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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

הבחירות תמו, ובשעת כתיבת שורות אלו עדיין נמשך מעשה המרכבה 
של הממשלה  החדשה. מה שכבר בולט לעין הוא, שבכנסת הבאה  אין, 
ללא  זהו  מצב   . נציג להתיישבות הכפרית החקלאית  או כמעט שאין  

דתקדים בתולדות הפרלמנט הישראלי, שבו היה תמיד ייצוג לחברי קיבו
צים ומושבים, ולובי חקלאי  פעיל ויעיל . לאור מצב זה, ולאחר תקופת 
כהונה מוצלחת ואוהדת של השרה אורית נוקד,  ישנה חשיבות מיוחדת 

דלשאלה מי ימונה – מן הסתם על פי שיקולים קואליציוניים - לשר החק
לאות,  וייכנס לנעליהם של ענקים כמו חיים גבתי, משה דיין, רפול, אריק 
שרון, אברהם כץ עוז ועוד. צריך לקוות שהשר המיועד לא יראה במינויו 
רק אילוץ פוליטי, אלא יזהה במשרד לחקלאות ולפיתוח הכפר שליחות 
חשובה – להיות נציגו של הסקטור אשר מספק מזון לתושבי המדינה, 

דאחראי על יצוא מפואר, שומר על קרקעות הלאום ומאפשר קיום לאל
פי משפחות בפריפריה. דווקא בשעה שהחקלאים מותקפים מכל עבר, 

חשוב שיהיה להם נציג נאמן ליד שולחן הממשלה. 
מקריאה בגליון זה של הרפת והחלב תוכלו להיווכח שמשק החלב רחוק 
שייקה  מסביר  עימו  בריאיון  רבה.  וודאות  אי  בו  שוררת  ועדיין  מיציבות, 
דרורי, מנכ”ל מועצת החלב, את המשך היישום של חלוקת המכסות על 
פי מתווה לוקר, אך מנגד הוגשה עתירה לבג”ץ באותו עניין. מחירי מוצרי 

דהחלב “מככבים” בעמודי הכלכלה של העיתונים, וגם אצלנו תמצאו התיי
חסות לנושא “החם” הזה. עוד בגיליון: איך מכשירים בפקולטה לחקלאות 

דברחובות את דור העתיד של מנהלי רפתות, מחלת קטרת העור שתוק
פת שוב, על תכנון רפתות, המחלקה לבקר במכון וולקני ועוד. 

בגיליון זה אנו פותחים מסורת של מדור המוקדש לענף הצאן – כבשים 
ועזים – תוך שיתוף פעולה עם אגודת הנוקדים. הצאן הוא “האח הצעיר” 
והקטן יותר בהיקפו במשק החלב, אך אין לזלזל בחשיבותו, וכאן ב”הרפת 

והחלב” נקפיד לתת לו את כל הכבוד המגיע.
ואנשי הענף לתרום לנו  וכמו תמיד, אנו מזמינים את ציבור המגדלים 
למייל  או   ,0523-224333 לטלפון  ותמונות,  רעיונות   ידיעות,  בכתבות, 

    .elik.maagan@gmail.com
, לכם ולכל עם ישראל – חג  אנו מאחלים לכל קוראינו קריאה מהנה 

פסח שמח וכשר.
עלי קדם, עורך

צילום השער: פלאש 90



סגירה ממונעת של תאי מרכז מזון
מניעת כניסת גשם/רוח/צפורים.

צו רוח - מערכת אוטומטית להפעלת קבוצות 
אוורור וצינון לפי טמפ' ועוצמת רוח.

חלקי חילוף ואביזרים לגורפי זבל

חבלים לגורף זבל

מאווררים בגדלים שונים ומערכות צינון
ערפול לרפתות וחצרות צינון. 

רשת צל ממונעת
מופעלת לפי שעון גשם או רוח. מניעת כניסת גשם לחצרות רביצה.

כיסוי רב שימושי
המגן על ערימות החציר והקש מפני רטיבות.

מושב אביגדור • טל. 08-8501255 • פקס. 050-8975576
שלומי ברנס: 054-7799945 • אריה חכם: 054-4425900 

info@sakp.co.il • www.sakp.co.il

פתרונות חדשניים לחקלאות

D
D

 • 
05

2-
62

95
75

7



הרפת והחלב מרץ 2013 6

ארגונים ופעילים חברתיים קוראים לחזור לחרם הקוטג’ לאחר שלראשונה מאז 
מחאת קיץ 2011, תנובה מייקרת את מחיר המוצר ליותר מ-6 שקלים. יוזם המחאה: 

“לפרק את תנובה”

| מאת: יובל גורן, nrg מעריב | 

דהאם מחאת הצרכנים חוזרת? ההח
לטה להעלות ב-3.5 אחוזים את מחיר 
גביע הקוטג’ של חברת תנובה, מסמלי 

דהפגיעה במעמד הביניים ובשכבות הח
בזעם בקרב ארגונים  לשות, התקבלה 

חברתיים ופעילים נגד יוקר המחיה. 
שקלים  משישה  ליותר  ההעלאה, 
מאז  לראשונה  לגביע(,  שקל   6.16(
לעליית  מצטרפת   ,2011 קיץ  מחאת 
שהביא  מה  המפוקחים,  החלב  מחירי 

להחל הפעילים  את  השבוע  דבסוף 
ולקרוא  טה לחדש את חרם המוצרים 
לציבור להימנע מקנייה של קוטג’ של 
שאינם  החלב  מוצרי  כל  ושל  תנובה 
בפיקוח. חלקם אף קראו לפירוקה של 
מוצרי  בשוק  תחרות  ליצור  כדי  תנובה 

החלב.
שהח לנו”,  יקרה  “ישראל  בתנועת  ד 

החב בזמן המחאה  פעילותה  את  דלה 
“הציבור   : אמרו   ,2011 קיץ  של  רתית 
המחיה,  יוקר  להורדת  בקלפי  הצביע 
אם  רק  תהיה  האמיתית  ההצבעה  אך 

דנתרחק ממדפי תנובה בסופר”. בהוד
עה שפרסמה התנועה נכתב: “החברות 
את  מנצלות  בישראל  המונופוליסטיות 
חולשת הממשל מאז הוקדמו הבחירות 

כדי להעלות מחירים ללא הצדקה. 
העלאת מחירי הקוטג’, שאינו בפיקוח, 
מוכיחה שהפיקוח הממשלתי הוחל רק 
על חלק מהמוצרים ואינו יעיל במניעת 
תתעשת  שהממשלה  עד  התייקרות. 

שהו המחיה  ביוקר  ברצינות  דותטפל 
הצי יכול  לרחובות  אלפים  מאות  דציא 

בור להשתמש רק בכלי היחיד שבידיו: 
שביתת קונים וצמצום צריכה”.

הקוטג’  מחאת  יוזם  אלרוב,  איציק   

ומייסד תנועת “הצרכנים”, אמר אמש: 
“אני קורא לציבור להמשיך את צמצום 
ושל  בכלל  השיווק  ברשתות  הקניות 
מוצרי החלב בפרט, ובכך להעביר מסר 
לא  שהוא  הגדולים  לתאגידים  ברור 

דמוכן להיות חלק ממעגל העושק . תנו
הציבורי  שהזעם  להפנים  מסרבת  בה 
המופנה כלפיה מגיע בעקבות מחירם 

דהגבוה של רבים ממוצריה ולא רק הקו
טג’. תאגידי המזון המונופוליסטיים שוב 
מנצלים בציניות את כוחם הרב ומעלים 
את המחירים ללא הצדקה. מאות אלפי 
משפחות בישראל מביטות כעת לעבר 
להיאבק  יבחרו  האם   - הציבור  נבחרי 
באומץ במוקדי הכוח ויחוללו רפורמות 
שייטיבו עם ציבור הצרכנים הקורס, או 
שמא יתרפסו מולם וישאירו את המצב 

השערורייתי על כנו”. 
דרסטית  פעולה  לבצע  קורא  אלרוב 
בתנובה  פרות,  לחלוב  “במקום  בענף. 
“כדי  אומר.  הוא  הצרכן”,  את  חולבים 
הרגולטור  על  המחיה  ביוקר  לטפל 
להורות על פירוקה של תנובה למספר 

חברות קטנות, שיתחרו זו בזו”. 
בסוף  החלו  המחאה  ארגוני  לצד 
אזרחים  של  מחאות  להתגבש  השבוע 
קבוצות  פתחו  אשר  הארץ,  ברחבי 

צר לחרם  לחזור  בקריאה  דבפייסבוק 
נוס חברה  כל  ועל  תנובה  על  דכנים 

מוצרי  של  מחיריהם  את  שתעלה  פת 
“אנחנו ממשיכים בחרם הגדול  החלב. 

הרש באחת  נכתב  אותו”,  דומחריפים 
תות החברתיות. “מהיום קונים אך ורק 

ברו רשימה  זו  שבפיקוח.  חלב  דמוצרי 
רה, מסודרת, וניתן לחיות איתה תקופה 
שאינם  החלב  מוצרי  שאר  כל  ארוכה. 
עד  המדפים,  על  יישארו  פיקוח  תחת 
חשוב,  היה  הקוטג’  סיפור  שירקיבו. 

מוצרי החלב
מתייקרים

מחירו לא בפיקוח - קוטג’ של תנובה      צילום:  אדי ישראל 
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אבל זה לא מספיק כי בפועל שום דבר 
להמשיך  מחויבים  אנחנו  השתנה.  לא 

בחרם ובגדול”. 
דמתנובה נמסר בתגובה: “על פי החל
דטת הממשלה, מחירי המוצרים המפו

גבינת  חלב,  )ובהם  תנובה  של  קחים 
בממוצע  יעלו  ועוד(  חמאה  העמק, 
ב-3.5 אחוזים. הודענו כבר באוקטובר 
2012, עם העלאת מחיר החלב הגולמי 
ידי הממשלה, שנצמיד את השינוי  על 
במחיר הקוטג’ לשינוי במחירי המוצרים 
המפוקחים, כ פי שתקבע המדינה, אף 
שהק וטג’ אינו מוצר בפיקוח. התחייבנו 
להתנהל ברגישות יתרה במחירי מוצרי 

הבסיס וכך אנו עושים”. 
הרגולטור  “על  אלרוב:  איציק  דברי 
פירוקה המיידי של חברת  להורות על 

שיתח קטנות  חברות  למס’  דתנובה 
רו אחת בשנייה. כל עוד זה לא יקרה, 
תמשיך  האימתנית  הכסף  מפלצת 
את  ותייקר  כבשלה  בכיסנו  לשחק 

ובמניפול נבובים  בתירוצים  דהמחירים 
ציות אין סופיות”. איציק אלרוב, מוביל מחאת הקוטג’     צילום ארכיון: ראובן קסטרו 

מאת כתב “הרפת והחלב”

 2012 בספטמבר  שהתפרסם  המדינה  מבקר  דו”ח 
התייחס למחירים של מוצרי החלב שבפיקוח: חלב ניגר 
בקרטון, אשל, גיל, שמנת חמוצה, חמאה, גבינה צהובה 
הנוסחה  וגלבוע.  המבקר דרש לעדכן את  מסוג עמק 
והתנגד  סוארי”(,  )“נוסחת  המחירים  נקבעים  פיה  על 
להעלאת מחירים כל עוד לא תיבדק הנוסחה.  השופט 
שפירא גם האשים את משרדי האוצר והחקלאות “בדיל” 
על חשבון הצרכנים, לפיו האוצר הסכים לחקיקת חוק 
מפיקוח  חלב  מוצרי  מספר  של  הוצאה  תמורת  החלב 

המחירים.
החלב  של  המטרה  מחיר  העלאת  בעקבות  זאת,  עם 
ב-9%   הרפתנים(  מקבלים  שאותו  )המחיר  הגולמי 
המשותפת  המחירים  וועדת  אישרה  שעבר,  בספטמבר 

המוצ את  לייקר  האוצר  ולמשרד  החקלאות  דלמשרד 
רים שבפיקוח. אלא שייקור כזה טעון חתימתם של שר 
יובל  אלה,   שורות  כתיבת  בעת  וגם  אז,  שהיה  האוצר, 
שטייניץ )הליכוד(, ושרת החקלאות  אורית נוקד )סיעת 
עצמאות(.  אחרי התערבותו של ראש הממשלה, השרים 
בגלל  הפרשנויות  אחת  פי  על   – האישור  על  חתמו  לא 
ההכרזה על הבחירות, והם העדיפו לגלגל את המשימה 

דלממשלה הבאה. דחיית הייקור גרמה לכך שבמקום עלי
במחירים.   6.3% של  עלייה  כעת  נדרשה  כ4.8%  של  יה 
לאחר הבחירות, שר האוצר היה מחוייב לנקוט בפעולה, 
על  וגם משית   , לחוק  מנוגד  ההתייקרות  מכיוון שעיכוב 
המדינה עלויות של פיצוי למחלבות, שנפגעות מאי עדכון 

המחירים.
מוצ מחירי  את  להעלות  האוצר  שר  החליט  דלאחרונה 

הנדד העלייה  מלוא  במקום   ,3.5% שבפיקוח  החלב  ברי 
נוספת במקבץ  ידיעה  כך  )ראה על  כ6.3%  רשת שהיא 
במשק  בכירים  והחלב(.  הרפת  של  זה  בגיליון  הידיעות 
החלב האשימו את השר שטייניץ בהחלטה פופוליסטית, 
שפירושה “גלגול ההחלטה על מלוא הייקור לשר האוצר 
הבא”, זאת למרות שהמדינה תצטרך לפצות את היצרנים 

דעל העיכוב בהעלאה במלואה המתחייבת מהנוסחה, פי
צוי שיכלול גם מרכיב של ריבית.

בעקבות החלטתו של שטייניץ הודיעה תנובה כי תעלה 
את מחיר גביע הקוטג’ מ5.95 אג ל6.16 ש. בצדק או שלא, 

דהקוטג’ הפך כזכור לסמלה של המחאה החברתית שפר
2011.  תנובה, שספגה  את עיקר זעמם של  צה בקיץ 
המפגנים )היו”ר זהבית כהן אף נאלצה להתפטר( מנסה 
החברה  הנהלת  לצרכנים.  קשובה  להיות  המחאה  מאז 
הכריזה כי היא מתייחסת אל הקוטג’ כאל מוצר בפיקוח 
שמחיריהם  המוצרים  ברשימת  נכלל  אינו  שהוא  למרות 
מפוקחים. החברה נזהרה מלגעת במחירו, עד שניתן לכך 

אישור רשמי.  
דבמקביל, משרד האוצר עורך מכרז לשכירת חברה חי
ולה יהיה לבחון את הנוסחה הקיימת  דצונית, שתפקידה 

נוסחה  פיתוח  הוא  שייבחנו  הרעיונות  אחד  עדכון.  ציע 
שונה לכל מוצר, במקום המצב הקיים בו יש נוסחה אחת 
אחידה לכל המוצרים שבפיקוח. הצעה אחרת היא לנטרל 
מהחישובים הנוגעים למחיר החלב הגולמי את הרפתות 

הקטנות, ולפצות אותן בנפרד וישירות. 

מחיר מוצרי החלב בנסיקה - פרשנות
ועדה שמינה משרד האוצר תבחן את הנוסחה שעל פיה מעדכנים את מחירי 

המוצרים שבפיקוח

, ובהם חלב(מחירי המוצרים המפוקחים של תנובה , על פי החלטת הממשלה: "מתנובה נמסר בתגובה
עם העלאת מחיר , 2012הודענו כבר באוקטובר .  אחוזים3.5- יעלו בממוצע ב)חמאה ועוד, גבינת העמק

כ , לשינוי במחירי המוצרים המפוקחים' שנצמיד את השינוי במחיר הקוטג, החלב הגולמי על ידי הממשלה
התחייבנו להתנהל ברגישות יתרה במחירי מוצרי . אינו מוצר בפיקוח' ק וטגאף שה, פי שתקבע המדינה

  ". הבסיס וכך אנו עושים

  
  ראובן קסטרו :  צילום ארכיון'מוביל מחאת הקוטג, איציק אלרוב

  
חברות קטנות ' על הרגולטור להורות על פירוקה המיידי של חברת תנובה למס" :יציק אלרובךדברי א

מפלצת הכסף האימתנית תמשיך לשחק בכיסנו כבשלה , כל עוד זה לא יקרה. שיתחרו אחת בשנייה
 ".ותייקר את המחירים בתירוצים נבובים ובמניפולציות אין סופיות

  

   פרשנות-מחיר מוצרי החלב בנסיקה 

עדה שמינה משרד האוצר תבחן את הנוסחה שעל פיה מעדכנים את מחירי המוצרים ו
  שבפיקוח

  "הרפת והחלב"מאת כתב 
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המוביל הואלהתרגל,תתחיל
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אמינות מוכחת.
חסכון תפעולי.   

הפעלה נוחה.   
שדה ראיה משופר.  

עיצוב חיצוני יעיל.   
שלדה מחוזקת.  

גישה נוחה למכלולים.
שירות אישי ארצי ומהיר.
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יישום מתווה לוקר עומד כעת על הפרק, אומר שייקה דרורי, מנכ”ל מועצת החלב, 
המועצה  והחלב.  הרפת  הנוכחי של  הגיליון  יציאת  לקראת  עימו  בשיחה שערכנו 
יועצים- של  מערך  הפעלת  ידי  על  היתר  בין  החששות,  מפלס  להורדת  פועלת 

חונכים שיסייעו לרפתנים

| מאת: עלי קדם | 

 “חלק מהחקלאים חוששים מאוד מן 
דהיישום – חששות מוצדקים, אומר שיי

קה דרורי. בענף שוררת אי וודאות, וזה 
בפרט  רפתנים,  החששות.  את  מגביר 
החלטות  לקבל  צריכים  מהמושבים, 

דקשות, שמושפעות מהיבט כלכלי, מש
דפחתי, וגם נוסטלגי. אם הוא הולך לכי

וון של הגדלת המכסה, זה מחייב ניהול 
תזרים גדול יותר, השקעות במבנים או 
במכון חליבה או בשניהם. עולה השאלה 

הבן  והאם  ברפת,  בן ממשיך  יש  האם 
תומך בהשקעות כאלה. האלטרנטיבה 
היא פרישה מהענף. במקרה כזה הוא 
יקבל אומנם תמורה נאה, עליה ישלם 
מדוד אבל  הכנסה,  מס  אחוז   10  רק

בא  חיים. כסף  בעזיבה של מפעל  בר 
זה  זה לא רק מקצוע,  והולך, רפתנות 
בדור  מדובר  כשלפעמים  חיים,  אורח 
שלישי או רביעי. זה לא פשוט להחליט 

שבמשמרת שלך העסק נסגר”.

פעימה ראשונה
למתווה לוקר

נכון  שהיה  בעמדתו  התחזק  שייקה 
מעריך  הוא  לוקר.  מתווה  על  לחתום 
אחרי  במיוחד  המזון,  מחירי  שנושא 

הציבו היום  יירד מסדר  לא  דהבחירות, 
רי, וכתוצאה מכך – משולחן הממשלה. 
של  יומה  סדר  על  שוב  יופיע  “הנושא 

קואליצ בכל  שתורכב,  ממשלה  דכל 
יותר  טובים  תנאים  צופה  לא  אני  יה. 
וועדת קדמי  לענף החלב. הגזרות של 

הראל לוקר )במרכז(. צילום: קובי גדעון

חג פסח 

כשר ושמח
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יצרנים נכבדים,
יוקר המחייה  הורדת  יעד  את  קיבעו  תוצאות הבחירות 
כלל  בין  אולי  היחיד  האמיתי  המשותף  כמכנה  בישראל 

המפלגות בישראל. 
כפי שנוכחנו כבר אמש, ראשי כל המפלגות שעשויות 

דלהרכיב את הממשלה הבאה – מימין ומשמאל, שבו והד
גישו את נושא הורדת המחירים לצרכן. 

“בחלומו”  להתמיד  ממשיך  האוצר  משרד  במקביל, 
שומעים  שאנו  הקולות  החלב,  בענף  התכנון  את  לפרק 

דממנו מבהירים כי הם אינם מקבלים את “הגזירה” מבחי
נתם, ואינם רואים בהחלטת הממשלה על יישום “מתווה 

לוקר” סוף פסוק.
דיש בתוכנו גורמים שונים שמסיבותיהם מעדיפים להת
דעלם מהמציאות שנכפתה עלינו ולהיאחז בתקוות פולי

טיות שונות – שמתבררות הבוקר כעוד יותר קלושות שלא 
לומר תלושות. 

והנושאים באחריות,  לנו, הגורמים המנהלים את הענף 
לאספקת  לדאוג  חייבים  אנחנו  הזה.  הלוקסוס  את  אין 
חלב לאוכלוסיה, להמשך קיום הענף, לשמירה על התכנון 

דולרווחתם של המגדלים – גדולים כקטנים, כאלה שיישא
רו בענף כמו גם לאותם אלו שיעדיפו לפרוש.

מועצת המנהלים של מועצת החלב )הכוללת כידוע גם 
דאת נציגי המגדלים, המחלבות, הצרכנים והממשלה( ומוע
דצת התאחדות מגדלי בקר )הארגון היציג היחיד של המג

דלים, יצרני חלב הבקר(, אישרו את “מתווה לוקר” לאחר 
דשמשרד ראש הממשלה, שר האוצר ושרת החקלאות ופי

תוח הכפר חתמו עליו, וממשלת ישראל אישרה אותו, לא 
כי זה היה פופולרי ולא כי זה המתווה האידאלי. 

דחתמנו על מתווה לוקר כי הוא פשרה טובה יחסית לא
החדשה  שהממשלה  לוודא  וכדי  האחרות,  לטרנטיבות 
והכנסת החדשה – שרבים מחבריה כיכבו כידוע ב”מחאה 
החברתית” - לא ידחפו אלינו גזירות בלחץ משרד האוצר 
והמלצות “ועדת קדמי”, שעלולות היו להמיט הרס עצום 

על הענף בכלל ועל המשק המשפחתי בפרט.
21 לאוקד  אנחנו מיישמים את החלטת הממשלה מיום
טובר 2012 הידועה כ”מתווה לוקר” )החלטה מס’ 5177 
ענף  לייעול  רב-שנתי  למתווה  העקרונות  הסכם  ליישום 
הבקר( לא כי “בא לנו לסמן וי”, אלא כי חיוני להבטיח את 

אספקת החלב לאוכלוסיה בשנת 2013 וכי:
דיצרנים קטנים המעוניינים לגדול ולהפנים יתרונות לגו

דל, זכאים לפדות את מכסת היצרנים הפורשים במחיר 
היה  המחיר  האחרונה  במכרזה   ( אגורות.   20 של  סמלי 

.) ₪ 2.38
יוכלו  יצרנים קטנים המעוניינים לפרוש בכבוד מהענף 
לעשות זאת ואף לקבל מענקי פרישה הוגנים מהמדינה 

אליהם ישלמו רק 10% מס הכנסה.
ייהנו  המוגברת  ההתייעלות  בתקופת  היצרנים  שאר 
מתוספת המכסה הארצית, התלויה כמובן בגידול בצריכה 

של חלב ומוצריו.
אנחנו מיישמים את החלטת הממשלה כדי לעגן בפועל 
את ההבטחה השלטונית שגלומה במתווה לוקר לשמירת 
של  מידתית  ולא  מיידית  שחיקה  למניעת  בענף,  התכנון 
מחיר החלב הגולמי אותו מקבלים היצרנים, ולשם הבטחה 
כי גם במצב של תקציב מקוצץ מאוד, כפי שצפוי למשק 
ייפגעו  כינון הממשלה החדשה, לא  הישראלי מייד לאחר 

להם  התחייבה  שהמדינה  התקציבים 
לשם ליווי התהליך. 

ביושר, בשקיפות  אנחנו עושים זאת 
מלאה ובכל החזיתות במקביל – כי רק 
כך נמנע אסון ליצרנים במשק החלב 
וקריסת המגזר המש בכלל  דהישראלי 

פחתי בפרט.
שקיפות אינה סיסמא ריקה מתוכן. על מנת לקדם את 
יכולת  – להבטיח  היצרנים הקטנים  ניוד המכסות בקרב 
אמיתית ליצרנים קטנים לגדול ולוודא כי מי שמעוניינים 
לצאת מהענף אומנם יוכלו לעשות זאת בכבוד, פרסמנו 

דלשם קבלת הערות הציבור, את טיוטת הנוהל לניוד מכ
סות. 

כמתחייב, וכדרכה של מועצת החלב לפני כל שינוי של 
הנוהל   - מוכרזת,  מדיניות  של  במתווה  שלא  קיים  מצב 
הסופי יפורסם והליך הניוד ייצא אל הפועל – רק בשים 

לב לכלל ההערות שיתקבלו.
דכדי לצייד את היצרנים “הקטנים” בכלים מעשיים להח

מכתבים,  בשיגור  מסתפקים  לא  אנחנו  מושכלת,  לטה 
וכתיבת ניירות עמדה. אנחנו עושים הכל – וכן – מהר !!! 
כדי שנוכל לממש את התחייבות הממשלה להשקיע 200 

מיליון ש”ח בענף החלב. 
מערך  הקימה  החלב  מועצת  מדברים,  שאחרים  בזמן 

דלייעוץ כלכלי פיננסי ופנסיוני- הן עבור הרפתנים שיבק
שו לפרוש מהענף, הן עבור אותם שיבקשו דווקא להרחיב 
את רפתותיהם כדי לעמוד במכסת המינימום החדשה – 

של 700,000 ליטר חלב לרפת.
היועצים הכלכליים שכבר הכשרנו יסייעו ליצרנים במגזר 
המשפחתי לבחון את החלופות השונות העומדות בפניהם 
במסגרת הרפורמה, על מנת שיוכלו לקבל את ההחלטה 
בענף  הצפויים  הסחר  תנאי  לנוכח  מבחינתם  המיטבית 

ד)מחירי תפוקות מול מחירי תשומות( ולהכין עבורם תוכ
נית פעולה  לשיפור מערך הרפת ולהרחבתה או לפרישה 

הפי הכלכליים,  להיבטים  בעיקר  יינתן  הייעוץ  דמהענף.  
ננסיים והניהול העסקי של הרפת, תוך מתן דגש לניהול 

תזרים המזומנים ושקלול החלופות השונות. 
ימו בצריכה  הגידול החזוי  כי  לוודא  דבמקביל, על מנת 

הישראלי  החלב  במשק  הקיימים  הרפתנים  ידי  על  מש 
ולא חלילה מהגברת הייבוא, פרסמה ועדת המכסות את 

גידול המכסה האר בגין  דאמות המידה לתוספת מכסה 
צית ליצרנים שאינם זכאים לקנות מכסה מיצרנים קטנים 
הפורשים מהענף – בהתאם למדיניות הקיימת של משרד 

דהחקלאות ועל פי הדרך שנקבע במתווה לוקר, תוך הקפ
דדה על שמירת האיזון בין המגזר המשפחתי למגזר השי
תופי ותוך העדפה של יצרנים באזורי עדיפות לאומית. 

דלמען הסר ספק, ההחלטה על התוספת הארצית הת
דקבלה ע”י שרת החקלאות ופיתוח הכפר לאחר שהתיי

עצה ביועץ המשפטי לממשלה שקבע כי “יש לחלק את 
התוספת למכסות בהתאם להחלטת הממשלה” למעשה 

דבהתאם למתווה לוקר. אין ספק כי פעילות זו תרמה למ
דחויבותו של היועץ המשפטי לממשלה למחויבות הממ

שלה להסכמות הקיימות, ומהווה נדבך נוסף בחומת המגן 
דשאנחנו מציבים כנגד הניסיונות הנוספים של משרד האו

צר לקעקע את ההסכם.
בכבוד רב, שייקה דרורי, מנכ”ל

מכתבו של שייקה דרורי לרפתנים
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היו הרבה יותר גרועות ממה שהסכמנו 
דעליו במתווה לוקר. האוצר, שרואה במ

תווה לוקר גזרה, לוחץ כל הזמן לחזור 
לכן עדיף  וועדת קדמי.  להמלצות של 
לנו ליישם את ההסכם שהישגנו עכשיו, 
יבוטל,  הוא  שאם  אמיתי  חשש  יש  כי 
הגזרות שנקבל יהיו קשות הרבה יותר, 
קרי  החלשות  ברפתות  בעיקר  ויפגעו 

במשק המשפחתי.”
דלקראת סוף ינואר חילקה וועדת המכ

 2013 סות את תוספת המכסה לשנת 
ששרת  לאחר  זאת  ליטר,  מיליון   20  –
החקלאות קיבלה אישור ממשרד היועץ 
המשפטי לממשלה שהחלוקה תתבצע 

דעל פי מתווה לוקר. לדברי שייקה, הח
נחוצה על מנת לענות על  לוקה היתה 

מח למנוע  וכדי  הצפויים,  דהביקושים 
יושבים דרורי  סור בחלב בקיץ. בוועדה 
עצמו כיו”ר, דר גבי עדין משה”מ, ואהוד 

החקל במשרד  התכנון  מאגף  דאלפרט 
לרפתות  חולקה  המכסה  תוספת  אות. 
חלב  ליטר  אלף  מ700  יותר  המייצרות 
בשנה. הרפתות הקטנות יקבלו תוספת 

דמכסות – כך על פי מתווה לוקר – ממכ
סות שהמדינה תקנה מרפתנים שיירצו 

לפרוש מהענף.
שוויונית,  לא  נראית  הזאת  “החלוקה 
אומר שייקה, אבל תוך זמן קצר נתחיל 

להפעיל את נוהל ניוד המכסות”.

איך זה יפעל?
נוהל  את  פרסמנו  האחרונים  בימים 
הנוסח  הציבור.  ניוד המכסות להערות 

דהועבר לרפתנים בכתב ובאינטרנט. קי
בלנו תגובות רבות. לאחר קבלת הערות 
ייערך דיון, וייעשו השינויים המתבקשים. 

דבמקביל וכפי שכבר נמסר, החלה מו
25 חונד  עצת החלב להפעיל מערך של

כים/יועצים, שמטרתם לסייע לייצרנים 
ליטר  אלף  מ700  נמוכה  מכסה  בעלי 

העומ החלופות  את  לבחון  דלשנה, 
לספק  היועצים  תפקיד  בפניהם.  דות 
לרפתנים את כל המידע, ולעזור להם 
וליישם את ההחלטה המיטבית  לקבל 
את  לפדות  או   – לגדול  האם  עבורם, 
מכסתם. כל חקלאי זכאי ל-20 שעות 
תישא  החלב  מועצת  כאשר  ייעוץ, 
ורק  היועץ,  75% מעבודת  של  בעלות 

ידי החקלאי. החונ דהיתרה תכוסה על 
כים, שהם כלכלנים שמכירים היטב את 
ענף החלב, עברו השתלמות במועצת 
אינה  ההחלטה  שציינתי,  כפי  החלב. 
כלכלית בלבד, וחשוב שהיועץ יכיר את 

הרפתן ואת הנפשות הפועלות.”
שייקה,  ממשיך  פברואר,  “בתחילת 

הצי להערות  הניוד,  נוהל  את  דנפרסם 
רפתות  בין  מכסות  העברת  של  בור, 
שבכך  ליטר,  אלף  מ700  הגדולות 
לאחר  כקונה.  מעורבת  לא  המדינה 

המשימות  אחת  הממשלה,  שתורכב 
תהיה  החקלאות  שר  של  הראשונות 
לביצוע  ומעקב  יישום  וועדת  למנות 

דמתווה לוקר. תפקידה יהיה לזהות כש
לים – אם יהיו – בתהליך, בטווח הקצר 
ולהמליץ לשרי החקלאות על  והארוך, 
היא   2013 שנת  מתבקשים.  שינויים 
יש  ועדיין  המתווה,  ליישום  הראשונה 
לא מעט נעלמים. אין ספק שלקראת 
את  לייעל  איך  יותר  הרבה  נדע   2014

דהענף, אך בו זמנית למזער את הפגי
עה בעיקר במשק המשפחתי.

כנסת  קיבלנו  האחרונות  בבחירות 
־שאין, או כמעט שאין בה אנשי ההתיי

שבות החקלאית – איך תתמודדו?
שר  נקבל  שכנראה  היא  העובדה 
שאינו מההתיישבות, ומעט מאוד חברי 
הסקטור  את  מקרוב  שמכירים  כנסת 
החקלאי. אך יש לזכור שגם בכנסת וגם 
אמת  ידידי  אישים שהם  יש  בממשלה 
מאמין  אני  הענף.  ושל  החקלאים  של 
לא  בחקלאות,  שמתבטאת  שהציונות, 
בעמדות  יתבטא  וזה  העולם,  מן  פסה 
של המחוקקים ושל מקבלי ההחלטות. 

דכפי שנוכחנו במאבקים שהיו לנו בשנ
הרבה  לצידנו  עמדו  האחרונות,  תיים 
כאלה  מעט  לא  וביניהם  ציבור,  אישי 

שלא החזיקו מימיהם מעדר או עטין. 



הרפת והחלב מרץ 2013 14

| מאת: כתב הרפת והחלב | 

עתירה  הוגשה  ינואר   חודש  במהלך 
למתן צווים על תנאי ובקשה למתן צווי 
שרת  של  החלטתם  נגד  לבג”צ  ביניים 

המכ וועדת  נוקד  אורית  דהחקלאות, 
ווע שגיבשה  את המתווה  ליישם  דסות 

ראש  משרד  מנכ”ל  של  בראשותו  דה 
הממשלה מר הראל לוקר, וזאת על אף 
ש – לטענת מגישי העתירה- לא בוצעו 

שינויי חקיקה כנדרש.  
לטענת העותרים: באחרונה, פרסמה 
וועדת המכסות בהתאם להוראת שרת 
החקלאות ובהתאם למתווה לוקר אמות 
לייצור  מכסות  לחלוקת  מפלות  מידה 
גולמי. אמות מידה אלו מעניקות  חלב 
מכסות ייצור נוספות למשקים פרטיים 
גדולים בלבד שהיקף מכסתם הוא 700 
פגיעה  תוך  בלבד,  ומעלה  ליטר  אלף 

דקשה ובלתי הפיכה במשקים המשפח
תיים הקטנים.

דאמות המידה שנקבעו – נטען בעתי
ליצרני  אל-תחרותי  יתרון  יוצרות  רה- 
החלב הגדולים, ופוגעות באופן מהותי 
הקטנים.  המשפחתיים  החלב  ביצרני 
הלכה  ליישם  מבקשות  המידה  אמות 

ולערוך שי לוקר  דולמעשה את מתווה 
בישראל.  החלב  במשק  מהותיים  נויים 
בקביעת  כי  בעתירתם  טענו  העותרים 
הפרה  משום  יש  הללו,  המידה  אמות 
של חובתה של שרת החקלאות לקבוע 

חלוקת המכסות: 
“מחטף” או הליך תקין

במושבים ממשיכים להתנגד לחלוקת מכסות החלב על פי מתווה לוקר, והוגשה 
עתירה לבג”ץ נגד המהלך

עולות  אשר  תקנות  כלליים,   עקרונות 
תכנון  חוק  הוראות  עם  אחד  בקנה 

משק החלב.
אמות  כי  וטענו  הוסיפו  העותרים 

תכ לחוק  בניגוד  נקבעו  הללו  דהמידה 
נון משק החלב, בחוסר סמכות, בהליך 
הנדרשים,  וללא האישורים  ראוי  שאינו 
ועל  שלטוניות,  הבטחות  הפרת  תוך 
דרך של “מחטף” בזמן כהונת ממשלת 

מעבר ערב בחירות. 
דהעתירה הוגשה על ידי תנועת המוש

בים בישראל ועל ידי מספר יצרני חלב 
משפחתיים קטנים. 

המושבים,  תנועת  מזכ”ל  צור,  מאיר 
תומכת  המושבים  תנועת  כי  מסר 

דבהסדר כולל שיביא להתייעלות והתח
דשות, אולם הסדר כזה צריך להיעשות 
בהסכמה ובהבנה, בהתייחסות מידתית 
למשק החקלאי המשפחתי,  ובדרך של 

הממ הקמת  לאחר  מתאימה  דחקיקה 
שלה החדשה, ולא באמצעות מחטפים 

ובניגוד לחוק.  
להק ההתארגנות  נמשכת  דבמקביל, 

מת אגודה לרפתנים במושבים.  
דארנון אושרי מכפר ויתקין, מיוזמי הא

גודה: “סיימנו לגבש את התקנון לאגודה 
החדשה, שנוסח בצורה משפטית לאחר 
השותפים  חברים  של   והערות  דיונים  
מאיר  דעת  על  הוא  התקנון  למהלך. 

שישמש  המושבים  תנועת  מזכיר  צור, 
דגם כמזכיר האגודה שאנו מקימים. תנו

ותקרא  במהלך,  תומכת  המושבים  עת 
להצטרף  המשפחתי  במשק  לרפתנים 

דלאגודה. זה לא מהלך של יום אחד, הת
ייקח זמן אבל יצאנו לדרך. “ אר דהליך 

אינם  לאגודה  שהמצטרפים  מדגיש  נון 
מגדלי  התאחדות  את  לעזוב  מתכוונים 
הבקר. “מדובר בשני גורמים המשלימים 
זה את זה. המטרה היא לאחד את חברי 
להחלטות  שיניים  לתת  כדי  המושבים 
שלהם. לאור ההיסטוריה של החודשים 
צורך  שיש  למסקנה  היגענו  האחרונים, 
ייצוג  שייתן  וחוקי  מסודר  בגוף  דחוף 

דאמיתי לסקטור שלנו”. על מהלך הפנ
ייה לבג”ץ בנושא חלוקת המכסות הוא 
אומר: “העתירה בשלב זה היא לא נגד 
מתווה לוקר, אלא נגד חלוקת המכסות, 

דבשלב שטרם נעשו הליכי החקיקה הנד
יותר ארוך, המטרה שלנו  רשים. לטווח 
שיחזירו  כך  המתווה,  את  לשנות  היא 
לרפתן, בעיקר המושבי, את המשכורת 
איננה  ושכידוע  להיפגע,  שהולכת  שלו, 
גבוהה. אנחנו מתנגדים לכך שהמשקים 

דהקטנים יקופחו בחלוקת המכסות. הו
הקמת  לפני  ייושם  לא  בטח שהמתווה 
הממשלה החדשה, והתחושה שלנו היא 

שלמישהו אצה הדרך”.  

הראל לוקר.     צילום: אבשלום ששוני ארנון אושרי - לא נפרדים מההתאחדות מאיר צור, מזכל תנועת המושבים
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לנהל שותפות של שלושה יישובים זה לא דבר פשוט אומר בני בוגנים, מנהל רפת 
המפלים שבגולן, אבל כשהתוצאות טובות – כולם מרוצים

| מאת: עלי קדם | 

2000 אוחדו הרפתות של קיד  בשנת
דבוץ מעגן שבעמק הירדן ושל מושב יו

נתן ברמת הגולן, עם הסכמה שהרפת 
השי אחד  ביונתן.  תמוקם  דהמאוחדת 

קולים לכך היה שהרפת ביונתן שיווקה 
חלב בהכשר בד”ץ. ב-2005 צירף קיבוץ 
אלומות את הרפת שלו לשותפות, וכך 
– אחת הגדולות  נוצרה רפת המפלים 
בארץ. כיום – מספר לנו מנהל הרפת, 
בני בוגנים – יש להם כ940 פרות, מתוכן 
נחלבות ביום שאנו משוחחים, באמצע 
ינואר, 820. יש להם 1100 המלטות כל 
ליטר,  מיליון   10.1 היא  המכסה  שנה. 
ובשנים האחרונות הם חרגו מהמכסה 
2012, עם תנובת  ב7-12 אחוז. בשנת 
חלב ממוצעת של 11,500 ליטר לפרה, 
היתה החריגה כמיליון ליטר. לדברי בני, 
מיוצר.  לליטר  אגורות   4-5 הפחית  זה 
ב200-300  עולה  הממוצעת  התנובה 
ליטר לשנה, מה שמאפשר להקטין את 

העדר ולהתייעל. לגבי 2013 קיימת אי 
ודאות, ולא ברור להם אם מתווה לוקר 

אכן יתממש או לא.

פרמיה על חלב בד”ץ
חבר  וכיום  מונד  מתל  במקור  בני,   
לגולן  הצבא  אחרי  הגיע  יונתן,  מושב 
מצא  אותה  עבודה,  לחפש  ב-1985 
כבוקר בעדר הבקר לבשר של המושב. 
המנהל הקודם של הרפת, אבישי, גייס 
1994 לרפת והכניס אותו לענד -אותו ב

 .2004 למנהל משנת  מונה  והוא  יינים, 
אין לו השכלה מסודרת בתחומי הרפת 
קצרות  השתלמויות  למעט  והניהול, 
לך  שיש  או  “כמנהל,  עסקים:  במינהל 
את זה – או שלא” הוא פוסק. מה שכן, 

דבני עבר קורס דירקטורים, ובנוסף לני
בהנ חבר  גם  הוא  רפת המפלים  דהול 

צמוד  מלווה  בגולן,  הצפון  רפת  הלת 
את רפת קיבוץ דפנה )יום בשבוע(, וכן 

רפת המפלים

תומך מקצועית ברפתות המשתמשות 
במרכז המזון של יונתן.

הרפת,  בפאתי  שיושב  המזון,  מרכז 
מתנהל כחברה נפרדת, 75% בבעלות 
השוד בבעלות   25% ו המושב  -חברי 

תף – צמח תערובות. המרכז מתפקד 
כמפעל אזורי, שמספק מזון לכ-4000 

דראש, כולל אלו שברפת המפלים. “בה
בני,  אומר  ביותר,  הגדול  הלקוח  יותנו 
שלנו.  הדרישות  לפי  המנה  את  בונים 
שתאפשר  אחידות,  ליצור  הוא  הכיוון 
המרכז  בעיה.”  של  במקרה  להגיב  לנו 

דהוא שאחראי על חלוקת המזון באבו
בח עניין  את  לי  מוריד  “זה  בני:  דסים. 

המנה  את  מרכיב  אני  מהראש.  לוקה 
יחד העם המדריך האזורי, סטיבן רוזן. 
המרכז  עם  שלנו  הסידור  להערכתי 
מאפשר  הוא  כי  המנהל,  את  משחרר 
מנהל  החשובים.  בדרים  להתעסק  לי 

בני בוגנים, מנהל הרפת: "מחוייבים לאיכות הסביבה"
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 – מזון  מרכז  בעצמו  להפעיל  שצריך 
דלא תמיד עושה את התחשיבים הנכו

נים. הוא עלול ליפול עם מלאים, וחייב 
להר יכול  לא  הוא  עצמו,  את  דלבדוק 

שות לעצמו לא להיות מדוייק בטיפול 
בסידור  אני  המנות.  ובהרכבי  בפחת 
שקיבלתי.  מה  על  בדיוק  שלנו משלם 
כמובן, תפקידי לוודא שהאספקה היא 

דבהתאם למוזמן. “ את החומרים לתח
מיץ, חיטה ותירס, מקבל המרכז – שיש 
לו גם שלוחה בקיבוץ מסדה – מגד”ש 
וכן מקיבוצי הסביבה, כולל עמק  יונתן 

החולה ועמק הירדן. 
בני היה אחד מהראשונים שהשתמש 
בהכלאות cross-breeding, ועבד יחד 
“הזרענו  איכותית.  גנטיקה  חברת  עם 
NRF כ5-7 אחוז מהד  בזרמה של פרי

לא  הבנות  הראשונה  בתחלובה  עדר. 
של  מהבנות  בחינה  בשום  נחותות  היו 

פרי הולשטיין. למעשה אנחנו רפת עם 
עשרות בנות כאלה. אין ספק שהן יפות 
ועמידות יותר, אבל בתחלובה שנייה אין 

המש לא  החלב.  בייצור  עדיפות  דלהן 
כי המטרה שלנו היא להקטין את  כנו, 
התנובה  רמת  ולכן  בסככות,  הצפיפות 

נכון לעכשיו מאוד חשובה לנו”.
17 עובד  ברפת המפלים יש צוות של
דים, ובהם 3 תאילנדים, מספר דרוזים 
מהגולן, וחברי היישובים המרכיבים את 
עם  להתחיל  עומד  המושב  השותפות. 
פרוייקט של קליטת צעירים אחרי צבא 
לקהילה,  ותרומה  מועדפת  לעבודה 
ובני מקווה שחלק מהם יגיעו גם לרפת, 

רומנ לא  זה  אולי   – לא  למה  דובעצם 
הגולן,  סוס במרחבי  על  לרכב  כמו  טי 
אבל מדובר בענף תעשייתי לכל דבר, 
לא  וכלכליים  טכנולוגיים  אתגרים  עם 

סיפוק  לתת  יכול  שבהחלט  פשוטים, 
גם לחבר’ה צעירים.

בכשרות  חלב  שבשיווק  היתרון  מה 
בד”צ?

דזהו חלב שהולך למגזר החרדי, ומקב
קודם  הוא,  התנאי  פרמיה.  עליו  לים 
דתי,  ביישוב  מיוצר  יהיה  שהחלב  כל, 
בשבת  השבת.  לחילול  חשש  שאין  כך 
כמובן אסור שעובד יהודי יימצא ברפת. 
לכאן  באים  יתרה,  הקפדה  יש  בפסח 
משגיחים שמפקחים שהכל ייעשה על 

פי ההלכה ולחומרה.

אין ויכוחים
איך מתנהלת השותפות? 

כשקמה השותפות הראשונה, בין מעגן 
ליונתן, כולל איחוד המכסות, סוכם על 
מעגן   .50-50 והנהלה  בבעלות  שוויון 

למעשה תרמו מכסה קצת יותר גדולה, 
דויונתן הביאו את עניין החלב בד”ץ. הח
דלוקה השווה מקלה – מתחלקים בהש

קעות ואין ויכוחים. לאלומות היתה רפת 
גדולה יותר, ולכן חלקם היום בשותפות 
קצת יותר משליש. השותפות משלמת 
יונתן על המתקנים  שכר דירה למושב 

המב קיימים  ובנוסף  דההיסטוריים, 
הקמת  מאז  שנעשו  וההשקעות  נים 
מורכבת  המנהלים  מועצת  השותפות. 
ונציג  השותפות  של  המשק  ממרכזי 
שותף,  לכל  נציגים  שני  כלומר  נוסף, 
סטיבן  המדריך  שהוא   – מקצוע  איש 
מזרחי  אברהם  החשבונות  מנהל  רוזן, 

ויו”ר חיצוני – נח דחבר מעגן כמשקיף, 
יושבת  ההנהלה  עציון.  מניר  רסל  מיה 
פעם ברבעון, ואני נפגש עם היו”ר פעם 
בחודש, וכמובן לפי הצורך גם לעיתים 

יותר תכופות.

מדוע החלטתם לצרף שותפים? 
לאבישי,  שכשהצטרפתי  היא  האמת 
הרבה  איתי  הבאתי  הקודם,  המנהל 
יידע על פרות, ויחד שדרגנו את הרפת, 
אותה  והפכנו  משמעותי,  שינוי  עשינו 
ובתוצאות  בביצועים  מובילה  לרפת 

המהפ אחרי  והעסקיות.  דהמקצועיות 
כה שעשינו חיפשנו פריצת דרך, איזה 
לחיפוש  אותנו  הביא  וזה  נוסף,  אתגר 
על  הוחלט  גם  תקופה  באותה  שותף. 

דהרפורמה. היינו בקשר עם מספר קי
עם  מתקדם  במו”מ  היו  מעגן  בוצים. 

אות העדיפו  בסוף  אבל  חרוב,  דכפר 
עולים  שהם  היה,  מבחינתנו  התנאי  נו. 
הפרות  “כל  הגולן,  ברת  לרפת  לכאן, 
מבחינה  חשוב  היה  זה  אחת”.  “במכה 
עד  למטה  נשארו  הוולדות  כלכלית. 
שהתארגנו פה מבחינת מבנים ומקום. 
בהתחלה היתה הרבה עבודה שקשורה 
לחיבור של שתי רפתות, ובפט לעקוב 

מלונות ליונקים ברפת המפלים

מפנקים את העגלים לאחר ההמלטה
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אחרי ההסתגלות והבריאות של הפרות 
פרות  מזוהות,  היו  הפרות  החדשות. 
יונתן. נעזרנו בייעוץ  ממעגן ופרות של 
באיחוד  השנייה,  בפעם  מומחים.  של 
עם אלומות ב-2005 זה כבר הלך יותר 
ורצוי  שאפשר  למסקנה  היגענו  קל. 
לממש  מנת  על  שלישית  רפת  לצרף 
את הפוטנציאל. מרכז המשק של יונתן 
הסיכום  והושג  משקים,  למספר  פנה 
עם אלומות. מלבד תוספת מבנים היינו 

צריכים לשנות גם את מכון מהחליבה, 
 20 עם  הוא  היום  דג”.  ב”שדרת  שהיה 
עמדות בכל צד ועם יציאה של הפרות 
לצד, עם ציוד של אפימילק. אנחנו גם 
ציוד  של  בפיתוח  לאפימילק  מסייעים 

ומכשירים חדשים.”

האם ברוב הסוגיות יש הסכמות?
התוצאות  שכאשר  לומר,  יכול  אני 

חי אין  טובות,  והמקצועיות  דהעסקיות 

דלוקי דעות. איפה שזה “חורק”, יש הת
נגשויות ואי הסכמות ומתחילים ויכוחים 
קטנוניים על כסף. אצלנו יש דינמיקה 
מלא,  פעולה  שיתוף  ומתקיים  טובה, 
בצורה הוגנת ושקופה. בין היתר תורם 
הנהלת החשבונות  החיצוני.  היו”ר  לכך 

דהיא במעגן – לשביעות רצון כל השות
פים, הגזברות אצלנו, כך שיש הצלבה 

של הנתונים. 
כרפת שמצוייה על אגן ההיקוות של 
הכנרת, מחוייבת רפת המפלים לטפל 
“מסתכלים  בני:  בזבל.  נאותה  בצורה 

ומטרטרים או דעלינו בזכוכית מגדלת, 
תנו לא מעט. לפני מספר שנים הקימו 
מתקן לייצור ביו-גז בקיבוץ מצר – גם 
לו  מספקים  ואנו  הגולן-  ברמת  הוא 
לגבי  בשבוע.  פעמיים  מדרכים  זבל 

דזבל נוזלי, כל הקדם-טיפול נמצא אצ
לנו, וגם לזבל זה הקימו מתקן שפכים 
מגיעה  החליבה  ממכון  החומר  אזורי. 

למו נוזלים  בין  שמפרידה  דלמפרדה, 
צקים. בנוזלים אנחנו בינתיים מטפלים 
את  פותר  עכשיו  שעד  שלנו  במתקן 
הבעיה, בעתיד כנראה נשנע את הזבל 

דהנוזלי למתקן האזורי, מה שיחייב אות
נו בהיטל על השימוש. בכלל, הטיפול 
בזבל מטיל על הרפת עלות לא קטנה 

בכלל.” 

טיפול בזבל - הפרדת נוזלים ממוצקים

יבואן

שיווק ומכירות

office@biontiv.co.il ד"ר יאיר סער - 050-2605852 |  איציק אביר -  050-6862998 | דוא"ל משרד
www.shieldbiologics.com | 07-22635301 .קיבוץ מרחביה 19100 | טל. 07-22635300 | פקס

פתרונות לבעיות וטרינריות על ידי מניעתן, 
למען בריאות בעלי החיים ומזון בריא לאדם. 

מטיפול
מניעה 

משתלמת

בואו איתנו לשנה בריאה יותר!

פתרונות 
בריאים לבעיות 

וטרינריות 
במעלי גירה 

 חג פסח שמח 
office@shieldbiologics.com
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יצא לדרך.  לניהול רפת בפקולטה לחקלאות ברחובות  קורס  המחזור השני של 
להגיש  ונדרשים  הנרחב,  המקצועי  ולחומר  למעבדות  גישה  מקבלים  התלמידים 

עבודת גמר ברמה גבוהה.

| מאת: עלי קדם | 

לפני כחודשיים נפתח המחזור השני 
במסגרת  רפתות,  למנהלי  קורס  של 
הפקולטה  של  חוץ  ללימודי  המדור 

)האוניברסי וסביבה  מזון  דלחקלאות, 
טה העברית( ברחובות. כדי לשמוע על 
הקורס נפגשנו עם: ד”ר צביקה רוט – 
לבעלי  במחלקה  המניין  מן  סגל  חבר 

האקד והמנהל  הפקולטה,  של  דחיים 
-מנהלת  חיים  בן  מירי  הקורס.  מי של 
גולדנר  וסיגל  חוץ,  ללימודי  היחידה 
של  האדמיניסטרטיבית  –המרכזת 
הקורס )לצידם מכהן ד”ר עזרא שושני 

כרכז המקצועי של הקורס(.
הרקע  את  מסבירה  חיים  בן  מירי 
שהביא לפיתוח הקורס, שכאמור יוצא 
כעת לדרך בפעם השנייה: “אנו רואים 

דאת תפקיד הפקולטה לא רק בהכש
דרת סטודנטים לתארים, אלא גם ובמ

המצטבר  הידע  סך  בהעברת  יוחד 
לציבור המשתמשים בארץ ובעולם. זו 
מגמה כללית: האוניברסיטה כבר אינה 
מגדל שן, אלא היידע חייב לשמש את 
חייהם  איכות  את  לשפר  שיכולים  מי 
שענף  מכיוון  שלהם.  המדינות  ואת 

ובטכנו ביידע  ומוביל  מפותח  דהבקר 
נדרש  הרפת  מנהל  מקצועית,  לוגיה 
כיום לא רק לדעת דברים טריוויאליים, 
אלא כדי להתחרות ולהיות ראשון הוא 

יידע. הבנו שהעברת היידע בח דצריך 
של  כוללת  תפיסה  נותנת  לא  לקים 

דהמקצוע, זה לא מתחבר לתמונה כול
לת, והחלטנו לאחד את כל המערכות 
אקדמית.  אחת  גג  קורת  תחת  ביחד 
כמו כן, להתייחס למשתתפים לא רק 
ידע  בעלי  כקולגות  אלא  כסטודנטים 
קודם. לכל מי שמגיע לכאן יש הרבה 
לעיתים  לו  חסר  אבל  מעשי  ניסיון 
רקע בסיסי, למשל – רקע באנטומיה, 
בקורס  חיברנו  לכן  ועוד.  פתולוגיה, 
מנצח  כשצביקה  דיסציפלינות,  כמה 
אל  מתייחסים  אנו  המערכת.  כל  על 
התלמידים ברמה המקצועית הגבוהה 

ביותר.”

במה זה מתבטא?
בדרישות.  מתבטא  זה  רוט:  צביקה 
הם נדרשים לקרוא ספרות מקצועית, 
הופתענו  אותו.  ולהציג  סמינר  לכתוב 
חלק  העבודות.  של  הגבוהה  מהרמה 
מהסמינרים אפילו הוצגו בכנס למדעי 

למחק כבסיס  לשמש  ויכולים  דהבקר 
רים.

־אילו לקחים הפקתם מהמחזור הרא
שון ויישמתם בקורס הנוכחי?

השני  המחזור  זהו  “כאמור,  צביקה: 
לקחים  למדנו  רפת.  מנהלי  קורס  של 
מהראשון תוך הקשבה לתלמידים מה 
הצרכים של השטח.  היכן  לשפר,  ניתן 
יש  אוניברסיטאית  בסביבה  ללימוד 
אחרות,  למערכות  יחסית  מוסף  ערך 
של  וזמינות  למעבדות,  החיבור  והוא 
ספרות מקצועית )הספרייה המרכזית 

למדעי החקלאות בכל התחומים(. 
התלמידים לומדים איך לחפש מידע, 

דאיך מסננים ומתרכזים במידע אפקטי
בי ואפליקטיבי ולא סתם להיסחף לכל 

מיני פרסומים”.
משתתפים,   26 עם  נפתח  הקורס 

למרות שהיה ביקוש ליותר. מירי: 

לנהל רפת זה מקצוע!

המספר  את  שמגבילים  “החלטנו 
מגבלת  יש   - לכך  הסיבות  ל-20, 
ליצור  רוצים  ואנו  במעבדות  מקום 
אינטראקציה בין המשתתפים בקורס 

הצ לא  אבל  חשוב.  דבר  בה  דורואים 
לא  ממקומות   – בלחץ  לעמוד  לחנו 
צפויים כולל מחברי סגל, והגדלנו את 
יש כבר רשימת  והיום  המספר ל-26 
המתנה לקורס הבא! קצת יותר מחצי 
קיבוצניקים, והשאר מושבניקים, וכמו 
כן 2-3 מרכזי מזון או חברות מענפים 
תומכים. הגיל נע בין הצעיר ביותר בן 
בחוד יש  ומשהו.   60 עד  ומשהו,   20

יותר(,  היו  הקודם  )במחזור  אחת  רה 
חלקם מרכזי רפתות וחלקם מיועדים 

להיות כאלה.

מהן דרישות הקבלה?
דצביקה: אנחנו לא דורשים פסיכומט

רי... נחוצה ידיעת אנגלית, כי רוב החומר 
דהמקצועי הוא באנגלית ושליטה בפאו

עבודת  של  המצגת  בשביל  פוינט  אר 
גבוהה  רמה  דורשים  לא  אבל  הגמר. 
במתמטיקה או בכימיה, כי זה לא תואר 

דאקדמאי, אלא רק את הבסיס. אין ציו
לשלב,  משלב  מעבר  מטלות  אין  נים, 

בית ריזפלד בפקולטה לחקלאות - כאן מתקיים הקורס
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סומכים על הדרייב שלהם. הגישה היא 
דשלא לומדים את הכל, אבל מה שלומ

– לומדים לעומק. עצם המסגרת  דים 
דרישה  בתוכה  טומנת  האקדמאית 
הוא על חדשנות  גבוהה. הדגש  לרמה 

ועדכנות, לא רק קריאת טקסטבוק. 
גם   - ידעו  רק  לא  שהאנשים  גישה 
יבינו. אני עצמי הייתי מרכז רפת, אבל 
הבנתי לעומק רק אחרי שלמדתי. הכי 
חשוב לנו – הדיון והאינטראקציה! לאף 
מביאים  היידע,  על  מונופול  אין  אחד 
סוגיות לדיון ומגיעים לתובנות חכמות. 

ראינו מניסיון ש”לא הקפדן מלמד”. 
המעבדות פותחות בפני הסטודנטים 
אלו  אחר.  מקום  באף  שאין  התנסות 
מעבדות של סטודנטים לתואר ראשון. 
יש לנו פה אוכלוסיה של אנשים מאוד 

דאינטליגנטים, שלא הלכו לכיוון האקד
מי, אבל מתעניינים, מעמיקים וחוקרים 
כרפתנים  לדוגמא,  מזה.  נהנים  וגם   -
העטין,  במבנה  מתעניינים  מאוד  הם 
אבל מכירים אותו רק מבחוץ. כאן הם 
מגלים את מה שגורם למסטיטיס, מה 

דקורה בפנים. במעבדה הם יכולים לר
אות את הרבע הנגוע. בעתיד זה יעזור 
להם לחסוך הוצאות כספיות, ע”י זיהוי 
כלכלית  לזה משמעות  יש  של מחלה. 
קריטית - בענף של היום לכל שקל יש 

משמעות.

סיורים לימודיים
בין הנושאים הנלמדים בקורס, בכתה 
של  ופיסיולוגיה  אנטומיה  ובמעבדה: 
הזכרית  המין  מערכת  הכרת  העטין, 
ועוד,  וניהול  כלכלה  נושאי  והנקבית, 
צביקה  כמו  מהפקולטה:  מרצים  עם 
נורית  ד”ר  וולפנזון,  דוד  פרופ’  עצמו, 
ארגוב ד”ר חורחה טרצ’יצקי וכן פרופ’ 
אורי אורגד, ד”ר עזרא שושני, ד”ר יואל 
זרון ואחרים. התלמידים עורכים סיורים 

דלימודיים בשטח, ללימוד מערכות אק
לים וסביבה, ורוכשים כלים מימשקיים 
סיורים  וחולבות.  עגלות  יונקים,  לגידול 
שנלמד  מה  את  ומבססים  מרחיבים 
של  אינטגרציה  עושים  בהם  בכתה, 
כל  שלו.  מעשית  והבנה  עיוני,  חומר 
הקורס  בוגר  לרפתן  בעתיד  יסייע  זה 
וטרינר,  עם  יותר  טובה  באינטראקציה 
יוכל לשאול שאלות  והוא  ועוד,  תזונאי 

מתוך יידע.
העבודה  שהגשת  מסביר  צביקה 

לתעו הזכות  את  מקנה  דהסמינריונית 
דת גמר של הקורס. “התלבטנו, ובסוף 

עבו עושה  סטודנט  שכל  דהחלטנו 
כולל  אותו,  שמעניין  בתחום  גמר  דת 

דסקירה מקצועית והצגה, ועל זה מקב
לים תעודת גמר אוניברסיטאית. לצורך 
– עוזר  יש להם חונך  הכנת הפרוייקט 

הוראה או איש סגל של הפקולטה. זהו 
תהליך מאוד חשוב, שמפגיש אותם עם 

דמי שנמצאים בחזית היידע, וגם מאפ
שר להם לבצע את הניסויים ברפתות 
בין  כגשר  עצמנו  רואים  אנחנו  בשטח. 

המחקר לשטח.

הנושא  את  התלמידים  בוחרים  מתי 
לעבודת הגמר?

בסוף הסמסטר הראשון. אני מסביר 
דלהם איך בונים את העבודה ואת המצ

גת, נותן להם דוגמא, מזהים את שאלת 
דהחקר, מתחלקים למנחים, עוזרי הור

אה, הם יכולים להתייעץ איתי ועם ד”ר 
שושני. מי שמינף את העבודה, הרוויח.

שעשו  למי  שמביא  אתגר  זה  סה”כ 
אחוז   70-80 מקצועית.  גאווה  הרבה 
שזו  מספרים  והם  במטלה,  עומדים 
היתה חוייה אינטלקטואלית, וגאווה על 
עמידה במשימה. בנוסף, העבודה מקנה 

דכלי למידה, כי הם יכולים להמשיך בלי
ול צורה,  נוספים באותה  נושאים  דמוד 

טפל בכל היידע בצורה מקצועית. את 
העבודה הם צריכים להציג כפרזנטציה 
וכן רכזי החטיבות,  לפני חברי הקורס, 
המנחים - שגם עברו על העבודה, וכן 

הור עוזרי   – בקורס  מעורב  שהיה  דמי 
אה, יחידות תומכות. זהו בהחלט אירוע 
גם  ורציני. חלק מעבודות הגמר  מכונן 

בירו בבקר  מדעי  בכנס  לשלב  דננסה 
של  באתר  מצויות  המצגות  כל  שלים. 

הקורס, ונגישות לסטודנטים. “
אחרות  מהשתלמויות  שונה  הקורס 
גם באורכו היחסי: התלמידים נפגשים 
למשך   – שעות  ל-5  ראשון,  יום  בכל 

שנת לימודים שלמה - 3 סימסטרים.
חטי ממספר  בנוי  “הקורס  דצביקה: 

איש  אחראי  מהן  אחת  כל  שעל  בות, 
המק לחטיבות  בנוסף  אקדמאי.  דסגל 

הניהול  תחום  את  גם  לומדים  צועיות, 
ד- לימודי כלכלה, ונפגשים עם פונקציו

נרים ממשק החלב כמו מנכ”ל מועצת 
מפגש  כל  “החקלאית”.  מנכ”ל  החלב, 
הרצד ו-2  בסיסיות  הרצאות   3 מ -בנוי 

עובד  הנוכחי,  בקורס  שלומד  גולן,  ממרום  וולף  אמיר 
840 חולבות(. הוא המנד -ברפת “צפון הגולן” באורטל )כ
הל התפעולי ומתעניין גם בנושא המקצועיים - בריאות, 

פוריות.
על השאלה איך הגיע לקורס הוא עונה: כי שלחו אותי... 
קולגות  עם  ולהתחכך  אופקים,  להרחיב  ברצינות:  אבל 

מהענף.
מוצ בהחלט  “קורס  הקורס:  על  אמיר  של  דדעתו 

למרות  ובעולם.  בארץ  בענף  לנעשה  עיניים  פותח  לח, 
שבישראל יש רפת רבת השגים, יש לנו עוד לאן לשאוף 

ולהשתפר. זה לא קל לחזור ולהיות תלמיד, אבל כאדם 
מהאווירה  מהלימודים,  נהנה  אני  אחר.  סיפור  זה  בוגר 
בסיס  לימודי  למדנו  הראשונים  בחודשים  ומהאנשים. 
פחות   – להבנה  תורם  שזה  אנטומיה,  כמו  והעשרה, 
אולי ליישום, וכן מה קורה ברחבי העולם. בקרוב יתחילו 
הרצאות על פוריות, מחלות, וטרינריה ועוד, ואני מאמין 
שלחלק הזה יהיה יותר ערך יישומי. בקשר לעבודת גמר, 
בהקשר  עליהם  שחשבתי  רעיונות  שני  עם  מוכן  באתי 
לרפת שלנו, והיתרון הוא שהפיתוח שלהם עשוי לחסוך 

לנו כסף בעתיד”. 

באתי להרחיב אופקים

ד"ר צביקה רוט - המנהל האקדמי
מירי בן חיים
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אות אקטואליה.”
במשק  המרכזיים  הגורמים  אלינו  חברו  בכדי  “לא  מירי: 
החלב בישראל, שתומכים ומלווים, כמו – התאחדות מגדלי 
בקר, מועצת החלב, שיאון, החקלאית. גם בתפיסה שלהם, 

דהחיבור לאקדמיה והכשרה ברמה גבוהה מאפשרת להשת
דמש בצורה מושכלת במוצרים ובארגונים. ההחלטות מתקב

לות מתוך ידע, שמביא להחלטות הנכונות.”
מדגישה  עם המשתתפים,  הרבה  גולדנר, שנפגשת  סיגל 
ביניהם  המפגש  “עצם  ביניהם:  הקשר  של  החשיבות  את 
מעשיר אותם ומוביל להרבה אינטראקציה, כי חשוב מאוד 

מס ומאוד  שמעמיק  ארוך  קורס  זה  מהשני.  אחד  דללמוד 
והשפה המקצועית שלהם משתנה.  ייע להם. כל החשיבה 
נפתחת להם דלת לכל היידע באקדמיה, והם מרגישים נוח 

לשאול ולברר”.

האם הקורס מיועד גם לנוקדים?
דמירי: לא, בקורס הזה החומר הוא רק על הרפת. יש קור

חודשים ספציפי   8 של  דומה  קורס  יש  לצאן.  אחרים  סים 
לנוקדים. חלק מן החומר דומה, אבל מתייחס לענף הצאן, 

וכן קורסים והשתלמויות לענפי הלול והמדגה. 

־נושא הטיפוח הוא כיום נושא “חם” – האם הוא נכלל במע
רכת השעות?

צביקה: בהחלט, יש דגש על טיפוח וגנטיקה. מעביר אותו 
ד”ר יואל זרון, שהוא גם מרצה בפקולטה. זהו נושא מורכב 
הקודם,  לקחים מהקורס  הפקנו  אותו.  להעביר  ולא פשוט 

דואנחנו מעבירים אותו ברמה יישומית שתהיה מובנת ואפל
יקטיבית. בכל, אנחנו קשובים לבקשות המשתתפים. היתה 
למשל בקשה לטפל בנושא של צינון. דוגמא אחרת: היתה 
בקשה לגעת בנושא של ניהול צוות עובדים, והכנסנו מספר 

שעות עם יועצת ארגונית”.
צביקה: אנחנו גמישים ויכולים לשנות תוך כדי תנועה, לפי 
הצרכים. למשל יש דברים באקטואליה, כמו חוק החלב, או 
מחלה שמתפרצת - אנו תמיד יכולים להביא מספר מומחים 

דל”שולחן עגול”. הדגש הוא על יידע יישומי: למשל, כשמלמ
דדים פיסיולוגיה ואנטומיה, צריך לזכור שזה לא תואר לווט

רינרים, ולכן בחרנו ללמד על הדברים המשמעותיים לרפתן 
ולמנהל רפת – העטין, ועל נושא בריאות הטלפיים.

מירי וסיגל נותנות קרדיט לד”ר צביקה רוט, מרכז הקורס. 
גדולה לכך שצביקה הוא אדם שצמח  “יש משמעות  מירי: 
שלו  שבמקרה  נדיר,  שילוב  זהו  לאקדמיה.  ועבר  מהשטח 
מקנה את היכולת לראות את הצרכים האמיתיים, כמי שהיה 
מרכז רפת, ולזהות מה יהיה יעיל מקצועית, ואיך למנף את 

היידע האקדמי”.
בגלל  בלחץ/מצוקה  נמצאים  לפעמים  התלמידים  סיגל: 
עוזר  איתם,  יושב  וצביקה  הקורס,  ודרישות  החומר  כמות 

לי אווירת  זה ערך מוסף שיוצר  ד“מסדר להם את הראש”. 
מודים נעימה, וכיף.

צביקה: אני יודע בדיוק מה הם מרגישים כרפתן לשעבר, 
מרכז רפת ומדריך במרכז מזון בבאר טוביה. כרפתן וכמרכז 
רפת נתקלתי בשאלות כגון – האם לחסן יונקים בסיטאציה 
מסויימת, מתי להתחיל לצנן את הפרות. אלו דברים שאני 
מביא מהשטח, שמסתכמים בסופו של דבר ביכולת לחשוב, 

לקבל החלטות, תוך שימוש ביידע שצברו פה.
דמירי מסכמת: האינדיקציה שהקורס מוצלח היא שיש נוכ

חות מלאה של התלמידים, ונדיר מאוד שמישהו נעדר, מסיבה 
שאיננה מחלה או מילואים. צריך לזכור שהקורס נועד למנהלי 
רפת. אין פה מיקוד על דיסציפלינה אחת אלא אינטגרציה. 
המנהל לא חייב לרדת לרזולוציה הכי נמוכה, אבל הוא צריך 
להבין את השיקולים בכל חלק של הענף, שיקולים מקצועיים 

וכלכליים.
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במינהל  וצאן  בקר  לחקר  המחלקה  מנהל  מירון,  )שוקי(  יהושע  דר’  עם  בשיחה 
אחד  מדעי.  מחקר  ומיושם  ממומן  מתהווה,  כיצד  מסביר  הוא  החקלאי,  המחקר 
בישראל  המזון  מתעשיית  שאריות  ניצול  הוא  שלו  המחקר  של  המיקוד  מתחומי 

ופיתוח גידולי מספוא שיחליפו את יבוא הגרעינים

| מאת: עלי קדם | 

פועלת  וצאן  בקר  לחקר  המחלקה 
חיים,  בעלי  לחקר  המכון  במסגרת 
במשרד  החקלאי  המחקר  במינהל 
יותר  הידוע  הכפר,  ופיתוח  לחקלאות 
פועלים  במחלקה  וולקני”.  “מכון  בשם 
מהם  אחד  כל  חוקרים,  עשר  שלושה 

בתחום התמחות ספציפי:
חוקר יצרנות פוטנד   דר’ איתמר ברש
מולקול בשיטות  העטין,  של  דציאלית 

לשיפור  דרכים  ובוחן  מתקדמות,  ריות 
ועיצוב הרכב המוצר ע”י לימוד  הייצור 

הפיסיולוגיה של לקטציה.
בצאן,  מתמחה  גוטוויין  אלישע  דר’   
הצאן,  בענף  ורבייה  טיפוח   – ובפרט 
חקר מחלת עיוורון יום ותופעת השריר 

דהכפול בטלאים, והשבחה לשיפור היי
צור של חלב ובשר בכבשים. 

ודר’ אייל  רון  ולר, דר’ מיכה  יהודה  ר’ 
של  וגנטיקה  בטיפוח  עוסקים  סרוסי 
תורשתיות,  לתכונות  סמנים  הבקר, 

הגברת קצב טיפוח פרים. 
שבין  “בתפר”  חוקר  מועלם  עוזי  דר’ 
בתוספי  פוריות  שיפור  לפוריות,  הזנה 

מזון ועוד. 
הן  מזרחי  איציק  דר’  של  עבודותיו 

בתחום המיקרוביולוגיה של הכרס.
דר’ ניסים סילניקוב: לקטציה, ושיפור 

בריאות העטין של הפרה.
:דר’ אראל שבתאי גידול עגלים לפיד
לשיפור  ביונקים  טיפולים  כולל  טום, 

הכשרות.
לחקר  המכון  מנהל  שמאי:  אבי  דר’ 
הלקטציה,  של  פיסיולוגיה  חיים:  בעלי 

מניעת סטרסים.
שיעסוק  חדש  חוקר  גרשון:  ערן  דר’ 
בשיפור הפוריות של הפרה, תחום שבו 
טל  בראב  רות  ד”ר  עכשיו  עד  עסקה 

שיוצאת השנה לגמלאות. 
דר’  עם  המחלקה  במשרדי  נפגשנו 
מחקריו  שתחום  מירון,  )שוקי(  יהושע 
ועזים.  כבשים  לחלב,  בקר  הזנת  הם 
שוקי מסביר, שכל חוקר פועל כ”יחידה 

דנפרדת,” שמשתפת פעולה על פי הנו
שא עם יחידות )חוקרים( אחרים. 

והמי המחקר,  נושאי  נקבעים  ־כיצד 
מון?

תומכי  במוסדות  נקבעים  “היעדים 
שמציעה  החלב,  מועצת  כגון  מחקר 
ולחקור,  להתמקד  צריך  בהם  נושאים 

החקל משרד  של  הראשי  המדען  דוכן 
אות, שמוציא “קול קורא” בו הוא קובע 
מספר  להכין  צריך  חוקר  כל  יעדים. 
לגופים  מחקר  הצעת  ומציע  תוכניות, 
אלה, וכן הוא יכול להציע לקרן “בארד” 

דהמשותפת לארה”ב ולישראל, או לגור
רעיון  אם  אחרים.  חיצוניים  מחקר  מי 
המממן,  הגוף  ידי  על  מאושר  למחקר 
את  לבצע  התחייבות  ובו  חוזה  נחתם 
שנקבע.  למתווה  בהתאם  המחקר 
כי  בתקציבים,  תלויה  שלנו  הפעילות 
המשרד נותן מימון רק למשכורות ולא 
כל  ולכן  המחקרית!  הפעילות  לביצוע 
בעצמו את המימון  להשיג  צריך  חוקר 
הנדרש לביצוע מחקריו. חלק מהכסף 
רוצים  ששם  יישומיות,  מקרנות  מגיע 
שנים,  שלוש  היותר  לכל  תוך  תוצאות 
בסיסי,  למחקר  מימון  גם  יש  אבל 

אי קרנות  המדע  של משרד  דמקרנות 
 ,BSF,GIF רופאיות, קרן בארד, קרנות

ואחרים.
קרן בארד )קמ”ח( לדוגמא היא קרן 
בכל  תקציבים  שמחלקת  דו-לאומית, 

תח ב”כסף  מדובר  החקלאות.  דתחומי 

מפתחים תחליף
ליבוא גרעינים

שמוגשות  תוכניות  שבע  מתוך  רותי”: 
– רק אחת מאושרת. צריך לזכור שלא 
רק החוקרים שלנו משתתפים בתחרות 
גופי המחקר,  על התקציבים, אלא כל 
אחרות,  באוניברסיטאות  חוקרים  כולל 

דבמכון ויצמן ואחרים. את ההצעות בוח
דנת וועדה מקצועית, ששולחת כל תוכ

נית לרפרנטים מקצועיים ועל פי חוות 
דהדעת שלהם קובעת דירוג. בסוף מאו

שרות לא יותר משלוש תוכניות לשנה.” 
כמו  אמצעים  מוקצים  חוקר  לכל 
ואיש  ייעודית לתחום שלו -   – מעבדה 

דצוות שמסייע לו. אבל התחזוקה השו
הכימיק ורכישת  המעבדה,  של  דטפת 

לים, הקיטים והציוד האזיל למחקר וכן 
עלות שכירת כוח עזר זמני וסטודנטים 

החקל המחקר  במינהל  עליו.  דמוטלת 
רפת  שהיא  ניסיונית,  רפת  נמצאת  אי 
משרתת  היא  בארץ.  היחידה  המחקר 
לחקלאות,  מהפקולטה  חוקרים  גם 
אנשי שה”מ ועוד. לצד הייעוד המדעי, 
לכל  מסחרית  כרפת  מתופעלת  היא 

דבר על ידי צוות עובדים.

המגדלים  ציבור  את  משתפים  כיצד 
בתוצאות וביישומים?

והנוק הרפתנים  לשיתוף  מרכזי  דכלי 
הבקר,  למדעי  השנתי  הכנס  הוא  דים 
שאני המרכז המדעי שלו. אנו מזמינים 

ממו מימון  שקיבלו  החוקרים  כל  דאת 
עצת החלב להציג את התוצאות בפני 

דהרפתנים. במקביל, מפרסמים את חו
ברת התקצירים, בה מוצגות התוצאות 

דהעיקריות של כל מחקר או ניסוי, בהי
דקף של עד שני עמודים. אחרי כל הר

צאה בכנס יש זמן לשאלות, והרפתנים 
גם מוזמנים לפנות אלינו ישירות. 
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איך נקבע מי ירצה בכנס?
כבר  ואני  קורא,  קול  יצא  כבר עכשיו 
מקבל בימים אלה הצעות ורעיונות. יש 
וועדה של רפרנטים, שתפקידה לקבוע 

אילו נושאים יוצגו.

“פרות סניטריות”
בהם  שעוסק  לנושאים  עוברים  אנו 
האחרונות  בשנים  כחוקר.  מירון  שוקי 
הוא מקדיש הרבה מזמנו לנושא שילוב 
נטועים  “בארץ  בקר.  בהזנת  הרימונים 
שמניבים  רימונים,  של  דונם  אלף   28
כ15-20  לייצא  ניתן  טונות.  אלף  כ280 

דאחוז, כל היתר הולך לתעשייה, כך שנ
קליפות  הרבה  התהליך  אחרי  שארות 
בכל  להשתמש  נדע  אם  צמחי.  וחומר 

תרמ בקר,  להזנת  האלה  דהשאריות 
לשימוש  משמעותי.  אקולוגי  פיתרון  נו 
נוסף  אספקט  יש  רימונים  בשאריות 
ומעניין שאני בודק – יש להם פוטנציאל 
להעלות את רמת האנטי-אוקסדנטים 

דבחלב, מה שמשפר את ערכו הבריאו
תי. 

בכלל, אנחנו מדברים היום על “פרות 
מייצ בארץ  המזון  מפעלי  דסניטריות”. 

רים כ-630 אלף טון לשנה של שאריות 
דלחות, המכילות סוכרים. מבחינה הסבי

בה והזיהום זה בעייתי להשאיר חומרים 
אלה באוויר הפתוח, עלול להיווצר מטרד 

דשל ריחות וזבובים. אם לא יהיה להם שי
מוש תזונתי, יהיה הכרח להטמין אותם, 
אותם  כל  מבחינתנו,  הון.  שעולה  מה 
ממוחזרים  להיות  יכולים  טון  אלף   630

לב הוא  תפקידנו  ולצאן.  לבקר  דכמזון 
החומרים,  של  התזונתי  הערך  את  חון 
ולהמליץ כיצד להשתמש בהם. מדובר 
בשורה ארוכה של חומרים, שאריות של: 
תפוחים, ענבי יין, קליפות תפוחי אדמה, 
גפת  העמילן,  מתעשיית  תירס  גפת 

דבירה ממפעלי טמפו וגולדסטאר )מש
עורה(, גזר, עגבניות בתעשיית המיצים, 
לימונית, סיבי סויה מתעשיית השמן. וזה 

דלא הכל: יש לנו “סוגוט” – שאריות מת
שתוקפם  מוצרים  כולל  החלב,  עשיית 

שאריות  טיגון,  שמני  אדם,  למאכל  פג 
מוצרים אפויים שהנעכלות שלהם היא 
גרעינים.  להחליף  יכולים  והם   80-85%
לכל חומר כזה צריך למצוא פרוצדורת 
טיפול, שבין השאר תמנע היווצרות של 

עובש.“

ניתן  איך  חומרים,  של  כזה  מגוון  עם 
להשיג אחידות במנה?

הישראלית  ברפת  במנה  שיפה  “מה 
הוא שהיא מנצלת את השאריות הללו. 
הרפתן בונה את המנה עם המדריך. נניח 
שמרכז המזון עימו הוא קשור מקבל כל 

דיום סיבי סוייה טריים. את אלה ניתן להכ
דניס לבליל של אותו יום, כחלופה לכוס

פת סויה, שמחירה כיום 700 דולר לטון. 
אפשר גם לשלב במנה על בסיס קבוע 
קליפות של בוטנים, שומר שקד, פסולת 
מייצור שמן מגרעיני  ושאריות  מנפטות 
כותנה. קיים התחום של הירקות החד-
שנתיים - שיחי עגבניות, חצילים פלפל 
– שניתן למחזר להזנה, וכמובן החומרים 

דהיבשים שניתן לקצץ – קש חמניות וחי
טה, שעורה, תירס וסורגום.

כה  נזק אפשרי ממגוון  מונעים  כיצד 
רחב של מזונות?

החומרים עוברים סדרה של בדיקות 
לגבי אורך חיי המדף שלהם: כמה זמן 
ניתן לאחסן אותם מבלי שיווצרו עובש 
לפרה  טוקסינים שמסוכנים  מיקרו  או 
הערך  מהו  חומר  לכל  נבדק  ולאדם. 
בודקים  הראשון,  בשלב  שלו.  התזונתי 
נעכלות בכרס מלאכותית, שהיא בעצם 
מבחנה. השלב הבא הוא ניסויי עם בעלי 
בודקים קודם על  כלל  חיים, כשבדרך 
כבשים, שהן יותר בררניות מהבקר. אם 
החומר עבר את שני המבחנים הללו, ואם 
נעכלות החומר היא ברמה גבוהה מ60 
 אחוז, ניתן לנסותו גם עם פרות חלב. “
בתחום המיחזור להזנה של בעלי חיים, 

דאומר שוקי מירון, ישראל היא מהמובי
לות בעולם. יש אצלנו מגוון, שדורש כל 
יוסף,  הזמן בדיקות חדשות. דר’ אדית 

מובילה  במחלקה,  חוקרת  היא  שגם 
הלוואי  חומרי  כל  מיפוי  של  פרוייקט 
הזמינים להזנת בע”ח בישראל, כשלכל 
אחד מהם נקבע ההרכב הכימי, הערך 
התזונתי ואורך חיי המדף. לדוגמא, כל 
או  פריגת  כמו  מפעל  שעוזב  חומר 
אחר,  ייצור  בתהליך  מיוצר   – פרימור 

ולכן יש לו ערך תזונתי משלו.”

פיתוח זני סורגום דו קצירי
דנושא אחר שדר מירון עוסק בו, בשי

תוף עם חוקרים מהמכון למדעי הצמח 
כרמי  אבנר  )ד”ר  המחקר  במינהל 
גלילי  שמואל  וד”ר  לגימלאות,  שיצא 
שמחליף אותו(, הוא פיתוח זני מספוא 
תחליף  שיהוו  גרעינים,  עתירי  חדשים, 
ליבוא גרעינים, שהוא המרכיב העיקרי 

“זה פרו  “ דבעלות הגבוהה של המזון. 
יקט שפותח עם ד”ר כרמי, שכבר יצא 
זני  שני  פיתחנו  לדוגמא  כך  לגמלאות. 
סורגום, זן נמוך וזן גבוה. בזן הנמוך, 50 

גרעי הוא  יבש  החומר  ממשקל  דאחוז 
קצירים.  לשני  זה  זן  לגדל  אפשר  נים. 
המחזור הראשון מתחיל ממרץ, כאשר 
782 ק”ג לדונם  הקציר באוגוסט מניב 
גרעינים, ו1.1 טון חומר לתחמיץ שהוא 

דשווה ערך מבחינת ערכו התזונתי לת
נוספת  השקייה  לאחר  חיטה.  חמיץ 
למחזור  הסורגום  גדל  דשן,  ותוספת 
בנובמבר,  לקציר  שמגיע  שני,  גידול 
ומניב יבול נוסף של 913 ק”ג גרעינים, 
וסה”כ 1.7 טון גרעינים בשני הקצירים. 
את  שמחליף  בגידול  מדובר  למעשה 

לגו צומח  שפותח  השני  הזן  דהתירס. 
בה של כ-3 מטרים. בשני קצירים הוא 
מניב 5.1 טון לדונם של חומר לתחמיץ, 
יותר  קטנה  ממנו  הגרעינים  כמות  אך 
השתמשנו  בו  ניסוי,  ערכנו  טון.   1.2  –
במנה  הנמוך  מהזן  הסורגום  בגרעיני 
גרעיני  במקום  לפיטום  אפרוחים  של 
גילינו שלא היה הבדל  חיטה מיובאים. 
מובהק בין שני הטיפולים. יעילות ניצול 
יותר,  המזון של הסורגום היתה גבוהה 
הם   – הסורגום  לגרעיני  יתרון  עוד  ויש 
מכילים כ-15 אחוז חלבון, לעומת כ-10 

אחוז בלבד בחיטה ובתירס”.
שהוא  נוסף  צמח  על  מספר  מירון 
בוחן יחד עם חוקר הגד”ש אורי קושניר, 
ש”בויית”  בר  צמח  זהו  ספלריה.  בשם 
ע”י אורי, ניתן להחמצה בבאלות, וערכו 
התזונתי אינו נופל מתחמיץ חיטה. אבל 
יש לו שני יתרונות: גדל על מי גשמים 
בלבד ללא השקייה מוספת, ונותן כ30 
מאשר  לדונם  יבש  חומר  יותר  אחוז 

חיטה )1.6 טון, לעומת 1.2 בחיטה.( 
משתמשים  מירון,  דר’  אומר  “כיום, 
בישראל ב-700 אלף טון גרעינים מיבוא 
לשנה, להזנת מעלי גרה. ניתן לגדל על 
100 אלף דונם לא מושקים גידולים שיחד
ליפו שליש מכמות הגרעינים המיובאים.” 

ד"ר שוקי מירון בשדה של אחד מזני הסורגום שפותחו להזנת בקר

  

  

 סורגום שטופח להזנת בקר בשטח של זן , דר שוקי מירון
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ידיים: את מקומם של מחלוקות ופעולות נפרדות  מגדלי כבשים ועזים משלבים 
טובת  למען  מאוחדים  בכוחות  שתפעל  משותפת,  אגודה  תופסת  הצאן  בענף 

המגדלים. ראיון עם מנכ”ל האגודה, איציק שניידר

| מאת: כתב הרפת והחלב | 

מהכותרות  ירדו  האחרונים  בחודשים 
למ הצאן.  בענפי  המגדלים  דמלחמות 

במרץ  עבדו  הקלעים  מאחורי  עשה 
על הקמת אגודה חדשה, שתהווה בית 
בענף  וכתובת מרכזית אחת למגדלים 
ארגוני  כל  של  מחדש  לאיחוד  ותביא 
הקמת  לרגל  הצאן.  בענפי  המגדלים 
מי  עם  ראיון  ערכנו  החדשה  האגודה 

שנ איציק   - המהלך  את  ודחף  דשיזם 
האגודה  כמנכ”ל  גם  שמשמש  ייידר 
החדשה ומלווה את ענפי הצאן בשנים 

האחרונות. 

איציק, ספר לנו על האגודה החדשה 
שהקמתם.

שי כי  שהבנו  “לאחר  שניידר:  דאיציק 
תוף הפעולה בין אגודות הצאן הוא יעד 
אסטרטגי לניהול נכון של הענף ולייצוג 
הקמנו  המגדלים,  של  ואפקטיבי  יעיל 

דאגודת על שתהווה בית ומסגרת פעי
לות לכל המגדלים בענפי הצאן. השם 

דשנבחר לאגודה החדשה הוא: “התאח
באגודות  ומקורו  עזיזה,”  הנוקדים  דות 
שותפות  להיות  שאמורות  המרכזיות 
מגדלי  התאחדות  החדשה:  באגודה 
עזיזה.  ואגודת  הנוקדים  אגודת  הצאן, 
אגודה  בעצם  היא  החדשה  האגודה 
הראשון  בשלב  האגודות.  בה  שחברות 
הצטרפו אגודת הנוקדים ואגודת עזיזה 
לאגודה באופן מלא, התאחדות מגדלי 
להצטרף  הסכמתה  את  הביעה  הצאן 
אף היא, וכך גם ארגון מגדלי הצאן של 
המגזר הערבי שהודיעו על הצטרפות 
נרשמה  החדשה  האגודה  לאגודה. 

כאגו והוכרה  האגודות  רשם  דבמשרדי 
דה חקלאית שיתופית.“

־מדוע בעצם לא הצטרפו כל המגד
לים לאגודה אחת?

באגודת  והפיצול  המשבר  “לאחר 
ומלחמות  ידע הענף מריבות  הנוקדים 
חשבנו  הארגונים.  ובין  המגדלים  בין 
את  להתחיל  הזה  בשלב  יותר  שנכון 
של  ברמה  והאיחוד  הפעולה  שיתופי 
האגודות. לאחר שהזמן יעשה את שלו 
היתרונות  את  ויפנימו  יבינו  והמגדלים 

דהעצומים של העבודה המשותפת, ול
אחר שהאגודה החדשה תחליף בפועל 

תפ הישנות,  האגודות  שעשו  מה  דאת 
להתקדם  ונוכל  ממילא  יתייתר  קידם 

צעד נוסף קדימה.”

־מה הם הנושאים הבוערים היום בענ
פי הצאן?

 “ישנם מספר נושאים “בוערים” שאנו 
בראש  נמצאים  והם  בהם,  מטפלים 

דסדר היום של הענף. בחודשים האחרו
נים חווה הענף משבר שהולך ומעמיק 

דבמחירי הבשר. צריך לזכור שבענף הכ
בשים הבשר מהווה כ 60% מההכנסה. 

דעליית מחירי התשומות, יחד עם הגד
לה משמעותית בייבוא טלאים לישראל, 
הביאו לירידה דרסטית במחיר לק”ג חי, 
35 ₪ לק”ג לפני שנד  שירד ממחיר של

תיים לכ 25-26 ₪ היום. ירידת המחיר 
מעמידה דירים רבים במצב קשה, עם 

דסימני שאלה גדולים על יכולתם להמ
הט מחירי  ירידת  בענף.  ולשרוד  דשיך 

הביקוש  על  גם  כמובן  השפיעה  לאים 
דוהמחיר של הגדיים, והמשבר נוגע למ
עשה לכלל ענף הצאן, כבשים ועיזים.”

נשמע מדאיג מאוד, מה עושים?
ד“כרגע יש בעיה לפעול מאחר ואנו נמ

ארגוני הצאן מתאחדים

מדור צאן
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צאים ערב הקמתה של ממשלה חדשה. 
דכשיבחר שר חקלאות חדש, נבקש להי

להתמודדות  תוכנית  ולגבש  איתו  פגש 
עם המצב. במגרש שלנו ביקשנו להקים 
הוחלט  ואכן  לבשר,  צאן  מגדלי  שולחן 
מהוועדות  כחלק  השולחן  הקמת  על 
השולחן  החלב.  מועצת  של  הקבועות 

דהוא בעצם מסגרת לדיונים בין כל הגור
מים שפעילים בשוק, ויוזמנו אליו נציגים 

דשל המגדלים, סוחרים, השירותים הווט
רינרים ונציגי התעשייה”.

התקנון הקיים לאיכות החלב 
מחמיר מדי

מה עם החלב? עליית מחירי הגרעינים 
בוודאי השפיעה גם על שלוחת החלב 

בדירים?
מחיר  הכבשים  בענף  נכון.  זה  “כן, 
למעשה  והוא  בהסכמה,  נקבע  החלב 
לא עלה במשך כ6 שנים. לאור האמרת 
הרווח  מאוד  נשחק  הגרעינים  מחירי 
ברווח  הירידה  עם  שיחד  החלב,  על 
הדירים  את  הפכה  הבשר  משלוחת 
ללא כלכליים. לבקשתנו הוקמה ועדה 
במועצת החלב לבדיקת מנגנון הצמדה 
הוועדה  הכבשים.  בענף  החלב  למחיר 
אבל  עבודתה,  את  סיימה  לא  עדיין 
העלאת  על  הוחלט  הראשוני  בשלב 
המחיר באופן מיידי בכ- 40 א”ג לליטר, 
ועל הצמדת המחיר למחיר חלב הבקר, 

עד שייקבע מנגנון הצמדה אחר.”

וזה מספיק?
“זה לא מספיק, אבל אנו רואים בכך 
מפצה  העדכון  למגדלים.  חשוב  הישג 

ההת על  מיידי  באופן  המגדלים  דאת 
מכך,  וחשוב  האחרונה  הגדולה  ייקרות 
מכניס את כל מנגנון המחיר להצמדה, 
ארוך.  לטווח  המגדלים  את  שתשרת 
תסיים  המקצועית  שהוועדה  לאחר 
ולאחר  שלה,  ההמלצות  את  ותגיש 
שאלו יתקבלו, יהיה מנגנון הצמדה נכון 
גם  מספיק.  יהיה  זה  ואז  יותר,  וצודק 
הצמדת  עם  בעיה  ישנה  העזים  בענף 
אנו  זה  בנושא  וגם  החלב,  של  המחיר 

דעוסקים ומקווים להגיע להבנות במה
לך המחצית הראשונה של 2013.”

מה קורה בצד המקצועי?
במהלך  נמצאים  אנו  המקצועי  “בצד 
צאן  חלב  איכות  תקנון  על  דיונים  של 
מחמיר  הקיים  התקנון   .2013 לשנת 

לע רבים קשה  כך שלמשקים  דמאוד, 
מוד בדרישות, שהולכות ומחמירות בכל 
לספירת  שקשור  במה  בעיקר  שנה, 

מחק היצגנו  בחלב.  סומאטים  דתאים 
רים שמראים, כי הדרישות של התקנון 
הן מוגזמות ואינן מתאימות לענף. צריך 

דלהבין, צאן זה לא בקר, ומבחינה פיזיו
לוגית ישנם הבדלים שמצריכים חשיבה 

לעצור  ביקשנו  אחרות.  ונורמות  שונה 
מחקר  ולערוך  ההתקדמות,  קצב  את 
התאים  השפעת  לבדיקת  תלוי  בלתי 
מבחינת  החלב  מוצרי  על  הסומאטים 
התפוקה והאיכות. כמו כן, אנו מבקשים 

והקנ הפרסים  בנושא  רוויזיה  דלערוך 
סות. היום נוצר מצב בו המגדל החלש 
מממן את הפרסים למגדלים החזקים. 
של  בדרך  למגדל  לחזור  צריך  הקנס 
עזרה לשיפור מקצועי, על ידי הדרכה, 

הפר מעבדה.  בדיקות  ומימון  דחניכה 
לבוא  צריכים  הטובים  למגדלים  סים 
מעולה.  חלב  שמקבלות  מהמחלבות 
והחשוב  יותר,  וצודק  נכון  זה  להבנתנו 
מכל - יביא לשיפור באיכות החלב של 

המשקים החלשים.”
שנייידר מוסיף: “צריך לזכור, כי בענף 
הצאן אין למגדל את הכלים המקצועיים 
שיש בענף הבקר. אין לנו טיובות ייבוש 

בכב לשימוש  ומאושרות  דשמתאימות 
ובדיקות המעבדה עולות  ובעיזים,  שים 
הרבה כסף )8 ₪ לבדיקה( מה שהופך 
במיוחד  ביותר,  ליקר  בהן  השימוש  את 
אם נזכור שבצאן אנו מדברים על עדרים 

של מאות ראשים, שלא כמו בבקר.”

“גבינות מתחפשות”
נשמע שיש לכם הרבה עבודה בתחום 

שיפור איכות החלב?
ד“הרבה עבודה, ומתקיימים הרבה דיו

בעניין.  צד  הן  שגם  המחלבות,  עם  נים 
מי לדבר  לנו עם  אני מאוד שמח שיש 
שנגיע  מקווה  ואני  המחלבות,  של  בצד 
להבנות בנושא. אנחנו נמצאים בעיצומה 
מכונה  להפעלת  היתכנות  בדיקת  של 
בבעלות  שתהייה  צאן,  חלב  לבדיקת 
האגודה החדשה ותוזיל מאוד את מחיר 
הבדיקות למגדלים. אם הדברים יבשילו, 
למגדלים,  אמיתית  בשורה  בכך  תהייה 
בסיס  על  חלב  בדיקות  לשלוח  שיוכלו 
להקים  גם  נוכל  סביר.  ובמחיר  קבוע 
בסיס נתונים שיאפשר לקדם את הענף 

ולתרום רבות בצד המקצועי.

הפו בתחום  קורה  מה  לספר  ־תוכל 
ליטי?

“אנחנו נמצאים לאחר הבחירות ולפני 
הקמתה של ממשלה חדשה, שהרכבה 
עדיין לא ידוע. מה שכבר כולם יודעים 
אפילו  יהיה  לא  הבאה  שבכנסת  זה 
נציג אחד מהמושבים והקיבוצים. לפני 
הבחירות חיזקנו מאוד את הקשר עם 

דמפלגת ישראל ביתנו, שהודיעה שתב
קש לעצמה את תיק החקלאות. צריך 

המפל הייתה  ביתנו  הליכוד  כי  דלזכור 
גה בעלת מספר הקולות הגדול ביותר 
במושבים  הציבור  כי  נראה  במושבים. 
חברי  של  העמידה  את  להעריך  ידע 
ביתנו,  ישראל  נציגי  ובעיקר  הליכוד, 
שניהלו  במאבקים  הקודמת,  בכנסת 

מאבק  היה  בהם  שהבולט  החקלאים, 
היא  הכי  הודיע  ביתנו  ישראל  החלב. 
רואה בחיבור עם המגזר החקלאי יעד 

היחי המפלגה  והיא  ואסטרטגי,  דערכי 
דה שהקימה מטה בהתיישבות, שקיים 

וב במושבים  ופעולות  פגישות  דמאות 
ממחיש  הדבר  הארץ.  בכל  קיבוצים 
את הערך שרואה המפלגה בחיבור עם 

ובממ דהמגזר. אני בטוח שגם בכנסת 
דשלה הבאה תהיה לכך המשכיות שת

עזור לנו לקדם את הנושאים שחשובים 
והחלטות  גזרות  למנוע  ובעיקר  לנו, 

מו בעתיד.  החקלאי  במגזר  דשיפגעו 
טלת עלינו משימה קשה - לייצר לובי 
הדבר  להערכתי  חדש,  מסוג  חקלאי 
אפשרי וכמו שאומרים אצלנו, הזרעים 

כבר נזרעו.”
בכנסת  לטיפול  נושאים  כבר  ישנם 

הבאה?
התק את  לגמור  עלינו  בוודאי,  ד“כן 

התקנות  ובמיוחד  החלב,  חוק  של  נות 
ובקביעת  החלב  במכסות  שעוסקות 

כמו ויש  המכסות.  חלוקת  דמדיניות 
לוקר.  כול מה שקשור במתווה  בן את 

דאנחנו מתכוונים לפעול לקיום ההתח
תנו מזכ”ל  צור,  למאיר  דייבות שניתנה 

מההבנות  חלק  והייתה  המושבים,  עת 
אחת  ההסכם.  על  לחתימה  שהביאו 
הדרכים לקדם את העניין היא במישור 

דהפרלמנטרי. בהקשר זה אני רוצה לצ
יין כי אנו לא ממתינים, קיימנו פגישות 
ואנו  המפלגות,  מכל  כנסת  חברי  עם 

מגבשים בסיס תמיכה מוצק לעניין.”

ישנו חוק או נושא מיוחד שאתה רוצה 
לקדם?

לחק שנוגעים  רבים  דברים  ד“ישנם 
לאות, ולענפי הצאן בפרט, אבל נושא 

וגורם נזק לצי דשבעיני הוא משמעותי 
“המת הגבינות  נושא  הוא  ולענף  דבור 

וזהו  לפורים  לא  היא  הכוונה  חפשות”. 
“גבינות  מכנים  אנו  מצחיק.  נושא  אינו 
מחלבון  שעשויות  גבינות  מתחפשות” 
במקררים  ונמכרות  מחלב,  ולא  צמחי 
האמא  דבר.  לכל  כגבינות  ובמעדניות 

דבטוחה שקנתה גבינת צאן בריאה ואי
והיא מאכילה בפועל את הילד  כותית, 
למרגרינה  יותר  שדומה  במשהו  שלה 
מאשר לגבינה. זוהי הונאה של הציבור, 
שפוגעת בבריאותו. מבחינת ענף החלב 
“הגבינות” הללו זולות יותר, וגורמות נזק 
גדול לענף. לצורך המחשת גודל הבעיה 

דאציין כי בקטגוריות מסוימות המרגרי
נה הזו מגיע לכ 50% מהמכר. בכוונתי 
לפעול לקידום הצעת חוק שתחייב את 

דהרשתות למכור את הגבינות המתחפ
שות במקררים נפרדים או עם מחיצה, 
ולציין באופן ברור כי אלו תחלפי גבינה 
שיהיה  מצידי  צמחי.  חלבון  בסיס  על 

כתוב “לא ראוי למאכל אדם”.
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תכנון טוב מביא לרפת שבה מכלול העבודות מתבצעות ביעילות, ולא פחות חשוב 
– העובד מרגיש בה נוח. שיחה עם אבנר הורוביץ, מנכ”ל חברת אגרופלן המתמחה 

בתכנון מבנים לחקלאות

| מאת: עלי קדם | 

אגרופלן ממוקם  חברת  המשרד של 
דבלב מושב באר טוביה, ליד קריית מל

אכי, באזור שכיום מצוי בטווח הרקטות 
מרצועת עזה. בכניסה אני מבחין בדגם 
“מונח”  קרוסלה  מכון  של  ממדי  תלת 
על המסך של אחד העובדים, שמאוחר 

דיותר יתברר כי הוא עוסק בתכנון קונס
טרוקציה למכון החליבה שיהיה הגדול 
רפת  עומדת  המשרד  ליד  בישראל. 
מושבית גדולה. אני לא יודע אם מבנה 
לעובדי  תכנונית  השראה  נותן  הרפת 

המשרד, אבל ריח הזבל – בטוח שכן. 
אדריכ לתכנון,  משרד  הוא  דאגרופלן 
בתכ שמתמחה  וקונסטרוקציה,  דלות 

הקשור  בכל  ובמיוחד  בחקלאות  נון 
לרפתות – סככות, מכוני חליבה ומרכזי 

דמזון. הם עוסקים גם בענף הצאן – תכ
ננו בין היתר את מכון החליבה החדיש 
מרתפי  עם  נורדיה,  במושב  לכבשים 
על  החליבה,  לבמות  מתחת  שירות 
המשרד  את  בספרד.  שראו  מודל  פי 
הקים לפני למעלה מעשר שנים אבנר 
הרוביץ, שהוא מהנדס בניין בהכשרתו, 

ותכ “רפת  על  לשיחה  איתנו  דשנפגש 
נון”.

לנישה  “הכניסה החזקה שלנו  אבנר: 
הר בתקופת  היתה  רפתות  תכנון  דשל 

פורמה. היה אז לחץ גדול מצד משקים 
שהיו חייבים לתכנן מחדש את הרפת, 
וחלק  הקיים  שיפוץ  על  הלכו  חלק 

היו שנ דהשקיעו ברפת חדשה לגמרי, 
שה ואחרים  ביישוב  הרפת  עם  דשארו 

שנים  ארבע  היו  אלה  שותפויות.  קימו 
ונפתחו המון דלתות,  גדול,  ביקוש  של 
וזה מה שאיפשר את הפריצה הגדולה 
שלנו. היום אנחנו מתכננים בכל הארץ, 
וגם בחו”ל – באפריקה, במזרח הרחוק 

תכנ אנחנו  לדוגמא,  אירופה.  דובמזרח 

נו את רפת ההדגמה של משרד החוץ 
בוייטנאם”.

למעשה נדמה שמאז הרפורמה כבר 
לא בונים רפתות חדשות בארץ? 

גם  עשינו  זאת  ובכל  נכון,  די  “זה 
ביי נחנכה  לאחרונה  חדשות:  דרפתות 

תכננו,  שאנחנו  רפת  באר-מילכה  שוב 
חדשה  רפת  לפעול  להתחיל  ועומדת 
וניר  עוז  ניר  המשקים  של  שותפות   –
עם. תכננו גם רפתות מושביות חדשות, 
 – חדשות  סככות  או  הרחבות  והרבה 
בית  אלפא,  בית  ב,  דגניה  באפיקים, 

רימון ועוד רבות “.
יש  סככות  שבתכנון  מספר  אבנר 
של  “בתכנון  הישנות:  לשיטות  חזרה 
נבנה לאורך האבוס  השנים האחרונות 
והעולים מדרך בטון, שעליו גורפים את 
יש  כיום  מטופל.  הוא  שם  לאגן  הזבל 
רפד  עם  לסככה  דווקא  לחזור  מגמה 
יותר,  עמוק, כמו פעם. הסככה גדולה 
יותר  גדולים  אבוס  ואורך  שטח  עם 
ידי  על  נעשה  בזבל  הטיפול  לפרה. 
הפרה  הזאת,  בשיטה  וקלטור.  תיחוח 
לא יודעת מה זה בטון. הודות לטיפול 
אותו.  לפנות  צריך  שלא  כמעט  בזבל, 
מחדש  “מגלים”  שאנחנו  לומר  אפשר 
את סככות ה”רפד העמוק” של פעם, 

מהיתרו מסקנות  והסקת  לימוד  דתוך 
סככה  תכננו  שהתגלו.  והחסרונות  נות 
כזאת באפיקים, בית רימון גזר ועוד. יש 
רצון מצד הרפתנים לנסות את הפתרון 
 25 על  מדובר  שטחים,  מבחינת  הזה. 
מ”ר לפרה, רצוי עם גג נפתח, מעל שני 
מטרים אבוס לפרה, ללא עולים )לשם 
השוואה, באבוס עם עולים מוקצים -75

80 ס”מ לפרה(. מובן שיש לתת פתרון 
ולטיפולים  להזרעות  פרות  לתפיסת 

אגרופלן - 
הכל מתחיל בתכנון

וטרינריים, פתרון כזה הוא למשל “כלוב 
טיפולים” צמוד למכון.”

הנדסת אנוש בחליבה
דהעלייה בביקוש לחלב ולמכסות מח

ייבת הגדלה ושדרוג של מכוני חליבה. 
לצוואר  מגיעה  שגודלת  “רפת  אבנר: 
בקבוק של אורך משך החליבה במכון 
צומת שמחייבת את הרפתן  זו  הקיים. 
המכון  את  משפר  הוא  האם  להחליט, 
מהתחלה.  חדש  מכון  בונה  או  הקיים, 
כך עשינו למשל בקיבוצים מצר – שם 
 – הקיים  התבססנו על תשתית המכון 

דובכרמיה – שם בנו מכון חליבה מהתח
לה, וכמובן ברפתות החדשות שהוקמו 
לאחרונה הוקמו מכונים חדישים לגמרי. 
אנו משתפים פעולה עם  בתכנון מכון 
החליבה.  ציוד  את  שמספקת  החברה 
כל חברה מציבה את הדרישות בהתאם 
מקבלים  אנחנו  שלה.  הספציפי  לציוד 
ההתאמות  את  ועושים  המפרט  את 

כיום את הק אנו מתכננים  דהנדרשות. 

אבנר הורביץ
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באר  במושב  הממוקם  בע”מ,  אגרופלן  חברת  משרד 
חליבה,  מכוני  רפתות,  לולים,  בתכנון  מתמחה   טוביה, 

דבתי אריזה וקירור, מרכזי מזון וכל הנגזר מתכנון קונסט
רוקציה לחקלאות.

במשרד קיימים מספר תחומים כגון הנדסה, אדריכלות, 
ניהול פרוייקטים וגם ייעוץ בתחומים שונים על ידי אנשים 

מהשורה הראשונה בתחומם בארץ.
 למשרד קשרים עם גורמי תכנון כגון משרד החקלאות, 
איכות הסביבה, וועדות בניה וכו’ כדי ליעץ, לתכנן ולקדם 

פרוייקטים במגוון תחומים. 
אי מרכז  אירופה,  במזרח  פרוייקטים  מתכנן  דהמשרד 

רופה, המזרח הרחוק, אפריקה ובמזרח התיכון. המשרד 
בוי דתכנן את רפת ההדגמה של משרד החוץ הישראלי 

אטנם.
פעילותו.  ליבת  את  הרפת  בתכנון  רואה  המשרד 
מתוד משפחתיות,  רפתות   200 מעל תוכננו   במשרד 

חולבות(  שותפים-300   6 )עד  שותפויות  מספר   כן 
בנוסף תוכננו מבנים ב 100 רפתות במגזר הקיבוצי, ביניהן 

שותפויות של שניים וגם שלושה קיבוצים. 
צוות המשרד כולל את:

אבנר הורביץ, מהנדס בניין – המייסד ומנכ”ל החברה.
פישל הרשקוביץ – מוותיקי התכנון החקלאי בארץ, בעל 

וותק של מעל 45 שנים בענף.
וקידום  משרד  ניהול  אדריכלי,  תכנון   – לוי  זרגרי  אורית 

לקוחות.
מבני  בתכנון  והתמחות  אדריכלי  תכנון   – קלנר  ליאור 

משק.
נועם בסוק – תכנון קונסטרוקטיבי למבני משק

מרינה וקסלר – תכנון קונסטרוקטיבי למבני משק 
יוסי זמסקי – מוסמך הפקולטה לחקלאות בתחומי הזנה 

מימשק וכלכלה של בקר

תכנון רפתות – ליבת הפעילות

רפת הדגמה בוויטנאם, מנוהלת על ידי גונן הראל 
מכפר ויתקין, הוקמה ביוזמת סינדקו ומשרד החוץ

שתוקם  בארץ  ביותר  הגדולה  רוסלה 
עמד  60 עם קרוסלה  רביבים,   בקיבוץ 
הראשוני  בתכנון  התחלנו  חליבה,  דות 

וכבר נקבע הקונספט. “

“הנדסת  נושא  ביטוי  לידי  בא  איך 
אנוש” בתכנון של מכון חליבה?

בא אזורים.  שני  בעצם  ישנם  דבמכון 
זור החליבה יש לחשוב על הגבהים ועל 
נגישות נוחה לפרה ושל החולב לעטין. 
וצריך לזכור שאנחנו מתחשבים לא רק 

בנוחות החולב, אלא גם בצורכי הפרה: 
רצפת  על  גומי  מזרוני  הנחת  לדוגמא, 
ובחצר ההמתנה. האזור  אזור החליבה 
כחלק  או  בצמוד  כמעט  שקיים  השני, 
וחדר  המשרדים  אזור  הוא  מכון,  מכל 
הצוות. כאן הרבה תלוי בדרישות וברצון 
קפה  להכנת  לצוות  חדר  המזמין.  של 

דוארוחה קלה נחשב היום למשהו בסי
משרדים:  שני  על  מדברים  ביותר.  סי 
לעבוד  לו  שמאפשר  למנהל,  משרד 
נוסף  ומשרד  מבחוץ,  הפרעות  ללא 

לניהול העדר, רצוי עם עמדות מחשב 
דלשני עובדים, שבו מרוכז הטיפול בנוש
דאי ספר העדר, הבריאות, פוריות, הזר

עות וכו. המחשבים מחוברים במערכת 
המכון  של  המיחשוב  יחידות  עם  אחת 

ושל המנהל.” 
הוא הקשר  בתכנון  נוסף  חשוב  חלק 
בין המבנים השונים ברפת. על המתכנן 

הלוגיס ההבטים  את  בחשבון  דלהביא 
מן  הפרות  הבאת  מזון,  חלוקת  טים: 
שבילי  דרך  החליבה  למכון  הסככות 
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גידור כל השטח.  הולכה, מעברי בקר, 
“זה נראה פשוט, אומר אבנר, אבל כדי 

דלהגיע לתוצאה טובה של יעילות בעבו
דה נדרש ניסיון רב והרבה מחשבה.”

האקלים  תנאי  עקב  שבארץ,  ידוע 
בנושא  להתחשב  יש  בקיץ,  הקשים 

האוורור והצינון.
אבנר: בהחלט. בתכנון המכון, ובמיוחד 
הסככות, יש לקחת בחשבון את מערכת 

מיר באופן  לנצל  וכן  שתפעל,  דהצינון 
אנו  בין השאר  בי את האוורור הטבעי. 
שעשה  בנושא  עבודה  על  מתבססים 
השתתפנו  שאנחנו  שושני,  עזרא  דר’ 

המס אחת  עבורה.  הנתונים  דבאיסוף 
גגות  לתכנן  שהפסיקו  היא  שם  קנות 
בשיפוע חזק מאוד ויותר מתכננים גגות 
בשיפוע של 15-20% שלא עוצרים את 

תנועת הרוח אשר מחוץ לסככה.

קיבוצית  רפת  תכנון  בין  ההבדל  מה 
ומושבית?

חלק מה בגודל.  כמובן  הוא  דההבדל 
לשותפויות  הלכו  שלא  מושבניקים 

כשלמע קטנה,  רפת  מחזיקים  דעדיין 
שה מדובר על קבוצה אחת בלבד של 
נחלבות, ועובד אחד בעצם אחראי על 

דכל המטלות, אולי עם עזרה של תאי
לנדי. בקיבוצים הכל הרבה יותר מסודר 
ברור  לפרטים,  וירידה  התמחויות  ויש 
גדולה  שיתופית  ברפת  מבנים  שתכנון 

מורכב יותר”.
מסביר   – רפת  תכנון  של  “התהליך 
השלבים  מבחינת  שונה,  אינו   - אבנר 
שצריך לעבור, מתכנון של בניין “רגיל”: 
“זה מתחיל בתהליך משותף עם הלקוח. 
תוך כדי שיחה ודיאלוג לומדים מה הוא 
רוצה וצריך. יש לקחת בחשבון את גודל 
העדר, הרכב העדר, כמו גם המגבלות 

של השטח שעליו אמורה לקום הרפת 
או הסככה החדשה. כל אלה משתלבים 
ליצירת קונספט,ואחריו תכנון אדריכלי, 
שעליו יש לקבל התרי בנייה, ואז מגיע 

שמיי הקונסטרוקטיבי,  התכנון  דשלב 
שם את התכנון האדריכלי. לפי הצורך 
מתכנני  חיצוניים:  ביועצים  נעזרים  אנו 
חשמל, מומחים בטיפול בשפכים, יועצי 
קרקע, תשתית ועבודות עפר, מומחים 
באיכות הסביבה ועוד, בעיקרון משרדנו 
משתף פעולה עם כל מי שיכול לתרום 

לתהליך.

האסתטיקה תלוייה במשוגע 
לדבר

איכות הסביבה,  את  הזכרת  כבר  אם 
הדרישות בתחום זה הולכות ומחמירות 

– איך זה משפיע?
הגבוהים התקבעו מאז  הסטנדרטים 
לפתרונות  הדרישה  עם  הרפורמה, 
משרד  הזבל.  טיהור  מתקני  של  קצה 
הבריאות מגביה את הרף בכל הקשור 
לטיפול קצה לשפכי הרפת, כאשר כיום 

דהדרישה היא לרמת מוצקים מאוד נמו
כה וטיפול שלישוני אשר מחייב שדרוג 

מתמיד של מתקני טיהור השפכים.

הסבי איכות  על  מדברים  כבר  ־ואם 
בה – מה בקשר לטיפוח האסטתיקה 

ברפת?
מי  יש  הרפתן.  בגישת  תלוי  כבר  “זה 
מגונן  תנועה”  “אי  באיזה  שמסתפק 
במרכז הרפת, עם קצת פרחים, ובחלק 
יש משוגע לדבר, כמו בכל  מהרפתות 
דבר בחיים. לשאלתך, אנחנו לא עושים 
שלנו.  בתחום  לא  זה  נוף,  או  נוי  תכנון 
ונאה  מטופחת  רפת  עם  יודע  לא  אני 
תורמת לכמות החלב, אבל בטוח שזה 

עוזר להרגשה הטובה של הצוות.”
גם  פעילים  אגרופלן  שהוזכר,  כפי 
אבנר,  לדברי  בחו”ל.  רפתות  בתכנון 
הגיחה לארצות אחרות מחייבת ללמוד 
המאפיינים  האקלימיים  הנתונים  את 
כל ארץ. “במזרח אירופה למשל, בגלל 
סגורה.עם  רפת  צריך  הקשה,  החורף 
מימשק של תאי רביצה, שבארץ מאוד 
נוחות  בגלל  פופולארי  ולא  מוכר  לא 
שונות  מגבלות  יש  באפריקה  הפרה. 
של הזנה, ווטרינריה, מחלות אקזוטיות. 

דבמזרח הרחוק, יש לך פתאום שש עו
מ”מ   2,000 עם  בשנה,  חקלאיות  נות 
של גשם, דבר שמשנה לגמרי את סוגי 

תור שמהן  המקומיים  השדה  דגידולי 
פערי  יש  אסיה  המזון.במרכז  מנת  כב 
חורף  בין  גבוהים  מאוד  טמפרטורות 
לקיץ ) -40 : +40 מעלות ( לכל בעיה 
וככל  שלה,  הספציפיים  הפתרונות 
ויידע ניתן לפתור יותר  שצוברים ניסיון 

בעיות.

איך מגיעים לקבלת עבודה בחו”ל?
דלרפת הישראלית, לפרוטוקלי העבו

דה בישראל ולמומחים שלנו בענף יש 
שם טוב מאוד בעולם. מגדלים ומקבלי 

ומבק מתקשרים  מחו”ל  דהחלטות 
שים ייעוץ, ואז אנשים שמכירים אותנו 
בארץ  עלינו. השוק  – ממליצים  בארץ 
בנוסף,  חבר.  מביא  שחבר  ככה  קטן, 
פתוח  היום  העולם  האינטרנט,  בזכות 
קשורים  אנחנו  התקצרו.  והמרחקים 
עם הרבה חברות ישראליות שמבצעות 

פרוייקטים חקלאיים בחו”ל. 
אתה  הזה  “במקצוע  מסכם:  אבנר 
חייב לעקוב, ללמוד ולהתעדכן, לחשוב 
לבוא  כדי  המגדלים,  לפני  וחצי  צעד 

אליהם עם הצעות ופתרונות.”

רפת משפחתית להדגמה 
בתכנון אגרופלן בבוקוס, 
ניגריה, בניהול חברת ירוק 2000
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שרות אמין ומקצועי, בכל עתשרות אמין ומקצועי, בכל עת

רהט ת"ד 1183 מיקוד 85357 
טלפון :  ג‘יהאד  050-4290517

Ghad1919@gmail.com

• מתן שירות טכני למכוני חליבה 
• עבודות נירוסטה 

• שירות תיקונים לבוחשים ( מנועים. ממסרות חלזוניות )
• שירות תיקונים למאווררים ( מנועים. רצועות. מיסבים)

בהנהלת: אלזיאדנה ג'יהאדבהנהלת: אלזיאדנה ג'יהאד
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שלושה מאמרים שפורסמו במסגרת הכנס השנתי של IDF, הפדרציה הבינלאומית 
IDF שייערך בישראל  ותורגמו באדיבות מועצת החלב, שתארח את כנס  לחלב, 

בשנת 2014

סקירה כללית של משק 
החלב ברחבי העולם

מוצרי ענף החלב מהווים חלק חשוב 
בתזונתו של כמעט כל אדם בעולם, אך 
חלב  משקי  כי  מגלה  עולמית  סקירה 
מסחריים גדולים הם למעשה במיעוט. 
הפוליטיים  הכלכליים,  השינויים  לאור 
העת,  כל  המתרחשים  והטכנולוגיים 

נכונות  שמפגינים  חלב  משקי  בעלי 
המשתנות  לנסיבות  להסתגל  ויכולת 
לשגשג  ביותר  הטוב  הסיכוי  בעלי  הם 

בשנים הבאות. 
דכמיליארד אנשים ברחבי העולם מוצ

אים את פרנסתם מ-145 מיליון משקי 
או שלוש  חלב לערך, הכוללים שתיים 
עשר  עם  חלב  משקי  בלבד.  פרות 
מכלל   78% מהווים  פחות  או  פרות 

משקי החלב בעולם! 
המובילות  המחלבות   20 של  סקירה 
חלב  משקי  בעלי  כי  מלמדת,  בעולם 
יחידים ממלאים תפקיד חשוב גם כאן 

ורובם הם קואופרטיבים. 
מידע זה הוצג בפני הנציגים בפסגת 
בקייפטאון  שנערכה  העולמית,  החלב 
שבדרום אפריקה על ידי ד”ר טורסטן 

מה קורה
בעולם הגדול

נציגות מועצת החלב הישראלית 
בכנס idf קרדיט אופק.

צילום: יח"צ
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היים, המנהל הכללי של רשת השוואת 
 IFCN -( הבינלאומית  החלב  משקי 
 International Farm Comparison

.) Network
שיא  כמות  הופקה   ,2011 בשנת   
העוד ברחבי  חלב  טון  מיליון   23  של
התפרצות  כגון  קשיים  למרות  לם, 

וה בקוריאה  והטלפיים  הפה  דמחלת 
צונאמי ביפן. שני המניעים העיקריים 
מאחורי הצמיחה הם הגידול במספר 
במשקי  הממוצע  והתאואים  הפרות 

בתנו מכך  כתוצאה  והעלייה  דהחלב, 
בת החלב. 

הארצות  בין  הן  וסין  רוסיה  ברזיל, 
שחלה בהן עלייה ניכרת ברמות הייצור 
בין  אינן  הממוצעות שלהן. ארצות אלו 
בייצור  המובילים  העולמיים  השחקנים 
חלב, אך צמיחתן הופכת אותן ליצרניות 

חשובות בזירה העולמית.
העולם,  ברחבי  החלב  ייצור  עלות 
הכרוכה  מהעלות  כ-80%  המוגדרת 
הנה  גבינה,  כגון  חלב  מוצר  בייצור 
בעולם  שונים  באזורים  נמוכה  כיום 
כגון ארצות הברית וחלקים מאמריקה 
והודו  כסין  באזורים  בעוד  הלטינית, 

היס באופן  היו  הייצור  עלויות  דשבהן 
כיום  מצויות  הן  מאוד,  נמוכות  טורי 

היי בעלות  זו  עלייה  עלייה.  דבסימן 
הכוללים  מגורמים  לנבוע  עשויה  צור 
ירידה בערך המטבע בארצות שונות, 
במשקי  המועסקים  בשכר  ועליות 
חלב, שהוסיפו לעלויות התקורה של 

בעלי המשקים. 
גם  מהווה  המספוא  במחירי  העלייה 
כן סיבה לדאגה הולכת וגוברת, בעיקר 
עלו  לא  החלב  העובדה שמחירי  לאור 

עומ החלב  משקי  בעלי  לכן  דבהתאם. 
הע קלים.  לא  לחצים  בפני  כיום  דדים 

במשך  להתחולל  עשויה  במחיר  לייה 
מספר שנים ובכמה שלבים: 

המחיר העולמי בא לידי ביטוי במחירי 
התבואה והמזון המרוכז בכל ארץ; 

והעלויות  מספוא  של  הקנייה  מחירי 
עולים; 

ערך הקרקע עולה; 
עלויות חכירת הקרקע משתנות; וכן 
דעלויות אובדן ההזדמנויות עולות לבע

לי משקי חלב שהקרקע בבעלותם.
שיעמדו  האזורים  היים,  ד”ר  לפי 
12-18 החודשים  בפני לחצים במהלך 
המערבי  החלק  את  כוללים  הקרובים 

)היכן שהע וברזיל  דשל ארצות הברית 
חשוב(.  תורם  גורם  מהווה  בשכר  לייה 
שיתקשו  הארצות  בין  הן  וסין  הודו  גם 
משקי  בזירת  תחרותיות  על  לשמור 

החלב העולמית. 
דדרושה שותפות אסטרטגית בין קוב

עי מדיניות לבין בעלי משקי החלב, כדי 
להבטיח צמיחה איתנה של ענף החלב 

בשנים ובעשורים הבאים. 

העימות של מנהיגי ענף 
החלב העולמי בפסגת החלב 

העולמית 2012
וק מורכבות  וודאות,  אי  דהפכפכות, 

מהאתגרים  כמה  אלו  סביבתית:  יימות 
החלב,  ענף  בפני  העומדים  העיקריים 
ענף  מנהיגי  בפורום  הדוברים  פי  על 
החלב העולמי בפסגת החלב העולמית 

של 2012.
 Fonterra ניקולה שאדבולט, מנהלת
כי מגוון של מגמות  זילנד, אמרה  מניו 
העולמי,  החלב  בענף  הפועלות  על 
המתפתחים,  השווקים  עליית  לרבות 

האוכלו )לדוגמה,  חברתית  דדמוגרפיה 
סיות המזדקנות של הארצות החברות 
בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי 
בביקוש  והעלייה  עיור  תהליכי  ובסין(, 
לתועלות התזונתיות של מוצרי החלב. 
למוצ שהביקוש  אמרה  דשאדבולט 

במהלך  דרמטי  באופן  צמח  חלב  רי 
10 השנים החולפות, וצפוי עד מהרה, 
לעלות  המתפתחות,  בארצות  בעיקר 

את מציבה  זו  התפתחות  ההיצע.  דעל 
במים,  מחסור  כגון  משקל  כבדי  גרים 
ופיתוח  ובמחקר  בתשתיות  השקעה 

ושיפור פריון העבודה.
“התשקיף לענף החלב הוא טוב”, היא 
קבעה, “בעיקר באסיה, המזרח התיכון 
ואפריקה. אך עלינו לא רק לייצר יותר 
לנקוט  גם  אלא  עולמי,  מידה  בקנה 
המקומיים  לתנאים  המותאמת  בגישה 

בזירה העולמית”.
השקפה זו הוצגה על ידי לואיז קוק, 
מנכ”ליתParmalat דרום אפריקה. “על 

דפי התחזיות הביקוש למוצרי חלב באר
שלוש  פי  גבוה  יהיה  המתפתחות  צות 
אמרה  המפותחות”,  הארצות  לעומת 
מהצמיחה   95% אחרות,  במילים  קוק. 

המתפת בשווקים  מקורה  דהעתידית 
חים”. 

קוק הדגישה את אי האיזון בין ההיצע, 
המפותחות,  בארצות  בעיקר  שמקורו 
בארצות  בעיקר  המצוי  הביקוש,  לבין 
אמרה,  שמעודד”,  “מה  המתפתחות. 
“זוהי העובדה שבאפריקה חלה צמיחה 

האחרו בשנים  הרשמי  בסחר  דמהירה 
נות וגידול באוכלוסייתה”. 

נתונים  מאוד  מעט  יש  כי  ציינה  היא 
להי אנליסטים  על  וכי  אפריקה  דלגבי 

מנע מלראות את כל ארצות אפריקה 
כמיקשה אחת, שכן הן שונות מאוד.

מוזמ גאנה,  בתמ”ג,  הצמיחה  דלגבי 
והרפובליקה  ניגריה  אתיופיה,  ביק, 
הדמוקרטית של קונגו מובילות בראש, 
מובילות באפריקה  יצרניות חלב  בעוד 
הן סודאן, קניה, מצרים, דרום אפריקה 
וטנזניה. היא אמרה כי מצב זה מהווה 
לבין  ההיצע  בין  מוחלטת  התאמה  אי 

הביקוש. 
ברזיל,  של  הדוגמה  את  נתנה  קוק 

ארץ שבה ההכנסה לנפש דומה לדרום 
12,000 דולר(, אך היכן שצד )אפריקה 
ריכת החלב לנפש כפולה לעומת דרום 
אפריקה. בדומה לכך, שוק היוגורט של 
בשנים  מאוד  התרחב  אפריקה  דרום 
האחרונות ומהווה כיום תעשייה ששווה 
פחות  הרבה  אך  ראנד,  מיליארד   2.5
של  המכולת  בחנויות  מוצעים  מוצרים 
דרום אפריקה לעומת אירופה. “בדרום 
הכנסה  פחות  יש  לצרכנים  אפריקה, 
פנויה והם מוציאים את כספם בזהירות 

רבה.” 
ההבדל החד בין ארצות עולם ראשון 

בהרצ ביטוי  לידי  בא  השלישי  דלעולם 
בעלי  מארגון  וואלדפוגל  ג’יי  של  אות 
ודיפאק  אמריקה,  של  החלב  משקי 

ווא הודו.  דטיקו משירותי משקי החלב 
לדפוגל אמר, כי בארצות הברית מספר 
בעלי משקי החלב התכווץ מ-130,000 
50,000 כיום. לדבד -לפני עשר שנים ל
שלנו  החלב  מתנובת  “כמחצית  ריו: 
של  עדרים  עם  חלב  במשקי  מקורה 
1,000 פרות או יותר. שלושת היצרנים 
הגדולים ביותר שלנו מייצרים יותר חלב 

מאשר ניו זילנד”. 
לעומת זאת, בהודו מיליוני יצרני חלב 
פרות  שלוש  או  שתיים  עם  קטנים 

דבלבד. אף על פי כן, בהודו חלה התקד
מות טכנולוגית ניכרת לאחרונה, לרבות 
הכנסת מכונות לממכר חלב המצריכות 

אפס אריזות, אמר טיקו. 
“הצמיחה ממשיכה לעלות”, הוא ציין. 
30 השנים האחרונות,  20 עד  “במהלך 
לחלב  הביקוש  בצמיחת  עלייה  חלה 
4% לשנה, שעלתה  ומוצריו בהודו של 
פירוש  האוכלוסייה.  צמיחת  שיעור  על 

דהדבר שהצריכה לנפש של חלב ומוצ
ריו עולה”. 

החלב  יצרנית  היא  שהודו  למרות 
הממוצעת  התנובה  בעולם,  הגדולה 
לפרה בארץ זו זעומה לעומת הארצות 
האתגרים  כי  אמר  טיקו  המפותחות. 
העומדים בפני הודו הם הגדלת תנובת 
החלב, הבטחת איכות והתמודדות עם 
בעיות של איכות הסביבה. הוא אמר כי 
על  שנוסדה  הלאומית,  החלב  תוכנית 

נוע הודו,  וממשלת  דידי הבנק העולמי 
מ-125  החלב  תנובת  את  להגדיל  דה 
טון. אסטרטד מיליון   200 ל -טון בשנה 
כרוכה בחלקה בשיפור הפוטנ זו  דגיה 

שיגביר  החיים,  בעלי  של  הגנטי  ציאל 
את תנובתם. 

דוח מצב משק החלב העולמי 
לשנת 2012 מעיד על צמיחה 

חזקה
זהב  שנת  הייתה  החולפת  “השנה 
קריגר,  אדריאן  אמר  החלב”,  למשק 
העולמי  החלב  משק  מצב  דו”ח  עורך 
2012. הדו”ח, המבוסס על שאד  לשנת
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של  ארציות  ועדות  ידי  על  שמולא  לון 
 ,)IDF( הבינלאומית  החלב  פדרציית 
העיד על כך שתנובת החלב העולמית 
קפצה ב-2.5% ל-749 מיליון טון בשנת 
2011 על רקע העלייה במחירי החלב. 
דבנאומו בפסגת החלב העולמית בקיי

קריגר  אמר  אפריקה,  שבדרום  פטאון 
שי מהווה  בתנובת החלב  זו  עלייה  דכי 

2010 ועלייה שנתית  פור לעומת שנת 
של 2%. בשנת 2011 היו תנאי מזג אוויר 
טובים והביקוש למוצרי חלב היה חזק, 
והתוצאה הייתה עלייה במחירים”, אמר 
קריגר, “תנובת החלב הנוספת נספגה 

בקלות על ידי השוק העולמי”. 
הת כי  שהראו,  נתונים  הציג  דקריגר 

החלב  מוצרי  כל  של  העולמית  פוקה 
הייתה גבוהה יותר בשנה החולפת, אך 

דהצמיחה הייתה ניכרת במיוחד בקטגו
ריות של חמאה ואבקת חלב דל שומן. 
החולפת  בשנה  נבע  לחמאה  הביקוש 
מגדר  היוצאת  מהצמיחה  רבה  במידה 

הרגיל בארצות הברית ובניו זילנד. 
לא שהביקוש  לכך  מהסיבה  ד“חלק 

בקת חלב דל שומן השתפר כל כך הוא 
שאבקת  סבורים  היו  רבים  שיצרנים 
חלב מלא יקרה מדי, ועברו להשתמש 
באבקת חלב דל בשומן, היכן שנעשה 

שימוש בחלב שמן”, - אמר קריגר.
לגבי דפוסי הצריכה של מוצרי חלב, 

השנים  שש  במהלך  ניכר  שיפור  חל 
26%(, אפד )החולפות בדרום אמריקה 
22%( ואסיה )13%(, בעוד הביד )ריקה 

קוש באירופה עמד בסימן ירידה. 
אוכלוסין  וצמיחת  בתמ”ג  “העלייה 

דחזקה באזורים אלו הובילו לזינוק בבי
המתפת בארצות  חלב  למוצרי  דקוש 

חות”, הסביר קריגר. 
של  העיקריות  היצוא  ארצות  ארבע 
מוצרי חלב הן האיחוד האירופי, ארצות 
“הסחר  זילנד.  וניו  אוסטרליה  הברית, 
 58.2 על  עמד  חלב  במוצרי  העולמי 
 ,”10% של  עלייה  ב-2011,  טון  מיליון 
משיעור  יותר  הרבה  “זה  קריגר.  אמר 
4% בעשור האד  הצמיחה הממוצע של
בבי מהזינוק  נהנו  היצואנים  כל  דחרון. 

משער  גם  נהנתה  אירופה  בעוד  קוש, 
חליפין תחרותי יותר של היורו/דולר”. 

היה   2011 שנת  של  נוסף  מאפיין 
דפעילות מיזוגים ורכישות מואצת, בעי

חברת  בברזיל.  גם  אך  באירופה,  קר 
השליטה  מניות  את  רכשה   Lactalis
 Generalבעוד  ,Parmalat בחברת 
בברזיל  יופלה.  על  השתלטה   Mills
התמזגו LeitBom ו-Bom Gosto כדי 
של  שנתי  מחזור  עם   LBRאת להקים 

1.8 מיליארד דולר. 
של  המרשימים  הביצועים  למרות 
השנה החולפת במכירות מוצרי החלב 

טומנת  אינה  השנה  העולמי,  בשוק 
בחובה הבטחה כה גדולה בכל הקשור 

דלצמיחה. קריגר סיכם: “התפוקה צפו
השנייה  במחצית  יותר  עוד  להאט  ייה 
נמוכים  ממחירים  כתוצאה   ,2012 של 
יותר, עלויות מספוא גבוהות יותר ותנאי 

מזג אוויר קשים ברוב חלקי תבל.”

הערות : 
המקור  היא  הבינלאומית  החלב  קרן 
בעלי  לכל  וטכני  מדעי  לידע  המוביל 
קרן  החלב.  אספקת  בשרשרת  העניין 
להרחבת  מחויבת  הבינלאומית  החלב 
הידע והמחקר המדעי במגוון רחב של 

דנושאים על ידי ייזום פרויקטים חדשנ
יים בכל חלקי שרשרת אספקת החלב. 

דתחומי הפעילות של הקרן כוללים פי
ניתוח,  שיטות  תזונה,  בר-קיימא,  תוח 
ניהול משקי חלב, בטיחות וגיהות ועוד. 

 www.fil-idf.org :למידע נוסף
היא  העולמית  החלב  משקי  פסגת 

הבינ החלב  קרן  של  המרכזי  דהאירוע 
לאומית שבמסגרתו מומחים ומדענים 

דבעלי שם עולמי ומקבלי החלטות במג
דזר החלב מתכנסים יחד כדי לדון בסו

גיות שעל סדר היום העולמי לגבי מגזר 
ובחידושים המדעיים והטכנולו דהחלב, 

גיים בתחום. 

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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| מאת: פרופ’ איל קמחי
המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל, האוניברסיטה העברית

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
המרכז למחקר בכלכלה חקלאית | 

בין  ריאלית  ירדו  בעולם  המזון  מחירי 
שנתי  בשיעור  ו-2000   1974 השנים 
בשיעור  עלו  אולם  כ-3%,  של  ממוצע 
שנתי ממוצע של 1.3% בין 2000 ו-2005, 
וזינקו לגידול שנתי ממוצע של כ-15% 
בין 2006 ו-2008. אחד הגורמים לעליית 
התזונה  בהרגלי  השינוי  הוא  המחירים 
בשיעורים  במדינות מתפתחות שצמחו 

רו הודו,  )סין,  הקודם  בעשור  דגבוהים 
במדינות  האוכלוסייה  התעשרות  סיה(. 
לנפש של  בצריכה  לזינוק  הביאה  אלה 
אותם  הזנת  ולצורך  חיים,  בעלי  מוצרי 

והול גדולות  כמויות  נדרשו  חיים  דבעלי 

הסבת  הוא  נוסף  גורם  דגנים.  של  כות 
שטחי גידול נרחבים לגידולים המיועדים 
ליצור דלק ביולוגי, הנתפס כתחליף ראוי 
לנפט ופחם. הגידול ביצור החקלאי לא 
וזאת עקב  בביקוש,  הגידול  את  הדביק 

דניצול יתר של משאבי קרקע ומים, הש
דקעת חסר בתשתיות חקלאיות ובטכנו
הרווחיות בחקל ירידת  דלוגיה חקלאית, 

משמעותית  מהתייקרות  כתוצאה  אות 
של גורמי היצור ובמיוחד אלה התלויים 
במחיר האנרגיה, ורצף של אסונות טבע 
אותם  לייחס  שמקובל  אויר  מזג  ופגעי 

לתופעת ההתחממות הגלובלית.

במיוחד  חדות  היו  המחירים  עליות 
כתוצאה מרמות מלאים נמוכות, הגבלות 
על יצוא דגנים במדינות שביקשו לייצב 
את מחירי המזון בשוק המקומי שלהן, 
ופעילות ספקולטיבית בשוקי הסחורות 
התהפכה   2008 במחצית  העתידיות. 
חד  באופן  צנחו  המזון  ומחירי  המגמה 
הפיננסיים  בשווקים  המשבר  בעקבות 

דוהצניחה במחירי הנפט. מאז עברו מחי
רי המזון בעולם מספר תנודות קיצוניות 
בשני הכיוונים. תנודתיות במחירי המזון 
 – – החקלאים  המזון  ביצרני  הן  פוגעת 

התנודות במחירי המזון 
בעולם והשפעתן על 

ישראל
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שבהם.  בחלשים  ובעיקר  בצרכנים,  והן 
דהפגיעה בחקלאים נובעת מחוסר יכול
דתם לתכנן נכון את הרכב הגידולים והי

ובלתי צפויה במחירי  ירידה חדה  קפם. 

דהתוצרת עלולה להוריד לטמיון עונת גי
דול שלמה ואף לגרום לקשיים בתזרים 

דהמזומנים שישפיעו גם על העונות הב
אות. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות 
מצאו שתנודתיות במחירי המזון גורמת 
חקלאית,  תוצרת  של  ההיצע  להקטנת 
מחירים.  לעליות  גורם  שכמובן  מה 
הצרכנים החלשים במיוחד מוציאים את 
חלק הארי של הכנסתם על מזון, ועלייה 
במחירי המזון עלולה לדרדר אותם אל 
ירידות במחירי המזון בעולם,  סף רעב. 

דלעומת זאת, אינן מיתרגמות במלואן לי
רידה במחירי המזון בשוק המקומי, כך 

בצר מקרה  בכל  פוגעת  דשהתנודתיות 
כנים. 

העולמי  בשוק  לחלוטין  תלויה  ישראל 
אדם  לבני  למזון  הן   – דגנים  לאספקת 
מכך,  כתוצאה  חיים.  בעלי  להזנת  והן 
מייקרות  בעולם  עליות במחירי הדגנים 
)לחם,  הבסיסיים  המזון  מוצרי  את  הן 
אורז( והן את המזון שמקורו בבעלי חיים 

ד)בשר, ביצים, חלב ומוצריו(, שביחד מה
הקלוריות  אספקת  ממחצית  יותר  ווים 
לנפש בישראל. יוקר המחייה היה אחד 

החבר המחאה  להתפרצות  דהגורמים 
2011. אמנם עיקר  תית בישראל בקיץ 
למחירי  )ובצדק(  ניתנה  הלב  תשומת 
הדיור, אולם יש לזכור שהגורם ששחרר 

הקו מחיר  היה  המחאות  שסתום  דאת 
מזערי  אחוז  מהווה  אמנם  הקוטג’  טג’. 
ישראלית  משפחה  של  ההוצאות  בסל 
ממוצעת, אולם הוא פרץ לתודעה היות 
הוצא  ניכר מאז  באופן  שמחירו האמיר 

מפיקוח. רצה הגורל, ומחירי הדגנים עלו 
משמעותית באותה תקופה, הגדילו את 
עלות היצור של החלב, והביאו להעלאת 
)המחיר  החלב  של  המטרה”  “מחיר 
למחלבות(,  הגולמי  החלב  נמכר  שבו 
כתוצאה  מוסכמת.  נוסחה  לפי  הנקבע 
לצרכן.  ומוצריו  החלב  מחירי  עלו  מכך 
זו היא תוצאה ישירה של  היות שעלייה 
התייקרות הדגנים בעולם, אין כאן עילה 
לבוא  עשויה  למחאה  העילה  למחאה. 
האחת  לכך.  הקשורות  תופעות  משתי 
יותר  עלה  לצרכן  הקוטג’  שמחיר  היא 
מכפי שהתחייב מעליית מחיר המטרה 
של החלב, והשנייה היא שגם כאשר ירד 
מחיר המטרה, הירידה לא הגיעה לכיסי 
לתודעה  תופעות אלה העלו  הצרכנים. 
את בעיית הריכוזיות בשוק המזון בכלל 
ובשוק מוצרי החלב בפרט – חלק הארי 

עיבוד החלב מרוכז במספר מחל דשל 
השיווק  של  הארי  וחלק  גדולות,  בות 
הקמעונאי מרוכז במספר רשתות שיווק 
היא  המזון  במחירי  התנודתיות  גדולות. 

השי ולרשתות  למחלבות  דשמאפשרת 
ווק לנצל את כוחן המונופוליסטי לרעת 
הצרכנים )ולטובת בעלי המניות שלהן(, 
וזוהי עוד השפעה שלילית של תנודתיות 

זו.
למדי ההשלכות  גם  נגזרות  דמכאן 

המזון  במחירי  שהתנודתיות  היות  ניות: 
רעה לצרכנים ובעיקר לחלשים שבהם, 
מתבקשת מדיניות שתשכך במידת מה 
פיקוח  אולם  התנודתיות.  את השפעות 

דגורף על מחירי המזון אינו בהכרח הפת
רון, היות שניסיון העבר מלמד שהפיקוח 
דיו להגיב לתנודות בשווקים  אינו גמיש 
מדיניות  של  שכרה  ולכן  העולמיים, 
המדיניות  בהפסדה.  לצאת  יכול  כזאת 
ולא  השוק  בכשלי  להתמקד  צריכה 
של  בדוגמה  כשלעצמו.  השוק  במנגנון 
מוצרי החלב, אם הבעיה העיקרית היא 

דכוח השוק של המחלבות ורשתות השי
ווק, יש לטפל בכך ישירות. 

לגדול  תמשיך  בעולם  האוכלוסייה 
הקרובים,  העשורים  בשלושת  לפחות 
רמת  את  ולשפר  להתעשר  ותמשיך 

דחייה, כך שאין לצפות להתמתנות בבי
ימשיך  קוש לדגנים. גם הדלק הביולוגי 

דלדרוש את הנתח שלו, לפחות עד שיה
יה כדאי יותר לייצר אותו בים או בעזרת 
פסולת אורגנית. הפתרון למחסור במזון 
נעוץ אם כן בהגדלת היצור – אם על ידי 
ניצול מלא יותר של משאבי קרקע ומים 
ליחידת  התפוקה  הגדלת  ידי  על  ואם 
משאבים. יש צורך בהגדלת ההשקעות 
באפריקה  בעיקר  חקלאיות,  בתשתיות 
ובהאצת  ירודות,  מתשתיות  הסובלת 
טכנולוגיות  ופיתוח  החקלאי  המחקר 
המובילות  מן  היא  ישראל  חקלאיות. 
ועליה  חקלאית,  בטכנולוגיה  בעולם 
רווחים  ולהפיק  ההזדמנות  את  לנצל 

מיתרונותיה היחסיים בתחום.
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בהוראת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות פונו 15 פרות ממשק במושב 
חניאל, עקב תנאי החזקה וטיפול שאינם נאותים. הבופאלו יישארו בשלב זה במקום, 

עד אשר ימצא להם מקום המתאים לצורכיהם

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

במשרד  הווטרינריים  השירותים 
האחרונה  בשנה  עוקבים  החקלאות 

במו ובופאלו  בקר  לגידול  משק  דאחר 
שב חניאל בעמק חפר, סמוך לנתניה, 
בשל תנאי אחזקה לא נאותים של בעלי 
ביקורים  קיים  המשרד  במשק.  החיים 
וביקורות תכופות במשק, כדי לבחון את 
מצב בעלי החיים שבמקום, שבמהלכם 
לשיקום  תוכנית  המשק  לבעל  הוגשה 
החיים.  בעלי  החזקת  תנאי  ולשיפור 

נועדה להסביר למח דתוכנית השיקום 
זיק כיצד לטפל בבעלי חיים שברשותו, 

דכיוון שברבים מהמקרים הליקויים נוב
עים מחוסר ידע או ניסיון, והעדפה היא 
למנוע טלטול מיותר של בעלי החיים, 
ראוי  לטיפול  והסברה  חינוך  ולהעדיף 

בבעלי החיים.
דבעל המשק התבקש להעביר למש

רד החקלאות דו”חות לגבי ההתקדמות 
במקום  בביקורות שהתקיימו  השיקום. 
רבים  ליקויים  כי  נמצא  שעבר  בשבוע 
חלקי  באופן  שטופלו  או  טופלו,  טרם 
מרבץ  שנמצאו:  הליקויים  בין  ביותר. 

דבעלי החיים מכוסה בוץ ברוב המתח
מהמומ גדולה  הפרות  צפיפות  דמים, 

לץ, המצב הגופני של רבות מהבהמות 
אבוסים  אין  מהמתחמים  בחלק  ירוד. 
מספר  מהמתחמים  בחלק  מתאימים, 
למספר  ביחס  מספק  אינו  השקתות 

מהמתח בחלק  שבמתחם,  דהבהמות 
השוקת,  שפת  כגובה  הזבל  גובה  מים 
מזוהמים,  והמים  לתוכה  גולש  זבל 
חלק מהפרות סובלות מדלקות, רבות 
לטילוף  זקוקות  ומהפרות  מהבופאלו 
בטיפול  הזנחה  ניכרת  בנוסף,  דחוף. 
הבופאלו  למרבץ  הביצה   - הסביבתי 
מעופפים  חרקים  לקינון  מאגר  מהווה 
שהתמוטטה  הסככה  חורבות  שונים. 

במהלך 2012 לא פונו, והן מהוות מוקד 
להתרבות מזיקים שונים.

בה מסתפק  אינו  החקלאות  דמשרד 

 פינוי משק בעלי חיים 
במושב חניאל

כן  על  המצב,  לשיפור  כוונות  צהרת 
הוחלט בשירותים הווטרינריים במשרד 
החקלאות לפנות את הפרות מהמקום, 

בופאלו בסככת הרפת. צילום: עמית בן שמחון
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ולנקיטת  בבופאלו  לטיפול  במקביל 
הליכי אכיפה נגד בעל המשק. למותר 

דלציין, כי חלב מהמשק אינו משווק לצי
בור לאור מצב הפרות במקום. 

התח מסמך  על  חתם  המשק  דבעל 
ייבות לעמוד בתוכנית השיקום שהכינו 

החק במשרד  הווטרינריים  דהשירותים 
לאות, למבנים ולבעלי החיים שיישארו 
במשק. מסמך ההתחייבות כולל לוחות 
זמנים לביצוע. גורמים מפקחים מטעם 
משרד החקלאות יוודאו עמידת המשק 

בתוכנית. 
ביצע  הווטרינריים  השירותים  נציג 
מעקב צמוד אחרי הטיפול בבעלי חיים 

במקום ואחרי פינוי הפרות.
ו-2  15 פרות  עד היום פונו מהמשק 

יפו מבוגרות,  ג’רסי  פרות  דנוספות, 
לקלוט  מוכן  שיהיה  למשק  בהקדם  נו 

דאותן. לאחר פינוי הפרות, הועברו הבו
פאלו לסככת הפרות הכוללת אפשרות 

דגישה למרעה מגודר, זאת לאחר שהו
תאמה לקליטתם.

במיוחד.  מבוגרים  בבופאלו  המדובר 
במש הווטרינרים  השירותים  דמנהל 

גלאון, שביקר  נדב  ד”ר  רד החקלאות, 
רווחת הבו כי לטובת  דבמקום, החליט 

ראוי  מקום  נמצא  לא  עוד  כל  פאלו, 
עדיף  ארוך,  לטווח  לשיכונם  והולם 
להשאירם במשק ולא לטלטלם למשק 

בופאלו  בעדר  “מדובר  לדבריו:  אחר. 
מבוגר מאוד, המכיר את המקום ומורגל 
מהעברה  לסבול  ועלול  זאת,  לסביבה 
אחד,  מאתר  ליותר  וודאי  אחר  לאתר 
כתוצאה מהעברה לזמן מוגבל. העברה 
מיידית ובחיפזון למתקן מוגן המותאם 
לגרום  עלולה  לבופאלו,  לא  אך  לבקר 
להם נזק, סבל ועקה מיותרים. מדובר 

דבבעל חיים בעל קרניים ארוכות במיו
חד, שסככות בקר רגילות עלול להוות 
לסבל  ולגרום  ומכשול,  עבורו מלכודת 
מיותר. אנו עוקבים אחר המצב במשק 
ממשיכים  ובמקביל  יומיומית,  ברמה 
בחיפוש אחר פתרון לשיכון ארוך טווח 
הולם לבופאלו )שמורות טבע, גני חיות, 

דספארי ומשקים חקלאיים(, שיוכלו לק
עד  הצורך.  במקרה  הבופאלו  את  לוט 
למציאת מקום קבוע, אנו מאמינים כי 
במשק  פיקוח  תוך  הבופאלו  השארת 

עדיפה על הובלה וטלטול מיותר”.
עוד מוסיף ד”ר גלאון: “הובלת בופאלו 
מבוגר דורשים מיומנות גבוהה. פעולה 
לגרום  עלולים  נכונים  לא  תנאים  או 

גרי ללא  להזיזם  יכולת  ואי  דלרביצתם 
רה והרמה בכוח מכני, לכן יש להמעיט 

ככל האפשר בהעברתם”. 
דהשירותים הווטרינריים במשרד החק
דלאות עומדים בקשר רצוף עם העמו

תות למען בעלי חיים. לדברי ד”ר גלאון: 

“אנו עושים כל שניתן בכדי לפתור את 
אישית  לפקח  בכוונתי  לאלתר.  הבעיה 
על כל הפעולות למזעור הסבל לבעלי 

החיים ולהסדרת המקום”.
חיים  בעלי  צער  חוק  על  הממונה 

דבשירותים הווטרינריים במשרד החק
בעלי  “פינוי  דב:  בן  דגנית  ד”ר  לאות, 

הה אם  רק  נכונה  פעולה  הינו  דחיים 
יותר  החיים  בבעלי  תפגע  לא  עברה 
למרות  כרגע,  במקומם.  מהשארתם 

הבופא טובת  מיידית,  לפעול  דהרצון 
מדובר  מיד.  להעבירם  שלא  היא  לו 
המכיר  מאוד,  מבוגר  בופאלו  בעדר 
זאת,  לסביבה  ומורגל  המקום  את 

– מה לסבול מעצם ההעברה  דועלול 
זר  למקום  ומההעברה  עצמה  הובלה 
לאחריה  מוגבלת,  זמן  לתקופת  לו 
תידרש העברה נוספת”. עוד מוסיפה 
ד”ר בן דב: “בופאלו אינו פרה, ומציאת 
ברצון  רק  לא  קשורה  מתאים  מקום 
ובידע המתאים  ביכולת  גם  טוב, אלא 
כך,  אלה.  חיים  בבעלי  נכון  לטיפול 
עלולות  רגילות  בקר  סככות  למשל, 
להוות מלכודת ומכשול ולגרום לסבל 

דולמות בעלי החיים. אנו ממשיכים לפ
יומי אחר  עול בכל המישורים: מעקב 
מתאים  אתר  חיפוש  במשק,  המצב 
לקליטת בעלי החיים, והמשך הפעולה 

המשפטית הנדרשת”.

והזמנות: קונצפט לרוקחות בע"מ למידע 
טל. 09-7667890,  הורציו: 4972362 -054
w w w . c o n c e p t - R x . c o . i l

כל פתרונות החיטוי במשק
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המצפן התזונתי מאפשר להתאים את המוצרים למגמות הבריאות המובילות בעולם, 
ולערכים תזונתיים משופרים. המדובר במהלך רב שנתי בסימן תזונה נבונה ובריאה, 
שיתמקד בין היתר בהפחתה הדרגתית של סוכר ונתרן במוצרי הליבה בקטגוריות 

החלב

| מאת: כתב הרפת והחלב | 

 תשלובת החלב של תנובה מתחייבת 
5 שנים תפחית באופן הדרד  כי בתוך כ-
גתי עד 25% את הנתרן במוצרי הקוטג’ 
את הסוכר   20% ועד  הרכות  והגבינות 
לילדים  השוקולד  מעדני  בכל  המוסף 

לפעו הממותקות  ובגבינות  דביוגורטים 
טות.

החברה  יעדי  פירוט  נמסר  מתנובה 
עד שנת 2018:

הדרגתי  באופן  הנתרן  •  הפחתת 
במוצרי הקוטג’ עד ל-25%.

•  הפחתת הנתרן באופן הדרגתי בגבד
ינות הרכות עד ל-25%.

•  הפחתת הסוכר המוסף באופן הדד
20% בכל מעדני השוד  רגתי עד ל-

קולד והווניל לילדים.
באופן  המוסף  הסוכר  \הפחתת   •
הדרגתי עד ל- 20% בגבינות ממותקות 

לפעוטות “שטוזים”.
•  הפחתת הסוכר המוסף באופן הדד
20% ביוגורט עם פרי  רגתי עד ל- 

ומעודן ובמשקאות היוגורט.
בחודשים  יושקו  זו  תוכנית  במסגרת 

דהקרובים מספר מוצרים התומכים בח
זון:

•  קוטג’ 5% מופחת 25% נתרן – 300 
מ”ג ל 100 גרם.

• חלב ליטר וחצי 2% שומן. 
•  מעדן קרלו שוקולד ומען קרלו ווניל 

מופחת 20% סוכר.
•  שוקו מופחת 30% סוכר )היום קיים 

20% מופחת סוכר(.
בנוסף למוצרים אלו תשיק תשלובת 
החלב גם גבינה צהובה עמק ללא חומר 
משמר. ובכך תצטרף הגבינה הצהובה 

גב חלב,   – כמו  אחרות  דלקטגוריות 
חלב,  משקאות  קוטג’,  ינה, 

וכו’ – שאין בהם  מעדנים 
חומר משמר. 

משיקה  תנובה 
מוצר  הזה  בשלב 
גבינה  של  כזה  אחד 
כוונה  מתוך  צהובה, 
בהמשך  להתרחב 

של  המוצרים  לכלל 
זו  בקטגוריה  הצהובות. 

מרבית  זהירות  נדרשת 
המשמר,  החומר  בהורדת 
מדובר  כי  העובדה  בשל 
וא מסורתיים  דבתהליכים 

שעיקר  ובמוצר  טווח,  רוכי 
במעדנייה  נעשית  צריכתו 
רגיש  הוא  כן  ועל  פתוחה, 

יותר לקלקולים ולזיהומים. 
קבוצת  מנכ”ל  שור,  אריק 
דתנובה, אמר כי “תוכנית ‘המצ

מתב מהלך  הינה  התזונתי’  דפן 
קש בתעשיית המזון הישראלית, 

תשלובת החלב של 
תנובה מכריזה על 

תוכנית התזונה הנבונה – 
“המצפן התזונתי”

בדומה למהלכים שנעשים בכל העולם 
בחברות המזון המובילות. בצעדים אלו 
תנובה לוקחת את האחריות על תזונת 
לכל  ומאפשרת  קדימה  צעד  הצרכן 

דבית בישראל ליהנות מתזונה נבונה וב
ריאה יותר”. משמר. ובכך תצטרף הגבינה הצהובה 

גב חלב,   – כמו  אחרות  דלקטגוריות 
חלב,  משקאות  קוטג’,  ינה, 

וכו’ – שאין בהם  מעדנים 

משיקה  תנובה 
מוצר  הזה  בשלב 
גבינה  של  כזה  אחד 
כוונה  מתוך  צהובה, 
בהמשך  להתרחב 

של  המוצרים  לכלל 
זו  בקטגוריה  הצהובות. 

מרבית  זהירות  נדרשת 
המשמר,  החומר  בהורדת 
מדובר  כי  העובדה  בשל 
וא מסורתיים  דבתהליכים 

שעיקר  ובמוצר  טווח,  רוכי 
במעדנייה  נעשית  צריכתו 
רגיש  הוא  כן  ועל  פתוחה, 

יותר לקלקולים ולזיהומים. 
קבוצת  מנכ”ל  שור,  אריק 
דתנובה, אמר כי “תוכנית ‘המצ

מתב מהלך  הינה  התזונתי’  דפן 
קש בתעשיית המזון הישראלית, 
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לדברי ענת גרוס שון, מנהלת חטיבת 
תנובה,  של  החלב  בתשלובת  השיווק 
“לפני שנתיים הישקנו את המיתוג של 
בבית  “לגדול  הסיסמא  תחת  תנובה 

דישראלי” שמהותו שהילדים יקבלו תזו

לדברי ענת גרוס שון, מנהלת חטיבת 

ובריאה בבית ישראלי.  נכונה  נה 
וה הגדולה  המזון  דכחברת 
שמוצ בישראל,  דמובילה 

מצויים  הבסיסיים  ריה 
יכולת  לנו  יש  בית,  בכל 

נב תזונה  על  דלהשפיע 
ונה יותר לטובת בריאותו 

של הצרכן”. 
הוסיפה:  שון  גרוס 
הסיכון  מגורמי  “אחד 
את  המעלים  העיקריים 
ואת  להשמנה  הסיכוי 
הינו  לתחלואה  הסיכוי 
 - לדוגמא  לקויה,  תזונה 
נתרן  של  מוגברת  צריכה 
שקטגוריית  למרות  וסוכר. 
החלב היא קטגוריה בריאה 
כאבן  נמצאת  ואף  במהותה, 
יסוד בפירמידת המזון, אנחנו 

דלוקחים על עצמנו את המחו
סל  של  מתמיד  לשיפור  יבות 
מוצרים בסיסי ויומיומי לתזונה 
הנושא  חשיבות  ובריאה.  נבונה 
בקטגוריות  תוקף  משנה  מקבלת 
הבנה  מתוך  ילדים,  ידי  על  הנצרכות 
צעיר  מגיל  הילדים  את  נרגיל  שאם 
לצריכה נבונה ובריאה, נקנה להם אורח 

חיים בריא יותר כבוגרים”. 
מופחת  שוקו  תנובה  השיקה  בעבר 

מוצרים  נתרן,  דלת  לבנה  גבינה  סוכר, 
דלי לקטוז )חלב טרי וגבינה לבנה( וכן 

פת לתת  בעולם  מהראשונים  דהייתה 
רון למוצרים מופחתי שומן בקטגוריות 
עתירות שומן, כגון גבינה צהובה “עמק” 

9% ו – 5% ושמנת לבישול 10%. 
עתה, תנובה מתעתדת להחיל באופן 
רוחבי על כלל מוצרי הליבה שלה את 

דההפחתות בנתרן וסוכר, וכל זאת באו
פן הדרגתי בטווח של 5 שנים, כך שלא 

יפגע טעמו של המוצר.
עומ אנו  בפתחו  “האתגר  דגרוס-שון: 
דדים הוא לאפשר לצרכנים לצרוך מוצ

על  להתפשר  מבלי  יותר  בריאים  רים 
הטעם. מדובר באתגר טכנולוגי מורכב, 

דועל כן נדרש לעשות זאת בצעדים אי
טיים, מדודים, ומבוקרים ולאורך זמן.”
הכו החלב  בתשלובת  מיוחד  דצוות 

בתנובה,  הבריאות  תחום  ראש  את  לל 
ותזונאיות  טכנולוגים  הראשי,  המדען 
פיתח בשנה וחצי האחרונות את תוכנית 
“המצפן התזונתי”. זהו כלי עבודה פנים 
ארגוני, אשר ילווה את מחלקת המו”פ 

המתוכנ העתידיים  המהלכים  דבכל 
התזונתי מאפשר  המצפן  בחברה.  נים 

הברי דלהתאים את המוצרים למגמות 
תזונ ולערכים  בעולם,  המובילות  דאות 

תיים משופרים. 

בע"מ לרוקחות  קונצפט  והזמנות:  למידע 
טל. 09-7667890,  נייד. 054-4972362
w w w . c o n c e p t - R x . c o . i l

 הפתרון המשתלם ביותר
ומניעת דלקות עטין לחיטוי 

•חוסך בעלויות ובמקום אחסון 	
•פועל על כל סוגי המיקרואורגניזמים כולל פטריות, חיידקים, נבגים ונגיפים 	

•היחיד שמכיל כלור כחול לסימון המקום המטופל לבטיחות 	
•ידידותי לסביבה ולחולב 	

) • 	pH 5.5( לא מגרה את העור
•מותאם לתקינה אירופאית 	

•אינו מכיל יוד 	
•לא שארייתי 	

באישור השירותים 
 הווטרינריים

מס. 910



הרפת והחלב מרץ 2013 48

| מאת: עלי קדם | 

ארנון  היום מסר  בחלקו הראשון של 
התאר על  דיווח  ויתקין  מכפר  דאושרי 

גנות אגודת הרפתנים חברי המושבים. 
בתיאום  נעשה  שהצעד  הדגיש  אושרי 

המוש תנועת  מזכיר   , צור  מאיר  דעם 
עם  שה”שותפות  כך  על  והצביע  בים, 
הקיבוצים  אומנם חשובה, אבל יש גם 
הם  כשהמושבים  זהים,  לא  אינטרסים 

דמוקר אינה  השותפות  ולכן  דבמיעוט 
טית”.

“גנטיקה  ומנכ”ל  מייסד  דרור,  דוד 
בכותרת  דבריו  את  הכתיר  איכותית”, 

למ מחזון   – משנה  לתכונות  ד“טיפוח 
עברה  כבר  שהחברה  והדגיש  עשה” 
לשלב “המעשה”. על פי גישת גנטיקה 
איכותית, כדאי לוותר על עד 5% בייצור 
 10% ולקבל  בתחלובה,  לפרה  החלב 

בהיש קרי  המשנה  בתכונות  דשיפור 
מה  היא  התחתונה  כשהשורה  רדות, 
הפרה משאירה בתקופת חיים שלמה. 
להביא  הטיפוח:  בפני  העומד  האתגר 
להמלטות קלות יותר ולירידה בתמותת 

הו תרופות,  בצריכת  הפחתה  דוולדות, 
, ובעיקר  רדת בשיעור יציאה מאולצת 

– הגברת הפוריות. 
דרור עמד על ההבדל בין ייצור שנתי 
יום,   365 לאורך  שנמדד   – חלב  של 
בין המלטה  ייצור  לבין תחלובה, שהיא 

לה שיכולה  תקופה  לאורך  דלהמלטה, 
420 יום. קיד לגיע בפרות הולשטיין גם 
צור אורך תקופת התחלובה מגדיל את 

ייצור החלב הממוצע השנתי. 
שאלה  לדרור  נזרקת  זה  בשלב 

שת והוכח  נבדק  איפה   – דמהקהל 
והוא  משתפרות,  אכן  המשנה  כונות 
בהזרעות  שהתחילו  במשקים  עונה: 
פרים  עם  למשל   ,   crossbreeding
המד בתכונות  שיפור  יש   ,NRF  מגזע

יותר,  פוריה  יותר,  בריאה  הפרה  שנה: 
חייה,  בתקופת  וולדות  יותר  משאירה 
ויוצאת מהעדר במשקל ובמחיר טובים 
להורדה  מביא  בבריאות  השיפור  יותר. 
בפוריות  והשיפור  התרופות,  בצריכת 

משקיעים בעתיד
ביום א ה13.1 נערך בבית יד לבנים בכפר ויתקין כנס רפתנים אזורי, שאורגן על ידי 
חברת “גנטיקה איכותית” ומרכזי המזון באזור. נמסר עדכון על התארגנות הרפתנים 

חברי המושבים, וסקירה על הנושא – הכלאות למטרת טיפוח לתכונות משנה

דוד דרור מרצה בכנס.     צילום: עלי קדם
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עד  ההזרעות  במספר  לירידה  גורם 
להתעברות. כמו כן, לרפת כזו יש יותר 

גמישות בניהול מכסת החלב. 
היגענו  שבישראל  היות  דרור:  לדברי 
לפרה,  בתנובה  עולמיים  לשיאים  כבר 
המשנה,  בתכונות  גם  להתמקד  ניתן 
גבוהה.  ייצור  רמת  על  שמירה  תוך 
התמקדות כזו תגדיל את הרווח לפרה 
ומכל ליטר חלב. כיום אין מספיק פרים 

תכו בטיפוח  לצורך  העונים  דישראלים 
נות המשנה. 

, כל אחד ממשתפי הכנס  בשלב זה 
הבאות:  השאלות  עם  שאלון  מקבל 
או   – הולשטיין  מטפח  אתה  האם   .1
2. האם הנאמנות הראד  מטפח פרות,
או  )לרפת(  לעסק  היא  שלך  שונית 
לארגון, ו-3. האם אתה פתוח לשינויים? 
בשאלון  שהמטרה  להסביר,  צורך  אין 
“לחשוב מחוץ  לרפתנים  לגרום  היא   
חדשות  אפשרויות  ולשקול  לקופסה” 

בטיפוח.
 ?  cross-breedingמדוע יש צורך ב
דרור מסביר:   קרבת דם גבוהה בגזע 
גורמת  פרים(  באותם  חוזר  )שימוש 

ולע החיסונית,  המערכת  דלהיחלשות 
החלב  בעדר  הגנטיות.   במחלות  לייה 
הישראלי, במהלך 20 השנים האחרונות 
פרים.  של  משפחות  בשלוש  הזריעו 
למשפחות  שייכים  הלוח  מפרי   85%
אלה. הכלאה בין גזעים משפרת בצורה 
הכלאה  המשנה.  תכונות  את  דרמטית 

דכזאת נהוגה בטיפוח של כל בעלי הח
ואין סיבה שלא תצ ובהצלחה,   - דיים  

הוכח  הישראלי.  החלב  בעדר  גם  ליח 
מחקרית שcrossbreeding מחזק את 
המערכת החיסונית, מפחית את מספר 

ההפלות, המצב הגופני של הפרה אחרי 
המלטה הוא טוב יותר ומתגלות פחות 
עגלות  פוריות  המלטה,  אחרי  בעיות 

טובה יותר.    
הוא  דרור,  מדגיש  הנורווגי,   NRF-ה
גזעי  שבעה  של  מהכלאה  שנוצר  גזע 
חלב,ושמטופח כבר 30 שנה לתכונת ה
מבחנים  והישרדות.  חיוניות   –  vitality
מהימנים הוכיחו את יתרונותיו בטיפוח 
יחסית,  קטנה  הפרה  המשנה.  תכונות 

קיצו אקלים  בתנאי  לעמוד  דומסוגלת 
פרים שאי רחב של  מגוון  קיים  דניים.  

הצטבר  ובישראל  משפחה,  קרובי  נם 
שנערך  בניסוי  מוצלח.  ניסיון  איתם 
בשישה  שנים,   10 במשך  בקליפורניה 
התוד פרות,   1200 של גדולים   עדרים 
עם  הכלאה  בנות  שפרות  הראו  צאות 

פרי NRF השאירו לרפתן 1000 $ יותר 
בתקופת חייהן, למרות ירידה של כ-3% 
בייצור חלב. אין אף מחקר שהראה ש

crossbreeding גרם לנזקים. 
מהר חלק  מדוע  הקהל:  מן  דשאלה 

 ?NRF פתות הפסיקו לעבוד עם
דרור משיב: חלק נרתע בגלל שמועות 
על הירידה בחלב. כמו כן, זרמת היבוא, 

דדרך שיאון, יקרה. כל משק נוסף שייכ
נס לתוכנית – יגרום למערכת הטיפוח 

.crossbreedingלקדם את נושא ה
ממליץ  איננו  שהוא  מדגיש  דרור 

“שי את  או  העדר  ספר  את  דלעזוב 
און”, ומסכם: צריך לזכור שטיפוח הוא 
אבל  שנים,  שלוקח  טווח  ארוך  תהליך 
חייבים להשקיע עכשיו, על מנת לקצור 

את הפירות בעתיד.
בחלקו השני של הכנס סיפר הרפתן 
אריק קליין ממושב בארותיים )ליד כפר 
עם  שלהם  המוצלח  הניסיון  על  יונה( 

 . ”crossbreeding
שגנטיקה  עודכנו  הכנס  משתתפי 
חברת  עם  החודש  חתמה  איכותית” 
ליבוא  הסכם  על   Genetic Austria

זרמה מגזע ה FLV לישראל. 
העובדים  רפתנים  עם  בסיור מקדים 
גזעים הובעה   3 בתוכנית הכלאות של 

והתאמ הגזע  רצון ממאפייני  דשביעות 
תו לישראל, פרי FLV מאוסטריה יחד 
ישמשו  מצרפת  המונבליארד  פרי  עם 
להזרעת בנות ההכלאה של הולשטיין ו

NRF בתוכנית 3+
Genetic Austria מצטרפת לחברות 
Coopex  מצרפת  Geno  מנורבגיה 
מיצואניות  )אחת  Semex  מקנדה  ו- 
שכבר  הולשטיין(  של  בעולם  הגדולות 
עובדות בישראל ב7 השנים האחרונות.

בגודלו  השני  הגזע  הוא   FLV ה  גזע 
בעולם. מידי יום נחלבות באירופה יותר 

.FLV מ6 מיליון פרות

crossbreeding בהולנד.     התמונה באדיבות גנטיקה איכותית. צילום: אלי גברניק, הולנד

crossbreeding בהולנד.     
התמונה באדיבות גנטיקה איכותית. 
צילום: אלי גברניק, הולנד



הרפת והחלב מרץ 2013 50

| מאת: עלי קדם  | 

או  לעגל  לתת  יש  כי  יודע,  רפתן  כל 
לחייהם  הראשונות  בשעות  לעגלה 

נוג המכיל  קולוסטרום,   – אם  דחלב 
להמשך  חיוניים  אשר  ורכיבים  דנים 
תהליך  מחייב  זה  צורך  התפתחותם. 
שמירת  שהמליטה,  הפרה  חליבת  של 
בקירור,  הראשונות  מהחליבות  החלב 
 The והגמעת העגלים והעגלות. חברת

מנה ראשונה:
אבקת קולוסטרום

חברת ש.ח. מהנדסים תתחיל בקרוב לייבא לארץ מוצר חדש: קולוסטרום בשקיות, 
שבדומה לאבקת חלב מוגש לעגלים אחרי מהילה במים. נפגשנו לשיחה עם נציגי 

החברה המייצרת מקנדה

הקנדית    Saskatoon Kolostrum
הפי שעיקרו  חלופי,  תהליך  דפיתחה 

אבקת  דמוי  למוצר  הקולוסטרום  כת 
חלב בשקית, שמאפשר לרפתן שימוש 

גם ערכו מחק ונוח. בדרך הם  דפשוט 
חייב  אינו  היילוד  שהעגל  שהראו,  רים 
מאימו  הקולוסטרום  את  דווקא  לקבל 
הביולוגית. לאחרונה ביקרו בארץ שניים 

המנהל  צ’אב,  מייקל  החברה:  מבכירי 
הכללי, ודר’ ערן רייזמן, וטרינר ישראלי 

השי על  ואחראי  בארה”ב  דהמתגורר 
סיירו  השניים  בחברה.  הטכניים  רותים 

דברפתות ברחבי הארץ ונפגשו עם מנ
“יונקיסטים”, כאורחי חברת  הלים ועם 
“ש.ח. מהנדסים”, שעוסקת באספקת 

המארחים והאורחים, מימין שמעון כרמי, מייקל צ'אב, ד"ר ערן רייזמן וקובי רוטמן      צילום: עלי קדם



חומרי גלם

איכותיים

ניסיון רב שנים בהבטחת האיכות התזונתית של הבליל המואבס

פיקוח הדוק על איכות חומרי הגלם להבטחת איכות בליל גבוהה

הספקת תערובות ובלילים בערבול אחיד ומדוייק

ליווי מקצועי ברפת והיענות מיידית לצרכי הרפתן

מערך לוגיסטי מקצועי המבטיח הספקה אמינה בפריסה ארצית

דגש על הענקת יתרון כלכלי לרפתן

מרכזי מזון אמבר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 
ד.נ. חפר 38100 טל: 04-6321450   פקס: 04-6321475

מרכזי מזון אמבר - כפר יחזקאל, שער העמקים, אליעד, בארות יצחק, גבע, דבירה, פטיש

טוב לי עם
הבליל המוביל
של מרכזי מזון אמבר

 7
17

3 
G
H
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היבו גם  ותהיה  לרפתות,  מזון  דתוספי 
נפ הקנדית.  החברה  מוצרי  של  דאנית 

נציגי  עם  יחד  ורייזמן,  צ’’אב  עם  גשנו 
וקובי  כרמי  שמעון   – מהנדסים  ש.ח. 

רוטמן , בעת סיורם בצפון הארץ.
דערן רייזמן מסביר את התהליך החד
דשני: “מה שהחברה שלנו עושה הוא לא

רפתות  מ-1400  טרי  קולוסטרום  סוף 
כ-300,000  בהן  שיש  קנדה,  ברחבי 

דפרות. החומר מוחזק ברפתות בהקפ
אה, ונאסף על ידי אנשים שלנו במרווחי 
מגוון  יש  שנאסף  בחומר  קבועים.  זמן 
עצום של נוגדנים. החלב ממויין לפי 3 
ועובר  שומן,  ואחוזי  נוגדנים  של  רמות 
חיידקים  שהורג  פיסטור  של  תהליך 

דמחוללי מחלות. נוצר מאגר של קולוס
טרום, שמועבר על ידי ייבוש לצורה של 
אבקת חלב, ומאוחסן בשקיות אטומות. 
תקנית  ברמה  מוצר  זה  מה שמתקבל 

ואיכותית כולל אפילו לשימוש הומני.”
במוצר  בשימוש  לרפתן  היתרון  מה 

שלכם, לעומת השיטה המסורתית?
יותר  הרבה  “המימשק  צ’אב:  מייקל 
פשוט. המגדל המטפל בעגלות לוקח 
100 גרם נוגד  שקית שיש בה בביטחון 
ליטר   -2.1 של  בדלי  מוהל   ,IgG דנים 

מים חמים, וזה מוכן לשימוש”. 
שמעון כרמי: “במשך השנים גילו שיש 
שונות גדולה באיכויות הקולוסטרום, כך 

כר לקנות  זה קצת   אם  חלב  דשלתת 
טיס “פייס”. יש אומנם אמצעים לזהות 
את איכות הקולוסטרום, אבל הם אינם 
מציינים את הנוגדנים, וגם – לרפתן אין 
זמן ואפשרות לבדוק כל הזמן. הפתרון 
הוא חלב ברמה אחידה שיינתן לוולדות, 

קולו “ססקטון  דוזה בעצם המוצר של 
לא  אתה  מהרפת  אם  בחלב  סטרום”. 
בטוח מה אתה מקבל, ואילו כאן מדובר 

במוצר סטנדרטי”. 

ונוח  פשוט  הוא  “המוצר  רייזמן:  דר’ 
מאוד לשימוש. הוכח שהעגל אינו זקוק 
מאימו.  שמופק  לקולוסטרום  דווקא 
אף  או  להתקלקל,  עלול  הקולוסטרום 
הממליטה  מהפרה  מחלות  להעביר 

דלוולד, כמו בת שחפת או שחפת. המו
העגל  אם  גם  להגמעה  ניתן  שלנו  צר 

נולד ב2 בלילה”.  
החברה הקנדית הוקמה בשנת 1994 
וטרינרים, שחיפשו  של  קבוצה  ידי  על 
פתרון דווקא לתמותת עגלים בעדרים 
של בקר לבשר. כיום, 95 אחוז מהשוק 
לחלב.  פרות  עדרי  הם  החברה  של 

הת החברה  אנשי  שערכו  דבמחקרים 
הנוגדנים  רמת  את  שכשבודקים  גלה, 
שהוגמעו  לאחר  שעות   24 בעגלים, 
אחוז  ב25-40  מהאם,  בקולוסטרום 

דמהמקרים יש כשל חיסוני )מדובר בר
פתות בארצות המערב(. כלומר, ל-25
וחיסון  נוגדנים  מספיק  אין  אחוז   40

בפני מחלות.
החומר המופק על ידי החברה אושר 
החקלאות  משרדי  ידי  על  לשימוש 
בישראל.  גם  וכעת  בקנדה,  והבריאות 
את  מחייב  הקנדי  החקלאות  משרד 
 5 של  נפח  מכל  דגימה  לקחת  היצרן 
ולבדוק לאחר  טון, להגמיע בה עגלים 
עונה  אכן  הנוגדנים  רמת  האם  יממה 

האור לדברי  היצרן.     התחייבות  דעל 
חים, המוצר מאוד פופלארי בקנדה הן 
הפרות  מגדלי  אצל  והן  הבשר  בעדרי 
לחלב, והוא נמכר גם לרפתות בארה”ב, 
מכסיקו, צ’ילה, אורווגוואי, קוריאה ויפן, 
ובתהליכי קבלה גם בארצות באירופה.
מת שהפיתוח  מסביר  כרמי  דשמעון 

בה  המתועשת,  המודרנית  לרפת  אים 
דלא כל עובד הינו בהכרח ותיק ומקצו

ען: “ככל שהרפתות גדלות, היכולת של 
איכות  יורדת.   – תקלות  לאתר  הרפתן 

לשלב  חשוב  ולכן  יורדת,  האדם  כוח 
מוצרים תקניים שעברו בדיקות איכות 

קרי כך  כל  בשלב  במיוחד  דמחמירות 
טי של חיי הוולד שנולד למעשה חשוף 

לחלוטין למחוללי המחלות השונים”.

האם החומר אושר לשימוש בארץ?
שמעון מראה לי ס.מ.ס שקיבל ממש 
עכשיו ממשרדי ש.ח. מהנדסים: “לאחר 

דתהליך של שנה, קיבלנו היום את האי
האבקה  שקיות  את  לייבא  הסופי  שור 

של הקולוסטרום לארץ”.

האם קיים מוצר דומה לצאן?
להיכנס  מנסים  “אנו  רייזמן:  ערן  דר 
הן  הבעיות  הצאן  בענף  הזה.  לשוק 
רבות  בפעמים  שמדובר  היות  שונות, 
שלישיות.  או  תאומים  של  בהמלטה 
אגב, מסתבר שהקולוסטרום של פרות 
לכך,  בנוסף  ולעזים.  לכבשים  גם  טוב 
טעים  שלנו  שהקולוסטרום  כנראה 
למדי – הוא שומר על מרקם ועל ריח 
של החלב המקורי, ונצרך ברצון על ידי 

“הצרכנים” – העגלים.

מה באשר לשיקול הכלכלי? 
דשמעון כרמי: “אם נניח שבעדר מסו

יים 30 אחוז מהעגלות או עגלים סובלים 
עלולים  שהם  אומר  זה  חיסוני,  מכשל 

הוצ יהיו  לרפתן  בשלשולים,  דלחלות 
אות על אנטיביוטיקה, ותרופות אחרות. 
יתרה מכך: עלול להיווצר פיגור בגדילה 
של העגלים, ניצולת מזון פחותה, ולכל 
אלה יש משמעות כספית. צריך להבין: 

קוב העגלה  של  הראשונות  דהשעות 
עות הרבה לגבי המשך חייה. האפקט 
של התקופה הראשונה הזאת משפיע 
כל  לכן  לפחות עד התחלובה השנייה. 
ובימים  בשעות  שהטיפול  חשוב  כך 

הראשונים יהיה הטוב והנכון ביותר”.

	  

Timing	  is	  Everything	  -‐	  	  	  	  
Best	  Practices	  for	  Colostrum	  Feeding	  Time	  

How	  soon	  after	  birth	  should	  a	  newborn	  calf	  be	  fed	  colostrum?	  The	  answer	  generally	  said	  is	  “as	  soon	  as	  possible	  
after	  birth	  and	  before	  the	  calf	  is	  12	  hours	  old”.	  As	  a	  matter	  of	  “best	  practice”,	  we	  should	  be	  saying	  “as	  soon	  as	  
possible	  after	  birth	  and	  no	  later	  than	  6	  hours	  after	  birth”.	  Research	  has	  shown	  that,	  after	  a	  newborn	  calf	  is	  4	  
hours	  old,	  its	  efficiency	  of	  absorption	  of	  immunity	  begins	  to	  drop	  dramatically.	  See	  the	  following:	  

 

	  

הגרף מראה את חשיבות ההגמעה 
הראשונה. מעבר ל-4 שעות לאחר 

ההמלטה יורדת יכולת הספיגה של 
הנוגדנים ולמעשה נעלמת לחלוטין 

לאחר יממה התמונה באדיבות 
the Saskatoon colostrum חברת



The Number 1  Antibiotic for Cattle

I.V I.M S.C הזרקה
הזרקה פעם ביום
משך טיפול קצר

בעלת פעילות בקטריוצידית רבת עוצמה
טווח פעילות רחב כולל מיקופלסמה

חדירה מצוינת לרקמות
מאושר לטיפול בחולבות

יתרונותיו בהשוואה לנוגדי דלקת אחרים:
פעילות על כל טווח מרכיבי הדלקת הן הווסקולריים והן התאיים 

מניעת תהליכים כרוניים
בעל יעילות גבוהה – הוכחה בשימוש נרחב בארץ ובחו"ל מזה מספר שנים.

יתרונותיו:
בעל השפעה מהירה וממושכת

מוריד חום
מפחית כאבים

נשמח לענות על כל שאלה

(Tol�ne  Tolfenamic acid)
ne�Tol – הוא המוביל והיעיל מתוך משפחת תרופות נוגדות

NSAIDs -דלקת לא סטרואידיות ה

www.linevitz.co.il

מומלץ לשלב בטיפול

Marbocyl  - ו Tol�ne

להשגת תוצאות יעילות,

מהירות וטובות!
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| מאת: בועז נוי, און רבינוביץ ויפתח גלעדי – שה”מ | 

מבוא
יעילה מחייבת אספקה סדירה  רפת 
של מזון גס לאורך כל השנה, שכן מזון 

דגס הינו מרכיב חיוני בהזנת בקר. מר
בית המזון הגס מסופק כתחמיץ.

200 אלף טון תחד  בישראל נצרכים כ-
דמיץ חיטה בשנה, שלצורך גידולם נדר

שים כ-200 אלף דונם )1 טון ח”י לדונם 
במחזור  מחלקה  שנתי  רב  בממוצע 

דשלחין(. בהיות יבול החיטה נתון לחס

לנוע בתחום רחב  ויכול  די מזג האוויר 
מסביב לממוצע הרב שנתי, יש חשיבות 
לזנים שיניבו יבולים גבוהים של גרגרים 
שאפשר  מנת  על  כאחד,  יבש  וחומר 
יהיה לשנות את יעדם של שטחי הגידול 

מתחמיץ לגרגרים ולהפך.
אי גס  מזון  לספק  מאפשר  דתחמיץ 

כותי לבקר, וכן ניתן לאכסנו לתקופות 
ארוכות יחסית. איכותי - מכיוון שהצמח 
כשמשווים  )בעיקר  צעיר  בגיל  נקצר 

מבחני זני חיטה
לתחמיץ 2012

אותו לשחת, שמחייבת תכולת רטיבות 
נמוכה בהרבה בשעת הקציר על מנת 
ולכן  האכסון,  במהלך  תתקלקל  שלא 
נקצרת מאוחר יותר, בתחום היורד של 
האיכות(. לא ניתן להמעיט בחשיבותם 
של הגידולים לתחמיץ מכיוון שאין להם 
 100% מהווים  והם  תחליף,  למעשה 
מהמקור לתחמיץ. יבוא אינו משתלם ו\
חדשים  מפגעים  יבוא  בסיכון  כרוך  או 
לארץ, שנזקם לא ניתן לשיעור. גידולי 

תמונה מס. 1. דישון ראש באוראן

  
  )אם אין מחלות אז שלפחות יהיו צריבות(דישון ראש באוראן . 1. תמונה מס

  שיטות וחומרים
חוות עדן , )ע"חגג(ש גליל עליון "חוות גד:  השנה בשלושה אתרים וחני  זני החיטה לתחמיץ נזרעמב

  ).מ"חגג(ש גליל מערבי "שבעמק בית שאן וחוות הגד

  
  רשימת הקווים החדשים ומקורם : 1. טבלה מס

  
  שנים במבחן  קו  מטפח  מקור  יצרן

  VAA-13  נאשף. כ, קושניר. א  מנהל המחקר  מנהל המחקר  3

  4077. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  2

  3774. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  1

  6503. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  1

  3109. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  1

  42. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  53. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  60. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  66. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1
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חיטה  הם  לתחמיץ  העיקריים  המקור 
האקלים,  תנאי  בשל  בישראל,  ותירס. 
החיטה  הוא  לתחמיץ  העיקרי  המקור 
גידול  הנכר,  בארצות  בחורף.  הגדלה 
התירס המבוסס על גשמי קיץ מספק 
חומר גלם לתעשיית התחמיצים )ראה 

תמונה 1(. 

תקציר
נזרעו  לתחמיץ  החיטה  זני  מבחני 
גד”ש  חוות  אתרים:  בשלושה  השנה 

שבע עדן  חוות  )חגג”ע(,  עליון  דגליל 
מק בית שאן וחוות הגד”ש גליל מערבי 
ביחד  חדשים  קווים   9 נזרעו  )חגג”מ(. 
כביקורת.  ששימשו  זנים  מספר  עם 
ברוחב  )זריעה  זריעה בחלקות קטנות 
על  מ’   16 או   10 לאורך  מ’   1.5 של 
1.92 מ’(. הצצה במועד  ערוגה ברוחב 
אך  לממוצע  מתחת  גשם  המקובל, 
)טבלה  תקינה  התפתחות  מאפשר 
התרחשות  ללא  עברה  העונה  מס.2(. 
רביצה  ללא  קיצוניים,  אקלים  אירועי 
ידנית או מגל.  ומחלות. קציר: מקצרה 

דבחוות עדן כמעט ולא היו הבדלים בי
בול בין הזנים. בשני המבחנים האחרים, 
הניבו  העליון,  בגליל  “נגב”  הזן  למעט 
זני הביקורת לפי מידת אפילותם: ככל 
רב  יבול  הניב  הוא   - יותר  אפיל  שהזן 
לציין  ניתן  שנבחנו  הקווים  מבין  יותר. 
4077 שהצטיין בגד  לטובה את הקווים
וסביר  ליל העליון היה טוב בחוות עדן 
בגליל מערבי, והקו 6503 שבלט כאשר 

מתייחסים למידת האפילות שלו.

שיטות וחומרים
נזרעו  לתחמיץ  החיטה  זני  מבחני 
גד”ש  חוות   : אתרים  בשלושה  השנה 

שבע עדן  חוות  )חגג”ע(,  עליון  דגליל 

טבלה מס. 1:  רשימת הקווים החדשים ומקורם

  
  )אם אין מחלות אז שלפחות יהיו צריבות(דישון ראש באוראן . 1. תמונה מס

  שיטות וחומרים
חוות עדן , )ע"חגג(ש גליל עליון "חוות גד:  השנה בשלושה אתרים וחני  זני החיטה לתחמיץ נזרעמב

  ).מ"חגג(ש גליל מערבי "שבעמק בית שאן וחוות הגד

  
  רשימת הקווים החדשים ומקורם : 1. טבלה מס

  
  שנים במבחן  קו  מטפח  מקור  יצרן

  VAA-13  נאשף. כ, קושניר. א  מנהל המחקר  מנהל המחקר  3

  4077. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  2

  3774. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  1

  6503. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  1

  3109. הז  מידן. א  נטיקס'הזרע ג  הזרע  1

  42. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  53. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  60. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  66. אג  הירשמן. א  אגרידרה  אגרידרה  1

  

טבלה מס. 2:  משקעים מחלות רביצה וקציר
  

  משקעים מחלות רביצה וקציר : 2. טבלה מס
  מ"חגג  עדן. ח  ע"חגג  

  15/12/2011  11/12/2011  13/12/2011  תאריך הצצה

  98  ) *80 + (89  58  גשם בנובמבר

  20  15  27  גשם בדצמבר

  273  87  215  גשם בינואר

  107  64  90  גשם בפברואר

  58  )40 + (36  94  גשם במרץ

  16/3      גשם אחרון

  566  411  484 השקיה+ כ גשם "סה

  ללא  ללא  ללא  מחלות

  ללא  ללא  ללא  רביצה

  מגל  מקצרה  מקצרה  שיטת קציר

  **17/4-6/5/12  29.3.2012    תאריך קציר

  )השקיה* (

   קו\בהתאמה לכל זן * *

  
  
  

  תוצאות

ממוצע היבול של ל החישוב נעשה באחוזים בהתאם .התוצאות מובאות לכל איזור בנפרד

 מכיוון שצרוף שיטת הקציר וחלקות קטנות גורמים ,החישוב באחוזים התבקש. כל אזור

  . קיצוני מהיבולים המתקבלים בשטחים מסחרייםאופןיבולים גבוהים בקבלת ל

 שבא לביטוי בצורה הברורה ביותר ,מבחינת המבחן מה שחשוב הוא היבול היחסי בן הזנים

  .בצורת הצגה זו

  
  

  בגליל העליון חומר יבש ויבול % , גובה , להשתבלותימים : 3. ה מסטבל
 

ימים   זן
  להשתבלות

  גובה
  .)סמ(

%  
  חומר יבש

  י"יבול ח
%  

  מהממוצע

  

4077  104  99  38.1  120  A 
 AB  116  42.2  95  98  נגב

3109  103  91  41.5  111  ABC 
42  105  90  38.1  110  ABC 
 ABC  107  36.7  86  108  גליל

6503  100  90  42.5  104  ABC 
 ABC  99  41.3  100  100  גדרה

3774  103  94  42.4  96  ABC 
53  102  88  41.3  94  ABC 
 ABC  91  44.3  98  96  זהיר
66  95  93  43.4  86     BC   

VAA  102  105  39.9  85     BC 
60  109  90  38.4  82        C 

    40.8  94  102  ממוצע
  

  )חוות עדן (בעמק בית שאןמר יבש ויבול  חו%, גובה, להשתבלותימים  : 4. טבלה מס
 

ימים   זן
  להשתבלות

  גובה
  .)סמ(

%  
  חומר יבש

  י"יבול ח
%  

  מהממוצע

  

  מ.ל  104  42  98  94  6503
  מ.ל  103  35.9  100  96  4077
  מ.ל  102  38.5  101  93  נגב

  מ.ל  101  40.1  96  96  3109
  מ.ל  100  38.6  98  96  3774

  מ.ל  99  38.7  89  93  53
  מ.ל  99  35.9  103  103  60
  מ.ל  97  36.1  98  95  42

VAA  91  105  41  97  מ.ל  
  מ.ל  97  45.2  103  83  66

      39.2  99  92  ממוצע

טבלה מס. 3: ימים להשתבלות,  גובה,  % חומר יבש ויבול בגליל העליון
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טבלה מס .5 : ימים להשתבלות, גובה, % חומר יבש ויבול בגליל המערבי

  
  בגליל המערבי חומר יבש ויבול %, גובה, להשתבלותימים  : 5.טבלה מס 

  
ימים   זן

 להשתבלות
  גובה

  .)סמ(
%  

  חומר יבש
  י"יבול ח
%  

  מהממוצע

  זן  

 A  125  51.6  114  116  אילון  גמ
 AB  119  39.2  113  103  אריאל  גמ
 ABC  111  43.1  104  97  3774  גמ
 ABC  111  38.2  103  102  60  גמ
 ABCD  102  39.6  104  91  6503  גמ
    BCD  101  38.0  103  96  3109  גמ
  BCD  101  39.1  103  100  גליל  גמ
  BCD  100  38.8  102  98  4077  גמ
  VAA  91  107  39.2  95  BCDE  גמ
  CDE  92  38.2  100  94  42  גמ
  CDE  91  38.1  90  91  53  גמ
  DE  80  38.3  94  85  66  גמ
  E  75  37.0  105  86  זהיר  גמ

      39.0  102  94     *ממוצע
 לא כולל את האילון*  

  
  

  
  סיכום

 לא נכון להתייחס אל היבול כהשוואה ישירה בין היבולים אותם ,את היבול בין זנים שוניםמשווים כאשר 

  .הניבו הזנים שנבחנו

 , שהוא הגורם אותו אנחנו בוחנים–הזן : אותו אנחנו מקבלים משפיעים שני גורמים עיקרייםעל היבול 

על מחסור במשקעים ניתן להתגבר בעזרת  .בהם השליטה שלנו מוגבלת ביותר ,והשני הם תנאי האקלים

 נה באופן שועיםיהמשפ ,יצר מספר רב של שילובים ביניהםי יכולים לאחריםגורמי האקלים האך  ,השקיה

 המדד ,מכיוון שרגישות צמחי החיטה מושפעת משלב ההתפתחות בו הם נמצאים. על התפתחות החיטה

שגם הוא (הנוח ביותר על מנת להשוות בין זנים שונים הוא מספר הימים הנדרש להם מהצצה להשתבלות 

בעוד שהמאחרים נקראים " בכירים"זנים המקדימים להשתבל נקראים . )מושפע מתנאי האקלים

 הושפעו מאותם תנאי סביבה באותו - שימי ההשתבלות שלהם דומים שזנים ,הסיק ניתן למכך ". אפילים"

צג משך זמן שונה שכל אחד מהם ייכך לצורך כך משמשים אותנו זני הביקורת שנבחרו . שלב התפתחות

ם התוצאות אותן מציגה העקומה הם ממבחני הזני. 1.  כפי שמוצג בעקומה מס,מהצצה להשתבלות

זן מכל העונות בהן כל  לחישוב הוכנסו הממוצעים של . השנים האחרונות20-שנערכו בגליל המערבי ב

שתהיה לפחות עונה ( עונות 8רק זנים שנבחנו לפחות ו) אותן עונות לכל הזניםרך כלא בה(הוא נבחן 

  ).'ד\' קג550מעל (וגם לגרגרים ) גובה'  סמ80מעל (והם מתאימים לתחמיץ ) טובה אחת

מק בית שאן וחוות הגד”ש גליל מערבי 
)חגג”מ( )ראה טבלה 1(.

מבצעי  רצון  לפי  נבחרו  הביקורת  זני 
הניסוי בכל אזור וכללו את הזנים אילון, 

אריאל, גליל, נגב, גדרה וזהיר.
קטנות,  בחלקות  התבצעה  הזריעה 
בחוות  מטר   16 באורך  מ,   1.5 ברוחב 
בחוות  מטר   10 ו-  העליון  ובגליל  עדן 
הגד”ש בגליל המערבי. זריעה במזרעה 
באקראי.  בבלוקים  חזרות   6 ייעודית, 
שלושת חלקות הניסוי הציצו בין ה-10 

טבלה מס. 4 : ימים להשתבלות, גובה, % חומר יבש ויבול בעמק בית שאן )חוות עדן(

  תוצאות

ממוצע היבול של ל החישוב נעשה באחוזים בהתאם .התוצאות מובאות לכל איזור בנפרד

 מכיוון שצרוף שיטת הקציר וחלקות קטנות גורמים ,החישוב באחוזים התבקש. כל אזור

  . קיצוני מהיבולים המתקבלים בשטחים מסחרייםאופןיבולים גבוהים בקבלת ל

 שבא לביטוי בצורה הברורה ביותר ,מבחינת המבחן מה שחשוב הוא היבול היחסי בן הזנים

  .בצורת הצגה זו

  
  

  בגליל העליון חומר יבש ויבול % , גובה , להשתבלותימים : 3. ה מסטבל
 

ימים   זן
  להשתבלות

  גובה
  .)סמ(

%  
  חומר יבש

  י"יבול ח
%  

  מהממוצע

  

4077  104  99  38.1  120  A 
 AB  116  42.2  95  98  נגב

3109  103  91  41.5  111  ABC 
42  105  90  38.1  110  ABC 
 ABC  107  36.7  86  108  גליל

6503  100  90  42.5  104  ABC 
 ABC  99  41.3  100  100  גדרה

3774  103  94  42.4  96  ABC 
53  102  88  41.3  94  ABC 
 ABC  91  44.3  98  96  זהיר
66  95  93  43.4  86     BC   

VAA  102  105  39.9  85     BC 
60  109  90  38.4  82        C 

    40.8  94  102  ממוצע
  

  )חוות עדן (בעמק בית שאןמר יבש ויבול  חו%, גובה, להשתבלותימים  : 4. טבלה מס
 

ימים   זן
  להשתבלות

  גובה
  .)סמ(

%  
  חומר יבש

  י"יבול ח
%  

  מהממוצע

  

  מ.ל  104  42  98  94  6503
  מ.ל  103  35.9  100  96  4077
  מ.ל  102  38.5  101  93  נגב

  מ.ל  101  40.1  96  96  3109
  מ.ל  100  38.6  98  96  3774

  מ.ל  99  38.7  89  93  53
  מ.ל  99  35.9  103  103  60
  מ.ל  97  36.1  98  95  42

VAA  91  105  41  97  מ.ל  
  מ.ל  97  45.2  103  83  66

      39.2  99  92  ממוצע

להשתבלות

כמות  רוב  פי  על  לדצמבר.   15 ל- 
עדן  )בחוות  מספקת  הייתה  הגשמים 
גשמי  בהשקיה(,  מ”מ   120 הוסיפו 
נובמבר יצרו בקרקע אוגר מים מספיק 
מיעוט  בשל  בחיטה  פגיעה  שמנע 
בחוות  המבחנים  בדצמבר.  הגשמים 
במקצרה  נקצרו  העליון  ובגליל  עדן 
2 מ”ר מכל חלקה, שנשקלו  כ-  ידנית 
היבש.  החומר  אחוז  לבדיקת  ונדגמו 
נקצרה  מערבי  גליל  הגד”ש  בחוות 
זריעה  משורת  מ”ר   0.2 של  דגימה 

שורות  שתי  בין  “מלא”  קטע  קבועה, 
מלאות, כאשר כל הקטע שנקצר שימש 
לחישוב החומר היבש. הקציר במקצרה 
שהקציר  בעוד  אחד  במועד  התבצע 
במגל התבצע במספר מועדים בהתאם 
צורות  בשתי  השונים.  הזנים  להבשלת 
גבוהים  שהתקבלו  היבולים  הקציר 
של  המסחרי  מהיבול  משמעותית 
אותם זנים, לכן התוצאות שמובאות הן 
באחוזים מתוך היבול הממוצע של כל 
ע”פי  בוצע  הסטטיסטי  הניתוח  מבחן. 
מובהקות  ברמת   Tukey&Kramer
של p>0.05 בתוכנת JMP )ראה טבלה 

.)2

תוצאות
התוצאות מובאות לכל איזור בנפרד. 
בהתאם  באחוזים  נעשה  החישוב 
החישוב  אזור.  כל  של  היבול  לממוצע 
באחוזים התבקש, מכיוון שצרוף שיטת 
הקציר וחלקות קטנות גורמים לקבלת 
קיצוני מהיבולים  באופן  גבוהים  יבולים 

המתקבלים בשטחים מסחריים.
הוא  שחשוב  מה  המבחן  מבחינת 
לביטוי  שבא  הזנים,  בן  היחסי  היבול 
זו  ביותר בצורת הצגה  בצורה הברורה 

)ראה טבלה 3,4,5(..

סיכום
זנים  בין  היבול  את  משווים  כאשר 
היבול  אל  להתייחס  נכון  לא  שונים, 
אותם  היבולים  בין  ישירה  כהשוואה 

הניבו הזנים שנבחנו.
מקבלים  אנחנו  אותו  היבול  על 
 – הזן  עיקריים:  גורמים  שני  משפיעים 
שהוא הגורם אותו אנחנו בוחנים, והשני 
הם תנאי האקלים, בהם השליטה שלנו 
מוגבלת ביותר. על מחסור במשקעים 
ניתן להתגבר בעזרת השקיה, אך גורמי 
יכולים לייצר מספר  האקלים האחרים 
המשפיעים  ביניהם,  שילובים  של  רב 
החיטה.  התפתחות  על  שונה  באופן 
מכיוון שרגישות צמחי החיטה מושפעת 
נמצאים,  הם  בו  ההתפתחות  משלב 
להשוות  מנת  על  ביותר  הנוח  המדד 
הימים  מספר  הוא  שונים  זנים  בין 
להשתבלות  מהצצה  להם  הנדרש 
האקלים(.  מתנאי  מושפע  הוא  )שגם 
נקראים  להשתבל  המקדימים  זנים 
נקראים  שהמאחרים  בעוד  “בכירים” 
שזנים  להסיק,  ניתן  מכך  “אפילים”. 
 - דומים  שלהם  ההשתבלות  שימי 
באותו  סביבה  תנאי  מאותם  הושפעו 
משמשים  כך  לצורך  התפתחות.  שלב 
שכל  כך  שנבחרו  הביקורת  זני  אותנו 
אחד מהם ייצג משך זמן שונה מהצצה 
להשתבלות, כפי שמוצג בעקומה מס. 
1. התוצאות אותן מציגה העקומה הם 
ממבחני הזנים שנערכו בגליל המערבי 
ב-20 השנים האחרונות. לחישוב הוכנסו 
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גרף מס. 1. : השפעת מספר הימים מהצצה להשתבלות על יבול החומר היבש  )באחוזים מהיבול הממוצע של כל הזנים שהוכנסו לחישוב(

העונות  מכל  זן  כל  של  הממוצעים 
)לא בהכרך אותן עונות  בהן הוא נבחן 
לפחות  שנבחנו  זנים  ורק  הזנים(  לכל 
טובה  עונה  לפחות  )שתהיה  עונות   8
)מעל  לתחמיץ  מתאימים  והם  אחת( 

80 סמ’ גובה( וגם לגרגרים )מעל 550 
קג’\ד’( ראה גרף 1.

במבחן שנערך בחוות עדן לא התקבלו 
בין  ההבדל  וגם  סטטיסטיים,  הבדלים 
שהימים  בעוד  קטן.  היה  הממוצעים 

של  במבחנים  דומים  היו  להשתבלות 
בגליל המערבי  וחוות הגד”ש  עדן  חוות 
)סביר להניח שההבדל היה בין הדוגמים(, 
נדרשו לכל הזנים \ קווים בגליל העליון 
למעט  להשתבלות.  ימים   10 כ-  עוד 
בגליל  במבחן  באיחור  שנקצר  האילון 
המערבי, כל הזנים בשלושת המבחנים 
נקצרו באחוז חומר יבש תקין. האחידות 
נובעת  המערבי  בגליל  יותר  הרבה 

משיטת הקציר השונה.
לזנים  אפשרו  השנה  שתנאי  נראה 
האפילים להביא לידי ביטוי את יכולתם 
להניב יבול גבוה יותר, וניתן לראות זאת 
בגליל  שנערך  במבחן  ברורה  בצורה 
שלשה  הניבו  העליון  בגליל  המערבי. 
ורק  למצופה,  בהתאם  הביקורת  מזני 
הזן “נגב” חרג לטובה ממתווה זה, אך 

גם זה ללא הבדל סטיסטי.
מבין הקווים החדשים בולטים הקווים 
6503 שבשלושת המבחנים מדורג מעל 
 4077 והקו  שלו,  האפילות”  “מיקום 
שהצטיין בגליל העליון, היה טוב בחוות 
עדן וסביר בגליל המערבי. לכן אם זנים 
אלו לא יפסלו במבחן הגרגרים, כנראה 

שנראה אותם במבחן השנה הבאה.

ותלם”,  ב”ניר  במקור  הופיע  המאמר 
בטאון ארגון עובדי הפלחה

   
   השפעת מספר הימים מהצצה להשתבלות על יבול החומר היבש. : 1. עקומה מס

(  )באחוזים מהיבול הממוצע של כל הזנים שהוכנסו לחישוב
R2 = 0.9715
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בעוד .  וגם ההבדל בין הממוצעים היה קטן,יםישנערך בחוות עדן לא התקבלו הבדלים סטטיסטבמבחן 

סביר להניח שההבדל (ש בגליל המערבי "וחוות הגדשהימים להשתבלות היו דומים במבחנים של חוות עדן 

למעט האילון . להשתבלות ימים 10 - קווים בגליל העליון עוד כ\ נדרשו לכל הזנים ,)היה בין הדוגמים

 . חומר יבש תקיןאחוזנקצרו בבשלושת המבחנים  כל הזנים , במבחן בגליל המערבינקצר באיחורש

  . משיטת הקציר השונההאחידות הרבה יותר בגליל המערבי נובעת

וניתן   , את יכולתם להניב יבול גבוה יותר לידי ביטויהביאללזנים האפילים נראה שתנאי השנה אפשרו 

בגליל העליון הניבו שלשה מזני הביקורת בהתאם  .לראות זאת בצורה ברורה במבחן שנערך בגליל המערבי

  .לא הבדל סטיסטי אך גם זה ל, חרג לטובה ממתווה זה"נגב" ורק הזן ,למצופה

 והקו ,שלו" מיקום האפילות" שבשלושת המבחנים מדורג מעל 6503 וים הקויםמבין הקווים החדשים בולט

 לכן אם זנים אלו לא יפסלו . היה טוב בחוות עדן וסביר בגליל המערבי, שהצטיין בגליל העליון4077

  . כנראה שנראה אותם במבחן השנה הבאה,במבחן הגרגרים

  בטאון ארגון עובדי הפלחה, "ניר ותלם" במקור בהמאמר הופיע

תרופות וטרינריות זה כרמיווט

מחסן- בית זרזיר 
כתובת- ת.ד 150, חוצות אלונים, מיקוד 30040

טלפון: 046415297    פקס: 046415287    נייד: 0526230211

נקודת ניפוק של תרופות וטרינריות מייצור מקומי ומייבוא

אספקת אורופאק מגורען 20% לבעלי חיים

שיווק ואספקה של אבני מלח, מזרקים,גירי סימון ,
שקתות, חומרי הדברה ועוד ציוד נלווה 

אספק סדירה עד למשק 
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למחלת קטרת העור לא נמצא עד היום טיפול יעיל. חדירת המחלה לרפתות בצפון 
הארץ מחייבת את מקבלי ההחלטות לבחור באיסטרטגיית ההתמודדות 

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

אלו  ימים  ועד   2012 ביולי  מהראשון 
בצפון  נוכחת  העור  קטרת  מחלת 
מערב.  דרום  לכיוון  ומתפשטת  הארץ 

דלפי הדיווח האחרון של השרותים הוט
לרשו החקלאות  משרד  של  דרינריים 

78 התפרצויות  זוהו  יות הבין לאומיות, 
למספר  זהה  אינו  העדרים  )מספר 
עדרים  מספר  לעיתים  ההתפרצויות. 

דמוגדרים בהתפרצות\ אתר אחד(. מיו
התד  57 היו   2012 סוף  ועד   2012  לי
לחודש(,  התפרצויות   10 )כ-  פרצויות 
התד לפברואר   3 ועד   2013  מתחילת

ווספו 21 התפרצויות חדשות. המחלה 
שבצפון  במסעדה  לראשונה  זוהתה 
בקר  ראשי   2000 כ-  בה  הגולן,  רמת 
מהם אובחנו 531 מקרי תחלואה ו- 85 

אובחנה המח מוות. לאחר מכן  דמקרי 
לה במקומות הבאים ולפי הסדר הבא: 
ברכת מן, כפר סולד, אודם, שניר, עין 
קניה, שמיר, להבות הבשן, קלה, מרום 
גולן, מלכיה, צומת וואסט, דלווה, גיאר, 
גונן,  גומא, קשת,  צומת מפלים, צומת 
גשר  שעל,  דישון,  קשת,  נשות,  צומת 
בנות יעקב, סינדינה, דישון מזרח, כנף, 
כזרים,  מואיר,  יונתן,  אניעם,  דפנה, 
בית  דשא,  כרי  בלום,  כפר  גולן,  מרום 
יעקב,  בנות  גשר  יוהדר,  רמות,  הלל, 
כפר זיתים, חוקוק, צומת דליות, קשת, 
אורטל, מורן, יונתן, גנוסר, בית הלל, עין 
גב, כנף, כדרים, רמות, גבעת יואב, חד 
נס, רמות, מורן, עילבון, מסד, כנף, כפר 
זיתים, ליד כנף, בית העמק, אושה, בית 
השיטה, שער הגולן, נאות גולן, שדמות 

דבורה, כדורי, כנף, שדמות דבורה, בית 
עין המפרץ, עמקא,  יואב,  גבעת  הלל, 
 31.1.2013 ב  דבורה  ושדמות  אילון, 
פרה אחת שהושמדה )ראה תמונה 1(. 
הוטרינריים  השירותים  פי  על 
 ,2012 בשנת  נחשפו   )29.12.2012(
מתוכם  למחלה,  בקר  ראשי   24,020
3826 ראש הראו סימנים קליניים, 396 
67 ראש הומתו. מדוד  מתו מהמחלה ו-
בר ב 114 עדרי בקר, מתוכם 14 עדרי 

דבקר לחלב והשאר בקר לבשר ומפט
הדיווח  לפי  חוסנו   2012 בשנת  מות. 
העור.  לקטרת  בקר  ראשי   107,094
נע  שיעור התחלואה בעדרים שנדבקו 
בין 0.1% ל- 95% ושיעור התמותה היה 
הוגדר  )לא  במפטמות   .25% עד   0%

דאם מדובר בעגלי יבוא או בעגלים מקו
דמיים מגזעי בשר ו\או חלב, וכן לא הוג

העקה שלהם(,  ורמת  העגלים  גיל  דר 
עם   95% ל   1% בין  נעה  התחלואה 
 434 )סה”כ   1.5% של  תמותה  שיעור 
ראש פיטום מתו נכון לתחילת פברואר 
שנת  מתחילת  שחלף  בחודש   .)2013
אובחד  3.2.2013 ב-  לדיווח  ועד   2013
בהם  אשר  חדשות  התפרצויות   21 נו 
 6185 של  מאוכלוסייה  ראש   101 חלו 
נכון לתאריך   .64 והומתו   3 ראש. מתו 
166,145 ראשי בקר. אסטרד  זה חוסנו
טגיית החיסון שהוחלה בצפון הראתה 
בעדר  שונים.  בעדרים  שונות  תוצאות 
הקליני  המקרה  הופעת  לאחר  שחוסן 

דהראשון, הופיעו סימני קטרת עור קלי
ניים ב-29% מהחיות, לעומת 10%-5% 

האם קטרת העור
הופכת למחלה שגורה 

)אנדמית( בישראל?

הופד לפני  ימים   10 שחוסנו  בעדרים 
קיים  “לשמחתנו”  תחלואה.  סימני  עת 
אבחון  על  לבנון  מדרום  טרי  דיווח  גם 

קטרת העור.
וירלית  קטרת העור היא מחלת בקר 
בנגעי  המאופיינת  כרונית,  עד  חריפה 

קטרת  התפשטות  מפת   –  1 תמונה 
העור בצפון ישראל נכון ל 1.2013 

   קטריות עוריות לאחר חיסון קטרת העור– 2תמונה 

  
   1.2013אל נכון ל מפת התפשטות קטרת העור בצפון ישר– 1תמונה 
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עור ההופכים נמקיים והמלווה בהגדלת 
דבלוטות הלימפה ובחום מתמשך )תמו

וירוס  הוא  למחלה  הגורם   .)2 ו-   1 נה 
אבעבועות. קיים רק זן אחד של הוירוס, 

דוהוא קרוב מאוד סרולוגית לזן אבעבו
עות כבשים ועיזים. וירוס קטרת העור 
ולחום,  כימיים  לחומרים  ביותר  עמיד 

מהס לבערו  אפשרי  בלתי  עד  דוקשה 
ביבה. הוירוס שורד בעור הנמק לפחות 
33 יום ונשאר מדבק בגלדים הנושרים 
מהבהמה ובעור הפרה לאחר השחיטה 
גם  קיימת  לכן  לפחות.  יום   18 למשך 
וירוס  נגועה.  הזבל מרפת  פינוי  בעיית 
תחלואה  למופע  גורם  העור  קטרת 
ללא  להידבקות  קשה  מחלה  בין  הנע 

סימנים קליניים. 
התחלו בשיעור  רבה  שונות  דקיימת 
תחלו העור.  קטרת  בהתפרצות  דאה 

של  תחלואה  לעומת   1%-2% של  אה 
משערים  שונים.  במצבים   80%-90%
שהשונות נגרמת ע”י שכיחות ותפוצת 
ובעונות השנה. שיעור  באזור  החרקים 
התמותה מקטרת העור נע בין 1% ל- 
 1% בין  נע  ויותר, אבל לרוב הוא   40%
נדבק  ל5% מהבהמות החולות. הבקר 
צעירים  עגלים  אך  הגיל  קבוצות  בכל 

תלו המחלה  חומרת  יותר.  דסובלים 
גזע  ברגישות  וכן  החשיפה  בכמות  יה 

ג’רסי  ובעיקר  אירופאי  )בקר  הבקר 
יותר מגזעי ברהמה(. חום של  רגישים 
40-41.5 מעלות צלזיוס עשוי להופיע 
כיומיים  חודש.  עד  יום  תוך  ולחלוף 
להופיע  עשויות  החום  הופעת  לאחר 
קטריות בגודל 1-5 ס”מ על פני העור, 
בצקות, נפיחות בלוטות לימפה, דיכאון, 
ריור, חוסר אכילה, הפרשות מהעיניים, 

ירידה בחלב ורזון. 
קטרת העור תוארה לראשונה בשנת 
1929 בצפון רודזיה. מאז היא התפשד
ארצות  לרוב  התפרצויות  בסדרת  טה 
חדרה  המחלה  האפריקאית.  היבשת 
בשנת  למצריים   ,1986 בשנת  לכווית 
1988 ולישראל בשנת 1989. במצריים 

ומקו דההתפרצות החלה באזור סואץ 
בקר  שהה  בה  הסגר  תחנת  היה  רה 
שמקורו באפריקה. המחלה התפשטה 
ושרדה את החוד  1988 בקיץ  מקומית 
רף ללא סימנים קליניים. קטרת העור 
שישה  ותוך   1989 בקיץ  שוב  הופיעה 
חודשים התפשטה לרוב שטחי מצרים. 
מתו  החולות  מהבהמות  אחוזים  כשני 

)סה”כ 1449 ראש(.
אין טיפול יעיל לקטרת העור. במקרה 

דשל חדירת קטרת העור לאזור גיאוגר
לקטרת  המומחים  המלצת  חדש  פי 
להמית  היא  אפריקה  מארצות  העור 

הבקר  ואת  הנגוע  הבקר  כל  את  מייד 
דהנמצא במגע איתו, ולהשמיד את הפ

חדירת  מוקד  את  לבער  בניסיון  גרים, 
ברדיוס  לחסן  היא  המלצתם  המחלה. 
של 25 ק”מ סביב המוקד. לחלופין ניתן 
להשאיר את הבקר במוקד לא מחוסן, 
על מנת לאפשר הופעת סימני מחלה 
ולהשמיד  שחלו  הבהמות  בכל  קלינית 
המומחים,  אותם  לטענת  אותן.  רק 
בו  באזור  התפרצות  מופיעה  כאשר 
מחלת קטרת העור כבר קיימת )מחלה 

איננו מת ע”י המתה  ביעור  דאנדמית(, 
והגבלת תנועת  יותר. חיסון המוני  אים 
במקרה  המומלצת  השיטה  היא  בקר 
משמעותי  באופן  יפחית  החיסון  כזה. 
הנזקים  ואת  הקלינית  התחלואה  את 
הכלכליים הנגרמים בעקבותיה, אך לא 
המחלה  התפשטות  את  ימנע  בהכרח 

לה היא  המלצתם  נוספים.  דלמוקדים 
משיך את החיסון לתקופה של כשלוש 
שנים לאחר גמר ההתפרצות, במטרה 
ואת  הקלינית  התחלואה  את  להפחית 

דהנזקים הכלכליים. על אף תוכניות החי
סון אף מדינה באפריקה, ערש מחלת 
את  לבער  הצליחה  לא  העור,  קטרת 
המחלה לאחר הופעתה הראשונה. אין 
נתונים ממדינות אחרות היות שהמחלה 
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לא הגיעה אליהן ומעולם לא עלה בהן 
דהצורך לערוך מחקרים, או לפתח תרו

פות וחיסונים למחלה.
לראשונה  המחלה  בוערה  בישראל 
הבהמות  כל  שחיטת  באמצעות  בעולם 
דבעדרים הנגועים ובחיסון בתרכיב אבע

בועות צאן סביב המוקד, שהתגלה בזמנו 
במושב פדויים שליד אופקים. בקיץ 2006 
ומשם  במצריים,  שוב  המחלה  הופיעה 
גם לאזור המועצה האזורית  היא עברה 
בוערה  המחלה  הפעם  בישראל.  שפיר 
דבשיטת שחוט )רק בהמות המראות סי

מני מחלה( וחסן, אך במצרים ועזה היא 
ברפתות  ההתפרצות  בעקבות  שרדה. 
המועצה האזורית שפיר, החלו השירותים 
הוטרינרים במבצע חיסון באזור הדרום. 
חדרה  העור  קטרת  מחלת   2007 בקיץ 
שוב לישראל והפעם לאזור עוטף עזה. 
דד”ר ירוחם וחבריו דיווחו על הופעת תגו

בות עוריות דמויות קטרת העור בעקבות 
הייתה  ההגבה  שעוצמת  והציעו  החיסון, 
נמצאה הבהמה שחו דתלויה בעקה בה 
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RM65 לאבעבועות צאן היה בשיד  זן
מוש בישראל בשנת 1989. לא הופיעו 

השי בעקבות  משמעותיים  דסיבוכים 
מוש בחיסוני כבשים אלה בבקר. בארץ 
השתמשו בשנת 2006-2007 בזן חיסון 
שונה של אבעבועות כבשים. כל הזנים 

דהללו יעילים לכאורה במידה רבה למני
עת תחלואה קלינית בקטרת העור, אך 
בבקר  תשרוד  שהמחלה  חשש  קיים 
הבא  בקיץ  מחדש  ותתפרץ  המחוסן 
עם הופעת החרקים המעבירים. ברפת 
עזה,  עוטף  באזור  מאוחדת  שיתופית 

קטרת  חיסון  לאחר  חודשים  שלושה 
אבעבועות  חיסון  ניתן  האחרון,  העור 
קטרת  נגד  נוסף(  )בוסטר  חוזר  צאן 

יו וטלפיים.  פה  חיסון  עם  יחד  דהעור 
פיתחו  המשולב  החיסון  לאחר  מיים 
דמוית  עורית  מחלה  חלב  פרות  שתי 
מסוימת  בירידה  מלווה  העור  קטרת 
בתנובת החלב, אך ללא חום או סימני 

הו הנגועות  הפרות  אחרים.  דתחלואה 
הוטרינר הלשכה  בידי  ביום  בו  דשמדו 

ובנגעי העור שנלקחו מהם הודגם  ית, 
וירוס קטרת העור. במקביל, נדגם דם 
מ- 11 בהמות אקראיות בעדר. בחמש 
מדגימות הדם )45%( הודגמה נוכחות 
PCR שנד  וירוס קטרת העור בבדיקת

ערכה במכון הוטרינרי. חמש הבהמות 
החיוביות בבדיקת הדם לא פיתחו את 
ולא  החלב  בתנובת  ירדו  לא  המחלה, 

דהראו שום סימן קליני אחר למרות הו
כחת נגיעותן בוירוס קטרת העור. 

בנוגע  בחשבון  לקחת  שיש  נקודות 
להתפרצות העכשווית הן:

קטרת  של  ראשונה  ההתפרצות  זו 
דהעור בצפון ישראל. ההתפרצות שמת
אזר )במלחמת  סוריה  מגבול  דקדמת 

חים( ולבנון והגיעה עד העמק ומפרץ 
השנה  עונות  החורף!  בעונת  חיפה, 
אופייניות  אינן  המחלה  התפשטה  בה 
הפרות  השנה  אומנם  בעבר.  למקרים 
הנשירו  והעצים  בנובמבר  לא התעברו 

דרק בינואר, דבר המרמז על אקלים שי
תכן ואיפשר לחרקים החשודים כמפיצי 
קטרת העור לשרוד גם בעונה הקרה, 
אך מה צפוי לנו בהתחממות האקלים?

 RM-65 בתרכיב  השימוש  למרות 

קודם  במקרה  בארץ  בשימוש  )שהיה 
דרומה  מתפשטת  המחלה  ב1989(, 
צפונה  חוזרת  ואף  מחוסנים  לעדרים 
תהיות  מעלה  הדבר  שחוסנו.  לעדרים 
דרך\מועד  ו\או  התרכיב  יעילות  לגבי 
מתן התרכיב\הבוסטר. האם חיסון הוא 

הפתרון הנכון למצב?
7 ק”מ משטד  בית השיטה נמצאת רק
דחי הרשות הפלסטינית, ממנה טרם דוו

חו מקרים. התפשטות המחלה בשטחי 
יעילה, תקרב את  ללא בקרה  הרשות, 

הדרום לצפון במהירות.
האם ישראל הופכת למדינה אנדמית 
)כלומר מדינה בה קטרת העור קיימת 
האם  פו”ט(?  או  כלבת  כמו  ושכיחה 
על  שנתי  חובה  לחיסון  יהפוך  החיסון 
חשבון המגדלים? האם הסגר על משק 

הוא בעל משמעות מניעתית כיום? 
הוטרי השרותים  על  האם  דמעשית, 

חדשים  עדרים  ולהשמיד  לכסח  נריים 
המאובחנים כנגועים )בעבור פיצוי הוגן 
בשנה בה התקציב מקוצץ( או להמשיך 
ולסמוך על השימוש בתרכיב שלמרות 
מפאתי  נפוצה  המחלה  בו  השימוש 
של  הצפי  מה  ולמפרץ.  לעמק  צפון 
ננקטות  והאם  הקרוב,  לעתיד  השו”ט 

יש האם  המתאימות?  המנע  דפעולות 
למחוז  להפוך  עומדות  וסביבתה  ראל 

לקט בנוגע  הקיטורים  משטרת  דשל 
עליה  כלכליים,  משיקולים  העור  רת 
ומתווה  באירופה  החלב  במחיר  צפויה 
לוקר המוביל לתת-ייצור מקומי וירידה 
נכון  ואולי  המקומי?  לייצור  בכדאיות 
להתעלם מקטריות עוריות, ולהסתפק 
בפלוניקסין כטיפול בפרות חולות עם 
“אבעבועות רוח” של פרות וחיסון אחד 

ביונקיה לכל הבקר המקומי כשגרה? 

־הכל תלוי בהחלטות המנהלים. לפני
הם לפחות שתי אפשרויות: 

)זבנג  פעמית  חד-  חדירה  תיאוריית 
הפעולה  דרך  שכזה  במקרה  וגמרנו(: 
של  תנועה  הגבלות  כוללת  ההגיונית 

דבקר בין אזורים, חיסון האוכלוסיה הח
סביב  קילומטר   X של  ברדיוס  שופה 
סימני  המראים  בע”ח  המתת  המוקד, 
מחלה או המתת עדרים נגועים ופיצוי.

תיאוריית השלמה עם נגיעות מקומית 
המחלה(:  עם  לחיות  )לומדים  קבועה 
חיסון ו\או תחלואת עדר )שמשמעותה- 
התפתחות חיסון לאחר חשיפה\חיסון( 
מגנים על האוכלוסיה לתקופה של בין 

דשנה לשלוש שנים. דרך הפעולה הס
האוכלוסיה  כל  את  לחסן  תהייה  בירה 
כפי  והשגר(  )כל עדרי הבקר  הרגישה 
שנהוג עם פו”ט, אחת לשנה + בוסטר 
 – התפרצות  במקרה  הצורך.  במקרה 
היקפי.  בוסטר   + שנחשף  לעדר  סגר 

ללא המתה וללא פיצוי. 
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| מאת: הילל מלכה¹, מוטי פלדלייט², מאורי רוזן¹, זאב יחיאל² ויורם קלגרד³. 
¹המחלקה לבקר, שה”מ; ²ארגון עובדי המים; ³הרדוף רפת וחקלאות | 

מבוא
מאוד  קשים  הרפתות  שפכי  כידוע, 

דלטיפול, ונושא זה היה גורם מרכזי בתכ
נון הרפורמה בענף החלב. שפכים אלה 

דגורמים לבעיות רבות במטשי”ם ובמא
גרי השקיה אליהם הם מגיעים, ולעתים 
השימוש  את  ומונעים  לנזקים  גורמים 
בקולחים להשקיה. גם לאחר השלמת 
רוב  מוצאות  החלב  בענף  הרפורמה 
הרפתות בארץ קשיים במציאת פתרון 
סביר לטיפול בשפכיהן, וגם אם מדובר 

דבפתרון קצה שאושר במסגרת הרפור
מה. למצב זה מספר סיבות: 

וכלכלי לטיפול  ישים  היום פתרון  אין 
קדם שיביא את שפכי הרפת לעמידה 
הביוב,  לרשת  להזרמה  הנדרש  בתקן 
מבין  שיטה  לאף  ייתכנות  נמצאה  ולא 

אלו שנבחנו במהלך יישום הרפורמה. 
יישום החוקים ותקנות איכות הסביבה 
בתקנים  לעמידה  הרפתות  את  מחייב 
במוצא הרפת, ללא אפשרות למהילה 

בשפכי הישוב שבו היא ממוקמת.
שפ רפתות  בשפכי  הטיפול  דעלויות 

תרון הקצה שלהם הוא מטב”ח )מתקן 
טיפול בשפכי בע”ח( גבוהות מאד )כ- 
150,000 ₪ לשנה לרפת של 300 חולד
בות(. יש לציין שגם למתקני המטב”ח 
התהליך)“מי  בסוף  לנוזל  פתרון  אין 

נטל”(.
ברור  יתרון  יש  שתוארה  במציאות 
לבעיית  פתרון  ימצאו  אשר  לרפתות 
ויוציאו  השפכים שלהן בתחומי הרפת, 
המותר  מוצק  כדשן  הזבל  עודפי  את 

בשימוש בחקלאות.

“שיטת הרדוף”
החזרת  מתבצעת  הרדוף”  ב”שיטת 
המצע  ואיוורור  הנוזלי,  המדרכים  זבל 
במחקר  עמוק.  קלטור  ע”י  וייבושו 
ושות’,  )מיניס  הרדוף  קיבוץ  ברפת 
2011( נמצא שקלטור עמוק תרם לייד
דבוש המרבץ, להקטנת הזיהום בו ולשי

פור התנאים התברואיים בעדר הפרות. 
יעילה ברפתות שבהן  נמצא שהשיטה 
17 מ”ר, והקלד  השטח לפרה גבוה מ-

טור מתבצע על בסיס יומי. 

הקטנת הנזק הסביבתי 
משפכי רפתות

ע”י הרטבת מרבצים 

יעילות הקומ את  בדק  נוסף  דמחקר 
במהלך  בסככות  הזבל  של  פוסטציה 
וטרצ’יצקי,  )חן  והקלטור  ההרטבה 
קומפוסטציה  מתהליך  בשונה   .)2011
מקובל, שבו נוצרת ערימה במועד אחד 
ומורטבת לפי הצורך, ב”שיטת הרדוף” 
ונוזלים.  זבל  של  רציפה  תוספת  יש 
הזבל  שטמפרטורת  נמצא  במחקר 
לרמה  עולה  לא  זו  בשיטה  המטופל 

וה דהמאפשרת תהליכי קומפוסטציה, 
חומר אינו בשל.

זבל  במשטחי  גם  נבחנה  השיטה 
טמפר נמדדו  ושם  לסככות,  דמחוץ 

גבוהות  שנשארו  קומפוסטציה  טורות 
במשך פרקי זמן ארוכים, כנראה בגלל 

ההרטבה הרציפה. 
שיטה  נבחנת  לעיל  המובא  במחקר 
פיזור  ע”י  הרפת,  שפכי  נפח  להפחתת 
בסככות.  המרבצים  גבי  על  השפכים 
רפת  של  אמת  בתנאי  נבחנה  השיטה 
תפעו מדדים  למצוא  במטרה  דפעילה, 

נוספות,  ברפתות  התהליך  ליישום  ליים 
ולהקטנת הזיהום הסביבתי שהן גורמות.

תכיפותסוג בדיקה

3 בשבועדירוג איכות זבל

1 בחודש בדיקות הרכב זבל בסככות )כולל % חומר יבש(

1 בשבוע בכל סככהטמפ’ זבל

איכות שפכים )BOD,TSS, COD, אמוניה, מוליכות חשמלית, 
1 בחודשPH, בורון(

1 בחודש, בשקילת החלבדלקות עטין

1 בחודש, ממוצע לקבוצה בשקילת החלבאיכות חלב )מספר תאים סומטיים – סת”ס(

טבלה 1. סוג הבדיקות ותכיפותן במהלך הניסוי
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PALDAROM
פלדרום בע"מ

שיווק פחים צינורות פרופילים
ומתכות שונות

שיווק ומכירה של מוצרי ברזל ופלדה
פרופילים, צינורות, מוטות  

מוצרי נירוסטה שונים
סורגים

טרנסמיסיות מכל הסוגים
פחים

פח איסכורית
איסכורית מבודדת

רב רעף
פחים מנוקבים

בניית תוכניות עבודה ומכרזים
סיוע למסגרים

כיפוף ועירגול פחים

חב' פלדרום בע"מ מפיצה מוצרים
בעלי תו תקן

מיקצועיות וניסיון רב בתחום

הובלות עד בית הלקוח
רח' המכונאי 8 עמק שרה

טל': 08-6267828 פקס': 08-6283938
אתי ביטון-מנהלת שיווק 052-6461717

לייזר אדולף מנכ"ל 052-6461720

ושמחפסח כשר ברכת חג ערד והסביבה לתושבי 

ושמחכשר חג פסח 
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מטרת הניסוי
בעבודה זו בחנו אפשרות של הצנעת 
ההמתנה  מחצר  המתקבלים  נוזלים, 
וממכון החליבה בחודשי הקיץ והחורף, 
במרבץ הפרות, וכך להקטין את כמות 
למערכת  מהרפת  היוצאים  הנוזלים 
לליטר  השופכין  כמות  )הקטנת  הביוב 

חלב.(

שיטות וחומרים
דהניסוי נערך ברפת אשר בקיבוץ הר

דוף, וכלל 2 סככות בשטח 1,400 מ”ר 
כל אחת. בסככה אחת )קבוצת טיפול(, 

למר המדרכים  זבל  להכנסת  דבנוסף 
נוזלי,  זבל  בץ, פוזר באמצעות מכלית 
זבל  כאשר בסככה השנייה הוכנס רק 
השטח  ביקורת(.  )קבוצת  המדרכים 

היה  הקבוצות  בשתי  לפרה  הממוצע 
 2012 מרץ  עד   2011 ממרץ  מ”ר.   23
מבור  נוזלי  כזבל  הרפת  שפכי  נשאבו 
1( ופוזרו בסככת הניד  האיסוף )תמונה

השפכים  פיזור  לאחר   .)2 )תמונה  סוי 
)תמו המצע  של  עמוק  קלטור  דבוצע 

נקבעה  לפיזור  השפכים  כמות   .)3 נה 
 1 בטבלה  המרבץ.  לרטיבות  בהתאם 
במצע  שבוצעו  הבדיקות  מפורטות 
מפורד  2 בטבלה ותכיפותן.   ובשפכים 

בסככה  שפוזרו  השפכים  כמויות  טות 
בתקופות השונות.

תוצאות
איכות השפכים

בטבלה 3 מפורטות תוצאות אופייניות 
בדומה  שפוזרו.  השפכים  איכות  של 
ניתן  רפת,  שפכי  של  רבות  לבדיקות 

לראות שמדובר בשפכים שמאופיינים 
ומוליכות  אמוניה  ריכוז  אורגני,  בעומס 

גבוהים.

איכות הזבל במרבץ
תוצאות  מפורטות   4,5 בטבלאות 
במרבץ  הזבל  בדיקות  של  אופייניות 
בסככת הטיפול ובסככת הביקורת. כפי 
שכבר נמצא בעבר, לא התרחשו בסככת 
ומדדי  קומפוסטציה,  תהליכי  הטיפול 
ובביקורת  המטופלת  בסככה  הזבל 
תכולת  שגם  לציין  חשוב  דומים. 
הרטיבות הייתה דומה בשתי הסככות, 
של  הקבועה  התוספת  למרות  וזאת 

שפכים בסככה המטופלת.

 מדדים תברואיים
דלקות  במספר  הבדל  כל  נמצא  לא 
הטיפול  בקבוצת  ובסת”ס  העטין 

ובביקורת.
כמויות שפכים שפוזרו

ברפת  הממוצעת  השפכים  כמות 
הרדוף היא 5 מ”ק ביממה )3 – 10 מ”ק 
לכמות  בהתאם  בהתאמה(.  קיץ  חורף 
השפכים שפוזרה בניסוי, נמצא שניתן 
של  מ”ק   4.3 הרפת  שטח  בכל  לפזר 
שפכים ביממה בממוצע )86% מכמות 

השפכים הכללית(.

דיון ומסקנות
כי  כי במשק הרדוף הוכח  לומר  ניתן 
ניתן לפזר כמות גדולה של מי שופכין 
ובכך  הפרות  של  המרבצים  גבי  על 
נפח  את  משמעותית  בצורה  להקטין 
עם  מהרפת.  היוצאים  התשטיפים 
שהוצגו  התוצאות  כי  לציין,  חשוב  זאת 
ספציפית,  רפת  מאפיינות  זו  בעבודה 
אחרת.  לרפת  מתאימות  בהכרח  ולא 

טבלה 2. כמויות פיזור זבל נוזלי בסככת הטיפול

נפח פיזור יומי )ליטר\מ”ר\יום(נפח פיזור שבועי כללי )מ«ק(תאריך

1.3.2011-10.4.2011120.7

11.4.2011-26.5.201160.35

27.5.2011-19.7.2011120.7

20.7.2011 -181.05

טבלה 3. איכות זבל נוזלי

מוליכות pHתאריך
)dS/m(

אמוניה 
)מג”ל(

בורון 
)מג”ל(

TSS BOD )מג”ל(
)מג”ל(

COD )מג”ל(

10.3.20117.55.72156.90.89,6154,80013,430

14.6.20117.28.290.51,714,0003,7805,645,900

תמונה 1. שאיבת שפכים מבור האיסוף צילם: יוסי מלול ה.מ.ב

, תשומת לב לבריאות העדר, תוספת עבודה: לזכור שיישום השיטה מחייב התארגנות במתקן עצמו

 עם זאת נראה שהתאמת .במועדי החליבה, לוחות זמנים קשיחים של פיזור השפכים וקלטורו

השיטה לרפתות אחרות יכולה לתרום במידה משמעותית להקטנת נפח השפכים שיוצאים לטיפול 

יישום השיטה גם . להקטין את עלויות התפעול ולהגדיל את רווחיות הרפת, ובהתאם, וץ לרפתמח

 יש .גורם שיכול לתרום אף הוא לרווחיות הרפת,  שמפונה מהסככות לדישוןמגדיל את נפח הזבל

  .ולייצר קומפוסט באמצעות הרטבתו בשפכים, לזכור שניתן גם לפזר את הזבל מחוץ לסככות

  ותהשפעות סביבתי

ם "והקטנת נפח השפכים מרפתות במטשי, הבעייתיות של הטיפול בשפכי הרפת הוצגה לעיל

יש חשיבות לממצא של תכולת . ובמאגרים תפחית במידה ניכרת את הזיהום הסביבתי מפעילות זו

העובדה שזו אינה גבוהה יותר מאשר בסככת הביקורת מוכיחה : הרטיבות בזבל בסככת הניסוי

ומקטינה את החשש מחלחול הזיהום למי תהום באזורים בעלי , ר בייבוש המצעאת יעילות הקלטו

  . רגישות הידרולוגית גבוהה

  

 מ" שה–המחלקה לבקר , ילל מלכהמקורות ספרות ניתן לקבל אצל ה 

  . ופורסמה בחוברת התקצירים של הכנס2012 עבודה זו הוצגה בכנס מדעי הבקר 

 .החלבהמחקר בוצע בעזרת קרן המחקר של מועצת  
  

  שאיבת שפכים מבור האיסוף. 1תמונה 

  
  ב.מ.יוסי מלול ה:                                                      צילם 

  

  

  

  

  

  

  

יצור פאנלים מבודדים לקירות וגגות, במילוי פוליסטירן )קלקר( 
ותרמופאן )חומר בעל תכונות בידוד משופרות( 

ובעוביים של עד 100 מ"מ

מידת אורך לפי 
דרישות הלקוח.

משרד ראשי: 08-8587630, פקס: 08-8501645, סניף דרום: 08-6283331

mail: yahadpanelim@gmail.com • web: www.yhdpanelim.co.il

פאנל מבודד זה  
י.ח.ד

שרות 
מהיר 
איכותי
ואמין



יצור פאנלים מבודדים לקירות וגגות, במילוי פוליסטירן )קלקר( 
ותרמופאן )חומר בעל תכונות בידוד משופרות( 

ובעוביים של עד 100 מ"מ

מידת אורך לפי 
דרישות הלקוח.

משרד ראשי: 08-8587630, פקס: 08-8501645, סניף דרום: 08-6283331

mail: yahadpanelim@gmail.com • web: www.yhdpanelim.co.il

פאנל מבודד זה  
י.ח.ד

שרות 
מהיר 
איכותי
ואמין
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תמונה 2. פיזור השפכים בסככה צילם: יורם קלגרד, הרדוף רפת וחקלאות אורגנית

תמונה 3. קלטור המצע צילם: יורם קלגרד, הרדוף רפת וחקלאות אורגנית

  

  פיזור השפכים בסככה. 2תמונה 

  
  הרדוף רפת וחקלאות אורגנית, יורם קלגרד:                                                    צילם

  

  קלטור המצע. 3ה תמונ

 
  הרדוף רפת וחקלאות אורגנית, יורם קלגרד:                                                צילם

 

  

  פיזור השפכים בסככה. 2תמונה 

  
  הרדוף רפת וחקלאות אורגנית, יורם קלגרד:                                                    צילם

  

  קלטור המצע. 3ה תמונ

 
  הרדוף רפת וחקלאות אורגנית, יורם קלגרד:                                                צילם

 

אליו  להתייחס  שיש  בולט  משתנה 
הרדוף  שברפת  לפרה,  השטח  הוא 
שיישום  לזכור  יש  יחסית.  גדול  הוא 
במתקן  התארגנות  מחייב  השיטה 
לב  תשומת  עבודה,  תוספת  עצמו: 
לבריאות העדר, ולוחות זמנים קשיחים 
במועדי  וקלטור,  השפכים  פיזור  של 
שהתאמת  נראה  זאת  עם  החליבה. 
יכולה לתרום  השיטה לרפתות אחרות 
נפח  להקטנת  משמעותית  במידה 
מחוץ  לטיפול  שיוצאים  השפכים 
עלויות  את  להקטין  ובהתאם,  לרפת, 
הרפת.  רווחיות  את  ולהגדיל  התפעול 
יישום השיטה גם מגדיל את נפח הזבל 
לדישון שמפונה מהסככות, גורם שיכול 
יש  הרפת.  לרווחיות  הוא  אף  לתרום 
לזכור שניתן גם לפזר את הזבל מחוץ 
באמצעות  קומפוסט  ולייצר  לסככות, 

הרטבתו בשפכים.
השפעות סביבתיות

הבעייתיות של הטיפול בשפכי הרפת 
השפכים  נפח  והקטנת  לעיל,  הוצגה 
מרפתות במטשי”ם ובמאגרים תפחית 
הסביבתי  הזיהום  את  ניכרת  במידה 
של  לממצא  חשיבות  יש  זו.  מפעילות 
תכולת הרטיבות בזבל בסככת הניסוי: 
יותר מאשר  גבוהה  אינה  שזו  העובדה 
יעילות  את  מוכיחה  הביקורת  בסככת 
את  ומקטינה  המצע,  בייבוש  הקלטור 
תהום  למי  הזיהום  מחלחול  החשש 
הידרולוגית  רגישות  בעלי  באזורים 

גבוהה. 

מקורות ספרות ניתן לקבל אצל הילל 
מלכה, המחלקה לבקר – שה”מ

הבקר  מדעי  בכנס  הוצגה  זו  עבודה 
התקצירים  בחוברת  ופורסמה   2012

של הכנס. 
המחקר בוצע בעזרת קרן המחקר של 

מועצת החלב.

טבלה 4. איכות זבל בטיפול

%C/NN %P%K% אפר% חומר יבשתאריך

10.3.201156.248.712.82.351.133.18

12.4.201163.653.512.22.241.0423.06

טבלה 5. איכות זבל בביקורת

%C/NN %P%K% אפר% חומר יבשתאריך

10.3.201160.247.512.12.561.1063.18

12.4.201160.550.113.92.121.0563.08
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בפתיחת אירועי 100 שנים לקבוצת כנרת התקיים בבית בנציון כנס תחת הכותרת: 
יסוד לביטחון המדינה”.  בישראל כאבן  וההתיישבות  – החקלאות  “אדמה סדוקה 
בכנס נבחנה לעומק תרומת ההתיישבות והחקלאות לשמירת הגבולות ולביטחון, 

כמו גם היחס המתנכר של השלטונות בעת הזאת 

| מאת: עלי קדם | 

הכנס התארח ב”בית בנציון” – מרכז 
ישראלי,  בנציון  בכנרת על שם  תרבות 
ל”אבי  שנחשב  השנייה  העלייה  איש 
במסגרת  נערך  הוא  כנרת”.  קבוצת 
שומרון  דן  ע”ש  כנרת  מכון  פעילות 
הפועל  ושלום,  ביטחון  חברה,  לקשרי 
“במלאת  כנרת.  האקדמית  במכללה 
100 שנים לקיבוץ כנרת בעמק הירדן 
– נאמר בהזמנה – נביט לאורך התלם 
החקלאית  ההתיישבות  של  ההיסטורי 
האם  נשאל:  ישראל.  בארץ  החלוצית 
בבחינת  הן  והפריפריה  החקלאות 
האם  היום?  בישראל  זיבורית  אדמה 
החקלאות ממשיכה להיות עמוד התווך 

דבקיום הכלכלי בטחוני של מדינת ישר
אל?” הוזמנו והרצו חוקרים ואנשי ציבור 
לשאלת  שהתייחסו  שונים,  מתחומים 
ההתיישבות  של  ותרומתה  מעמדה 
הכפרית בעת הזאת. בין אורחי הכבוד 
היו השופט העליון אליקים רובינשטיין, 

דמזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל אבש
לום )אבו( וילן, מזכיר התק”ץ זאב שור, 
ראש המועצה האזורית עמק הירדן יוסי 
ורדי, ונשיא מכללת הכנרת הפרופסור 

שמעון גפשטיין.
בדברי ברכתו אמר יוסי ורדי: השאלה 
החקלאות  האם  היא,  היום  שמועלית 
היא רק “ייצור מזון”, או שהיא גם אורח 
אין  ומוסרית.  אידיאולוגית  ובחירה  חיים 

יותר להעלות את השא דמקום מתאים 
לה הזו מאשר כאן בכנרת ובעמק הירדן, 
ערש ראשית ההתיישבות. ראשוני דגניה 
וכנרת יצקו יסוד לחקלאות, שהינה עד 
היום נשמת אפה של ארצנו. החקלאות 
מגדירה את המרחב הכפרי, שקיומו הינו 

אינטרס קיומי וחיוני למדינת ישראל”. 
נתי גלבוע, מנהל מחוז העמקים   דר 

דשל משרד החקלאות, דיבר בשם המש

נוקד  אורית  רד לאחר שנבצר מהשרה 
כי  גלבוע,  דר  אמר  קובע,  “אני  להגיע. 
ירוקה,  זו אדמה  האדמה אינה סדוקה! 
עולה  העולם  כל  ומשגשגת.  פורחת 

הג האתגר  אך  ללמוד.  לרגל  דאלינו 
דול עוד לפנינו: בעתיד הלא רחוק יחיו 
כאן 15 מיליון אנשים, כפול מהיום. איך 
אנחנו מספקים את כל תצרוכת המזון – 
ירקות, חלב – לכל האוכלוסיה?  פירות, 
סבא שלי פרנס את המשפחה שלו בעין 
גנים מ-5 דונם קרקע. היום דונם מספק 
12 טון עגבניות, וזו לא המילה האחרונה. 

דהתחלנו השנה עם חורף גשום, וזו בשו
רה טובה כשלעצמה.”

את  ניצל  שור  זאב  התק”ם  מזכיר 
מקרקעי  מינהל  את  לתקוף  הבמה 
החקלאית  מהתוצרת   60%“ ישראל. 
הקיבוצית,  מהתנועה  הם  ישראל  של 

יישובי המר דוהיתר – ממושבים ומיתר 
חב הכפרי, ובכך המינהל רוצה לפגוע. 
אנו במאבק ערכי וקיומי, ואני מציג את 
העליון  השופט  בפני  בכוונה  הנתונים 
שהאגודה  כך  על  נילחם  רובינשטיין. 

דהשיתופית תהיה בעלת הקרקע. הפר
שרוצה  כפי  האדמה,  של  קניינית  טה 

דהמינהל, פירושה הרס האגודה השיתו
יותר מגז דפית. גזרות המינהל גרועות 

רות הספר הלבן. אנו ערוכים להמשך 
דהמאבק גם אחרי הבחירות, אנחנו צוד

קים – ולכן ננצח”.
לכנרת  להוסיף  שוכח  לא  וילן  אבו 
ולדגניה גם את ביתניה עילית ואת שנת 
1922. “כל הרעיונות הגדולים של תנוד
 – מכאן  יצאו  הישראלית  העבודה  עת 

דהקיבוץ, המושב, הגנה וביטחון, הסתד
חולים.  קופת  המשביר,  העובדים,  רות 
אלו היו הגרעינים של המדינה שבדרך. 
פיתחנו את החקלאות הטובה בעולם. 

800 יישובים כפריים, מהם 600 בפד  יש
ריפריה ולאורך הגבולות. יש היום טרנד 
לא  זה  אבל  ההתיישבות,  את  להוקיע 
לנו המון  יש  היום  גם  ידינו.  מרפה את 
מה להציע מבחינה ערכית, ולשמחתנו 
שבאים  צעירים  אנשים  אל  מדבר  זה 

ומצטרפים ליישובים.”
גם לפרופסור גפשטיין, נשיא מכללת 
הוא  בהתיישבות.  שורשם  יש  הכנרת, 
סיפר שאביו, חבר מושב, סיפק שתילי 

הי אורנג’”  “ג’פה  את  שהניבו  דהדרים 
חבר  היה  גיבשטיין  הצבא  אחרי  דועים. 
וכיום הוא חוקר בטכניון  גב,  גרעין לעין 
ילדותי  “בתקופת  הביולוגיה.  בתחום 
70 אחוז מהאוכלוסיה היו חקד  במושב,

לאים, כיום רק 2 אחוז, וזהו המצב בכל 
העולם המערבי. תוך 20-30 שנה יהיה 

דצורך להכפיל את תפוקת המזון מהחק
לאות, עקב הגידול באוכלוסיה, וכמו כן 

דלהגדיל מאוד את ייצור של אנרגיה חי
דלופית ומים. בחקלאות הקלאסית היגע

נו כנראה לקצה היכולת, ופריצת הדרך 
תבוא מההייטק של החקלאות – הנדסה 
שיוכלו  גידולים  מיני  של  פיתוח  גנטית, 
אינם  שכיום  שוליים  בשטחים  לשגשג 

מנוצלים, עם שימוש מופחת במים”. 

פרס על מפעל חיים
לאחר הברכות, הוענק פרס על מפעל 
דחיים לנוח כינרתי, על תרומתו רבת הש

ז”ל  כינרתי  בישראל.  המים  למשק  נים 
היה בין מקימי אגודת המים בעמק הירדן 
ועמד בראשה במשך שמונה שנים, ואחר 
יצחק  הממשלה  ראש  עוזר  שימש  כך 
אותו  שהוביל  תפקיד  להתיישבות,  רבין 
דלהיות אחראי על נושא המים מצד ישר

אל במו”מ לשלום עם ירדן. האות נמסר 
לאלמנתו של נוח, מיכל, על ידי השופט 

אדמה
סדוקה

משתתפים מכנס, מימין פרופ' שמעון גפשטיין, השופט אליקים רובינשטיין, ד"ר זאב דרורי, מזכיר התק"ם 
זאב שור ויו"ר המועצה האזורית יוסי ורדי
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דר’  הכנרת  מכללת  מנכ”ל  רובינשטיין, 
זאב דרורי, ואריק ראובני, המנהל הנוכחי 
של אגודת המים. בדבריו העלה השופט 
רובינשטיין, שעמד בראש צוות המו”מ עם 
ירדן, זכרונות על שיתוף הפעולה שלו עם 
ושותף למא “נוח היה חבר  כינרתי:  דנוח 

מצי השלום, אדם שורשי ואמיתי, שתרם 
דרבות לקיבוצו, לעמק הירדן ולמדינת יש
דראל. הוא היה “מענטש”, אדם הגון ולוי

אלי, מחוספס ועקשן אבל עם לב רחב 
וחוש הומור. נהג להתקשר איתי באמצע 
הזיזו  שהירדנים  מפני  בצעקות,  הלילה 
את שקי החול שהסדירו את חלוקת מי 
חוכמת  לו  היתה  לבינם.  בינינו  הירמוך 
בנושא  עצומה  ובקיאות  איכר  של  חיים 
המים. הקשר שלנו התחזק בשנות ה-90 
במהלך המו”מ, כשמול נוח עמד מומחה 
המים הירדני דר חדדין, קליינט לא קל, 
נוח  ושל  שלו  המקצועית  הגישה  אבל 
איש  היה  רבין  ההסכם.  ליצירת  הביאה 
רכש  בפרטים,  שלט  ונוח  פרטים,  של 
מעורב  והיה  רבין,  של  המלא  אמונו  את 
ירדן, שהיתה  הגבול עם  בדיונים על  גם 
השטחים  בהסדרת  רבה  חשיבות  להם 

החקלאיים. “ 
ראשון המרצים בחלק העיוני של הכנס 
היה פרופ ארנון סופר, ראש הקתדרה 
חיפה,  באוניברסיטת  לגיאו-סטרטגיה 
חשיבותה  בעניין  הנחרצות  שדעותיו 
זוכות  ישראל  למדינת  החקלאות  של 
נלהבת  להסכמה  האחרונות  בשנים 
לצד התנגדות ומחלוקת. הוא פתח את 

דדבריו בשאלה: באיזו עוד מדינה שפו
החקלאות  על  לגונן  צריך  בעולם  ייה 
בישראל?  כמו  וגזרות  השמצות  מפני 
החקלאות, לדבריו, לא רק מייצגת את 

שיו זו  גם  היא   – העולם  בכל  דישראל 
בעקבות  כי  המדינה.  ביטחון  את  צרת 
התיישבות – באים כוחות הביטחון. “מי 
“מדינת  אנשי  הם  זאת  להבין  שמסרב 
תל אביב” ונערי האוצר. בזמן שהמינהל 
מציק לחקלאים, בנגב הצפוני מוקמים 
60 אלף מבנים לא חוקיים במאחד  להם
זים של הבדואים. זהו לא פחות מאיום 

דאיסטרטגי. בגליל הפרוע פועלים צעי
שמגן  החדש”  “השומר  במסגרת  רים 
הטענה  מול  חיים.  ובעלי  שטחים  על 
את  מחזיקים  מהאוכלוסיה  אחוז  ש2 
הם,  אומר:  אני  הפריפריה,  שטחי  רוב 
את  כתפיהם  על  מחזיקים  החקלאים, 
מבין  לא  המצוי  אביבי  התל  המדינה. 
מה זה לחיות ליד הגבול. “ סופר חוזר 
הבחירות  “אחרי  הידועה:  המלצתו  על 

דהייתי מעביר החלטה שלטייסים, לוח
אותה  להיות  צריכה   – ולחקלאים  מים 

משכורת!”

ההתיישבות קבעה את 
הגבולות

דר’ זאב דרורי, מנכ”ל מכללת הכנרת, 

והביטחון  ההתיישבות  של  היסטוריון 
מלחמת  על  ספר  לאחרונה  שפירסם 
טען  ירדן,  עם  הגבול  לאורך  ההתשה 
היום  עד  בעצם  אין  ישראל  שלמדינת 
גבולות מוסכמים. “בן גוריון אמר, שאת 
ולכן,  הבאים.  הדורות  יקבעו  הגבולות 
ההתיישבות היתה והינה הכלי לקביעת 

דהגבולות, וכך זה יהיה גם בעתיד. היס
טורית, ההתיישבות הכתיבה את תחומי 

המדינה, בהתאם לשיקולים לאומיים.
זו בוטאה כבר באמנת ארגון   מגמה 
את  שילב  השומר  ב-1919.  “השומר” 

דהשלח עם המחרשה, והיה הגוף הרא
שון שמילא הן את משימת ההתיישבות 

דוהן את משימת ההגנה, שילוב של חק
נמש זו  לוחמים. מגמה  וחיילים  דלאים 

כה לאורך שנות ההגשמה הציונית: 55 
הנקודות שעלו בתקופת חומה ומגדל, 
בשנים 1936-1939, הן דוגמא מובהקת 
לקביעת הגבולות לפי מתווה היישובים. 
על  שעלו  הנקודות   11 בזכות  גם,  כך 
והקרבות   ,1946 כיפור  ביום  הקרקע 
בן  בידינו.  הנגב  נשאר  עליהן,  שנערכו 
גוריון, שהבין זאת, גייס את איש כנרת 

“ענף ההת ישראלי להקים את  דבנציון 
יישבות” במשרד ביטחון. בשנים -1948
ואחריה,  השחרור  מלחמת  במהלך   ,9
יישוד מהם  רבים  יישובים,   120  הוקמו
היה  ישראלי  בנציון  הפלמ”ח.  אנשי  בי 
אחראי על פרוייקט של הפניית חיילים 
אחר  החדשים.  ליישובים  משוחררים 
לבטא  בלי  הנח”ל.  היאחזויות  באו  כך 
עמדה פוליטית, גם ההתנחלות ביהודה 
ושומרון תילקח בחשבון בכל הסכם על 
להגדיל את משקלה של  יש  הגבולות. 

דהאוכלוסיה היהודית בגליל ובנגב, בעי
קר על ידי חיזוק היישובים הקיימים.” 

גוריון  בן  מאוניבסיטת  סיוון  זאב  דר’ 
פרוייקט  על  להגנה  דבריו  את  ייחד 
חוות הבודדים בנגב. סיוון מציע להמיר 
“ספר”.  במילה  “פריפריה”  המונח  את 

בוד חוות  ספר.  ביישובי  חיים  ד“אנחנו 
לשו כבר   – חדשה  המצאה  אינן  דדים 

חווה  היתה  בזמנו,  זייד,  אלכסנדר  מר 
בודדת “על גבעות שייך אברק”. החוות 
אנשים  ידי  על  נוסדו  בנגב  המודרניות 

דשביקשו לשחות נגד הזרם. הן קמו לאו
היין”  “דרך  יותר  רך מה שיהיה מאוחר 
בנגב, לאורך כביש 40, וזכו לתמיכה של 
שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית 
מקרקעי  ומינהל  הקק”ל  הנגב,  רמת 
ומצר  מתחרט  כנראה  שהיום  ישראל, 

שו ומתכננים  הירוקים  צעדיהם.  דאת 
רואים  ואינם  לפרוייקט  מתנגדים  נים 
בו דרך לגיטימית לפיזור אוכלוסין, אך 

דצריך לזכור שהחוות שומרות על שט
מי  למשל  שוליים,  מים  ומנצלות  חים 
מדובר  הכל  ובסך   ,1 בה”ד  של  הביוב 

באורח חיים תובעני ומאתגר.”
דהאלוף במיל. יצחק בריק, נציב קבי

לות החיילים, דיבר על השאלה “האם 
לפיתוח  ממשלתית  מדיניות  קיימת 
ובנגב”.  בגליל  ההתיישבות  ולחיזוק 

לפריפ המרכז  בין  הפערים  דבפועל, 
ריה הולכים ומעמיקים, ולכן יש צורך 

דלנקוט במדיניות של העדפה לפריפ
דריה, כי “ישראל זה לא שוייץ”. במדי

נת ישראל, עם אוכלוסיה כמו של עיר 
יהיו  שלא  סיבה  אין  בארה”ב,  גדולה 
בכל האזורים שירותים ברמה גבוהה, 

– בריאות, חינוך, תח דבכל התחומים 
לפני  לגליל  “כשהיגעתי  ועוד.  בורה 
בקד פי  על   - בריק  סיפר   – שנה   12
מצא לא  ורטהיימר,  סטף  של  דשתו 

והרשויות  המועצות  ראשי  אצל  תי 
לכל  המתייחסת  מערכתית  תפיסה 
פעילות  של  מציאות  היתה  הצפון. 
להם  היצעתי  רשות.  כל  של  נפרדת 
אחת  למטרה  משותף  פורום  להקים 

כול אזורית  בראייה  הגליל  פיתוח  ד– 
שאני  הפורום,  את  הקמנו  ואכן,  לת. 
היצענו  הבא  ובשלב  בראשו,  עמדתי 
וליצור  לראשי רשויות בנגב להצטרף 
מוסדות  מול  שפועל  משותף,  כוח 

ראש הממ הצעתנו  פי  על  דהמדינה. 
שרים  ועדת  הקים  שרון  אריק  שלה 
עצמו  והוא  והגליל,  הנגב  לפיתוח 
לכלי  הפכה  הוועדה  בראשה.  עמד 

איסטרט החלטות  להעברת  דמרכזי 
היום  עד  המשרתות  בממשלה,  גיות 
כמו  בתחומים  הפריפריה,  אזורי  את 

במה ועוד.  רכבות  כבישים  דתשתיות, 
לך השנים הללו הושקעו 30 מיליארד 

תוכ את  קידמנו  ובנגב.  בגליל  דשקל 
יהיה  שניתן  כך  נית המתאר הארצית 
להרחיב יישובים כפריים קיימים, ועל 
ההרחבות  כל  הוקמו  זו  תוכנית  פי 
נוספים  תחומים  היום.  רואים  שאנו 

אוניבר הקמת   – עליהם  דשהשפענו 
העברת  בגליל,  רב-קמפוסית  סיטה 

מחנות צה”ל לנגב ועוד.”
דעוד דיברו בכנס: דר מטי דומברובס
“הגרעי אילן על  דקי באוניברסיטת בר 

לעם  ישראל  מארץ  התורניים,  נים 
“בין  על  ענברי  אסף  הסופר  ישראל”. 
דגניה לכנרת – שתי תפיסות מנוגדות 
לרעיון ההתיישבות”, וזאב חיות, מנכ”ל 

דידידי עמותת עתידים, על חינוך והשכ
גבוהה כמנוף לפיתוח הפריפריה”.  לה 

דאת רוח הכנס היטיב לסכם ראש המו
דגניה:  חבר  ורדי,  יוסי  המארחת,  עצה 
יפה  הכי  הזה,  במקום  לחיות  “בחרנו 
מי  לפתחו.  ונתמיד  נמשיך  בעולם, 
מוקפת  שלנו,  כמו  שבמדינה  שחושב 
אויבים, יתקיים מצב של קבוצה סוג א’ 
ב”מדינת תל אביב” שמקבלת שירותים 
שמקבלת  ב’  סוג  וקבוצה  משופרים, 

דמהמדינה שירותים נחותים – טועה בג
דול. המצב של הנצחת הפערים מסוכן 

לקיום מדינת ישראל.”  
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אכזבה ליצרני החלב בארה”ב, והמשך משטר המכסות בשוק המשותף באירופה, 
בסקירה קצרה על התפתחויות בשוק החלב העולמי

| המקור: אתר האינטרנט של מועצת החלב | 

המצוק הפיסקלי וענף החלב 
בארה”ב

ינואר 2013
ברק  הנשיא  בין  שהושגה  בפשרה 
הרפובליקאים  הקונגרס  וחברי  אובמה 

דסוכם לדחות את הגדלת המיסוי והקי
צוצים בהוצאות. בכך נגוזו התקוות של 

ייצרני חלב, כי תופ דקבוצות המייצגות 
להבטיח  שאמורה  חדשה  תוכנית  על 
את הרווח השולי בייצור חלב ע”י ביטוח 

והתערבות בהיצע.
דהסנאט האמריקני ובית הנבחרים הח

ליטו לאשר הצעת חוק שמאריכה את 
תוקפו של חוק המשק החקלאי, משנת 

2008 עד לחודש ספטמבר הבא. 
המדיניות  קיבוע  היא,  המשמעות 

וא הגבינה, החמאה  במחירי  דהתומכת 
הנתמכת  המחירים  רמת  החלב.  בקת 

כלו בפועל,  מהמחירים  כמחצית  דהיא 
והיא  רלוונטית  אינה  זו  מדיניות  מר, 
ירידה  תהיה  אם  רק  ביטוי  לידי  תבוא 
רכישות  ימומנו  ואז  במחירים,  חדה 

מלאי ותמיכות ביצוא.
חדשה,  חקלאית  מדיניות  בהעדר 

באו החקלאיות  התוכניות  דמתבססות 
פן אוטומטי על כללים שנקבעו בשנת 
חקיקה  לכל  תשתית  המהווים   1949

שהתווספה מאז.
דבחודש נובמבר פרסם משרד החקל

אות האמריקני כי מחירו של גלון חלב 
החקלד שר  דולר.   3.54 היה מלא   טרי 
אות תום וילסאק הזהיר שמחיר החלב 
יותר,  או  לגלון  דולר  ל-7  להגיע  עשוי 
במלואו  ייושם  אכן  מ-1949  החוק  אם 

ולא יתוקן. 
 IDFA המצב הנוכחי מהווה ניצחון ל
החלב,  תעשיית  את  המייצג  )ארגון 
)ארד  NMPF עם בוויכוחו   מחלבות( 
יצר הרפתות,  בעלי  את  המייצג  דגון 

זה  הוא  החלב  יצרני  ארגון  החלב(.  ני 

אבטחת  של  מדיניות  להנהיג  שהציע 
תמורה הוגנת ליצרנים, תוך יישום כלים 
של בקרה על ההיצע )“מעין מכסות”(. 

דהארגון המייצג את תעשיית החלב הת
נגד להצעה זו. ג’רי קוז’אק נשיא ארגון 

דהיצרנים, מתריע כי מדובר במכה הר
סנית ליצרני החלב.

ענף החלב באיחוד האירופי - 
המכסות עדיין כאן

נובמבר 2012
באי הנהוגה  המכסות  ששיטת  דאף 

באפד תתבטל   1984 מ האירופי  -חוד 
משפיעה  עדיין  שהיא  הרי   ,2015 ריל 
גם  ובעקיפין  האירופי,  החלב  שוק  על 

דעל השוק העולמי. דברים אלו מתבר
ביותר  העדכניים  הנתונים  מניתוח  רים 
לשנת המכסות 2011/2012 שפרסמה 

לאחרונה הנציבות האירופית.
10 מתוך 27 המדינות החבד -פחות מ
בשנים  מייצרות  האירופי  באיחוד  רות 
לרמות  המתקרבת  כמות  האחרונות 
האיחוד  מדינות  יתר  שלהן.  המכסה 
נמצאות הרבה מתחת למכסות. למרות 
זאת, נושא המכסות מדאיג ביותר יצרני 
חלב בשש מהמדינות החברות באיחוד 
שעברו את גבולות הייצור הלאומי שלהן 

בשנת 2011/2012. 
למרות הרחבת המכסות באחוז אחד 
נקנסו   ,2009/2010 מאז  שנה,  מדי 
היצרנים במדינות אלה בסך 78.4 מיליון 
בשנת  למכסה  שייצרו מעבר  על  אירו 

המכסות שהסתיימה במארס 2012. 
אוסטריה  שילמה  הקנס  מחצית  את 

דלבדה, לאחר שחרגה מהמכסה הלאו
מית שלה בשיעור גבוה של 4.2 אחוזים 
)חריגה של 121 מיליון ליטרים(. באופן 

דאירוני, דווקא אוסטריה היא בין המדי
נות המתנגדות לביטול מכסות החלב, 

“גלובלמילק” –
מידע על ענף החלב בעולם

ביטחון  אמצעי  בהן  רואה  היא  שכן 
דלמניעת ייצור יתר המשפיע על המחי

שחרגו  החברות  שאר  וההכנסות.  רים 
הן )במיליוני ליטר(: קפריסין )3.5 מ”ל, 
לוד  ,)0.5% מ”ל,   60( אירלנד   ,)2.3%

קסמבורג )1.5 מ”ל, 0.5%(, הולנד )59 
 .)0.1% )37 מ”ל,  וגרמניה   )0.5% מ”ל, 

שאר המדינות לא הגיעו למכסה.
בשלוש  ממכסותיה  שחרגה  קפריסין, 
השנים האחרונות, טוענת כי תנאי הטבע 
במדינה מקשים על ייצור חלב; בהולנד 
- יצרנית ויצואנית משמעותית של מוצרי 

דחלב - המחיר הגבוה של הקרקע החק
לאית גורם לכך שייצור החלב אינו כלכלי 

בתנאי תת ניצול השטח. 
נתונים מצביעים על כך שקיים מתאם 
ובין חשיבות  ניצול המכסות  בין שיעור 
באיחוד.  החברה  במדינה  החלב  יצוא 
מדינות מוטות יצוא עשויות להגביל את 

ומכאן שמשטר המכ דהתפוקה שלהן, 
סות ממשיך לגרום לצמצום חלקו של 
הגדל  העולמי  בשוק  האירופי  האיחוד 

והולך. 
ייצור החלב באי דברמה הכוללת, סך 

חוד האירופי נמוך ב-4.7% )7,000 מ”ל( 
ליטד מיליארד   147 המכסה  )מהיקף 
דרים(. ייצור החלב בשנת המכסות הא

חרונה גדל ביחס לשנה קודמת בכ-2.5 
)1.8%( מיליארד ליטרים יותר מהגידול 
במכסה הכוללת )1.4 מיליארד ליטרים 
1%(. מגמה זו מצביעה על אופטימיות 
הדבר  אירופה.  ובמערב  בצפון  בעיקר 
כבר  הוכנו  שם  באירלנד,  במיוחד  נכון 

משמ להרחבה  שאפתניות  דתוכניות 
עותית בתפוקה ברגע שתוסר מגבלת 
עלה  באירלנד  החלב  ייצור  המכסות. 
שלוש  במהלך  בקירוב  אחוזים  ב-15 

השנים האחרונות. 
מעשר  פחות  לא  השני,  העבר  מן 
מדינות חברות מימשו פחות מתשעים 
שלהן  הלאומיות  מהמכסות  אחוזים 
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מיד מדינות  שבע   .2011/2012  לשנת
מתוך  אחוזים.  משמונים  פחות  משו 
10המדינות שהוזכרו, 7 הן מדינות חבד
 New Member States( חדשות  רות 
NMS( שהצטרפו לאיחוד בשנת 2004. 
הייד עמד  כקבוצה,   NMS-12 ה -לגבי 

מתחת  אחוזים   13.9 על  אשתקד  צור 
למכסות.

הצפויה  המשמעות  מתבהרת  עתה 
של ביטול מכסות החלב, וצפוי כי ייצור 

החלב יעבור בקצב מהיר יותר לצפון.
אירופה  בדרום  החלב  לתעשיית 
ובמזרחה נותר עדיין מקום, אך בהיקפי 
יותר מאלה שהיו צפויים.  ייצור נמוכים 

דעל פי רמות המכסות הנומינליות, כשי
 ,2015 באפריל  ב-1  המכסות,  תבטלו 
ניכרת תפוקת  בצורה  צפויה להתרחב 

ביב יותר  התחרותיים  בחלקים  דהחלב 
דשת. השפעתו קצרת הטווח של התה

ליך על הכנסות הרפתנים תהיה תלויה 
בזמן  החלב  שוק  במצב  רבה  במידה 

הסרת המכסות. 

 RABOBANK תחזיות 
לביקושים העולמיים בענף 

החלב אופטימיות פחות
ינואר 2013

צמיחה  עם  במדינות  בצריכה  ירידה 

דנמוכה הביאה להתאוששות אטית מה
צפוי במחירי מוצרי החלב. זאת על פי 

רבובנק, אחת החברות הגדו דהערכות 
שמרכזה  פיננסי  לייעוץ  בעולם  לות 

בהולנד.
על  מצביעות  ההיצע  בתחום  בעיות 
ככל  להצטמצם,  צפוי  שהשוק  כך 
האיטית  לצמיחה  יגיבו  שהיצרנים 

במחירים.
האנליסטים  שפרסמו  כפי  בנוסף, 
סביר  זה  אין  שלהם,  האחרון  בדו”ח 

דשביצועי השיא של ניו זילנד, מוטת הי
צוא, יחזרו על עצמם.

הגדולות שהתרחשו  עליות המחירים 
בעבר בשוק הסיטונאי בארצות הברית 
מחירי  צנחו  הסחורות  ובשוקי  פחתו, 
החמאה  ומחירי  אחוזים  ב-9  הגבינה 
ב-15 אחוזים. מאחר שהשנה לא הייתה 

דתנודתיות משמעותית בדולר האמריק
ירידת המחירים  ניתן לייחס את  ני, לא 
לגורמים מוניטאריים. הסיבה העיקרית 

הביקוש המצר היא  דלירידת המחירים 
פי.

הדו”ח מצביע על כך שמספר מדינות, 
האטה  חוו  ותאילנד,  סין  זה  זה  בכלל 
במדינות  הפועלות  והחברות  בצמיחה, 

דאלו מעידות על צמצום המכירות בחו
דשים האחרונים.

וזאת  ייחלש,  לסין  היצוא  עליית  קצב 
האחרו בחודשים  כי  העובדה  דלאור 

לנוכח  ברכישות  הייתה התעוררות  נים 
צפיות להתייקרויות.

למרות כל האמור לעיל, הדו”ח מנבא 
עליית מחירים, עם שיא במחצית שנת 
2013, תוך אזהרה שהתפתחויות במדיד
הצפוי  הפיסקאלי,  והמצוק  האירו  נות 
עשויים  בארצות-הברית,  להתרחש 

דלטלטל את השוק בכיוונים בלתי צפו
יים.

גורמים נוספים
דהדו”ח אינו מתייחס למשמעות הצני

בסין  חלב  מוצרי  ביבוא  הרגילה  חה 
פסטיבל  בזמן  שנה  מדי  המתרחשת 
לרכישת  הטיה  יש  בה  האביב, תקופה 

מוצרי מזון מסורתיים ולא מוצרי חלב.
דבנוסף, סיומה של שנת הדרקון הברו

מה  הילודה,  בשיעור  לירידה  תביא  כה 
לפורמולות  הביקוש  לצמצום  שיגרום 

להזנת תינוקות.
בנוסף, שיעורי צמיחה נמוכים יחסית 
השנויות  ההגבלות  עם  יחד  בברזיל, 

דבמחלוקת על יבוא אבקת חלב, עשו
המחירים  התייקרויות  את  למתן  יים 
ההשפעה  על  נוסף  וזאת  העולמיים, 

ומאו מארגנטינה  ביצוא  לגידול  דשיש 
רוגוואי.
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| המקור: יבול שיא | 

שישה  מכניסים  איך  חידה: 
לאנטיס?  למאזדה  עגלים 
התשובה: שלושה בתא המטען 

האחו במושב  שניים  דהאחורי, 
המראה  זה  מלפנים.  ואחד  רי 
שנגלה לעיני שוטרי ימ”ר כפרי 
שני  שלכדו  ירושלים,  מג”ב 
חשודים בגניבת עגלים שדחסו 

אותם לתוך מכונית גנובה.
ברכב  הבחינו  הימ”ר  שוטרי 
בעודו יוצא מבית חלקיה שליד 

גדרה. הם עקבו אחריו מצומת שרידים 
ועד ליישוב מטע, מזרחית לבית שמש. 
גם  הבחינו  הם  המכונית,  את  כשעצרו 
בשישה עגלים שפוזרו ברכב, ושעל פי 
החשד נגנבו מהיישוב. השוטרים הודיעו 

דלשני החשודים, תושבי בית אולא שמוכ
רים להם מתחום עבירות הרכוש, שהם 

עצורים.
פקד איתי ליכטנטל, סגן מפקד ימ”ר 
בחוליות  “מדובר  ירושלים:  מג”ב  כפרי 
היישובים הכפריים, שבהם  שמכות את 
היא  החוליה  באוכלוסייה.  לפגוע  קל 
שניתן  ישראלי,  שת”פ  עם  פלסטינית 

דלייחס לה עבירות קודמות. מדובר בחו
בזמן  ניידת  ניגחו  שחבריה  אלימה,  ליה 
המעצר, שהיה אלים עד כדי סכנת חיים 

ללוחמים”.
אחרי המעצר נלקחו העגלים למשק, 

דשם ניתן להם מזון כדי לחזק אותם. הע
גלים המבוהלים הם בני שלושה וארבעה 
חודשים, והייתה סכנה כי ימותו מחרדה 
או מעילפון. “שלושה היו מפוזרים בתוך 
האחורי”,  המטען  בתא  ושלושה  הרכב 
“בהרבה מקרים,  סיפר פקד ליכטנטל. 

מחר או  מעילפון  מתות  האלה  דהחיות 
דה. לקחנו אותם למשק, נתנו להם מים 
וחציר והצלנו אותם. יש מקרים, שבהם 
פשוט שוחטים אותם במקום כדי להקל 
העגלים  של  ממכירתם  לקיחתם.  על 
להרוויח  החוליה  חברי  התכוונו  הגנובים 

דסכומים גבוהים, שהם כמו שתי משכו
רות ברשות הפלסטינית”.

 ביצים מסוכנות
בתקופה האחרונה אנו עדים למקרים 

ביצים  ומובילים  מגדלים  שבהם  רבים 
מת לא  וברכבים  הגיוניים  לא  דבתנאים 

אימים.
חלק מהביצים שאנו אוכלים כמעט מדי 
יום מוברחות לתוך ישראל ללא פיקוח - 
מה שגורם למחדל תברואתי חמור ועלול 
לסכן אותנו, הצרכנים. זהו עסק משגשג 
את  לעבור  עז  רצון  במבריחים  המעורר 
דהמחסומים ולהעביר את הביצים למרכו

לים ולחנויות דרך השטחים כדי להקטין 
עלויות ולמקסם רווחים.

יחידה כפרית עמקים של משמר הגבול 
יזום באזור תל עדשים.  הציבה מחסום 
זיהה הצוות רכב  ביצוע החסם  במהלך 
חשוד שנכנס כמה פעמים ליישוב - מה 
שעורר מיד את חשדם. הצוות בדק את 
כ-187  בו  ומצא  החשוד  הרכב  תכולת 
תבניות ביצים, שהוברחו לישראל באופן 

לא-חוקי ולא מוסדר.
מוחזקות  אלו  ביצים  כי  לציין,  חשוב 
החמה,  בשמש  רבות  שעות  לעתים 

דבתנאים קשים שאינם מתאימים להח
מפגע  להיות  להן  שגורם  מה   - זקתן 
תברואתי אשר עלול לעשות את דרכו 

או  בבית  הסועד  של  לצלחת 
ביצים  שרוכשות  במסעדות 

אלו.
לא  זה  הפעם  המזל,  למרבה 
הלוחמים  לערנות  הודות  קרה, 
והחשוד  הוחרמה,  הסחורה   -
ולהמשך  והובל לחקירות  נעצר 

טיפול.

 בשר לא כשר 
קונים  שאנו  הבשר  האם 
מזמינים  או  בקצבייה  בסופרמרקט, 

למא כשיר  טובה,  במסעדה  דלאכול 
“שיטור  יחידת  לוחמי  לנו?  יזיק  ולא  כל 
כפרי עמקים” של משמר הגבול עובדים 

דימים ולילות כדי שהבשר המזיק, שלע
תים קרובות גם גנוב - לא יגיע לצלחת 

שלנו.
דבאחת הפעילויות הללו, שנערכה לא

חרונה, לוחמי היחידה פרסו  מארב יזום 
כדי לתפוס רכב חשוד, שעל פי הערכות 
מודיעיניות היה אמור להגיע מהשטחים 

דלתוך שטח ישראל עם מספר לא מבו
טל של כבשים גנובים.

בשעה שהרכב הגיע לעבר הלוחמים, 
דהוא נחסם על ידיהם, וכאשר הבינו הגנ

בים שאין להם עוד לאן לברוח - עצרו 
את המשאית.

על המשאית נמצאו שני תושבי ישראל, 
ועמם 85 ראש, כבשים גנובים שערכם 

יותר מ-200 אלף שקלים.
דבתחקור ראשוני נראה, כי הברחת הכ

בשים התבצעה לצורך סחר בהם, בעוד 
החשודים  שני  במחלות.  נגועים  חלקם 

נעצרו ונלקחו להמשך טיפול חקירתי.
ארוכה  דרך  לרוב  עובר  גנוב  בשר 
לא  ובאופן  קירור  ללא  קשים,  בתנאים 
התנאים  כך,  ועקב  לחלוטין,  סטרילי 

המק מן  בחלק  הקשים  דהתברואתיים 
אינו  הוא  שבו  למצב  אותו  מביאים  רים 
כשיר למאכל. פעילות זו מהווה רק חלק 
יחידת  לוחמי  מהפעילות השוטפת של 
שיטור כפרי עמקים ויחידות נוספות של 

דמשמר הגבול נגד הברחות בשר משט
ישראל  חי הרשות הפלסטינית לשטחי 

וגניבות בשר.

עגלים וכבשים
ברכב גנוב
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| מאת: דר’ י. פלמנבאום | 

החקלאות העולמית תורמת כ- 30% 
לאטמו הדו-חמצני  הפחמן  דמשחרור 

ספרה. כ- 5% נתרמים ע”י מעלי גירה 
ויותר ממחציתם ע”י ענף הבקר לחלב. 
היקף  על  המשפיעים  הגורמים  בין 
לאטמוספרה  חממה  גזי  של  הפליטה 

תנו את  לכלול  ניתן  החלב  פרות  דע”י 
בת החלב של הפרות, היקפי השימוש 
ייצור  בתהליכי  ודלק  חשמל  בדשנים, 

שיטות  וכן  ועיבודו  החלב 
הנהוגות  והממשק  ההזנה 
היקף  חישוב  רפת.  בכל 
ע”י  החממה  גזי  הפליטה 
סכימה  ע”י  נעשה  הפרות 
מוערכת של היקף הפליטה 
מתאן  של  לפרה  השנתית 
 ,N2O ניטרוז אוקסיד ,CH4
 .CO2 דו-חמצני  ופחמן 
מבוטא  החממה  גזי  היקף 
פחמן  ק”ג  של  ערך  בשווה 

דדו חמצני לפרה כשיחס הה
שיחידת  הוא  לחישוב  מרה 
יחידות   23 ל-  שווה  מתאן 

ני ויחידת  חמצני  דו  דפחמן 
 296 ל-  שווה  אוקסיד  טרוז 

יחידות פחמן דו חמצני. 
מהשוואה שנערכה במשקי 
באזורים  הממוקמים  חלב 
שונים של העולם שמייצגים 
נמצא  שונים,  ייצור  ממשקי 
כי היקף פליטת גזי החממה 
פחמן  ק”ג  במונחי  )מבוטא 
דו חמצני לק”ג חלב(, נע בין 
גז המתאן  1.4 עבור  ל-   0.5
ובין 1.0 ל- 1.9 עבור כלל גזי 
החממה. באופן כללי, בין 50 
70% מגזי החממה הנפלד  ל-

טים מהרפתות מקורם במתאן הנפלט 
בתהליכי העיכול אצל הפרות ובתהליכי 
המתאן  פליטת  היקף  הפרש.  אכסון 
העלייה  עם  כאמור,  יורד,  חלב  לק”ג 
פי  כמעט  על  ועומד  לפרה,  בתנובה 

דשלושה בפרות נמוכות בהשוואה לגבו
ובעי גזי החממה  דהות תנובה. פליטת 

קר המתאן גבוהים יותר בממשק הזנה 
להזנה  בהשוואה  מרעה,  על  המבוסס 

ממשק הקיץ הנהוג 
בישראל הוא גם
ידידותי לסביבה

הגורמים המשפיעים  כל  מוגשת. מבין 
דעל היקף פליטת גזי החממה לאטמו

ספרה ע”י פרת החלב, לגובה התנובה 
ההשפעה הגדולה ביותר. פרות גבוהות 
גזי  פחות  ניכר  באופן  פולטות  תנובה 
חממה לכל ק”ג משקל גוף או ק”ג חלב 
מיוצר, בהשוואה לפרות בתנובה נמוכה 
ולכן, כל אמצעי שיביא להשגת תנובות 
יותר, כמו למשל טיפוח, הזנה  גבוהות 
וממשק מיטביים עשוי לתרום 
לצמצום של היקף פליטת גזי 
החממה בתהליך ייצור החלב.

אמצעים  של  הפעלה 
להפגת חום נהוגה כבר שנים 
רבות בישראל, והשימוש בהם 
הולך ומתרחב ברחבי העולם. 
של  היישום  בהיקף  העלייה 
נובע,  בעולם  הצינון  מערכות 

הגלוב מההתחממות  דמחד, 
העלייה  עקב  ומאידך,  לית 
הפרות,  בתנובת  המתמדת 
בייצור  עלייה   - שמשמעותה 
להפסיד  הפרה  שעל  החום 
לסביבה כדי להימנע מכניסה 

למצב של עקת חום.
שמובילה  כמי  בישראל, 
תחום  את  העולמית  ברמה 

דהצינון, נערכו בשלושת העשו
רים האחרונים מחקרים רבים 

דשבחנו את תרומת הצינון לבי
התנובה.  גבוהות  הפרות  צועי 
מחקרים אלה תרמו להגברת 

דהמודעות לנושא וליישום טכ
בישראל  ברפתות.  זו  נולוגיה 

דמיושם הצינון כמעט בכל הר
התנ להגדלת  ותורם  דפתות, 

ובה השנתית לפרה בעדר.

גזי חממה לאטמוספרה,  גם לצמצום פליטת  תורם  בישראל בקיץ  צינון הפרות 
ועושה את ענף חלב הישראלי יותר ידידותי לסביבה

התמונה להמחשה בלבד.     צילום: עלי קדם
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השיטה הנפוצה ביותר לצינון הפרות 
בקיץ מבוססת על שילוב של הרטבה 
הניתנים  הפרות,  של  מאולץ  ואוורור 
לפרות באזורים שונים של הרפת, בהם 
המחקרים  מן  והאבוס.  ההמתנה  חצר 
האחרונות  בשנים  שערכנו  והסקרים 
נמצא, כי צינון מיטבי של הפרות עשוי 
להגדיל בכ- 10% את התנובה השנתית 

דלפרה בעדר הישראלי, או במילים אח
הארצית  המכסה  את  לייצר  ניתן  רות, 
עם 10% פחות פרות והעגלות הנלוות 

דלהן, על החיסכון המשתמע מכך בדרי
שות הקיום שלהן ופליטת גזי החממה 

הנובעת מכך. 
לנושא  להתייחס  היה  נהוג  היום  עד 

דצינון הפרות בקיץ רק מן ההיבט הכל
כלי של הנושא. במשק הנמצא במשטר 
מכסות, כנהוג בישראל, נבחנת כדאיות 
העלות  שבין  ביחס  הצינון  הפעלת 
בעלויות  לחיסכון  בהפעלתו  הכרוכה 
בעדר  שאחזקתן  הפרות  של  הקיום 

הפ בתנובת  העלייה  בעקבות  דנמנעת 
רות בקיץ. במרבית הבדיקות שערכנו, 
הניבה הפעלת הצינון בקיץ יתרת זכות, 
השיפורים  את  להוסיף  היה  ניתן  אליה 
כמו  החלב,  ובאיכות  הפרות  בפוריות 
כולם  שנבעו  המזון  ניצולת  שיפור  גם 
מהצינון בקיץ. בשנים האחרונות, לאור 

דהגברת המודעות אצלנו לנושא הסבי

בה, החלטתי לבחון את “מאזן פליטת 
הצינון  מהפעלת  הנובע  החממה”  גזי 
ברפתות ישראל בקיץ. כידוע, הפעלת 

בחש בשימוש  כרוכה  ברפתות  דהצינון 
שיי האוורור,  מערכות  להפעלת  דמל 

צורו כרוך בתוספת פליטה נוספת של 
פחמן דו חמצני לאטמוספרה. מאידך, 
מהגדלת  המתאפשר  העדר  צמצום 
הצינון,  בעקבות  לפרה  השנתי  הייצור 

דתורם לצמצום פליטתם של גזי החמ
מה לאטמוספרה. החישובים שערכתי 

דמתבססים על נתונים שפורסמו לאח
שנ בינלאומיים  כנסים  במסגרת  דרונה 

הקשר  בנושא  ועסקו  לאחרונה,  ערכו 
קיימא.  ברת  לסביבה  החלב  ענף  בין 
CO2 בעקבות הפד  חישוב “מאזן” ה –
עלת הצינון ברפת לוקח בחשבון, מחד, 
מייצור  הנגרמת  הפליטה  תוספת  את 
החשמל להפעלת המאווררים, ומאידך, 
את החיסכון בפליטה של מתאן, שווה 
ערך ל-CO2, הנובע מצמצום הפליטה 
הנפרש,  והזבל  בקיום הפרות  הכרוכה 
הפרות  מספר  צמצום  בעקבות  זאת 
בתנובת  מהעלייה  יוצא  פועל  בעדר, 
החלב השנתית הנובעת מצינון הפרות 

בקיץ. 
תוספת  כי  מראה,  שערכתי  החישוב 
דו חמצני הנובעת  הפליטה של פחמן 
מהפעלת אמצעי הצינון ברפת )בעיקר 

הפעלת מאווררים( עומדת על כ- 160 
ההתייד בעוד  בשנה,  לפרה   CO2  ק”ג
בגין צמצום  בייצור החלב בקיץ,  עלות 
5% בגודל העדר, תורמים להפחד  של
תת פליטת CO2 בהיקף של 320 ק”ג 
הקד בצורכי  ק”ג   300 ( בשנה   לפרה 

20 ק”ג בצמצום היקף הזבל  ועוד  יום 
המיוצר(. כך שלמעשה, היקף הצמצום 
CO2 בגין צינון הפרות בקיץ  בפליטת 
יצור  בתהליך  הנפלט  מזה  כפול  הוא 
במידה  להפעלתו.  הדרוש  החשמל 
והיקף השיפור בייצור החלב בגין הצינון 
)תוצאה המתקד  10%  בקיץ עומד על
בלת במשקים רבים בישראל ובאזורים 

דחמים רבים בעולם(, עשוי היקף הצמ
לאד  CO2 פליטת בהיקף  השנתי   צום 
בקיץ  הפרות  לצינון  תודות  טמוספרה 
הנובע  מזה  ארבעה  פי  לכדי  להגיע 

מהפעלת הצינון ברפתות. 
מעבר  בקיץ,  הפרות  צינון  לסיכום, 
לתרומתו להגברת ייצור החלב, צמצום 
ולשיפור  החלב  באספקת  העונתיות 
יצור החלב בישראל, תורם גם  רווחיות 

דלצמצום פליטת גזי חממה לאטמוספ
רה ועושה את ענף חלב הישראלי יותר 

ידידותי לסביבה.

המקור: חוברת התקצירים של הכנס 
למדעי הבקר, יולי 2012
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
שטייניץ מיתן את 

התייקרות מוצרי החלב
ועדת המחירים המליצה על 

העלאה חדה של 6.3% במחירם של 
מוצרי החלב הנתונים תחת פיקוח. 
שר האוצר הפחית את ההתייקרות 
לשיעור של 3.5% והסביר: מדובר 

במוצרים בסיסיים, נפרוס את העלייה 
באופן מידתי. מנכ”ל מועצת החלב: 

שטייניץ צריך לחזור בו

דליה מזורי, NRG מעריב , 13.2
שר האוצר יובל שטייניץ החליט למתן 
את עליית מחירי מוצרי החלב לשיעור 
המד יומיים  לפני  רק  בלבד.   3.5%  של
משרדית  הבין  המחירים  ועדת  ליצה 
בנושא להעלות את מחירי מוצרי החלב 
אלא   ,6.3% של  בשיעור  שבפיקוח 

משי כמחצית  לקצץ  בחר  דששטייניץ 
עור ההתייקרות. 

שר האוצר הסביר את צעדו ואמר כי 
נוכח העובדה שמדובר בעליית מחירים 
חדה עבור מוצר בסיסי, הוא מוצא לנכון 
ולא לאשר  למתן את החלטת הוועדה 
את העלייה כפי שהומלצה. תחת זאת, 

המחי עליית  את  לפרוס  מבקש  דהוא 
רים באופן מידתי, לפחות עד להשלמת 
בדיקות נוספות לגבי הנוסחה לקביעת 
את  בוחנת  הוועדה  המחירים.  עדכוני 

שבפי מהמוצרים  המחלבות  דרווחיות 
נהלי  את  ישנו  שממצאיה  וייתכן  קוח, 

ההתייקרויות הקבועות.
המ חודשים  ארבעה  לפני  כזכור,  ד 

של  עדכון  על  המחירים  ועדת  ליצה 
שבפיקוח.  החלב  מוצרי  במחירי   4.8%
בחירות  בתקופת  מדובר  שהיה  כיוון 

להע הממשלה נתניהו  ראש  דסרב 
לאת המחירים. לאור העובדה שמחירי 

דהמוצרים לא עודכנו כבר קרוב לשנת
יים, המליצה הפעם הוועדה על עדכון 

חד יותר של 6.3%. 
החלב,  מועצת  מנכ”ל  דרורי,  שייקה 
קרא לאוצר לקבל במלואה את המלצת 
ועדת המחירים המבוססת על העלויות 

פולי ב’עלויות  להסתפק  ולא  דבפועל, 
טיות’: “על שר האוצר לחזור בו לאלתר 
החלב”,  ייקור  את  להפחית  מהחלטתו 
אמר דרורי והוסיף: “תפקידו של משרד 
המנגנון  למימוש  לדאוג  הוא  האוצר 
יקבלו את  היצרנים  לפיו  הקבוע בחוק 

מלוא הפיצוי”.

ד הנוסחה הקבועה לפיה עולים המחי
בפרמטרים  תלויה  קבוע  באופן  רים 

התשו הגולמי,  החלב  מחירי  דהבאים: 
רוב מתב פי  והעבודה. על  דמות, ההון 

צע העדכון באופן אוטומטי. מי שיינזק 
מנזק  יימנעו  הרפתנים  המחלבות;  הן 
משום שהם מקבלים סכום קבוע עבור 

החלב הגולמי.

יאיר פופלבסקי מונה 
למנהל השוק המקומי 

SCR של חברת
בפיתוח  העוסקת   SCR חברת 
ממוחשבות  מערכות  של  ושיווק  יצור 
מינויו  על  הודיעה  צאן,  ודירי  לרפתות 

מנהל  לתפקיד  פופלבסקי  יאיר  של 
השוק המקומי של החברה. פופלבסקי 
)42(, שייכנס לתפקידו בתחילת דצמד
12 שנים בתפד  בר, הינו בעל ניסיון של
בתחומי  פרויקטים  וניהול  תכנון  קידי 
בארבע  והנדל”ן.  האדריכלות  הסולאר, 

דהשנים האחרונות שימש כסמנכ”ל תכ
נון ופרויקטים בחברה בתחום האנרגיה 

הסולארית.  
במוד בישראל   SCR של השוק   נתח 

 50% נחי מכירות שוטפות הינו מעל  
כי מחזור המכירות  . החברה מדווחת 
היקף  משמעותית,  צמח  בישראל 
שירותים  למגוון  התרחב  השירותים 
מפתרונות כוללים למכוני חליבה ועד 

תחזו ושרותי  משק  עזרי  דלאספקת 
הושלמו עשרות  בשנה האחרונה  קה. 

מכוני  והקמת  לשדרוג  פרוייקטים  
רפת  הם  שבהם  שהגדולים  חליבה, 
יד-חיל )קיבiץ יד מרדכי(, רפת גבעת 
ברפת  החליבה  ומכון  מאוחד,  חיים 
ניר-מעון, בעוטף עזה, הנמצא בשלבי 

בנייה מתקדמים.
יריב אבישר, מנכ”ל SCR: “פופלבסקי 
SCR עם יכולות ניהול, תכנון  מגיע ל- 

דומנהיגות הנדרשים לאיסטרטגיית הצ
מיחה המקומית של החברה, שממשיכה 
את מגמת ההתפתחות והצמיחה בשוק 
המקומי ובעולם כולו. בשנים האחרונות 
SCR להישגים מרשימים בפעיד  הגיעה
הישר החלב  במשק  המקומית  דלותה 

רבים,  פרוייקטים  הקמת  שכללו  אלי, 
גבוהים  סטנדרטים  על  שמירה  תוך 
ושמירת שביעות רצון הלקוחות כערך 

מרכזי.” 
פעילותה  את  SCR  הגדילה  חברת 
נרחב  באופן  הישראלי  המקומי  בשוק 
מהצמיחה  כחלק  האחרונות.  בשנים 
להקמת  שותפה  החברה  בישראל, 
מספקת  היא  בהם  רבים  פרוייקטים 

וני דפתרונות מלאים של מכוני חליבה 
SCR היא כיום מוביד  טור פרות. חברת

לה עולמית בתחום גילוי דרישות וניטור 
מיליון   2 ל-  מעל  עם  גירה,  העלאת 
תחום  בישראל  בעולם.  שנמכרו  תגים 
ניטור הפרות צובר תאוצה רבה, כאשר 

דיותר ויותר רפתות  מתקינות תגים בר
פתות. 

מינויו של פופלבסקי הינו צעד נוסף 
בשוק  העסקית  הפעילות  בהרחבת 
הישראלי והרחבת השירותים והמוצרים 
אותם החברה מציעה לשוק זה. בחברה 
מאמינים כי יש חשיבות עליונה לקשר 
האישי עם הרפתנים הישראלים ופיתוח 

וזהו מהלך נוסף כחלק מהאס דהשוק 
טרטגיה שלה.

דהפעילות בארץ כוללת רפתות קיבו
דציות גדולות וכן רפתות מושביות. הפ

תרונות ש SCR מציעה לשוק הישראלי 
המערכות  ללקוח,  אישית  מותאמים 
בנויות באופן  המאפשר שדרוג וצמיחה 

על פי קצב צמיחת הרפת. 
ממוקמת   ,1976 ב-  שהוקמה   SCR
באזור התעשייה פולג בנתניה ומעסיקה 
מעל 250 עובדים.  לחברת  SCR חברות 

דבנות בארה”ב ובאיטליה וכן נוכחות קבו
עה בשוק הסיני ובמזרח הרחוק. בשנת 
ד”ר  בראשות  טנא,  קרן  נכנסה   2009

דאריאל הלפרין, כשותפה בחברה ומחזי
קה כיום כ- 37% ממניות החברה. 

 צילום: יח"צ
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
רווית ברניב מונתה 

ליו”ר תנובה
מאיר שמיר ונציגי הקיבוצים, 
שלא תמכו במינוי, צפויים גם 

להציב מגבלות על גובה שכרה 
של מי שתעמוד בראש חברת 

המזון הגדולה בישראל 

עלי קדם
בשנ יו”רים  שלושה   חילופי  דלאחר 

של  פתרון  מסתמן  האחרונות,  תיים 
קבע לתפקיד שאמור לנווט את חברת 
עד  שכיהנה  מי  ברניב,  רווית  הענק: 
ובינוי,  שיכון  קבוצת  כיו”ר  לאחרונה 
מקבוצת שרי אריסון, ולפני כן שימשה 
תנובה.  ליו”ר  מונתה  נטוויז’ון,  כמנכ”ל 
אחרי  זעזועים:  עבר  התפקיד  כאמור, 
המחאה  בלחץ  כהן  זהבית  התפטרות 
רודב,  שלמה  ליו”ר  מונה  החברתית 
מילא  ומאז  שנה,  כחצי  אחרי  שפרש 
את התפקיד – אחד החשובים במשק 
הישראלי- ד”ר שמואל אבן כיו”ר זמני. 
48( ניסיון ניהוד )ככל הידוע, אין לברניב 
לי קודם בתחום החקלאות וייצור המזון. 
החברות  אחת  את  לנווט  אמורה  היא 
והמחלבה  הישראלי,  במשק  הגדולות 
הגדולה ביותר, עם היקף מכירות שנתי 

של 7.1 מיליארד שקל.  
ד המינוי , עליו הוחלט בישיבת דירקטו

ריון  טלפונית, לא עבר על מי מנוחות: 
בעוד שחברת אייפקס, בעלת השליטה 
בתנובה, יזמה ואישרה את המינוי, הרי 

דששני השותפים האחרים בבעלות הס
אחוז(  ב21  )מחזיק  מאיר שמיר  תייגו: 
התנגד, בטענה שתפקיד היו”ר הובטח 
לו במעמד הצטרפותו לשותפות. ואילו 
נציגי הקיבוצים )26 אחוז( , איציק בדר 

דואהרון בן חורין, נמנעו, בנימוק שהמו
עמדת כלל לא הוצגה בפניהם.

דהמחלוקת לא  הסתיימה בעצם מינו
יה של ברניב: כעת צפוי ויכוח קשה על 
תנאי העסקתה.    נציגי הקיבוצים כבר 
סביר”,  בלתי  ל”שכר  שיתנגדו  הודיעו 
ברוב  יאושר  שהשכר  דורשים  הם  וכי 
אם  אך  השותפים.  נציגי  של  מוחלט 
של  השנתי  ששכרו  בחשבון  לוקחים 
לברד ש,  מיליון   5 כ היה  רודב  -שלמה 

ניב אין סיבה לדאגה. יחד עם המנכ”ל 
אריק שור, גם הוא מינוי של זהבית כהן, 
פשוטים:  לא  אתגרים  בפניהם  יעמדו 
המחאה  מול   החברה  ניווט  המשך 
החברתית שעדיין לא גוועה, כשברקע 
הצורך בהעלאת מחירים עקב העלייה 

דהצפויה במחירי החלב הגולמי, וכן הש
קעת ענק במחלבה חדשה בתל יוסף. 
שאייפקס  נמסר  הכלכלית  בעיתונות 
בתנובה  השקעתה  את  לממש  תשאף 
תנסה  שברניב  ומכאן   ,2014 בשנת 
למקסם את ערכה של תנובה לקראת 

המכירה. 

מידעטק בשביל 
החלב

מידעטק טכנולוגיות מידע 
בע”מ השלימה הטמעת 
מערכת Priority בסניף 
אפימילק בארה”ב. עלות 

הפרוייקט מוערכת בעשרות 
אלפי שקלים

מידע  טכנולוגיות  מידעטק 
בע”מ הטמיעה בארה”ב מערכת 
ERP Priority בחברה הבת של 
בענף  הפועלת  אפימילק,  חברת 
חברת  ובעולם.  בארץ  הרפת 
לאחרונה  זכתה  אשר  אפימילק, 
חליבה  מכוני   13 לבניית   במכרז 
מתקדמים בסין, נמצאת בצמיחת 
מכירות מהירה בארה”ב ולשם כך 

פת של  מהיר  לביצוע  דנדרשה 

בעלת   ERP מערכת  של  מודולרי  רון 
בארץ.  המטה  עם  אינטגרציה  יכולות 
חברת מידעטק השלימה את פרוייקט 
בסניף   Priority-ה מערכת  הטמעת 

דהממוקם במדינת אוהיו, בעלות מוער
כת של עשרות אלפי שקלים. במסגרת 
מודולים  מספר  הוטמעו  הפרוייקט 
וביניהם תזמון דו”חות  מבית מידעטק, 
והבטחת איכות. המערכת כוללת ניהול 
חברתית  בין  ועבודה  ואחזקה,  שירות 

משר המערכת   בארץ.  החברה  דמול 
תת כעת עשרות משתמשים במשרדי 

החברה בארץ ובחו”ל.
“מי מידעטק:  מנכ”לית  שראל,  דחנה 

דעטק הביאה עימה, ליישום של חברת 
שצב רב  ניסיון  בארה”ב,  דאפימילק 

חברות  בעשרות  המערכת  ביישום  רה 
את  מלווה  מידעטק  ארה”ב.  ברחבי 
חברת אפימילק כבר למעלה מעשור, 
ומהתמיכה  מהשירות  הרצון  ושביעות 
של מידעטק הביאו לפרוייקטי המשך 

באפי נוספים  ופרוייקטים  דבחברות 
מילק. אנו עדים להתפתחות אפימילק 

דולצמיחתה והצלחותיה בחו”ל, כך שב
אופן טבעי נרתמנו לפרוייקט בארה”ב. 
לצד  החברה,  עם  הארוכה  היכרותנו 

ביישום מער והניסיון שלנו  דהפיתוחים 
להצד תרמו  בחו”ל,    Priority ה-  כת 

לחת הפרוייקט גם הפעם.”
דדור פלס, מנהל מערכות מידע אפי
האי ואנשיה  מידעטק  “חברת  דמילק: 

זו  צמוד  באופן  אותנו  מלווים  כותיים 
דתקופה ארוכה, וסייעו לנו רבות בהטמ

והתאמתה   Priority-ה מערכת  עת 
לצרכינו המשתנים לאורך השנים. לכן, 
כאשר החלטנו להקים את חברת הבת 
הארגון  שטובת  ברור  לי  היה  בארה”ב, 
על  יעבדו  בחו”ל  אנשינו  שגם  דורשת 
בהתאם,  שלנו.   Priority-ה מערכת 
את  להוביל  מידעטק  באנשי  בחרנו 
גילוי  תוך  זאת  עשו  והם  הפרוייקט, 
גמישות רבה לצרכינו והגעה למשרדינו 
באוהיו כאשר היה בכך צורך, לשביעות 
של  רצונם  ולשביעות  המלאה  רצוננו 

עובדי חברת הבת. 
נמצ אנו  ממש  אלו  בימים  דלמעשה, 

אתר  של  לאוויר  העלאה  בשלבי  אים 
הוא  גם  שפותח  חדש,   MarketGate
לשימוש  ומיועד  מידעטק,  ידי  על 

ומק קנדה  בארה”ב,  החברה  דלקוחות 
ה-  לאתר  יפעל במקביל  סיקו. האתר 

MarketGate הקיים שלנו”.

 רוית ברניב       צילום: יח"צ
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רועה בשדות זרים
 

מינהל מקרקעי ישראל פינה 
רועה שגידר לשימושו 100 

דונם בבעלות המדינה באיזור 
נהריה, וידרוש שלילת המענקים 

הכספיים אותם הוא מקבל 
מרשות המרעה 

ניסיון להשתלטות על אדמות מדינה 
קיבוץ  באיזור  דונם,   100 של  בהיקף 
פונה השבוע במסגרת פעולת  יחיעם, 
מקרקעי  מינהל  מפקחי  של  אכיפה 
בקר  עדר  בעל  הגבול,  מסיג  ישראל. 
השטח  אל  פלש  סנאן,  אבו  מהכפר 
בגדר  אותו  גידר  לחקלאות,  המיועד 
הבקר  עדר  את  בתוכו  ורעה  חשמלית 
מרעה  שטח  שברשותו  למרות   – שלו 

סמוך שהוקצה לו ע”י המינהל.
מסיג הגבול, פאהד פאעור, בעל עדר 

דבקר תושב הכפר אבו סנאן, החל לא
חרונה להשתמש בשטח למרעה עדרי 
הבקר שלו, ואף גידר את השטח בגדר 
ובניגוד  אישור  ללא  זאת  כל  חשמלית, 
לחוק הקובע עונש של עד שנת מאסר 

דבפועל למסיגי גבול על אדמות המדי
שב למרות  לשטח  פלש  פאעור  דנה. 

הנמצא  בשכירות  מרעה  שטח  רשותו 
בסמוך, שהוקצה לו כחוק ע”י המינהל.
דמפקחי מינהל מקרקעי ישראל, הא
המדי אדמות  על  על השמירה  דמונים 

החשמלית  הגדר  את  השבוע  פינו  נה, 
ולמאגר  לקדמותו  השטח  את  והחזירו 
הגישו  המפקחים  הציבורי.  הקרקעות 
מעלות,  במשטרת  תלונה  פאעור  נגד 

דבגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבי
מאסר  שנה  עד  שעונשה  פלילית  רה 

דבפועל. המינהל הודיע למשטרה ולמ
הוא  הגדר  הסרת  עם  כי  הגבול  סיג 
לפרות  האחריות  את  מעצמו  מסיר 

ששהו במתחם.
מפ מפנים  בה  השנייה  הפעם  דזוהי 

שזה  לאחר  פאעור,  את  המינהל  קחי 
פלש לאדמות מדינה. במינהל מקרקעי 
מחדש  לשקול  כעת  מתכננים  ישראל 
פאעור,  של  המרעה  חוזה  חידוש  את 

בנו המדינה.  לאדמות  פלישתו  דלאור 
לפ האפשרות  במינהל  תיבדק  דסף 

שישללו  מנת  על  המרעה  לרשות  נות 
מפאעור את המענקים הכספיים להם 

הוא זכאי כבעל חוזה מרעה בתוקף.
מדינה  לאדמות  הפלישות  “תופעת 
היא בלתי נסבלת”, אומר ישראל סקופ, 

דראש חטיבת השמירה על הקרקע בר
שות מקרקעי ישראל. “מפקחי המינהל 
ערוכים ומוכנים לפעול בנחישות כנגד 

לעצ לחמוס  המנסים  קרקע  דעברייני 
מם את קרקעות הציבור”.

קנט מחדשת את 
הביטוח בענפי הבקר 

לשנת 2013
בשנים האחרונות השיקה 

קנט שורה של תוכניות ביטוח 
חדשניות ומשודרגות, על מנת 
לתת מענה טוב ומקיף למגדלי 
הבקר. בעונה החולפת פיצתה 

קנט מגדלי בקר שניזוקו 
בלמעלה מ-13.5 מיליון ₪

בחק טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  דקנט, 
אלו  בימים  ומרחיבה  מחדשת  לאות, 
את תוכניות הביטוח עבור מגדלי הבקר  
בענפי  הביטוח  תוכניות   .2013 לשנת 
מודעות  מתוך  ופותחו  תוכננו  הבקר 
מגדלי  של  הייחודיים  בצרכים  והכרה 

ייצוב מהותי בהכנ ומאפשרות  דהבקר, 
דסות המגדלים במקרה של נזקים גדו
דלים. רק במהלך העונה החולפת פיצ

תה החברה את מגדלי הבקר בלמעלה 
מ-13.5 מיליון ₪, כאשר מתוכם שולמו 
כ- 12.5 מיליון ₪ בגין כ- 22,000 ראשי 
כילוי,   לאתר  ופונו  שמתו  לחלב  בקר 
וכ- 1.25 מיליון ₪ בגין כ-2,250 ראשי 

בקר מרעה שמתו ופונו לאתר כילוי.
של  שורה  החברה  השיקה  השנה    
תוכניות ביטוח חדשניות, על מנת לתת 

מענה טוב ומקיף למגדלי הבקר. 

ביטוח בקר לחלב ברפתות 
מגזע  לחלב  הבקר  ביטוח  לצד 
בשיתוף  שנעשה  ישראלי,  הולשטיין 

המכ בישראל,  החלב  לענף  דהמועצה 
בעדר,  והכילוי  הפינוי  עלויות  את  סה 
החלה קנט בהרשמה לביטוח המורחב 
של עדר הבקר לחלב ברפתות לשנת 
יוכלו  הביטוח  תוכנית  במסגרת   .2013

פר עבור  לבטח  לחלב  הבקר  דמגדלי 
העדר,  של  ערכו  את  גם  נמוכה   מיה 

ולא רק את הפינוי והכילוי. 

ביטוח בקר לבשר במרעה 
על פי נתוני החברה, מדי שנה מתים 
המרעה,  בשטחי  בקר  ראשי  כ-3,500 
הבקר  ממגדלי  חלק  שונות.  מסיבות 
מהשטח,  הפגרים  את  מלפנות  נמנעו 

בבי הכרוכות  הגבוהות  העלויות  דבשל 
צוע ההליך המורכב. השארת הפגרים 
של  לשורה  גורמת  המרעה  בשטחי 

ככל מחלות  הפצת  ובכללם  דנזקים, 
והתרבות של אוכלוסיית הטורפים  בת 
)בעיקר זאבים( ואוכלי הנבלות בשטחי 
לתקיפות  גורמת  זו  התרבות  המרעה. 
של עדרים ולפגיעה כלכלית במגדלים. 

תוכ את  החברה  הרחיבה  דהשנה 
לבשר  הבקר  עדר  עבור  הביטוח  נית 
המגדלים.  לבקשת  בהתאם  במרעה, 
בקר  פגרי  של  וכילוי  פינוי  ביטוח  לצד 

לתמיכה ממ הזוכה  דמשטחי המרעה, 
החקל משרד  של  מוגדלת  דשלתית 

ניתן השנה לרכוש  ופיתוח הכפר,  אות 
הבקר  בעדר  תמותות  כנגד  ביטוח  גם 
לבשר במרעה, שיכסה את ההפסדים 

בגין תמותת בקר בעדר. 
הרחבת הביטוח ורכישת ביטוח כנגד 
במרעה  לבשר  הבקר  בעדר  תמותות 
תעניק הגנה טובה יותר למגדל הבקר 
לעיתים  הגורמות  כנגד מחלות,  לבשר 
להוביל  יכולות  שאף  גדולות  לתמותות 

לדילול ניכר בעדר הבקר לבשר.

ביטוח בקר לבשר במפטמות
בתוכניות  ביותר  העדכני  החידוש 

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
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בעקבות  נולד  הבקר  בענפי  הביטוח 
את  ביטחו  שבעבר  המגדלים,  בקשות 
החלב.  מעדר  כחלק  הפיטום  עגלי 
לאור הצורך לתת מענה ייעודי למגדלי 
המפטמות, הודיעה לאחרונה קנט על 
ביטוח   - ביטוח חדשה  תוכנית  השקת 
ניתן  התוכנית  במסגרת  מפטמות.  
לרכוש ביטוח פינוי וכילוי לעדר.  יצויין  
ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי  זו  שבתוכנית 
עגלים  ובכללם:  המפטמה  עדר  לכל 
ועגלים  החלב  מעדר  עגלים  מיבוא, 

מעדר הבקר לבשר.

אפימילק מקיבוץ 
אפיקים תחלק מלגות 

לסטודנטים
על מחקרים לשיפור בריאות 

העדר ורווחת הפרה

אופיר אבסלנדר
אפימילק מקיבוץ אפיקים, המפתחת 
לניהול  ממוחשבות  מערכות  ומייצרת 

דבקר וצאן לחלב, תעניק מלגות לסטו
לשיפור  ועבודות  מחקרים  על  דנטים 

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

  

  

  

  

  

מימין: ערן לוין, סמנכ"ל פיתוח אפימילק, יוגב מגן, מקבל המלגה, ארז פלס )בנו של אלי פלס ז"ל( שעל שמו ניתנה המלגה ופרופ' ישראל רוזנבוים, ראש מחלקת 
מדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות    צילומים: נועה יוניש

  

  

  

  

  

חגית סלמון, מקבלת המלגה

בריאות העדר ורווחת הפרה.
פלס  אלי  של  לזכרו  יינתנו  המלגות 
ז"ל, מייסד החברה ומתווה דרכה במשך 
שנים רבות עד למותו הטראגי בתאונת 
1994. הם יינתנו לסטודנד  דרכים בשנת
דטים בפקולטה לחקלאות של האוניבר

סיטה העברית ובמדרשת רופין.  
בסטו תמיכה  על  החליטה  דהחברה 

החיים  בעלי  בתחום  מצטיינים  דנטים 
דמתוך הכרה בחשיבות הרבה של המח

תעשיית  של  ההצלחה  להמשך  קר 
הטכנולוגיות החקלאיות בישראל. 

בפקולטה  המלגות  חלוקת  טקס 
חמישי,  ביום  נערך  ברחובות  לחקלאות 
21 בפברואר. המלגות ניתנו לסטודנטים 
על עבודות שבדקו את השפעת תזונת 
מנגנוני  ועל  החלב  הרכב  על  הפרות 

אלימות של חיידקים בבלוטת החלב.
ביום  יערך  רופין  במדרשת  הטקס 
19 במרץ, ובמהלכו תהיה הרד  שלישי,
במהלך  החלב  רכיבי  מדידת  על  צאה 
החליבה ככלי לקבלת החלטות ברפת. 
אורחי הטקס יוזמנו לסיור ברפת "שביל 

דהחלב" בכפר ויתקין וברפת "חוף הש
דרון" בשפיים, שבהן מותקן הציוד המת

קדם של אפימילק.



ובעיקר אמינות!!! אמינות!!! אמינות!!!

XUV550 דגם גיטור

XUV855 דגם גיטור

HPX דגם גיטור

ג'ון דיר הירוקים שלא נגמרים !!!

• מנוע בנזין 16 כ"ס 570 סמ"ק, שתי בוכנות.
• מתלים נפרדים לעבירות גבוהה יותר ונסיעה רכה יותר.

.4x4 הנעה •
• נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.

• שלדה חזקה וקשיחה.
• מהירות נסיעה מקסימלית 45 קמ"ש.

• מנוע דיזל 25 כ"ס 854 סמ"ק, שלוש בוכנות.
• מתלים נפרדים לעבירות גבוהה יותר ונסיעה רכה יותר.

.4x4 הנעה •
• נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.

• שלדה חזקה וקשיחה.
• מהירות נסיעה מקסימלית 55 קמ"ש.

• מנוע דיזל 21 כ"ס 854 סמ"ק, שלוש בוכנות.
• סרן אחורי "חי" (כמו בטרקטור – 

    מקנה יכולות עבודה והעמסה גבוהות יותר).
.4x4 הנעה •

• נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.
• שלדה חזקה וקשיחה עם מפרק נדנדה במרכז 

    לריכוך הנסיעה.
• מהירות נסיעה מקסימלית 42 קמ"ש

 
    

• מהירות נסיעה מקסימלית 55 קמ"ש.

• מנוע דיזל 21 כ"ס 854 סמ"ק, שלוש בוכנות.

י.קמחי בע"מ מציגה
את סדרת טרקטורי המשא הייחודית של ג'ון דיר

אשר נותנת פתרונות גם לעבודה קשה
ומתמשכת וגם לשעות הפנאי.

* הכלים מתאפיינים במבנה הנדסי קשיח כמו שרק ג'ון דיר יודעת לייצר.
* נוחות והנדסת אנוש גבוהים.

* גמישות ורכות בנסיעה גם בשטחים קשים ומשובשים.
* עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

* חיסכון בעלויות נסיעה, טיפולים, ואחזקה שוטפת – עלות חלפים נמוכה 
  משמעותית בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

כפר הנגיד טל‘ 08-9421120, 08-9439294
פקס: 08-9421119, נייד-יוסי:050-8575530, יובל: 050-8575535

www.jkimchi.co.il  :אתר    info@jkimchi.co.il :דואל
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