משלוחות
ההתאחדות

משק הבקר והחלב 378

ד״ר מרינה גיפס

"יכולים להיות גאים
בענף שלנו"
המעבדה המרכזית לחלב נחשבת
לאחת מהטובות בעולם ומנהלת
המעבדה ,ד"ר מרינה גיפס מקפידה
שכך גם יהיה בעתיד •
בראיון שערכנו איתה אומרת לנו
ד"ר גיפס "חלב איכותי הוא קודם כל
אינטרס של הרפתן" •

ראובן זלץ

המשימה העיקרית במעבדה המרכזית לחלב של התאחדות
מגדלי הבקר היא לספק לכל הענף שירותי בדיקת חלב
באיכות הגבוהה ביותר במהירות וביעילות כך אומרת לנו
מנהלת המעבדה ד"ר מרינה גיפס .פעילות המעבדה מתנהלת
במתכונת דומה שנים רבות ,כ 80%-מהבדיקות מבוצעות עבור
ביקורת החלב ,כ 20-בדיקות עבור מחלבות לקביעת תשלום
החלב ,ובנוסף בדיקות עבור חוקרים ,לקוחות פרטיים ,מגדלי
צאן ,רפתנים מחוץ לספר העדר .מתוך מיליון וחצי דגימות
שנבדקות כל שנה ,כ 40,00-נבדקות לספירת חיידקים כללית
אוטומטית ,וכל השאר לבדיקת רכיבים (שומן ,חלבון ,לקטוז,
אוריאה) וספירת תאים סומטים.

הדרך שלנו לשרוד
בעולם הקיים היא רק
באמצעות האיכות
שלנו ושל המוצר
שאנחנו מייצרים.
איכות החלב בארץ
היא ללא ספק טובה
מרוב מדינות העולם

המעבדה מבצעת גם בדיקת קזאין ופרופיל חומצות שומן
למטרות מחקר .הקזאינים הם קבוצת החלבונים האחראים על
התגבנות החלב ,בבדיקת פרופיל חומצות שומן אנו בודקים 3
חומצות שומן (אולאית ,סטארית ופלמיטית) ו 4-קבוצות של
חומצות שומן :רוויות ,בלתי רוויות ,רב בלתי רוויות ,חד בלתי
רוויות) .פרופיל חומצות השומן משמש חוקרים בתחום ההזנה
וחקר המחלות המטבוליות של מעלי גירה.

מה לדעתך הדבר הייחודי בענף?

"השילוב ושיתוף הפעולה בין המערכות השונות בענף,
התאחדות ,מחלבות ,מועצת החלב ,חקלאית ,שיאון ,וכו',
בסיס הנתונים המרכזי האדיר של ספר העדר ,והנגישות של
כל רפתן לנתונים באמצעות ה"נעה" הם מציאות ייחודית
לענף הרפת בישראל"

והמעבדה?

"אנחנו חלק מקבוצה גדולה של מעבדות במדינות המפותחות
במסגרת ארגון הIDF, (International Dairy Federation(-

יש לנו מוצר נהדר .ד"ר גיפס
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העובדת על פי תקנים משותפים הנכתבים על ידינו לטובת
איכות הבדיקות ודיוקם .אנחנו נחשבים למעבדה טובה
ואיכותית ברמה בין לאומית .היתרון שלנו כמעבדה ישראלית
הוא גם בניסיון אישי שלי הן כרפתנית והן כאשת מעבדה,
קשר ישיר בינינו לבין הרפתנים ,הבנת התהליך מהולדת
העגלה ועד שהחלב מגיע לצרכן .אנו בקשר מתמיד עם מבקרי
המשקים של המחלבות המלווים את הרפתן והם עובדים צמוד
אתנו.

ד"ר גיפס תעודת זהות

מרינה עלתה מאיטליה לפני  39שנים ,הייתה בעבר
רפתנית בקיבוץ סאסא ומרכזת רפת בקיבוץ יהל.
לימודי תואר ראשון ושני בחקלאות ,עבודה במכון
וטרינרי במשך  10שנים .דוקטורט ברוקחות וטרינרית.
במעבדה עשרה עובדים ואם תשאלו את ד"ר גיפס ,הרי
שתענה כי משימתה העיקרית כעת ,היא רווחתם של
העובדים ודאגה למשכורות ראויות.

מצב הענף היום כפי שאת רואה אותו?

"תראה ,אנחנו נמצאים בעולם שמשתנה ולא נוכל לשנות
את זה .הדרך שלנו לשרוד בעולם הקיים היא רק באמצעות
האיכות שלנו ושל המוצר שאנחנו מייצרים .איכות החלב
בארץ היא ללא ספק טובה מרוב מדינות העולם .עצם
העובדה שאנחנו פועלים בענף המתוכנן שומרת על הענף
אך נצטרך כנראה להמשיך ולעשות התאמות גם בעתיד.
בסך הכל אני בהחלט יכולה לומר כי משק החלב בישראל
מפוקח ונמצא במצב טוב מאוד ,אנו פועלים על פי התקנים
המחמירים ביותר בעולם והרפת הישראלית נחשבת לאחת
מהמתקדמות .צריך להבין כי חלב איכותי הוא קודם כל
האינטרס הראשון של הרפתן"

על השנאה לחלב .כל העניין אינו מבוסס מדעית ,אין מה
להתווכח איתם ,צריך לפרסם את המחקרים הרציניים
ומבוססים מדעית ,כפי שעושים היום ,ולכבד את מי לא
מעוניין לצרוך מוצרי חלב .אין שום מחקר רציני המוכיח
שחלב ומוצרי חלב מזיקים לבריאות ,נהפוך הוא ,יש המלצות
של ארגון הבריאות העולמי הקורא לצריכה מאוזנת של
מוצרי חלב .אני שמחה שהילדים שלי צרכו מוצרי חלב וכך
גם נכדיי .בגדול אנחנו יכולים להיות רק גאים בענף שלנו,
במעבדה שלנו ובאיכות המוצר"

כמי שלמדה והתמחתה ברוקחות ומה את
אומרת על הגל נגד אכילת חלב?

״מדובר באופנה ובאנשים אינטרסנטים העושים קופה

אם לא תבדוק ,איך תדע?
קידוח בבלות
ואיסוף מכל הארץ

[]43
11/18/15 9:54 PM

��� ����� ���� "������ ����� ���� ���� ����".indd 43

