מ.ב  לאחרונה  שנעשה  ניתוח 
המלטה  במחלות  מוכח  שיפור  מראה 
קדחות  קיבה,  היסטי  רחם,  )דלקות 

חלב, קטוזיס(
בעולם נעשו מספר מחקרים בנושא 
מוכח  שיפור  מראים  שכולם  הרווחיות 

ברווחיות מכל פרה במשך חייה.
אין מחקרים שמראים שהכלאות לא 

מצליחות מבחינה כלכלית.
יהגזעים הנבחרים הם המפתח להצ
ומק קידמה  הארצית  המערכת  ילחה. 

דמת גזעים שנכשלו בישראל )איירשר 
פיני, ג’רזי( או שוויצי חום שדומה מאד 
בעולם.  מצליח  ואינו  ההולשטיין  לגזע 
ובעולם  בישראל  הן  שהצליחו  גזעים 
NRF והמונבליארד זוכים להתי  כמו ה

עלמות תמוהה.
כפי  ממשק,  במקום  בא  אינו  טיפוח 
פותר  אינו  ממשקיות  בעיות  שפתרון 

את הצורך לטפח לתכונות רצויות. 
שיפור הצינון כדוגמא או שיפור תנאי 
את  פתר  לא  נכון  וייבוש  ההמלטה 

דלקות הרחם.
גבוה  הפרה הישראלית מייצרת חלב 
מבעבר  יותר  ולכן  וממשקית(  )גנטית 
חלב  בייצור  העלייה  את  לעצור  ניתן 
רבות  לבעיות  גורם  שכאמור  לפרה, 

אחרות.
מפותחת  המאוד  המחקר  במערכת 
בכל  מחפשים  הישראלית  בחקלאות 

יענפי החי והצומח גזעים חדשים והכל
אות נכונות. רק בעדר החלב ישנו חוסר 
הרצון לחקור את הנושא בצורה יזומה 
ויסודית. נושא זה תמוה וראוי לבדיקה 

מקיפה.
סימן  לשים  הישראלי  הטיפוח  על 
שאלה גדול על התאמת גזע ההולשטיין 
הנוכחי לתנאי ישראל. בכל 30-40 שנה 
גזע  הטמעת  של  מסודר  מהלך  בוצע 

חדש ואין ספק שהגיע הזמן לכך.
פר רבייה ממשק אלטשולר. התמונה להמחשה בלבד. צילום ניר אלטשולר, בניימינה
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אמצעי  בזמן  ובו  ופרנסה,  בשר  לייצור  מקור  מהווה  הפתוחים  בשטחים  הרעייה 
לשמירה על השטח והנוף. מטרת העל של המחקר היא לייעל את השימוש במשאבי 
המרעה העשבוני לייצור בשר איכותי, תוך שימור צומח המרעה וקידום ערכי הנוף 

והסביבה

גידול בקר לבשר תוך 
שמירה על השטח והנוף

| מאת: חוקרים: זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג‘ין אונגר, אבי פרבולוצקי, 
פנחס פיין, מרסלו שטרנברג, עמית דולב )מו”פ צפון( | 

והמוסדר  המפותח  הטבעי  המרעה 
ידי  עלי  בעיקר  מנוצל  הארץ  בצפון 
יתרונות  זה  לענף  לבשר.  הבקר  עדרי 
משמעותיים בשטחים הפתוחים בגליל 

יובגולן, בעיקר באותם שטחים המאופ
יינים בצומח עשבוני עשיר.

מהווה  הפתוחים  בשטחים  הרעייה 
בזמן  ובו  ופרנסה,  בשר  לייצור  מקור 
והנוף.  השטח  על  לשמירה  אמצעי 
מטרת העל של המחקר היא לייעל את 
העשבוני  המרעה  במשאבי  השימוש 
צומח  שימור  תוך  איכותי,  בשר  לייצור 

המרעה וקידום ערכי הנוף והסביבה. 
היעדים הספציפיים של המחקר הם:

1.  שיפור יעילות ניצול המרעה והזנת 
של  כולל  מערכתי  בהקשר  העדר 
וביצועי  וההזנה  הרעיה  ממשק 

העדר.
2.  לימוד השפעת צורת הממשק על 

ב יצועי הפרות.
הרעייה  ממשק  השפעות  3.  לימוד 
הרכב,  על  ומאוחרת(  )מוקדמת 

כמות ואיכות הצומח במרעה.
כרי  בחוות  מבוצע  בשדה  המחקר 
נפרדות:  ממשק  מסגרות  בשתי  דשא 
190 פרות קבוי  ‘עדר הניסוי’ המונה כ-

עות המחולקות בין 8 קבוצות על שטח 
2,500 דונם, ו’העדר המסי  כולל של כ-

חרי’ - שאר הפרות, המחולקות בשטח 
יבעדרים שונים הנמצאים במעקב מסו

דר במסגרת של ניסויי שדה שונים.
חזק  רעייה  בלחץ  כי  נמצא,  במחקר 
רעייה מחזורית  יתרון לממשק של  יש 

ני יעל פני ממשק של רעייה נמשכת. 
18 שנה( הראה הבדי )תוח רב- שנתי 
לים בהרכב הצומח כתוצאה מהבדלים 

בממשק הרעייה.
לביומסה  משמעותי  יתרון  נמצא 

כאשר  מחזורית,  ברעייה  העשבונית 
לחץ הרעייה היה חזק. כן נמצא יתרון 
כאשר  הירק,  בעונת  המרעית  לאיכות 
ובלחץ  מוקדם  הוא  הרעייה  ממשק 

רעייה חזק.
הרעייה  ממשקי  השפעת  בבדיקת 
וחנקן(  )זרחן  יסודות ההזנה  על ריכוזי 
ירידה בריכוז  הייתה  כי  בקרקע נמצא, 

ול לרעייה,  הנתונים  בשטחים  יהזרחן 
עומת עלייה בריכוז באזורי הכינוס של 

בעלי החיים.
בביצועי  יתרון  נמצא  כללי  באופן 

נמש פני  על  מחזורית  ברעייה  יהבקר 
אלו  תוצאות  לאשש  מנת  על  אך  כת, 
בהמשך  צורך  יש  הבקר  ייצרנות  לגבי 

המעקב למספר שנים נוספות.
המצבי אלו,  צמחיות  ותוצאות  ייתכן 

עות על יתרון תחת ממשק של רעייה 
מחזורית, הן הסיבה ליתרון שנמצא גם 
בביצועי הפרות בממשק רעייה זה. אך 
קשר  לקשור  מוקדם  עדיין  זה  בשלב 

הנוט מאזן  לגבי  ודאית.  בצורה  יזה 
ראשוניות  תוצאות  בקרקע,  רייאנטים 
כך  על  מצביעות  זה  בדו”ח  המוצגות 
המוזכרים,  בתנאים  הרעייה  שתחת 
משטח  וחנקה  זרחן  של  הוצאה  ישנה 
של  הריכוז  לאזורי  והעברתו  המרעה 
הבקר. ההנחה הראשונית היא, כי ניצול 

יהצומח על ידי בעלי חיים בשטח המר
עה ופיזורו הלא הומוגני בצורת גללים 

יבחלקה הוא הגורם המרכזי לכך. בדי
קת תוצאות הפיזור המרחבי של בעלי 
על  הצביעו  דשא  כרי  במרעה  החיים 
כך כי בחלק ניכר מזמנן שוהות הפרות 
באזור הצל, המים והמזון המוגש, ולשם 
אלו  מנוטרייאנטים  גדול  חלק  כנראה 

מועבר.
 
 

 התמונה להמחשה בלבד.  צילום: נאור רהב
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ליישום יעיל של זיהוי גנטי מתבקשים שינויים בתקנות, שיכללו הקמת מאגר דגימות 
גנטיות מכל פרט שנולד, ומאגר נתונים צמוד, בו ישמרו נתוני הפרופילים הגנטיים 
שנקבעו. מערכת זאת לנעקבות גנטית תאפשר למגדלי הבקר ולרשויות להוכיח 

בעלות על בקר ומוצרי בשר, ותשפר את ההרתעה מפני גנבות

הצעת חוק חובת סימון 
בקר והקמת מאגר 

גנטי, התשס”ט–2009 
- לקראת הנהגת סימון 

גנטי בבקר בישראל

| מאת: דר’ איל סרוסי, מכון בעלי חיים, מנהל המחקר החקלאי | 

גנבת בקר הגיעה לממדים של מכת 
עלייה  נרשמה   2011 בשנת  מדינה. 
של 58% באירועי גניבות הבקר והצאן. 
 2480 בישראל  נגנבו  החולפת  בשנה 
בשנת   1564 לעומת  וצאן,  בקר  ראשי 
2010. נסיונות לבלימת התופעה התגלו 
זיהוי המתבסס  יעילים.  עד כה כבלתי 
חדיש  אמצעי  הוא  גנטיים  סמנים  על 

ממו שיטות  בגנבות.  למאבק  ישנרתם 
גנטי  פרופיל  לקביעת  ואמינות  כנות 
המבוססות על סמנים גנטיים של שינוי 
לקי מאפשרות   )SNP יחיד  )בבסיס 
בוע פרופיל גנטי באופן כלכלי. ליישום 
זיהוי גנטי מתבקשים שינויים  יעיל של 
בתקנות, שיכללו הקמת מאגר דגימות 

נתו ומאגר  שנולד,  פרט  מכל  יגנטיות 
הפרופילים  נתוני  ישמרו  בו  צמוד,  נים 

יהגנטיים שנקבעו. מערכת זאת לנעק
יבות גנטית תאפשר למגדלי הבקר ול

רשויות להוכיח בעלות על בקר ומוצרי 
יבשר, ותשפר את ההרתעה מפני גנב

ות. בהחלטה של ועדת השרים לענייני 
קיבלה  אשר   ,1.11.2009 מיום  חקיקה 

תוקף של החלטת ממשלה )מס’ 918/ 
437( ביום 19.11.2009, הוחלט לתי  חק
ימוך בהצעת חוק חובת סימון בקר וה

קמת מאגר גנטי, התשס”ט-2009 של 
ח”כ אורי אריאל ושי חרמש )פ/1527(, 
עם  החקיקה  הליכי  לתיאום  בכפוף 

ומש הכפר  ופיתוח  החקלאות  ימשרד 
שהחוק  הבהרה  ותוך  המשפטים,  רד 
פרה.  מסוג  בקר  על  רק  יחול  המוצע 
בהצעת  שפורטו  כפי  החוק  מטרות 
החוק הן: להיאבק בתופעה של גניבות 

יבקר, לאפשר מעקב אחר גידולו, להי
אבק בשחיטות בלתי מורשות של בקר 
ובהונאה בכשרות, ולהבטיח את איכות 

יהמזון המופק ממנו. מטרות אלה נשע
החקלאים,  שעשויים  יתרונות  על  נות 
מהנהגה  להפיק  והמשווקים  היצרנים 
הבקר:  בעדר  הגנטית  הנעקבות  של 

אב ואימות  הבקר  משק  בניהול  יסיוע 
במקרה  בקר  על  בעלות  הוכחת  הות, 

זיופים, צמצום הפ גניבה, מניעת  ישל 
סדים ע”י זיהוי ובידוד מהירים של חיות 

יי ינגועות במחלות, השגחה על הליכי 

צור הבשר, הגנה על שווקי יצוא ויצירת 
במקומות  המקומי.  ליצור  מוסף  ערך 
שהונהגה נעקבות גנטית השתפר אמון 
לשלם  נכונותו  ועולה  במוצר  הצרכן 

מחיר הגבוה בכ-10% עבורו.
הכנ של  הכלכלה  ועדת  יבישיבת 

 )18.2.2010  ,159 מס’  )פרוטוקול  סת 
התמקד  האמור,  החוק  בהכנת  שדנה 

ובישו החוק  שבניסוח  בבעיות  יהדיון 
מו. הקשיים בניסוח החוק התגלו החל 
הגדרת המושג  מהרמה הבסיסית של 
היא  לכך  הסיבה  בקר”.  של  “בעלים 
מחלות  פקודת  לפי  “בעל”,  שהגדרת 

כו והיא  היא מאוד רחבה,  חיים,  יבעלי 
יללת את “כל מי שהפרה היתה ברשו

תו, באחזקתו, רעתה בחצר שלו, כל מי 
שיש לו קשר לפרה”. ברמה היישומית 
הוצע שלקיחת דגימת רקמה, הנדרשת 
לקביעת הפרופיל הגנטי, תתבצע בזמן 
הסימון בתג האוזן, תוך שימוש במנגנון 
הקיים לתג האוזן הממשלתי, המופעל 
חוץ,  מיקור  הוצע  כן  השו”ט.  ידי  על 
בכפוף למכרז, של המערכת הנדרשת 
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מגדלי  ארגון  על  הוטל  הגנטי.  לזיהוי 
בקר ומשרד החקלאות להגיע לפתרון 

מנוסח של הנושא בתוך חודש.
לצורך  המשווק  אטרקטיבי  פתרון 
אוזן  תג  על  מבוסס  בבקר  נעקבות 
הסימון  עם  אוטומטית  רקמה  הדוגם 
בתא  נקלטת  הרקמה  דגימת  בתג. 
חומר  המכיל  בברקוד,  מסומן  אטום, 

הרק את  מיידית  שחונט  מים,  יסופח 
החדר  בתנאי  שמירתה  ומאפשר  מה 
לשנים רבות. הפקת הדנ”א מתבצעת 
ע”י המסת הדגימה בנוזל המעכל את 
אמצעים  הדנ”א.  את  ומותיר  החלבון 

ימקובלים נוספים לדיגום דנ”א הם אי
ניר  על  דם  טיפות  שיער,  שורשי  סוף 
מטוש.  בעזרת  רירית  רקמה  תאי  או 
לקביעת  המקובלות  כלכליות  שיטות 
הגנטי  הפרופיל  יצירת  לשם  גנוטיפים 

פלאורוצנ בבסיסים  שימוש  יכוללות 

שבבים   ,)Taqman, SnaPshot( טים 
מסות  וספקטרומטרית   ,)Illumina(

.)iPLEX(
ניסויי שדה שנערכו ע”י השו”ט בחנו 
מפלסטיק  קריאים  אוזן  תגי  עמידות 
בתנאי הרפת והמרעה בארץ. השרידות 
השנתית שאיתרנו היתה נמוכה מהצפוי 
)0.9( על בסיס מבחן שדה ארוך טווח 
)מעל שלוש שנים(. מבנה התג וממשק 
כגורמי מפתח בשיעור  העולים התגלו 
 .)Seroussi et. al., 2011( השרידות 

יסימון כפול בתג אוזן קריא, בתקן אירו
פאי, כתחליף לתג המתכת הממשלתי 
תגים  לחידוש  ממשק  וביסוס  היחיד, 
ליישום  הכרחיים  צעדים  הינם  שאבדו, 
תגים אלה. למרות האמור, החלפת תגי 

יהמתכת בתגים קריאים נחשבת כמה
לך כדאי עקב הנוחות שבקריאה. שילוב 
סימון גנטי בתגים אלה ישפר, אף יותר, 

את כדאיות הנהגתם.
ורתיעה  ברורים  בלתי  עבודה  נוהלי 

החקל במשרד  המקצועיים  יבגורמים 
הביאו  החוק  ביישום  הכרוך  מפני  אות 

יומביאים לעיכוב ניכר בהשלמת החקי
בקר.  סימון  חובת  חוק  קה של הצעת 

כן לרפתנים הרוצים להב ימומלץ על 
טיח את רכושם לנקוט צעדים עצמיים 

שבר מהעדר  רקמה  דגימות  ילאיסוף 
לעומת  זניחה  שעלותו  איסוף  שותם. 
צורך  של  במקרה  שנגרמים  הקשיים 
בהוכחת בעלות או זיהוי אבהות כאשר 

בן הבקר כבר אינו ברשות החקלאי.
מובאות:

 Seroussi E, Yakobson E, Garazi
 S, Oved Z, Halachmi I. )2011( J

.Dairy Sci. 94:5533-5535
הכנס   – תקצירים  חוברת  המקור: 

למדעי הבקר.

התמונה להמחשה בלבד. צילום: נאור רהב
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הקשר בין מחלות 
המלטה לתנובות 

חלב יומיות ב-180 יום 
הראשונים בתחלובה 

ברפתות ישראליות
| מאת: רותם אמיתי1* ומיכאל ואן סטרטן1,2

1בית הספר לווטרינריה ע”ש קורט, הפקולטה לחקלאות ולימודי הסביבה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2”החקלאית”, קיסריה

המקור: חוברת תקצירים של הכנס ה-24 למדעי הבקר | 

מחלות המלטה )עצירת שליה, דלקת 
המס ברפתות  נפוצות  וקטוזיס(  ירחם 

חריות בכל העולם. על מנת לחשב את 
מחלות  של  והמניעה  הטיפול  כדאיות 
אלו, חשוב לאמוד את הנזק שהן גורמות 
שקילות  בנתוני  שימוש  החלב.  לתנובת 
מאפשר  לא  זו  למטרה  חודשית  חלב 
לאמוד בדיוק רב את משך זמן הפגיעה. 
מאידך, שימוש בתנובת חלב מצטברת 
אם  בעיקר  התמונה,  את  לעוות  עלול 
מחלת המלטה מסוימות פוגעת בפרות 

עם פוטנציאל תנובה גבוה יותר.
מטרת עבודה זו הייתה לכמת עד מתי 
המלטה  מחלות  פוגעות  מידה  ובאיזו 
שונות בתנובת החלב היומית של פרות 

יחלב ברפתות שונות בארץ, בעזרת שי
מוש בתנובות חלב יומיות.

נוחות  כמדגם  שנבחרו  רפתות   12 ב 
עד   1 מיום  יומית  תנובה  נתוני  נשלפו 
שהמליטו  לפרות  בתחלובה,   180 יום 
בין מרץ 2010 למרץ 2011. נתונים אלו 
מוזגו עם נתוני בריאות ופוריות מקובצי 
רפואת העדר של “החקלאית”. בניתוח 
105 מדיי  נכללו רק פרות עם לפחות
של  היומית  התנובות  יומיות.  חלב  דות 

יכל פרה הוחלקו תחילה בעזרת פונק
צית החלקה, ולאחר מכן נותחו בעזרת 
מודלים ליניאריים המותאמים למדידות 

יחוזרות. משתנים שנכללו במודל הסו

חודש המדידה,  היו: שנת המדידה,  פי 
ההמלטה,  חודש  הרפת,  המדידה,  יום 
מספר התחלובה, עצירת שליה, דלקת 

ירחם, קטוזיס, והאינטראקציות הרלוונ
טיות בין משתנים אלו. הניתוח התבצע 

למבכירות ולפרות בנפרד.
תנובות   656,628 כלל  הניתוח הסופי 
חלב יומיות מ 1,228 מבכירות ו 2,456 

יפרות בוגרות. עצירת שליה )ע”ש( או
רחם  דלקת  מהפרות,   8.4% ב  בחנה 
 19.3% ב  וקטוזיס   44.2% ב  )ד”ר( 
בעלי  אומדנים   .)1 )טבלה  מהפרות 
מובהקות  בעלות  נחשבו   P<0.05 ערך 

חו התנובה  הפרשי  וכל  יסטטיסטית, 
שבו ביחס לפרות ללא מחלת המלטה 
ובתקנון לאפקט של מחלות ההמלטה 
נפגעה  ע”ש  עם  במבכירות  האחרות. 
תנובת החלב עד יום 24 בתחלובה והן 
איבדו במצטבר 48 ק”ג חלב. מבכירות 
 79 יום  עד  חלב  פחות  הניבו  ד”ר  עם 
ק”ג   105 במצטבר  ואיבדו  בתחלובה 
יותר  חלב. מבכירות עם קטוזיס הניבו 
באופן  אך  הימים   180 כל  משך  חלב 
 5 יום  עד   1 מיום  סטטיסטי  מובהק 
75 עד יום 180. בתקוי  בתחלובה, ומיום

מספר  פי  על  השונות  ההמלטה  מחלות   .1 טבלה 
התחלובה בפרות שהשתתפו במחקר

ג חלב פחות " ק374במצטבר ,  בתחלובה154 עד יום 1הניבו פחות חלב מיום  ש"עפרות עם 

ולאחר מכן ,  בתחלובה89 עד יום 1הניבו פחות חלב מיום  ר"דפרות עם . ש"עמפרות ללא 

פרות עם . ג חלב" ק201אלו איבדו פרות , במצטבר.  בחלובה162בימים שונים עד יום 

מיום .  בתחלובה4 עד יום 1 מיום ללא קטוזיסב בהשוואה לפרות קטוזיס הניבו יותר חל

 פרות עם הניבו 180 עד יום 67מיום . ג חלב" ק48 איבדו פרות עם קטוזיס 48 עד יום 11

בתקופה זו . קטוזיס יותר חלב מפרות ללא קטוזיס אך ההפרש לא היה מובהק בכל הימים

  .)1איור  (ג" ק37ההפרש המצבר עם מובהקות סטטיסטית היה 

, במבכירות. עצירת שליה ודלקת רחם פגעו בתנובת החלב היומית של מבכירות ופרות

הבדל זה נובע מההבדל שייתכן . פרותל והיה קטן יותר בהשוואה זמןהנזק נמשך פחות 

 ש"לעהנזק הרב המיוחס . בחומרת מאזן האנרגיה השלילי ששתי אוכלוסיות אלו חוות

 ש"עייתכן שפרות שאובחנו עם מחלה זו מייצגות פרות עם : בעבודה זו יכול לנבוע מהטיה

הניבו מבכירות עם קטוזיס . ר"דחמורה שהגיעו לרופא ולא קיבלו לאחר מכן אבחנה של 

בעוד שפרות ,  הימים הראשונים בתחלובה180יותר חלב ממבכירות ללא קטוזיס משך כל 

 אך לאחר מכן הניבו יותר חלב , בתחלובה48 ליום 11עם קטוזיס הניבו פחות חלב בין יום 

מתבצע בהיקף שונה ועם  יתכן שניוד השומנים המוגבר לאחר המלטה .מפרות ללא קטוזיס

  .פרותובבמבכירות שונות השלכות מטבוליות 

  מחלות ההמלטה השונות על פי מספר התחלובה בפרות שהשתתפו במחקר. 1טבלה 

סה"ככןלאסה"ככןלאסה"ככןלא
11,158701,2285536751,2281,0441841,228

%94.35.745.055.085.015.0
282764891566325891756135891

%92.87.263.536.584.915.2
359457651415236651514137651

%91.28.863.836.379.021.0
4≤796118914521393914660254914

%87.112.957.043.072.227.8
3,3753093,6842,0551,6293,6842,9747103,684סה"כ

%91.68.4100.055.844.2100.080.719.3100

קטוזיסדלקת רחםעצירת שליה תחלובה
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פה זו הניבו מבכירות עם קטוזיס 171 
ק”ג חלב יותר ממבכירות ללא קטוזיס 

)איור 1(.
פרות עם ע”ש הניבו פחות חלב מיום 
במצטבר  בתחלובה,   154 יום  עד   1
374 ק”ג חלב פחות מפרות ללא ע”ש. 
פרות עם ד”ר הניבו פחות חלב מיום 1 
עד יום 89 בתחלובה, ולאחר מכן בימים 
162 בחלובה. במצטבר,  יום  שונים עד 
201 ק”ג חלב. פרות  אלו  איבדו פרות 
יותר חלב בהשוואה  עם קטוזיס הניבו 
 4 יום  1 עד  לפרות ללא קטוזיס מיום 
איבדו   48 יום  עד   11 מיום  בתחלובה. 
מיום  חלב.  ק”ג   48 קטוזיס  עם  פרות 

הניבו פרות עם קטוי  180 יום  עד   67
זיס יותר חלב מפרות ללא קטוזיס אך 
הימים.  בכל  מובהק  היה  לא  ההפרש 

זו ההפרש המצבר עם מוב יבתקופה 
)איור  ק”ג   37 היה  סטטיסטית  הקות 

.)1
פגעו  רחם  ודלקת  שליה  עצירת 

מבכי של  היומית  החלב  יבתנובת 
נמשך  הנזק  במבכירות,  ופרות.  רות 
בהשוואה  יותר  קטן  והיה  זמן  פחות 

מה נובע  זה  שהבדל  ייתכן  ילפרות. 
יהבדל בחומרת מאזן האנרגיה השלי

חוות. הנזק  לי ששתי אוכלוסיות אלו 
יכול  זו  בעבודה  לע”ש  המיוחס  הרב 

לנבוע מהטיה: ייתכן שפרות שאובחנו 
עם מחלה זו מייצגות פרות עם ע”ש 
קיבלו  ולא  לרופא  שהגיעו  חמורה 
לאחר מכן אבחנה של ד”ר. מבכירות 

יותר חלב ממבכי הניבו  יעם קטוזיס 
רות ללא קטוזיס משך כל 180 הימים 
שפרות  בעוד  בתחלובה,  הראשונים 
יום  בין  עם קטוזיס הניבו פחות חלב 
11 ליום 48 בתחלובה, אך לאחר מכן 
הניבו יותר חלב מפרות ללא קטוזיס. 
לאחר  המוגבר  השומנים  שניוד  יתכן 
ועם  שונה  בהיקף  מתבצע  המלטה 
השלכות מטבוליות שונות במבכירות 

ובפרות.

איור 1. תנובת חלב למבכירות )ימין( ופרות )שמאל( עם קטוזיס וללא קטוזיס 

ג חלב פחות " ק374במצטבר ,  בתחלובה154 עד יום 1הניבו פחות חלב מיום  ש"עפרות עם 

ולאחר מכן ,  בתחלובה89 עד יום 1הניבו פחות חלב מיום  ר"דפרות עם . ש"עמפרות ללא 

פרות עם . ג חלב" ק201אלו איבדו פרות , במצטבר.  בחלובה162בימים שונים עד יום 

מיום .  בתחלובה4 עד יום 1 מיום ללא קטוזיסב בהשוואה לפרות קטוזיס הניבו יותר חל

 פרות עם הניבו 180 עד יום 67מיום . ג חלב" ק48 איבדו פרות עם קטוזיס 48 עד יום 11

בתקופה זו . קטוזיס יותר חלב מפרות ללא קטוזיס אך ההפרש לא היה מובהק בכל הימים

  .)1איור  (ג" ק37ההפרש המצבר עם מובהקות סטטיסטית היה 

, במבכירות. עצירת שליה ודלקת רחם פגעו בתנובת החלב היומית של מבכירות ופרות

הבדל זה נובע מההבדל שייתכן . פרותל והיה קטן יותר בהשוואה זמןהנזק נמשך פחות 

 ש"לעהנזק הרב המיוחס . בחומרת מאזן האנרגיה השלילי ששתי אוכלוסיות אלו חוות

 ש"עייתכן שפרות שאובחנו עם מחלה זו מייצגות פרות עם : בעבודה זו יכול לנבוע מהטיה

הניבו מבכירות עם קטוזיס . ר"דחמורה שהגיעו לרופא ולא קיבלו לאחר מכן אבחנה של 

בעוד שפרות ,  הימים הראשונים בתחלובה180יותר חלב ממבכירות ללא קטוזיס משך כל 

 אך לאחר מכן הניבו יותר חלב , בתחלובה48 ליום 11עם קטוזיס הניבו פחות חלב בין יום 

מתבצע בהיקף שונה ועם  יתכן שניוד השומנים המוגבר לאחר המלטה .מפרות ללא קטוזיס

  .פרותובבמבכירות שונות השלכות מטבוליות 

  מחלות ההמלטה השונות על פי מספר התחלובה בפרות שהשתתפו במחקר. 1טבלה 

סה"ככןלאסה"ככןלאסה"ככןלא
11,158701,2285536751,2281,0441841,228

%94.35.745.055.085.015.0
282764891566325891756135891

%92.87.263.536.584.915.2
359457651415236651514137651

%91.28.863.836.379.021.0
4≤796118914521393914660254914

%87.112.957.043.072.227.8
3,3753093,6842,0551,6293,6842,9747103,684סה"כ

%91.68.4100.055.844.2100.080.719.3100

קטוזיסדלקת רחםעצירת שליה תחלובה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   עם קטוזיס וללא קטוזיס) שמאל(רות ופ) ימין(תנובת חלב למבכירות . 1איור 
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ג חלב פחות " ק374במצטבר ,  בתחלובה154 עד יום 1הניבו פחות חלב מיום  ש"עפרות עם 

ולאחר מכן ,  בתחלובה89 עד יום 1הניבו פחות חלב מיום  ר"דפרות עם . ש"עמפרות ללא 

פרות עם . ג חלב" ק201אלו איבדו פרות , במצטבר.  בחלובה162בימים שונים עד יום 

מיום .  בתחלובה4 עד יום 1 מיום ללא קטוזיסב בהשוואה לפרות קטוזיס הניבו יותר חל

 פרות עם הניבו 180 עד יום 67מיום . ג חלב" ק48 איבדו פרות עם קטוזיס 48 עד יום 11

בתקופה זו . קטוזיס יותר חלב מפרות ללא קטוזיס אך ההפרש לא היה מובהק בכל הימים

  .)1איור  (ג" ק37ההפרש המצבר עם מובהקות סטטיסטית היה 

, במבכירות. עצירת שליה ודלקת רחם פגעו בתנובת החלב היומית של מבכירות ופרות

הבדל זה נובע מההבדל שייתכן . פרותל והיה קטן יותר בהשוואה זמןהנזק נמשך פחות 

 ש"לעהנזק הרב המיוחס . בחומרת מאזן האנרגיה השלילי ששתי אוכלוסיות אלו חוות

 ש"עייתכן שפרות שאובחנו עם מחלה זו מייצגות פרות עם : בעבודה זו יכול לנבוע מהטיה

הניבו מבכירות עם קטוזיס . ר"דחמורה שהגיעו לרופא ולא קיבלו לאחר מכן אבחנה של 

בעוד שפרות ,  הימים הראשונים בתחלובה180יותר חלב ממבכירות ללא קטוזיס משך כל 

 אך לאחר מכן הניבו יותר חלב , בתחלובה48 ליום 11עם קטוזיס הניבו פחות חלב בין יום 

מתבצע בהיקף שונה ועם  יתכן שניוד השומנים המוגבר לאחר המלטה .מפרות ללא קטוזיס

  .פרותובבמבכירות שונות השלכות מטבוליות 

  מחלות ההמלטה השונות על פי מספר התחלובה בפרות שהשתתפו במחקר. 1טבלה 
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עורך דין תומר שוורץ ממושב שדמות דבורה שבגליל התחתון היה עד לאחרונה 
כבן  חקלאית.  ופשיעה  רכוש  עבירות  תחום  ראש  צפון,  מחוז  בפרקליטות  תובע 
היבול  הבקר,  בגנבי  למלחמה  התמסר  הוא  רפתן,  אביו  חקלאים,  למשפחת 
והטרקטורים. לאחר ששינה את ההתייחסות בבתי המשפט לפשיעה החקלאית, 

הוא פרש מהפרקליטות, פתח משרד עצמאי ועבר להגן על החשודים בגניבות

הצהרת תובע

| מאת: נחמן גלבוע | 

יעיון בגיליון ההרשעות של מ’, בן מי
בצפון,  הכפרים  אחד  תושב  עוטים 
מגלה כי הפשיעה הייתה לו דרך חיים. 
14, עד שנת  החל מ-1992, בהיותו בן 
 12 והורשע  לדין  הועמד  הוא   ,2005
פעמים. הוא גנב עזים, כבשים, טלאים 
ועגלים, נהג ללא רישיון, תקף שוטרים, 
התפרץ לבית, גנב כלי רכב והטריד עד, 
והעונשים שגזר עליו בית המשפט היו 

מגוחכים.
בסכו נקנס  החקלאיות  הגניבות  יעל 

אלף  עד  שקלים   400  - פעוטים  מים 
שקלים, על שאר העבירות נידון לשישה 
חודשי עבודות שירות, למספר תקופות 
של מאסר על תנאי, לשתי תקופות של 

ולשנת  כל אחת  חודשי מאסר  תשעה 
מאסר.

מ’  העבריין  על  שהוטלו  המאסרים 
התקיימו בחפיפה עם עונשי מאסר על 
תנאי שהופעלו נגדו. בסך הכול, משנת 
92’, שבה החל לבצע עבירות כקטין, מ’ 
30 חודי  ריצה את עונשיו בכלא במשך
שים בלבד, בגין 12 תיקים ב-13 שנים.
פרקי של  צפון  מחוז  הקים   2005 -ב
שיתמקד  מיוחד  צוות  המדינה  ליטות 

ופ רכוש  עבירות  בתחומים  יבתביעות 
באו פברואר  בחודש  חקלאית.  ישיעה 

שהשתחרר  לאחר  קצר  זמן  שנה,  תה 
ימהכלא, מ’ ואחיו גנבו שתי עגלות מקי

בוץ מרחביה, שחטו אותן והעבירו אותן 

לאטליז מאולתר באמצעות רכב גנוב.
ההליכים,  תום  עד  נעצר  הוא  הפעם 
המשפט  בית  ידי  על  שאושר  מעצר 

פרקל ידי  על  שהוגש  בערר  יהעליון 
חוד וארבעה  שנים  לשלוש  ונידון  ייטו, 

שי מאסר, וכן למאסר על תנאי שאינו 
יחופף את תקופת המאסר בפועל, לפ

סילת רישיון נהיגה, לקנס כספי ולפיצוי 
תקופת  מלוא  את  ריצה  מ’  הנפגעים. 
הפרקליטות  התנגדות  בשל  המאסר 
 ,2008 במאי  השתחרר  עונשו,  לקיצור 
וכבר בנובמבר התפרץ לבית ברמת ישי 
וגנב את כלי הרכב של בעל הבית. הוא 

ינעצר שוב עד תום ההליכים, נידון למא
סר בפועל של שלוש שנים וחצי, ריצה 



45 הרפת והחלב דצמבר 2012

בחודש  והשתחרר  במלואו  העונש  את 
שעברו  השנים  בשבע   .2012 מארס 
מ-2005 עד 2012, נפתחו נגד מ’ שני 
הוא  אותה תקופה  ובכל  בלבד,  תיקים 

היה מחוץ לכלא חמישה חודשים.
סיפורו של מ’ מובא על ידי עורך דין 
תומר שוורץ, עד לאחרונה ראש תחום 

יעבירות רכוש ופשיעה חקלאית בפרק
הדוגמאות  משלל  כאחת  צפון,  ליטות 

החקל לפשיעה  בהתייחסות  ילהבדל 
אית לפני ואחרי הקמת הצוות שבראשו 
עמד. עמו פעלו בצוות שני פרקליטים 

ינוספים. לפגישה שלנו בבית קפה ביו
קנעם הוא מגיע לבוש בחליפה ומצויד 
לי  יראה  הוא  המסך  על  נייד.  במחשב 
על  בהרצאות  אותו  המשמשת  מצגת 

תחום עיסוקו.
)38(, נשוי לשירלי  עו”ד תומר שוורץ 
ואב לשלושה ילדים, התמסר למלחמה 
בפשיעה החקלאית ולא במקרה - הוא 
בן למשפחת חקלאים, אביו רפתן. הוא 
נולד במושב חצבה שבערבה, בגיל שנה 

יוחצי עבר עם הוריו למושב שדמות דבו
רה שבגליל התחתון, ושם הוא מתגורר 
)“בחמש  היום  עד  ההורים  בית  לצד 

לי שלוש פע יהשנים האחרונות פרצו 
מים הביתה”(. בתיכון למד בבית הספר 
יחידות  ארבע  לי  )“יש  כדורי  החקלאי 
בגרות במקצוע הרפת”(, ב-2001 סיים 
חיפה  באוניברסיטת  משפטים  לימודי 
בפרקליטות  התמחות  עשה  וב-2002 
צפון, בשנתיים שלאחר מכן היה תובע 

משטרתי בנצרת.
לפרקליטות  חזר   2005 בתחילת 
המחוז  פרקליטת  אל  פנה  ואז  צפון 
ואמר  פריימן,  סילביה  דין  עורכת  דאז, 

האז של  האישי  הביטחון  שמצב  ילה 
הגורמים  ושאחד  רע,  בכי  הוא  רחים 
הרכוש  עבירות  הוא  לכך  העיקריים 
שמהן הם סובלים. “הסברתי לה, שזה 
הוא  הגנבים  את  לתפוס  נכון שהסיכוי 
פי  “על  שוורץ.  אומר  נמוך”,  מאוד 
9% מהגנבים  הסטטיסטיקה דאז, רק 

שח אמרתי  אבל  לדין,  והובאו  ינתפסו 
של  גורם  הזו  למשוואה  להכניס  ייבים 
הרתעה חריפה, כדי שהגנב יידע שאם 
ואולי  בחומרה,  ייענש  הוא  ייתפס  הוא 
זה יקטין את המוטיבציה שלו להמשיך 

לעסוק במקצוע הזה”.
להקים  הוחלט  הפנייה,  בעקבות 
עבירות  מחלקת  צפון  בפרקליטות 
רכוש נפרדת, עו”ד שוורץ מונה לעמוד 
בראשה וקיבל את ברכת הדרך. תמונת 
בתחום  ולצוותו  לו  שהתגלתה  המצב 
והפשיעה  הרכוש  בעבירות  הטיפול 

“העונ ביותר.  קשה  הייתה  יהחקלאית 
שים שהוטלו על נאשמים היו מגוחכים. 
כתבי האישום הוגשו בהליך רגיל, ללא 

ימעצר, והעונשים נעו סביב קנסות בס
כומים קטנים, עבודות שירות או מאסר 

הייתה  לא  בכלל  ההרתעה  תנאי.  על 
קיימת.

שבזמן  לנו,  סיפר  המתלוננים  “אחד 
שגבו ממנו עדות בתחנת המשטרה על 
גניבה שחווה, הוא כבר ראה את הגנב 
חקירה  אחרי  המשטרה  מתחנת  יוצא 
שוחררו  שנאשמים  מקרים  היו  קצרה. 
גניבה  מבצעים  נתפסו  ומיד  בערבות, 
נוספת. זה נראה שאף אחד לא מתכוון 
ובמשלח  בפעילותם  לגנבים  להפריע 

ידם”.
דוגמאות  כמה  מהמצגת  בוחר  הוא 
על  שהוטלו  בעליל,  קלים  דין  לפסקי 
בצפון  חקלאיות  בעבירות  נאשמים 
ובמחוזות אחרים גם לאחר   ,2005 עד 
מכן, למרות שכבר ב-1996 החמיר בית 
המחוקקים את הענישה על גניבת בקר 
ומקנה, והיא הפכה מעבירה מסוג עוון 

לעבירה מסוג פשע.
בחדרה  המשפט  בית  גזר  ב-2005 
עם  שגנב  ערה,  ואדי  אזור  תושב  על 
גליקסון,  מכפר  פרות   15 שותפיו  שני 
עם  שחפפו  מאסר,  חודשי  שלושה 
על  עת  באותה  שריצה  מאסר  עונשי 
ללא  יצא  הוא  כלומר  קודמת,  עבירה 
עליו  הוטל  הכספי,  בצד  נוסף.  עונש 
לחתום על ערבות כספית בסך 3,000 
ייתפס מבצע  שקל, שתמומש רק אם 
תושבים  שני  על  שוב.  עבירה  אותה 
לדין  שהועמדו  בצפון,  הכפרים  מאחד 
בגין שורה של עבירות בתחום החקלאי 
שביצעו, ובהן גניבת חיטה, שתי גניבות 

יבקר מנווה איתן, גניבת טרקטור ממגי
דו והרעלת כלבים למוות בניסיון לגנוב 
ב-2003  הטיל  עדשים,  בתל  כבשים 
על  מאסר  עונש  בנצרת  משפט  בית 

תנאי וקנס כספי נמוך.
בלתי-חוקי  שוהה  נוסף,  במקרה 
נידון  ניר,  מהשטחים שגנב בקר מבית 
גת,  בקריית  המשפט  בבית  ב-2007 

פרק של  פעילותה  בתחום  יהנמצא 

מאסר.  חודשי  לארבעה  דרום,  ליטות 
משפט  בית  שחרר  אחר,  במקרה 

שהואש שטחים  תושבי  שני  יברחובות 
בערוער  בית  למעצר  בקר  בגניבת  מו 
שבנגב, ותוך זמן קצר הם נמלטו משם 

ולא השאירו עקבות.
את  לתסכל  יכולות  כאלו  דוגמאות 
השוטרים, שרואים איך המאמץ שלהם 

לתפוס את הגנבים יורד לטמיון.
הוא  השוטרים  של  התפקיד  “נכון. 
ראיות,  ולאסוף  הגנבים  את  לתפוס 
את  לגזור  הוא  השופטים  ותפקיד 
הדין. ברגע שהפרקליטות, שהיא הגוף 
את  לוקחת  במדינה,  הבכיר  התביעתי 
המושכות בתחום הפשיעה החקלאית, 
זה מיד מעלה את הרמה בטיפול בתיק 
ובענישה. אם המשטרה יודעת שיש לה 

יפרקליט שילווה אותה, יטפל בתיק ויי
קח אותו קדימה לעונשים יותר חמורים, 
בהכרח המוטיבציה של יחידות השטח 

והחקירה של המשטרה עולה.
תרם  שלי  הצוות  ושל  שלי  “הליווי 
להגשת  ועזר  ראיות,  של  נכון  לאיסוף 
כתבי אישום בתיקים שבעבר, במקרים 
דומים, לא הגיעו בכלל לפענוח. יחידת 
להילחם  שנועדה  המשטרה,  של  ארז 
בפשיעה חקלאית, פעלה בצפון משנת 
1999, אבל ההישגים שלה עד 2005 היו 
מוגבלים. מאז שאנחנו נכנסנו לתמונה 

חל שיפור עצום במצב”.
באיזו דרך ליוויתם את המשטרה?

שהתגל מרגע  צמוד.  ליווי  היה  י“זה 
תה גניבה חקלאית, גם אם זה בשתיים 
בלילה, הייתי מקבל טלפון ולפעמים גם 

השוט את  מנחה  הייתי  לשטח.  ימגיע 
לה מה  על  לתפוס,  ראיות  איזה  ירים 

קפיד, ואיך לחפש את החשודים. ברוב 
המקרים, השוטרים הגיעו לזירה אחרי 
צריכים  והיינו  הסתלקו,  כבר  שהגנבים 

לבנות את התיק כמעט מאפס.

עגל שחוט במכונית גנובה. המכונית הוגדרה כ”טוטל לוסט”   צילום: פרקליטות מחוז צפון
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הזו,  השנה  מתחילת  תיק  “לדוגמה, 
במושב  ממשק  כבשים   120 גנבו  שבו 

ישרונה שבגליל התחתון. הגניבה התגל
יתה בשעת בוקר, כשהגנבים כבר התר

חקו מהמקום. נזכרתי שראש המועצה 
בצומת  מצלמה  התקין  תבור  בכפר 

ישממנו נוסעים אל מושב שרונה. החו
קרים הלכו למועצה וראו שבשעה 3:37 
בדרך  בצומת  משאית  עברה  בלילה 
לשרונה, וכעבור רבע שעה עברה שוב, 

יבכיוון ההפוך. את המשאית הזאת הכ
רנו ברמה המודיעינית, כקשורה לביצוע 

גניבות חקלאיות.
מח הקימה  ארז  יחידת  י“למחרת, 

יחזרו  שהגנבים  בהנחה  בצפון,  סומים 
לבצע גניבה נוספת עם אותה משאית. 
התגלתה המשאית  בלילה   3 בסביבות 
ליד  נתפסה  מעקב  ולאחר   ,6 בכביש 
מושב אחיהוד כשעליה שני טרקטורים 
גנובים מהמושב. בסופו של דבר, הוגש 

יבתיק הזה כתב אישום נגד שבעה גנ
והשטחים,  ירושלים  מזרח  מאזור  בים 
שמבוסס על החקירה של הגנבים ועל 

הראיות שנאספו בשטח”.
בצ רק  התבצע  הזה  המיוחד  יהליווי 

פון?
“כן. היינו מחלקה ייחודית שקמה רק 
דרום,  בפרקליטות  צפון.  בפרקליטות 
החקלאית  הפשיעה  שממדי  אף  על 

יותר, הטיפול המשיך לה גדולים  ישם 
ייות באחריות לשכת התביעות, ללא לי

ווי מיוחד והתמחות בתחום הזה.
“הליווי שלנו העלה את איכות החקירה 
במשטרה. למשטרה יש משאבים מאד 
מוגבלים, והיא לא תשקיע במקום שבו 

יהיא לא מצליחה לקצור הצלחות. בע
במדובבים,  שימוש  נעשה  אתנו  בודה 
שזה כלי משטרתי מאוד יקר, בהאזנות 

יסתר ובמסוקים. היה לנו מקרה של גני
בת טרקטורים ב-2009 מרמת השופט, 
שבו האזנו לגנבים ועקבנו אחריהם עם 
מסוק עד שעצרנו אותם. בתיק הזה יש 
מהמסוק  וצילום  השיחות,  של  תמלול 

בשעת מעשה”.
השתמשתם גם בבדיקות די-אן-אי?

“כן. למרות שמדובר בבדיקות יקרות, 
בתחום  שימוש  בהן  עשו  לא  שבעבר 

יהרכוש, השתמשנו בבדיקות כאלו כש
היינו צריכים ראיות לפענוח גניבות. היה 
עגלים  גניבת  של  ב-2006  מקרה  לנו 

למרות שה כינרת, שפוענח  ימקבוצת 
בעליות  העגלים  את  השליכו  גנבים 
של פורייה, לאחר שהבינו שרשמו את 

מספר הרכב שלהם.
ועצ העגלים  את  י“המשטרה תפסה 
הכ הם  כדורי.  באזור  הגנבים  את  ירה 

חישו את הגניבה וטענו שהגיעו מאזור 
אחד  של  חולצה  על  אבל  ערה,  ואדי 

ימיושבי הרכב נתגלו כמה שערות חשו
די-אן- לבדיקת  נשלחו  השערות  דות. 

אי והתגלתה התאמה ביניהן לבין אחד 
העגלים”.

צפון  פרקליטות  בהתייחסות  השינוי 
את  מיד  הניב  לא  החקלאית  לפשיעה 
המשפט.  בבתי  המקוות  התוצאות 
על  בתמיהה  שם  הסתכלו  בתחילה, 
כתובעים  שהגיעו  הפרקליטות,  אנשי 
שתי  או  כבשים  שני  גניבת  על  בתיק 
עגלות. עו”ד שוורץ ואנשיו לא הסתפקו 
גם  הם  אישום,  כתבי  ובהגשת  בניסוח 

ידאגו להעלות לדוכן העדים את החק
לאים נפגעי העבירות.

מיסוד  חקלאי  משפט  לבית  “הבאנו 
המעלה, שבלילה אחד גנבו לו שלושה 
יבין  המשפט  שבית  רצינו  טרקטורים. 
מה המשמעות של גניבה כזאת, שהיא 
יום  לא כמו גניבת רכב פרטי, שבאותו 
הסברנו  חילופי.  רכב  לך  מביאים  כבר 

ישזה כלי עבודה שאין לו תחליף, ושחב
רות הביטוח גובות בגלל המצב הפרוץ 

ימחירי פוליסה מרקיעי שחקים, שלחק
לאי לא משתלם לבטח את הטרקטור 
כל  את  ביטוחי.  כיסוי  ללא  נותר  והוא 
הדברים האלו בית המשפט לא הכיר. 
רוב השופטים מגיעים מהמגזר העירוני, 
ולא מכירים את סדר היום המפרך של 
החקלאי, את העובדה שהציוד החקלאי 

ינמצא תחת כיפת השמים, ואת המש
מעויות של גניבה עבור חקלאי כזה.

משמוליק  ביקשתי  אחר,  “במקרה 
הצהרת  לכתוב  פינס  מכפר  ניסנקורן 

ינפגע, שבה הוא מתאר את הנזק שנג
רם לו כשגנבו לו עגלים. הוא תיאר את 
הלילות שבהם הוא שוכב במארבים ליד 
הקשה  הנפשית  הפגיעה  את  הרפת, 

יבעקבות העובדה שהאזור הפך למא
רב פרוע, ובית המשפט ציטט קטעים 
וגזר  הדין  בפסק  שלו  ההצהרה  מתוך 

על הגנבים חמש שנות מאסר”.
עם הזמן, בזכות ההתייחסות הרצינית 
שהניבה  והמשטרה,  הפרקליטות  של 
גם  והעלתה  יותר  איכותיות  ראיות  גם 
העבירות  לחומרת  ביחס  התודעה  את 
כלפי החקלאים – עלה גם רף הענישה 

עבי תיקי  על  בצפון  המשפט  יבבתי 
שוב  שולף  שוורץ  עו”ד  רות חקלאיות. 
עושה  שהוא  כפי  מהמצגת,  דוגמאות 
בהרצאות בפני אנשי משטרה וארגונים 

שונים.
מהמי עזים   200 נגנבו   2009  בינואר

שק של משפחת אברוצקי בעין כמונים, 
יוהנאשמים שהיו עצורים עד תום הה

ליכים קיבלו עונשי מאסר בפועל - בין 
ישנתיים וחצי לארבע שנים וחצי, ותש

פיצוי לבעלי המשק בסך עשרות  לום 
אלפי שקלים. במקרה אחר, קיבל ראש 
חוליית גנבי כבשים, שהואשמה במספר 
גניבות, עונש מאסר של למעלה משש 
רגילה”,  “עונש חמור בצורה לא  שנים. 
בטוח  היה  הזה  “האיש  שוורץ.  מסביר 

שהוא משתחרר בתום החקירה. מאסר 
ישל למעלה משש שנים זה עונש בל

שהפשיעה  העובדה  לנוכח  תי-נתפס, 
החקלאית תופסת פחות מ-2% מנפח 

שבעק חושב,  אני  בישראל.  יהפשיעה 
להעלאת  במסע  שלנו  ההצלחה  בות 
פרופורציה  חוסר  נוצר  הענישה,  רף 
כשגנב כבשים מקבל שש שנות מאסר 

ודוקר במועדון מקבל שנתיים”.
ני השופט  מרמת  הטרקטורים  יגנבי 

שנה  בין  שמשכם  מאסר  לעונשי  דונו 
וחצי לשלוש שנים וחצי. על גונבי עגלים 
שנתיים  נגזרו  יקום  ומקיבוץ  מכינרת 

יוחודשיים עד שלוש שנים ותשעה חוד
העגלים  גניבת  של  “התיק  מאסר.  שי 
מכינרת ב-2010 לא היה מפוענח ללא 
ליווי צמוד של הפרקליטות. הרפתנים 

הגיעו בבוקר ורק אז גילו את הגניבה.
בזכות שתי פעו פוענח  הזה  י“התיק 

לות שעשינו: אחת, סמוך לשער הזרוע 
שמוביל לרפת נמצא חלק של משאית 

ישעשוי מבקליט, והצלחנו לעשות הת
יאמה של מומחה שהראתה מאיזו מש

אית הבקליט הזו נפלה. שנייה, הפנינו 
יאת יחידת ארז לכל תחנות הדלק ברד

יוס של 50 ק”מ מקבוצת כינרת, לחפש 
הלילה.  מאותו  משאית  של  צילומים 
בתחנת הדלק בתוך הכפר דבורייה הם 
מצאו צילום של המשאית עם העגלים 
היו  שיושביהם  אותה  שליווה  רכב  ושל 
היה  לא  כזה  תיק  בעבר,  לנו.  מוכרים 
מפוענח או שהיה נסגר מחוסר ראיות, 
ללא הגשת כתב אישום. אנחנו הצלחנו 

להביא את הגנבים לישיבה בכלא”.
עיקר העיסוק של אנשי הפרקליטות 
וציוד  מקנה  בקר,  גניבת  בתיקי  היה 
בכל  לפעול  החליטו  הם  אבל  חקלאי, 
תחום משיק ותבעו גם גנבים של דגים, 
הגישו  הם  כך  לדוגמה,  וירקות.  פירות 
תום  עד  למעצר  ובקשה  אישום  כתב 
שלושה  הואשמו  שבו  בתיק  ההליכים 
קילוגרם   500 בגניבת  טבריה  תושבי 

קיבוץ אפי ידגים מבריכות הדגים של 
מאסר  לעונשי  נידונו  הנאשמים  קים. 
בפועל, שהחמור שבהם הגיע לשנתיים 
חשוד  נתפס  שבו  אחר,  במקרה  וחצי. 
בגניבת 500 ק”ג רימונים ממטע ביסוד 
נידון לקרוב  המעלה בעת מעשה הוא 
למרות  בפועל,  מאסר  שנות  לשלוש 

שהיה בעל עבר נקי.
“הדוגמה הזו ממחישה עד כמה נושא 
הפשיעה החקלאית הפך לעניין מרכזי 
בבתי המשפט בצפון, עד שהם איבדו 
קצת את הפרופורציות”, אומר שוורץ. 

הדגש השופטת  בפני  י“כשעמדתי 
אבל  רימונים,  טון  בחצי  שמדובר  תי 
זה למונחים כספיים.  לא תרגמתי את 
החקלאי מקבל מהסוחרים או מרשתות 
השיווק בסביבות חמישה שקלים לק”ג, 



טיפוח לרווחיות
זה בגנים שלנו

"90% מהעדר שלנו
מוכלא התנובה גבוהה

הרווחיות עלתה"
אריק ומנחם קליין

בארותיים
הקטנת ההוצאות 

מגדילות את הרווח 
שלך מכל פרה וליטר 

חלב

"גנטיקה איכותית" 
המומחים שלך 
לשיפור הרווחיות

אל תאמין 

לשמועות בוא 

להתרשם מעובדות

לתיאום ביקורים ברפתות הדגמה 
יש להתקשר לאורלי 054-3396610

יותר פוריות  ·
פחות המלטות קשות  ·

פחות מחלות לאחר המלטה  ·
מצב גופני משופר יותר  ·

פחות דלקת עטין  ·
ועוד........  ·

אין ירידה בייצור החלב השנתי לפרה

הפרשאצלנושיאון

4,475 11,225₪ 15,700₪ ₪עלות - הזרעה+זרמה

2,500 ₪תוספת מחיר לעגלים בני שבוע

6,975 ₪תוספת רווח

אנחנו מספקים:
זרמת פרים באיכות שטח מוכחת  ·

תוכנית מסודרת של הזרעות  ·
לימוד הזרעה עצמית וליווי        ·

לאורך כל השנה
שיתוף פעולה עם וטרינרים/   ·

מזריעים פרטיים

אצלנו
אין בפוריות

תירוצים

טיפוח באמצעות הכלאות 
עם גזעי חלב שונים עובד !!!!!

תחשיב שנתי ל-50 חולבות בעדר



הרפת והחלב דצמבר 2012 48

ובסך הכול, היה לו נזק של 2,500 שקל. 
יבעבר, תיק בסכום כזה היה נסגר מחו
יסר עניין לציבור, אבל אני כתובע הבא

תי הצהרת נפגע עבירה של החקלאי, 
שבה הוא הסביר כמה הוא השקיע עד 
זאת,  למרות  הפרי.  את  לראות  שזכה 
מדובר בעונש חסר תקדים, שלפעמים 
נגרם  שבהם  בתיקים  ניתן  לא  אפילו 

נזק של מאות אלפי שקלים”.
כראיות  שהוצגו  שבמצגת,  התמונות 
מעוררות  החקלאית,  הפשיעה  בתיקי 
זעזוע גם בהיבט של צער בעלי חיים. 
באחת מהן נראים עגלים שנגנבו מכפר 
באזיקוני  אזוקים  כשפיותיהם  גליקסון 
שלא  כדי  סובארו,  במכונית  פלסטיק 
במהלך  הגנבים  את  יסגירו  ולא  יגעו 
הנסיעה. שוורץ היה מרוצה מהמהלך: 

י“ביקשתי מהשופטת לראות את התמו
נות האלו, וזה עשה את מרבית עבודת 
אחרת  תמונה  שוורץ.  מציין  התביעה”, 
שנגנבו  ראש  כרותי  עגלים  מראה 

שנגנ מכונית  בתוך  מרחביה  ימקיבוץ 
כשאותה  טבעון.  תושבת  מצעירה  בה 
צעירה ראתה את התמונה עם העגלים 
הייתה  לא  היא  וכתמי הדם,  השחוטים 
מוכנה לקבל בחזרה את הרכב הגנוב, 

המל תמורתו  את  לה  שילם  יוהביטוח 
אובדן מוחלט  כנהוג במקרים של  אה, 

)“טוטאל לוסט”(.
על  הענישה  ברף  שהתרחש  השינוי 
שנוצרו  והתקדימים  חקלאית  פשיעה 

יכתוצאה מכך הקלו על עבודת התבי
יעה בהמשך ועל עבודתו של עו”ד שוו

בית  בפני  ניצב  כתובע  “כשאתה  רץ: 
משפט ומבקש להחמיר בעונש של גנב 
להציג  ממך  מבקש  השופט  טרקטור, 
קודמות,  מפסיקות  תקדימים  בפניהם 

בפע התופעה.  חומרת  את  ישימחישו 

שאין  להודות  נאלצתי  הראשונות  מים 
את  שסרקתי  אחרי  כאלו,  תקדימים 
עד  חקלאית  בפשיעה  הדין  פסקי  כל 
שנת 2005. אנחנו הנחנו את התשתית 
להחמרה הזו, והיא קיבלה גיבוי של בית 

המשפט העליון.
“היום בית המשפט העליון מדבר על 
יש  מדינה,  כמכת  החקלאית  הפשיעה 
והדברים  חמורה  לענישה  תקדימים 
ברורים. כשאני התחלתי לצעוד בתלם 

הזה, זה היה תלם בשדה לא חרוש”.
הפירות  את  וקטף  זרע  שחרש,  אחרי 
בתחום שאליו נרתם, החליט עו”ד תומר 
בנובמבר  מהפרקליטות.  לפרוש  שוורץ 
בעפו פרטי  משרד  הקים  הוא  יהאחרון 

לה, יחד עם שניים מעמיתיו שפרשו גם 
הם מפרקליטות צפון. “זה לא היה מהלך 
קל עבורי”, הוא מתוודה - “המהלך הזה 
התבשל אצלי במשך כמה שנים, חככתי 
בעניין הזה ביני לבין עצמי, החלטתי שיש 
ילי מה לספר לנכדים על הישגיי בפרק

ליטות, את שלי עשיתי, והגיע הזמן לצאת 
במובן  מאתגרת  ומאוד  חדשה  לדרך 

המקצועי ולעשות לביתי”.
מקצועי  לקידום  אופק  לך  היה  לא 

בפרקליטות?
י“אין בלבי על הפרקליטות. הפרקלי
יטות זה גוף מפואר, גדלתי בו, התחנכ

ממנו,  ינקתי  יודע  שאני  מה  כל  בו,  תי 
ויש אומרים שהיה לי עתיד מכובד אילו 

זאת, החלטתי כשה בכל  בו.  ינשארתי 
לבחור בפרקטיקה  אישי  לצומת  געתי 

פרטית בתחום שהתמחיתי בו”.
אז עכשיו תגן באותו להט על הגנבים 

שבמשך שבע שנים רדפת אותם.
עצמי  את  אמצא  שאני  כנראה  “נכון. 
לאסוף  יצליחו  אם  הגנבים  על  מגן 
מבחינה  לדין.  אותם  ולהעמיד  ראיות 

מענ פחות  לא  אתגר  זה  ימקצועית, 
מה  הרבה  לי  ויש  אותם,  מלתבוע  יין 
השנים,  במהלך  כסניגור.  גם  לתרום 
הבנתי שהפרקליטות היא לא רק לבן, 
והצד השני הוא לא רק שחור. פגשתי 
במזיד  לא  שנעשות  עוולות,  מעט  לא 
שהיא  התביעה,  הפרקליטות.  ידי  על 
גוף מאוד גדול, לעתים דורסני, לעתים 

יפוגע באנשים שלא היו אמורים להיפ
ולכן חשוב לכולנו שגם לצד השני  גע, 

יהיה ייצוג משפטי טוב והולם.
יש  הנאשמים  שבין  להבין,  “חשוב 

יהרבה אנשים שמצאו את עצמם עצו
רים ועומדים לדין, כשהם באמת חפים 
הסטטיסטיקה  דבר.  עשו  ולא  מפשע 

שמו אלו  של  המכריע  שרובם  ימראה 
מבלי  יוצאים  ונעצרים  לחקירה  באים 

ישמוגש נגדם כתב אישום. זה יכול לק
רות לכל אחד מאתנו שימצא את עצמו 
יום אחד בחקירת משטרה, והוא יצטרך 
לקבל הגנה טובה. עם זאת, אני מעריך 
מובנים,  ובהרבה  בו  הגוף שגדלתי  את 

הלב שלי עדיין שם”.
יאתה מעריך שמה שהתחלת בפרק
החקל הפשיעה  בתחום  צפון  יליטות 
“משו או שזה סיפור של  יימשך,  יאית 

הפרישה  אחרי  שיתמוסס  לדבר”,  גע 
שלך?

בעניין  בשורות  איש  לא  אני  “לצערי, 
שעם  הבנתי  שקיבלתי  מהנתונים  הזה. 
לכתי הסתיים הטיפול המיוחד בפשיעה 
החקלאית בפרקליטות צפון, והוא חובר 
אחר כבוד לתביעה המשטרתית הכללית. 
שיצקתי  חושב  אני  אבל  כך,  על  לי  צר 
הטי אם  שגם  משמעותי,  מאוד  יבסיס 

פול בתחום הזה יהיה מעתה ואילך בידי 
יהיה  הוא  הפרקליטות,  ולא  המשטרה 

טוב פי כמה ממה שהיה לפני עשור”.

עגלים אזוקים ברכב. התמונה עשתה את העבודה      צילום: פרקליטות מחוז צפון
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בתקופה ששוויון האשה עוד לא היה באופנה, נלחמה מרים ברץ – ממייסדות דגניה 
א’, הקבוצה הראשונה – על זכותה לעבוד ברפת. קווים לדמותה של מי שהייתה 

ממניחי היסודות לענף הבקר בישראל

האמא של
הרפתניות

| מאת: דר’ סמדר סיני | 

לכל  קרובה  “הייתי 
לכל  ופרה,  פרה 
פרה שנתעברה... כל 
עגלה שנולדה היו לי 

ילחוויה גדולה... לחב
הקשים  היצירה  לי 
היה טעם, המלחמה 
כדאית  הייתה  וגדול  קטן  דבר  כל  על 
לענף  ויותר  יותר  אותנו  קשר  זה  כל   ,
מספרת  אני  אשר  כל  כי  לי  ...נדמה 
“ציונות”,  שלנו  הצעירים  עתה  מכנים 
תוכן.”  חיינו  מילאה את  הזאת  הציונות 
)מרים ברץ, על הרפת, עלון חג העשור 

דגניה א’.(

רפת דגניה וכניסת מרים ברץ 
לענף

“מילדות כשהתחלתי לחשוב על ארץ 
, לח ... חלמתי להיות איכרה  י–ישראל 

לוב פרות ... עד אום- ג’וני לא הייתה לי 
שום הזדמנות לזה.”

 28 ב-  לאום-ג’וני  שהגיעה  הקבוצה 
1910, בכ”ה תשרי תרפ”א,   באוקטובר 
ענפי  רב  חקלאי  משק  להקים  שאפה 
– “..לאכול לחם מהחיטה שלנו , ביצים 

מפרותנו...”  וחלב  שלנו  מהתרנגולות 
שתת חקלאית  מתכונת  חיפשה  יהיא 
אינטי יאים לדפוס חברתי של קבוצה 

חקלאי  למשק  הנזקקת   קטנה,  מית 
כל  פני  על  מתפרסות  בו  שהעבודות 
להקים   הייתה  המטרה  השנה.   עונות 
משק מעורב הכולל : רפת, לול, גן ירק, 

מטעי פרי וגידולי שדה. 
“עדר” הבקר  כלל    1910 באוקטובר 

הע )הפרה  בלאדי   פרת  דגניה  ישל 
ושני  בלבד  אחת   ) המקומית  רבית 
חקלאית  הכשרה  בעלי  שהיו  חברים 
תנפילוב,  תנחום  את  לימדו  מגרמניה 

חברי הקומונה החדרתית - מייסדי דגניה יושבת משמאל מרים ברץ, לידה )עומדים( - יוסף ברץ, תנחום
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מלאכת  את  המייסדים,    מקבוצת 
אוסטרובס מרים   כשחזרה  יהחליבה. 

קי, לימים מרים ברץ,   באפריל- מאי 
1912 מביקור בבית הוריה ברוסיה, היא 

ימצאה שיש פרה אחת ואותה חולב תנ
חום, ולא שרה מלכין. )החברה הנוספת 
ל”קומונה החדרתית”(  שרה  שצורפה 

ימלכין התווכחה עם החברים ויכוחים נו
קבים על תפקידה של האישה היהודייה 
הפועלת- החלוצה בבנין הארץ : “ אין 
אנו רוצות רק לעבוד בבית...ורק לכבס 
לחרוש,  לשמור,  רוצות  אנו   ... ולתקן 
לבנות מזריחת השמש עד שקיעתה ... 

יכמוכם.” לבסוף היא עזבה  את הקבו
צה. מרים ברץ לעומתה לא התווכחה 
אלא עשתה מעשה.  “ החלטתי שאני 
רוצה להיות חקלאית והבעתי את רצוני 
סרבו  חברי  אולם  הפרות,  את  לחלוב 
הפרועה  הערבייה  שהפרה  בחששם 
תהרוג את הבחורה שתנסה לגעת בה.” 

ימאחורי החשש הסתתרה כנראה הש
קפת עולם של החברים שלא האמינו 

העבו את  לבצע  הפיסיות  יביכולותיה 
דה הזו. מרים התחכמה ופנתה לזקיה 
הזקן  השייך  אבו-רחים,  השייך  -אשת 
אריסים,  של  כפר  שהיה  אום-ג’וני  של 

יובקשה ממנה ללמד אותה את החלי
“לא התווכחתי הרבה, חשבתי על  בה. 
כל מיני תחבולות כדי לבצע את משאת 
נפשי, ...בו בערב עשיתי הכרה עם אשת 

יהשייך ... לה גיליתי את רצוני והיא הע
רבייה הבינה אותי ולימדה אותי לחלוב.  
הייתי  מחלבה   לי  תיתן  שהפרה  כדי 
צריכה ללבוש שמלה ערבית ומטפחת 

על הראש ולזמזם לה מנגינה ערבית”. 
הקבוצה עמדה בפני עובדה מוגמרת: 
כשהגיע תנחום לפנות בקר לחלוב את 

הפרה, רתח כבר החלב על הכיריים.
הוקמה  הקבע  למבני  המעבר  עם 
עשויים  שקירותיה  הראשונה  הרפת 

יאבני בזלת והתקרה מעץ, והוחלט לה
פוך את הרפת לענף מסחרי. לשם כך 
רכשו עוד פרות, החלב שימש לתוצרת 

וגבי חמאה  לתעשיית  וחלקו  ימקומית 
נות אותם ניסו למכור בטבריה, אך ללא 

הצלחה.  
בשנת 1914 פרצה בארץ מגפת דבר 
כולו,  כמעט  הושמד  בדגניה  והעדר 
וכך  פרות,  יותר  לרכוש  לא  והוחלט 

יהסתיים הפרק הראשון של מרים כר
פתנית- במפח נפש ובהאשמה עצמית  

על כך שלא הדבירה את המגפה. “הייתי 
יבטוחה שהפרות מתו משום שלא ידע

תי לטפל בהן ... וגבר בי הרצון ללמוד ... 
יהגעתי להכרה שצריך ללמוד את המק

צוע באופן יסודי יותר.”  המקום היחידי 
שניתן היה ללמוד בו את המקצוע היה 
באותה  וילקנסקי.  אצל  שמן  בן-  חוות 
העת היא כבר אם לשני ילדים- לגדעון 

החודש בת  ודבורה  וחצי  השנתיים  יבן 
יים. מרים נסעה לבן שמן בשנת 1915 
– בעצם ימי מלחמת העולם הראשונה. 
הנסיעה הייתה כרוכה בקשיים מרובים, 
הילדים,  עבור  מזון  בהשגת  קושי  היה 
ובבן שמן לא ששו לקבל אשה עם שני 
ברץ  יוסף  במזון.  קיצוב  כשיש  ילדים 
השיג עבורה כיסוי ההוצאות מהמשרד 

1889, בעיירה בוי  מרים נולדה לדבורה וליוסף יהודה אוסטרובסקי בשנת
ילדיהם ברוח  כיום באוקראינה. ההורים חינכו את  גוסלאב הסמוכה לקייב, 
1906 בעקבות שני אחיה והאב. מימיה  הציונות. מרים עלתה לארץ בשנת 
הראשונים בארץ נלחמה על זכותה לעבוד כשווה לגברים, ועבדה בפרדסי 
1910 עלתה עם חברי “הקומונה החדרי  כפר סבא ופתח תקווה. באוקטובר
תית” לאום ג’וני, שהפכה לדגניה – הקבוצה הראשונה. ב-1912 נישאה ליוסף 
ברץ,  גם הוא מחברי הקומונה, ולימים חבר הכנסת הראשונה מטעם מפא”י, 

יוממקימי האגודה למען החייל. למרים וליוסף נולדו שבעה ילדים, ולהם נכ
דים ונינים. היא עבדה למעלה מ-40 שנה ברפת, ואחר כך במטבח הקבוצה. 
מרים נפטרה בשנת 1970 והיא בת 81, ונטמנה בבית העלמין של דגניה, על 
גדות הירדן, לצד בעלה יוסף )נפטר ב-1968( וחבריה, מייסדי דגניה. )ע.ק.(

חברה למייסדי דגניה

מרים והפרה הראשונה
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להשקיע  לנכון  שמצא  הארצישראלי, 
הראשו הרפתנית  של  יבהתמקצעות 

שהתה  חודשים  תשעה  דגניה.  של  נה 
במקום- חלבה בלילות,  והשאירה את 
שני הילדים לבד בחדר. מעשיה עוררו 
עליה ביקורת רבה :” היה זה מוזר בעיני 
אנשי בן שמן ובייחוד הנשים,  הן הביטו 
לא  בבית  שגם  רעה...ידעתי  בעין  עלי 

נמת חריפה  ביקורת  למעשי,  ייסכימו 
חה עלי...” )חששו לילדים –הסבר של 

מרים(. 

השתלמות בהולנד
במשק  שינויים  חלו  העשרים  בשנות 

מעור משקים  הוקמו  בארץ:  יהחלב 
בים ששילבו גידולי שדה עם ענפי חי, 
קבועה  הכנסה  לספק  נועד  והבקר 
התרחבה   1925-1923 בין  השנה.  כל 
ראשי  ל-55  והגיעה  דגניה  של  הרפת 
חדשות  בעיות  בפני  ניצב  הענף  בקר. 
והורדת  לחולבות  מתאימה  הזנה  של 
עלויות הגידול. את תורת ההזנה למדה 
איש   ברנשטטאר,  יהושע  אצל  מרים 
יבנאל ואח”כ חבר בית אלפא, שהיה בר 
לבקר  מודרניות  הזנה  בשיטות  סמכא 
ממסע  מהולנד  אז  חזר  הוא  לחלב. 
דגניה  רפתות  עבור  פרות  של  קניות 
והחליט  ומרחביה,  כנרת  ב’,  דגניה  א’, 
בהולנד-   להשתלם  מרים  את  לשלוח 
צייד  ואף  כדבריו-   המחלבות”  “ארץ 
אותה במכתבי המלצה. מרים השאירה 
הוסדר  בה  בדגניה,  ילדיה  חמשת  את 
הנסיעה  לפני  המשותף.  הטיפול  כבר 

את  “איך  החברים  אחד  אותה  שאל 
ילדים קטנים  מעיזה להשאיר חמישה 
רוצה  אני  ראשית,  לו:  אמרתי  ולנסוע? 
ללמוד את המקצוע בכדי שאוכל לגדל 
- מדוע  ושנית  טוב,  בקר  עדר  בדגניה 
אינך שואל את יוסף ברץ שהוא עסקן 
איך  שנים,  –שמונה  שבע  כבר  ציבורי 
יוסף השיג  ונוסע?  ילדיו  הוא עוזב את 
והתחייב  לנסיעה  מהסוכנות  מימון 
באוגוסט   . עד שתשוב  בבית  להישאר 
1926 יצאה מרים להולנד בה  שהתה 

והר ההכרח  השפה,  קשיי  שנה.  יחצי 
הגעגועים  בהוצאותיה,  לצמצם  צון 
לשגרת  היו  ולקבוצה  ליוסף  לילדים 

בהו שרכשה  ביידע  ראתה  היא  יחייה. 
לנד קניין ציבורי, אותו ששה לחלק עם 
אנשי המקצוע, ואת תרומתה הנכבדת 
להתפתחות משק החלב בארץ זקפה 

להשתלמות שעברה שם. 
ונחש מאוד,  השתפרה  דגניה  ירפת 

בה אחת הטובות בארץ. עיקר השיפור 
חל בתחום ההזנה והגידול. היא ראתה 
ברפת דגניה עמוד תווך בפיתוח הרפת 
בארץ, ולכן תרמה לפיתוח הענף כולו, 
פרסמה מאמרים בכתבי עת מקצועיים 
)“השדה”(, השתתפה במפגשי רפתנים 
וחלקה את ידיעותיה. השאיפה לשלוט 
בכל רזי בגידול  לא הרפתה ממנה ולכן 
ב-1936 נסעה מרים ללמוד גידול בקר 

בט הגדולות  בחוות  בעיקר  יבארה”ב 
קסס. היא שהתה שם 8 חודשים) ללא 
רבה  להערכה  וזכתה   ) שפה  ידיעת 

אצל הרפתנים בארץ ובחו”ל. 

נשית,  ממלכה  הייתה  דגניה  רפת 
התגבשה בה “יחידת עלית” נשית וגאה, 
יוקרתי  חברתי  מעמד  לעצמה  שיצרה 
עברה  לרפת  להתקבל  בכדי  בדגניה. 
מרים.  אצל  חליבה  מבחני  המועמדת 
הרפתניות ניהלו את הרפת וקבעו את 
עבדו  נשים  רק  בה.  שנעשה  מה  כל 
של  עזרה  פעם  מדי  להוציא  ברפת, 
עובד זמני להוצאת הזבל. יום העבודה 

יהיה עמוס וקשה פיסית , החליבה היי
תה ידנית וחלבו 3- פעמים ביום.  רוב 
 : קטנים  לילדים  אימהות  היו  הנשים 
ליס-  רבקה   ,1922 מאז  ויינר-  נחמה 
 ...”:1929 -מאז  נול  ועליזה   1926 מאז 

ילא פעם היינו מלוות את החליבה בשי
שכל  נדמה  רומנטית,   – חרישית  רה 
חיינו התרקמו ברפת על מה לא דיברנו 

יבשעת החליבה , על הצער ועל השמ
חה... על הכל..”. העבודה כללה- טיפול 
אוכל  חלוקת  הכנת תערובת,  בעגלות, 
לאבוס וחלוקת חציר, ונמשכה על פני 

יכל היום והלילה. לכל רפתנית היו הפ
רות שלה. הן סיננו את  החלב לכדים,  

, ובין לבין נחו, הת יניקו וטיפלו ברפת 
ולרוב  הילדים,  עם  ובילו  אכלו,  קלחו, 
ואחת  לפרות,  מתחת  מעייפות  נרדמו 

הייתה מעירה את השנייה. 

מהפכה נשית
מכובד,  מעמד  היה  רפתנית  להיות   

מיוחד לעבוד ברפת, הבחו כבוד  יהיה 
רות בדגניה מאוד רצו להיכנס לעבודה 
ברפת. לרפתניות היו מכנסיים מיוחדים 

רפת באחד הקיבוצים  בעמק הירדן - תחילת שנות ה-40
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מכנ על שם  נחמה” שנקראו  י“מכנסי 
מכנסיים  ויינר-  נחמה  שלבשה  סיים 
ארוכים עד הברכיים שהסתיימו בגומי. 
נסיעתה של מרים לארה”ב והתפרצות 
מחלת הפה והטלפיים הביאו לכניסתו 
הנשית  לממלכה  הראשון  החבר  של 
–מנחם וקס, מכיוון שהחליבה הכאיבה 
מאוד לפרות החולות ולנשים היה קשה 

ילהשתלט עליהן. עבודת החברות הוק
לה עם הכנסת מכונת החליבה. 

בש כבר  בנמצא  היו  חליבה  ימכונות 
ינות השלושים בתחנות הנסיונות ברחו

בות ובקריית ענבים. בשנת 1947 החל 
בארץ עידן המיכון בחליבה, מה שחולל 
 1952 בשנת   . בענף  רצינית  מהפכה 
הוקם בתל יוסף מכון החליבה הראשון, 
החולב  שלא  העיקרון  על  שהתבסס 
הולך לפרה, אלא הפרה באה להיחלב. 
בדגניה הוקם מכון חליבה בשנת 1956. 
עם הכנסת מכון החליבה פרשה מרים 

ברץ מהרפת.
והייתה  נשית  מהפכה  הובילה  מרים 
חקלאי  ענף  כמרכזת  וראשונה  חלוצה 
הקיבוצית  ובתנועה  בדגניה  ראשונה, 
כולה. היא ניהלה ענף שלא רק תפעולו 

היום יומי היה מוטל על כתפיה אלא גם 
ניהול ספר העדר, דיווח בפני הגורמים 
סללה  היא  ועוד.  בקבוצה  הכלכליים 
את הדרך ללגיטימציה לחברות אחרות 
בעבודה  להשתלב  ובקיבוצים   בדגניה 

חקלאית. 
בקבוצה:  הראשונה  האם  היתה  מרים 
הקבו של  הראשון  הילד   – ברץ  יגדעון 

ב-31  נולד  ויוסף,   מרים  של  בנם  צה, 
במאי   1913. הוא היה בנה הראשון של 
של  בן,  ילדה  דגניה  כביכול  הקבוצה-  
הזוג הראשון, וקראו לו גדעון אדם – כי “ 
מכאן מתחיל האדם בתוכנו המחודש על 
פני האדמה”. מכיוון שמרים בחרה אחרי 
הלידה להמשיך בעבודתה כרפתנית, היא  
ילקחה את הילד לרפת והניחה אותו בא

בוס. הזבובים, הלכלוך המחלות –כל אלה 
ילא הרתיעו אותה. היא מצאה פיתרון יצי

ניתן לראות אצל הכפריות  רתי שכמותו 
נמצא  שלא  מכיוון  ימינו,  עד  הערביות 
הקבוצה,  במסגרת  בו  לטיפול  פיתרון 
היא  הבעיה  כי  להבין  בשלה  לא  שעדיין 
של הקבוצה כולה ולא של מרים בלבד.  
ולפתח  להמשיך  הרצון  בין  ההתלבטות 
וחובותיה  רגשותיה  לבין  את ענף הרפת 

היסוד  הנחת  רבות.  אותה  העסיק  כאם 
של חברי הקבוצה באותה תקופה הייתה, 
כי הילד שייך לאימו ולכן עליו להיות צמוד 
יאליה, היא אחראית לגידולו,  וכי אין לשח

רר את האב מחובת העבודה. 
למסקנה,  הגיעו  יותר  מאוחר  בשלב 
שהתפיסה כי הילד הוא רכוש פרטי של 
הוריו- סותרת את תפיסת השיתופיות 

ואת רעיון הקבוצה. 
 באספה הכללית ב-י’ אלול תרע”ו –8 
מאמין  האני  -נקבע   1916 בספטמבר 
הקולקטיבי של הקבוצה בנוגע לחינוך 
להוריו,  שייך  הילד   “ בדגניה:  המשותף 

על הקבו לטיפולו חלה  יאך האחריות 
או  נשואות  בין  החברות,  כל  כולה.  צה 
רווקות, ישותפו בטיפול בתינוקות - כל 

לה האימהות  יוכלו  וכך  בתורה,  יאחת 
הוצאות  וכל  המשק,  בעבודות  משיך 

יהחינוך יחולו על הקבוצה כולה..” התי
היום,  מיוחד במשך  בבית  נוקות שוכנו 

החי ההורים.   עם  בילו  אחה”צ  יואת 
גן  בהקמת  החל  בדגניה  המשותף  נוך 
 .1919 הילדים של חיותה בוסל בשנת 
מרים ברץ  ילדה 7 ילדים, בעלה יוסף 
היה עסוק רוב הזמן בשירות התנועה, 

יל את  גידלה  היא  והמפלגה.  יהאומה 
דיה לבד במסגרת הקבוצה, כולם עבדו 
וחלקם טענו  ברפת להוציא בת אחת, 

יכלפיה כי העדיפה את הרפת על פני
הם. מרים הייתה אשה עצמאית , בעלת 
כוח פיסי רב, היא התנהלה באופן גברי 

הק החיצונית,  בהופעתה  יבעבודתה, 
פידה  לעמוד בכל הדרישות הפיסיות 
הקשות של העבודה, ושללה  סממנים 

ינשיים כמו צביעת השפתיים.  היא הו
הרפת  ענף  על  ימחה  בל  חותם  תירה 

בארץ :
נצטיירה בעיננו כדמות מעו י“בייחוד 

הרפתנית  ברץ  מרים   – האגדה  לם 
אחדות  חברות  באנו  פעם  הראשונה. 

ילבקרה, ביקשנו למצוא את מרים, מצ
אנוה ברפת אישה כבת שלושים, גבוהה 
כחולים  במכנסיים  ולבושה  רזה  למדי 
קצרים, היא קיבלה אותנו במאור פנים, 

יראינוה לא אגדה אלא מציאות חיה ורו
טטת ...” 

את  מרים  קיבלה   )1955( בתשט”ו 
עבוי שנות   45 עבור צימרמן   פרס 
הרפת  לענף  ותרומתה  כרפתנית  דה 

בארץ.
אילמות  גיבורות  לאותן  שייכת  מרים 
ואלמוניות של העלייה השנייה שמקומן 
צריך להישמר בפנתיאון הנשי הלאומי 

שלנו.                              
יהכתבה מבוססת על עבודת המאס

טר של דר’ סמדר סיני – חברת קיבוץ 
עין גב, חוקרת ומרצה בתחום תולדות 
היישוב ומגדר, סיימה לאחרונה שמונה 
לקידום  היחידה  כמנהלת  כהונה  שנות 

נשים בתנועה הקיבוצית.  

שחזור חצר ראשונים בדגניה א'
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יותר מינהל, ניהול, עסקים כלכלה  באקדמיה של המאה העשרים ואחת לומדים 
ופחות מקצועות יצרניים, פחות טכנולוגיה ועוד פחות לומדים חשיבה, היסטוריה 

וספרות

מחשבות על העלמות 
המקצוע כגורם בקבלת 

החלטות

| מאת: עופר קרול | 

שאני  דבר  למען  למות  מוכן  “אני 
כבר  אני   - לאל  תודה  אך  בו,  מאמין 
הציטטות  אחת  זו  בדבר”.  מאמין  לא 
מסרט קצר של בוריס מיטיץ על רקע 
אשר  ביוגוסלביה,  המלחמה  מאורעות 

יהצפייה בו גרמה לכמה מחשבות שקי
ננו אצלי כבר זמן רב,והן מנסות לצאת 

החוצה.
אני  דעתי  על  עומד  שאני  מיום 
ידע  יותר  וארכוש  שככל  הבנתי  לומד. 
שבהם  לנושאים  תועלת  יותר  אביא 
אבחר לעסוק. האמנתי,ואני מאמין גם 

יעכשיו,בחשיבות התשתית הפיסית וה
ימדעית לקבלת החלטות נכונות. כשב

גרתי התחלתי ללמד אחרים, ולהמשיך 
בחרף  לצערי  העולם  בעצמי.  ללמוד 

ילאט בהדרגה ובעקביות, בדרכי למיד
השונות ובעיקר במטרות אחרות.

באקדמיה של המאה העשרים ואחת 
ילומדים יותר מינהל, ניהול, עסקים כל

פחות  יצרניים,  מקצועות  ופחות  כלה 
חשיבה,  לומדים  פחות  טכנולוגיהועוד 

היסטוריה וספרות.
נות פופולארית  מקצועית  יעיתונות 

רקע,  לסיפורי  והולכת  גדלה  במה  נת 
לא  אחד  שאף  סטטיסטים  דו”חות 
ושימושי. בסיסי  מידע  ופחות  מבין, 
וכתוצ המחקר,  במקום  באו  יהסקרים 

כמעט  למחקר  ציבורי  מימון  מכך  אה 
נעשים  שכבר  מחקרים  קיים.  שלא 
עניין  גופים בעלי  ע”י  ממומנים ברובם 
בתוצאות, ורבים בהם קיצורי הדרך על 
חשבון איסוף הנתונים הקפדני והירידה 

ילפרטים.יותר ויותר אנחנו פוגשים פר
עי ופחות  ופוליטיים,  ארגוניים  יסומים 

סוק בסוגיות מקצועיות. כל אלו וברגל 
גסה פועלים בעולם, אך גם בתוכנו.

אנשי המקצוע מתקפלים
אחר  כפטריות  קמו  דירקטוריונים 
אנשי  הם  בדיונים  היושבים  הגשם. 
בסוגיות  שפוסקים  והמינהל,  הכספים 
של  בהשלכות  הבנה  ללא  מקצועיות 
המעטים  מקצוע,  אנשי  החלטותיהם. 
ומספקים  לפרנסתם  שנותרו,דואגים 
למקבלי ההחלטות נתונים שלא תמיד 
שהם  או  מקצועית,  דיים  מבוססים 

מק אנשי  השררה.  מפחד  ימתקפלים 
הפרנ כי  לצדדים,  פוזלים  רבים  יצוע 

סה בעיסוק המקצועי פחותה מזו של 
מיטיץ  מבוריס  עוד  למדתי  המנהלים. 
כשאמר: “אם אינך יכול לשנות דברים, 
תשנה את נקודת המבט שלך עליהם”. 
אמירה זו אופיינית ונכונה כאשר החלש 
צריך לעשות ככל שביכולתו לשרוד, וזה 
כנראה מייצג את התנהגות רוב רובו של 

הציבור.
להרוויח  זה  אותי  שמעניין  מה  “כל 

יכמה שיותר” נאמר לי ע”י מספר רפת
נים, שלא יכולים ו/או לא רצו להבין את 
הקשר שבין בריאות הבקר לרווחיות כי 
“אין לי כלים למדוד את זה”. יש כאלה 

ישכשלו וכושלים בתרגום החומר המק
צועי, המוגש להם לפעמים בכפית, ולא 
ליישום,  מצליחים לתרגם את הדברים 
כי חסר להם הרקע המקצועי בעבודה. 
כאשר  מצליחים  שלכאורה  כאלה  יש 
עומד עליהם חונך בליווי צמוד, אבל גם 
מספר החונכים הפוטנציאלים אינו רב, 

וכשכבר יש, הגאווה לא מאפשרת. 

והמקומית,עסקנות  הארצית  ברמה 
לא  התור.  בראש  מצויים  ופוליטיקה 

יהשכלנו לייצר מספיק כלי חשיבה מק
כי  הבנו  לא  מהשגרה.  חורגים  צועיים 
אם נעמיק במקצוע - תבוא בעקבותיו 

גם התמורה הכספית. 
מורים וחוקרים למקצוע שלנו כמעט 
שאין. צוות אדיר ורב פעלים של אנשי 

לח נעלם  ובמחקר  בהדרכה  ימספוא 
הרפת  בשטחי  מקצוע  אנשי  לוטין. 
מקצועי  מידע  מעטים.  נותרו  השונים 

ישכבר קיים לא מועבר במלואו, כי בעו
בני היום,  כוח.  זה  מידע  המודרני  ילם 

90 של המאה  ו ה-   80 גוד לשנות ה- 
הקודמת, כבר כמעט שאין עם מי לריב 
כשמדובר בשאלות מקצועיות. לאן זה 
יוביל איני יודע. כרגע אנחנו נהנים עדיין 

ימספיחי ידע מהעבר, אבל הדברים חו
לפים וללא תשתית שתיצור המשכיות 

- נלך ונדעך.

התמונה להמחשה בלבד.
כנס מדעי הבקר

צילום: עלי קדם
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שילוב של שמרנות עם פתיחות ותעוזה
אומרים לי, אתה טוב בביקורת, נראה אותך ואת הרעיונות 

שמר לשלב  השכילו  וחישבו.  עיצרו  אומר,  כתשובה  ישלך. 
נות עם פתיחות ותעוזה, ובעיקר זיכרו שלייצר פרה מזרמה 
ולכן  מהמורות,  ומלא  ארוך  תהליך  זהו  רב  בעמל  שנבחרה 

עיברו לחשיבה של רצי מרתון. 
מספר דוגמאות שניתן ואפשר לשקול לבצע, למרות שלא 

כולן “נוחות” ותואמות את הלך המחשבה המקובל: 
ילפני הכול חזרה לעמדת החליבה, אפילו אם יותר נוח שא

חרים חולבים.
יותר משקל לאנשי  שינוי הרכב הדירקטוריונים בדרך של 

המקצוע.
חידוש הפעילות של הוועדות המקצועיות של הענף, לא רק 

בחלוקת כספים אחת לשנה לתצפיות השונות.
מהמקו שונות  מקצועיות  לגישות  פתיחות  יותר  ילגלות 

בל, ולעזור למעיזים לבחון ולבדוק כל “שיגעון” ובכול נושא 
שהוא. 

יבהמשך, פחות תצפיות ממומנות מכספי ציבור ויותר מחק
רי עומק בנושאים מקצועיים מרכזיים, שהידע הקיים עבורם 
בספרות פחות מתאים לתנאים שלנו )כדוגמה, מועד קציר 
החיטה לתחמיץ, או אולי שילוב גזעי בקר שונים ליד הבקר 

המטופח שלנו(.
יותר מבחני זנים לצמחי מספוא, וזה כתנאי לרישיונות יבוא 

של זנים חדשים.
לניהול  מ”תרומה..”  השנתי  הכלכלי  המבחן  שיטת  שינוי 

ובקרה, כמו בכול מפעל אחר.
סיכומים והשוואות מקצועיים בנפרד מזה “הכלכלי” הקיים, 

שהוא להערכתי חסר ערך.
ישינוי הדגשים של “מפגש ירושלים,” במגמה של יותר דיו

נים מקצועיים, והפרדה בין “מפגש ירושלים” למפגש נוסף 
אחר שיהיה מדעי נטו.

התארגנות לקראת ייצור במתכונת של חלב ייעודי. )מעבר 
יצירת חס ומדורג למשטר ללא מכסות אישיות, תוך  יזהיר 

מים להשתלטות פירמידות עסקיות, ואפילו בלי אינטגרציות 
דומות לאלו שמתקיימות בענף הלול(

ניתן  לתעשייה  ותחרותי  יעיל  ייעודי  חלב  ייצור  לעודד  כדי 
לקבוע מחיר “מטרה” בסיסי, אבל עם תמריצים משמעותיים 

ידרוש התארגנות של המחל לייעוד החלב. הדבר  יבהתאם 
בות, אבל אם באמת רוצים להתחרות ביבוא אין מזה מנוס. 

כיבוש שטחי המספוא ע”י הרפתנים והוזלת מחירו, כי רק 
יבישראל מחיר התחמיץ נקבע לפי מחיר גרעיני החיטה בבו

רסה של קנזס. 
החזרת הזבל האורגני לשדות לטיוב הקרקע והעלאת היבול.

עידוד אלו שפונים ללמוד את המקצוע באקדמיה עד תואר 
שלישי כולל מחקר והתמחות בארצות חוץ. 

ועוד...
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נציגי מועצת החלב השתתפו בכנס השנתי של ארגון ה-IDF, הפדרציה הבינלאומית 
לחלב, כצעד ראשון בהכנות לקראת הכנס העולמי שייערך בישראל בשנת 2014

 IDF הכנס השנתי של
התקיים בקייפטאון

 ,IDF-ה ארגון  של  השנתי  הכנס 
עסק  לחלב,  הבינלאומית  הפדרציה 
בפני  העומדים  ובאתגרים  בתמורות 

יתעשיית החלב העולמית בשנה הקרו
הישראלית  החלב  מועצת  נציגי  בה. 
בעוד  לבקר  הכנס  למשתתפי  קראו 

ישנתיים בכנס שייערך בישראל. גם הנ
ציגים מאיראן זכו להזמנה אישית.

נציגי מועצת החלב בישראל בראשות 
ייצגו את ישראל  המנכ”ל שייקה דרורי 

יבכנס העולמי של הפדרציה הבינלאו
בקייפטאון  השנה  שנערך  לחלב,  מית 
שבדרום אפריקה. נציגי מועצות החלב 
בכנס  שהשתתפו  השונות  מהמדינות 

מתפת במדינות  החלב  משק  על  ידנו 
והתמודדותן  חות, מצב החלב העולמי 
משק  פיתוח  עם  שונות  מדינות  של 
בקר ושיווק חלב. מטרתו העיקרית של 
במשק  לעוסקים  לאפשר  היא  הכנס 

מהני ללמוד  השונות  במדינות  יהחלב 
סיון העולמי בתחומים שונים. 

הש הישראלית  החלב  מועצת  ינציגי 
חלב,  בכלכלת  שעסקו  בדיונים  תתפו 

יניהול רפתות, בריאות בעלי חיים ורווח
וטכ מדע  שיווק,  ובריאות,  תזונה  יתם, 

לייצור  תקנים  הסביבה,  איכות  נולוגיה, 
מוצרי חלב וכו’. 

בכנס פורסמו ממצאי דו”ח משק החלב 
2012, שמעידים על צמיי  העולמי לשנת
חה חזקה. הדו”ח מעיד על כך שתנובת 
ל-749  ב-2.5%  העולמית קפצה  החלב 
מיליון טון בשנת 2011, על רקע העלייה 
לעומת  בשיפור  מדובר  החלב.  במחירי 
שנת 2010 ועלייה שנתית של 2%. אולם 
למרות הצמיחה, הדוברים השונים בכנס 
יעמוד  החלב  ענף  לפיהן  תחזיות  הציגו 
רבים,  אתגרים  בפני  הקרובה  בשנה 
בתפו האטה  צפויה  מהם  ישכתוצאה 

כתוצי  ,2012 של השנייה  במחצית   קה 
אה ממחירים נמוכים יותר, עליית מחירי 

התשומות ותנאי מזג אוויר קשים. 

הוא   IDF-ה ארגון  של  השנתי  הכנס 
העו החלב  תעשיית  של  הדגל  יאירוע 

השתתפו  האחרונות  ובשנים  למית, 
בתחום  מומחים  כ-1200  בממוצע  בו 

החלב מ-56 מדינות ברחבי העולם. 
את  לארח  הזכות  את  קיבלה  ישראל 
ידי  ינוהל על  והוא   ,2014 הכנס בשנת 

‘קו חברת  באמצעות  החלב  ימועצת 
מטק’ בבעלות דניאל בן נעים.

עבור  הזדמנות  היווה  הנוכחי  הכנס 
לקדם  הישראלית  החלב  מועצת  נציגי 
את הכנס שייערך בשנת 2014 בישראל 
בפני 1200 נציגי משקי החלב במדינות 

שונות בעולם שהשתתפו בו. 
ייחודי  מתחם  הקימה  החלב  מועצת 

שיי הכנס  לקידום  סרטון  הוקרן  ישבו 
צהריים  ארוחת  וערכה  בישראל,  ערך 
ביניהם   ,IDF בכירי  לכל  ‘ישראלית’ 
המנכ”ל החדש, ד”ר ניקו ון בלזן והנשיא 

הנכנס, ג’רמי היל.
האיראנית  החלב  מועצת  נציגי  גם 
בכנס  להשתתף  אישית  הזמנה  קיבלו 
האיראנית  הנציגה  בישראל.  שייערך 
ממועצת  אברך  טובה  לד”ר  הודתה 

וציינה שההחלטה  החלב על ההזמנה, 
בידיהם של דרגים גבוהים יותר. 

החלב:  ממועצת  אברך,  טובה  ד”ר   
התחו בכל  גלובלי  כפר  הוא  י”העולם 

מים וכך גם בתחום החלב. ניתן ללמוד 
שונים  בתחומים  עולמי  מניסיון  הרבה 
האכלת  עם  התמודדות  שיווק,  כמו 

הול שהתשומות  בתקופה  חיים  יבעלי 
יי עם  וכשמתמודדים  ומתייקרות  יכות 

רואה  החלב  מועצת  לפרות.  מזון  בוא 
בכנס שייערך בישראל הזדמנות להציג 
בפני כל העולם את ההישגים הבולטים 
של משק החלב הישראלי בטכנולוגיה, 
חיים  בעלי  השבחת  רפתות,  בניהול 
ובמיוחד בהתמודדות עם תפוקת חלב 
נושא  גם  קיצוניים.  אקלימיים  בתנאים 
מעוררת  בו  נושא  הוא  המים  מיחזור 
רבים  מומחים  רבה.  סקרנות  ישראל 
בבקשה  בכנס  ישראל  נציגי  אל  פנו 
לקבל מידע בנושא זה. בכוונת מועצת 
כיצד  מחו”ל  למומחים  להראות  החלב 

ולקר הישראלי,  החלב  משק  ימתנהל 
הישראלים  לרפתנים  הניתן  ככל  בם 

ולשגרת עבודתם.” 

נציגי מועצת החלב בכנס, מימין טובה אברך, שייקה דרורי, אדריאנה שוחט. צילום: גיא אופק יח"צ
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עורך “יבול שיא” שמעון וילנאי מראיין את חבר הכנסת שי חרמש )קדימה( מקיבוץ 
כפר עזה, יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת. חרמש חרד ומתריע מפני מצב, 

שלחקלאות לא יהיה ייצוג בכנסת הבאה

האיש שלנו בכנסת

| מאת: שמעון וילנאי | 

בעשורים  ישראל  לממשלות  “אין 
של  כהונתו  תקופת  למעט  האחרונים, 
מדיניות  ממשלה,  כראש  שרון  אריאל 
ברורה הנוגעת לחקלאות ישראל. מחד, 
לאורך  מפסיקים,  אינם  ישראל  שרי 
שנים, להתגאות בחקלאות ישראל בכל 
עימם  מביאים  החוץ  שרי  ואתר.  אתר 
בימה  לכל  הישראלית  החקלאות  את 
בין לאומית, ומתגאים בפני כל משלחת 

ימחו”ל על החקלאות הישראלית המת
המרשי המים  טכנולוגיות  ועל  יקדמת 

מדינת  מאידך,  לבן.  כחול  תוצרת  מות 
הי מדינות  בתחתית  ממוקמת  ישראל 
OECDD ברמת הסיוע והתמיכה בחקי
הכנסת  חבר  שאומר  דברים   - לאות” 
השדולה  ראש  מ”קדימה,”  חרמש  שי 

מיו בראיון  ישראל,  בכנסת  יהחקלאית 
חד ובלעדי ל”יבול שיא”.

מההתייחסות  מרפה  אינו  חרמש  שי 
”וא ומוסיף:  לחקלאות  יהממשלתית 

שמחירי  עת  כל  שציינתי,  מה  כל  חרי 
לשחקים  ונוסקים  מאמירים  העגבניות 
והסיבות הן אסון טבע, מחסור בידיים 
צרה  כל  או  מזיקים  פגיעת  קוטפות, 
מאשימה  אצבע  מפנים  מיד   - אחרת 
האשמים  הם  ישראל.  חקלאי  כלפי 

בכל”.
על  המסנגרים  מגדולי  נחשב  חרמש 
חקלאי ישראל.בכל מצוקה או צרה הוא 
נחלץ לעמוד בראש המחנה, להגן על 
עובדי האדמה. ”חובה לומר זאת - קובע 

ישי חרמש -הציבור בישראל נהנה מפי
נוק יומיומי מהחקלאים. בזכותם אנחנו 
שנים  שמספקת  בעולם  יחידה  מדינה 
התוצרת  כל  את  בשנה  חודשים  עשר 
במחירים  התושבים,  החקלאית, לכל 
שווים לכל נפש וללא כל מחסור, תוך 
התגברות על מאפיינים כאלה ואחרים 

של עונות השנה.
חקלאות ישראל 2012 מתבססת על 
שאינם  חקלאים  ועל  מתקדם,  מחקר 
בעלי  אלא  ויידע,  השכלה  חסרי  עוד 
מדעי  מחקר  על  והתבססות  מיומנות 

ועל הייטק”.

כיפת ברזל חקלאית
בצער,  מציין  חרמש  הכנסת  חבר    
החקלאות  לחולשת  הסיבות  שאחת 

השל מוסדות  מול  עצמה  את  ילמצב 
טון ולדרוש מעמד לו היא זכאית נעוץ 

יבהיחלשות הדרמטית של הייצוג החק
לאי בכנסת. ”כקוריוז ואולי גם כגעגוע 

יאציין, כי בכנסת הראשונה עשרים ושי
ישראל  של  הנבחרים  בית  מחברי  שה 

יהגדירו עצמם חקלאים ברישום המק
צוע, ובהם לוי אשכול, חבר קיבוץ דגניה 
ב’ ולימים שר האוצר וראש הממשלה.
לחק הברזל  כיפת  היתה  כזאת  ימסה 

מזאת:  יתרה  עת.  באותה  ישראל  לאי 
ומוכה  חבולה  עניה,  מדינה  דווקא 
למנוחת  שליוותה  השחרור,  ממלחמת 
עולמים 6000 הרוגים שהם אחוז אחד 
באוי המדינה  תושבי  אלף   650  מכלל
תה תקופה, דווקא מדינה כזאת ביצעה 
שלה  הראשון  הלאומי  הפרוייקט  את 
בתחום תשתיות המים: המוביל הארצי, 
לנגב,  מים  להעביר  היתה  כוונתו  שכל 
מזון  ולספק  הנגב  שדות  את  להפריח 

לתושבי המדינה.”
 “אם היום היה עולה פרוייקט כזה על 
חרמש,  שי  ואומר  ממשיך  היום”  סדר 
גדול אם מדינה שהשליטה בה  “ספק 
לבין  משפטיים  יועצים  בין  מתחלקת 
כביר  מיזם  מביאה  היתה  אוצר,  פקידי 

כזה לכלל מימוש”.
אין  כי  רבה,  בכנות  אומר  חרמש   שי 
של  כוחה  וכי  ולהתלונן,  לבכות  ברצונו 

בעוצ דווקא  מצוי  בישראל  יהחקלאות 
”הביטוי  כן.  פי  על  אף  שכותרתה:  מה 
אומר  הזאת,  לעוצמה  ביותר  הססגוני 

ביום החקלאות האח יחרמש התמצה 
ירון בכנסת, אשר כל כולו הוקדש להי

וולקני.  שגי המחקר החקלאי של מכון 
בתע המבקרים  של  בעיניהם  יהבטתי 

רוכה, שהוצגה באכסדרת הבית: שרים, 
וכ בכירים  ופקידים  מנכ”לים  יחכ”ים, 

מובן עמך ישראל. אי אפשר היה שלא 
להתרגש ממבטי ההתפעלות. אנו חיים 
באיזו דיאלקטיקה: מחד מנסים להציג 
אותנו כספסרי קרקעות ושודדי המים 

אינם מס ואותם אנשים  ישל המדינה, 
תירים את התפעלותם מעמלנו”.

חבר אחד ויחיד
אתה יכול לאמוד את כוחו והשפעתו 
בכנסת  החקלאי  )שדולה(  הלובי  של 

היוצאת?
היסוס.אימתו  כל  ”ללא  חרמש:  ח”כ 

במסדרו מהלכת  החקלאי  הלובי  ישל 
עי פותח  השלטון.אתה  מוסדות  ינות 

ביותר,  מחמיאה  אמירה  ומוצא  תון 
ביו הלובי החקלאי, החזק  “ושוב  יכמו: 

האוצר/ של  יוזמה  בכנסת,סיכל  תר 
פו מהלכים  לבצע  יהתמ”ת/התעשייה 

געניים כאלה ואחרים.
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ראש  שיושב  היא  לאמיתה  האמת 
יהלובי החקלאי בכנסת הוא באופן פור

מאלי חבר יחיד ב”לובי החזק הזה”. אם 
בשעת  העיתון  את  לקרוא  מצליח  אני 
בוקר, אני נוהג להסתכל בראי ולראות 

ימי זה הלובי הגדול, האכזרי, והמיליטנ
יטי שעומד לצידי.אני מסתכל ימינה וא
יחר-כך שמאלה, ואיני רואה איש מלב

די. בכנסת ה-18 המתקפה על המגזר 
שהז התשה,  מלחמת  היתה  יהחקלאי 

- מאבק  - באלף אלפי הבדלות  כירה 
יומיומי בעוטף עזה שלי ושל חברי, ולו 
במובן שמרגע הגיעך לכנסת ועד סוף 

אר הרעשות  חווה  אתה  העבודה  ייום 
טילריות, עד כדי כך שיש צורך לתפוס 
זה  שערה.  מלחמה  ולהשיב  מחסה 
יכול לבוא מקולמוסיהם של עיתונאים, 
דו”חות מבקר המדינה ויוזמות חקיקה 
קפיטל  לצבור  שמנסים  פופוליסטיות, 

פוליטי על גב החקלאים.”
יראש השדולה )לובי( החקלאית בכנ

למתחולל  מוחשית  דוגמא  מביא  סת 
משנ יותר  ”לפני  ישראל.  חקלאי  ינגד 

שר  שמחון,אז  לשלום  חברתי  תיים 
במאמץ  הכלכלה,  בוועדת  החקלאות, 
 7 לאורך  מתמשכת  חקיקה  להשלים 
גורמים  מצאנו  החלב.  חוק  של  שנים 
האוצר,  משרד  ובהם  לחוק  שהתנגדו 
וגורמים אינטרסנטים השותפים למשק 
כמה  שגם  הוא  מכולם  והכואב  החלב, 
מחברינו החקלאים שלא היססו -ברוח 
המבצע הצבאי האחרון בעזה - לירות 
בנו בתוך הנגמ”ש. המשימה בכל זאת 

צלחה.
יציפיתי שכאמירתו של מנחם בגין “וה

ארץ תשקוט 40 שנה”, ולא העליתי על 
דעתי שבתוך פרק זמן כה קצר אמצא 
עצמי כיושב ראש הלובי בקרב התשה 
שלטון,  גורמי  של  ניסיון  נגד  ובלימה 
ובהם אלה שתמכו בחוק, לקעקע אותו 
לכרוך  וניסיון  פוליטי  פופוליזם  מתוך 

אותו במשבר יוקר הקוטג’ והחלב”. 
הכנסת  חבר  מציין  המאבק,  “בשיא 

יחרמש, נסתייעתי בזהבה הפרה המסו
במסע  אלי  שהתלוותה  והנאמנה,  רה 
אל תוככי הכנסת. מבט עיניה אל תוך 
המשכן, שזכה לפרסום רחב, והתצוגה 
החקלאית שפורסמה בעיתונות, תרמו 
רבות למאבק הציבורי על דעת הקהל. 
כשבמקום  בלעם,  מקרה  כאן  קרה 

לקלל - יצאנו מבורכים. 
עם ישראל נוכח לדעת שאנו משרתים 
אותו באמונה ובעמל רב, ומרוויחים את 
לחמנו ביושר, ואת השוד והביזה עושים 
והפרה  הרפתן  בין  בתווך  שניצבים  מי 

ובין אזרחי ישראל.
בימים  התרחש  המשבר  של  סיומו 
בכנסת  שיתקבל  הסדר  האחרונים: 
כשיועלה לדיון ולאישור - שינויים בחוק 
החלב שייזכו לתמיכתי המלאה. למרות 

הישג  פה  יש  כלשהו  מחיר  ששילמנו 
הר של  הוותיק  הדור  ולפיו  יהיסטורי, 

פתנים במושבים יזכה לקבל מהמדינה 
גמול עבור עשרות שנות עבודה קשה, 
וזה יאפשר לו לפרוש בכבוד ולהשלים 
את שארית ימיו עד 120 בקיום בכבוד, 
שמקיים  הצעיר,  לדור  זאת  ולעומת 
תינתן  קטנים,  משפחתיים  משקים 
המשק  היקף  את  להגדיל  האפשרות 
שיביא  כזה  גודל  לסדר  המשפחתי 
ופרנסה  יותר  גבוהה  כלכלית  רווחיות 

ראויה יותר”.

 לובי חקלאי גדול
הקוד בכנסת  כי  מציין  חרמש  ישי 

גדול  לובי  ישראל  לחקלאות  היה  מת 
בלובי. היו  כנסת  חברי  ”חמישה  וחזק. 
יאורית נוקד, חיים )ג’ומס( אורון, אבש

ויצחק וקנין.  וילן, שי חרמש  לום )אבו( 
הכנסת הנוכחית לצערי לא היטיבה עם 

המיגזר החקלאי. 
ונותר י”אבו” פרש באמצע הקדנציה 

בתקופה  דווקא  הלובי,  בראש  יחיד  תי 
שהיתה הסוערת ביותר מבחינת סוגיות 

החקלאות שהוצבו על סדר היום”.

בבחירות הקרובות, אם להסתמך על 
סקרים, קדימה עלולה לאבד מקומות 

־רבים מאוד בכנסת. זו הקדנציה האח
רונה שלך?

י “כנראה שנחרץ הגורל שתומכי חק
ומרץ,  העבודה  מפלגות,  בשתי  לאות 
ביושר:  אומר  הבאה.  בכנסת  יהיו  לא 
עוד  בעייתי.אצלנו  בקדימה  המצב  גם 
יודע,  אני  ואולם  הרשימה  הורכבה  לא 
מופז  שאול  קדימה  בראש  שהעומד 
לחקלאות,  אמפתיה  עם  איש  הוא 
הוא  ילדיו  את  ולפריפריה.  להתיישבות 
בצפון  אוגדה  מפקד  שהיה  בעת  גידל 

בקיבוץ בגליל.
יהוא ער לעובדה שהצורך בנציג חק

לאי בכנסת הוא ענין אסטרטגי למגזר. 
שירכיב  כמי  בידיו,  הוא  המבחן  עכשיו 
וישפיע בכך על היכולת  את הרשימה, 

ליי ולהביא  ישלנו לשנות את הסקרים 
צוג משמעותי יותר ממה שצפוי בשלב 

זה לקדימה”.

מגו אזור  ספג  ענן”  “עמוד  ־במבצע 
נזקים  שהסבה  מאוד,  קשה  מכה  ריך 

במיליונים רבים לחקלאות ולחקלאים.
 חרמש: ”מלחמה תמיד מביאה עימה 
פגעים ונזקים. העובדה שנמנע מאיתנו 

הבי שוטפת  חקלאית  פעילות  ילקיים 
מא אדירים.אני  כספיים  לנזקים  יאה 

השנייה  לבנון  שבמלחמת  שכשם  מין 
יובמבצע “עופרת יצוקה” הלובי החקל

אי בכנסת והתנועות המיישבות הצליחו 
הרי  הנזקים,  בגין  הולם  לפיצוי  להביא 
בשבע  שטיפחתי  הקשרים  שמערכת 

ההח מקבלי  עם  בכנסת  שלי  יהשנים 
במשרדי  המקצועיים  והגורמים  לטות 
הממשלה, תביא לכך שיתאפשר לקבל 
פיצוי ראוי לנזקים הכבדים. ואם יקרה 
יידום,  והגבול  תשקוט  עוד  והארץ  נס 
בייתר ביטחון לעבודה  נוכל לצאת  אזי 
אישי  ביטחון  שגם  ספק  ואין  בשדה, 
ושקט נפשי של החקלאי יעניק לו ערך 

ביבול ותמורה כלכלית”.

מבקר המדינה לא למד 
לעומק את הבעייה

הראיון  לאורך  בי  דוחק  חרמש   שי 
הוא  בעצמותיו”  בוער  ש”הכי  שהנושא 
השופט  החדש,  המדינה  מבקר  דו”ח 
יוסף שפירא על משק המים. ”הטענה 
העיקרית שהציג המבקר החדש בדו”ח 

ישלו לפני שבועות אחדים היא, שהמג
המים  סבסוד  את  משלם  העירוני  זר 
לו היה טורח כבוד השופט  לחקלאים. 
לעומקו  החומר  את  ללמוד  שפירא 
היה מבין, שמדינת ישראל בחרה לתת 

לחק נותנת  שהיא  הסיוע  מעט  יאת 
מהנמוכים  שהוא  סיוע  ישראל,  לאי 
במדינות המערב,באמצעות הסכם רב 
שנתי עליו חתמנו ובו מתווה עולה של 
מחירי המים משנה לשנה.מיותר לומר 
שחקלאות ישראל היא היעילה בעולם 
צרכנית  והיא  במים,  מושכל  בשימוש 
של יותר משבעים אחוז ממי הביוב של 
המדינה, מנצלת כל מקור מים זמין יותר 
וזמין פחות, כגון שימוש במים מליחים 

שני לצפות  אין  שטפונות.  מי  יואגירת 
למה  התייעלות  מהלכי  עוד  לבצע  תן 
שהמדינה  שההסכם  ומכאן  שנעשה, 

יחתמה איתנו מבטא אינטרס אסטרט
גי של המדינה, להבטיח אספקת מזון 
כל  ישראל  אזרחי  לכלל  וחיוני  בסיסי 

השנה, במחיר שווה לכל נפש.”
 חרמש מדגיש: ”אם יתקבלו המלצות 
 400 של  סכום  לבטל  המדינה  מבקר 
החקלאי,  המים  למשק  שקלים  מיליון 
כל  בעבר  שהכיר  לתמונה  מהר  נחזור 

נמכ עגבניה  כל  שבה  מאיתנו,  יאחד 
אירו  של  במחיר  באריזה  עטופה  רת 
לעגבניה בודדת, במקום מה שהורגלנו 

י- להעמיס שקית של קילו ולשלם אר
בעה שקלים”.

בכנסת  החקלאית  השדולה  ראש 
חקל של  למעמדה  בדבריו  ימתייחס 

אות ישראל ומשק המים.”אנחנו חברים 
זה  אירופה.  ביטחון  מועצת   OSCDE-ב
איי מכל  פרלמנטים   57 שמייצג  גוף 

רופה וצפון אפריקה, מועדון בין לאומי 
מהים  עמיתים  עם  בו  חברה  שישראל 

מצ אלג’יריה,  תוניסיה,  ובהם  יהתיכון 
רים, ירדן ומרוקו.אנו בזירה קשה מאוד 

ישר אנטי  בהחלטות  עיסוקה  ישרוב 
המרמרה,  משט  כגון  בנושאים  אליות 
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הסגר על עזה, דיכוי פלסטינים, קיפאון 
בפורום  לא.  ומה  המדיני  ומתן  במשא 
של  המשלחת  כראש  מכהן  אני  הזה 
הכוללת  העויינות  רקע  ועל  הכנסת, 

וצומחת ההערצה לחקל עולה  יהזאת 
אים ולמשק המים של ישראל.במפגש 
יוזמה  להעביר  הצלחנו  בוינה  האחרון 

לס עבודה  קבוצות  יקים  ישהארגון 
בין המדינות להתמודד עם משבר  ייע 
ההחלטה  המזון,כאשר  ומצוקת  המים 

המשתת כשלכל  אחד,  פה  יהתקבלה 
פים ברור שמי שעומד מאחורי היוזמה, 
מי שידריך, ילמד ויסייע - תהיה מדינת 

נו פעם  שמוכיח  אדיר  הישג  יישראל. 
את  ישראל משרתת  ספת, שחקלאות 

יהמדינה כגורם שמביא להגברת התמי
כה בישראל בזירות הבין לאומיות”. 

עתיד מזהיר
שי חרמש, עם יד על הלב- איזה עתיד 

אתה צופה לחקלאות ישראל?
העידן  מזהיר.  עתיד   - וחלק  ”חד 
וחקלאות  בכיפה  מוביל  שבו ההייטק 

יהיא ענין לעולם שלישי עבר מן העו
לם.אנו חיים במציאות של עולם רעב, 
חסר מזון וצמא למים, ובעיתוי קריטי 

ומב כמונו  קטנה  מדינה  קמה  יכזה 
טיחה פתרונות לביטחון תזונתי.מכאן 

ישאין ספק, שכמו שהצלחתה הקולו
ברזל מביאה בשו כיפת  יסאלית של 

הגנה,החקלאות  מחפש  לעולם  רה 
לעולם  בשורה  תביא  הישראלית 
אם  לנו  אוי  ולסיום:  שובע.  שמחפש 

למצי בהיסטוריה  לראשונה  יניקלע 
אות שלא יימצא פה,לב ואוזן קשובה 
בממשלה  בכנסת,  החקלאים  לצורכי 
חלום  זה  בעיני  הכספים.  ובוועדת 
ביעותים.זה חלומו הרטוב של נחמיה 
עיתון  של  הכלכלי  ]הכתב  שטרסלר 

החקל בלובי  שרואה  ש.ו.(   – יהארץ 
איום אסטרטגי על  אי החזק בכנסת 
כלום!  ולא  איום  לא  ישראל.  כלכלת 
ביטוי  לה  שיהיה  חזקה,  רק חקלאות 
במוסדות השלטון, תקדם אותנו ואת 

העולם לעתיד”.

שי חרמש )קוסצ'בסקי( בן 69 נשוי לחווה, בעבר מורה 
בן  באוניברסיטת  עברית  לספרות  דוקטורנטית  והיום 
אחת.בנו  ובת  בנים  ארבעה  ילדים:  לחמישה  גוריון.אב 
שנדגיש,  ימים.שי מבקש  חודש  לפני  נישא  יניב  הבכור 
נשיא  בה  פוליטיקאים. השתתף  בלי  חתונה  היתה  שזו 
אחד: נשיא התאחדות האיכרים דובי אמיתי. חרמש הוא 
חבר ועדת הכספים של הכנסת מטעם סיעת "קדימה". 
1965 כחי  הוא חבר קיבוץ כפר עזה, לשם הגיע בשנת
ניך תנועת הנוער העובד לגרעין נח"ל מצפון תל-אביב. 
בני הגרעין נענו לקריאתו של דוד בן גוריון לנוער הזהב 
לרדת לנגב."היינו גרעין של 80 חבר'ה מצפון תל-אביב, 

רחובות וירושלים - בחולות כפר עזה".
בקיבוץ:  תפקידים  של  מרשים  במיגוון  שימש  חרמש 
מזכיר הקיבוץ,מרכז משק,גזבר,רפתן,מרכז גידולי ייצוא 
ומלון. מרכז הנוי. חבר דירקטוריון  של דלועים: אבטיח 

הפל לתעשיית  גלם  חומר  המייצר  "כפרית"  ימפעל 
יסטיק. לחברה שלושה מפעלים מחוץ לישראל- בגרמ

ניה, קנדה וסין. הוא חבר בהנהלה הכלכלית של הקיבוץ 
יהמופרט. הקיבוץ שלח בשעתו את שי להרחיב את הש
יכלתו: הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים כלכ

לה וסוציולוגיה. והשלים תואר שני במנהל עסקים.
בשנת אלפיים ושתיים נקרא לתפקיד גזבר הסוכנות 

היהודית ושימש בתפקיד ארבע שנים.
ראש  להיות  לחרמש  הוצע  השמונים  שנות  לקראת   
חברי   11 היו  שהצביע  הנגב.מי  שער  האזורית  המועצה 
המליאה, נציג אחד לכל ישוב. סוציאליזם במיטבו כדברי 
חרמש. "יהודה שוסטר ז"ל, אביו של אלון, ראש המועצה 

יהמכהן,קיבל שני קולות. אני קיבלתי חמישה קולות, ונבח
רתי לראש המועצה, ומאז לא היו בחירות בשער הנגב 15 

ישנה.אחרכך נקראתי לשמש גזבר הסוכנות היהודית כנ
ציג מפלגת העבודה, וכיהנתי בתפקידי זה ארבע שנים".

 אריאל שרון התגורר בחוות השקמים בתחום המועצה 
שי חרמש."אריק  היטב את  והכיר  הנגב  האזורית שער 
היה חקלאי בלב ובנפש. מדי סופשבוע נפגשנו בחווה. 
בשבת בבוקר, תוך כדי אכילת אבוקדו ושטרודלים של 
לילי שרון ז"ל, דיברנו על זנים, יבולים וגשמים.בהקמת 
קדימה אריק פנה אלי והצטרפתי אליו. מהרגע הראשון 
אמר לי שהוא מייעד לי תפקיד מיניסטריאלי - את תיק 
החקלאות. לאריק היה חשוב עד מאוד נושא החקלאות. 
הבחירות.  את  צלחנו  לא  שלו.לצערנו  ב-ד.נ.א.  היה  זה 
למקום  לאחור,  ונדחקתי  שינויים  עשה  אולמרט  אהוד 
העשרים ותשעה. נכנסתי לכנסת רק אחרי שפרופסור 

יאוריאל רייכמן לא נבחר לשר החינוך ופרש. ישבתי בוו
עדת הכספים ובוועדה לעובדים זרים".

אריק שרון ייעד אותי למשרד החקלאות

הדברים כפי שהוצגו על ידי ח”כ חרמש אינם מייצגים 
בצורה מדויקת את האמור בדוח מבקר המדינה בנושא 
תעריפי המים. הדוח מצביע על חריגות מעקרון העלות 

יישום הרפורמה בתעריפי המים. עק יהריאלית, בדרך 
רון זה נקבע בחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א - 2001 
אליה  מתייחס  שהדוח  החריגות  אחת  החוק(.   - )להלן 

הבי הצרכנים  על  המגזרי  הסבסוד  בהעמסת  יהינה 
תיים. יובהר כי הדוח לא דן בסוגיה אם לתת סובסידיה 
ממשלתית למגזר החקלאי, או לא לתת, מבהיר כי אם 

יהממשלה חפצה לתת סובסידיה לחקלאות עליה לע
שות כן בדרך המתאימה וכמתחייב על פי חוק תאגידי 

מים וביוב, ולא בדרך של העמסתה על התעריף לצרכן 
תוך חריגה מעקרון העלות הריאלית. עוד מעיר הדוח, 
כי היה על רשות המים לפרסם נתונים כמותיים על כל 
כך  במועצה,  ההחלטות  קבלת  לפני  המגזרי  הסבסוד 
שהציבור יוכל למסור את תגובתו לשימוע בין היתר על 

בסיס מידע זה. 
ישראל  מדינת  בין  שנחתם  ההסכם  את  מזכיר  הדוח 
לחקלאים בשנת 2006, שבעקבותיו נקבע הסבסוד. משרד 
מבקר המדינה נתן זכות תגובה להתאחדות חקלאי ישראל 

טרם פרסום הדוח ואף נתן ביטוי לתשובתה בדוח.
שלמה רז, דובר משרד מבקר המדינה

תגובת משרד מבקר המדינה
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הפעילות למניעת גניבות מחקלאים ולאיתור העבריינים אינה פוסקת לרגע. דובר 
מג”ב חושף כמה מן האירועים של העת האחרונה

הצלחות במאבק נגד 
פשיעה חקלאית

| מאת: שמעון וילנאי | 

מאוד  עד  גברה  החקלאית  הפשיעה 
וציוד  חיים  בעלי  האחרונות.  בשנים 

חקל מאתרי  נגנבו  ערך  יקר  יחקלאי 
אות רבים ברחבי הארץ. מכת הפשיעה 

ינחשפה במלוא עוצמתה לא רק בישו
גם במרכז  לקוי התפר.  בים הסמוכים 
גניבות  מגל  חקלאים  סובלים  הארץ 
בלתי פוסק. אין מדובר בגנבים בודדים 

ישמעמיסים בקר וצאן על משאיות ונמ
מתבצעות  הגניבות  ליל.  באישון  לטים 
גם לאור היום, ללא כל חשש שהגניבה 

יתתגלה מיד, והגנבים יתפסו עוד בשע
רי המושב או הקיבוץ שאליו חדרו. 

 הגנבים הפכו עם השנים מתוחכמים 
יותר ויותר. הם מבצעים איסוף מודיעין, 

מתצפתים על מכלאות בקר ודירי צאן, 
יונוקטים צעדים חריפים שלא היו מוכ

רים בעבר. הפשיעה החקלאית הפכה 
מכת מדינה. 

הקים  הפשיעה  על  להתגבר  בניסיון 
מובחרות,  שדה  יחידות  הגבול  משמר 
שכל תפקידן התמודדות יום-יומית עם 

הגנבים.
ניצב  היוצא  הגבול  משמר  מפקד 
הדרום  מחוז  מפקד  )היום  הלוי  יורם 
במשטרה( החליט להעניק לנושא הזה 
יחידה מרכזית  והקים  עליונה,  עדיפות 
המפקד  החקלאית.  בפשיעה  למאבק 
החדש של המשמר, ניצב עמוס יעקב, 

יהו ש”י)שומרון  מחוז  מפקד  ילשעבר 

דה( אינו מוכן להרפות ומבטיח מאבק 
בלתי מתפשר בפושעים שמאיימים על 

חיי היום-יום של חקלאי ישראל.
ערך  הזה  במאבק  רואה  שיא”   “יבול 

יעליון, ומהיום בכל גיליון של הירחון בע
תיד נקדיש מקום נרחב למאבק השטח 

של לוחמי הכומתות הירוקות. 

טפח מהפעילות המבצעית
 בסיוע נמרץ של דובר משמר הגבול, 

בפני מביאים  אנו  חכימי  שי  ירב-פקד 
כם הקוראים - חקלאי ישראל - טפח 

מהפעילות המבצעית של מג”ב.
בשבוע הראשון של חודש אוקטובר 
עדר  הגולן  ברמת  כנף  מהישוב  נגנב 
מצלמות  מבדיקת  כבשים.   50 של 

יסמוכות תועד רכב מסוג “פורד אקו
אך  הישוב,  בגדר  פתח  שפרץ  נוליין” 
לא נמצא קצה חוט לחקירה ולאיתור 
היחידה  בלשי  זה.  באירוע  חשודים 
המרכזית “ארז” ביצעו פעילות שטח, 
הסמיכות  כי  מודיעינית  הערכה  אחרי 

ילחג הקורבן ומאפייני הגניבה המתוכ
ננת תשיב את החשודים פעם נוספת 
ימים  חמישה  אחרי  ואומנם  לאזור. 
נגנבו מהישוב אליעד בגולן 85 טלאים 
170 אלף שקי  בגניבה שערכה הכספי

לים.
רכב מסח כלי  שני  זוהו  היום  יבאותו 

ריים עושים את דרכם לכיוון מחלף עין 
“פורד  מסוג  שניהם  שש,  בכביש  תות 
שדווח  לפני  עוד  היה  זה  אקונוליין”. 
למשטרה על גניבת הטלאים באליעד.

שנמסר  לתיאור  זהים  היו  הרכב  כלי 
ובכך  כנף,  הישוב  שער  פריצת  אחרי 
עוררו את חשד הבלשים. החל מעקב 
על  רשומים  הם  כי  והתברר  אחריהם, 

שמם של תושבי הפזורה בדרום.
להוראות  סירב  הראשון  הרכב  נהג 
ונמלט מצוותי הימ”ר.  הבלשים לעצור 
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יבמהלך המרדף ביצע נהג הרכב הנמ
לט עבירות תנועה חמורות, שסיכנו את 
מסויים  בשלב  הדרך.  משתמשי  שאר 
 39 בו  נמצאו  בבדיקה  הרכב.  התהפך 
רוח  ללא  כבר  היו  מהם   26 טלאים, 
באיזור  להימלט.  הצליח  הנהג  חיים. 
בוצעו סריקות נרחבות, ובמהלכן אותר 
הרכב השני סמוך לצומת יוקנעם. ברכב 
נתפסו 38 טלאים, 21 מהם מתים. נהג 

הרכב, תושב הפזורה הבדואית בדרום, 
נעצר ונלקח להמשך חקירה של ימ”ר 
“ארז”. כחלק מפעולות חקירה נרחבות 
בתיק בוצע ניתוח מעמיק על ידי מחלק 
הערכה על החשוד, שנעצר כשברשותו 

הפוטנ החשודים  נייד.  טלפון  ימכשיר 
יציאליים שאותרו נמנים עם תושבי הפ

זורה. הבלשים ביצעו חיפושים נרחבים 
לוד, במטרה  וגם בעיר  באזור הפזורה 

לאתר את שאר המעורבים בגניבה.
  בשלב זה הוגש נגד חשוד אחד כתב 
ההליכים  תום  עד  נעצר  והוא  אישום, 

המשפטיים נגדו.

  נתפסה חוליית גנבי בקר
גנב כנופיית  פעלה  השנה  יבמהלך 

ים תושבי הכפר אידנא בגניבות בקר 
גדו בהיקפים  לכיש,  בגזרת  יומקנה 

תוך  פעלו  החוליה  חברי  מאוד.  לים 
הגניבות  חקירת  במהלך  רב.  מידור 
כוונת  על  שהצביע  מידע  התקבל 
כוחות  עגלים.  גניבת  לבצע  הכנופיה 
בילוש ימ”ר מג”ב דרום נפרסו לאורך 
ציר התנועה המוביל לגוש עציון. רכב 

שנ של  מעצר  ובוצע  אותר,  יהגנבים 
עגלים  כשברכב  החוליה,  מחברי  יים 
מנהיג  טוביה.  באר  ממושב  שנגנבו 

הכנופיה
הח נעצר  בהמשך  להימלט.  יהצליח 

שוד ז.מ. על ידי כוח מיוחד של משמר 
הגבול באזור יהודה ושומרון.

אותרו  היקף  רחבת  שטח  בפעילות   
עד  עצורים  והם  הכנופיה,  חברי  כל 
במספר  חשודים  הם  אחרת.  החלטה 

חקל ופשיעה  גניבה  מקרי  של  ירב 
אית ברחבי המדינה. תפיסת הכנופייה 
תרמה רבות להורדת עקומת הפשיעה 

החקלאית במרחבי הדרום.

המקור: מצגת שהועברה להרפת והחלב ע"י חיים דיין מנהל אמב"ל, על פי 
נתונים של מג"ב והאגף לחקירות ולמודיעין במשטרה.

המצגת נותנת תמונת מצב על הפשיעה החקלאית נכון לאמצע נובמבר 
2012, עם השוואה לתקופה דומה אשתקד.

מתחילת השנה נרשמו סך הכל 823 אירועי פשיעה חקלאית, לעומת 1140 
אירועים בתקופה המקבילה בשנה שעברה – ירידה של 27.8%.

בתחום בעלי החיים היו בתקופה הנדונה 272 אירועים, לעומת 378 ב2011 
– ירידה של כ-36%.

לעומת זאת, כשבודקים גנבת ראשים בלבד, היתה ב2012 עלייה של 26.4% 
לעומת אשתקד )ארצי, בקר וצאן ביחד(. 

ולבסוף: מתוך ראשי הבקר והצאן שנגנבו, נתפסו ב2011 366 )9%(, ואילו 
ב2012 נתפסו 530 )10.6%(.

נתונים על פשיעה חקלאית 
ב-2012
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קרן יק”א מציינת 
120 שנה לפעילותה, 

ובתערוכת “י בול 
שיא”  שנערכה לאחרונה 

במעיין חרוד ניתן לכך 
ביטוי  בולט בהשתתפות 

שרת החקלאות וסגן 
השר לפיתוח הנגב 

והגליל

אות הוקרה ליק”א 
בתערוכת יבול שיא 

| מאת: שמעון וילנאי | 

במסגרת  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
יתערוכת יבול שיא במעיין חרוד,   הוע

נקו תשורות הוקרה  לראשי קרן יק”א 
י)החברה הלאומית להתיישבות( שהוק

המאה  בסוף  הירש  הברון  ידי  על  מה 
התשע עשרה, במצוות הברון אדמונד 
דה רוטשילד, לסייע  בניהול  המושבות 
הראשונות בארץ ישראל. מאז ועד היום 
יק”א  בשדרוג תשתיות,  קרן  השקיעה 
ובפרוייקטים  מחקר  מכוני  בהקמת 
אזוריים שונים בחקלאות, חינוך, תיירות 

ובריאות גם במושבות הדרום. 
העני נוקד  אורית  החקלאות  ישרת 

קה  את התשורות לנשיא  יק”א סטיבן 
שבראשו  שהבטיח  שהגוף  כהן,  ויילי 
במאה  גם  בישראל  יפעל  הוא  עומד 

הנ לסגן  הבאות.  השנים  יועשרים 
ישיא  אלן פיליפסון, למנכ”ל יקא ישר

אל זאב מילר ולמנכ”ל לשעבר יהויקים 
בקרן:  מרכזיים  ולפעילים  לוטן   ) )יוקי 
סבא,  מארק  קפלוטו,  ז’ק  יעקובי,  ג’ון 

ריי וד”ר  ז’ואה  ביאטריס  לורנץ,  יפיטר 
הוקרה  הוענקו  תעודות  בריקנר.  לי 
גם לנשיא המכללה האקדמית תל-חי   
פרופסור יונה חן ולד”ר מרדכי קדמון-
יכהן, לשעבר הנספח החקלאי של יש

ראל  בוואשינגטון.
החק שרת  העלתה  ברכתה  יבדברי 

של  את  פעילותה  נס  על  לאות 
פיתוח  יק”א  “שמסייעת  לתעסוקה, 
בישראל.  הפריפריה  באזורי  וצמיחה 

לשבח  במיוחד  בתקו ראוי  זה  יסיוע 
וביטחו כלכליים  של  אתגרים  זו  יפה 

פעי בין  כי  נוקד  ציינה  השרה  יניים. 
היתה  הקמת  של  קרן  יק”א  לויותיה 
והמשרדים  במרכז  מבנה  המעבדות 
למנהל  השייך  בנגב,  המחקר  “גילת” 
- של  המחקר  החקלאי- מכון  וולקני 
ופיתוח הכפר. שרת  משרד החקלאות 

בו אלה  כי  בימים  גילתה  יהחקלאות 
בה לסייע  האפשרות  את  יק”א  יחנת 
שיי לאומי  מצויינות  מרכז  יקמתו  של 

המידבר,”  על  סף  קרא  “חקלאות 
המחקר  בגילת,  יהיה  מרכז  שמרכזו 
והוא יעסוק בבעיה הגלובלית החריפה 
מחירי  ועליית  העולמי  המזון  משבר   -

המזון.
כי  ישראל  נוקד  קבעה,   אורית 
את  עצמה  מחוייבת  לתרום  רואה 
לאבטחת  במציאת  פתרונות  חלקה 
את  ראש  מינתה  ולכן  בעולם,  מזון 
החקלאי  פרופסור  המחקר  מנהל 
יורם קפולניק לעמוד בראש ועדה בין 
נושא  משבר  את  משרדית  שתבחן 
“ישראל  פעולה.  דרכי  המזון  ותגבש 
חיוני  לאומי  יידע  בין  תהיה  מרכז 
בתוך זמן לא רב. לכך יתרמו הכוחות 
המקצועיים  המצויינים  שפעילים 
למצויינות  הלאומי  והמרכז  בשטח 
שרת  הדגישה  דבריה  בסיום  בגילת”. 

חשי מייחס  משרדה  יהחקלאות  כי 
וכי  יק”א,  של  לתרומתה  בות  רבה 
ותודה  הערכה  שמחה  להביע  היא 
הפילנטרופי  לחברי  הנהלת  הגוף 

הזה.
חבר  והגליל  הנגב  לפיתוח  השר  סגן 

הוא  גם  קרא, שהשתתף  איוב  הכנסת 
חקלאות  אין  בלי  כי  בטקס,  קובע 
לישראל  לה  אל  קיום  למדינה.  זכות 
להתבסס  חייבת  והיא  לייבא  מוצרים, 
סגן  לבן.  כחול  על  תוצרת  ורק  אך 

הדברים  במה את  אמר  קרא    יהשר 
ילך אירועי  תערוכת “יבול שיא” שהת

חרוד.  מעיין  קיימה  בפארק  הלאומי 
סגן השר גילה  כי הוא בוגר בית ספר 
וב”כדורי”(  גלים  בכפר  למד   ( חקלאי 
הטובה  ישראל  היא  כי  כי  והדגיש 
אינה  אך  הטכנולוגיה,  בעולם  בתחום 
שבו  התחום  בחקלאות,  די  משקיעה 
הפכה לשם דבר בעולם. חבר הכנסת 

העגבנ כי  מחיר  עוד  יקרא  התבטא 
ייה  עולה  גם מפני ש”אנחנו  מפתחים 

ייותר את הטכנולוגיה ופוסחים על החק
היא  בסיס  “החקלאות  והוסיף:  לאות” 
לכל דבר”. הוא הביע צער על כך שאין 

מדי כל  פעולה  עם  שיתוף  ילישראל 
ההומניט כי  הפעילות  וציין  ערב,  ינות 
תפו בהעברת  ירית  שישראל  ביצעה 

חים  לסוריה  היתה ראויה  ושירתה את 
נפסקה  מאז  היא  הצדדים,  אך  שני 
החלה מלחמת האזרחים בסוריה. את 
דבריו  חתם במילים: “יש חקלאות - יש 

עם ישראל”. 
חרוד  שיא”  במעיין  “יבול  בתערוכת 
עשרות  הציגו  האחרון  באוקטובר 

פיתו של  חידושים,  יחברות  מיגוון 
יחים  ופתרונות לענפי החקלאות השו

נים. לאורך היום ביקרו בתערוכה אלפי 
חקלאים ואורחים. 

תערוכת יבול שיא. צילום: עלי קדם



הרפת והחלב דצמבר 2012 66

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

מועצת החלב מקימה 
מערך ייעוץ לרפתנים
בעקבות החלטת הממשלה 
לייעול משק החלב )מתווה 

לוקר(: מועצת החלב מקימה 
מערך ייעוץ כלכלי, פיננסי 

ופנסיוני לרפתנים, שיסייע להם 
להבין וליישם את סעיפי ההסכם 

שנחתם

מועצת החלב החלה בנקיטת צעדים 
ליישום מתווה לוקר לייעול ענף הבקר 

ילחלב, ומקימה מערך לייעוץ כלכלי פי
להי העלולים  לרפתנים  ופנסיוני  יננסי 

בענף,  הצפויים  השינויים  מיישום  פגע 
ולאלו שיבקשו להרחיב את רפתותיהם 
כדי לעמוד במכסת המינימום החדשה 

– של 700,000 ליטר חלב לרפת.
.

דרורי,  שייקה  החלב,  מועצת  מנכ”ל 
המו הייעוץ שמקימה  מערך  כי  ימסר 

“יצרנים  לאותם  במיוחד  יסייע  עצה 
קטנים” שעלולים למצוא עצמם מחוץ 
השונות  החלופות  את  לבחון  לענף, 
העומדות בפניהם במסגרת הרפורמה, 
ההחלטה  את  לקבל  שיוכלו  מנת  על 
המיטבית מבחינתם לנוכח תנאי הסחר 
מול  תפוקות  )מחירי  בענף  הצפויים 
מחירי תשומות( ולהכין עבורם תוכנית 

ולהרח יפעולה  לשיפור מערך הרפת 
בתה - או לפרישה מהענף. 

הכל להיבטים  בעיקר  יינתן  הייעוץ  י 
של  העסקי  והניהול  הפיננסיים  כליים, 
תזרים  לניהול  דגש  מתן  תוך  הרפת, 

המזומנים ושקלול החלופות השונות. 
י“משק החלב הישראלי נמנה עם המו

בילים בעולם בזכות כל אותם רפתנים 
בימי שעות   24 העדר את   שמטפחים 
מה שבעה ימים בשבוע ודואגים – תוך 
עבודה קשה, ולעיתים תחת ירי טילים 
את  ולפתח  לשדרג  לשפר,  וקטיושות, 
שייקה  אומר  הישראלי”  החלב  איכות 
גם  כי  לוודא  מחובתנו  ומדגיש:  דרורי 
מי שייאלץ לפרוש מהענף, יעשה זאת 
בתנאים הטובים ביותר האפשריים, ורק 

לאחר שיקול הדעת המתחייב”. 
דרורי הבהיר, כי לרפתנים המחליטים 
להרחיב את הרפת, יציג היועץ המלווה 
בתחום  ייעוץ  שתכלול  פעולה  תוכנית 
וכן  הכספים  השיווק,  הארגון,  הניהול, 

לשיפור  הנדרשות  נוספות  פעולות 
שלרפתנים  והרחבתה.  הרפת  מערך 
יציג היועץ תוכנית  המחליטים לפרוש, 
פרישה מהענף שתכלול את כל היידע 
השונים  )השימושים  בתהליך  הכרוך 

במענקי הפרישה, שיקולי מס וכו’(. 
ימערך היועצים של מועצת החלב יכ

לול מאגר יועצים מהשוק הפרטי אשר 
הכרות  ובעלי  כלכלי  בייעוץ  מתמחים 
מועצת  הרפת.  תחומי  עם  מעמיקה 
החלב תממן 75% מעלות הייעוץ עבור 

הרפת הנתמכת.

ˆ ˆ ˆ 

העובדים נקראים לשוב 
הביתה

כ- 800 עובדים זרים שעזבו את 
אזור הדרום בתקופת מבצע 

“עמוד ענן” לא שבו. עתה פועל 
משרד החקלאות להשיבם 

למשקים החקלאיים

דפנה יוריסטה, דוברת המשרד 
לחקלאות ופיתוח הכפר

אצל  שעבדו  זרים  עובדים   800 כ- 
בתקופה  ואשכול  עזה  עוטף  חקלאי 
שקדמה למבצע “עמוד ענן”, עזבו את 
למרות  הלחימה.  תחילת  עם  האזור 
שהמבצע הסתיים והשקט חזר לדרום, 
לא שבו העובדים למשקים החקלאים 
מבקשים  האזור  חקלאי  עזבו.  אותם 
 800 בכ-  המדובר  לשוב.  עתה  מהם 
עובדים זרים, כולם מתאילנד, מתוך כ- 
3,500 עובדים המועסקים בכל האזור.
יהחקלאים פנו למשרד החקלאות בב

קשה לסייע להם בנושא, והמשרד יוזם 
העובדים  להשבת  מבצע  אלה  בימים 
במסגרת  עבדו.  בהם  למשקים  הזרים 
המבצע, שייצא לפועל בימים הקרובים, 
)פיקוח  הפיצו”ח  יחידת  פקחי  יישלחו 
עם  בשיתוף  המשרד,  של  וחי(  צומח 
ברחבי  למשקים  ההגירה  רשות  פקחי 
שהיתר  עובדים  לאתר  בניסיון  הארץ, 
העבודה שלהם אינו תואם את המקום 
את  יאתרו  הפקחים  נמצאים.  הם  בו 
למשקים  לשוב  להם  ויציעו  העובדים 
למבצע  קודם  מועסקים  היו  הם  בהם 

“עמוד ענן”.

ופיתוח  החקלאות  משרד  מנכ”ל 
יהכפר, יוסי ישי: “היתר השהייה והעס
יקה של העובדים בחקלאות הינו למע
יסיק חקלאי מסוים במקום עבודה ספ

ציפי. לאור הרגיעה, העובדים יתבקשו 
לחזור למקומות העבודה בהם הועסקו 

קודם למבצע “עמוד ענן”. 
כנגד  ננקוט באמצעים מחמירים  אנו 

עוב היתר,  יחקלאים המעסיקים, ללא 
למבצע  קודם  שהועסקו  זרים  דים 
במשקים  הפגיעה  עזה.  עוטף  ביישובי 
קשה,  עזה  עוטף  ביישובי  החקלאיים 
חקלאי הדרום ספגו נזקים לשדותיהם 
נדרשים  אנו  כעת  המבצע,  בתקופת 
כדי  שניתן  כל  ולעשות  בידם  לסייע 
להחזיר את הפעילות החקלאית באזור 

לתיקנה”. 

ˆ ˆ ˆ

חברת אפימילק 
מקיבוץ אפיקים 

הקימה מכון לחליבת 
עזים בקנדה

המכון הוקם בחווה של 1500 
ראש, ויאפשר חליבה של 600 
עזים בשעה, באמצעות תוכנת 

אפי-גוט שפותח בישראל

אופיר אבסלנדר

לחלי מכון  הקימה  אפימילק  יחברת 
בת צאן באונטריו שבקנדה, המאפשר 

חליבת 600 עזים בשעה.
יהמכון יספק מענה לדיר בחוות מרי

1500 עזים, המייצרת גביי  פוזה המונה
ינות צאן לרשתות השיווק בצפון אמרי

קה תחת מותגים שונים.
יבמכון פועלת תוכנת אפי-גוט שפות

חה בישראל, המשמשת לניהול העדר 
החלב  כמויות  על  לנוקדים  ומדווחת 

ברי עתידיים,  אומדנים  כולל  יהמופק, 
אות העדר ותנועת העדר בדיר.

ומנתחת  אוספת  המערכת  בנוסף, 
מומחים  עם  לשיתוף  הניתנים  נתונים 

חיצוניים, כמו וטרינרים או תזונאים.
לדברי שלומי עזרן, מנהל תחום הצאן 

יבאפימילק, בנוסף לתוכנה חוות מריפו
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זה רכשה מאפימילק מערך של שערי 
Afi2GO. המעי  מיון והפרדה ומכשירי

ואיסוף  העדר  לניהול  משמשות  רכות 
וביקורי  המלטות  הזרעות,  של  נתונים 

המתקד הטכנולוגיה  בעזרת  יוטרינר. 
להגדיל  יכולים  הקנדים  הנוקדים  מת, 

את תפוקות החלב ולשפר את איכותו.
קיבוץ  בבעלות  “אפימילק”  חברת 
פורטיסימו  ההשקעות  וקרן  אפיקים 
בעולם  המובילה  החברה  היא  קפיטל, 

יבתחום הטכנולוגיות לענף הרפת והצ
אן. החברה הייתה הראשונה שפיתחה 

הא החלב  מד  את  לשימוש  יוהכניסה 
לקטרוני. בין מוצרי הדגל של החברה: 
תוך  החלב  מרכיבי  לניתוח   – אפילאב 
כדי החליבה ואיתור מוקדם של בעיות, 
פידומטר פלוס – למעקב אחר שינויים 
והמנוחה של הפרות,  בהרגלי התנועה 

יומערכת אפיפארם לניהול הרפת. מע
מ-50  ביותר  פועלות  אפימילק  רכות 

מדינות בחמש יבשות.

ˆ ˆ ˆ

יואב לבסקי מונה 
למנהל אזור אסיה 

פאסיפיק של חברת 
SCDR

בפיתוח  העוסקת   SCDR חברת 
ממוחשבות  מערכות  של  ושיווק  יצור 
מינויו  על  הודיעה  צאן,  ודירי  לרפתות 

אזור  מנהל  לתפקיד  לבסקי  יואב  של 
ל-  מגיע  לבסקי  והפאסיפיק.  אסיה 
SCDR עם ניסיון של כ 12 שנים בעמדות 
בתעשיית  בינלאומיות  בחברות  ניהול 

לבס שימש  האחרון  בתפקידו  יהבקר. 
 Sano קי כמנהל פיתוח עסקי בחברת

יהמייצרת מזון בריאות לבעלי חיים וב
עלת מחזור מכירות של 400 מיליון יורו. 
לפני כן כיהן במשך 10 שנים בתפקידי 
מוצרים  ופיתוח  עסקי  פיתוח  שיווק, 
בחברת DeLaval השבדית, המשווקת 

יציוד ממוחשב לרפתות ונמנית על לקו
.SCDR חותיה החשובים של חברת

דולי מיליוני  בעשרות  המוכרת   SCDR
90% מתוצרי -רים מידי שנה מייצאת כ
יתה לחו”ל, ומגבירה את פעילותה בש

נים האחרונות באסיה פאסיפיק. עיקר 
הפעילות מתמקדת בסין, קוריאה יפן, 
החברה  מוצרי  ואוסטרליה.  ניו-זילנד 

באזו רפתות  במאות  כיום  ימותקנים 
רים אלו. בין לקוחות SCDR באזור אסיה 
פאסיפיק נמנים מכון המחקר המרכזי 
של ניו זילנד, שבחר בציוד SCDR לרפת 
שהיא  “פונטרה”  וחברת  שלו,  הדגל 
בעולם  מהגדולים  חלב  קואופרטיב 
החברה  בציוד   2012 בשנת  שבחרה 
גדולים  לפרוייקטים 

בסין.
אבישר,  יריב 
בירך   SCDR מנכ”ל 

שהצ לבסקי  יאת 
ומסר:  לחברה  טרף 

פאסי אסיה  י“אזור 
עם  שוק  הוא  פיק 

ובצריכת חלב  בייצור  צמיחה מרשימה 
מאוד  גדול  צמיחה  פוטנציאל  ובעל 
את  להגביר  בכוונתנו  החברה.  עבור 
מאמצי השיווק והמכירות באזור חשוב 

יזה, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה הג
לובלית של החברה כאשר הדגש היום 
הוא בנייה של נוכחות חזקה ופתרונות 

תחרותיים לשוק הזה.” 
בפיתוח  עולמית  מובילה  היא   SCDR
ניטור  בתחום  מתקדמות  טכנולוגיות 
הפרה והעדר ומערכות חליבה לרפתות 

יודירי צאן. החברה הינה היצרנית הגדו
אלקטרוניים  חלב  מדי  של  בעולם  לה 
פוריות  אחרי  למעקב  חכמים  ותגים 
ובריאות הפרה. נכון להיום, למעלה מ- 
12 מיליון פרות בעולם עושות שימוש  
SCDR משווקים  במוצרי החברה. מוצרי 
שונים  הפצה  בערוצי  העולם  ברחבי 
ובין לקוחותיה נמנים ספקי הפתרונות 
 De : המובילים בעולם בתחום החליבה

Laval השבדית ו- Lely ההולנדית.
ממוקמת   ,1976 ב-  שהוקמה   SCDR

ומעסי בנתניה  פולג  יבאזור התעשייה 
 SCDR לחברת  עובדים.   250 מעל  קה 
וכן  ובאיטליה  בארה”ב  בנות  חברות 
ובמזרח  הסיני  בשוק  קבועה  נוכחות 
2009 נכנסה קרן טנא,  הרחוק. בשנת 
בראשות ד”ר אריאל הלפרין, כשותפה 
בחברה, ומחזיקה כיום כ-37% ממניות 

החברה. 

ˆ ˆ ˆ

סופה נשארו בלי רפת
בקיבוץ סופה היו משוכנעים, 
שבמסגרת חלוקת מכסות 

החלב של התנועה הקיבוצית, 
תורם יגיע לכל המאוחר 

ב-2013. הסכם החלב קבע 
שהוא לא יגיע בארבע השנים 

הקרובות

נחמן גלבוע
 

ממשלת  בין  שנחתם  החלב,  הסכם 
ולהתאחדות  החלב  למועצת  ישראל 
בקיבוץ  לאכזבה  גרם  הבקר,  מגדלי 
כי  קיוו  שחבריו  עזה,  שבעוטף  סופה 
יזכה במכסת חלב בשנה הקרובה. על 
הקרובות  השנים  בארבע  ההסכם,  פי 

מכון חליבה של אפימילק - 600 עזים בשעה
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משפח למשקים  רק  המכסות  ייינתנו 
תיים במושבים ולא לרפתות קיבוציות. 

יבשנים האחרונות קיבלו קיבוצים בעו
טף עזה, ובהם ניר עם וניר עוז, מכסת 
במסגרת  רפת,  להקמת  ואישור  חלב 

היישו לחיזוק  הממשלתית  יהמדיניות 
בים סמוכי הגדר. הרפת מוקמת בימים 
אלה. בקיבוץ סופה, המונה 70 חברים, 

לקב בתור  הבאים  והאמינו שהם  יקיוו 
בפרטי  שנוכחו  עד  הייצור,  מכסת  לת 

ההסכם שנחתם בשבוע שעבר.
עוד  מכסה  לקבלת  בקשה  “הגשנו 
מציין שחר  קדמי”,  ועדת  לפני הקמת 
וחבר  ברגלס, מרכז המשק של סופה 

יצאלים, “והיה די ברור שבמסגרת חלו
הקיבוצית,  התנועה  של  המכסות  קת 
המאוחר  לכל  או  ב-2012  יגיע  תורנו 
הרגילים  לקריטריונים  מעבר  ב-2013. 
החקלאות,  ומשרד  החלב  מועצת  של 
הקיבוץ  שנותרנו  השיקול  גם  הופעל 
חלב.  מכסת  ללא  עזה  בעוטף  היחיד 
כשהוקמה ועדת קדמי ואחריה המתווה 

ישל הראל לוקר, חיכינו לתוצאות בתק
יווה שנקבל את האישור המובטח. לאכ
יזבתנו הופקרנו, ובארבע השנים הקרו

בות המכסות יינתנו רק למושבים”.
ביום רא יהשיחה עם ברגלס נערכה 

שון, עוד יום של הסלמה בעוטף עזה, 
שהוא  הפיצוצים  את  מתאר  כשהוא 

ישומע ברקע. בסיבוב הזה לא היו נפי
לות בסופה, אבל מספר שבועות קודם 

ינחתו שלוש פצצות מרגמה בתוך הקי
בוץ וזרעו הרס, וכך גם חודשיים קודם 
לכן, כשנחתו שש פצצות שגרמו נזקים 
“זה  חקלאי.  ולציוד  למכוניות  לבתים, 
ברגלס,  אומר  כאן”,  לחיות  פשוט  לא 

י“וחשוב לנו לקבל תמיכה באמצעי היי
צור שלנו”.

ראש המועצה האזורית אשכול, חיים 
לראש  מכתב  עניין  באותו  שיגר  ילין, 

הביט לשר  נתניהו,  בנימין  יהממשלה, 
יחון, אהוד ברק, ולשרת החקלאות, או

רית נוקד. “קיבוץ סופה נמצא שלושה 
כתב  עזה”,  רצועת  מגבול  קילומטרים 
ילין. “בחודש האחרון בלבד ספג היישוב 
מהם  אחד  בכל  קסאמים,  מטחי  שני 
שטח  בתוך  רקטות  חמש-שש  נפלו 
היישוב, שמתווספים לעשרות אזעקות 
במהלך  חווים  הישוב  שתושבי  ונפילות 
דוגמה  מהווים  הקיבוץ  חברי  השנה. 
ומופת לחלוציות איתנה, 12 שנים תחת 

יאיום של ירי טילים ופצמ”רים, בלי לוו
הא המטר  עד  השדות  עיבוד  על  יתר 

חברי  שהו  האחרונים  בחודשים  חרון. 
קיבוץ סופה בממ”דים לעתים תכופות 
הספים  ואמות  ממושכים,  זמן  ולפרקי 
בדרישות  באו  לא  רעדו: התושבים  לא 
החוסן  את  נשאו   - ובעצם  ובטענות, 

יהלאומי על כתפיהם. תושבים אלה וש
כניהם ביישובים צמודי הגדר הם נושאי 

יהדגל האמיתיים של ההתיישבות והציו
נות בתקופתנו”.

יילין הוסיף: “לאור כל זאת, אנחנו רו
אים בחומרה רבה את ההתנערות של 
משרד החקלאות מיישוב זה, במסגרת 
החלב.  משק  של  ההתייעלות  הסכם 
ההסכם החדש מונע הקמת רפת חלב 
פרנסת  את  לחזק  שמטרתה  בסופה, 

יהיישוב. מדובר בהחלטה מאכזבת ומח
פירה, ויש בה משום עלבון ואי ההכרה 

יבמחויבות המדינה לתושבים אלה. קי
בוץ סופה היה היישוב האחרון בעוטף 
את  לקבל  ומתוכנן  מיועד  שהיה  עזה, 
להיווכח,  מאכזב  לרפת.  החלב  מכסת 

משיקו החקלאות,  משרד  דווקא  יכי 
לנו, בחר להתנער  ברורים  לים שאינם 
ו’לשכוח’ את אשר הוסכם. ה’התייעלות’ 
המוצעת תייעל ותשביח לא את משק 

הח מטרות  מימוש  את  אלא  יהחלב, 
ואת  כוחנו  את  לשבור  המנסה  מאס, 
חוסננו! תושבי האזור מקבלים כוח רב 
היישובים,  ומפיתוח  השדות  מעיבוד 
בייחוד לנוכח המצב הביטחוני המאיים 

לשבור את רוחם”.
לשנות  ישראל  לממשלת  קורא  ילין 
את ההסכם ולכלול בו את קיבוץ סופה, 

הוקר ואת  את הערכתה  להביע  יובכך 
תה ל”חלוצי הגדר” בעוטף עזה.

נוקד, מסרה  אורית  שרת החקלאות, 
הגי שהמכתב  מהעובדה  הופתעה  יכי 

במיו וזאת  דרך התקשורת,  אליה  יעה 
שלה  וההדוק  הרציף  הקשר  לאור  חד 
הוסיפה,  נוקד  השנים.  לאורך  ילין  עם 

יכי לאור החשיבות שהיא מייחסת לחי
יזם מגוון של  זוק עוטף עזה, המשרד 

הכל במישור  האזור,  ביישובי  יפעולות 
למשל:  כמו  והקהילתי,  הכפרי  כלי, 
הקמת מאות מיגוניות באזורי ריכוז של 
בשיקום  השקעה  בחקלאות,  עובדים 
דרכים חקלאיות, תוספות של מכסות 

למש ליטרים  אלפי  מאות  בסך  יחלב 
קי החלב באזור ותוספת של חמישה-
זרים.  עובדים  בהקצאת  אחוזים  עשר 
“ניסיון חמש השנים האחרונות מלמד, 
הממשלתית  ההשתתפות  בהיקף  כי 
כדאית  אינה  כיום, הקמת רפת  הקיים 
מכסה  הקצאת  כלכלית.  מבחינה 
במציאות העכשווית עלולה לסבך את 
הקיבוץ כלכלית ולא לפתח אותו, זאת 

יעל אחת כמה וכמה לאור הסכם ההת
ייעלות שנחתם לאחרונה אשר מפחית 

את מחיר המטרה” – אמרה נוקד.

ˆ ˆ ˆ

חברת רותם טרקטורים 
וציוד חקלאי מייבאת 
מכשיר לקיצוץ מזון

עלי קדם

לאחרונה הגיע לארץ מכשיר ה”רוטו 
ניידת  ערכה   ,)Roto Grind( גרינד” 
את  שונים.  מסוגים  חבילות  לריסוק 
“רותם  חברת  מארה”ב  מייבאת  הכלי 

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

רוטו גרינד - מתאים את גודל החיתוך לפי הצורך



69 הרפת והחלב דצמבר 2012

יטרקטורים וציוד” מכפר יחזקאל. מדו
חבילות  וקיצוץ  לריסוק  במכונה  בר 
וחומרים צמחיים, לדוגמא קש חמניות 

יקש תירס, סורגום, עגבניות, קש מש
אריות כותנה אשר ישמשו לרפד עבור 
רפתות. עבודת המכונה מיועדת בעיקר 
הגסים,  החומרים  ניצולת  את  להגביר 
נשאר  גדול מהם  אשר עד עתה חלק 
כמו  הפרות.  ידי  על  נוצל  ולא  באבוס 
ופיזור  לביצוע  גם  כן, המכונה מיועדת 
ריפוד ברפתות, כשהדגש העיקרי הוא 
ובגודל  באורך  המפעיל  של  בשליטה 

הל צורכי  לפי  קיצוץ,  לאחר  יהחלקים 
קוח ועד למצב של אבקה. הכלי מורכב 
ופטישים  סכינים  פועלים  שבו  מדוד, 
כך שלאחר הפעולה  לכוון,  ניתן  אותם 
ייצאו חתיכות באורך הרצוי, למשל 2-3 
ס”מ – כמזון גס, או לרמה של חלקים 
קטנים מאוד, ובכך יתרונו של הכלי על 
ע”י  מופעל  הכלי  אחרים.  דגמים  פני 
או  דיזל  נפרד,  מנוע  ע”י  או  טרקטור 

חשמל.
י חברת רותם טרקטורים וציוד, המנו

הוקמה  רותם,  משפחת  ידי  על  הלת 
בכפר  משפחתי  כעסק   1990 בשנת 
בתחילת  יזרעאל.  שבעמק  יחזקאל 
הדרך הם נתנו שרות למרכז המזון של 
עובדים עם חברת  ומ-1996  המושב,  
נותנים  הם  לה  אמבר”  מזון  "מרכזי 
הארץ.  ברחבי  שונים  באתרים  שירות 
כיום מונה הצוות כ-32 עובדים שכירים 
וכן כל בני משפחת  בתפקידים שונים, 
ומחסנים, כמו  וחולש על מוסך  רותם, 
25 שופלים מגדלים שוי  גם על צי של
ינים, מעמיסים, טרקטורים וכלים חקל

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

איים נוספים, משאיות רמסע ומשאיות 
לחלוקת בליל. החברה עוסקת בעיקר 

יבהפעלת מרכזי מזון לרפת וייצור תח
ימיצים בכל שלבי ההכנה כולל ליווי הק

ציר, הידוק וכיסוי, אך נותנת גם שירות 
ילמגוון מפעלי תעשייה. לאחרונה הקי

מחלקה  וציוד”  טרקטורים  “רותם  מה 
להשכרת טרקטורים ושופלים בגדלים 
שונים לתקופות ארוכות טווח גם ללא 

סולר וללא מפעיל מטעמה. 

ˆ ˆ ˆ

תביעה נגד תנובה, גם 
על הפרת כשרות 

 ימים ספורים לאחר חשיפת 
‘כלבוטק’ על ההתעללות בבעלי 
החיים במשחטת “אדום אדום” 
שבבעלות תנובה, נגד החברה 
הוגשה גם תביעה על שחיטה 

לא כשרה, לכאורה 

 מאת מירי סער 

 ביום חמישי שעבר נחשפה לכאורה 
התעללות  פרשת  כלבוטק  בתחקיר 
חמורה בבעלי חיים במשחטת החברה. 
מהתחקיר עלו מעשי התעללות קשים 
בשגרה בבעלי החיים טרם שחיטה כגון 
שימוש בשוקרים חשמליים, כדי להאיץ 
בבעלי חיים לזוז ממקומם. מהתחקיר 

הוראה מהמ קיבלו  כי העובדים  יעלה 

החיים  בבעלי  להתעמר  עליהם  מונה 
כדי לזרזם ולהביאם לשחיטה במהירות 

וללא מאמץ. 
גם  הותיר  לצפייה  הקשה  התחקיר 
המומים.  הבשר  חובבי  הצופים  את 
חברת תנובה ניסתה ליחס את הזוועה 

עוב מספר  של  מקרית  ילהתנהגות 
האלי ההתנהגות  אך  במשחטה,  ידים 

עינם  תחת  שהתנהלה  והשיטתית  מה 
הפקוחה של מנהלי המשחטה העלתה 

ספקות לגבי טענה זו. 
דוברת תנובה מיהרה להגיב: “כפי שאנו 
מקפידים שאיכות המוצרים שלנו תהיה 

יגבוהה ביותר ותעיד על כך שביעות רצו
שהתנהלות  נקפיד  לקוחותינו,  של  נם 
כזו לא תחזור על עצמה. עם היוודע לנו 
הפרטים מנהל המפעל פרש מתפקידו, 

יועבודתם של כל עובדי החברה הקבל
מו אלה  בימים  לאלתר.  הופסקה  ינית 

תקנות מצלמות בכל המשחטות.”

המחאה תצא לרחובות 
הגישו  השונים  החיים  בעלי  ארגוני 

בח התעללות  על  למשטרה  יתלונה 
החקל למשרד  ופנו  ישע  חסרות  ייות 

בית  את  לאלתר  לסגור  בבקשה  אות 
המטבחיים, לפטר את הנהלת המקום 

יולהקים ועדת חקירה בעניין. ארגון ‘אנ
לחיות  ‘תנו  ארגון  אליו הצטרף  ונימוס’ 
הרשת  רחבי  בכל  בפניה  יצא  לחיות,’ 

להחרים את מוצרי החברה. 
צרכנים שומרי כשרות רבים התלוננו 
כי התעללות בבעלי חיים אסורה על פי 

יההלכה ומכאן נובע שקנו מוצרים שאי
נם כשרים במאת האחוזים. 

יהגדילה לעשות אשה חרדית, רות קו
ליאן, המיוצגת על ידי עו”ד האני טנוס 
מאה  סך  על  ייצוגית  תביעה  שהגישה 
מיליון שקלים נגד חברת תנובה והמותג 
אדום אדום. לטענתה לפחות 200,000 
צרכנים הוטעו וקנו את מוצרי החברה 
השחיטה  שלמעשה  בשעה  ככשרים, 
עם  אחד  בקנה  עומדת  אינה  שלהם 

הלכות שחיטה כשרה. 
טווי בוק,  החברתיות,פייס  יברשתות 
נוס ואתרים  תנובה  חברת  אתרי  יטר, 

את  להחרים  הזמנה  מתפשטת  פים 
והזמ אדום,”  ו”אדום  “תנובה”  יחברת 

מנכ”לית  של  ביתה  מול  להפגנה  נה 
יום ב.’ לצורך  תנובה, זהבית כהן היום, 

יגיוס משתתפים בהפגנה נשכרו שירו
אינטרנטי  לקידום  תקשורת  חברת  תי 
שטרם נודע מי משלם בגין שירותיהם. 

הרוטו גרינד  
מחובר לטרקטור 
- תמונה להדגמה




