
רי, תל יוסף "הפרה הירוקה"  יצירת האמנות של עקיבא צו

אוקטובר 2013חוברת 366ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל

cover#366.indd   1 10/31/13   4:00 PM



3

פינת העורך

להרים את הראש מחדש

עורך אחראי: יוסי מלול טל. 052�2412589
hmb-malul@icba.org.il :דואר אלקטרוני

התאחדות מגדלי בקר בישראל: פארק התעשייה קיסריה 3088900 	•
www.icba.org.il :ת"ד 3015 טל. 04�6279700 פקס. 04�6273501, אתר  

הפקה ומודעות: ש.נ.אר מדיה ומידע בע"מ טל. 03�6959352 פקס. 03�6956116 	•
דואר אלקטרוני: snercom@inter.net.il •	אין המערכת אחראית לתוכן המודעות   

המאמרים ומודעות הפרסומת הם על דעת הכותבים בלבד ואינם משקפים  	•
את דעת המערכת

קופה ממש לא קלה עברנו יחד בשני� האחרונות... ת
נדמה לפעמי� שאנחנו במרכז המטרה וכול� יורי� 

עלינו.
נכו�, "מתווה לוקר" תפ	 אותנו בהפתעה ומאיי� לשחוק 
את הכנ	ותינו, 	ת� כ�, מבלי להבטיח שזה ג� יגיע לצרכ�.
בתו�  מהענ�  יצאו  משפחתיי�  רפתני�  ל-100  מעל  נכו�, 
כואב  וזה  מעולי�  רפתני�  ממש  וחלק�  אחדי�  חודשי� 

ומצער עד מאוד.
"המזהמי�"  לרשימת  אותנו  הכני	ה  המי�  רשות  נכו�, 

והחליטה להטיל עלינו קנ	ות בלתי אפשריי�.
חושבי�,  ה	ביבה  הגנת  שאנשי  לפעמי�  נדמה  נכו�, 
שאפשר לייצר חלב מבלי לקבל ג� את תוצרי הלוואי של 

בעלי החיי� - זבל ושפכי�.
יש מצב רוח שפו�, ה� חשי� חו	ר  נכו�, שלחלק מאתנו 
הנרחבת  החקיקה  א�  על  בעתיד,  ביטחו�  וחו	ר  ודאות 

למע� הענ�.

אפשר להבי� את כל אלה שמרגישי� כ�, א� חשוב שנ	תכל 
קדימה באופטימיות ובהרבה תקווה. 

שמהווה  ואיכותי  ב	י	י  מזו�  מוצר  מייצרי�  אנחנו 
"המגמות  א�  על  האוכלו	ייה,  כל  בתזונת  מרכזי  מרכיב 

הטבעוניות" שנשמעות בקול ר�.
ובכ�  אנחנו שותפי� בשמירה על כל הפריפריות בישראל 

מחזקי� את צביונה וביטחונה של המדינה.
אנחנו צובעי� את האר� בירוק בשטחי המ	פוא הגדולי�, 

בחור� וג� בקי�.
שלה�,  הלוואי  מתוצרי  המזו�  מפעלי  את  מנקי�  אנחנו 

שבלעדי הפרה לא היה מה לעשות את�.
אנחנו ענ� החלב הכי בעול�, שכל מדינאי גאה בו ב	יוריו 
חוזר  הוא  כאשר  אותנו  שוכח  (ולעתי�,  המתוקשרי� 

ארצה).

.�חשוב להרי� את הראש ולה�תכל קדימה בביטחו
בואו נפיק את הטוב האפשרי מהמצב שנוצר.

אלה שנשארו בענ� יוכלו לגדול בקצב מוא� יותר, להשקיע 
בהדרגה, להתייעל, בתקווה ג� להרוויח יותר. 

הרשויות  את  מעלינו  לה	יר  כדי  בנחרצות  פועלי�  נציגנו 
שמחפשות אותנו.

את  להגדיל  כדי  יכולתה,  ככל  עושה,  החלב  תעשיית 
ג� את היק� הייצור שלנו. המחלבות  צריכת החלב ואתה 
את  להגדיל  כדי  משמעותיי�,  בהיקפי�  משקיעות,  א� 

פוטנציאל הייצור בתחומי� שוני�.
ולעידוד  להדרכה  המאמצי�  את  מגבירי�  המו	דות 

החוליות החלשות שבתוכנו.

כל זה ועוד, נותני� לנו תקווה שעברנו את הימי� שעשו 
לנו מצב רוח וכיו� אנחנו יכולי� להרי� את הראש מחדש 

ולה�תכל קדימה ע� הרבה תקווה וחיוכי�.

יוסי מלול
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שיווק בע"מ

הגודל 
כן קובע 

C.M.P IMPIANTI ITALY מאווררי תקרה מתוצרת
חברת C.M.P IMPIANTI ITALY הינה החברה המובילה בייצור והתקנה של מאווררי תקרה באירופה, המשמשים 

לאוורור וצינון בעלי חיים, לייבוש המרבץ ולמניעת היתגודדות.
זאת בעבודה משותפת עם וטרינרים ומומחים בתחום צינון בע"ח באירופה.

מאווררי C.M.P IMPIANTI ITALY מצוידים במנועים מתקדמים וחסכוניים בצריכת חשמל, המערבלים כמות גדולה של 
אוויר בעזרת שטח כנף גדול. המאווררים שקטים במיוחד וחסכוניים באנרגיה.

המאווררים משווקים בקטרים של 4 ועד 7 מטרים.

 חברת הרמן שיווק בע"מ הינה המשווקת הבלעדית של חברת C.M.P IMPIANTI ITALY בישראל

הרמן שיווק בע"מ
מושב באר טוביה
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ועוד בחוברת:

הכפר הירוק � בלב הכרך הסואן
בלב הכר� הגדול של גוש ד� שוכנת פנינה ירוקה שנקראת ג� "הכפר הירוק" - שטח של כמה אלפי דונמי� ירוקי� ובה� בית 	פר חקלאי ע� ענפי� חקלאיי� 
וג� רפת ומחלבה כפרית. השילוב הזה הביא אותי להיענות להזמנתו של דני אשר, מנהל הרפת, לביקור באתר שנבחר על ידי מועצת החלב לארח בשני� 

האחרונות את חגיגות "שמחת החלב".  עמוד 24

חוקר מקורי בענף הבקר � פרופ' אליעזר אייזנבוד
לא תמיד יש לנו פרגו� עמוק ומכל הלב לעמית בענ� בכלל ובמערכת המחקר בפרט. פרופ' אייזנבוד שעלה לאר� מליטא והשתלב במחקר ובתעשייה, מציג את 

העשייה הברוכה ורבת השני� של חבר לענ� - ד"ר אפרי� מל�, שיצא לאחרונה לגמלאות - יישר כוח והרבה בריאות לאליעזר ולאפרי�. עמוד 80

תמונת השער - "הפרה הירוקה" - יצירת האמנות של עקיבא צורי, מנהל הרפת בתל יו	�.

שתהיה לכולנו קריאה נעימה ומהנה!
                                                                             המערכת

מה בחוברת?

מוסף החוברת
שבעים שנה לאסון הרפתנים בכנרת

מבי�  היה  ה	יפור.  את  הדחיקו  שני�  עשרות 
רפתני� טבעו   11 העניי� שבו  על  לדבר  כנראה 

למוות בכנרת.
בחול מועד 	וכות האחרו� התקיי� אירוע זיכרו� 
דודי  - 70 שנה לא	ו� הרפתני� בכנרת.  מרגש 
רכלב�קי מכפר יהושע, התעקש לזכור את אביו 
מרשימה  חיפוש  עבודת  עשה  חבריו,  כל  ואת 
שהיה  מה  כל  את  שחזר  שהתקיי�  והאירוע 
ש�, בא	פה הכללית של התאחדות מגדלי בקר 

בדגניה א'.
לאנשי�  רבה  בהערכה  מביאי�,  אנחנו 
ולהי	טוריה, את 	יפור המעשה וג� את הרקע 

הכללי לתקופה ולמאפייני� שלה.
עמוד 35

ליטר חלב לא נשפך
- 	דרה  לוח השנה  על  הייתה כתובה  ה	כנה 
שלנו.  תשרי  בחודש  רצופי�  חג  ימי  של 
והמחלבות  חלב  לייצר  ממשיכות  הפרות 
	גורות לקליטה. האיו� של שפיכת חלב היה 
מוחשי מאוד. א� לא - התארגנות יעילה ע� 
טובה  יח	י�  מערכת  ומפורט,  מוקד�  תכנו� 
נזרי  יחיאל  של  בריכוזו  הדדית,  והתחשבות 
וזורמת  מתנובה, הובילו לקליטת חלב שקטה 

- ליטר חלב לא נשפ�!
עמוד 12

רפת קטנה במושב הזורעים
המגוו� הגדול שקיי� במשק המושבי-משפחתי 
הרבה  וג�  הרפתות  	וגי  כל  את  בו  שיש  מעיד 

	יפורי� מרתקי�. 
דוגמה אחת לשינוי מהותי בניהול הרפת, בליווי 
לתוצאות  מביא  נחוש,  וביצוע  צמוד  מקצועי 
שמשתפרות כל העת. כ� הגענו לשותפות מנדל 
ע� החת� שמעו� רווח במושב הזורעי�, שנמצא 
באחד המקומות החמי� ביותר - במזרח הגליל 
התחתו� מול בית החולי� פורייה שליד טבריה. 

חיי� מנדל ושמעו� רווח עושי� את העבודה.
עמוד 30
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ועוד בחוברת:

הכפר הירוק � בלב הכרך הסואן
בלב הכר� הגדול של גוש ד� שוכנת פנינה ירוקה שנקראת ג� "הכפר הירוק" - שטח של כמה אלפי דונמי� ירוקי� ובה� בית 	פר חקלאי ע� ענפי� חקלאיי� 
וג� רפת ומחלבה כפרית. השילוב הזה הביא אותי להיענות להזמנתו של דני אשר, מנהל הרפת, לביקור באתר שנבחר על ידי מועצת החלב לארח בשני� 

האחרונות את חגיגות "שמחת החלב".  עמוד 24

חוקר מקורי בענף הבקר � פרופ' אליעזר אייזנבוד
לא תמיד יש לנו פרגו� עמוק ומכל הלב לעמית בענ� בכלל ובמערכת המחקר בפרט. פרופ' אייזנבוד שעלה לאר� מליטא והשתלב במחקר ובתעשייה, מציג את 

העשייה הברוכה ורבת השני� של חבר לענ� - ד"ר אפרי� מל�, שיצא לאחרונה לגמלאות - יישר כוח והרבה בריאות לאליעזר ולאפרי�. עמוד 80

תמונת השער - "הפרה הירוקה" - יצירת האמנות של עקיבא צורי, מנהל הרפת בתל יו	�.

שתהיה לכולנו קריאה נעימה ומהנה!
                                                                             המערכת

מה בחוברת?

מוסף החוברת
שבעים שנה לאסון הרפתנים בכנרת

מבי�  היה  ה	יפור.  את  הדחיקו  שני�  עשרות 
רפתני� טבעו   11 העניי� שבו  על  לדבר  כנראה 

למוות בכנרת.
בחול מועד 	וכות האחרו� התקיי� אירוע זיכרו� 
דודי  - 70 שנה לא	ו� הרפתני� בכנרת.  מרגש 
רכלב�קי מכפר יהושע, התעקש לזכור את אביו 
מרשימה  חיפוש  עבודת  עשה  חבריו,  כל  ואת 
שהיה  מה  כל  את  שחזר  שהתקיי�  והאירוע 
ש�, בא	פה הכללית של התאחדות מגדלי בקר 

בדגניה א'.
לאנשי�  רבה  בהערכה  מביאי�,  אנחנו 
ולהי	טוריה, את 	יפור המעשה וג� את הרקע 

הכללי לתקופה ולמאפייני� שלה.
עמוד 35

ליטר חלב לא נשפך
- 	דרה  לוח השנה  על  הייתה כתובה  ה	כנה 
שלנו.  תשרי  בחודש  רצופי�  חג  ימי  של 
והמחלבות  חלב  לייצר  ממשיכות  הפרות 
	גורות לקליטה. האיו� של שפיכת חלב היה 
מוחשי מאוד. א� לא - התארגנות יעילה ע� 
טובה  יח	י�  מערכת  ומפורט,  מוקד�  תכנו� 
נזרי  יחיאל  של  בריכוזו  הדדית,  והתחשבות 
וזורמת  מתנובה, הובילו לקליטת חלב שקטה 

- ליטר חלב לא נשפ�!
עמוד 12

רפת קטנה במושב הזורעים
המגוו� הגדול שקיי� במשק המושבי-משפחתי 
הרבה  וג�  הרפתות  	וגי  כל  את  בו  שיש  מעיד 

	יפורי� מרתקי�. 
דוגמה אחת לשינוי מהותי בניהול הרפת, בליווי 
לתוצאות  מביא  נחוש,  וביצוע  צמוד  מקצועי 
שמשתפרות כל העת. כ� הגענו לשותפות מנדל 
ע� החת� שמעו� רווח במושב הזורעי�, שנמצא 
באחד המקומות החמי� ביותר - במזרח הגליל 
התחתו� מול בית החולי� פורייה שליד טבריה. 

חיי� מנדל ושמעו� רווח עושי� את העבודה.
עמוד 30
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על הפרק

כנ	תי לחודש השלישי של עבודתי בהתאחדות ונית� כבר לומר על נ
היותי נהנה. יש אנשי� האומרי� זה יעבור לי ואני עונה חזרה - זה 

תלוי ג� בכ�..

זהו הענ� שלנו - כמעט אל� מגדלי�, אבל ע� 20 אל� דעות ותפי	ות 
עול�, בעיניי הדבר משדר אכפתיות, מחויבות ואחריות.

ובכל  אחוז  ב-99  הכול  על  מ	כימי�  ב	ו�  כולנו  פע�,  לא  אמרתי 
של  ביותר  הגדול  מהאויב  מגיע  מו	כ�,  הלא  הבודד,  האחוז  הנושאי�. 
ביותר  הרועש  שהוא  זה  באחוז  הבעיה  והאגו.  השליטה  יצר   - כולנו 
בי�  האיזו�  שמירת  ע�  ההתע	קות  ולכ�  ביותר,  המזיק  ג�  ומני	יו�, 
אחוז זה לשגשוג הענ�, ואי� לי מילה אחרת לתאר את הענ� שלנו, היא 

משמעותית כמעט על ב	י	 יומי.

קחו את החודש האחרו� והבא אחריו כדוגמה:
עבודה  נעשתה  שאלה.  ב	ימ�  עמדה  ב-2014  המכ�ות  חלוקת 

בהתאחדות והוחלט לחלק 30 מיליו� ליטר.

הצלחנו  החקלאות,  משרד  של  הי	טורית  עקשנות  מול   - השותפויות 
לאפשר שותפויות אמת ע� שינוי תקנות חוק החלב.

הוג�  מתווה  להעמיד  בטוח,  אבל  לאט  מתחיל  "אימתנו",  לוקר  מתווה 
לראיה, חלוקת מכ	ות במהל�  לפי הצרכי�.  אנו מחוללי� שינויי�  ובו 
הרפתות  בעלי  ליטר,  אל�  ל-700  מתחת  המכ	ה  לבעלי  ג�   2014
בכבוד,  פורשי�  ובעיקר  מ	ודר  באופ�  כ	פ�  את  מקבלי�  הפורשי� 
כל 	עי� במתווה הקיי� שיש בו עיוות, הפוגע באופ� רוחבי משמעותי 
בענ�, ישונה במשא ומת� ובצורה מבוקרת. כל 	כו� כ	� שנותר במתווה 
יושקע בתבונה ברפתות ובעיקר בקטנות - זאת גישתי ואלח� עליה בכל 

מחיר! עשרה מיליו� ₪ הראשוני� כבר "נצבעו" למטרה זו.

בואו נודה על האמת, את נושא השפכי� שמנו בצד ולא טיפלנו בצורה 
המיטבית והבשורה על יישו� התקנות תפ	ה את כולנו בלח� גדול וג� 
פה הגענו לה	דר הוג� ומקובל ע� המדינה. חלקנו בה	דר, להיות שותפי 

אמת במציאת הפתרו� וכ� נעשה.
התוצאות הכלכליות של רוב הרפתות מציונות ואי� צור� לה	תיר זאת. 
ולתמו� בה�  נמצא את הדר� הרוחבית לטפל  יותר,  ברפתות החלשות 

ומצד שני אני קורא לרפתני�, ע� התוצאות הפחות טובות - יש יועצי� 
"ויישרו קו" ע�  ויש התאחדות מגדלי בקר - פנו לכל גור�  בכל תחו� 

הענ� כולו.

ותקציב  תכנית  מדיניות,  בבניית  עו	קי� בהתאחדות,  אנו  בימי� אלו, 
לשנת 2014. התחייבתי לתהליכי� שקופי� ולטובת זאת, הקמתי מ	פר 
צוותי עבודה בנושאי� שוני� כגו� דור המש�, כ	פי�, א	טרטגי. במהל� 
דצמבר יוגשו המלצות להנהלה ולהערכתי חלק� הגדול יגיע ליישו� החל 

משנת 2014. 

כמוכ�, התאחדות מתחילה בכמה שיתופי פעולה בנושא ביטחו� חקלאי, 
תכנו� לאטרקציה תיירותית של ענ� הרפת, ובניית עתודה של עובדי רפת 
של עולי� חדשי� - כל הפרויקטי� ע� משרדי ממשלה וגופי� אחרי� 

והמימו� כולו מגיע ממשרדי הממשלה.

אי�  המש�".  "דור  הנו  כני	תי  מאז  אותי  שמטריד  המרכזי,  הנושא 
להתאחדות  כוונה להיות חלק מעוד צוותי� או כותרות של גופי� שוני� 
ומידית  מקצועית  רצינית,  בצורה  להתחיל  זה, אלא  בעניי�  המתע	קי� 
לייש� המלצות ושיתופי פעולה שוני� ובעיקר, לראות תוצאות בשטח. 
בעיניי זה האויב הגדול ביותר של הענ� וג� בתו� התאחדות דרוש בדק 

בית בנושא זה מהיבטי� שוני�.

נושא נו	� הנו "הדרכה", אני לומד את הקיי� בהתאחדות ובכל הגופי� 
הקשורי�. ההתאחדות הנה גו� שנות� שירות וחובה עלינו לבדוק הא� 
אנחנו מבצעי� את העבודה נכו� וטוב, באופ� המיטבי ביותר, וג� בקשר 

ע� הגופי� האחרי� (מועצת החלב, שה"מ, מאל"ה).

אוקטובר,  במהל�  הבאה,  בשנה  יער�   2014 לשנת  הבקר  מגדלי  כנ� 
בשיתו� כנ	 IDF  התלבטות הייתה לא פשוטה וא� מורכבת, אבל ב	ופו 
החלב  מועצת  להצעת  ולהיענות  החלטה  לקבל  חובה  הייתה  דבר,  של 

ונותר לאחל לכולנו בהצלחה.  

אביתר דותן

מזכיר התאחדות מגדלי הבקר
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על הפרק

כנ	תי לחודש השלישי של עבודתי בהתאחדות ונית� כבר לומר על נ
היותי נהנה. יש אנשי� האומרי� זה יעבור לי ואני עונה חזרה - זה 

תלוי ג� בכ�..

זהו הענ� שלנו - כמעט אל� מגדלי�, אבל ע� 20 אל� דעות ותפי	ות 
עול�, בעיניי הדבר משדר אכפתיות, מחויבות ואחריות.

ובכל  אחוז  ב-99  הכול  על  מ	כימי�  ב	ו�  כולנו  פע�,  לא  אמרתי 
של  ביותר  הגדול  מהאויב  מגיע  מו	כ�,  הלא  הבודד,  האחוז  הנושאי�. 
ביותר  הרועש  שהוא  זה  באחוז  הבעיה  והאגו.  השליטה  יצר   - כולנו 
בי�  האיזו�  שמירת  ע�  ההתע	קות  ולכ�  ביותר,  המזיק  ג�  ומני	יו�, 
אחוז זה לשגשוג הענ�, ואי� לי מילה אחרת לתאר את הענ� שלנו, היא 

משמעותית כמעט על ב	י	 יומי.

קחו את החודש האחרו� והבא אחריו כדוגמה:
עבודה  נעשתה  שאלה.  ב	ימ�  עמדה  ב-2014  המכ�ות  חלוקת 

בהתאחדות והוחלט לחלק 30 מיליו� ליטר.

הצלחנו  החקלאות,  משרד  של  הי	טורית  עקשנות  מול   - השותפויות 
לאפשר שותפויות אמת ע� שינוי תקנות חוק החלב.

הוג�  מתווה  להעמיד  בטוח,  אבל  לאט  מתחיל  "אימתנו",  לוקר  מתווה 
לראיה, חלוקת מכ	ות במהל�  לפי הצרכי�.  אנו מחוללי� שינויי�  ובו 
הרפתות  בעלי  ליטר,  אל�  ל-700  מתחת  המכ	ה  לבעלי  ג�   2014
בכבוד,  פורשי�  ובעיקר  מ	ודר  באופ�  כ	פ�  את  מקבלי�  הפורשי� 
כל 	עי� במתווה הקיי� שיש בו עיוות, הפוגע באופ� רוחבי משמעותי 
בענ�, ישונה במשא ומת� ובצורה מבוקרת. כל 	כו� כ	� שנותר במתווה 
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ע� הגופי� האחרי� (מועצת החלב, שה"מ, מאל"ה).
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אביתר דותן

מזכיר התאחדות מגדלי הבקר
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החלב שלנו
מתוך הודעת מועצת החלב 13.10.2013

אומדן ייצור חלב בקר בשנת 2013 
ליטרי�. האומד�  יעמוד על כ-1.36 מיליארד   2013 ייצור חלב בקר בשנת 
מבו		 על מודל 	פר העדר ונתוני� בפועל של קבלת חלב בחודשי� ינואר-
מ"ל  כ-16  של  בגידול  מדובר  	ופיי�).  אינ�  	פטמבר  (נתוני  	פטמבר 
ליטרי� (1.2%) ביח	 לאשתקד (1,344 מ"ל). גידול זה הוא למרות הנ	יגה 
של כ-6 מיליו� ליטרי� (0.9%) שנרשמה במחצית הראשונה של השנה ביח	 
לתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, במחצית השנייה של 2013 צפוי גידול 
ביח	 לתקופה המקבילה אשתקד של כ-22 מיליו� ליטרי� (3%). גידול זה 
היומית  וה� מהגידול בתנובה  ה� מהגידול שנרש� במ	פר החולבות  נובע 

לנחלבת ביח	 לאשתקד. 

איור 1. אומד� ייצור חלב 2103 - אלפי ליטרי�

ענף החלב בשנת 2025 
ארו�-  לטווח  ובתכנוני�  בתחזיות  עו	ק  החלב  מועצת  של  פנימי  צוות 
לשנת 2025. ענ� החלב, כענ� מרכזי ומתוכנ�, חייב לע	וק ג� בא	טרטגיה 

לטווחי� אלו. 
בצוות עלו הנקודות הבאות:

מאפייני הביקוש לחלב ולמוצריו והיקפו וגורמים העשויים להגדיל את   •
הביקושי� או עלולי� לדכא אות�.

פוטנציאל הגידול בייצור החלב והגורמים המגבילים את גידול ההיצע.  •
הסביבה העולמית - עלויות ייצור, מחירי תוצרת חלב, מחירי תשומות,   •

כללי ה	חר העולמי, הביקוש וההיצע העולמי לחלב ומוצריו ועוד.
הסביבה הרגולטיבית, בהקשר זה נבחנה השפעת ביטול המכסות באיחוד   •
באיחוד האירופי  ביטול המכ	ות  על  הדיוני�   .(2015 (אפריל  האירופי 
נקבעה  היא  ההחלטה  שהתקבלה  לאחר   ,(2006-2001) שני�   6 ארכו 
שנמש�  במהל�  מדובר  כלומר,   (2014-2007) שני�   8 במש�  ליישו� 
למעלה מ-14 שני�. לאור מרווחי זמ� אלו ולאור העובדה כי המ	גרת 
החוקית של ענ� החלב הו	דרה ב-2011 (חוק תכנו� משק החלב) הרי 

שהנחת העבודה שלנו היא כי ב-2025 ענ� החלב ימשי� יתנהל במ	גרת 
של תכנו� מרכזי. 

	וכ� כי דיוני� חשובי� אלו יימשכו ויורחבו למעגלי� נו	פי� - מחלבות, 
יצרני�, 	פקי תשומות, משרדי ממשלה וכד' . 

דור ההמשך  
כיעד  רואה  החלב  מועצת  רב.  זמ�  מזה  אותנו  מע	יק  ההמש�  דור  נושא 
ברפתנות  לע	וק  ימשי�  אשר  החדש  הדור  ושימור  טיפוח  את  א	טרטגי 
ויבחר בענ� החלב כמקצוע המועד� עליו וכייעוד תע	וקתי. הנושא נבח� 
מהיבטי� רבי� וא� הונחו ו	ומנו אבני הי	וד של היעדי� והדרכי� לטיפול 
משמעותית.  התקדמות  שעה  לפי  מנעו  רבי�  שמכשולי�  אלא  ב	וגיה, 
מכיוו� שאי� בכוונתנו להרפות וכאמור אנו רואי� את 	וגיית דור ההמש�, 
ענ� החלב,  מונח  ובמיוחד במגזר המשפחתי, כאחד מהתשתיות שעליה� 
על  המושבי�,  תנועת  ע�  ביחד  משותפי�,  ופעולה  חשיבה  צוותי  הקמנו 
עד  התהלי�  הנעת  את  שמנעו  מכשולי�  לאות�  פתרונות  למצוא  מנת 
היו�. בכוונתנו, באיחוד כוחות, למצוא את הפתרונות וליישמ� מיד בשני� 
הקרובות, על מנת להבטיח את המשכיות ענ� החלב, כענ� מבטיח וכמקור 

פרנ	ה אטרקטיבי לעו	קי� בו.

הוועדה האירופאית לבדיקת חלב ומוצריו לייצוא 
האיחוד  מדינות  מטע�  ועדה  לאר�  מגיעה  ל-5.12  ועד   24.11 בתארי� 
האירופאי, אשר מטרתה לבדוק את שרשרת ייצור החלב ומוצריו המיועדי� 
ובדירי�,  ברפתות  ובדיקות  ביקורי�  יבוצעו  הבדיקה,  במ	גרת  לייצוא. 
תהלי�  יבוקר  וכ�  לחלב  במעבדות  החלב,  הובלת  במערכת  במחלבות, 
הפיקוח הווטרינרי על משק החלב. מועצת החלב מעמידה את עצמה לטובת 
הצלחה  הביקור.  ולהצלחת  למימוש  הנדרש  בכל  הווטרינריי�  השירותי� 
חייבי�  בכ�  המעורבי�  וכלל  באר�  החלב  לענ�  והכרחית  חשובה  הנה  זו 

באיחוד הכוחות ליישו� מטרה זו.

תרגיל ניהול סיכונים 
השנה  יתקיי�  	יכוני�"  "ניהול  בנושא  החלב  מועצת  של  השנתי  התרגיל 
במ	גרת  הציבור,  לבריאות  ה	פר  בית  תל-אביב,  אוניבר	יטת  בשיתו� 
בתחילת  יתקיי�  התרגיל  מזו�.  בטיחות  יהיה  הנושא  לרפואה.  הפקולטה 

ינואר, הודעה מדויקת תתפר	� בקרוב. 

במחלבות  פסטור  ויסודות  החלב  בטיחות  קורס 
משק  

החלב  בטיחות  בנושא  נו	�  קור	  פתיחת  על  להזכירכ�  מבקשי�  אנו 
מ	פר  הקרוב.  נובמבר  בחודש  שיתקיי�  משק  במחלבות  פ	טור  וי	ודות 

 !המשתתפי� מוגבל, הקדימו להירש�

מועצת החלב
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 !המשתתפי� מוגבל, הקדימו להירש�
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תקנות מחיר המטרה אושרו

למרות שוועדת הכלכלה אישרה להפחית את מחיר המטרה של החלב ב�1.7 אגורות כבר באוקטובר � 
מחיר המטרה צפוי לעלות בכ�6 אגורות.

ח"כ וקנין: הרפתנים לא אשמים במחירי מוצרי החלב � אבל הם שילמו את המחיר; מנכ"ל מועצת החלב 
התייחס למחסור הצפוי בסוכות: "המחסור יהיה נקודתי ויימשך יום או יומיים"

הודעה של ועדת הכלכלה באתר הכנסת 16.9.2013

מועצת החלב

ועדת הכלכלה של הכנ	ת אישרה היו� תקנות העו	קות במנגנו� לעדכו� 
המחירי� המזעריי� של ליטר חלב (מחיר המטרה) וכ� עדכו� 	כומי ההיטל 
יצחק  ח"כ  התייח	  הדיו�  בפתח  החלב.  למועצת  החלב  יצרני  שמשלמי� 
וקני�, שעמד בראשות הישיבה, לפר	ומי� לפיה� מחיר המטרה של החלב 
דווקא יעלה בראשית אוקטובר וכ� לפר	ומי� בדבר מח	ור צפוי במוצרי 

חלב ב	וכות, ודרש ה	ברי�. 
כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל שביצעה את החישוב של מחיר המטרה, 
רחל בורשוק, אמרה כי מחיר המטרה צפוי לעלות בתחילת אוקטובר בכ-6 
שאושרה  אגורות   1.7 של  הצפויה  ההפחתה  את  כוללת  והעלייה  אגורות, 
כחלק ממתווה לוקר. מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי, התייח	 למח	ור 
הצפוי במוצרי חלב ואמר כי הוא נובע מכ� שהשבוע הצטמצמו ימי העבודה 

בגלל חג ה	וכות. 
ע� זאת הבהיר דרורי כי "המחלבות נערכו מראש ע� מלאי�, אול� מדובר 
אולי  ויימש�  נקודתי  יהיה  המח	ור  קצרי�.  שלה�  המד�  שחיי  במוצרי� 
יו� או יומיי�". דרורי א� הו	י�, כי עד היו� פרשו כ-100 רפתני� קטני� 
בעקבות המתווה, כאשר הצפי עמד על 150, וכ� נוצלו כ-140 מיליו� שקלי� 

למענקי פרישה מתו� כ-200 מיליו� שקלי� שהוקצו למהל�. 
ח"כ עומר בר-לב אמר כי 200 מיליו� השקלי� שהוקצו למהל� לא י	פיקו. 
הוא הזהיר כי הרפתני� הקטני� שעדיי� לא פרשו ייפגעו הכי קשה, מאחר 

שה� ייפלטו ב	ו� מהשוק ללא כל פיצוי. 
בורשוק התייח	ה עוד לעלייה הצפויה במחיר המטרה וה	בירה כי מחירי 
התשומות ירדו בשני הרבעוני� האחרוני�, והביאו לירידה של כ-16 אגורות 
במחיר המטרה באותה תקופה, וכעת המחיר התייצב ועלה מעט ולכ� זה בא 

לידי ביטוי בעלייה הצפויה של מחיר המטרה.

יו"ר הוועדה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמ�, לא נכח בדיו�, א� ביקש התייח	ות 
למעקב  באשר  הקודמת  מהישיבה  להתחייבותו  החקלאות  משרד  של 
למניעת קרי	ת משק החלב בישראל. 	גנית מנהל הרשות לתכנו� במשרד 
שני  אחר  לעקוב  מתכוו�  המשרד  כי  השיבה  רופא,  תניב  ד"ר  החקלאות, 
מדדי� שאמורי� לתת אינדיקציה להרעה במשק החלב. מדד אחד יחשב את 
היח	 בי� מחיר המטרה להוצאה של הרפתני� על מזו�, וככל שההוצאה על 
מזו� מתו� מחיר המטרה תעלה, זו תהייה אינדיקציה לבעיה במשק החלב. 

מדד נו	� לדברי רופא הוא ימי האשראי ל	פקי המזו� בענ�, שעומדי� כיו� 
על 60 ימי�. לדבריה, עלייה של מ	פר ימי האשראי תעיד ג� היא על מצוקה 

של הרפתני� ותאפשר למשרד להתערב בזמ�.

בי�  שנחת�  הה	כ�  בעקבות  הוועדה,  לאישור  הוגשו  התקנות  כאמור, 
מחיר  של  ולהפחתה  החלב  משק  להתייעלות  הרפתני�,  לנציגי  הממשלה 
המטרה בכ-1.7 אגורות בשנה במש� 4 שני�, שנועדה להפחית את מחיר 
החלב ומוצריו. לפני כחודשיי� אישרה הוועדה לתק� את החוק, בהתא� 
לה	כ� בי� הממשלה לרפתני�, וכעת אושרו ג� התקנות, על מנת להפחית 
כי  דרורי  טע�  בשנה  אגורות   1.7 של  להפחתה  באשר  המטרה.  מחיר  את 
בכיפופי  נקבע באופ� שרירותי  כלכלי, אלא  ה	כו� לא מבו		 על חישוב 
ידיי�. ח"כ וקני� הזכיר כי מתווה לוקר הו	כ� בעקבות עליית מחיר הקוטג' 
והו	י� כי הרפתני� לא היו אשמי� בכ� - אול� ה� אלה שמשלמי� ב	ו� 

את המחיר ומקבלי� את העונש. 

ח"כ וקני� ביקש לא לח	ל את הרפתני� ודרש כי ההפחתות הבאות יתבצעו 
 ,2014 ביולי  ב-1  תתבצע  הבאה  ההפחתה  כי  הציע  וא�  קבוע,  במועד 
הפחתה נו	פת ב-1 ביולי 2015 וההפחתה האחרונה ב-1 ביולי 2016. רכז 
מי� וחקלאות באוצר, אלו� מ�ר, טע� כי ככל שההפחתות יוקדמו הציבור 
נית�  לא  כי  דרורי  אמר  בתגובה  יותר.  מוקד�  נמוכי�  ממחירי�  ייהנה 
להבטיח שההפחתה אכ� תוביל להוזלת מחירי� לצרכ�. בורושק הו	יפה כי 
ג� כאשר מחיר המטרה ירד ב-16 אגורות בשנתיי� האחרונות - ההפחתה 
לא הגיעה לצרכני�. ח"כ רונ� הופמ� הציע להשאיר את ההחלטה על קביעת 
מועד ההחלטה בידי ועדת המעקב שנקבעה במתווה לוקר, אול� ח"כ וקני� 
וח"כ בר-לב הצביעו נגד ההצעה והיא נדחתה. לאחר מכ� חברי הכנ	ת וקני� 
ובר-לב הצביעו בעד הצעתו של ח"כ וקני� והתקנות אושרו ותוקנו בהתא�.
כמוכ�, אישרה הוועדה שינוי של 	כומי ההיטלי� שמשלמי� יצרני החלב 
למועצת החלב, כחלק מאותו ה	כ� ע� הרפתני�. ההיטל שמשלמי� יצרני 
עד  אגורה  בחצי  יופחת  לליטר,  אגורות  כ-5  על  כיו�  העומד  הבקר,  חלב 
אושרה  בחוק,  ההיטל  	כומי  בקביעת  שנפלה  טעות  בשל  כ�,  כמו   .2016
החלב  יצרני  שמשלמי�  מההיטל  אגורות   0.25 של  נו	פת  מידית  הפחתה 

 .למועצת החלב
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תקנות מחיר המטרה אושרו

למרות שוועדת הכלכלה אישרה להפחית את מחיר המטרה של החלב ב�1.7 אגורות כבר באוקטובר � 
מחיר המטרה צפוי לעלות בכ�6 אגורות.

ח"כ וקנין: הרפתנים לא אשמים במחירי מוצרי החלב � אבל הם שילמו את המחיר; מנכ"ל מועצת החלב 
התייחס למחסור הצפוי בסוכות: "המחסור יהיה נקודתי ויימשך יום או יומיים"

הודעה של ועדת הכלכלה באתר הכנסת 16.9.2013

מועצת החלב

ועדת הכלכלה של הכנ	ת אישרה היו� תקנות העו	קות במנגנו� לעדכו� 
המחירי� המזעריי� של ליטר חלב (מחיר המטרה) וכ� עדכו� 	כומי ההיטל 
יצחק  ח"כ  התייח	  הדיו�  בפתח  החלב.  למועצת  החלב  יצרני  שמשלמי� 
וקני�, שעמד בראשות הישיבה, לפר	ומי� לפיה� מחיר המטרה של החלב 
דווקא יעלה בראשית אוקטובר וכ� לפר	ומי� בדבר מח	ור צפוי במוצרי 

חלב ב	וכות, ודרש ה	ברי�. 
כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל שביצעה את החישוב של מחיר המטרה, 
רחל בורשוק, אמרה כי מחיר המטרה צפוי לעלות בתחילת אוקטובר בכ-6 
שאושרה  אגורות   1.7 של  הצפויה  ההפחתה  את  כוללת  והעלייה  אגורות, 
כחלק ממתווה לוקר. מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי, התייח	 למח	ור 
הצפוי במוצרי חלב ואמר כי הוא נובע מכ� שהשבוע הצטמצמו ימי העבודה 

בגלל חג ה	וכות. 
ע� זאת הבהיר דרורי כי "המחלבות נערכו מראש ע� מלאי�, אול� מדובר 
אולי  ויימש�  נקודתי  יהיה  המח	ור  קצרי�.  שלה�  המד�  שחיי  במוצרי� 
יו� או יומיי�". דרורי א� הו	י�, כי עד היו� פרשו כ-100 רפתני� קטני� 
בעקבות המתווה, כאשר הצפי עמד על 150, וכ� נוצלו כ-140 מיליו� שקלי� 

למענקי פרישה מתו� כ-200 מיליו� שקלי� שהוקצו למהל�. 
ח"כ עומר בר-לב אמר כי 200 מיליו� השקלי� שהוקצו למהל� לא י	פיקו. 
הוא הזהיר כי הרפתני� הקטני� שעדיי� לא פרשו ייפגעו הכי קשה, מאחר 

שה� ייפלטו ב	ו� מהשוק ללא כל פיצוי. 
בורשוק התייח	ה עוד לעלייה הצפויה במחיר המטרה וה	בירה כי מחירי 
התשומות ירדו בשני הרבעוני� האחרוני�, והביאו לירידה של כ-16 אגורות 
במחיר המטרה באותה תקופה, וכעת המחיר התייצב ועלה מעט ולכ� זה בא 

לידי ביטוי בעלייה הצפויה של מחיר המטרה.

יו"ר הוועדה, ח"כ פרופ' אבישי ברוורמ�, לא נכח בדיו�, א� ביקש התייח	ות 
למעקב  באשר  הקודמת  מהישיבה  להתחייבותו  החקלאות  משרד  של 
למניעת קרי	ת משק החלב בישראל. 	גנית מנהל הרשות לתכנו� במשרד 
שני  אחר  לעקוב  מתכוו�  המשרד  כי  השיבה  רופא,  תניב  ד"ר  החקלאות, 
מדדי� שאמורי� לתת אינדיקציה להרעה במשק החלב. מדד אחד יחשב את 
היח	 בי� מחיר המטרה להוצאה של הרפתני� על מזו�, וככל שההוצאה על 
מזו� מתו� מחיר המטרה תעלה, זו תהייה אינדיקציה לבעיה במשק החלב. 

מדד נו	� לדברי רופא הוא ימי האשראי ל	פקי המזו� בענ�, שעומדי� כיו� 
על 60 ימי�. לדבריה, עלייה של מ	פר ימי האשראי תעיד ג� היא על מצוקה 

של הרפתני� ותאפשר למשרד להתערב בזמ�.

בי�  שנחת�  הה	כ�  בעקבות  הוועדה,  לאישור  הוגשו  התקנות  כאמור, 
מחיר  של  ולהפחתה  החלב  משק  להתייעלות  הרפתני�,  לנציגי  הממשלה 
המטרה בכ-1.7 אגורות בשנה במש� 4 שני�, שנועדה להפחית את מחיר 
החלב ומוצריו. לפני כחודשיי� אישרה הוועדה לתק� את החוק, בהתא� 
לה	כ� בי� הממשלה לרפתני�, וכעת אושרו ג� התקנות, על מנת להפחית 
כי  דרורי  טע�  בשנה  אגורות   1.7 של  להפחתה  באשר  המטרה.  מחיר  את 
בכיפופי  נקבע באופ� שרירותי  כלכלי, אלא  ה	כו� לא מבו		 על חישוב 
ידיי�. ח"כ וקני� הזכיר כי מתווה לוקר הו	כ� בעקבות עליית מחיר הקוטג' 
והו	י� כי הרפתני� לא היו אשמי� בכ� - אול� ה� אלה שמשלמי� ב	ו� 

את המחיר ומקבלי� את העונש. 

ח"כ וקני� ביקש לא לח	ל את הרפתני� ודרש כי ההפחתות הבאות יתבצעו 
 ,2014 ביולי  ב-1  תתבצע  הבאה  ההפחתה  כי  הציע  וא�  קבוע,  במועד 
הפחתה נו	פת ב-1 ביולי 2015 וההפחתה האחרונה ב-1 ביולי 2016. רכז 
מי� וחקלאות באוצר, אלו� מ�ר, טע� כי ככל שההפחתות יוקדמו הציבור 
נית�  לא  כי  דרורי  אמר  בתגובה  יותר.  מוקד�  נמוכי�  ממחירי�  ייהנה 
להבטיח שההפחתה אכ� תוביל להוזלת מחירי� לצרכ�. בורושק הו	יפה כי 
ג� כאשר מחיר המטרה ירד ב-16 אגורות בשנתיי� האחרונות - ההפחתה 
לא הגיעה לצרכני�. ח"כ רונ� הופמ� הציע להשאיר את ההחלטה על קביעת 
מועד ההחלטה בידי ועדת המעקב שנקבעה במתווה לוקר, אול� ח"כ וקני� 
וח"כ בר-לב הצביעו נגד ההצעה והיא נדחתה. לאחר מכ� חברי הכנ	ת וקני� 
ובר-לב הצביעו בעד הצעתו של ח"כ וקני� והתקנות אושרו ותוקנו בהתא�.
כמוכ�, אישרה הוועדה שינוי של 	כומי ההיטלי� שמשלמי� יצרני החלב 
למועצת החלב, כחלק מאותו ה	כ� ע� הרפתני�. ההיטל שמשלמי� יצרני 
עד  אגורה  בחצי  יופחת  לליטר,  אגורות  כ-5  על  כיו�  העומד  הבקר,  חלב 
אושרה  בחוק,  ההיטל  	כומי  בקביעת  שנפלה  טעות  בשל  כ�,  כמו   .2016
החלב  יצרני  שמשלמי�  מההיטל  אגורות   0.25 של  נו	פת  מידית  הפחתה 

 .למועצת החלב
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כך נעזור לעולם להבטיח אספקת חלבונים סדירה, נשיג ייצור בר קיימא של מזון, נבטיח שמירה 
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ליטר חלב לא נשפך
תכנון מוקפד ושיתוף פעולה של כוווו..לם

שיחה עם יחיאל נזרי � תנובה

השנה, כמו בכל שנה, במהלך חגי תשרי, עקבנו בדאגה אחר תהליך קליטת כל החלב מהרפת למחלבה. 
ריכוז הימים שבהם לא עבדו במחלבות הגבירה את החרדה שמא נאלץ לשפוך חלב. לשמחתנו, אפשר 
לסמוך על האחראים לעניין במועצת החלב, במחלבות, בארגוני ההובלה וברפתות ועל כך מגיע לכולם � 

יישר כוח! 
ליטר לא נשפך!

השוני�, ה בשווקי�  המדפי�  על  כאריות  נלחמות  השונות  מחלבות 
פעולה  משתפות  ה�  החגי�,  בתקופת  חלב  שפיכת  למנוע  כדי  א� 
ומשלבות ידיי�. המשימה לצלוח את החגי� בשלו� מוטלת על מ	פר רב 
 .�רייקי אפרי  החלב  מועצת  	מנכ"ל  ובראש�  החלב  בענ�  ממשקי�  של 

והיומיומית: מנהלי התפעול ומחלקות  בפועל, עושי� את העבודה הקשה 
והרפתני�. בציר מרכזי של הפעילות  הייצור של המחלבות, מובילי החלב 
הזו עומד יחיאל ניזרי מנהל התפעול וההובלה, באג� חלב גולמי בתנובה, 

אשר מפקח על המכליות המובילות חלב ברחבי האר�.
נ	גרות  שהמחלבות  בעוד  רבי�.  ימי�  של  ברצ�  מופיעי�  ישראל  חגי 
להיחלב  וא�  חלב  לייצר  ממשיכות  ברפתות  הפרות  מפעילות,  ושובתות 

שלוש פעמי� ביו�. 
השנה מופע החגי� היה מ	וב� במיוחד, כמעט במש� חודש ימי� של חגי 
שישבת  ברצ�  התקיימו  	וכות)  חג  הכיפורי�,  יו�  השנה,  (ראש   - תשרי 

והקשו במיוחד על אי	ו� החלב מהרפתות בכל האר� וניתוב� למחלבות.

יצאנו ללמוד כיצד מצליחי� לגשר על מופע כזה, כאשר לא מייצרי� ולא 
מוכרי�, החלב ברפתות מצטבר והול� ובעיקר, לא נשפ� חלב.

השנה מופע החגים היה מסובך במיוחד, כמעט 
(ראש   � תשרי  חגי  של  ימים  חודש  במשך 
התקיימו  סוכות)  חג  הכיפורים,  יום  השנה, 
ברצף שישבת והקשו במיוחד על איסוף החלב 

מהרפתות בכל הארץ וניווטם למחלבות

לוח חגי תשרי תשע"ג - �פטמבר 2013 (מקור - מועצת החלב)

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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אגף חלב גולמי בתנובה
המחלבות  בבעלותה   - החלב  ענ�  של  הח�  ראש  היא  תנובה  קבוצת 
ייבוש  הגדולות אשר קולטות את רוב החלב הגולמי ובנו	�, שני מפעלי 
הגל�  לחומר  ההתייח	ות  האחרונות  בשני�  ובתל-יו	�).  (ברחובות   -
החשוב - "החלב" - עלתה מדרגה ולש� כ�, הקימה תנובה את אג� חלב 
גולמי אשר אחראי על נושא החלב על כל היבטיו - מהיצר� (הרפתני�) 

ועד להגעתו למחלבה.

החלב.  נושא  כל  לניהול  חיונית  ומאוד  חשיבות רבה  יש  גולמי  חלב  לאג� 
האג� כולל שלוש מחלקות ע� מנהלי� ייעודיי�: יצרני�, איכות והובלה.

יחיאל נזרי עם מלי עטיה באגף חלב גולמי בתנובה

"צוות יחיאל" � יחיאל, בוריס וחנוך

שירות למיכלי חלב
מלאי זמין של חלפים מקוריים וחלופיים.  ®
מערכות בקרה ואזעקה למיכלי חלב.  ®

מערכות שטיפה.  ®
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בטיפול שוט�   לכל הקשור  יצרני� שאחראי  מנהל קשרי   - ג'ורנו  אלי   •
ביצרני החלב והרפתני� בשטח.

�יגל לילינטל - מנהלת איכות חלב, אחראית על ארבעה מבקרי איכות    •
הפזורי� לאורכה של האר� - צבי ניצ�, חיי� פרנקל (מרכז ודרו�) דוד 

אור� ואורי קור� (צפו�).
הובלה  על  אחראי  מיוחדי�.  ופרויקטי�  הובלה  מנהל   - ניזרי  יחיאל   •
(רגילה,  כשרויות  	וגי  אחרות,  למחלבות  א	פקה  למחלבה,  מהרפת 
מהדרי�, בד"צ), איכויות ועוד. ב"צוות יחיאל" יש עוד - בורי� קזקבי� 

שעו	ק בתכנו� וחנו� ולדמ� מנהל ייצוא וחלב צא� (35 שנה בתנובה).

מאז עזיבתו של מנהל האג� - יו�� אשכנזי (פפה), לפני כשנה, אי� מנהל 
ותאו�  תכנו�  אג�  מנהל   ,�פווי גיורא  על  הוטלה  והמשימה  לאג�  ישיר 

בתנובה, שאליו אג� חלב גולמי משוי�.

מלי  מנווטת  ואהבה,  כל פעילות האג�, ע� הרבה אחריות, אכפתיות  את 
עטיה המשמשת כעוזרת אדמיני	טרטיבית ואחראית תחו� חומרי הגל�.

"שיתו� הפעולה הצמוד, התקשורת הטובה ואיכות השירות של הממשקי� 
ואפקטיבי  יעיל  לטיפול  רבות  תורמי�  לו,  ומחוצה  האג�  בתו�  השוני� 
ב	וגיות השונות, בתחומי� המגווני� שבו עו	ק האג�, והתוצאות נראות 

בשטח", מ	בירה מלי. 

יחיאל ניזרי צמח לגובה מלמטה

חיאל, ע� החיו� התמידי הנ	ו� על פניו באופ� טבעי, נולד ליד העיר י
מרקש במרוקו לפני 52 שני�, ילד שביעי במשפחה של עשרה ילדי�. 
וש�  בירושלי�  הנביא  לשכונת שמואל  ע� משפחתו  עלה   1964 בשנת 

עבר את כל ילדותו. 
"גדלנו בבית אחד, ב	לו� אחד ועד היו�, אנחנו האחי�, קשורי� מאוד 
מתגוררי�  ההורי�  ב	מיכות.  וגרי�  	רוגות  כיפות  כול�  לשני,  אחד 

בפ	גת זאב ומהווי� עדיי� את מרכז המשפחה."

כצעיר אחרי השירות הצבאי, עבד חודשי� אחדי� בתנובה וביקש לצאת 
ללימודי�. להפתעתו קרא לו מנהל המחלבה והודיע לו שהוא רוצה לשלוח 
התנובאית.  המערכת  בתו�  אותו  ולטפח  המחלבה  מטע�  ללמוד  אותו 
באות� ימי� (שנת 1988) נפתח קור	 לטכנאי חלב בתנובה שהיה מיועד 

לעובדי� מכל מחלבות תנובה (שבועיי� לומדי� ושבוע עובדי�).
"	יימתי את הקור	 ואט אט הבנתי את כל נושא החלב ודרכי התנהגותו 
בצורות השונות - פ	טור, החמצה, גיבו�, אנזימי� וכו'. למדתי במחלקת 

הפ	טור מהב	י	- ובהדרגה התמניתי למנהל הפ	טור וקבלת חלב.
שיטת העבודה שלי היא 	קרנות רבה ולמידה י	ודית ומעמיקה של כל 

הפרטי� - לא� החלב זור�? מה קורה אתו ומה אפשר לעשות בו? וכו'."

מחלבת  של  הכללי  הייצור  כמנהל  יחיאל  התמנה  שני�,  כמה  אחרי 
ירושלי� עד שהוחלט ל	גור אותה במהל� 2008 ולהעביר את כל פעילות 

הייצור שלה לשאר מחלבות תנובה ובעיקר למחלבת אלו� תבור.
במ	גרת  בגלילות.  גולמי  חלב  לאג�  תנובה,  למטה  עבר  טבעי,  באופ� 
תפקידו כמנהל פרויקטי�, נתבקש יחיאל לצאת לרומניה ל	ייע בחניכת 
עד  ראשו�  מיו�  ש�.  בנתה  שתנובה  במחלבה  המקומי,  הייצור  מנהל 
נשאר  כ�   - בישראל  המשפחה  ע�  שבוע  וב	ו�  ברומניה  עבד  חמישי 

נאמ� לבית הכנ	ת הקבוע שלו.

על הצרכ� הרומני אומר 
הצרכ�  "ככלל,  יחיאל: 
מאוד  שונה  הרומני 
הישראלי.  מהצרכ� 
לצרכ� הרומני יש הרגלי 
מאוד  מוקפדי�  קנייה 
והוא לעול� לא יתפתה 
מתוכננת.  לא  לקנייה 
הוא נכנ	 לחנות, בוחר 
המ	וי�  המוצר  את 
רק  ויוצא  לקנות  שרצה 

אתו. לא פע� ה	תכלו עליי בתמיהה על שקניתי בלי רשימה מ	ודרת 
- זה אולי מ	ביר במשהו את ההבדל בינינו בישראל לבי� השוק הרומני!

במ	גרת עבודתי ברומניה הרגשתי שאני תור� למערכת - הבאתי את כל 
הני	יו� והידע שלי בשטח למחלבה חדשה".

בפברואר 2009 	יי� יחיאל את עבודתו ברומניה וחזר לאג� חלב גולמי 
חריגי�,  דוחות  הממוחשבת,  בהובלה  התמקד  האג�  פפה  של  בניהולו 
בשעות אי	ו�, בכשרויות, בטמפ' ובכול מה שקשור באיכות חומר הגל� 

שמה� נית� לייצר מוצרי� טובי� ע� חיי מד� ארוכי�.
חובת  כולל  הדרישות  את  קבענו  ההובלה,  חברות  ע�  ישיבות  "קיימנו 
מכליות מדוגמות לחלוטי�. הקפדנו מאוד על איכות החלב, ניקיו� י	ודי 

אחרי כל פריקה, דוחות מ	ודרי� על כל משאית, במש� כל היו�." 

יחיאל מרוצה מאוד מאופ� הובלת החלב בתנובה ומחמיא מאוד לחברות 
ההובלה: "הגענו כמעט לאפ	 חריגי�, מה שבעבר לא היה. החברות הבינו 
שאנחנו לא נוותר וה� שיתפו פעולה. יש לנו ארבעה ארגוני הובלה: הנגב 
והערבה, עמק חפר, עמק הירד� ותש"ח. חברות ההובלה מובילות בכל 
דוגמי� אוטומטיי�. ההובלה מתבצעת  ובכל המכליות מותקני�  האר� 

בצורה איכותית על פי הדרישות הגבוהות שלנו לאיכויות ולכשרויות. 

שות�  והיו�  שנותיו  ברוב  בתנובה  עובד  לארבעה,  ואב  נשוי  יחיאל, 
מאוד  נהנה  שהוא  נראה  באר�.  הגולמי  החלב  הובלת  מער�  להצלחת 
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בטיפול שוט�   לכל הקשור  יצרני� שאחראי  מנהל קשרי   - ג'ורנו  אלי   •
ביצרני החלב והרפתני� בשטח.

�יגל לילינטל - מנהלת איכות חלב, אחראית על ארבעה מבקרי איכות    •
הפזורי� לאורכה של האר� - צבי ניצ�, חיי� פרנקל (מרכז ודרו�) דוד 

אור� ואורי קור� (צפו�).
הובלה  על  אחראי  מיוחדי�.  ופרויקטי�  הובלה  מנהל   - ניזרי  יחיאל   •
(רגילה,  כשרויות  	וגי  אחרות,  למחלבות  א	פקה  למחלבה,  מהרפת 
מהדרי�, בד"צ), איכויות ועוד. ב"צוות יחיאל" יש עוד - בורי� קזקבי� 

שעו	ק בתכנו� וחנו� ולדמ� מנהל ייצוא וחלב צא� (35 שנה בתנובה).

מאז עזיבתו של מנהל האג� - יו�� אשכנזי (פפה), לפני כשנה, אי� מנהל 
ותאו�  תכנו�  אג�  מנהל   ,�פווי גיורא  על  הוטלה  והמשימה  לאג�  ישיר 

בתנובה, שאליו אג� חלב גולמי משוי�.

מלי  מנווטת  ואהבה,  כל פעילות האג�, ע� הרבה אחריות, אכפתיות  את 
עטיה המשמשת כעוזרת אדמיני	טרטיבית ואחראית תחו� חומרי הגל�.

"שיתו� הפעולה הצמוד, התקשורת הטובה ואיכות השירות של הממשקי� 
ואפקטיבי  יעיל  לטיפול  רבות  תורמי�  לו,  ומחוצה  האג�  בתו�  השוני� 
ב	וגיות השונות, בתחומי� המגווני� שבו עו	ק האג�, והתוצאות נראות 

בשטח", מ	בירה מלי. 

יחיאל ניזרי צמח לגובה מלמטה

חיאל, ע� החיו� התמידי הנ	ו� על פניו באופ� טבעי, נולד ליד העיר י
מרקש במרוקו לפני 52 שני�, ילד שביעי במשפחה של עשרה ילדי�. 
וש�  בירושלי�  הנביא  לשכונת שמואל  ע� משפחתו  עלה   1964 בשנת 

עבר את כל ילדותו. 
"גדלנו בבית אחד, ב	לו� אחד ועד היו�, אנחנו האחי�, קשורי� מאוד 
מתגוררי�  ההורי�  ב	מיכות.  וגרי�  	רוגות  כיפות  כול�  לשני,  אחד 

בפ	גת זאב ומהווי� עדיי� את מרכז המשפחה."

כצעיר אחרי השירות הצבאי, עבד חודשי� אחדי� בתנובה וביקש לצאת 
ללימודי�. להפתעתו קרא לו מנהל המחלבה והודיע לו שהוא רוצה לשלוח 
התנובאית.  המערכת  בתו�  אותו  ולטפח  המחלבה  מטע�  ללמוד  אותו 
באות� ימי� (שנת 1988) נפתח קור	 לטכנאי חלב בתנובה שהיה מיועד 

לעובדי� מכל מחלבות תנובה (שבועיי� לומדי� ושבוע עובדי�).
"	יימתי את הקור	 ואט אט הבנתי את כל נושא החלב ודרכי התנהגותו 
בצורות השונות - פ	טור, החמצה, גיבו�, אנזימי� וכו'. למדתי במחלקת 

הפ	טור מהב	י	- ובהדרגה התמניתי למנהל הפ	טור וקבלת חלב.
שיטת העבודה שלי היא 	קרנות רבה ולמידה י	ודית ומעמיקה של כל 

הפרטי� - לא� החלב זור�? מה קורה אתו ומה אפשר לעשות בו? וכו'."

מחלבת  של  הכללי  הייצור  כמנהל  יחיאל  התמנה  שני�,  כמה  אחרי 
ירושלי� עד שהוחלט ל	גור אותה במהל� 2008 ולהעביר את כל פעילות 

הייצור שלה לשאר מחלבות תנובה ובעיקר למחלבת אלו� תבור.
במ	גרת  בגלילות.  גולמי  חלב  לאג�  תנובה,  למטה  עבר  טבעי,  באופ� 
תפקידו כמנהל פרויקטי�, נתבקש יחיאל לצאת לרומניה ל	ייע בחניכת 
עד  ראשו�  מיו�  ש�.  בנתה  שתנובה  במחלבה  המקומי,  הייצור  מנהל 
נשאר  כ�   - בישראל  המשפחה  ע�  שבוע  וב	ו�  ברומניה  עבד  חמישי 

נאמ� לבית הכנ	ת הקבוע שלו.

על הצרכ� הרומני אומר 
הצרכ�  "ככלל,  יחיאל: 
מאוד  שונה  הרומני 
הישראלי.  מהצרכ� 
לצרכ� הרומני יש הרגלי 
מאוד  מוקפדי�  קנייה 
והוא לעול� לא יתפתה 
מתוכננת.  לא  לקנייה 
הוא נכנ	 לחנות, בוחר 
המ	וי�  המוצר  את 
רק  ויוצא  לקנות  שרצה 

אתו. לא פע� ה	תכלו עליי בתמיהה על שקניתי בלי רשימה מ	ודרת 
- זה אולי מ	ביר במשהו את ההבדל בינינו בישראל לבי� השוק הרומני!

במ	גרת עבודתי ברומניה הרגשתי שאני תור� למערכת - הבאתי את כל 
הני	יו� והידע שלי בשטח למחלבה חדשה".

בפברואר 2009 	יי� יחיאל את עבודתו ברומניה וחזר לאג� חלב גולמי 
חריגי�,  דוחות  הממוחשבת,  בהובלה  התמקד  האג�  פפה  של  בניהולו 
בשעות אי	ו�, בכשרויות, בטמפ' ובכול מה שקשור באיכות חומר הגל� 

שמה� נית� לייצר מוצרי� טובי� ע� חיי מד� ארוכי�.
חובת  כולל  הדרישות  את  קבענו  ההובלה,  חברות  ע�  ישיבות  "קיימנו 
מכליות מדוגמות לחלוטי�. הקפדנו מאוד על איכות החלב, ניקיו� י	ודי 

אחרי כל פריקה, דוחות מ	ודרי� על כל משאית, במש� כל היו�." 

יחיאל מרוצה מאוד מאופ� הובלת החלב בתנובה ומחמיא מאוד לחברות 
ההובלה: "הגענו כמעט לאפ	 חריגי�, מה שבעבר לא היה. החברות הבינו 
שאנחנו לא נוותר וה� שיתפו פעולה. יש לנו ארבעה ארגוני הובלה: הנגב 
והערבה, עמק חפר, עמק הירד� ותש"ח. חברות ההובלה מובילות בכל 
דוגמי� אוטומטיי�. ההובלה מתבצעת  ובכל המכליות מותקני�  האר� 

בצורה איכותית על פי הדרישות הגבוהות שלנו לאיכויות ולכשרויות. 

שות�  והיו�  שנותיו  ברוב  בתנובה  עובד  לארבעה,  ואב  נשוי  יחיאל, 
מאוד  נהנה  שהוא  נראה  באר�.  הגולמי  החלב  הובלת  מער�  להצלחת 

 .יבית ומתרומתו לענ�	מהעשייה האינטנ

ובכל  הארץ  מובילות בכל  ההובלה   חברות 
אוטומטיים.  דוגמים  מותקנים   המכליות 
על  איכותית  בצורה  מתבצעת  ההובלה 
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הובלת החלב וניווטו בין המחלבות
ניווט החלב נעשה בהתא� לצורכי המחלבות, על פי האיכות ו	וגי הכשרויות 
השונות. עודפי החלב נשלחי� לייבוש במחלבת תל-יו	� בצפו� ובמחלבת 

רחובות בדרו�.

כל ניווט החלב מתבצע על פי תכנו� מוקד� ע"י יחיאל ניזרי, שהוא האיש 
המרכזי להצלחת הובלת החלב למחלבות בחגי�. "בשוט�, אני נות� שירות 

למחלבות תנובה ומנתב את החלב המתוכנ�, בהתא� לדרישות ולשימושי� 
המגווני�. כמוב�, שיש תקלות ואירועי� לא מתוכנני� ולכ� אנחנו עוקבי� 
כל יו� וכל היו� אחר כל מה שקורה בכל האתרי� ומגיבי� מידית לתקלות 

וג� למצבי עוד� או מח	ור. 
יש מורכבות גדולה בנושא כשרויות ליעדי� השוני�- צרי� לדאוג שיהיה 

חומר גל� מתאי�, לכל מחלבה כל הזמ�".

מחלבות קולטות - מוכרות לכולנו: טרה, שטראו	, יטבתה, גד ותנובה. 
"מערכת היח	י� בי� מנהלי התפעול מצוינת!, לכל תקופה יש צרכי� שוני� 
דורשות  אשר  וערביות,  קטנות  למחלבות  מיוחדת  רגישות  יש  החגי�  ולפני 
ומקבלות התחשבות מיוחדת בכמות החלב לתפעול מיוחד בחג", מ	כ� יחיאל. 
"שירות בחיו�", שירות שעולה  המאפיי� העיקרי בעבודתו של יחיאל הוא 
הדדית  ובהבנה  טובה  ברוח  עבודה  על  דגש  תו�  ובהרבה,  הציפיות  על 

והתוצאה - שירות מצוי� ואפקטיבי.
יחיאל מרגיש מחויבות מיוחדת כנציג המחלבה הגדולה: "תנובה היא האבא 
הגדול של הענ� החלב ולכ� האחריות גדולה יותר! לתנובה אכפת שהענ� 
ימשי� לגדול ולצמוח ובכ� לאפשר לייצר מוצרי� חדשי� ולהישאר תחת 
פיקוח ממלכתי. דבר זה חשוב לנו מאוד ולכ� אנחנו מרגישי� אחריות למת� 

שירות למחלבות הקולטות בצורה שוטפת וחיובית".
החלב"  של  "קליטה  תכנית  המחלבות  מעבירות  חמישי,  יו�  בכל  בשוט�, 
וכ� תנובה  ימי השבוע העוקב  לייבוש במהל�  ובנו	�, את היק� דרישת� 
מקבלות  הקולטות  והמחלבות  מצוי�  מתבצעת  העבודה  בהתא�.  נערכת 

שירות צמוד ויעיל, כ� מאמיני� מאוד בתנובה.

קבלת חלב במחלבת אלון תבור

תודה על הכל!

בפנינו  הציבה  הא	פקה,  בשרשרת  הער�  את  להבי�  יכולת�  יחיאל, 
אתגר גדול מאוד בחגי תשרי.

הובלת התהלי� לקראת החגי� יצרה חיבור מעולה של הבנת המשימה 
והצור�, מכא� הביצועי�.

בחרתי לשבח את פועל� במ	פר מילי� - ללמוד כהלכה ולהשקיע את 
כל מרצ�.

זו היא דרכ� ותקוות�, הצלחה בשירות מצריכה עבודה די קשה.
אני, באופ� אישי, וצוות העובדי� ב "התנועה עמק חפר", רוצה להביע 

בפני� הוקרה ומלוא הערכה על ההירתמות וההשקעה באי� 	ופית:
•  על הטיפול המלבב.

•  על ההקשבה והסבלנות.
•  על מהירות התגובה.

•  על המסירות וההקרבה לנתינת השירות.
•  על כל שעה ושעה בזמינות מתו דאגה לעבודה.

•  על התמיכה, על ההיענות בשמחה.
•  על ידע ומקצועיות.

תודה על הכול - עשית את זה בגדול!
אני 	מו� ובטוח בהמש� הצלחת�!

בברכת שנה טובה
אבי רז - מנכ"ל "התנועה עמק חפר" 

הכל מתוקתק!

הבוקר, יו� לאחר מופע ראש השנה, שבו נקלטו ארבעה ימי חליבות 
חלב  קליטת  שתהלי�  לציי�  רוצה  אני  אי	ו�,  של  אחת  יממה  לתו� 
רבה  מחשבה  שהושקעה  היה  וניכר  מופתי  ב	דר  התנהל  במחלבות, 

מאחריו!
מבחינתי תהלי� זה החל במפגש אשר התקיי� בהנהלת תנובה, שאליו 

הוזמנו מנהלי חברות ההובלה.
המשכו של תהלי� קבלת החלב היה בטבלת הכמויות, שאותה העברת 

לכל המובילי�.
	יומו של התהלי� היה כאמור, בעשרי� וארבע שעות שלאחר צאת 
השבת, שבה� הצלחנו להוביל את כל כמות החלב ללא עצירות בתהלי� 

קליטת החלב.
בנו	� לכ�, הענקת שי למובילי�, לאות הערכה על השקעת�, תורמת 

ומו	יפה להרגשת השייכות של המובילי� למערכת תנובה!

אני מבקש להודות ל� על המחשבה הרבה, שאותה השקעת בשרשרת 
התהליכי� ולאחל ל� ולנו, עוד שני� של עבודה מתוכננת ורציפה!

שנה טובה וגמר חתימה טובה!
רפי אריאב
 תבור שא� חרוד
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הנגב והערבה חברה להובלה בע“מ

הובלות מסמיה

ת.ד. 166 גדרה 70751

טל. 8500111�08

hanegev@negev.bz 

תבור שאן חרוד

אגודה שיתופית חקלאית לתובלה בע“מ

טל. 6067204�04 נייד: 7336953�050

moti@tsh.co.il

www.tsh.co.il

 התנועה עמק חפר אגודה שיתופית 

חקלאית לתובלה בע“מ

טל. 8987133�09 נייד: 2272535�054

info@e-hefer.co.il

www.heh-transport.co.il

עמק הירדן חברה להובלה בע“מ
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הובלת החלב וניווטו בין המחלבות
ניווט החלב נעשה בהתא� לצורכי המחלבות, על פי האיכות ו	וגי הכשרויות 
השונות. עודפי החלב נשלחי� לייבוש במחלבת תל-יו	� בצפו� ובמחלבת 

רחובות בדרו�.

כל ניווט החלב מתבצע על פי תכנו� מוקד� ע"י יחיאל ניזרי, שהוא האיש 
המרכזי להצלחת הובלת החלב למחלבות בחגי�. "בשוט�, אני נות� שירות 

למחלבות תנובה ומנתב את החלב המתוכנ�, בהתא� לדרישות ולשימושי� 
המגווני�. כמוב�, שיש תקלות ואירועי� לא מתוכנני� ולכ� אנחנו עוקבי� 
כל יו� וכל היו� אחר כל מה שקורה בכל האתרי� ומגיבי� מידית לתקלות 

וג� למצבי עוד� או מח	ור. 
יש מורכבות גדולה בנושא כשרויות ליעדי� השוני�- צרי� לדאוג שיהיה 

חומר גל� מתאי�, לכל מחלבה כל הזמ�".

מחלבות קולטות - מוכרות לכולנו: טרה, שטראו	, יטבתה, גד ותנובה. 
"מערכת היח	י� בי� מנהלי התפעול מצוינת!, לכל תקופה יש צרכי� שוני� 
דורשות  אשר  וערביות,  קטנות  למחלבות  מיוחדת  רגישות  יש  החגי�  ולפני 
ומקבלות התחשבות מיוחדת בכמות החלב לתפעול מיוחד בחג", מ	כ� יחיאל. 
"שירות בחיו�", שירות שעולה  המאפיי� העיקרי בעבודתו של יחיאל הוא 
הדדית  ובהבנה  טובה  ברוח  עבודה  על  דגש  תו�  ובהרבה,  הציפיות  על 

והתוצאה - שירות מצוי� ואפקטיבי.
יחיאל מרגיש מחויבות מיוחדת כנציג המחלבה הגדולה: "תנובה היא האבא 
הגדול של הענ� החלב ולכ� האחריות גדולה יותר! לתנובה אכפת שהענ� 
ימשי� לגדול ולצמוח ובכ� לאפשר לייצר מוצרי� חדשי� ולהישאר תחת 
פיקוח ממלכתי. דבר זה חשוב לנו מאוד ולכ� אנחנו מרגישי� אחריות למת� 

שירות למחלבות הקולטות בצורה שוטפת וחיובית".
החלב"  של  "קליטה  תכנית  המחלבות  מעבירות  חמישי,  יו�  בכל  בשוט�, 
וכ� תנובה  ימי השבוע העוקב  לייבוש במהל�  ובנו	�, את היק� דרישת� 
מקבלות  הקולטות  והמחלבות  מצוי�  מתבצעת  העבודה  בהתא�.  נערכת 

שירות צמוד ויעיל, כ� מאמיני� מאוד בתנובה.

קבלת חלב במחלבת אלון תבור

תודה על הכל!

בפנינו  הציבה  הא	פקה,  בשרשרת  הער�  את  להבי�  יכולת�  יחיאל, 
אתגר גדול מאוד בחגי תשרי.

הובלת התהלי� לקראת החגי� יצרה חיבור מעולה של הבנת המשימה 
והצור�, מכא� הביצועי�.

בחרתי לשבח את פועל� במ	פר מילי� - ללמוד כהלכה ולהשקיע את 
כל מרצ�.

זו היא דרכ� ותקוות�, הצלחה בשירות מצריכה עבודה די קשה.
אני, באופ� אישי, וצוות העובדי� ב "התנועה עמק חפר", רוצה להביע 

בפני� הוקרה ומלוא הערכה על ההירתמות וההשקעה באי� 	ופית:
•  על הטיפול המלבב.

•  על ההקשבה והסבלנות.
•  על מהירות התגובה.

•  על המסירות וההקרבה לנתינת השירות.
•  על כל שעה ושעה בזמינות מתו דאגה לעבודה.

•  על התמיכה, על ההיענות בשמחה.
•  על ידע ומקצועיות.

תודה על הכול - עשית את זה בגדול!
אני 	מו� ובטוח בהמש� הצלחת�!

בברכת שנה טובה
אבי רז - מנכ"ל "התנועה עמק חפר" 

הכל מתוקתק!

הבוקר, יו� לאחר מופע ראש השנה, שבו נקלטו ארבעה ימי חליבות 
חלב  קליטת  שתהלי�  לציי�  רוצה  אני  אי	ו�,  של  אחת  יממה  לתו� 
רבה  מחשבה  שהושקעה  היה  וניכר  מופתי  ב	דר  התנהל  במחלבות, 

מאחריו!
מבחינתי תהלי� זה החל במפגש אשר התקיי� בהנהלת תנובה, שאליו 

הוזמנו מנהלי חברות ההובלה.
המשכו של תהלי� קבלת החלב היה בטבלת הכמויות, שאותה העברת 

לכל המובילי�.
	יומו של התהלי� היה כאמור, בעשרי� וארבע שעות שלאחר צאת 
השבת, שבה� הצלחנו להוביל את כל כמות החלב ללא עצירות בתהלי� 

קליטת החלב.
בנו	� לכ�, הענקת שי למובילי�, לאות הערכה על השקעת�, תורמת 

ומו	יפה להרגשת השייכות של המובילי� למערכת תנובה!

אני מבקש להודות ל� על המחשבה הרבה, שאותה השקעת בשרשרת 
התהליכי� ולאחל ל� ולנו, עוד שני� של עבודה מתוכננת ורציפה!

שנה טובה וגמר חתימה טובה!
רפי אריאב
 תבור שא� חרוד
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הכנות לחגים הארוכים
ההכנות לחגי� מתבצעות בהתא� לתאריכי� ידועי�, המוכרי� בלוח השנה 
ישיבה ראשונה  העברי. כחודשיי� לפני החגי� מתקיימת במועצת החלב, 
טרה  גד,  שטראו	,  (תנובה,  הקולטות  המחלבות  של  התפעול  מנהלי  של 
ועוד) בניהולו של אפרי רייקי� - "אפרי משרה אווירה טובה ונעימה ושיתו� 
הפעולה אתו מצוי�". במפגש זה נותני� דגשי� עיקריי�, שב	ופו, כל מנהל 
תפעול מתבקש להכי� תכנית מ	ודרת ומוגדרת של כמויות החלב העודפות 
המצטברת  החלב  (כמות  השונות  התכניות  את  המדוברת.  לתקופה  שלו 
בענ� בתקופת החגי� עולה על 7 מיליו� ליטר) שולחי� לאישורו של יחיאל 
יש בכל הענ� ומה כמות העודפי�  יודע כמה חלב  זה אני  "מרגע  בתנובה 

שיש לתכנ� לפנות ומתחיל בעבודה".
מרגע שאפרי ממועצת החלב, נכנ	 לתמונה הוא מ	תכל על החלב בראייה 
ענפית אחת ולא מחלבתית, בניגוד למצב בשווקי�, שש� נמשכת התחרות 

במלוא עוצמתה.
ולעתי�, מ	פר  יו�  כל  ובחגי�  לאפרי  בשבוע  פע�  יחיאל  מדווח  בשוט� 

פעמי� ביו�. "אני שומר אותו בתמונה כל הזמ�".

יחיאל את האחריות הכוללת לניתוב החלב  כנציג המחלבה הגדולה מקבל 
ומרכז את כל התחומי�:

מקו� אצל היצרני� - ככלל, כמעט לכל היצרני� יש כושר אח	ו� ל-48   •
שעות כפי שנגזר מהתקנו�. חייבי� לוודא ברמת כל יצר�, היכ� יש מקו� 
והיכ� צרי� לתגבר פתרו� של מכל נו	� או במכלית של אחד מארגוני 

ההובלה. 
אח�ו� במחלבות - המטרה היא מק	ימו� מקו� פנוי לקבלת חלב בחג.   •
לכ� מייצרי� מלאי� ומפני� מקו�. המחלבות הפרטיות מקבלות חלב ג� 
בתקופה שה� לא מייצרות. הצוותי� נכנ	י� לאווירה של חג, מפשילי� 

שרוולי� ומעבירי� את כל המידע הרלוונטי ליחידת התכנו�.
ארגוני ההובלה - נכנ	י� למשטר חרו� ומפני� מכלי� רזרביי� לאח	ו�   •

ברפת. ה� מוכני� לפינוי החלב, כחצי שעה לאחר יציאת החג.

ההצלחה של ניווט החלב בחגי� נמדדת בהשקעה ובתכנו� מפורט של כל 
עצומה  חשיבות  יש  האירוע  במהל�  לנושא.  הקשורי�  הקטני�  הפרטי� 
לדיווח מידי על כל שינוי וכ� ג� התגובה יותר שקולה ומדודה. לדוגמה, כל 
תקלה במחלבה קולטת גורמת לשינוי בתכנו� תנובה, מכיוו� שצרי� לשנות 
כול�  בי�  הפעולה  שיתו�  לכ�,  במחלבה.  חלב  תו	פת  לקליטת  היערכות 

ותכניות מ	ודרות מקלי� על ההחלטות.

ואילו תל-יו	�  ובד"צ  רק מהדרי�  קולטת  - מחלבת אלו� תבור  כשרויות 
קולטת חלב בכשרות רגילה ועודפי�. 

אי	ו�  לאחר  התכנו�,  באג�   �קפל לעדי  נשלחי�  שנא	פי�  הנתוני�  "כל 
כל הנתוני�, שולח עדי במערכת ממוחשבת לאג� חלב גולמי, אשר מנווט 
על פי מחלבות ויעדי� אחרי�. אני עוקב באופ� רצי� אחרי מער� ההובלה 
ומגיב מידית לכל שינוי. יוז� התקשרויות לחבריי במחלבות הקולטות (גדי 
נמצא  ברקע  ומתא�.  ביטבתה)  וחזי  בטרה  כפיר  בגד,  עמית  בשטראו	, 
יוז�  ונות� הדגשי�, מקבל מאתנו דווח רצי� וא�  גיורא ששולט  כל הזמ� 
ישיבות משותפות ע� מנהלי הייצור, א� צרי�, וכ� מתקבלת תמונה כוללת 

של כל המער�.

לכל תהליכי התכנו� והמעקב השוט� שות� כמוב� הרב זאב ויטמ� ומשגיחי 
הכשרות.

עובד  אשר  חמ"ל  מוק�  הכשרות,  משגיחי  של  השוטפת  להשגחה  בנו	�, 
בכל מוצאי שבת/חג ובלא אישור�, לא נקלטות מכליות במחלבה וכל זאת 

באחריותו של הרב זאב ויטמ�."
 -  �ולדמ חנו�  אחראי  שעליו  צא�  בחלב  ג�  מטפל  שהאג�  לזכור  חשוב 
קטנות  שהכמויות  א�  על  משלה�,  מורכבות  יש  לה�  וג�  ועזי�,  כבשי� 

יח	ית.

במהל�  המעקב  ע�  מ�תדר  אתה  אי�  שבת,  כשומר 
השבת?

"אני משלי� את כל ההכנות עד רגע לפני כני	ת השבת. אני 	וגר את כל 
פי ההנחיות. לא  ומוודא שכול� עובדי� על  הפרטי� ע� חברות ההובלה 
עונה לטלפוני� במהל� השבת ומיד ע� צאת השבת אני עושה 	בב טלפוני� 

ע� כול� ובודק א� הכול התנהל כשורה".

זה בהחלט לא ברור מאליו שהכול מתנהל בצורה מ	ודרת. מושקעת בנושא 
הרבה חשיבה, תכנו� ומאמ� קפדני, ועל כולנו להודות: 

למחלבות הקולטות חלב ושומרות עליו עד לייצור המוצרי�.  •
למנהלי התפעול של המחלבות שנכנ	י� "לצו 8" לכל תקופת האירוע,   •

בראש� יחיאל נזרי ממחלבת תנובה.
למובילי החלב שנערכי� מבעוד מועד להבטיח שבכל רפת יש מ	פיק   •
הפינוי  על  מ	תערי�  החג  צאת  ע�  ומיד  התקופה,  לכל  אח	ו�  נפח 

למחלבות.
לצוות מועצת החלב בראשותו של אפרי רייקי� שמנווט ומלווה את כל   •

האירוע עד 	יומו המוצלח ופותר בעיות ופלונטרי� שצצי� כל הזמ�.
הנדרשת  ובטמפרטורה  הרצויה  באיכות  על החלב  לרפתני� ששומרי�   •

עד למשלוחו למחלבה.
לכל הצוותי� במערכות השונות שעו	קי� רבות כדי לשמור על שגרה   •

מרבית בתפקוד ענ� החלב למע� ע� ישראל כולו.

 !יישר כוח לעושי� במלאכה

תנובה היא האבא הגדול של הענף החלב ולכן 
האחריות גדולה יותר! לתנובה אכפת שהענף 
לייצר  לאפשר  ובכך  ולצמוח  לגדול  ימשיך 
מוצרים חדשים ולהישאר תחת פיקוח ממלכתי
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הכנות לחגים הארוכים
ההכנות לחגי� מתבצעות בהתא� לתאריכי� ידועי�, המוכרי� בלוח השנה 
ישיבה ראשונה  העברי. כחודשיי� לפני החגי� מתקיימת במועצת החלב, 
טרה  גד,  שטראו	,  (תנובה,  הקולטות  המחלבות  של  התפעול  מנהלי  של 
ועוד) בניהולו של אפרי רייקי� - "אפרי משרה אווירה טובה ונעימה ושיתו� 
הפעולה אתו מצוי�". במפגש זה נותני� דגשי� עיקריי�, שב	ופו, כל מנהל 
תפעול מתבקש להכי� תכנית מ	ודרת ומוגדרת של כמויות החלב העודפות 
המצטברת  החלב  (כמות  השונות  התכניות  את  המדוברת.  לתקופה  שלו 
בענ� בתקופת החגי� עולה על 7 מיליו� ליטר) שולחי� לאישורו של יחיאל 
יש בכל הענ� ומה כמות העודפי�  יודע כמה חלב  זה אני  "מרגע  בתנובה 
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פעמי� ביו�. "אני שומר אותו בתמונה כל הזמ�".

יחיאל את האחריות הכוללת לניתוב החלב  כנציג המחלבה הגדולה מקבל 
ומרכז את כל התחומי�:

מקו� אצל היצרני� - ככלל, כמעט לכל היצרני� יש כושר אח	ו� ל-48   •
שעות כפי שנגזר מהתקנו�. חייבי� לוודא ברמת כל יצר�, היכ� יש מקו� 
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לכ� מייצרי� מלאי� ומפני� מקו�. המחלבות הפרטיות מקבלות חלב ג� 
בתקופה שה� לא מייצרות. הצוותי� נכנ	י� לאווירה של חג, מפשילי� 

שרוולי� ומעבירי� את כל המידע הרלוונטי ליחידת התכנו�.
ארגוני ההובלה - נכנ	י� למשטר חרו� ומפני� מכלי� רזרביי� לאח	ו�   •

ברפת. ה� מוכני� לפינוי החלב, כחצי שעה לאחר יציאת החג.

ההצלחה של ניווט החלב בחגי� נמדדת בהשקעה ובתכנו� מפורט של כל 
עצומה  חשיבות  יש  האירוע  במהל�  לנושא.  הקשורי�  הקטני�  הפרטי� 
לדיווח מידי על כל שינוי וכ� ג� התגובה יותר שקולה ומדודה. לדוגמה, כל 
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אי	ו�  לאחר  התכנו�,  באג�   �קפל לעדי  נשלחי�  שנא	פי�  הנתוני�  "כל 
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על פי מחלבות ויעדי� אחרי�. אני עוקב באופ� רצי� אחרי מער� ההובלה 
ומגיב מידית לכל שינוי. יוז� התקשרויות לחבריי במחלבות הקולטות (גדי 
נמצא  ברקע  ומתא�.  ביטבתה)  וחזי  בטרה  כפיר  בגד,  עמית  בשטראו	, 
יוז�  ונות� הדגשי�, מקבל מאתנו דווח רצי� וא�  גיורא ששולט  כל הזמ� 
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לכל תהליכי התכנו� והמעקב השוט� שות� כמוב� הרב זאב ויטמ� ומשגיחי 
הכשרות.
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יח	ית.

במהל�  המעקב  ע�  מ�תדר  אתה  אי�  שבת,  כשומר 
השבת?

"אני משלי� את כל ההכנות עד רגע לפני כני	ת השבת. אני 	וגר את כל 
פי ההנחיות. לא  ומוודא שכול� עובדי� על  הפרטי� ע� חברות ההובלה 
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הפינוי  על  מ	תערי�  החג  צאת  ע�  ומיד  התקופה,  לכל  אח	ו�  נפח 
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מרבית בתפקוד ענ� החלב למע� ע� ישראל כולו.

 !יישר כוח לעושי� במלאכה

תנובה היא האבא הגדול של הענף החלב ולכן 
האחריות גדולה יותר! לתנובה אכפת שהענף 
לייצר  לאפשר  ובכך  ולצמוח  לגדול  ימשיך 
מוצרים חדשים ולהישאר תחת פיקוח ממלכתי
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מובילי החלב 
חוליית הקישור

יום  ומחכה בכל  והאיכותי מצטבר במכל החלב  והחלב הקר  היממה  גולמי בכל  מייצרים חלב  הרפתנים 
להובלה למחלבה. החוליה המקשרת בין הרפת לבין התעשייה היא הובלת החלב שצריכה לתפקד באופן 

מיטבי כדי למנוע תקלות.
אם כך הדבר ביומיום, קל וחומר בסופי השבוע והחגים, שבהם החלב מצטבר עד צוואר ברפתות והדיוק 

בהובלה הופך להיות קריטי עד מאוד

ר� ארוכה עברו ארגוני ההובלה בעשור האחרו� מחברות קואופרטיביות ד
של המשקי� - קיבוצי� ומושבי�, לחברות מופרטות שנלחמות בכל 
יו� על מקומ� בשוק ההובלה ונאלצות להתמודד על הלקוחות ועל ה	פקי�.
האחריות על הובלת החלב עברה ממשקי הרפת למחלבות,  וארגוני ההובלה 
עברו תהלי� התייעלות מוא�. ג� הבעלות על הארגוני� השתנתה וגופי� 
פרטיי� נכנ	ו כמעט לכל הקואופרטיבי�. ע� כל זאת, ה� ממשיכי� לתת 

שירות מעולה למחלבות מחד ולרפתני� מאיד�.

תש"ח � תבור שאן חרוד
לקואופרטיב  ומשותפת  לתובלה  חקלאית  שיתופית  אגודה  היא  תש"ח 
"התבור" ול"מאיר חברה למכוניות". בעבר ג� קואופ' בית שא� חרוד היה 

שות�, א� המשקי� שלו פרשו מהשותפות ורק הש� נשאר. 
דרכו  את  שהתחיל  ותיק  מנהל  משריד,  כפרי  אמציה  הוא  האגודה  מנכ"ל 
רפי אריאב, עי� חרוד איחוד, שג� אחראי  ב"התבור". מנהל התפעול הוא 
על כל המקטע החקלאי של האגודה, בצד שני מקטעי� נו	פי� - מכולות 

ואגרגטי�.
משרדי החברה נמצאי� בצומת תל-יו	�, מול מחלבת תנובה, ולה אתרי� 

ג�  במגדל העמק וג� באשדוד.

הובלת החלב לתנובה היא מרכיב מרכזי בפעילות החברה. היק� הפרויקט, 
כמו ג�,  יציבות הפעילות לאור� כל השנה, הופכי� את תנובה ללקוח מרכזי.
מרחב העבודה של החברה משתרע על גזרה רחבה מאוד - מאזור עמקא-

אחיהוד בצפו� ועד קיבו� קליה בדרו�. מובילי� כ-900 אל� ליטר חלב ביו�, 
בשלוש דרגות הכשרות שקיימות בתנובה: רגילה, מהדרי�, בד"צ.

14 מכליות פול טריילר ו	מי טריילר משרתות כ-40 רפתות שיתופיות ועוד 
כ-240 רפתות משפחתיות.  החברה מחזיקה ג� שתי מכליות רזרבה לימי 
חג ארוכי� (שלוש פעמי� בשנה) שעומדות במשקי� גבוליי� באח	ו�, או 

מ	ייעות בפינוי מהיר במוצאי החג.
כיו� כל המכליות חייבות להיות מצוידות במערכת דוג� 2000.

 ע� תו� תהלי� האי	ו� במשקי�, משדר המוביל למחלבה הקולטת את כל 
נתוני החלב אשר נא	� במכלית.

תנאי  היא  למחלבה,  המכלית  של  הגעתה  טר�  עוד  החלב,  נתוני  קבלת 
לקבלתה במחלבה.                                      

ההתארגנות והתכנון להובלה חלקה
רפי עובד ימי� ארוכי� וצמוד לכל הובלה ובעיה בשטח. הטלפוני� אינ� 

מפ	יקי� לצלצל ג� ביו� שישי, ממש עד 	גירת המחלבות.

בניגוד לשנים קודמות, לא נוצרו תורים בכניסה 
למחלבות והפינוי היה כמו ביום עבודה רגיל. כל 
אחד ידע מתי הוא צריך להגיע וגם להתפנות. 
באופן  ההובלה  את  ולבצע  לתכנן  יכולנו  כך 

מדויק ויעיל

רפי אריאב, מנהל התפעול החקלאי של תש"ח

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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החלב  קבלת  למערכת  אמת,  זמ�  תשובות  במת�  רבה  חשיבות  רואה  רפי 
בתנובה.

"כל מער� ההובלה עובד על פי תכנו� מדוקדק ומבוקר וההתארגנות ל	ו� 
ומצב  עונה  באותה  החלב  כמות  פי  על  ביו� רביעי,  כבר  מתחילה  השבוע 
האח	ו� במשקי�. קבלת החלב במחלבה מ	תיימת ביו� שישי בשעה 13.00 

ומכלית אחרונה חייבת להגיע בזמ� כדי לפרוק את החלב.
תכנו� הובלת החלב בחגי� מחייב היערכות הרבה יותר מפורטת וממוקדת. 
בראש השנה רגיל יש יומיי� חג והשנה היו שלושה ימי� רצופי� והבעיה 

החמירה. 
חג רוד� חג וגיו	 כל המשאבי� גדול מאוד."

מה עושה את חגי תשרי השנה לשוני� מחגי� אחרי� 
בעבר?

רפי מכה� בתפקיד כבר 13 שנה ובעל ני	יו� רב בארגו� הובלת החלב והקשר 
ההחלטות  מקבלי  ע�  ובמיוחד  האחרי�  ההובלה  ארגוני  המחלבות,  ע� 

בתחו�.
בימי�  ג�  מהמשקי�  החלב  פינוי  על  יח	ית  שמקלי�  גורמי�  כמה  "יש 

עמו	י�:
חגי תשרי חלו השנה בתחילת חודש 	פטמבר, שהוא עדיי� חודש ח�   •

וייצור החלב במשקי� נמצא בשפל יח	י.  
ברפתות,  האח	ו�  מצב   - ההובלה  ובארגו�  בניהול  המצטבר  הני	יו�   •

גדעון כרמלי מקיבוץ מרחביה, ותיק הנהגים בתש"ח, עם רפימכליות תש"ח בקבלת חלב במחלבה

מניעה
משתלמת
מטיפול
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כ-240 רפתות משפחתיות.  החברה מחזיקה ג� שתי מכליות רזרבה לימי 
חג ארוכי� (שלוש פעמי� בשנה) שעומדות במשקי� גבוליי� באח	ו�, או 

מ	ייעות בפינוי מהיר במוצאי החג.
כיו� כל המכליות חייבות להיות מצוידות במערכת דוג� 2000.

 ע� תו� תהלי� האי	ו� במשקי�, משדר המוביל למחלבה הקולטת את כל 
נתוני החלב אשר נא	� במכלית.

תנאי  היא  למחלבה,  המכלית  של  הגעתה  טר�  עוד  החלב,  נתוני  קבלת 
לקבלתה במחלבה.                                      

ההתארגנות והתכנון להובלה חלקה
רפי עובד ימי� ארוכי� וצמוד לכל הובלה ובעיה בשטח. הטלפוני� אינ� 

מפ	יקי� לצלצל ג� ביו� שישי, ממש עד 	גירת המחלבות.

בניגוד לשנים קודמות, לא נוצרו תורים בכניסה 
למחלבות והפינוי היה כמו ביום עבודה רגיל. כל 
אחד ידע מתי הוא צריך להגיע וגם להתפנות. 
באופן  ההובלה  את  ולבצע  לתכנן  יכולנו  כך 

מדויק ויעיל

רפי אריאב, מנהל התפעול החקלאי של תש"ח

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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החלב  קבלת  למערכת  אמת,  זמ�  תשובות  במת�  רבה  חשיבות  רואה  רפי 
בתנובה.

"כל מער� ההובלה עובד על פי תכנו� מדוקדק ומבוקר וההתארגנות ל	ו� 
ומצב  עונה  באותה  החלב  כמות  פי  על  ביו� רביעי,  כבר  מתחילה  השבוע 
האח	ו� במשקי�. קבלת החלב במחלבה מ	תיימת ביו� שישי בשעה 13.00 

ומכלית אחרונה חייבת להגיע בזמ� כדי לפרוק את החלב.
תכנו� הובלת החלב בחגי� מחייב היערכות הרבה יותר מפורטת וממוקדת. 
בראש השנה רגיל יש יומיי� חג והשנה היו שלושה ימי� רצופי� והבעיה 

החמירה. 
חג רוד� חג וגיו	 כל המשאבי� גדול מאוד."

מה עושה את חגי תשרי השנה לשוני� מחגי� אחרי� 
בעבר?

רפי מכה� בתפקיד כבר 13 שנה ובעל ני	יו� רב בארגו� הובלת החלב והקשר 
ההחלטות  מקבלי  ע�  ובמיוחד  האחרי�  ההובלה  ארגוני  המחלבות,  ע� 

בתחו�.
בימי�  ג�  מהמשקי�  החלב  פינוי  על  יח	ית  שמקלי�  גורמי�  כמה  "יש 

עמו	י�:
חגי תשרי חלו השנה בתחילת חודש 	פטמבר, שהוא עדיי� חודש ח�   •

וייצור החלב במשקי� נמצא בשפל יח	י.  
ברפתות,  האח	ו�  מצב   - ההובלה  ובארגו�  בניהול  המצטבר  הני	יו�   •

גדעון כרמלי מקיבוץ מרחביה, ותיק הנהגים בתש"ח, עם רפימכליות תש"ח בקבלת חלב במחלבה

מניעה
משתלמת
מטיפול
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ע�  מול�  שעובדי�  האנשי�  האחרונות,  בשני�  שלה�  הייצור  היקפי 
המאפייני� של כל אחד ועוד.

הובלת  של  הכללי  התפעול  מנהל  נזרי,  יחיאל  של  העמוקה  מעורבותו   •
החלב באג� חלב גולמי".

וכני	תו  ער�  שהוא  הגדול  השינוי  על  ליחיאל,  לרוב  מחמאות  יש  לרפי 
לפרטי�.

"יחיאל הגיע לתפקידו ע� ני	יו� רב בקבלת חלב במחלבת ירושלי�, וג�   •
כמנהל הייצור במחלבה. הוא מכיר היטב את הנושא על כל צדדיו.

יחיאל תכנ� חודשי� מראש את ההתארגנות לחגי תשרי, והגדיר באופ�   •
מפורט את כל מרכיבי קבלת החלב.

"	תימות  לפתיחת  דאג  ובכ�  במחלבות  הייצור  לתהליכי  נכנ	  הוא   •
מיותרות", כדי שקבלת החלב תזרו� מצאת שבת וחג ועד כני	ת השבת 

הבאה..
גיורא ויחיאל הזמינו את מנהלי ארגוני ההובלה לשיחה משותפת ובה   •
הדגישו שה� רואי� חשיבות עצומה במשימה של מניעת שפיכת חלב, 

לקחו את הנושא ברצינות ועשו עבודה נהדרת.
נוצרו  לא  קודמות,  לשני�  בניגוד  המובילי�.  חשו  הגדול  השינוי  את   •
תורי� בכני	ה למחלבות והפינוי היה כמו ביו� עבודה רגיל. כל אחד ידע 
מתי הוא צרי� להגיע וג� להתפנות. כ� יכולנו לתכנ� ולבצע את ההובלה 
באופ� מדויק ויעיל. השינוי הגדול  בקבלת החלב הגיע רק מתכנו� מוקד� 

ומפורט וזה עבד באופ� יוצא מהכלל.
יחיאל הוציא אל הפועל את פרי התכנו�  ועזר לפתור בעיות מקומיות   •
של עודפי�, כשרויות, אח	ו� במחלבות, פינוי למחלבות פרטיות והיה 

אוז� קשבת לכול�.
מערכת היח	י� ע� מחלבות מתחרות בשוק  הרבה יותר טובה ויחיאל   •

משתדל מאוד להקשיב ולתת למתחרי� פתרונות הולמי�." 

רפתות  הרבה  נ�גרו  בחודשי� האחרוני�   - אחר  לנושא 
במ�גרת "מתווה לוקר", כיצד זה משפיע על ארגו� ההובלה?

"לחברת  וההתיישבותי.  הלאומי  בהיבט  הרפתות  	גירת  על  מצר  רפי 
ההובלה זה מ	ב הפ	די� בטווח הקצר, יש חו	ר יעילות בהובלה, מכלית 
גדולה נכנ	ת למושב ויש לה פחות חלב להוביל. אני מאמי� שבטווח הארו� 

זה ייעל את כולנו, אבל זה ייקח זמ� ומשאבי�."

ובני  יהודי�  באזור,  האוכלו	ייה  מכל  שמגיעי�  שלו  לנהגי�  מפרג�  רפי 
מיעוטי�, ותיקי� וצעירי�, קיבוצניקי� ובני העיירות.

"נטל החגי�, כמו ג� תחילת כל שבוע, נופל בעיקר על מובילי החלב. מדי 
שבוע יוצאת קבוצה זו לאי	ו� חלב כבר ביציאת השבת.

אחריות, מ	ירות ואכפתיות, אשר מגלה קבוצה זו הנ� נדירות בשוק.
שקיי�  למה  בדומה  מההתיישבות,  המש�  דור  של  בעיה  יש  בהובלה  ג�   

בהרבה ענפי� חקלאיי�."
משפטי� חמי� יש לרפי ג� על ענ� החלב ש"כי� לעבוד אתו, ברמת הרפת, 

המחלבות והמנהלי� בענ�".

אנחנו בענ� החלב, רוצי� לומר תודה לנהגי� ולארגוני ההובלה, שבשקט 
למחלבות,  מהרפת  החלב  לפינוי  ביותר  חיונית  עבודה  עושי�  בשקט, 

 .בצורה מהירה ויעילה, בתקופת החגי� כמו בכל ימי השנה

מענקים לרפת

צביקה כהן � סמנכ"ל בכיר למימון ולהשקעות, 
משרד החקלאות

עדת השלושה החליטה ביו� ה' ה-29.8.2013, להו	י� את המיכו� ו
המצ"ב לרשימת מיכו� חו	� כ"א שפור	מה באוגו	ט 2013, בהתא� 

ל	ייגי� הבאי�:
ס ההשקעה לכל רפת לא יעלה על 200,000 ₪.  •

חקלאים שקיבלו תמיכה מתקציב זה בגי רובוט חליבה - לא זכאים   •
לתמיכה.

מ�' �עי� 
במחשב

ש� �עי�

הגדלת מ	פר עמדות חליבה1580

החלפת ציוד חליבה ושדרוג מצנצנות לציוד אוטומטי1581

החלפה או תו	פת של מכל אח	ו� חלב1582

מערכת לזיהוי דרישות לעגלות (במכו� חליבה)1583

שדרוג מערכת הצינו� בחצר ההמתנה1584

החזר בלו לסולר

אורי נעמתי � מנכ"ל ארגון עובדי הפלחה 

₪ א כ-1.40   - ה	ולר  על  מהבלו  כמחצית  על  להחזר  זכאי�  נו 
לליטר.

ב	יור שנעשה באחד הגד"שי� הגדולי�, התברר לנו שהייתה בעיה 
גדולה בדיווח ולמעשה נגר� למשק נזק עצו�.

אני מבקש מכל מנהל גד"ש לבדוק טוב טוב מה המצב אצלו.
נחו� הלפגוט, ראש מדור המיכו� שלנו, עומד לרשותכ� בכל שאלה.

לכל טרקטור יש תקרה שנתית שונה. כל טרקטור חדש שנרכש, צרי� 
להירש� בצורה מ	ודרת. 

בקיצור, קצת עבודה אבל המו� כ	�.

הנושא מתאי� ג� לרפתות ושווה להתאמ� ולהגיש בקשה לרשויות 
 (.י.מ) עובדי הפלחה - 09-9604080 �לאחר התייעצות ע� ארגו

החזר בלו לסולר
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הכפר הירוק
פנינה ירוקה במרכז הארץ

בלב הכרך הגדול של גוש דן שוכנת פנינה ירוקה שנקראת "הכפר הירוק" � שטח של כמה אלפי דונמים 
אותי  הביא  הזה  השילוב  כפרית.  ומחלבה  וגם רפת  חקלאיים  ענפים  עם  חקלאי  ספר  ובהם בית  ירוקים 
להיענות להזמנתו של דני אשר, מנהל הרפת, לביקור באתר שנבחר על ידי מועצת החלב לארח בשנים 

האחרונות את חגיגות "שמחת החלב"

רפת ומחלבה

הראשו� ה המפקד  ז"ק,   �גרשו ידי  על   1950 בשנת  הוק�  הירוק  כפר 
דוד  של  על ש� משפחתו  הירוק  הכפר  ונקרא תחילה  הי�  חיל  של 
לוי אשכול נקרא  גוריו� (גרי� - ירוק). לאחר מותו של ראש הממשלה   �ב
הכפר על שמו. כמו כל כפרי הנוער, הוא הוק� כדי ל	ייע בקליטת העלייה 
הגדולה למדינת ישראל הצעירה והצור� הגדול לתת מענה לקבוצות נערי� 
רבות שהיו ללא בית מ	ודר. בתחילת הדר� רוב בני הנוער התגוררו בתנאי 

פנימייה. 

הכפר הוא בית 	פר ממשלתי של משרד החינו�, מדרו� לבתי רמת השרו�, 
לא רחוק מצומת גלילות.

 
המשק החקלאי ופעילויות נוספות בכפר

ומצב  המקו�  על  הנתוני�  עלו  המשק,  מרכז   ,�ונת אשר  דני  ע�  במפגש 
החקלאות. כיו� יש בבית ה	פר 1,800 תלמידי�, מה� 350 בפנימייה וכל 

השאר אק	טרני�.
מהשטחי�  גדול  ובחלק  ל-2,000  שירדו  דונ�  כ-3,000  היו  הגודל  בשיא 

התלמידי� לא באי� לידי ביטוי כי יש בעיקר גידולי שלחי�.
הילדי� נשארו במשק החי והנוי - רפת, לול, אורווה, פינת חי, מרכז מבקרי� 

ונוי.
ברפת ה� עובדי� בעיקר בחליבה ושכבת כיתה ט' היא הדומיננטית.

המשק החקלאי נמצא במאבק מתמיד על קיומו בכפר ובמרכז האר�. נת� 
- ב� דגניה ב', מרכז משק כבר 17 שנה, וטוע� שהרפת מתקשה ברווחיות - 
קוני� את המזו� בחו� ומכ	ת החלב 782 אל� ליטר. עבודה ע� ילדי� עולה 

כ	� רב, היא מחייבת זמ� מבוגרי� והרבה זמ� של דני.

יש ביקוש גדול להגיע לאתר ודווקא על ידי בני 
אווירה  עם  חקלאי  ספר  בבית  ללמוד   � טובים 
מאוד  ההורים  וגם  התלמידים  רגועה.  חקלאית 
מרוצים. הרמה המקצועית של בית הספר גבוהה 

מאוד והאווירה הכפרית תורמת מאוד לעניין

דני אשר ונתן מרכז המשק החקלאי

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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בשעות  החינו�  ממשרד  תמיכה  מקבלי�  כי  רווחי  כולו  החקלאי  המשק 
שמשקיעי� מעל לתק�. הלימודי� העיוניי� נחשבי� בעיני מקבלי ההחלטות 

בכפר להרבה יותר חשובי�.

הכפר עו	ק בהרבה פעילויות שאי� לה� קשר לענפי החקלאות - השכרות של 
מבני� ופעילויות - בתי 	פר, גני ילדי�, שלטי חוצות ואפילו אוניבר	יטה 
יש במקו�. זה מגדיל את ההכנ	ות של הכפר ומגוו� מאוד את הפעילויות 

שלו. 

יש ביקוש גדול להגיע לאתר ודווקא על ידי בני טובי� - ללמוד בבית 	פר 
חקלאי ע� אווירה חקלאית רגועה. התלמידי� וג� ההורי� מאוד מרוצי�. 
תורמת  הכפרית  והאווירה  מאוד  גבוהה  ה	פר  בית  של  המקצועית  הרמה 

מאוד לעניי�.

הרפת - 80 חולבות, 50 עגלות, 3 חליבות ביו�, 2 קבוצות חליבה - מבכירות 
ובוגרות, חורגי� מהמכ	ה, מפני� חלב פע� ביומיי� לתנובה. את העגלי� 
מוכרי� בגיל שבוע, לפני שנתיי� נגנבו מהרפת 17 עגלות, הרופא המקומי 

הוא ד"ר מאור קדמי מהחקלאית.

ולילדים  החליבה  את  אוהבים  הילדים 
הלימודים  מכל  מרענן  מפלט  זה  המוכשרים 
גם  עוסקים  הם  לחליבה  בנוסף  והלחץ. 
מצאי  לפי  הכול   � ובניקיונות  בהאכלה 
ילדי  בחופשות,  שלהם.  בביקור  העבודות 

הפנימייה הם אלה שמחזיקים את הרפת

פלג עם עגלה בחגיגות הכפררפת יפה ומושקעת בכל התחומים
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הראשו� ה המפקד  ז"ק,   �גרשו ידי  על   1950 בשנת  הוק�  הירוק  כפר 
דוד  של  על ש� משפחתו  הירוק  הכפר  ונקרא תחילה  הי�  חיל  של 
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פנימייה. 
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לא רחוק מצומת גלילות.

 
המשק החקלאי ופעילויות נוספות בכפר
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החקלאות. כיו� יש בבית ה	פר 1,800 תלמידי�, מה� 350 בפנימייה וכל 
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מאוד  ההורים  וגם  התלמידים  רגועה.  חקלאית 
מרוצים. הרמה המקצועית של בית הספר גבוהה 

מאוד והאווירה הכפרית תורמת מאוד לעניין

דני אשר ונתן מרכז המשק החקלאי

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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בשעות  החינו�  ממשרד  תמיכה  מקבלי�  כי  רווחי  כולו  החקלאי  המשק 
שמשקיעי� מעל לתק�. הלימודי� העיוניי� נחשבי� בעיני מקבלי ההחלטות 

בכפר להרבה יותר חשובי�.

הכפר עו	ק בהרבה פעילויות שאי� לה� קשר לענפי החקלאות - השכרות של 
מבני� ופעילויות - בתי 	פר, גני ילדי�, שלטי חוצות ואפילו אוניבר	יטה 
יש במקו�. זה מגדיל את ההכנ	ות של הכפר ומגוו� מאוד את הפעילויות 

שלו. 

יש ביקוש גדול להגיע לאתר ודווקא על ידי בני טובי� - ללמוד בבית 	פר 
חקלאי ע� אווירה חקלאית רגועה. התלמידי� וג� ההורי� מאוד מרוצי�. 
תורמת  הכפרית  והאווירה  מאוד  גבוהה  ה	פר  בית  של  המקצועית  הרמה 

מאוד לעניי�.

הרפת - 80 חולבות, 50 עגלות, 3 חליבות ביו�, 2 קבוצות חליבה - מבכירות 
ובוגרות, חורגי� מהמכ	ה, מפני� חלב פע� ביומיי� לתנובה. את העגלי� 
מוכרי� בגיל שבוע, לפני שנתיי� נגנבו מהרפת 17 עגלות, הרופא המקומי 

הוא ד"ר מאור קדמי מהחקלאית.

ולילדים  החליבה  את  אוהבים  הילדים 
הלימודים  מכל  מרענן  מפלט  זה  המוכשרים 
גם  עוסקים  הם  לחליבה  בנוסף  והלחץ. 
מצאי  לפי  הכול   � ובניקיונות  בהאכלה 
ילדי  בחופשות,  שלהם.  בביקור  העבודות 

הפנימייה הם אלה שמחזיקים את הרפת

פלג עם עגלה בחגיגות הכפררפת יפה ומושקעת בכל התחומים
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מכל  מרענ�  מפלט  זה  המוכשרי�  ולילדי�  החליבה  את  אוהבי�  הילדי� 
 - ובניקיונות  בהאכלה  ג�  עו	קי�  ה�  לחליבה  בנו	�  והלח�.  הלימודי� 
הכול לפי מצאי העבודות בביקור שלה�. בחופשות, ילדי הפנימייה ה� אלה 

שמחזיקי� את הרפת.

מי שלומד במגמת חקלאות חייב לעשות עבודת גמר.

מחלבת הכפר הירוק
הפיתוח המעניי� של השנה האחרונה היא המחלבה הכפרית שליד הרפת. 
דני גאה מאוד לדבר על המחלבה ועל פעילות הילדי� בה: "חשבתי שנכו� 
של  החקלאיות  הפעילויות  את  לגוו�  כדי  הרפת,  בצד  מחלבה  להקי� 
התלמידי�, המחלבה מהווה ג� ענ� השתלמות נו	� לתלמידי�''. מנהל בית 

ה	פר שנקרא �י�קו (קובי נווה), תמ� מאוד ברעיו�.

ונכנ	 האיש המקצועי שמלווה את  עודנו מדברי� במרפ	ת של המחלבה 
כיוע�  נכנ	  הוא  ידוע,  חלב  תעשיית  איש  גלבוע,  אריה  המחלבה.  הקמת 
מקצועי וכמדרי� לתלמידי� והתנאי שהילדי� ילמדו ויתחנכו. כיו�, אחרי 
שנה בלבד, המחלבה היא ענ� עצמאי והילדי� מגיעי� לש� ועושי� בחינה 
בענ� וכ� עבודות חקר ב	יוע אריה. הוא נמצא פעמיי� בשבוע ועושה הרבה 

עבודות במקומות אחרי�.
המחלבה כשרה למהדרי�, עובדת חמישה ימי� בשבוע ו	גורה ביו� שישי. 
לוקחי� חלב רפת במש� ארבעה ימי� ופע� בשבוע ג� חלב עזי�, מובילי� 
ליטר   5,000  - ליו�  ליטר  ל-1,000  להגיע  מקווי�  ליטר.   600 של  במכל 

לשבוע.
שמועברות  החלב  כמויות  פי  על  תנובה  ע�  שבועית  התחשבנות  קיימת 

למחלבה.

הייצור במחלבה
בפעילות הייצור יש שני מבוגרי�, גב� ועוזר ושניה� דתיי� - נאמני כשרות. 

תלמידי� יש 4-2 בכל משמרת.
צמודה  במעדנייה  משווקי�  וקשות,  קשות  חצי  רכות,  גבינות  מייצרי� 
למחלבה בכפר וג� הרבה מחוצה לו. יש ג� לבנה כדורי� ואוהבי� אות� 
מאוד. מגיעי� לשווקי� ולמעדניות במרכז האר�. חלק מהמוצרי� מוגשי� 

ועל  המחלבה  על  לדבר  מאוד  גאה  דני 
להקים  שנכון  "חשבתי  בה:  הילדים  פעילות 
לגוון את הפעילויות  כדי  בצד הרפת,  מחלבה 
מהווה  המחלבה  התלמידים,  של  החקלאיות 

גם ענף השתלמות נוסף לתלמידים''

דני אשר � מנהל הרפת בכפר

המשפחה  ע�  עליתי  איר�,  יליד   ,50 "ב� 

ב-1968 בתקופת השאה, הגענו לרחובות, 
חמישה אחי� ואחיות שאחד נהרג בצבא, 

כולנו שירתנו ביחידות קרביות.
נפצעתי  בצנחני�  שירותי  בעת 
וחזרתי  הגליל"  שלו�  ב"מלחמת 
בהמש�, כחובש קרבי לשירות מילואי�.
אני  ומאז   14 בגיל  הגעתי  הירוק  לכפר 
לחלוטי�,  אחר  היה  הכפר  ברצ�.  ש� 

מושתת על הפנימייה ע� ערכי עבודה וחברה.

בכפר הירוק למדו הרבה אנשי ציבור מוכרי� - פולי מהגשש, בני גנ� 
הרמטכ"ל, אבי קושניר שחק� תאטרו� וטלוויזיה ואחרי�.

עשיתי בגרות מלאה ברפת כולל יחידה עיונית שלא קיימת כיו�. יש 
יחידת מעקב ועבודות גמר שמבצעי� כ-35 תלמידי� בשנה.

והייתי  ה	פר  חזרתי לבית  השחרור  אחרי  ויו�  הצבא  עד  פה  הייתי 
שני ברפת. 

רפאל אופיר מיפעת, ניהל את רפת יפעת, הקי� את רפת הצפו�, ריכז 
את רפת חנתו� והגיע לכא� בשנת 1997 לרכז את הרפת. אני הייתי 
מחובר לילדי� והוא עשה מהפכה לא קטנה בתחו� המקצועי. רפאל 

ממשי� לעבוד ברפת כפנ	יונר ועד היו� חולב שתי חליבות ביו�.
הקבוע  הצוות  וזה  משרה  בחצי  ורפאל  מלאה  במשרה  עובד  אני 
בכפר  היא  א�  למדה  אשתי  שני�.  כארבע  מזה  מרכז  אני  ברפת, 
הירוק, שנה מתחתיי, הכרנו בעודנו תלמידי� ומיד ע� תו� השירות 
ילדי�  הצבאי, הגענו לכפר הירוק והקמנו בית משות�, יש לנו שני 

 ".אלעד וא�י� -

דני ליד המחלבה שעליה גאוותו

אריה גלבוע עובד עם תלמידים
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יותר בריא. יותר טעים
, סדרת הגבינות הצהובות החדשה של טרה. תכירו את 

בזכות טכנולוגיית ייצור מתקדמת וחדשנית, פיתחנו את סדרת הגבינות 
הצהובות היחידה שאין בה חומרים משמרים, מבלי לפגוע בתוקף המוצר. 

מהיום אתם יכולים ליהנות מגבינה בריאה וטעימה יותר.

עכשיו על המדפים ובמעדניות
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ג� בחדר האוכל של הכפר.
המחלבה מאושרת על ידי המועצה ומשרד הבריאות והכול מפוקח.

המוטיבציה של דני שזה מקו� לילדי� וג� ענ� שרואי� בו את כל השרשרת 
הייצור.

את המפ	טר קנו מעי� חרוד איחוד ש	גרו את המחלבה הביתית (שהיה לי 
הכבוד להקי� אותה ב	ו� שנות ה-80 - י.מ.).

אריה גלבוע � המומחה לתעשיית חלב ביתית
הגיע כיוע� למחלבה וראה בה פוטנציאל מעניי� "כי ברדיו	 של 30 ק"מ אי� 
מחלבה כפרית (יש בנחלי�), שיש אליה נגישות ומקו� מאוד כפרי ומתבקש.
הפעילויות  את  לגוו�  שרוצי�  מהיי-טק  ע	קי�  אנשי  שני  ה�  הבעלי� 
וזה  הכפר  אופי  ע�  חקלאי שמשתלב  ענ�  זה  כי  חזק,  תמ�  הכפר  שלה�. 

המש� ישיר של ייצור החלב הגולמי ברפת.
המיוחד במחלבה כזו הוא דווקא בקרבה לייצור החלב הטרי - איכות החלב 
הזה משפיעה על טיב המוצרי�, כי לוקחי� את החלב היישר מהחליבה וזה 

נות� יתרו� גדול.
מבחינת בית ה	פר זו השלמה נכונה של תהליכי הייצור, עד המוצר ה	ופי. 
הילדי� באי� למחלבה ומשתלבי� במה שיש באותו רגע בתהלי� הייצור - 
הוצאה לתבניות, ייצור כללי, ניקיו� ואריזה. יש הרבה עבודות אריזה וה� 
עוטפי� ומדביקי�. כולנו משתדלי�, תו� כדי עבודה, לתת לה� מושג מה 
קורה - מה זה מפ	טר, עובש, גבינות קשות. ג� העובדי� הקבועי� לומדי� 

את העבודה פה.
מקצוע  מאיש  תובנות  כמה  לשמוע  הזדמנות  לנו  נת�  אריה  ע�  המפגש 

שמאוד מחובר לשטח.

אריה, מה קורה בתחו� של מחלבות קטנות וא� ביתיות?
יש מגמה שהתחילה ע� מחלבות צא� ומתפתחת יפה, שבה גדל מ	פר� של 
הרבה  נ	גרות  באירופה, שש�  הפו� ממה שקורה  וזה  הקטנות  המחלבות 

מחלבות.

אנשי� פרטיי� רוכשי� ידע ולומדי�, אנחנו מעבירי� השתלמויות וקור	י� 
בכל האר� ויש בה� 6 מפגשי� - עיוני ומעשי.

תלמידה כא�, בבית ה	פר, עשתה עבודת גמר בביולוגיה והגיעה לתחרות 
ארצית ובה היא קיבלה מקו� גבוה."

בנהריה.  שטראו	  של  בחיפה,  תנובה  מחלבת  מנהל  בעבר  היה  אריה 
"בהמש�, הפכתי עצמאי ויוע� למחלבות רבות הרבה שני� כולל הדרכה.

ע�  פרטי  באופ�  קור	י�  עושה  אני  להדרכות במשרד החקלאות  במקביל 
אהוד כוכבי, 	דנאות בקיבו� יגור ובמרכז בכפר הירוק, לייצור גבינות בבית. 
עשינו 30 מחזורי� ובה� מגיעי� גברי� ונשי� מכל הזרמי� ולומדי� לעשות 

גבינה, בלי חומרי� משמרי� וה� א� קוני� כא� חלב ועושי� מוצרי�."

מהי �כנת הייבוא וכיצד מתמודדי� אתה?
מה שהור	 זה ייבוא של גבינות שאינ� גבינות. יש חוק משונה - מוצר שעשוי 
מחלב רזה ע� שומ� צמחי -לא נקרא גבינה. יש כל ה	וגי� של הגבינות, 
ומכיוו� שזה לא "גבינה" אי� על זה מכ	, אבל מוכרי� את המוצרי� כגבינה.
תכנית "כלבוטק" עלתה על זה פע� ואז הפרידו והיו� שוב הכול מעורבב. 

כתוב על זה גבינה וזה הור	 את השוק.
הוא   - בגלל מרכיב השומ�  זולי�  מוצרי�  כי אלה  הוגנת  לא  זוהי תחרות 
מהווה 50% מהער� של החומר היבש ובמקו� 20 שקל לק"ג שומ� מ� החי, 

שמי� שמ� דקלי� ומרגרינה בשלושה שקלי�, פשוט מטעי� את הציבור.
90% מהגבינה לפיצה זה לא גבינה ממש, אלא חלב רזה בתו	פת שומ� צמחי 

- הכי דפוק שיש - שמ� דקלי� רווי ולא בריא."

צריך להדק את הפיקוח על הייבוא בנושא האיכות
כתוב  כי  בעיה  לא  זה  והתחליפי�.  הזיופי�  הגבינות,  ייבוא  על  לפקח   .1
גבינה וזה לא נכו� בצורה גורפת - זה משחית את הטע� של הקהל, כי 

הוא אוכל גבינה ע� שמ� דקלי� איו�.
לתת למי שלומד - אישור לקנות חלב ברפת. בחלב מפו	טר ב	ופרמרקט,   .2

אי אפשר לעשות הרבה מוצרי� וצרי� פ	טור נמו� של 76 מעלות."

גני   �לכוו  �השרו רמת  של  הכביש  על  למרכז האר�,  מזדמני�  את�  א� 
למעדנייה  ולהיכנ�  ברפת  להצי�  לכפר,  להיכנ�  מוזמני�  את�  יהושע, 
המרגשת של מחלבת הכפר הירוק. ש� תמצאו מוצרי� חלב טריי�, ללא 

 .חומר משמר, שעשויי� מחלב שא� זה עתה נחלב

המחלבה כשרה למהדרין, עובדת חמישה ימים 
רפת  חלב  לוקחים  שישי.  ביום  וסגורה  בשבוע 
במשך ארבעה ימים ופעם בשבוע גם חלב עזים

אורזים גבינות מלוחותעובדים במה שיש באותו רגע במחלבה
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ידעת ומצאת
שותפות רפת קטנה במושב הזורעים

מעניינת  של רפת משפחתית  שנתי  לסיכום  להצטרף  אותי  הזמינו  חבריי 
אחרים  גם  אז  יכולה,  היא  ואם  האחרונות  בשנים  גדול  מהפך  שעשתה 

מסוגלים להשתפר ללא הכר

מגוו� הגדול שקיי� במשק המושבי-משפחתי מעיד שיש בו את כל ה
	וגי הרפתות ומכא� שיש בו ג� הרבה נושאי� מענייני�. 

מקצועי  בליווי  הרפת,  בניהול  מהותי  שינוי  על  היה  חבריי  של  ה	יפור 
צמוד וביצוע נחוש מביא לתוצאות שמשתפרות כל העת. כ� הגענו למושב 
הזורעי� שנמצא באחד המקומות החמי� ביותר - במזרח הגליל התחתו� 

מול בית החולי� פורייה שליד טבריה.

למושב  הכביש  צדי  משני  מובילה  זית  עצי  שדרת  ח�,  וג�  מאוד  שקט 
שנשארו בו שתי רפתות בלבד. 

מושב הזורעי� הוק� כעלייה של חומה ומגדל "	רג'וני" בהתחלה ליד ההר 
בעיות מי�, באיחוד ע�  בגלל  ירד למטה לעמק יבנאל  כ�,  ואחר  ב-1939 

גרעי� "ביתניה" שליד הירד� ב-1943, שממנו בא אביו של חיי� יונגריי�. 
הקבע  בתי  מאירופה.  השואה  אחרי  שהגיעו  מלכה,  אשתו  הורי  וכ�  אמו 
הראשוני� היו כול� של חקלאי� שהגיעו מגרמניה מצ'כיה ומהונגריה ועשו 

הכשרה במרכז האר�. 
"הזורעי�" נקרא על ש� פעילות חקלאית, הוא היה יישוב בודד באזור של 

כפרי� ערביי� שברחו ב-48.
בשנות החמישי� הייתה עלייה ג� מאירופה ובעיקר מצפו� אפריקה והייתה 
וכיו�  בחקלאות  לעבוד  רצו  שבאמת  משפחות  נשארו  גדולה,  תחלופה 
המושב מעורב מאוד בי� כל העדות, כולל נישואי� של אשכנזי� - 	פרדי� 

והשילוב ביניה� מלא.
העבודה  ועומ	  הפרנ	ה  קשיי  בגלל  רבות  רפתות  נ	גרו  ה-60  בשנות 

שהרפת חייבה. 

חיי� יונגרי� התחת� ע� הבת של אברה� מנדל שכבר היה רפת� פעיל, קיבל 
עובדי� בשותפות  ומאז ה�  למנדל  והצטר� כשות�  מכ	ת חלב מהמושב 

מלאה כשלכל אחד יש נחלה עצמאית.

רושם  המחשבים,  ולא  הפנקסים  איש  "אני 
כל שנה קפצנו   � הכול בפנקס הקטן שבכיס 

ב�5 ליטר לפרה ליום, 1,500 ליטר לשנה"

ההשקעה היחידה הייתה במערכת צינון אפקטיבית רפת יונגריס במושב הזורעים � קטנה ומיושנת

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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	וגי הרפתות ומכא� שיש בו ג� הרבה נושאי� מענייני�. 

מקצועי  בליווי  הרפת,  בניהול  מהותי  שינוי  על  היה  חבריי  של  ה	יפור 
צמוד וביצוע נחוש מביא לתוצאות שמשתפרות כל העת. כ� הגענו למושב 
הזורעי� שנמצא באחד המקומות החמי� ביותר - במזרח הגליל התחתו� 

מול בית החולי� פורייה שליד טבריה.

למושב  הכביש  צדי  משני  מובילה  זית  עצי  שדרת  ח�,  וג�  מאוד  שקט 
שנשארו בו שתי רפתות בלבד. 

מושב הזורעי� הוק� כעלייה של חומה ומגדל "	רג'וני" בהתחלה ליד ההר 
בעיות מי�, באיחוד ע�  בגלל  ירד למטה לעמק יבנאל  כ�,  ואחר  ב-1939 

גרעי� "ביתניה" שליד הירד� ב-1943, שממנו בא אביו של חיי� יונגריי�. 
הקבע  בתי  מאירופה.  השואה  אחרי  שהגיעו  מלכה,  אשתו  הורי  וכ�  אמו 
הראשוני� היו כול� של חקלאי� שהגיעו מגרמניה מצ'כיה ומהונגריה ועשו 

הכשרה במרכז האר�. 
"הזורעי�" נקרא על ש� פעילות חקלאית, הוא היה יישוב בודד באזור של 

כפרי� ערביי� שברחו ב-48.
בשנות החמישי� הייתה עלייה ג� מאירופה ובעיקר מצפו� אפריקה והייתה 
וכיו�  בחקלאות  לעבוד  רצו  שבאמת  משפחות  נשארו  גדולה,  תחלופה 
המושב מעורב מאוד בי� כל העדות, כולל נישואי� של אשכנזי� - 	פרדי� 

והשילוב ביניה� מלא.
העבודה  ועומ	  הפרנ	ה  קשיי  בגלל  רבות  רפתות  נ	גרו  ה-60  בשנות 

שהרפת חייבה. 

חיי� יונגרי� התחת� ע� הבת של אברה� מנדל שכבר היה רפת� פעיל, קיבל 
עובדי� בשותפות  ומאז ה�  למנדל  והצטר� כשות�  מכ	ת חלב מהמושב 

מלאה כשלכל אחד יש נחלה עצמאית.

רושם  המחשבים,  ולא  הפנקסים  איש  "אני 
כל שנה קפצנו   � הכול בפנקס הקטן שבכיס 

ב�5 ליטר לפרה ליום, 1,500 ליטר לשנה"

ההשקעה היחידה הייתה במערכת צינון אפקטיבית רפת יונגריס במושב הזורעים � קטנה ומיושנת

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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התקבצנו ל	יור משות� ברפת ובהמש� ג� 	ביב שולח� מכובד בחצר וחיי� 
מ	פר על התפתחות הרפת והעובדי� בה: "אני נכנ	תי ב-1982. אמא של 
אשתי נפטרה, חלבתי ע� מכונה ושני כדי� ניידי�. חלבנו 40 פרות, בנינו 
השלמה  ועשינו  אל�   200 של  קטנות  מכ	ות  שתי  היינו  מהתחלה  מכו�. 

בגידול ירקות.
לפני הרפורמה היו במושב שישה רפתני�. אחד עשה רפורמה, בנה חדש , 
ואילו אנחנו התחלנו ו	בא נפטר ולא נתנו לי אישור בנייה. ללא מענקי�, 
 - וכו'  קירוי חצרות  לדרישות הרפורמה,  הבאנו את הרפת למצב שתענה 

כיו� יש לנו 12 מ"ר לפרה.
יש לנו ארבעה ילדי�, הבת שלי עינב, רואת חשבו� במקצועה, התחתנה ע� 
שמעו� רווח. נריה, הב� הצעיר, הל� לעבוד בנגרות ולאחרונה חזר לעבוד 

במשק וברפת. 
לפני ארבע שני� הכנ	נו חליבה לקו, שש מכונות וזה יעיל לחולב אחד.

אחרי ההשקעה בחליבה לקו עברנו לשלוש חליבות, בתקופה זו הייתי זקוק 
ע�  מלאה  לעבודה  נכנ	  חתני,  ושמעו�  צנתור  עשיתי   - רפואי  לאשפוז 

תאילנדי.
בהמש�, נריה הב� רצה לבוא למושב ולהיכנ	 לרפת, וזו אינה יכולה לפרנ	 

ארבע משפחות ולכ� שמעו� עבר לעבוד בשיאו� בהמלצת גילי המזריע.
 2010 מ	ו�  אותנו  מלווה  שפיר  דודו  ובערב,  בבוקר  תמיכה  נות�  שמעו� 

ואנחנו רואי� דברי� שלוקח שנתיי� כדי לראות את התוצאות.
אני איש הפנק	י� ולא המחשבי�, רוש� הכול בפנק	 הקט� שבכי	 - כל 

שנה קפצנו ב-5 ליטר לפרה ליו�, 1,500 ליטר לשנה."
דודו שפיר מתאר את ההתפתחות ברפת מאז שנכנ	 ללוות אותה במחווה 

של חברות לשמעו�. 
"התנאי� ברפת קשי� מאוד, צפיפות גדולה, העדר חצר צינו� וחצר ליציאת 

הפרות להתאוורר וג� הביצועי� היו נמוכי�. 
בעבודה שיטתית בשלושת התחומי� המרכזיי�  היא  בי� השני�  הקפיצה 

ברפת - ממשק, צינו�, אבו	.
 כיו�, הרפת מקבלת 10 אג' מעל למחיר המטרה, בזכות חמ"מ ו	ומטיי�. 
עושי� קלטור וזה לאחר, שהיינו במצב של 700 אל� 	ומטיי� ולא רצו לקבל 

את החלב.
ייבוש פרות - ייבשנו בהדרגה והיו� מייבשי� בבת אחת לפי המצב הגופני.
המצוי�  לרופא  מחכי�  ולא  רח�  בדלקות  מטפל  שמעו�   - העדר  בריאות 

ברפת - ד"ר ח� גילד.
טילו� וצליעות - שמעו� מטל� לבד בהנחיות הרופא שג� לימד אותו לטל�.

הייתה רפת מושבית מאוד שכיחה וטיפו	ית, התנאי� האובייקטיביי� די 
קשי� וכמו תמיד, מה שקובע זה איכות המנהל-הבעלי�."

בי� כל המשתתפי� יש ה	כמה שקרתה ברפת מהפכה וזו התאפשרה בזכות:
חיי�, בעל הבית, היה מוכ� לעשות שינויי�.  .1

שמעו� רווח נכנ	 - בוגר צנחני� ורופי�, הוא הגיע לשחר, לבועז, להלל   .2
מלכה ולדודו - הוא עשה עבודה מצוינת.

חיי� נת� קרדיט לשינוי בממשק גידול העגלות. בעבר המבכירות המליטו   .3
גורי� - שינו ממשק גידול עגלות וכיו� 640 ק"ג בהמלטה

ההשקעה היחידה בצינו� פרות - נושא בעל חשיבות עצומה.  .4
מרכז מזו� - בהתחלה משדה איל� ומש� ליונת� ועלייה בחלבו� - הרפת�   .5
מעורב באופ� הכנת המנה - קיצו�, חלוקה בזמ�, כמויות.. בקי� פעמיי� 

ובחור� פע� אחת.
עשו  מההמלטה,  גדול  במרחק  תחילה  ההזרעה.  במדיניות  שינוי  היה   .6
	ינכרוני� ויישרו את הקו. כיו� ה� מגיעות בזמ� ומועד ההזרעה נקבע 

לפי מצב הפרה.
"כ� עברנו על כל הממשקי�, אחד לאחד, ויישרנו קו. שמעו� הפני�, ביצע 
בקפדנות והתוצאות התחילו להגיע ולעלות לאט לאט - ג� המקצועיות וג� 

בחי	כו� בהוצאות, שיפור בנצילות המזו�."

למזריע,  הפרות  של  ההגשה  באופ�  משמעותי  שיפור  היה   - המזריע  גילי 
הרבה פחות פ	ילות.

כיו� המכ	ה עלתה ל-820 אל� והיא עלתה ב-200 אל� מבלי לקנות פרות, 
אלא רק בעלייה טבעית והכול בזכות הממשק.

שמעו� - יש חצר קיצית מאחורה, בקי� הפרות יוצאות החוצה בערב וזה 
תר� המו�.

זבל - מייבשי� על משטח בטו� ואת הזבל מפזרי� בשדות. השפכי� הולכי� 
לביוב מרכזי, יש מפריד מוצקי� וב	ו� זה הול� להשקיית הזיתי�.

עובדי� בנעה - בועז חנוכי הכי� את הדוח התקופתי בהשוואה בי� 2012 
לשנה קודמת

ירידה  יש  ב	ומטיי�   .815  - וב-2012  ייצור  ליטר  אל�   680  -  2011  •
מ-120 ל-95.

מטפלים בדלקות ושולחים דגימות ומטפלים דרסטית.  •

חצר הקיץ שאליה הפרות יוצאות בערב להפיג את החום חיים משתמש רק בפנקס הקטן שזמין יותר מהמחשב
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ניצולת מזו 670 גר' לליטר 630 גר' לנחלבת.  •
חליבה שלישית מאוד כלכלית, מוסיפה חלב ומשפרת מאוד את נצילות   •

המזו�.
הפרות עולות בחלב זה פוגע בפוריות ואחר כ מתיישרים. החלב עלה   •

מ-9,300 ב-2010 ל-11,560 לפרה ב-2012. 
ימים בתחלובה- 220 ב-2011 וזה יורד בהדרגה וכיו� זה 190.  •

מצב גופני - יורדות מ-3.60 בהמלטה ל-2.60 בשיא החלב.  •
ימי יובש ירדו מ-68 ל-58. ימי ריק מ-186 ל-135 יו� ב-2012 תמותה   •

בהמלטה 3%.
הוא צרי להתקדם בפוריות ואם הוא רוצה לגדול חייב להוסי שטח   •

למרב� הפרות ולהקטי� צפיפות.
הציוד של אס.סי.אר והם בסדר גמור.  •

מתווה לוקר - חיי�: "קנינו תו	פת מכ	ה של 90 אל� ליטר, א� זה עושה 
לנו פרפרי� בבט� - מהיכ� נשיג את הכ	פי� להשקיע כל-כ� הרבה, כדי 

לקלוט את התו	פת שמחייבת שינוי בכל תשתית הרפת?"

הביקור ברפת משפחתית ע� שתי מכ	ות קטנות, נות� תקווה ג� לאחרות 
שאפשר לפרנ	 שתי משפחות, א� פועלי� נכו� מבחינה מקצועית ונותני� 
את התנאי� הטובי� לפרה. המערכת המקצועית התומכת, מגיעה למשקי� 
אלה בחינ� אי� כ	�, ונותנת ליווי ברמה גבוהה, עד שיוצאי� לדר� חדשה 

וא� מעבר לכ�.
אנשי  בידע של  ג�  א�  רכש,  בידע המקצועי שהוא  להשתמש  ידע  שמעו� 
המקצוע בענ� וכ�, ג� ע� רפת שיש בה תשתיות ירודות, מצליחי� להגיע 

 .לתוצאות יפות וע� עבודה קשה מאוד

שמעון רווח, צנחן ובוגר רופין, הוביל את השינוי גילי המזריע השכן שתומך ומעודד

גרין משה המיחזור שלנו האיכות שלך
מושב בצרה מיקוד: 60944 ת.ד. 31 

טל: 09�7418810 פקס: 09�7484919 נייד: 050�5252605

ריפוד רך ונעים לבקר, לצאן ולמעלי גרה

” בחורף גם לי יהיה חם ”
יתרונות

✿ ריפוד יעיל, מתפרך עם הזבל, שומר על יובש, וידידותי לסביבה.
✿ אינו גורם לפציעות.

✿ מונע דלקות.
✿ ניסיון רב שנים.

✿ שירות אמין (35 שנים).
✿ אספקה לפי הצורך וללא צורך באחזקת מלאים.

✿ מחירים נוחים ותנאי תשלום טובים.
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התקבצנו ל	יור משות� ברפת ובהמש� ג� 	ביב שולח� מכובד בחצר וחיי� 
מ	פר על התפתחות הרפת והעובדי� בה: "אני נכנ	תי ב-1982. אמא של 
אשתי נפטרה, חלבתי ע� מכונה ושני כדי� ניידי�. חלבנו 40 פרות, בנינו 
השלמה  ועשינו  אל�   200 של  קטנות  מכ	ות  שתי  היינו  מהתחלה  מכו�. 

בגידול ירקות.
לפני הרפורמה היו במושב שישה רפתני�. אחד עשה רפורמה, בנה חדש , 
ואילו אנחנו התחלנו ו	בא נפטר ולא נתנו לי אישור בנייה. ללא מענקי�, 
 - וכו'  קירוי חצרות  לדרישות הרפורמה,  הבאנו את הרפת למצב שתענה 

כיו� יש לנו 12 מ"ר לפרה.
יש לנו ארבעה ילדי�, הבת שלי עינב, רואת חשבו� במקצועה, התחתנה ע� 
שמעו� רווח. נריה, הב� הצעיר, הל� לעבוד בנגרות ולאחרונה חזר לעבוד 

במשק וברפת. 
לפני ארבע שני� הכנ	נו חליבה לקו, שש מכונות וזה יעיל לחולב אחד.

אחרי ההשקעה בחליבה לקו עברנו לשלוש חליבות, בתקופה זו הייתי זקוק 
ע�  מלאה  לעבודה  נכנ	  חתני,  ושמעו�  צנתור  עשיתי   - רפואי  לאשפוז 

תאילנדי.
בהמש�, נריה הב� רצה לבוא למושב ולהיכנ	 לרפת, וזו אינה יכולה לפרנ	 

ארבע משפחות ולכ� שמעו� עבר לעבוד בשיאו� בהמלצת גילי המזריע.
 2010 מ	ו�  אותנו  מלווה  שפיר  דודו  ובערב,  בבוקר  תמיכה  נות�  שמעו� 

ואנחנו רואי� דברי� שלוקח שנתיי� כדי לראות את התוצאות.
אני איש הפנק	י� ולא המחשבי�, רוש� הכול בפנק	 הקט� שבכי	 - כל 

שנה קפצנו ב-5 ליטר לפרה ליו�, 1,500 ליטר לשנה."
דודו שפיר מתאר את ההתפתחות ברפת מאז שנכנ	 ללוות אותה במחווה 

של חברות לשמעו�. 
"התנאי� ברפת קשי� מאוד, צפיפות גדולה, העדר חצר צינו� וחצר ליציאת 

הפרות להתאוורר וג� הביצועי� היו נמוכי�. 
בעבודה שיטתית בשלושת התחומי� המרכזיי�  היא  בי� השני�  הקפיצה 

ברפת - ממשק, צינו�, אבו	.
 כיו�, הרפת מקבלת 10 אג' מעל למחיר המטרה, בזכות חמ"מ ו	ומטיי�. 
עושי� קלטור וזה לאחר, שהיינו במצב של 700 אל� 	ומטיי� ולא רצו לקבל 

את החלב.
ייבוש פרות - ייבשנו בהדרגה והיו� מייבשי� בבת אחת לפי המצב הגופני.
המצוי�  לרופא  מחכי�  ולא  רח�  בדלקות  מטפל  שמעו�   - העדר  בריאות 

ברפת - ד"ר ח� גילד.
טילו� וצליעות - שמעו� מטל� לבד בהנחיות הרופא שג� לימד אותו לטל�.

הייתה רפת מושבית מאוד שכיחה וטיפו	ית, התנאי� האובייקטיביי� די 
קשי� וכמו תמיד, מה שקובע זה איכות המנהל-הבעלי�."

בי� כל המשתתפי� יש ה	כמה שקרתה ברפת מהפכה וזו התאפשרה בזכות:
חיי�, בעל הבית, היה מוכ� לעשות שינויי�.  .1

שמעו� רווח נכנ	 - בוגר צנחני� ורופי�, הוא הגיע לשחר, לבועז, להלל   .2
מלכה ולדודו - הוא עשה עבודה מצוינת.

חיי� נת� קרדיט לשינוי בממשק גידול העגלות. בעבר המבכירות המליטו   .3
גורי� - שינו ממשק גידול עגלות וכיו� 640 ק"ג בהמלטה

ההשקעה היחידה בצינו� פרות - נושא בעל חשיבות עצומה.  .4
מרכז מזו� - בהתחלה משדה איל� ומש� ליונת� ועלייה בחלבו� - הרפת�   .5
מעורב באופ� הכנת המנה - קיצו�, חלוקה בזמ�, כמויות.. בקי� פעמיי� 

ובחור� פע� אחת.
עשו  מההמלטה,  גדול  במרחק  תחילה  ההזרעה.  במדיניות  שינוי  היה   .6
	ינכרוני� ויישרו את הקו. כיו� ה� מגיעות בזמ� ומועד ההזרעה נקבע 

לפי מצב הפרה.
"כ� עברנו על כל הממשקי�, אחד לאחד, ויישרנו קו. שמעו� הפני�, ביצע 
בקפדנות והתוצאות התחילו להגיע ולעלות לאט לאט - ג� המקצועיות וג� 

בחי	כו� בהוצאות, שיפור בנצילות המזו�."

למזריע,  הפרות  של  ההגשה  באופ�  משמעותי  שיפור  היה   - המזריע  גילי 
הרבה פחות פ	ילות.

כיו� המכ	ה עלתה ל-820 אל� והיא עלתה ב-200 אל� מבלי לקנות פרות, 
אלא רק בעלייה טבעית והכול בזכות הממשק.

שמעו� - יש חצר קיצית מאחורה, בקי� הפרות יוצאות החוצה בערב וזה 
תר� המו�.

זבל - מייבשי� על משטח בטו� ואת הזבל מפזרי� בשדות. השפכי� הולכי� 
לביוב מרכזי, יש מפריד מוצקי� וב	ו� זה הול� להשקיית הזיתי�.

עובדי� בנעה - בועז חנוכי הכי� את הדוח התקופתי בהשוואה בי� 2012 
לשנה קודמת

ירידה  יש  ב	ומטיי�   .815  - וב-2012  ייצור  ליטר  אל�   680  -  2011  •
מ-120 ל-95.

מטפלים בדלקות ושולחים דגימות ומטפלים דרסטית.  •

חצר הקיץ שאליה הפרות יוצאות בערב להפיג את החום חיים משתמש רק בפנקס הקטן שזמין יותר מהמחשב
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ניצולת מזו 670 גר' לליטר 630 גר' לנחלבת.  •
חליבה שלישית מאוד כלכלית, מוסיפה חלב ומשפרת מאוד את נצילות   •

המזו�.
הפרות עולות בחלב זה פוגע בפוריות ואחר כ מתיישרים. החלב עלה   •

מ-9,300 ב-2010 ל-11,560 לפרה ב-2012. 
ימים בתחלובה- 220 ב-2011 וזה יורד בהדרגה וכיו� זה 190.  •

מצב גופני - יורדות מ-3.60 בהמלטה ל-2.60 בשיא החלב.  •
ימי יובש ירדו מ-68 ל-58. ימי ריק מ-186 ל-135 יו� ב-2012 תמותה   •

בהמלטה 3%.
הוא צרי להתקדם בפוריות ואם הוא רוצה לגדול חייב להוסי שטח   •

למרב� הפרות ולהקטי� צפיפות.
הציוד של אס.סי.אר והם בסדר גמור.  •

מתווה לוקר - חיי�: "קנינו תו	פת מכ	ה של 90 אל� ליטר, א� זה עושה 
לנו פרפרי� בבט� - מהיכ� נשיג את הכ	פי� להשקיע כל-כ� הרבה, כדי 

לקלוט את התו	פת שמחייבת שינוי בכל תשתית הרפת?"

הביקור ברפת משפחתית ע� שתי מכ	ות קטנות, נות� תקווה ג� לאחרות 
שאפשר לפרנ	 שתי משפחות, א� פועלי� נכו� מבחינה מקצועית ונותני� 
את התנאי� הטובי� לפרה. המערכת המקצועית התומכת, מגיעה למשקי� 
אלה בחינ� אי� כ	�, ונותנת ליווי ברמה גבוהה, עד שיוצאי� לדר� חדשה 

וא� מעבר לכ�.
אנשי  בידע של  ג�  א�  רכש,  בידע המקצועי שהוא  להשתמש  ידע  שמעו� 
המקצוע בענ� וכ�, ג� ע� רפת שיש בה תשתיות ירודות, מצליחי� להגיע 

 .לתוצאות יפות וע� עבודה קשה מאוד

שמעון רווח, צנחן ובוגר רופין, הוביל את השינוי גילי המזריע השכן שתומך ומעודד

גרין משה המיחזור שלנו האיכות שלך
מושב בצרה מיקוד: 60944 ת.ד. 31 

טל: 09�7418810 פקס: 09�7484919 נייד: 050�5252605

ריפוד רך ונעים לבקר, לצאן ולמעלי גרה

” בחורף גם לי יהיה חם ”
יתרונות

✿ ריפוד יעיל, מתפרך עם הזבל, שומר על יובש, וידידותי לסביבה.
✿ אינו גורם לפציעות.

✿ מונע דלקות.
✿ ניסיון רב שנים.

✿ שירות אמין (35 שנים).
✿ אספקה לפי הצורך וללא צורך באחזקת מלאים.

✿ מחירים נוחים ותנאי תשלום טובים.
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שמעון רווח � עשה את השינוי

ולד ב-1978 וגדל בבית שא�, כב� שביעי למשפחה ע� תשעה אחי�. נ
בני  הנוער  נער בתנועת  עלו לאר� ממרוקו בשנות ה-50,  ההורי� 
עקיבא, לרפת התוודע ע� החברה מקיבו� שלוחות וש� נ	ח� ג� לחיי� 

השיתופיי�.
מכינה קד� צבאית בקשת (ע� חליבות ועבודה במנגו) ושירות משמעותי 

כקצי� בצנחני�, כולל שירות של שלוש שני� נו	פות בקבע. 

אחרי התלבטות ארוכה החליט לצאת לחיי� האזרחיי� ולפנות לאהבת 
החקלאות. פגישה ע� ד"ר שולמית זוננברג ברופי� הביאה אותו לקור	 
של  בתו  לעינב,  נשוי  היה  כבר  הלימודי�  בתקופת  ב-2004.  הנד	אי� 

חיי� וגרו ביישוב רחלי� ה	מו� לצומת תפוח בשומרו�.

הרפת  על  חיי�  ע�  דיברנו  האר�,  בצפו�  לחיי�  להגיע  דר�  "חיפשנו 
והוא הזמי� אותנו לחיות במושב. גרנו בקיבו� בית רימו� וע	קתי ברפת 
עברתי  להתקד�,  	יכוי  לי  שאי�  וכשראיתי  ובחליבות  עגלות  בגידול 

לעבוד בבקר של קיבו� לביא.
ולא  ניתוח לב  לעבור  נאל�  חיי�  בנחלה,  הבית של ה	בא  קיבלנו את 

הייתה בררה אלא להשתלב ברפת ולעבוד בה."

הראשו�  הרפת�  שהיה  אברה�  מנדל  של  הבת  ע�  התחת�  חיי� 
ב-הזורעי�. הוא קיבל מכ	ה מהמושב ונכנ	 לשותפות ע� מנדל שהיה 
דומיננטי מאוד בניהול הרפת. כאשר מנדל הל� לעולמו, נכנ	 חיי� לנהל 
בני  בי�  והמכ	ות  והעי	וק ע� העברת הנחלות  את הרפת המשותפת 
המשפחה, לא היה פשוט כלל ועיקר. זו ג� ה	יבה העיקרית שכמעט ולא 

עשו רפורמה ולא נהנו מתקציבי המדינה.
הרפת  בניהול  הטבעי  הדורות  פער  על  לגשר  וני	יתי  לרפת  "באתי 
ובהובלתה לענ� המעודכ�, למקצועיות וליעילות. המשימה הייתה כבדה 
והייתי צרי� להתחיל כמעט מהתחלה. וכ� עברתי תחו� תחו� ושינינו.

ביצוע  על  הקל  וזה  ההמש�  לדור  ג�  ונפתח  עצו�  שינוי  עבר  חיי� 
השינויי� וההתאמות הנחוצות.

עבדתי בממשק, בקלטור, בריאות העטי�, טיפולי� בריאותיי�, שינויי� 
בהזנה מול מרכז המזו�. גילי המזריע גר ביישוב נווה עובד ה	מו� ואנחנו 
ממש חברי� וד"ר ח� גילד ממש זהב - לקחתי עליי לבצע הרבה טיפולי� 

לבד בהדרכת ח�.

הבאנו את המומחי� הגדולי� ביותר באר� ולא התביישנו לבקש עזרה. 
והכי  בהמש�,  ובועז  "מנעה"  שחר  חברי�:  נעשינו  ג�  מה�  חלק  ע� 
עושה  הוא   - כחבר  ללוות  ונשאר  שהגיע  שפיר  דודו  היה  אינטנ	יבי 
הלל מלכה  עבודה מדהימה, בעיקר ע� ה	בלנות והשיטתיות שלו. ג� 

מדרי� ועוזר לנו, וכ� הרבה מומחי� בתחומי� השוני� בענ�.

הפרות היו ב-9,000 ליטר וחלבנו 60 פרות שתי חליבות ביו� והיה צור� 
לייצר את המכ	ה, כי היה חשש שיקצצו לנו אותה. טיפלנו ב	ומטיי�, 

בצליעות - לא היה חלב והיינו חייבי� לעלות.
עבדתי עד מאוחר בלילה וזה יצר קונפליקט גדול בבית, אבל זה התחייב 
בשינוי הגדול שעשינו ברפת. לאט ובהדרגה התקדמנו ברפת ועשינו את 

העבודה.

נריה הב� של חיי� ואח של אשתי הגיע ל-הזורעי� ע� משפחתו ונקלט 
ברפת, אני יצאתי למשרה שהתפנתה בשיאו�.

אני מלווה את הרפת בבוקר ואחר הצהריי� וכיו� היא נראית אחרת.
�דר היו� - ק� מוקד�, עובד שעתיי� ברפת, יוצא להזרעות בשיאו� 

וחוזר לילדי� ובערב שוב להשלמות ברפת.

מתווה לוקר - מ	ב� לנו את החיי�. קיבלתי מתנה של 90 אל� ליטר 
ומכו�  לנו הרבה כ	� - צרי� לבנות 	ככה  זה עולה  נמו�, אבל  במחיר 
חליבה, בזמ� שמחיר החלב נשחק ולא מותיר מזומני� לביצוע ההשקעות. 

אני צרי� 2 מיליו� שקל וצרי� לחפש מקורות נו	פי�.
אי� מענקי�, אי� החזרי� והמדינה לא את�, אתה צרי� להתמודד לבד. 

	יפורה של רפת משותפת קטנה שמשתפרת וצריכה ג� לגדול בתנאי 
 .אי ודאות

באתי לרפת וניסיתי לגשר על פער הדורות 
לענף  ובהובלתה  הרפת  בניהול  הטבעי 
המשימה  וליעילות.  למקצועיות  המעודכן, 
כמעט  להתחיל  צריך  והייתי  כבדה  הייתה 

מהתחלה. וכך עברתי תחום תחום ושינינו

שמעון יודע גם להכין על האש 
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שמעון רווח � עשה את השינוי

ולד ב-1978 וגדל בבית שא�, כב� שביעי למשפחה ע� תשעה אחי�. נ
בני  הנוער  נער בתנועת  עלו לאר� ממרוקו בשנות ה-50,  ההורי� 
עקיבא, לרפת התוודע ע� החברה מקיבו� שלוחות וש� נ	ח� ג� לחיי� 

השיתופיי�.
מכינה קד� צבאית בקשת (ע� חליבות ועבודה במנגו) ושירות משמעותי 

כקצי� בצנחני�, כולל שירות של שלוש שני� נו	פות בקבע. 

אחרי התלבטות ארוכה החליט לצאת לחיי� האזרחיי� ולפנות לאהבת 
החקלאות. פגישה ע� ד"ר שולמית זוננברג ברופי� הביאה אותו לקור	 
של  בתו  לעינב,  נשוי  היה  כבר  הלימודי�  בתקופת  ב-2004.  הנד	אי� 

חיי� וגרו ביישוב רחלי� ה	מו� לצומת תפוח בשומרו�.

הרפת  על  חיי�  ע�  דיברנו  האר�,  בצפו�  לחיי�  להגיע  דר�  "חיפשנו 
והוא הזמי� אותנו לחיות במושב. גרנו בקיבו� בית רימו� וע	קתי ברפת 
עברתי  להתקד�,  	יכוי  לי  שאי�  וכשראיתי  ובחליבות  עגלות  בגידול 

לעבוד בבקר של קיבו� לביא.
ולא  ניתוח לב  לעבור  נאל�  חיי�  בנחלה,  הבית של ה	בא  קיבלנו את 

הייתה בררה אלא להשתלב ברפת ולעבוד בה."

הראשו�  הרפת�  שהיה  אברה�  מנדל  של  הבת  ע�  התחת�  חיי� 
ב-הזורעי�. הוא קיבל מכ	ה מהמושב ונכנ	 לשותפות ע� מנדל שהיה 
דומיננטי מאוד בניהול הרפת. כאשר מנדל הל� לעולמו, נכנ	 חיי� לנהל 
בני  בי�  והמכ	ות  והעי	וק ע� העברת הנחלות  את הרפת המשותפת 
המשפחה, לא היה פשוט כלל ועיקר. זו ג� ה	יבה העיקרית שכמעט ולא 

עשו רפורמה ולא נהנו מתקציבי המדינה.
הרפת  בניהול  הטבעי  הדורות  פער  על  לגשר  וני	יתי  לרפת  "באתי 
ובהובלתה לענ� המעודכ�, למקצועיות וליעילות. המשימה הייתה כבדה 
והייתי צרי� להתחיל כמעט מהתחלה. וכ� עברתי תחו� תחו� ושינינו.

ביצוע  על  הקל  וזה  ההמש�  לדור  ג�  ונפתח  עצו�  שינוי  עבר  חיי� 
השינויי� וההתאמות הנחוצות.

עבדתי בממשק, בקלטור, בריאות העטי�, טיפולי� בריאותיי�, שינויי� 
בהזנה מול מרכז המזו�. גילי המזריע גר ביישוב נווה עובד ה	מו� ואנחנו 
ממש חברי� וד"ר ח� גילד ממש זהב - לקחתי עליי לבצע הרבה טיפולי� 

לבד בהדרכת ח�.

הבאנו את המומחי� הגדולי� ביותר באר� ולא התביישנו לבקש עזרה. 
והכי  בהמש�,  ובועז  "מנעה"  שחר  חברי�:  נעשינו  ג�  מה�  חלק  ע� 
עושה  הוא   - כחבר  ללוות  ונשאר  שהגיע  שפיר  דודו  היה  אינטנ	יבי 
הלל מלכה  עבודה מדהימה, בעיקר ע� ה	בלנות והשיטתיות שלו. ג� 

מדרי� ועוזר לנו, וכ� הרבה מומחי� בתחומי� השוני� בענ�.

הפרות היו ב-9,000 ליטר וחלבנו 60 פרות שתי חליבות ביו� והיה צור� 
לייצר את המכ	ה, כי היה חשש שיקצצו לנו אותה. טיפלנו ב	ומטיי�, 

בצליעות - לא היה חלב והיינו חייבי� לעלות.
עבדתי עד מאוחר בלילה וזה יצר קונפליקט גדול בבית, אבל זה התחייב 
בשינוי הגדול שעשינו ברפת. לאט ובהדרגה התקדמנו ברפת ועשינו את 

העבודה.

נריה הב� של חיי� ואח של אשתי הגיע ל-הזורעי� ע� משפחתו ונקלט 
ברפת, אני יצאתי למשרה שהתפנתה בשיאו�.

אני מלווה את הרפת בבוקר ואחר הצהריי� וכיו� היא נראית אחרת.
�דר היו� - ק� מוקד�, עובד שעתיי� ברפת, יוצא להזרעות בשיאו� 

וחוזר לילדי� ובערב שוב להשלמות ברפת.

מתווה לוקר - מ	ב� לנו את החיי�. קיבלתי מתנה של 90 אל� ליטר 
ומכו�  לנו הרבה כ	� - צרי� לבנות 	ככה  זה עולה  נמו�, אבל  במחיר 
חליבה, בזמ� שמחיר החלב נשחק ולא מותיר מזומני� לביצוע ההשקעות. 

אני צרי� 2 מיליו� שקל וצרי� לחפש מקורות נו	פי�.
אי� מענקי�, אי� החזרי� והמדינה לא את�, אתה צרי� להתמודד לבד. 

	יפורה של רפת משותפת קטנה שמשתפרת וצריכה ג� לגדול בתנאי 
 .אי ודאות

באתי לרפת וניסיתי לגשר על פער הדורות 
לענף  ובהובלתה  הרפת  בניהול  הטבעי 
המשימה  וליעילות.  למקצועיות  המעודכן, 
כמעט  להתחיל  צריך  והייתי  כבדה  הייתה 

מהתחלה. וכך עברתי תחום תחום ושינינו

שמעון יודע גם להכין על האש 
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אסון הרפתנים בכנרת

היישוב היהודי בארץ ישראל מנה כמה מאות אלפים, קהיליית הרפתנים הייתה מצומצמת מאוד והידיעה 
ש�11 חברים לענף טבעו למוות בכנרת, היכתה גלים עצומים בענף וביישוב היהודי.

במלאת 70 שנה לאסון הנורא בכנרת, אנחנו מביאים לפניכם, מוסף מיוחד שיבטא את רוח התקופה ואת 
הסיפור האישי של אלה שהלכו

א	פה הכללית של ההתאחדות התקיימה בעמק הירד�, קיבו� דגניה ה
א' התנדב לארג� ולארח בטוב טע�, את כל מאות הבאי� לא	פה. 
מזכיר ההתאחדות - אפרי� שמרגד ניהל את הא	פה והחברה מרי� בר� 
ברכה את המשתתפי� ע� 	יפורי בראשית על הרפת באר� ישראל, במגוו� 

הנושאי� המקצועיי� המע	יקי� את הענ�.
הא	פה הייתה מיועדת להתקיי� במש� יומיי� וכללה ג� תערוכת בני בקר 

וכמה הרצאות מתוכננות.

הא	פה עברה בהצלחה רבה וכול� חיכו למתנת הכנ	 - שייט לילי בכנרת 
עד לעי� גב וש� מ	יבה 	וערת על החו�. נתלתה רשימה על הלוח, רבי� 
מאוד נרשמו ובהגיע שתי ה	פינות כול� ה	תערו ועלו עליה�, מבלי לדעת 
ה	פינות  בשתי  התפר	ו  רפתני�  כמאתיי�   - 	פינה  בכל  נמצאי�  כמה 

ומילאו כל מקו� פנוי.

הלילה היה ליל ירח מלא, הכנרת נראתה כמו ראי, שקטה ורגועה, מצב הרוח 
היה מרומ� להפליא. מ	פר שלמה דורי שהיה על אחת ה	פינות.

ונרגשת,  מרוממת  באווירה  ושטנו  אדירה  שירה  הייתה  בשקט,  "הפלגנו 
אני עליתי על ה	ירה השנייה שהייתה כל הזמ� מאחורי הראשונה. פתאו� 
הרגשנו מי� בתו� הנעליי� (ה	ירות היו ג� לדייג וג� ל	חורות), התגברנו 
על הרעש של ה	ירה והודענו ל	פ� שיש מי� ב	ירה, הוא נת� 	ימ� ל	פינה 
הראשונה והיא עצרה. התברר שאנחנו לא שטי� ע� מנוע אלא נגררי� ע� 
חבל, ניתנה פקודה - כל מי שעומד קרוב לחרטו� ה	ירה שיעבור ל	פינה 
הראשונה. מקבוצת השרו� (יפעת) נ	ענו לא	פה שתי חברות ואני, שתיה� 
כבשנה  יעקב  את  לקחתי  אני  הראשונה.  ל	ירה  עוברות  שה�  לי  אמרו 

רבים מאוד נרשמו ובהגיע שתי הספינות כולם 
הסתערו ועלו עליהן, מבלי לדעת כמה נמצאים 
בכל ספינה � כמאתיים רפתנים התפרסו בשתי 

הספינות ומילאו כל מקום פנוי

תמונות אילוסטרציה באדיבות ארכיון עין גב

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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ועפרוני והובלתי אות� ל	פינה הראשונה .
את  לא	ו�  חזרה  וה	פינה  אחד  קילומטר  של  מרחק  ונותר  לחו�,  שטנו 
האחרי�, התברר שכאשר ה	פינה חזרה ל	ירה, ראו שה	ירה צוללת בבת 
אחת למעמקי הי�, 	יפרו שחיי� וק�מ� ז"ל נפל למי� וצעק "לשכב על הגב 
ולעשות תנועות בידיי� וברגליי�" . חברה מקבוצת עיינות (רמת דוד) שלא 
ידעה לשחות 	יפרה לי "שמעתי את קולו של חיי� וראיתי את שני הילדי� 

שלי וזה הציל אותי".

על החו� הייתה מהומה גדולה, לא ידעו מי היה על ה	ירה ומי ח	ר, השמועה 
עשתה לה כנפיי� בכל האר� הקטנה וכול� נהרו לחפש את הקרובי�. 

כותב משה וינר מקבוצת "העמל": 
"הגענו לעי� גב, קיבלו אותנו אנשי עי� גב מדוכאי� ומבוהלי�. הנה מגיעי� 
אנשי מרחביה, מזרע, כפר יהושע. הנה מתקהל קהל אנשי� על שפתה של 
עומדי�  כל  וח	רי  אוני�  אי�  והאכזרית.  היפה  לכנרת  כול�  ועיני  הכנרת 
הטלפו�  לעשות?  מה  פורצת:  אחת  ושאלה  דמעות  זולגות  עיניי�  כול�, 
החברי�  לעזרה.  היישוב  את  המו	דות,  את  מזעיקי�  הר�,  בלי  מצלצל 
היורדי�  ועוגני�  חבלי�  כול�  בידי  ביניה�.  ואני  לכנרת  ב	ירות  יוצאי� 
לעמקי הי�, לאחר יו� של 	בל חוזרי� רצוצי� לעי� גב. הלילה עובר ללא 

שינה, מחכי� ליו� המחרת, אולי יביא אתו חדש. 
שישה ימי� אני נמצא ב	ירה על פני הכנרת כשבידי החבל ובקצהו העוג� 
רוחמה)  מקיבו�  (שואבי  דב  את  ונוציא  	ימ�  יינת�  אולי  תקווה,  ובליבי 

ממעמקי הי�.

ממשי� שלמה דורי:
חבר  השרו�  בקבוצת  היה  הגופות,  ואיפה  טבעה  ה	ירה  איפה  ידענו  לא 
בש� עקיבא גוש� שהיו לו קשרי� ע� הצבא הבריטי ודרכ� הזמינו מקהיר 
זרק  ה	ירה,  איפה  וגילה  הגיע  הוא  צוללות.  לגילוי  מכשירי�  ע�  אווירו� 
מצו� פקק ובהמש� ירדו אמודאי� מחיפה והתברר שהגופות היו צמודות 

לדופ� ה	ירה.
11 רפתני�, מהפעילי� ביותר בענ�, טבעו בי�. מקיבו� מרחביה טבעו שני 
הייבוש שהיה  יואל  יחזקאל טבע  בכפר  הרפת,  של  התוו�  עמודי  רפתני� 

רפת� ידוע בענ� ומכפר יהושע טבע רכלב�קי.

 !זה קרה ביו� רביעי, חול מועד �וכות 19.10.1943 לפני 70 שנה

דבר העיתונות על האסון

"דבר" 26 לאוקטובר 1943 

גוויות הטבועים בים כנרת לא נמצאו
גוויות  אחרי  בחיפושי�  כידוע,  הוחל  כנרת,  בי�  הא	ו�  אחרי  מיד 
הנעדרי�. 	ירות המנוע של עי� גב וגינו	ר מ	יירות יומיו� בי�. ג� 
משמרות של רוכבי� ורגלי� מ	יירי� בחופי�. אווירו� ט	 על פני הי� 
ובמקו� התאונה, כדי לגלות את מקו� המצאה של ה	ירה שטבעה. 
אמודאי� מנמל חיפה צללו במקו� ש	ומ� על ידי האווירו� אול� לא 

העלו דבר.
גב  בעי�  נמצאי�  הנפגעי�,  המשקי�  ואנשי  הנעדרי�  קרובי 

ומשתתפי� בחיפושי�.
החקירה בקשר לא	ו� תהיה ביו� ה' במשרדי הממשלה בטבריה בפני 

קצי� המחוז מר לבהר כחוקר מקרי מוות.

�חשש עוד לקורב
חיי�  ג�  מלבד עשרת החברי� והחברות שנ	פו בא	ו� כנרת, נעדר 
קראפט, חבר קבוצת ניר חיי�, שג� הוא השתת� בכינו	 מגדלי הבקר 

בדגניה א'.
חברי�, מבי� משתתפי הכינו	, אמרו אמנ�, שראו את קראפט אחרי 
הא	ו�, אול� 	בורי� שאי� זה נכו�. חוששי� מאוד שג� הוא היה בי� 
החברי� ב	ירה שטבעה. אחרי הכינו	 רצה קראפט לנ	וע לבית חנ�, 

ועד עתה לא בא לש�.
חיי� קראפט ב� 23, היה לבוש בגדי חאקי ומכנ	יי� קצרי�, מי שראה 

את החבר מתבקש להודיע על כ� למערכת "דבר".

"דבר" � 27 לאוקטובר 1943 

עין גב מבקש להרכיב ועדת חקירה
מקיבו� עי� גב מו	רי�:

כל  בעיני  חידה  להיות  מו	יפה  כנרת,  בי�  ה	יבה האמתית של הא	ו� 
יודעי דבר. זמ� קצר לפני שקרה הא	ו� נעשה ב	ירה שטבעה תיקו� כללי.

שבוע לפני כ�, יצאו באות� שתי ה	ירות, שאחת מה� טבעה עתה, 150 
חברי� של עי� גב לקונצרט של התזמורת הארצישראלית בדגניה, ולא 

היה בה� שו� קלקול.
הקיבו� בעי� גב פנה למרכז החקלאי של הה	תדרות וביקש להרכיב 

ועדת חקירה שתקבע את 	יבות הא	ו�.
וביניה�  ניצל,  מה�  חלק  איש.  מ-20  למעלה  היו  שטבעה  ב	ירה 
שידעו  אנשי�  היו  הטבועי�,  בי�  ואילו  לשחות  ידעו  שלא  אנשי� 
ההצלה  	ירת  שהגיעה  ועד  טובעת  החלה  שה	ירה  מהרגע  לשחות. 

מעי� גב עברו פחות משתי דקות.

מק	ימלית  עזרה  ניתנה  המלכותי,  התעופה  וחיל  השלטונות  מצד 
 .קו עד עתה	למאמצי החיפוש שלא פ
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אסון הרפתנים בכנרת

היישוב היהודי בארץ ישראל מנה כמה מאות אלפים, קהיליית הרפתנים הייתה מצומצמת מאוד והידיעה 
ש�11 חברים לענף טבעו למוות בכנרת, היכתה גלים עצומים בענף וביישוב היהודי.

במלאת 70 שנה לאסון הנורא בכנרת, אנחנו מביאים לפניכם, מוסף מיוחד שיבטא את רוח התקופה ואת 
הסיפור האישי של אלה שהלכו

א	פה הכללית של ההתאחדות התקיימה בעמק הירד�, קיבו� דגניה ה
א' התנדב לארג� ולארח בטוב טע�, את כל מאות הבאי� לא	פה. 
מזכיר ההתאחדות - אפרי� שמרגד ניהל את הא	פה והחברה מרי� בר� 
ברכה את המשתתפי� ע� 	יפורי בראשית על הרפת באר� ישראל, במגוו� 

הנושאי� המקצועיי� המע	יקי� את הענ�.
הא	פה הייתה מיועדת להתקיי� במש� יומיי� וכללה ג� תערוכת בני בקר 

וכמה הרצאות מתוכננות.

הא	פה עברה בהצלחה רבה וכול� חיכו למתנת הכנ	 - שייט לילי בכנרת 
עד לעי� גב וש� מ	יבה 	וערת על החו�. נתלתה רשימה על הלוח, רבי� 
מאוד נרשמו ובהגיע שתי ה	פינות כול� ה	תערו ועלו עליה�, מבלי לדעת 
ה	פינות  בשתי  התפר	ו  רפתני�  כמאתיי�   - 	פינה  בכל  נמצאי�  כמה 

ומילאו כל מקו� פנוי.

הלילה היה ליל ירח מלא, הכנרת נראתה כמו ראי, שקטה ורגועה, מצב הרוח 
היה מרומ� להפליא. מ	פר שלמה דורי שהיה על אחת ה	פינות.

ונרגשת,  מרוממת  באווירה  ושטנו  אדירה  שירה  הייתה  בשקט,  "הפלגנו 
אני עליתי על ה	ירה השנייה שהייתה כל הזמ� מאחורי הראשונה. פתאו� 
הרגשנו מי� בתו� הנעליי� (ה	ירות היו ג� לדייג וג� ל	חורות), התגברנו 
על הרעש של ה	ירה והודענו ל	פ� שיש מי� ב	ירה, הוא נת� 	ימ� ל	פינה 
הראשונה והיא עצרה. התברר שאנחנו לא שטי� ע� מנוע אלא נגררי� ע� 
חבל, ניתנה פקודה - כל מי שעומד קרוב לחרטו� ה	ירה שיעבור ל	פינה 
הראשונה. מקבוצת השרו� (יפעת) נ	ענו לא	פה שתי חברות ואני, שתיה� 
כבשנה  יעקב  את  לקחתי  אני  הראשונה.  ל	ירה  עוברות  שה�  לי  אמרו 

רבים מאוד נרשמו ובהגיע שתי הספינות כולם 
הסתערו ועלו עליהן, מבלי לדעת כמה נמצאים 
בכל ספינה � כמאתיים רפתנים התפרסו בשתי 

הספינות ומילאו כל מקום פנוי

תמונות אילוסטרציה באדיבות ארכיון עין גב

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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ועפרוני והובלתי אות� ל	פינה הראשונה .
את  לא	ו�  חזרה  וה	פינה  אחד  קילומטר  של  מרחק  ונותר  לחו�,  שטנו 
האחרי�, התברר שכאשר ה	פינה חזרה ל	ירה, ראו שה	ירה צוללת בבת 
אחת למעמקי הי�, 	יפרו שחיי� וק�מ� ז"ל נפל למי� וצעק "לשכב על הגב 
ולעשות תנועות בידיי� וברגליי�" . חברה מקבוצת עיינות (רמת דוד) שלא 
ידעה לשחות 	יפרה לי "שמעתי את קולו של חיי� וראיתי את שני הילדי� 

שלי וזה הציל אותי".

על החו� הייתה מהומה גדולה, לא ידעו מי היה על ה	ירה ומי ח	ר, השמועה 
עשתה לה כנפיי� בכל האר� הקטנה וכול� נהרו לחפש את הקרובי�. 

כותב משה וינר מקבוצת "העמל": 
"הגענו לעי� גב, קיבלו אותנו אנשי עי� גב מדוכאי� ומבוהלי�. הנה מגיעי� 
אנשי מרחביה, מזרע, כפר יהושע. הנה מתקהל קהל אנשי� על שפתה של 
עומדי�  כל  וח	רי  אוני�  אי�  והאכזרית.  היפה  לכנרת  כול�  ועיני  הכנרת 
הטלפו�  לעשות?  מה  פורצת:  אחת  ושאלה  דמעות  זולגות  עיניי�  כול�, 
החברי�  לעזרה.  היישוב  את  המו	דות,  את  מזעיקי�  הר�,  בלי  מצלצל 
היורדי�  ועוגני�  חבלי�  כול�  בידי  ביניה�.  ואני  לכנרת  ב	ירות  יוצאי� 
לעמקי הי�, לאחר יו� של 	בל חוזרי� רצוצי� לעי� גב. הלילה עובר ללא 

שינה, מחכי� ליו� המחרת, אולי יביא אתו חדש. 
שישה ימי� אני נמצא ב	ירה על פני הכנרת כשבידי החבל ובקצהו העוג� 
רוחמה)  מקיבו�  (שואבי  דב  את  ונוציא  	ימ�  יינת�  אולי  תקווה,  ובליבי 

ממעמקי הי�.

ממשי� שלמה דורי:
חבר  השרו�  בקבוצת  היה  הגופות,  ואיפה  טבעה  ה	ירה  איפה  ידענו  לא 
בש� עקיבא גוש� שהיו לו קשרי� ע� הצבא הבריטי ודרכ� הזמינו מקהיר 
זרק  ה	ירה,  איפה  וגילה  הגיע  הוא  צוללות.  לגילוי  מכשירי�  ע�  אווירו� 
מצו� פקק ובהמש� ירדו אמודאי� מחיפה והתברר שהגופות היו צמודות 

לדופ� ה	ירה.
11 רפתני�, מהפעילי� ביותר בענ�, טבעו בי�. מקיבו� מרחביה טבעו שני 
הייבוש שהיה  יואל  יחזקאל טבע  בכפר  הרפת,  של  התוו�  עמודי  רפתני� 

רפת� ידוע בענ� ומכפר יהושע טבע רכלב�קי.

 !זה קרה ביו� רביעי, חול מועד �וכות 19.10.1943 לפני 70 שנה

דבר העיתונות על האסון

"דבר" 26 לאוקטובר 1943 

גוויות הטבועים בים כנרת לא נמצאו
גוויות  אחרי  בחיפושי�  כידוע,  הוחל  כנרת,  בי�  הא	ו�  אחרי  מיד 
הנעדרי�. 	ירות המנוע של עי� גב וגינו	ר מ	יירות יומיו� בי�. ג� 
משמרות של רוכבי� ורגלי� מ	יירי� בחופי�. אווירו� ט	 על פני הי� 
ובמקו� התאונה, כדי לגלות את מקו� המצאה של ה	ירה שטבעה. 
אמודאי� מנמל חיפה צללו במקו� ש	ומ� על ידי האווירו� אול� לא 

העלו דבר.
גב  בעי�  נמצאי�  הנפגעי�,  המשקי�  ואנשי  הנעדרי�  קרובי 

ומשתתפי� בחיפושי�.
החקירה בקשר לא	ו� תהיה ביו� ה' במשרדי הממשלה בטבריה בפני 

קצי� המחוז מר לבהר כחוקר מקרי מוות.

�חשש עוד לקורב
חיי�  ג�  מלבד עשרת החברי� והחברות שנ	פו בא	ו� כנרת, נעדר 
קראפט, חבר קבוצת ניר חיי�, שג� הוא השתת� בכינו	 מגדלי הבקר 

בדגניה א'.
חברי�, מבי� משתתפי הכינו	, אמרו אמנ�, שראו את קראפט אחרי 
הא	ו�, אול� 	בורי� שאי� זה נכו�. חוששי� מאוד שג� הוא היה בי� 
החברי� ב	ירה שטבעה. אחרי הכינו	 רצה קראפט לנ	וע לבית חנ�, 

ועד עתה לא בא לש�.
חיי� קראפט ב� 23, היה לבוש בגדי חאקי ומכנ	יי� קצרי�, מי שראה 

את החבר מתבקש להודיע על כ� למערכת "דבר".

"דבר" � 27 לאוקטובר 1943 

עין גב מבקש להרכיב ועדת חקירה
מקיבו� עי� גב מו	רי�:

כל  בעיני  חידה  להיות  מו	יפה  כנרת,  בי�  ה	יבה האמתית של הא	ו� 
יודעי דבר. זמ� קצר לפני שקרה הא	ו� נעשה ב	ירה שטבעה תיקו� כללי.

שבוע לפני כ�, יצאו באות� שתי ה	ירות, שאחת מה� טבעה עתה, 150 
חברי� של עי� גב לקונצרט של התזמורת הארצישראלית בדגניה, ולא 

היה בה� שו� קלקול.
הקיבו� בעי� גב פנה למרכז החקלאי של הה	תדרות וביקש להרכיב 

ועדת חקירה שתקבע את 	יבות הא	ו�.
וביניה�  ניצל,  מה�  חלק  איש.  מ-20  למעלה  היו  שטבעה  ב	ירה 
שידעו  אנשי�  היו  הטבועי�,  בי�  ואילו  לשחות  ידעו  שלא  אנשי� 
ההצלה  	ירת  שהגיעה  ועד  טובעת  החלה  שה	ירה  מהרגע  לשחות. 

מעי� גב עברו פחות משתי דקות.

מק	ימלית  עזרה  ניתנה  המלכותי,  התעופה  וחיל  השלטונות  מצד 
 .קו עד עתה	למאמצי החיפוש שלא פ
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לזכרם

מתוך חוברת הזיכרון של התאחדות מגדלי בקר בארץ ישראל, תשרי תש"ה

הספד האסון
המנהיגות

חיים הלפרין � המרכז החקלאי

אסון מחריד בים כנרת
ביו� ד' 19.10.1943, ע� 	יו� הכינו	 הארצי של הרפתני� בדגניה א', יצאו 
משתתפי הכינו	 ב-9.30 בערב לטיול מדגניה לעי� גב. ה� שטו בשתי 	ירות 
של עי� גב - אחת, 	ירת מנוע והשנייה מחוברת אליה בחבל. מזג האוויר 

היה נוח ושקט.
בקילומטר האחרו� לפני עי� גב, השגיח ה	פ� של ה	ירה המחוברת בקלקול 
באותו  מיד.  נעצרה  והיא  המנוע  ל	ירת  זאת  על  הודיע  הוא  ב	ירה.  קט� 
רגע נקרע וניתק החבל שחיבר את שתי ה	ירות. 	ירת המנוע חזרה לאחור 

ולקחה אתה מה	ירה האחורית, מ	פר אנשי� שהיה באפשרותה לקחת.
את  לקחת  מנת  על  תחזור  ומש�  גב  לעי�  אצה  המוטור  ש	ירת  הותנה 

האנשי� שנשארו ב	ירה האחורית - 	פ� ועשרי� נו	עי�.

מי�  כי  שנשאר,  ה	ירה  של  ה	פ�  השגיח  לדרכה  המנוע  	ירת  כשהלכה 
חודרי� לתוכה. הנשארי� ב	ירה לא היו מודאגי� ביותר, בראות� כי 	ירת 
המנוע עומדת לבוא לעזרת�. אול� לפתע, נתמלאה ה	ירה מי� וצללה מיד.
כשהגיעה 	ירת המנוע למקו� הא	ו�, זרקו ה	פני� חבלי� וקפצו המימה 

למשות את הטובעי� א� הצליחו להציל רק אחדי�.

ואלה שמות האובדים:
נשקה גוט�מ�, קיבו� מרחביה

יצחק זוהר, קיבו� מרחביה
יהודית דרש, קבוצת השרו� (יפעת)

יואל היבוש, כפר יחזקאל
רבקה זונא, מזרע

אייזיק פינזילבר, קיבו� עמיר
נחמיה פרידמ�, קיבו� נגבה

גיטה פרל�ו�, קיבו� אפיקי�
חיי� קרפט, קבוצת ניר חיי� (ניר ע�)

יו�� רכלב�קי, כפר יהושע
דב שואבי, קיבו� העמל (רוחמה)

מחדשי א ומולדת,  משק  בוני  העברית,  החקלאות  חלוצי  עמל,  נשי 
כינו	  לכינו	�,  לתומ�  הלכו  ודעת,  תורה  צמאי  הבוקרי�,  מ	ורת 

הבוקרי� העברי� באר� האבות, ואחד עשר מה� נ	פו, טבעו, אבדו.

אש עלומי� יוקדת קראה לתענוג ההתייחדות ע� הטבע, לאחר יומיי� של 
עיו� ודיו�. הלהט הקי� ג� בוגרי� וקשישי� וברוב ע� עלו על 	ירות מעטות 

לשוט על פני הכנרת לאור הירח.

לא נמצא מקו� מ	פיק ב	ירות, ובלב לא נמצא כלל מקו� לחשבו�, לשיקול 
ולזהירות.

אחת  לא  לקחה  כבר  הנדירי�  קצפה  ברגעי  אשר  הצנועה,  השקטה,  כנרת 
מטובי אחינו, בלעה הפע� יותר מדי, יותר מדי - אחד עשר אבות ואמהות, 
אחי� ואחיות, בני� ובנות, רעי� ורעיות של רבי� וחברות וחברי� יקרי� 

לכולנו.
נזדעזעה האר� ביו� המר ההוא אשתקד. חרש אנו נושאי� את יגוננו עתה 
ונשמור בלבנו את זכר� של הנשמות והדמויות היקרות. נתאר� תאור צנוע 
בקוב� המוקדש לזכר� ונציב אות וזיכרו� לאחד עשר טבועי הכנרת במפעל 

אשר היה קרוב ללב� - במפעל החדש להשכלה חקלאית.

אותות צנועי� לחיילי� האלמוני� בצבא ההגשמה החלוצית.
בהמש� מוגבר של פעל� ודרכ� ננוח�.

ולכנרת ולמשוטטיה ייאמר: בל יטופו� עוד כאלה, הרפו מקרבנות חנ�.

| נחמיה פרידמן | קיבוץ נגבה | נשקה גוסטמן | קיבוץ מרחביה| יוסף רכלבסקי | כפר יהושוע | יצחק זוהר | קיבוץ מרחביה| יואל היבוש | כפר יחזקאל

| חיים קרפט | קיבוץ ניר עם| דב שואבי | קיבוץ רוחמה | גיטה פרלסון | קיבוץ אפיקים| אייזיק פיינזילבר | קיבוץ עמיר

| רבקה זונא | קיבוץ מזרע

| יהודית דרש | קיבוץ יפעת

ְלִזְכָרם

אנשי עמל, חלוצי החקלאות העברית, בוני משק ומולדת, מחדשי מסורת  "
הבוקרים, צמאי תורה ודעת הלכו לפי תומם לכינוסם, כינוס הבוקרים 

העברים בארץ האבות, ואחד-עשר מהם ניספו, טבעו, אבדו."
| חיים הלפרין | המרכז החקלאי
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נשקה ואיצ'יו ממרחביה
אהרון הררי

דבר 
עמק הירדן

מתוך דברי האזכרה באפיקים

	עתי לפגישה כאורח להקשיב לדיוני�. כמגדל צא� קיוויתי למצוא עניי� נ
בבעיות המנ	רות בי� הבוקרי� בכינו	 השנתי. כשהגעתי למקו� מצאתי 
את איצ'יו שקוע בדיוני�, כרפת� מתמול שלשו�, ולא פ	ח על שו� דבר ולא 
הפ	יד א� רגע. הוא ישב צמוד לכינו	 ובערנות רבה עקב אחר דבר המתווכחי�.
את נשקה לא ראיתי בישיבת הבוקר וכפי שנודע לי אחר כ�, הייתה ע	וקה 
 - נפתחה  התערוכה  הגידול.  תערוכת  פתיחת  לקראת  אחרונות,  בהכנות 
קהל רב של בוקרי� וחקלאי� וביניה� ג� איצ'יו, הול� מעגלה לעגלה, ע� 
קטלוג התערוכה ביד ומעיי� במ	פרי� לפי ה	דר ולפי הנקודות: ש� המשק, 
התפתחות,  הגו�,  בניי�  את  ובודק  בוח�  וכו'.  החלב  תנובת  המוצא,  הגיל, 

ורוש� כללי של כל עגלה ועגלה. 
ראיתי לפניי את איצ'יו בכל שיעור קומתו, רפת� בעל טביעת עי� מנו	ה 

וה	תכלות יוצאת מ� הכלל.
נשקה התהלכה בי� העגלות וידיה עמו	ות עבודה. הוטל עליה להיות חברה 
בוועדת השופטי�, לחוות דעה ולקבוע פר	י� לגידול המוצלח ביותר. לא 
הכריעה.  נשקה  של  ודעתה  הפר	י�  בקביעת  הדעות  חילוקי  היו  מעטי� 
היא עברה בלוויית חבר השופטי� על פני העגלות ובידיה צרור של 	רטי� 
צבעוניי�. פר	 ראשו� - 	רט אדו�, פר	 שני F 	רט כחול, וככה ראיתיה 
על  ה	רטי�  את  לה�  ועונדת  הפר	י�  בחלוקת  העגלות  בי�  מתהלכת 
הצוואר. היא נפרדה מבעלי החיי�, שכל כ� הייתה קשורה אליה�, ושלא 

הו	יפה לראות� עוד.
בישיבת אחר הצהריי�, ראיתי שוב את איצ'ו ע� כל הלהט אשר בו בעת 
ההרצאה על "תוצאות גידול הבקר בעמק הירד�", ובשעת הוויכוח שהתעורר 
בי� המומחי� בעקבות ההרצאה הנ"ל היה איצ'יו ער ביותר, חושב ומחשב 

וכולו שקוע בוויכוח אשר הפ� למרכז הדיוני�.
הוועדה המתמדת ניגשה לבחירות וקראה את ההצעה לוועד המארג� ושמה 
של נשקה לא נפקד. ג� לאחר שהקהל לא קיבל את הצעת הוועדה המתמדת 
נשקה.  של  שמה  שוב  נעדר  לא  מהמשתתפי�,  באו  וההצעות  בשלמותה 
גוט	מ�?",  נשקה  בעד  "מי  הכריז:  ראש  והיושב  בהצבעה  תורה  וכשהגיע 
ג�  נבחרה  נשקה  באול�.  מורמות מתנו		ות  ידיי�  יער של  לפניי  ראיתי 

השנה לוועד הארגו�.
ע� 	יו� ארוחת הערב החגיגית בחדר האוכל המפואר של בית ה	פר המשות� 
בדגניה א', בעת שכל הקהל התחיל להתפזר וא� ל	ירות שחיכו על שפת הכנרת, 
ראיתי את נשקה ואיצ'יו עוזרי� בהורדת הכלי� מהשולחנות. התגיי	ו מרצונ� 

הטוב, כדי לאפשר לאנשי המקו� לגמור את העבודה מוקד�...
 ...ו�	ואחר כ� בא הא

מצב ק גילוייה.  כל  על  יצירה,  מעשה  רווית  זו  שפגישה  להאמי�  שה 
רוחה הטוב והשמחה ששררו בה, תהפו� ב� רגע לאבל איו� ומחריד 

לכולנו.
בכל  נשמעו  כי  עד  צלצלו,  ובאו�  בעוז  והאבל,  המוות  פעמוני  צלצלו  אכ�, 
"עמיר" בצפו�. שליחי� מכל האר� השתתפו  ועד  האר�  מ"נגבה" בדרו� 

בפגישה ועשרה יישובי� שלמו במיטב בניה�. 
הי� הפראי שכל אותנו והחניק את שמחתנו.

האר�,  פינות  מכל  לחקלאי�  להראות  רצינו  הירד�,  עמק  משקי  ואנו, 
כיצד נו	� ה	הר את שפע אורו במי הכנרת. א� השמיי� נתכ	ו שחורי� 

וערפילי� והכנרת התנכלה- התאכזרה לנו מרה.
רצינו להנעי� לציבור, שלעתי� כה רחוקות עוזב את ביתו, ולהראות לו את 

גאו� הטבע שלנו - את הי� - את הכנרת.
הפלגנו עליזי� ומלאי חיי�, וחזרנו שבורי� ורצוצי� בהשאירנו מאחורינו 

אחד עשר מטובי חברינו במצולות הי�. 
הכרנו את הי� ב	ערותיו כשמימיו חומרי� וגועשי� והופכי� תוהו ובוהו. 
אז - שקט היה הי�, לא זע� ולא געש, בשקט המתי� הי� הזדוני לקרבנותיו.
ועד לרגע האחרו� לא חשו בהתקרבותו. בשקט צללו  כחת� בא הא	ו� - 
רצה  לא   - הי�  לנו  התאכזר  עוד  זה  אחרי  וג�  ויללות.  זעקות  בלי  תהו� 

להחזיר את טרפו - יהי שמ� וזכר� קודש לנו לעולמי�!

הֹֹוי ִּכֶּנֶרת, ִּכֶּנֶרת, נֹוף-ֶקֶסם ִמְּכָבר -
ִלי אְּת ַהֶּקֶבר ְלאהּוב ְוָיָקר.

ים ְּתֵכֶלת ְוזַֹהר ְוַגל ּכֹה ִׁשֵלו -
ב. ַמע, ַים ֶׁשֶבר ַּבלֵּ ִלי ֲאַגם-דֶּ

ֹלא אְקִּׁשיב ְלָרַזִיְך ְוֹלא ֶאֱחרֹוז ַמְנִּגיָנה-
א ָלְך ִקיָנה. ַרק ֵאיֵליל ִּבְנִהי, ְוֶאשָֹ

ִּכֶּנֶרת, ִּכֶּנֶרת, ֶאְזְּכֵרְך - ְוָלַעד
ְוֶאת ָהֶעֶרב ַההּוא, כ' ִּתְׁשֵרי ַתַׁש"ד

שלו� �.
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| רבקה זונא | קיבוץ מזרע

| יהודית דרש | קיבוץ יפעת

ְלִזְכָרם

אנשי עמל, חלוצי החקלאות העברית, בוני משק ומולדת, מחדשי מסורת  "
הבוקרים, צמאי תורה ודעת הלכו לפי תומם לכינוסם, כינוס הבוקרים 

העברים בארץ האבות, ואחד-עשר מהם ניספו, טבעו, אבדו."
| חיים הלפרין | המרכז החקלאי
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לזכרם

מתוך חוברת הזיכרון של התאחדות מגדלי בקר בארץ ישראל, תשרי תש"ה

הספד האסון
המנהיגות

חיים הלפרין � המרכז החקלאי

אסון מחריד בים כנרת
ביו� ד' 19.10.1943, ע� 	יו� הכינו	 הארצי של הרפתני� בדגניה א', יצאו 
משתתפי הכינו	 ב-9.30 בערב לטיול מדגניה לעי� גב. ה� שטו בשתי 	ירות 
של עי� גב - אחת, 	ירת מנוע והשנייה מחוברת אליה בחבל. מזג האוויר 

היה נוח ושקט.
בקילומטר האחרו� לפני עי� גב, השגיח ה	פ� של ה	ירה המחוברת בקלקול 
באותו  מיד.  נעצרה  והיא  המנוע  ל	ירת  זאת  על  הודיע  הוא  ב	ירה.  קט� 
רגע נקרע וניתק החבל שחיבר את שתי ה	ירות. 	ירת המנוע חזרה לאחור 

ולקחה אתה מה	ירה האחורית, מ	פר אנשי� שהיה באפשרותה לקחת.
את  לקחת  מנת  על  תחזור  ומש�  גב  לעי�  אצה  המוטור  ש	ירת  הותנה 

האנשי� שנשארו ב	ירה האחורית - 	פ� ועשרי� נו	עי�.

מי�  כי  שנשאר,  ה	ירה  של  ה	פ�  השגיח  לדרכה  המנוע  	ירת  כשהלכה 
חודרי� לתוכה. הנשארי� ב	ירה לא היו מודאגי� ביותר, בראות� כי 	ירת 
המנוע עומדת לבוא לעזרת�. אול� לפתע, נתמלאה ה	ירה מי� וצללה מיד.
כשהגיעה 	ירת המנוע למקו� הא	ו�, זרקו ה	פני� חבלי� וקפצו המימה 

למשות את הטובעי� א� הצליחו להציל רק אחדי�.

ואלה שמות האובדים:
נשקה גוט�מ�, קיבו� מרחביה

יצחק זוהר, קיבו� מרחביה
יהודית דרש, קבוצת השרו� (יפעת)

יואל היבוש, כפר יחזקאל
רבקה זונא, מזרע

אייזיק פינזילבר, קיבו� עמיר
נחמיה פרידמ�, קיבו� נגבה

גיטה פרל�ו�, קיבו� אפיקי�
חיי� קרפט, קבוצת ניר חיי� (ניר ע�)

יו�� רכלב�קי, כפר יהושע
דב שואבי, קיבו� העמל (רוחמה)

מחדשי א ומולדת,  משק  בוני  העברית,  החקלאות  חלוצי  עמל,  נשי 
כינו	  לכינו	�,  לתומ�  הלכו  ודעת,  תורה  צמאי  הבוקרי�,  מ	ורת 

הבוקרי� העברי� באר� האבות, ואחד עשר מה� נ	פו, טבעו, אבדו.

אש עלומי� יוקדת קראה לתענוג ההתייחדות ע� הטבע, לאחר יומיי� של 
עיו� ודיו�. הלהט הקי� ג� בוגרי� וקשישי� וברוב ע� עלו על 	ירות מעטות 

לשוט על פני הכנרת לאור הירח.

לא נמצא מקו� מ	פיק ב	ירות, ובלב לא נמצא כלל מקו� לחשבו�, לשיקול 
ולזהירות.

אחת  לא  לקחה  כבר  הנדירי�  קצפה  ברגעי  אשר  הצנועה,  השקטה,  כנרת 
מטובי אחינו, בלעה הפע� יותר מדי, יותר מדי - אחד עשר אבות ואמהות, 
אחי� ואחיות, בני� ובנות, רעי� ורעיות של רבי� וחברות וחברי� יקרי� 

לכולנו.
נזדעזעה האר� ביו� המר ההוא אשתקד. חרש אנו נושאי� את יגוננו עתה 
ונשמור בלבנו את זכר� של הנשמות והדמויות היקרות. נתאר� תאור צנוע 
בקוב� המוקדש לזכר� ונציב אות וזיכרו� לאחד עשר טבועי הכנרת במפעל 

אשר היה קרוב ללב� - במפעל החדש להשכלה חקלאית.

אותות צנועי� לחיילי� האלמוני� בצבא ההגשמה החלוצית.
בהמש� מוגבר של פעל� ודרכ� ננוח�.

ולכנרת ולמשוטטיה ייאמר: בל יטופו� עוד כאלה, הרפו מקרבנות חנ�.
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אנשי עמל, חלוצי החקלאות העברית, בוני משק ומולדת, מחדשי מסורת  "
הבוקרים, צמאי תורה ודעת הלכו לפי תומם לכינוסם, כינוס הבוקרים 
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נשקה ואיצ'יו ממרחביה
אהרון הררי

דבר 
עמק הירדן

מתוך דברי האזכרה באפיקים

	עתי לפגישה כאורח להקשיב לדיוני�. כמגדל צא� קיוויתי למצוא עניי� נ
בבעיות המנ	רות בי� הבוקרי� בכינו	 השנתי. כשהגעתי למקו� מצאתי 
את איצ'יו שקוע בדיוני�, כרפת� מתמול שלשו�, ולא פ	ח על שו� דבר ולא 
הפ	יד א� רגע. הוא ישב צמוד לכינו	 ובערנות רבה עקב אחר דבר המתווכחי�.
את נשקה לא ראיתי בישיבת הבוקר וכפי שנודע לי אחר כ�, הייתה ע	וקה 
 - נפתחה  התערוכה  הגידול.  תערוכת  פתיחת  לקראת  אחרונות,  בהכנות 
קהל רב של בוקרי� וחקלאי� וביניה� ג� איצ'יו, הול� מעגלה לעגלה, ע� 
קטלוג התערוכה ביד ומעיי� במ	פרי� לפי ה	דר ולפי הנקודות: ש� המשק, 
התפתחות,  הגו�,  בניי�  את  ובודק  בוח�  וכו'.  החלב  תנובת  המוצא,  הגיל, 

ורוש� כללי של כל עגלה ועגלה. 
ראיתי לפניי את איצ'יו בכל שיעור קומתו, רפת� בעל טביעת עי� מנו	ה 

וה	תכלות יוצאת מ� הכלל.
נשקה התהלכה בי� העגלות וידיה עמו	ות עבודה. הוטל עליה להיות חברה 
בוועדת השופטי�, לחוות דעה ולקבוע פר	י� לגידול המוצלח ביותר. לא 
הכריעה.  נשקה  של  ודעתה  הפר	י�  בקביעת  הדעות  חילוקי  היו  מעטי� 
היא עברה בלוויית חבר השופטי� על פני העגלות ובידיה צרור של 	רטי� 
צבעוניי�. פר	 ראשו� - 	רט אדו�, פר	 שני F 	רט כחול, וככה ראיתיה 
על  ה	רטי�  את  לה�  ועונדת  הפר	י�  בחלוקת  העגלות  בי�  מתהלכת 
הצוואר. היא נפרדה מבעלי החיי�, שכל כ� הייתה קשורה אליה�, ושלא 

הו	יפה לראות� עוד.
בישיבת אחר הצהריי�, ראיתי שוב את איצ'ו ע� כל הלהט אשר בו בעת 
ההרצאה על "תוצאות גידול הבקר בעמק הירד�", ובשעת הוויכוח שהתעורר 
בי� המומחי� בעקבות ההרצאה הנ"ל היה איצ'יו ער ביותר, חושב ומחשב 

וכולו שקוע בוויכוח אשר הפ� למרכז הדיוני�.
הוועדה המתמדת ניגשה לבחירות וקראה את ההצעה לוועד המארג� ושמה 
של נשקה לא נפקד. ג� לאחר שהקהל לא קיבל את הצעת הוועדה המתמדת 
נשקה.  של  שמה  שוב  נעדר  לא  מהמשתתפי�,  באו  וההצעות  בשלמותה 
גוט	מ�?",  נשקה  בעד  "מי  הכריז:  ראש  והיושב  בהצבעה  תורה  וכשהגיע 
ג�  נבחרה  נשקה  באול�.  מורמות מתנו		ות  ידיי�  יער של  לפניי  ראיתי 

השנה לוועד הארגו�.
ע� 	יו� ארוחת הערב החגיגית בחדר האוכל המפואר של בית ה	פר המשות� 
בדגניה א', בעת שכל הקהל התחיל להתפזר וא� ל	ירות שחיכו על שפת הכנרת, 
ראיתי את נשקה ואיצ'יו עוזרי� בהורדת הכלי� מהשולחנות. התגיי	ו מרצונ� 

הטוב, כדי לאפשר לאנשי המקו� לגמור את העבודה מוקד�...
 ...ו�	ואחר כ� בא הא

מצב ק גילוייה.  כל  על  יצירה,  מעשה  רווית  זו  שפגישה  להאמי�  שה 
רוחה הטוב והשמחה ששררו בה, תהפו� ב� רגע לאבל איו� ומחריד 

לכולנו.
בכל  נשמעו  כי  עד  צלצלו,  ובאו�  בעוז  והאבל,  המוות  פעמוני  צלצלו  אכ�, 
"עמיר" בצפו�. שליחי� מכל האר� השתתפו  ועד  האר�  מ"נגבה" בדרו� 

בפגישה ועשרה יישובי� שלמו במיטב בניה�. 
הי� הפראי שכל אותנו והחניק את שמחתנו.

האר�,  פינות  מכל  לחקלאי�  להראות  רצינו  הירד�,  עמק  משקי  ואנו, 
כיצד נו	� ה	הר את שפע אורו במי הכנרת. א� השמיי� נתכ	ו שחורי� 

וערפילי� והכנרת התנכלה- התאכזרה לנו מרה.
רצינו להנעי� לציבור, שלעתי� כה רחוקות עוזב את ביתו, ולהראות לו את 

גאו� הטבע שלנו - את הי� - את הכנרת.
הפלגנו עליזי� ומלאי חיי�, וחזרנו שבורי� ורצוצי� בהשאירנו מאחורינו 

אחד עשר מטובי חברינו במצולות הי�. 
הכרנו את הי� ב	ערותיו כשמימיו חומרי� וגועשי� והופכי� תוהו ובוהו. 
אז - שקט היה הי�, לא זע� ולא געש, בשקט המתי� הי� הזדוני לקרבנותיו.
ועד לרגע האחרו� לא חשו בהתקרבותו. בשקט צללו  כחת� בא הא	ו� - 
רצה  לא   - הי�  לנו  התאכזר  עוד  זה  אחרי  וג�  ויללות.  זעקות  בלי  תהו� 

להחזיר את טרפו - יהי שמ� וזכר� קודש לנו לעולמי�!

הֹֹוי ִּכֶּנֶרת, ִּכֶּנֶרת, נֹוף-ֶקֶסם ִמְּכָבר -
ִלי אְּת ַהֶּקֶבר ְלאהּוב ְוָיָקר.

ים ְּתֵכֶלת ְוזַֹהר ְוַגל ּכֹה ִׁשֵלו -
ב. ַמע, ַים ֶׁשֶבר ַּבלֵּ ִלי ֲאַגם-דֶּ

ֹלא אְקִּׁשיב ְלָרַזִיְך ְוֹלא ֶאֱחרֹוז ַמְנִּגיָנה-
א ָלְך ִקיָנה. ַרק ֵאיֵליל ִּבְנִהי, ְוֶאשָֹ

ִּכֶּנֶרת, ִּכֶּנֶרת, ֶאְזְּכֵרְך - ְוָלַעד
ְוֶאת ָהֶעֶרב ַההּוא, כ' ִּתְׁשֵרי ַתַׁש"ד

שלו� �.
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אייזיק פינזילבר
יוני 1914 � 20 באוקטובר 1943

ליום השלושים � קיבוץ השומר הצעיר עמיר

אחד עשר חברים טבעו בכנרת בהיותם בשליחות ציבורית. התכנסו לציין את הישגי הרפת בשנים האחרונות, 
להתוות דרך לעתידו של הענף במלחמה ולאחריה, לקנות ולהקנות תורה.

בנים יקרים אלה למשקיהם הקדישו את כל מחשבותיהם והגיגיהם לפיתוח ענף יסודי למשקם, כרתו ברית 
אמת עם הטבע, החי והאדמה.

ותיקים בענף וגם צעירים � את כולם מציינת מסירות ללא גבול ושאיפה להעמיק ידיעות ולהמשיך.
נקפדו באביב חייהם אנשי חזון ועבודה. אתם ירדו תהומה שאיפות ומאוויים.

אין תמורה להם!

שמואל הררי (פינזילבר)
מתוך סקירת קורות חייו של אייזיק בחוברת הזיכרון

בזמ� האחרו�, היה אומר, כי הגיע למנוחה נפשית: מצא חברה בחיי�, ג� 
בעבודה מצא 	ו�-	ו� את מקומו - נכנ	 לענ� הרפת ובזמ� קצר "התאהב" 
ממש בעבודה. באיזו חיבה היה מטפל בפרות ובעגלות. כשהיו מעירי� לו 
באמצע  הקימה  בייחוד  הגו�,  את  המפרכת  עבודה  זוהי  כי  משפחתו,  בני 
הלילה - היה "מבטל" את הדברי� האלה בבת צחוק, שהייתה תמיד מרחפת 

על שפתיו ובהלצה קלה. 
כאשר אייזיק התמ	ר לאיזה דבר, הרי הוא עושה זאת בכל לבבו ובכל נפשו. 
בזמ� קצר השתלט על הענ�, היה קורא הרבה 	פרי� מקצועיי� ולומד את 

המקצוע לכל פרטיו ודקדוקיו.
פניו,  קרנו  מה  ירדנה.  בתו  של  היוולדה  ע�  האושר  לשיא  הגיע  ולב	ו�, 
כשנתבשר על הולדת הבת! באיזו אהבה אי�-	ו� היה ניגש לבתו, כמה היה 
מרבה לדבר עליה�, כל מכתביו כמה היו רצופי� דברי אהבה ואושר אי� ק�. 

לפעמי� היה נדמה שאי� אד� מאושר ממנו בכל העול�.
והנה לפתע, בא המוות האכזרי בחת� ולקח את אייזיק מאתנו. כלו� אפשר 

להעלות על הדעת שאייזיק איננו בי� החיי�?.
הא� אפשר להשלי� ע� הרעיו� הנורא הזה? הא� אי� זה אלא חלו� זוועות, 

	יוט איו� ותו לא?
אייזיק הטוב והמיטיב, ז� הנפש וטהר הלב, אציל הרוח ואני� הדעת.

להווי שופרא דבלי בארעא !

העיתונאי עמי רוז'נסקי ז"ל, לפני כעשר שנים
חדווה  כעשור  לפני  לנו  	יפרה  לדגניה",  מעמיר  אז  נ	עו  יו�  כל  "לא 
יזרעאלי, אלמנתו של אייזיק פינזילבר. זמ� קצר לפני הא	ו� נולדה לאייזיק 
ירדנה, והוא היה קשור אליה ואפו� בה בכל נימי נפשו ולכ� לא  בת בש� 

שמח לנ	יעה, כי לא רצה להתרחק מהבית.
את בשורת הא	ו� הביא לקיבו� עמיר, אחיו של אייזיק, שבא להציג בפני 
המשפחה את כלתו החדשה, והידיעה על א	ו� הטביעה השיגה אותו בדר�, 
כשעבר בראש-פינה. חדווה מיאנה להאמי�, שכ� גופת בעלה לא נמצאה עד 
אז. היא ה	תגרה בתו� עצמה, חשה מרוחקת מכל העול� והייתה בטוחה, 
שהנה בעוד רגע יפתח אייזיק את הדלת ויאמר שהכול היה רק חלו� רע. 
כעבור עשרה ימי� מצאו האמודאי� את הגופה והתקווה נגוזה. לא, מעול� 

היא לא חשבה שמישהו אש�, לא היו בה כוחות לע	וק בכ�. 
"לירדנה שלי יש ב� טיי	, עודד שמו, והוא דומה מאוד ל	בא שלו", 	יפרה 

לנו בזמנו.  
לוי א' כתב בחוברת זיכרו�, שיצאה בעמיר ליו� השלושי�: "על אחי שהל� 
כבש  הוא  בלבו  המבט,  והישיר  נכחו  הל�  כי  מרה;  אקונ�  ולא שב,  בדרכו 

 ."ילה	המ ירדנה, בתו של אייזיק, מדליקה נר זיכרון עם נכדתה
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70 שנה לאסון הרפתנים בכנרת
אירוע הזיכרון ב"חצר הראשונים" של דגניה א'

חול מועד סוכות 24.9.2013

ודי רכלב�קי מכפר יהושע, הוא היוז� והמניע של טק	 זיכרו� מיוחד ד
הא	פה  נערכה  שבו  באול�  בכנרת,  הרפתני�  לא	ו�  שנה   70 לציו� 
כתובות,  נתוני�,  מידע,  דודי  א	�  רבה,  בשקדנות  הגורלית.  הכללית 
	יפורי� של כל משפחות הטבועי� בכנרת ופעל להביא את כול� לאירוע 
שישחזר את כל מה שאירע, יביא את דבר המשפחות וה	יו� יהיה בשיט 

מיוחד למקו� הטביעה המשוער והשלכת פרחי� לזיכרו�.

דודי התחיל בגיו	 האנשי� לעזרה, ולפני כחצי שנה הגיע לדגניה, לארכיו� 
וחיפש אינפורמציה על הטובעי�.

כשבידו התמונות פנה להד� ורדי, מנהלת התיירות בדגניה, לעזרה ושניה� 
נרתמו מיד לכינו	 שהתחיל לתפו	 עוצמה.

באחד מהטלפוני� בחיפוש המשפחות, דודיק הגיע אל עוזי שמש, נכדה של 
שנרת� במר� רב להפקה ולקח על עצמו את כל הצד הכ	פי  זונא,  רבקה 

ויח	י הציבור. עוזי משמש כרכז אזורי בתנועה הקיבוצית.
 

האירוע היה מרגש מאוד והמשפחות הצליחו למצוא ביטוי הול� לתחושות
כבדות שקיננו בקרב� עשרות שני�.

בהתרגשות רבה, הנחתה הד	 את האירוע ב"בית בו�ל" בדגניה וכא�
מובאי� כל דברי הקישור שלה, בצירו� תמונות מהאירוע:

בדגניה,  כא�  נערכה  תש"ד,  	וכות  המועד  חול   ,1943 באוקטובר  "ב-19 
בכינו	  ישראל.  באר�  הבקר  מגדלי  התאחדות  של  השנתית  הא	פה 
התקיימה ג� תערוכה של עגלות מצטיינות. לאירוע המרגש הגיעו רפתני� 

מכל קצוות האר�.
המארח,  הקיבו�  בש�  לשאת דברי�,  הוזמנה  החגיגית,  הפתיחה  בישיבת 
החברה מרי� בר�, הוותיקה שברפתני�, אישה שהפכה לאגדה. היא 	יפרה 
ועל  פרות,  לחלוב  אותה  הבדואית שלימדה  על  הרפת,  דרכה שלה אל  על 
מעומק  רו	י,  במבטא  נאמרו  הדברי�  בעבודתה.  אותה  שליוו  הלבטי� 
כי  שהאמינו  לאנשי�  כיאה  הה�,  הימי�  ברוח  מיוחד  ובפתו	  הנשמה 
הרפת  במבנה  יושבי�  שאנחנו  לציי�,  המקו�  כא�  הי	טוריה.  עושי�  ה� 
הראשונה של דגניה, שעליה ניצחה מרי�. היו� נקרא האול� "בית בו�ל" 

על ש� יו�� בו�ל, שטבע א� הוא בכנרת ב-1919.

מ�פר יצחק (קיצקי) בורג ז"ל ממ�דה שנטל חלק באותו אירוע: "השלמתי 
טעונה  	ו	י�,  לצמד  רתומה  עגלה  גבי  על  ויצאתי  הצהריי�  חליבת  את 
התרגשתי  לדגניה  כשהגעתי  בדגניה.  האזורית  למחלבה  בדר�  חלב,  בכדי 
קשורות  היו  בגובה�,  המרשימי�  האקליפטו	י�  עצי  בי�  המעמד:  מגודל 
הוצמד  ַלה  ֶעג� לכל  בעמק.  הרפתות  מיטב  של  תצוגה   - לות  ֶעג� של  שורות 
מ	פר, ועדה בחנה אות� אחת לאחת ואת תעודות היוח	י� שלה�, והעניקה 
ציוני�. באלבו� יפה שהוכ�, פור	מו שמות העגלות, שמות האמהות, כמות 
החלב ואחוזי השומ�, וכמוב�, ג� שמ� של האבות. מתמונה דהויה משהו 
מביטה אלינו בעיניי� גדולות, העגלה "חולונה" מאשדות יעקב, אשר נולדה 
 40 שלה  החלב  ותנובת  חולתה,  הא�:  ש�  ברטו	,  האב:  ש�  ב-18.1.43. 
ליטר ממוצע יומי. יודעי דבר אומרי� שבהתחשב בתקופה מדובר בתוצאה 

יפה למדי.
הייתה אווירת חג ומפגש מרגש בי� הרפתני�. ה� החליפו דעות ורעיונות 

חצר הראשונים בדגניה א' דודי, הדס ועוזי שמש � מארגני האירוע

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il

הדס ורדי � מנהלת התיירות,  דגניה א'

7  ��� ����� ������� �����.indd   41 1 /31/13   :2  M



4 אוקטובר 2013משק הבקר והחלב 366 0

אייזיק פינזילבר
יוני 1914 � 20 באוקטובר 1943

ליום השלושים � קיבוץ השומר הצעיר עמיר

אחד עשר חברים טבעו בכנרת בהיותם בשליחות ציבורית. התכנסו לציין את הישגי הרפת בשנים האחרונות, 
להתוות דרך לעתידו של הענף במלחמה ולאחריה, לקנות ולהקנות תורה.

בנים יקרים אלה למשקיהם הקדישו את כל מחשבותיהם והגיגיהם לפיתוח ענף יסודי למשקם, כרתו ברית 
אמת עם הטבע, החי והאדמה.

ותיקים בענף וגם צעירים � את כולם מציינת מסירות ללא גבול ושאיפה להעמיק ידיעות ולהמשיך.
נקפדו באביב חייהם אנשי חזון ועבודה. אתם ירדו תהומה שאיפות ומאוויים.

אין תמורה להם!

שמואל הררי (פינזילבר)
מתוך סקירת קורות חייו של אייזיק בחוברת הזיכרון

בזמ� האחרו�, היה אומר, כי הגיע למנוחה נפשית: מצא חברה בחיי�, ג� 
בעבודה מצא 	ו�-	ו� את מקומו - נכנ	 לענ� הרפת ובזמ� קצר "התאהב" 
ממש בעבודה. באיזו חיבה היה מטפל בפרות ובעגלות. כשהיו מעירי� לו 
באמצע  הקימה  בייחוד  הגו�,  את  המפרכת  עבודה  זוהי  כי  משפחתו,  בני 
הלילה - היה "מבטל" את הדברי� האלה בבת צחוק, שהייתה תמיד מרחפת 

על שפתיו ובהלצה קלה. 
כאשר אייזיק התמ	ר לאיזה דבר, הרי הוא עושה זאת בכל לבבו ובכל נפשו. 
בזמ� קצר השתלט על הענ�, היה קורא הרבה 	פרי� מקצועיי� ולומד את 

המקצוע לכל פרטיו ודקדוקיו.
פניו,  קרנו  מה  ירדנה.  בתו  של  היוולדה  ע�  האושר  לשיא  הגיע  ולב	ו�, 
כשנתבשר על הולדת הבת! באיזו אהבה אי�-	ו� היה ניגש לבתו, כמה היה 
מרבה לדבר עליה�, כל מכתביו כמה היו רצופי� דברי אהבה ואושר אי� ק�. 

לפעמי� היה נדמה שאי� אד� מאושר ממנו בכל העול�.
והנה לפתע, בא המוות האכזרי בחת� ולקח את אייזיק מאתנו. כלו� אפשר 

להעלות על הדעת שאייזיק איננו בי� החיי�?.
הא� אפשר להשלי� ע� הרעיו� הנורא הזה? הא� אי� זה אלא חלו� זוועות, 

	יוט איו� ותו לא?
אייזיק הטוב והמיטיב, ז� הנפש וטהר הלב, אציל הרוח ואני� הדעת.

להווי שופרא דבלי בארעא !

העיתונאי עמי רוז'נסקי ז"ל, לפני כעשר שנים
חדווה  כעשור  לפני  לנו  	יפרה  לדגניה",  מעמיר  אז  נ	עו  יו�  כל  "לא 
יזרעאלי, אלמנתו של אייזיק פינזילבר. זמ� קצר לפני הא	ו� נולדה לאייזיק 
ירדנה, והוא היה קשור אליה ואפו� בה בכל נימי נפשו ולכ� לא  בת בש� 

שמח לנ	יעה, כי לא רצה להתרחק מהבית.
את בשורת הא	ו� הביא לקיבו� עמיר, אחיו של אייזיק, שבא להציג בפני 
המשפחה את כלתו החדשה, והידיעה על א	ו� הטביעה השיגה אותו בדר�, 
כשעבר בראש-פינה. חדווה מיאנה להאמי�, שכ� גופת בעלה לא נמצאה עד 
אז. היא ה	תגרה בתו� עצמה, חשה מרוחקת מכל העול� והייתה בטוחה, 
שהנה בעוד רגע יפתח אייזיק את הדלת ויאמר שהכול היה רק חלו� רע. 
כעבור עשרה ימי� מצאו האמודאי� את הגופה והתקווה נגוזה. לא, מעול� 

היא לא חשבה שמישהו אש�, לא היו בה כוחות לע	וק בכ�. 
"לירדנה שלי יש ב� טיי	, עודד שמו, והוא דומה מאוד ל	בא שלו", 	יפרה 

לנו בזמנו.  
לוי א' כתב בחוברת זיכרו�, שיצאה בעמיר ליו� השלושי�: "על אחי שהל� 
כבש  הוא  בלבו  המבט,  והישיר  נכחו  הל�  כי  מרה;  אקונ�  ולא שב,  בדרכו 

 ."ילה	המ ירדנה, בתו של אייזיק, מדליקה נר זיכרון עם נכדתה
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70 שנה לאסון הרפתנים בכנרת
אירוע הזיכרון ב"חצר הראשונים" של דגניה א'

חול מועד סוכות 24.9.2013

ודי רכלב�קי מכפר יהושע, הוא היוז� והמניע של טק	 זיכרו� מיוחד ד
הא	פה  נערכה  שבו  באול�  בכנרת,  הרפתני�  לא	ו�  שנה   70 לציו� 
כתובות,  נתוני�,  מידע,  דודי  א	�  רבה,  בשקדנות  הגורלית.  הכללית 
	יפורי� של כל משפחות הטבועי� בכנרת ופעל להביא את כול� לאירוע 
שישחזר את כל מה שאירע, יביא את דבר המשפחות וה	יו� יהיה בשיט 

מיוחד למקו� הטביעה המשוער והשלכת פרחי� לזיכרו�.

דודי התחיל בגיו	 האנשי� לעזרה, ולפני כחצי שנה הגיע לדגניה, לארכיו� 
וחיפש אינפורמציה על הטובעי�.

כשבידו התמונות פנה להד� ורדי, מנהלת התיירות בדגניה, לעזרה ושניה� 
נרתמו מיד לכינו	 שהתחיל לתפו	 עוצמה.

באחד מהטלפוני� בחיפוש המשפחות, דודיק הגיע אל עוזי שמש, נכדה של 
שנרת� במר� רב להפקה ולקח על עצמו את כל הצד הכ	פי  זונא,  רבקה 

ויח	י הציבור. עוזי משמש כרכז אזורי בתנועה הקיבוצית.
 

האירוע היה מרגש מאוד והמשפחות הצליחו למצוא ביטוי הול� לתחושות
כבדות שקיננו בקרב� עשרות שני�.

בהתרגשות רבה, הנחתה הד	 את האירוע ב"בית בו�ל" בדגניה וכא�
מובאי� כל דברי הקישור שלה, בצירו� תמונות מהאירוע:
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בכינו	  ישראל.  באר�  הבקר  מגדלי  התאחדות  של  השנתית  הא	פה 
התקיימה ג� תערוכה של עגלות מצטיינות. לאירוע המרגש הגיעו רפתני� 

מכל קצוות האר�.
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הייתה אווירת חג ומפגש מרגש בי� הרפתני�. ה� החליפו דעות ורעיונות 

חצר הראשונים בדגניה א' דודי, הדס ועוזי שמש � מארגני האירוע

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il

הדס ורדי � מנהלת התיירות,  דגניה א'
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בשאלות על חציר, קדחת מלטה (מחלה קשה בימי� הה�) ועוד. רופאי� 
חגיגה  בקיצור  הרב,  מני	יונ�  וחלקו  המבקרי�  בי�  ה	תובבו  וטרינרי� 
לרפת ולעי�. היו� התנהל באווירה נעימה של קרנבל עד השעה תשע בערב, 

שעה בה אמור היה האירוע להגיע לשיאו. 

בשעה תשע בערב, בתו� החלק המקצועי, עגנה לחו� דגניה א' 	ירת מנוע 
מקיבו� עי�-גב, שאליה הייתה קשורה 	ירת גרר, כדי לקחת את החברי� 
שמוני�  על  עמד  	ירה  כל  של  המכ	ימלי  הקיבול  כושר  בכנרת.  ל	יור 
נו	עי�, אולי מעט יותר, א� בוודאי לא ליותר ממאתיי� הרפתני� שנדחקו 
ועלו על 	יפונ�. לעשרות הרפתני� שהצליחו איכשהו לה	תדר ע� 	ידור 
העבודה ולהשתחרר ליו� עיו� אחד, הייתה זאת הזדמנות חד-פעמית, ה� 
לא האמינו שיזכו לחוויה כזו פע� נו	פת. תארו בנפשכ�, להפליג על מי 
הכנרת בליל ירח ולהיאנח מעומק הלב: "הוי כנרת שלי" - איזו התרגשות. 
למרבה הצער ה	תיימה ההפלגה ההיא בא	ו� ימי, שגבה מחיר יקר: 	ירת 
הגרר הוצפה במי� ושקעה במצולות, ואתה יחד ירדו לתהומה אחד-עשר 

רפתני� ורפתניות.

אני מזמינה את דודיק רכלב�קי מכפר יהושע, האיש והאגדה... 
היוז� והרוח החיה בהפקת הכנ�. 

דודיק בנו של יו�� רכלב�קי, אחד מ-11 הטובעי�.

על היישוב כולו יורד אבל כבד. דוד רמז פותח את ישיבת הוועד הפועל של 

החקלאי  למרכז  מיוזמת�  פוני�  גב  עי�  אנשי  דומייה.  בדקת  הה	תדרות 
ודורשי� להקי� ועדת חקירה. 

 �אני מזמינה את המשפחות להדליק נר זיכרו

אייזיק פינזילבר, עמיר - השאיר אישה ובת, ירדנה.
גיטה פרל�ו�, אפיקי� - השאירה בעל ובת, שלומית.

דב שואבי, רוחמה - היה רווק.
חיי� קרפט, ניר ע� - השאיר אישה. 

יהודית דרש, קב' השרו�/יפעת - הייתה רווקה. 
יואל הייבוש, כפר יחזקאל - השאיר אישה ו-2 בנות, תמר ורמה. 

יו�� רכלב�קי, כפר יהושע - השאיר אישה ו-3 ילדי�: חוה, לאה ודודיק. 
יצחק זהר, קיבו� מרחביה - השאיר אישה ו-2 ילדי�: גדי ורחל. 

נחמיה פרידמ�, נגבה - השאיר אישה בהיריו� וב� גדעו�. לאחר מותו נולד 
הב� נחמיה, שנקרא על ש� אביו.

נשקה גוט�מ�, קיבו� מרחביה - השאירה בעל, ובת שלומית. 
רבקה זונא, מזרע - השאירה בעל ו-2 ילדי�, דבורה ואית�

אני מזמינה את ניניה של רבקה זונא ממזרע לשיר את אחד משיריה 
המרגשי� שכתבה המשוררת רחל והלחינה נעמי שמר מכנרת 

"ש� הרי גול� הושט היד וגע ב�"...

ְואּוַלי
ְואּוַלי ל ֹא ָהיּו ַהְּדָבִרים...

הֹוי, ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי,
ֶהָהִיית, אֹו ָחַלְמִּתי ֲחלֹום?

אני מזמינה את אביתר דות�, מזכיר התאחדות מגדלי בקר, ואת שייקה 
דרורי, מנכ"ל מועצת החלב, לשאת דברי�.

הפקת סרט
לאחר  	רט.  לעשות  הוחלט  הכנ	  הפקת  	ביב  העשייה  מעגל  כשהתחיל 
הרבה  ואתו  חומר  נא	�  רבי�,  בארכיוני�  מעמיקי�  וחפירות  מחקרי� 

	יפורי� אישיי�. היו� הקרנת בכורה של ה	רט - "ואז כשעלו המי�" 
במאי: איציק הדר, גשר; צל�: אריה ירד� מזרע.

הדס מנחה את כל האירוע

אבו וילן, אביתר דותן ושייקה דרורי מכבדים את האירוע ואף תורמים לו קהל של משפחות וקרובים נרגשים
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יד זיכרון
עוזי שמש, הנכד של רבקה זונא ממזרע, ממארגני הכנ	.  אני מזמינה את 
עוזי לקח על עצמו את גיו	 הכ	פי� מכל הגופי� הרשומי� כא�, והיוז� של 
הקמת יד הזיכרו� שיוק� במוזיאו� הרפת ביפעת, שאותו עיצבו האמ� יובל 

דניאלי והאדריכל יו�י ו�יד מהמעפיל.

למשפחות  תודה  הזה.  המרגש  לכנ	  האר�  מכל  שהגעת�  לכולכ�  תודה 
ולחברי�, שמעול� לא נפגשו ולא העלו חוויות ו	יפורי� מאותו א	ו� קשה 

ששינה את חייכ�. 

אני מזמינה שוב את הצעירי� ממזרע לשירת התקווה - 
הקהל מתבקש לעמוד.

ולסיום...
תודה ענקית לאיש מאוד מיוחד, שבוקר אחד מגיע אלי לדגניה ובהתלהבות 
האופיינית רק לו, מ	פר לי את ה	יפור על הא	ו� ומודיע לי - אני עושה 
עשה  ובחריצותו,  הגדולה  בעקשנותו  דודיק,  לא	ו�.  שנה   70 כנ	  בדגניה 
רבות למצוא את כל המשפחות והשורשי� של הנפטרי�. ימי� של טלפוני� 
בטוחה  אני  ואינפורמציה.  מידע  פי	ות  לקבל  הקיבוצי�  לכל  	ופיי�  אי� 

שחלק ממכ� מביני� על מה אני מדברת. 

קטונתי  אני  דודיק  אז  ל	יי�.  וג�  הערב  את  לפתוח  ממני  ביקש  דודיק, 
לבקשותי�.

בש� כולנו - תודה!

זר פרחים לזכרם על גלי הכנרת
בלב  בכנרת.  לשיט  ולצאת  גב  לעי�  לנ	וע  מזמיני� את המשפחות  אנחנו 

הכנרת נזרוק זרי פרחי� לזכר� של אות� אחד עשר טובעי�.
 "!יהי זכר� ברו�

שלומית, בתה של נשקה גוטסמן ממרחביה

יוצאים מעין גב לשחזר את השיט בכנרת ומקום הטביעה

גדעון ונחמיה מנגבה � בניו של נחמיה פרידמן 

משליכים פרחים לכנרת � לזכר הטבועים

עוזי שמש מעלה את זכרה של אמו � רבקה זונֶא
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עוזי שמש מעלה את זכרה של אמו � רבקה זונֶא
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4 4

דודי רכלבסקי 
האיש שיזם ודחף

מושבניק ה הוא  בדגניה  שנער�  המדהי�  האירוע  מאחורי  "מנוע" 
מכפר יהושע - דודי רכלב�קי - איש קשוח, עקש� ומתמיד. הוא 

ג� בנו של יו	� רכלב	קי שהיה אחד המבוגרי� בחבורת הנ	פי�.
"אני הייתי קט� ולא זוכר ולא יודע כלו�. נשארה אמא שלי ע� שלושה 
ילדי�: בת 12, בת 9 ואני ב� פחות משלוש שני�. ביטוח לאומי לא היה אז 

והכפר התגיי	 כולו  לעזור, כדי שדודי יגדל וימשו� את המשק.
המושג של עזרה הדדית היה אז שורשי ומוטמע ואנשי� נרתמו בשמחה 

ובני הנוער באו לעבוד במשק, כיו� ה� בני למעלה מ-80 שנה.

הדס ורדי ודודי רכלבסקי

יו	� אבי, היה ב� 43 במותו, הוא טיפח את הרפת והיה אחראי על הפרי� 
במושב כפר יהושע. הייתה לו רפת משלו והוא יצא לא	פה הכללית ע� 
נציגי�  שני  ושלחה  החלב  בענ�  מעצמה  הייתה  יהושע  כפר  נו	�.  נציג 

לא	פה.

דבל'ה ויס � "הבמבח" שמנהל את החווה של רכלבסקי

כל התקופה הייתה קשה, אמי ואחותי החזיקו את המשק. 
חקלאי מהכפר, אליעזר שמחוני, לקח על עצמו ללוות את המשק ובמש� 
20 שנה, 3-2 פעמי� בשבוע, בא לעזור בכל עבודות המשק. כולל העבודה 

ברפת. 
אני 	גרתי את הרפת ב-1963 מ	יבות בריאות. היו לנו 7 פרות וג� לול 

רבייה גדול.
כנער חלבתי פרות ביד ועזרתי לאחותי לאה שכבר נפטרה. ותיקי הדור 

השני זוכרי� כיצד עבדה בחריצות רבה וזכתה להערכה.
השתחררתי מהצבא לאחר שירות כמדרי� בקור	 מכי� בשבטה ב-1961."

ספי רכלבסקי הבן של דודי, מדליק נר זיכרון

כיו� דודי מגדל עגלי� לבשר, קונה ממשקי החלב ב	ביבה - "בימי� אלה 
השוק חלש מאוד ובקושי משאיר משהו.

אני משלי� את הקניות בעדרי� בישראל בכ-60 עגלי� בלו-בלגי מליטא.
אני מגיע לכ-1,000 עגלי� ונחשב למשק גדול.

הייתה לי קטרת העור, לא היה חי	ו� ונגר� לי נזק עצו�. ע� זאת אני 
מגיע לתוצאות טובות מאוד מבחינת הבריאות ולוקח מזו� ממרכז המזו� 

בנהלל."
דב אלמ� ויש לו ארבעה ילדי� שאינ� חיי� בכפר יהושע.

אי� הצלחת כנער לשק� את המשק ולהבריא אותו?
"בתקופה שאחרי הצבא היה קשה מאוד, אני בניתי הכול ועשיתי הכול 

כמעט לבד.
בחור שברח   ,2008 בקי�  - הצלחתי מאוד  20 שנה  אני מע	יק במב"ח 
ממשפחה חרדית והגיע למשק בבאר טוביה, נשוי לבת כפר יהושע וממני 
למד חקלאות. הוא הגיע אליי לאחר שנפלתי לתהו� בטיול באזור גבעת 
להוציא  והצליח  חילו�  ביחידת  היה  הוא  קשה,  ונפצעתי  בגול�  יואב 
בית  רמב"�,  חולי�  בית  	יכוי.  ובלי  הכרה  בלי  זמ�  הרבה  הייתי  אותי. 

לווינשטיי�, ושיקו� בגליל י�. 
את  לי  מחזיק  ומאז  לכא�  הגיע  וי�,  דבל'ה  בחור,  שאותו  שלי  המזל 
המשק והוא הציל אותי. ברוב הענייני� הוא טוב ממני וג� מחזיק במב"ח 

 ".משריד
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4 5

דברים לזכרם בטקס דגניה

לזכרו של חיים קרפט 
עמי קרפט,  בת שבע לויצקי (קרפט) � אחייניו ומשפחותיהם

יי� נולד ביא	י, רומניה בשנת 1920 למשפחה יהודית ציונית.ח
ואח  בשואה  שנ	פו  ז"ל   �ואהרו פרידה  של  הצעיר  הב�  היה  הוא 

להינדה,  מרדכי ודוד ז"ל.
בנעוריו היה חבר בתנועת גורדוניה שבה היו חברי� ג� שני אחיו מרדכי ודוד.

בשנת 1940 הגיע ארצה וקליטתו הראשונה הייתה בבית העולי� בחיפה.
מש� עבר יחד ע� קבוצתו לקריית ענבי� שבה עבד בכל ענ� שנדרש במשק. 
אל קבוצת ניר חיי�, לימי� ניר ע�, הגיע בעקבות שני אחיו הבוגרי� מרדכי 

ודוד והתמחה בענ� הרפת.
ביו� 19 לאוקטובר 1943, טבע בכנרת והוא ב� 23.

לכ�.  קוד�  שישה שבועות  נישא  שלה  טובה,  צעירה,  אישה  אחריו  הותיר 
גופתו נמצאה לאחר כשבעה ימי� של חיפושי� והועברה לקבורה בקיבו� 

ניר ע� ביו� 30 לאוקטובר 1943.
יהי זכרו ברו�.

יהודית דרש
שלומית ויין לבית דרש, מושב ביצרון 

אחותו י דודתי,  היא  במשפחתנו,  שנקראה  כפי  יטקה,  או  דרש  הודית 
הצעירה של אבי.

אשר  ואמידה,  גדולה  למשפחה  בת  בפולי�.  לודג'  בעיר  וגדלה  נולדה  היא 
הציעה לבניה ובנותיה למודי� גבוהי�. א� יטקה בחרה להצטר� ל"גורדוניה" 

ולצאת להכשרה לקראת העלייה לאר� ישראל.
בהכשרה היא עבדה בחקלאות וקיוותה לעלות במהרה, א� הימי� התארכו 
כי לא היו "	רטיפיקטי�". משפחתה בקשה ממנה לחזור הביתה ללודג' א� 

היא הייתה נחושה בדעתה לעלות לאר� ישראל.
ואכ�, בשנת 1939 לפני כני	ת הגרמני� לפולי� הגיע הרגע המאושר בחייה, 
היא זכתה להגשי� את חלומה ועלתה לאר�. הצטרפה לקבוצת "השרו�" - 

כיו� יפעת.
תחילה עבדה יטקה במטבח, אול� על פי בקשתה עברה לעבוד ברפת. היא 

התמ	רה לעבודה בכל נפשה וזכתה להערכה רבה.

במכתב שכתבה לאבי היא ציינה שהיא מאושרת בקבוצה, שיש לה כבר חבר 
והעבודה ברפת מתאימה לה.

אושרה נקטע בא	ו� הטביעה. כל חלומותיה אבדו.
	יפור חייה נמ	ר במשפחה ואני שמחה שנתנה לי האפשרות להעלות את 

זכרה בפני הקהל הרחב.

חיים קרפט � ניר עם

יהודית דרש � קבוצת השרון, יפעת
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דודי רכלבסקי 
האיש שיזם ודחף
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במושב כפר יהושע. הייתה לו רפת משלו והוא יצא לא	פה הכללית ע� 
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דבל'ה ויס � "הבמבח" שמנהל את החווה של רכלבסקי

כל התקופה הייתה קשה, אמי ואחותי החזיקו את המשק. 
חקלאי מהכפר, אליעזר שמחוני, לקח על עצמו ללוות את המשק ובמש� 
20 שנה, 3-2 פעמי� בשבוע, בא לעזור בכל עבודות המשק. כולל העבודה 

ברפת. 
אני 	גרתי את הרפת ב-1963 מ	יבות בריאות. היו לנו 7 פרות וג� לול 
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כנער חלבתי פרות ביד ועזרתי לאחותי לאה שכבר נפטרה. ותיקי הדור 

השני זוכרי� כיצד עבדה בחריצות רבה וזכתה להערכה.
השתחררתי מהצבא לאחר שירות כמדרי� בקור	 מכי� בשבטה ב-1961."
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כיו� דודי מגדל עגלי� לבשר, קונה ממשקי החלב ב	ביבה - "בימי� אלה 
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אני משלי� את הקניות בעדרי� בישראל בכ-60 עגלי� בלו-בלגי מליטא.
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בחור שברח   ,2008 בקי�  - הצלחתי מאוד  20 שנה  אני מע	יק במב"ח 
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ודוד והתמחה בענ� הרפת.
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זכרה בפני הקהל הרחב.

חיים קרפט � ניר עם

יהודית דרש � קבוצת השרון, יפעת
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דבר המשפחות 
על הספינה בכנרת 

נחמיה פרידמן

כל אחד מאתנו, הבני� והבנות "של", הש� "כנרת" אמר ויאמר תמיד ל
הרבה יותר.

אמונה  חדורי  מאמיני�,  ציוני�  היו  שני�   70 לפני  כא�  ששכלנו  ההורי� 
בשליחות של היות� מובילי המחנה בדרכו להפיכת עבודת הכפיי� לגאווה.

לכל אחד מה-11 היו אישיותו, נטיותיו, כשרונותיו, אהבותיו וחולשותיו.
את כול� איחדה השאיפה לא רק להיות חקלאי�, אלא ג� להיות טובי� 

יותר ולהנחיל את הידע והרוח לרבי�.
בימי� שלפני המפגש וג� כא� היו�, כשכולנו יחד, גמענו בצימאו� ובשקיקה 
כל בדל מידע שנמנע מרבי� מאתנו, כי הורינו החלוצי� העדיפו שתיקות על 

שיחות נפש ע� עיניי� דומעות. 
בימי� אלה, למד כל אחד מאתנו להכיר, נו	� להורה ששכל, ג� קצת את 

חבריו, רוח� ועשיית� הנפלאה.
מעטי� 	ביבנו שמעו על הא	ו� הנורא שהיכה בתדהמה את היישוב באר� 

הנבנית של המדינה שבדר�.
אני, שכל חיי, נושא על גבי את המעמ	ה הכבדה של ש� אבי, נשבע כא� 

היו� יחד אתכ�, ל	פר, לדבר, לשפו� ולא להחניק.
כדי  שהיו,  מי  ועל  מה שהיה  את  ונינינו  נכדינו  ילדינו,  ע�  ולחלוק  לשת� 

שזכר� ו	יפור� יונצח לעד.
את  בו  להולי�  רחב  לכולנו שביל  פותח  בכנרת,  כא�  היו�  שנ	גר  המעגל 
נפתולי  את  שליוו  נו	פי�  מרתקי�  	יפורי�  ע�  שזור  האישי  ה	יפור 

המדינה שבדר�.
תודה ענקית לכל מי שעשה שהמפגש הזה יקרה.

 .�נתת� לכולנו מתנה נפלאה להמש� הדר� ולדורות הבאי

נחמיה פרידמן, נגבה � נולד לאחר מות אביו ונקרא על שמו

התאחדות א מזכיר   ,�דות ביתר 
מגדלי בקר, נשא דברי� מהלב 
המיוחד  שהמעמד  רבה  ובהתרגשות 

הזה גר� לכל משתתפיו. 
היו�,  שההתאחדות  הדגיש  אביתר 
התאחדות  אותה  של  המשכה  שהיא 
בדגניה,  שנה   70 לפני  שהתכנ	ה 
טיפוח  של  הגדולה  במשימה  עו	קת 
שנה   70 בעוד  שג�  כדי  המש�,  דור 
תקופות  על  זיכרונות  להעלות  נוכל 

עבר מפוארות.
כאז, כ� עתה, רפת החלב הישראלית 
באר�  החקלאות  של  המ	ד  היא 
ישראל וממלאה משימות לאומיות, בעלות חשיבות קיומית למדינה ולע�.
הנרחב,  בידע  בהשכלה,  קודמיו  דורות  את  ממשי�  הישראלי  הרפת� 

במ	ירות, בחדשנות וג� ביכולת ההתאמה לתנאי� המשתני�.
אביתר הזדהה ע� המשפחות ונשא תקווה שדורות ההמש� מאז הא	ו� 

ימשיכו לשאת את הדגל של החקלאות, ההתיישבות והציונות.

וג�  התאחדות מגדלי בקר תרמה, כמו ג�, מועצת החלב, להפקת הכנ	 
לבניית אתר הנצחה במוזיאו� הרפת ביפעת.

מועצת  מנכ"ל  דרורי,  שייקה  ג� 
התוצאות  את  נ	  על  העלה  החלב, 
המקצועיות המיוחדות של הרפתני� 
החברי�  לאות�  נצר  שה�  בישראל 
שהיו בא	פת דגניה ו-11 מה� טבעו 

במימי הכנרת.
ע�  בקשרי�  שנמצא  כמנכ"ל, 
מציי�  בעול�,  רבות  מדינות 
והמקצועיות  המצוינות  את  שייקה 
ישראל,  רפתני  של  הבולטות 
בעול�  לעמיתיה�  בהשוואה 
 .שנמצאי� בענ� דורות רבי�

דבר מנהלי ענף החלב בישראל
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4 אוקטובר 2013משק הבקר והחלב 366 8

ענף החלב בארץ ישראל
מסוף שנות העשרים ועד מלחמת הקוממיות

סיכום ביניים

אוריאל לוי כתב, בשנות ה�80, ספר מעניין ביותר על תולדות ענף החלב שלנו מראשיתו 
וממנו בחרנו להביא את סיכום הביניים של התקופה שבה אירע האסון � מסוף שנות 
העשרים ועד מלחמת העצמאות ב�1948. בספרו מתייחס אוריאל גם לאסון שאירע 

בכנרת

א', ה בדגניה  שהתקיימה  בקר,  מגדלי  התאחדות  של  הכללית  א	פה 
הייתה מוצלחת מאוד והיוותה תחנה מרתקת בתולדות ענ� החלב.

	דר היו� של הא	פה כלל נושאי� דומי� למה שקורה ג� כיו�:
דוח מזכיר ההתאחדות - אפרי� שמארגאד.  •

סלקציה בעדרי עמק הירד - אוריאל לוי. תהלי הברור   •
ויכוח על דוח המזכיר.  •

המש הרצאתו של אוריאל לוי.  •

פתיחת תערוכת בני בקר והרצאה על גידול בני בקר - מנח� שטיגלברג   •
(שגב).

שאלות ארגוניות, החלטות, בחירות.  •

פרק 7 � סיכום ביניים
מלחמת  ועד  העשרי�  שנות  מ	ו�  זה,  בפרק  הנ	קרת  התקופה  את   .1
הקוממיות, אפשר לכנות "תקופת הכלאות הדחיקה ההולנדית-פריזית", 

שבה הונחו הי	ודות לטיפוח פרת החלב "הפריזית-ישראלית".
גזעי  ושל  באר�  המצויות  המקומיות  הפרות  של  היו  האמהות  עדרי   
השחור-לב�,  ההולנדי  מהגזע  נבחרו  ההשבחה  פרי  למיניה�.  הייבוא 
ומוצא� היה בעיקרו מהולנד ובמקצת ג� מגרמניה, ועגלי� טהורי גזע 
שקיימי�   נראה  כבר  תקופה  באותה  באר�.  הולנדיות  לפרות  שנולדו 
דרו�  ירושלי�,  (	ביבת  אקלימית  מבחינה  יותר  נוחי�  אזורי�  באר� 

אזור החו�) שבה� אפשר לגדל פרות הולנדיות טהורות.

להוריד  מתמיד  בלחץ  עמדו  החלב  יצרני 
מחירים. הם ניסו להתמודד עם בעיה זו, בעזרת 
מתקדמת  מקצועית�ארגונית  תשתית  יצירת 

יותר בכל חלקי הענף העיקריים

פרת יבוא מקנדה 1946 מנחם צנטנר בעת הרבעת עגלה בשריד � 1928

אוריאל לוי � מתוך ספרו "תולדות ענף החלב לבקר בישראל'', עמוד 170
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מגדלי  (התאחדות  הרפתני�"  "ארגו�  נו	ד   (1927) התקופה  בראשית   .2
בקר של היו�) כנציגות ארצית מוכרת של רוב בעלי עדרי הבקר לחלב. 
פעולותיו הראשונות היו - הקמת המחלקה לביקורת חלב רשמית והנחת 
של  המקצועית  ההכוונה  את  ריכזו  כמוכ�,  עדר.  	פר  לכעי�  הי	ודות 
ייבוא פרי השבחה וחלוקת עגלי הרבייה טהורי הגזע ההולנדי, שנולדו 

באר� לפרות הולנדיות מובחרות.

הודות לעבודת הטיפוח השיטתית, שבראשה עמדה המ"ב, גדל במידה   .3
ניכרת הפוטנציאל הגנטי של פרות החלב, לתנובות חלב גדולות יותר. 
ב-1927 נאמדה תנובת החלב הארצית הממוצעת בלא יותר מכ-1,500 
העדר  של  זו  חלב.  ק"ג  כ-3.800   1947 בשנת  ואילו  בשנה,  לפרה  ק"ג 
בביקורת גדלה מ-3,916 ק"ג בתרצ"ה ל-4,403 בתש"ז, למרות הגידול 
השומ�  שיעור  ל-9,088,  מ-1,424  שבביקורת,  הפרות  במ	פר  הניכר 

הממוצעת בחלב פחת בפרק זמ� זה מ-3.70% ל-3.61%.

כדי לנצל כראוי את כושר ההנבה המוגדל של פרות המכלוא - היה צור�   .4
להעלות את רמת הממשק ולהתאי� את שיטות ההזנה לצרכיה המיוחדי� 
של פרה בעלת תנובות חלב גדולות יותר. התפי	ה המקצועית המקובלת 
וזה תו�  הייתה - ריבוי חלקו של המ	פוא הג	 המשקי בתפריט הפרה, 
התאמה ע� המציאות החקלאית-משקית של אזורי האר� השוני�. בנידו� 
זה היו התלבטויות רבות מאוד, א� ג� כא� הושגה התקדמות מ	וימת: 
שטחי המ	פוא הירוק הוכפלו במש� 10 שני� (תרצ"ז-תש"ז) קרוב לפי 
חמישה. הודות להכנ	ת גידולי מ	פוא חדשי� (א	פ	ת, 	תוויו�, 	יטריה, 
חציר 	ודני, אפונת בקר, מרעה זרוע ועוד) גדלה המנה הירוקה הממוצעת 

מ-4.5 טונות לפרה בשנה לקרוב ל-10 טונות.

ייצור.  עודפי  של  ב	ימ�  התפתחותו,  מראשית  עמד,  החלב  ענ�   .5
מאמצי�  עשתה  ומוצריו,  החלב  לשיווק  המרכזי  כמו	ד  "תנובה", 
הענ�  	ביב  הכלכלי  האקלי�  העברי.  לחלב  השוק  את  לכבוש  רבי� 
העול�  חדות. בתקופת מלחמת  וירידות  עליות  עבר תהפוכות רבות, 
מתוצרת  	דירה  מזו�  א	פקת  להבטיח  הצור�  כשהתגבר  השנייה, 
האר� - תר� ענ� החלב תרומה נכבדה לשיפור תפריט האוכלו	ייה. 
מ-7.3   (1947-1927) שנה   20 תו�  הוגדל  היהודי  במגזר  החלב  ייצור 

מיליו� ליטר בשנה ל-78 מיליו�.

ני	ו להתמודד  להוריד מחירי�. ה�  בלח� מתמיד  יצרני החלב עמדו   .6
מתקדמת  מקצועית-ארגונית  תשתית  יצירת  בעזרת  זו,  בעיה  ע� 
ולעבודת  החלב  לביקורת  הודות  העיקריי�.  הענ�  חלקי  בכל  יותר 
לארגו�  וההתחלות  התנובה,  רמת  הועלתה   - השיטתית  הטיפוח 
נו	פת, מהירה  ההזרעה המלאכותית הגדילו את ה	יכוי להתפתחות 
ובטוחה יותר. ייעול ההזנה והוזלתה; צמצו� ימי העבודה המושקעי� 
בענ� הודות להקמת מבני� חדשי� ומתאימי� יותר, ל	דרי העבודה 
נמרצות לשיפור מצב הבריאות בעדרי�  ולאקלי� הישראלי; פעולות 
וצמצו� הנזקי� מ� המחלות השכיחות באר�, כגו� השיטה הוולנטרית 
נגד  והמלחמה  תיילריה  נגד  חי	ו�  זריקות  בנג,  אוברטו	  להדברת 
מעבירי קדחות הקרציות; מציאת דרכי� למניעת התפרצויות מגפתיות 
היו  כל אלה   - נגד מחלות העטיני�  ארגו� המחלה  וטלפיי�;  פה  של 

שלבי� במאמ� הכולל הזה.

בפעולות  הייתה  הענ�  של  והארגוני  המקצועי  לקידו�  חשובה  תרומה   .7
רבות שעשו מו	דות המחקר - תחנת הני	יונות של ה	וכנות היהודית, 
"החקלאית",  ה	וכנות,  של  ההדרכה  מחלקת  העברית,  האוניבר	יטה 
השירות הווטרינרי של ממשלת המנדט, וכ� בפעולות המגוונות של המ"ב 
בתחו� ההשכלה וההשתלמות המקצועית. הודות לכל אלה עלתה הרמה 
בניהול העדרי� והשתפר כושר� של עובדי הענ�; התייצב  המקצועית 

חבר עובדי רפת מנו	י� ומתמידי�, ונקלטו כוחות צעירי� בענ�.

יחד, הייתה אפשרות להתמודד ע� הבעיות  כול�  בכוחות משותפי�, של 
הרבות של פיתוח עדרי חלב מתקדמי� בתנאי� אובייקטיביי�, מקצועיי� 

וארגוניי� לא קלי�.
הענ�  עמד  עדיי�   - התקופה  בראשית  לקבוע:  מותר  זה  פרק  ב	יכו� 
בתחילתו, ב	ימ� של גישושי� וחיפושי דר�, ורבות היו "מחלות הילדות". 
מקצועית  דר�  התגבשה  התגבר,  הוא  זה  בפרק  הנ	קרות  השני�   20 תו� 
המקצועי  הקידו�  את  שאפשרו  הי	ודות  והונחו  ברורה,  יותר  או  פחות 

והארגוני של השני� שאחרי כ�.

זה  ייבוא  ע�  מקנדה.  ופרות  פרי�  ייבוא של  המ"ב  ארגנה   1946 בחור� 
נותק הקשר, שהיה כמעט בלעדי, ע� מטפחי הבקר בהולנד, והכנ�ת פרי 
החלב  פרת  בטיפוח  חדש  פרק  פתחה  ההולשטיי�-פריזי,  מהגזע  רבייה 

 .הישראלית

טיפוח ההולשטיין הישראלי 
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ענף החלב בארץ ישראל
מסוף שנות העשרים ועד מלחמת הקוממיות

סיכום ביניים

אוריאל לוי כתב, בשנות ה�80, ספר מעניין ביותר על תולדות ענף החלב שלנו מראשיתו 
וממנו בחרנו להביא את סיכום הביניים של התקופה שבה אירע האסון � מסוף שנות 
העשרים ועד מלחמת העצמאות ב�1948. בספרו מתייחס אוריאל גם לאסון שאירע 

בכנרת

א', ה בדגניה  שהתקיימה  בקר,  מגדלי  התאחדות  של  הכללית  א	פה 
הייתה מוצלחת מאוד והיוותה תחנה מרתקת בתולדות ענ� החלב.

	דר היו� של הא	פה כלל נושאי� דומי� למה שקורה ג� כיו�:
דוח מזכיר ההתאחדות - אפרי� שמארגאד.  •

סלקציה בעדרי עמק הירד - אוריאל לוי. תהלי הברור   •
ויכוח על דוח המזכיר.  •

המש הרצאתו של אוריאל לוי.  •

פתיחת תערוכת בני בקר והרצאה על גידול בני בקר - מנח� שטיגלברג   •
(שגב).

שאלות ארגוניות, החלטות, בחירות.  •

פרק 7 � סיכום ביניים
מלחמת  ועד  העשרי�  שנות  מ	ו�  זה,  בפרק  הנ	קרת  התקופה  את   .1
הקוממיות, אפשר לכנות "תקופת הכלאות הדחיקה ההולנדית-פריזית", 

שבה הונחו הי	ודות לטיפוח פרת החלב "הפריזית-ישראלית".
גזעי  ושל  באר�  המצויות  המקומיות  הפרות  של  היו  האמהות  עדרי   
השחור-לב�,  ההולנדי  מהגזע  נבחרו  ההשבחה  פרי  למיניה�.  הייבוא 
ומוצא� היה בעיקרו מהולנד ובמקצת ג� מגרמניה, ועגלי� טהורי גזע 
שקיימי�   נראה  כבר  תקופה  באותה  באר�.  הולנדיות  לפרות  שנולדו 
דרו�  ירושלי�,  (	ביבת  אקלימית  מבחינה  יותר  נוחי�  אזורי�  באר� 

אזור החו�) שבה� אפשר לגדל פרות הולנדיות טהורות.

להוריד  מתמיד  בלחץ  עמדו  החלב  יצרני 
מחירים. הם ניסו להתמודד עם בעיה זו, בעזרת 
מתקדמת  מקצועית�ארגונית  תשתית  יצירת 

יותר בכל חלקי הענף העיקריים

פרת יבוא מקנדה 1946 מנחם צנטנר בעת הרבעת עגלה בשריד � 1928

אוריאל לוי � מתוך ספרו "תולדות ענף החלב לבקר בישראל'', עמוד 170
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מגדלי  (התאחדות  הרפתני�"  "ארגו�  נו	ד   (1927) התקופה  בראשית   .2
בקר של היו�) כנציגות ארצית מוכרת של רוב בעלי עדרי הבקר לחלב. 
פעולותיו הראשונות היו - הקמת המחלקה לביקורת חלב רשמית והנחת 
של  המקצועית  ההכוונה  את  ריכזו  כמוכ�,  עדר.  	פר  לכעי�  הי	ודות 
ייבוא פרי השבחה וחלוקת עגלי הרבייה טהורי הגזע ההולנדי, שנולדו 

באר� לפרות הולנדיות מובחרות.

הודות לעבודת הטיפוח השיטתית, שבראשה עמדה המ"ב, גדל במידה   .3
ניכרת הפוטנציאל הגנטי של פרות החלב, לתנובות חלב גדולות יותר. 
ב-1927 נאמדה תנובת החלב הארצית הממוצעת בלא יותר מכ-1,500 
העדר  של  זו  חלב.  ק"ג  כ-3.800   1947 בשנת  ואילו  בשנה,  לפרה  ק"ג 
בביקורת גדלה מ-3,916 ק"ג בתרצ"ה ל-4,403 בתש"ז, למרות הגידול 
השומ�  שיעור  ל-9,088,  מ-1,424  שבביקורת,  הפרות  במ	פר  הניכר 

הממוצעת בחלב פחת בפרק זמ� זה מ-3.70% ל-3.61%.

כדי לנצל כראוי את כושר ההנבה המוגדל של פרות המכלוא - היה צור�   .4
להעלות את רמת הממשק ולהתאי� את שיטות ההזנה לצרכיה המיוחדי� 
של פרה בעלת תנובות חלב גדולות יותר. התפי	ה המקצועית המקובלת 
וזה תו�  הייתה - ריבוי חלקו של המ	פוא הג	 המשקי בתפריט הפרה, 
התאמה ע� המציאות החקלאית-משקית של אזורי האר� השוני�. בנידו� 
זה היו התלבטויות רבות מאוד, א� ג� כא� הושגה התקדמות מ	וימת: 
שטחי המ	פוא הירוק הוכפלו במש� 10 שני� (תרצ"ז-תש"ז) קרוב לפי 
חמישה. הודות להכנ	ת גידולי מ	פוא חדשי� (א	פ	ת, 	תוויו�, 	יטריה, 
חציר 	ודני, אפונת בקר, מרעה זרוע ועוד) גדלה המנה הירוקה הממוצעת 

מ-4.5 טונות לפרה בשנה לקרוב ל-10 טונות.

ייצור.  עודפי  של  ב	ימ�  התפתחותו,  מראשית  עמד,  החלב  ענ�   .5
מאמצי�  עשתה  ומוצריו,  החלב  לשיווק  המרכזי  כמו	ד  "תנובה", 
הענ�  	ביב  הכלכלי  האקלי�  העברי.  לחלב  השוק  את  לכבוש  רבי� 
העול�  חדות. בתקופת מלחמת  וירידות  עליות  עבר תהפוכות רבות, 
מתוצרת  	דירה  מזו�  א	פקת  להבטיח  הצור�  כשהתגבר  השנייה, 
האר� - תר� ענ� החלב תרומה נכבדה לשיפור תפריט האוכלו	ייה. 
מ-7.3   (1947-1927) שנה   20 תו�  הוגדל  היהודי  במגזר  החלב  ייצור 

מיליו� ליטר בשנה ל-78 מיליו�.

ני	ו להתמודד  להוריד מחירי�. ה�  בלח� מתמיד  יצרני החלב עמדו   .6
מתקדמת  מקצועית-ארגונית  תשתית  יצירת  בעזרת  זו,  בעיה  ע� 
ולעבודת  החלב  לביקורת  הודות  העיקריי�.  הענ�  חלקי  בכל  יותר 
לארגו�  וההתחלות  התנובה,  רמת  הועלתה   - השיטתית  הטיפוח 
נו	פת, מהירה  ההזרעה המלאכותית הגדילו את ה	יכוי להתפתחות 
ובטוחה יותר. ייעול ההזנה והוזלתה; צמצו� ימי העבודה המושקעי� 
בענ� הודות להקמת מבני� חדשי� ומתאימי� יותר, ל	דרי העבודה 
נמרצות לשיפור מצב הבריאות בעדרי�  ולאקלי� הישראלי; פעולות 
וצמצו� הנזקי� מ� המחלות השכיחות באר�, כגו� השיטה הוולנטרית 
נגד  והמלחמה  תיילריה  נגד  חי	ו�  זריקות  בנג,  אוברטו	  להדברת 
מעבירי קדחות הקרציות; מציאת דרכי� למניעת התפרצויות מגפתיות 
היו  כל אלה   - נגד מחלות העטיני�  ארגו� המחלה  וטלפיי�;  פה  של 

שלבי� במאמ� הכולל הזה.

בפעולות  הייתה  הענ�  של  והארגוני  המקצועי  לקידו�  חשובה  תרומה   .7
רבות שעשו מו	דות המחקר - תחנת הני	יונות של ה	וכנות היהודית, 
"החקלאית",  ה	וכנות,  של  ההדרכה  מחלקת  העברית,  האוניבר	יטה 
השירות הווטרינרי של ממשלת המנדט, וכ� בפעולות המגוונות של המ"ב 
בתחו� ההשכלה וההשתלמות המקצועית. הודות לכל אלה עלתה הרמה 
בניהול העדרי� והשתפר כושר� של עובדי הענ�; התייצב  המקצועית 

חבר עובדי רפת מנו	י� ומתמידי�, ונקלטו כוחות צעירי� בענ�.

יחד, הייתה אפשרות להתמודד ע� הבעיות  כול�  בכוחות משותפי�, של 
הרבות של פיתוח עדרי חלב מתקדמי� בתנאי� אובייקטיביי�, מקצועיי� 

וארגוניי� לא קלי�.
הענ�  עמד  עדיי�   - התקופה  בראשית  לקבוע:  מותר  זה  פרק  ב	יכו� 
בתחילתו, ב	ימ� של גישושי� וחיפושי דר�, ורבות היו "מחלות הילדות". 
מקצועית  דר�  התגבשה  התגבר,  הוא  זה  בפרק  הנ	קרות  השני�   20 תו� 
המקצועי  הקידו�  את  שאפשרו  הי	ודות  והונחו  ברורה,  יותר  או  פחות 

והארגוני של השני� שאחרי כ�.

זה  ייבוא  ע�  מקנדה.  ופרות  פרי�  ייבוא של  המ"ב  ארגנה   1946 בחור� 
נותק הקשר, שהיה כמעט בלעדי, ע� מטפחי הבקר בהולנד, והכנ�ת פרי 
החלב  פרת  בטיפוח  חדש  פרק  פתחה  ההולשטיי�-פריזי,  מהגזע  רבייה 

 .הישראלית

טיפוח ההולשטיין הישראלי 
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"טעם ראשונים"
דגניה א'

בחוברת "טעם ראשונים", אשר הופיעה לרגל יובל השבעים של דגניה א', מצאתי מספר רשימות אשר 
מתארות בצורה נפלאה את האווירה והתנאים שבהם עבדו הרפתנים בימים ההם

יווק חלב (עשור ראשו�): היה עוד� קט� של חלב וצרי� היה למכור ש
לקח חמור והעמי	 את מעט החלב שהיה בפח  צבי תמרי  אותו. 
על צדו האחד של החמור ומצדו השני, לשיווי משקל, העמי	 אבני� ונ	ע 
לצאת  רגילות  היו  בטבריה  הנשי�  כי  קוני�,  מצא  לא  בבואו  לטבריה.  
את  החזיר  וכ�  בנוכחות�  חולב  שהיה  מערבי,  עזי�  חלב  ולקנות  לרחוב 

מעט החלב הביתה.

(מנח�  צעירות  של  מונופול  הרפת 
וק�): מרי� בר� לא ה	כימה שבחורי� 
יעבדו ברפת. הכני	ה לבחורי� הייתה 
נשמר  הדבר  מוחלט.  באי	ור  א	ורה 
לארצות  מרי�  של  לנ	יעתה  עד 
הברית, באותו זמ� פרצה ברפת מחלת 
הפה והטלפיי�, החליבה גרמה כאבי� 
להשתלט  קשה  היה  ולחברות  לפרות, 
עליה�. נחוצה הייתה עזרתו של בחור. 
הייתה  עבודתי  לרפת.  נכנ	תי  כ� 
חשובה והחברות נהנו מעזרתי. המשא 
הוקל עליה� וג� לאחר שהמחלה חלפה, המשכתי לעבוד ברפת - לא הייתי 
לרפת  כמוב�,  הראשוני�,  צעדיה  היו  לדגניה,  מרי�  חזרה  כאשר  מיותר. 
"נו,  בלבי:  וחושב  וחולב  הרפת  של  השני  בקצה  שעה  באותה  יושב  ואני 

שיחה  קשרה  פרה,  כל  	קרה  לאטה,  התנהלה  מרי�  	ופ�".  יהיה  עכשיו 
ע� כל חולבת וב	ופו של דבר הגיעה אליי. ראתה אותי, פקחה זוג עיניי� 
והפטירה באירוניה: "נו, נראה אות� חולב". ה"נראה" הזה נמש� 11 שנה 

וכ� נפרצה החומה.
ברפת.  לעבוד  היה  מיוחד  כבוד  וינר):  (נחמה  אז  של  והרפתנית  הרפת 
לחברה חדשה כמוני, שעדיי� לא התקבלה לחברות, לא נתנו להיכנ	 להיכל 
זה. א� אני, כבת כפר רציתי לעבוד ברפת וברפת תמיד ח	רו עובדות. לכ�, 
	ידרו אותי לרפת, קיבלתי פרה שנתנה 1.5 ק"ג חלב ליו�. פרה זו חלבתי 
עמדו  הכדי�  החלב.  את  מ	ננת  הייתי  הנותר  בזמ�  ביו�.  פעמי�  שלוש 
במרכז הרפת וכל דלי חלב היינו מ	ננות דר� פי	ת בד מיוחדת. הרפתניות 
היו מבצעות כל עבודה, טיפלו בעגלות וג� בעופות (הלול והרפת היו באותו 
וחציר באבו	י�, רק את הירק חילקו בחורי�. הכנת  תחו�), חילקו אוכל 
התערובת הייתה משימה בפני עצמה. למח	� היינו גוררות שקי� כבדי� של 
80 ק"ג 	ובי�, חרובי� ושעורה, מערמות אות� לערמה ובאתי� מערבבות 

הכול לתערובת אחת. 
קש  מרפדות  באבו	י�,  אוכל  מחלקות  לרפת,  באות  היינו   07.00 בשעה 
למרב� הפרות ומכני	ות אות�, קושרות ומגרדות במגרדת ברזל ומברשת. 
אבל, לפעמי�, כאשר היה צרי� לפנות את הזבל מדירי העגלות, לא נותר לנו 
זמ� לניקוי הפרות. משעה 08.00 ועד 10.00 היינו חולבות. לאחר החליבה 

הוצאנו את הפרות לחצר, מטאטאות את המעבר ומפזרות 	יד.
אותו 	ידור היה קיי� ג� לאמהות של תינוקות העובדות ברפת. מי חשב אז 

על קושי בעבודה?? 
העבודה  ותמורת  התקדמות  חלה  יותר  מאוחר  רק  השבתות,  בכל  עבדנו 
מתחת  נרדמות  היינו  לעתי�  השבוע.  באמצע  חופשי  יו�  קיבלנו  בשבת 

לפרה מרוב עייפות ומעירות אחת את חברתה.
"להיות רפתנית" היה מעמד מכובד. לא הייתי מוכנה לעזוב את הרפת, א� 

כי ג� במטבח הרגשתי את עצמי חשובה.
מצב הרפת - בכר� ח' של השדה תרפ"ח (1928), מופיעה 	קירה על מצב 
 8 פרות,   43 העדר  "הרכב  בר�:  מרי�  ידי  על  כתובה  א',  בדגניה  הרפת 
מבכירות, 23 עגלות ו-3 עגלי� - 	� הכול 77 גולגלות. התנובה הממוצעת 
ליטר  ל-2,800  הגיעה  המלטה,  לזמ�  חודשי�   27 בגיל  מבכירות,   13 של 
בער�... מבכירה הולנדית הממליטה בקי�, החו� גור� לירידה גדולה. אגב, 
ואינ� עולות על הפרות המקומיות,  כל ההולנדיות 	ובלות אצלנו מהחו� 
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בעיות עבודה בענף
שנות ה�40

בימים שהיו 50�40 ימי עבודה לפרה, וברפת עבדו חברים בלבד � בלי שכירים ועובדים זרים, התנאים היו 
קשים מאוד. כיצד התמודדו הרפתנים עם בעיית המחסור בכוח עבודה בשנות ה�40? 

אוריאל לוי מביא ניתוח מצב מהימים ההם

ביעות העובדי� והתמדת� בענ� היו בעיה כאובה ברפת הקיבוצית. ק
תנאי העבודה היו קשי� מאוד. 

חליבת ידיים ללא משמרות, 3 פעמי� ביו�;   •
הוצאה יומיומית של זבל, על פי רוב במריצות   •

חלוקת כמויות ניכרות של מספוא ירוק בקלשו לאבוסים   •
נשיאת חבילות הקש והשחת והעברת   •

הרמת כדי החלב המלאים   •
כל אלה דרשו מאמ� גופני רב. תכנו� המבני� נעשה ללא התחשבות מ	פיקה 

בתהליכי העבודה, דבר שהקשה בייחוד על העבודה ברפת המשפחתית. 
התנהלו  קונבנציונליות.  הבלתי  העבודה  שעות  היוו  נו	�,  מיוחד  קושי 
דיוני� ללא 	ו�, מה ה� 	ידורי העבודה העשויי� להקל על הרפת� ולאפשר 
בחיי�  חלק  ולקחת  משפחתו  בני  ע�  ערב  לפנות  של  בשעות  להיות  לו 
השבת  לעבודת  ג�  והרצאות.  הצבעות  החברי�,  א	פות  כגו�,  החברתיי� 

והחגי� לא נצא פתרו� משביע רצו�.
או   �יש שהוא  איש,  "זהו  רפת�:  מדעית" של  "הגדרה  אז  באר� התהלכה 

רוצה לישו�: מצב שלישי אינו קיי� כלל".
על כל אלה - מוטב שנית� את "רשות הדיבור" לעובדי הענ� עצמ�:

"מי אשם? מחשבות בשאלת העבודה ברפת"
א. עמיאל - "הבוקר" חוברת 28, 1943

מי אש� במצב של חו	ר עובדי� ברפתי�? אי� לי כל 	פק, שזוהי עובדה 
קיימת לגבי רוב המשקי�. עדי� נאמני� לכ� - הא	פות המרובות במשקי� 
בא�  האחרונות  בשני�  מהפרק  יורדת  לא  זו  והעובדה שבעיה  זו  בשאלה 

כינו	 או א	פה, בכתב ובעל פה.
ייתכ� שמידת מה של הפרזה הייתה בטענות הרפתני� בדבר תנאי העבודה 
הוא  ברפת  העבודה  יו�  בא�  ה�.  ואמתיות  נכונות  הרי  ברוב�,  א�  ברפת, 
ומוכרח  בזמ�  החופש  יו�  את  מקבל  איננו  רפת�  א�  למידה,  מעל  ארו� 
לא	ו� שבתות מרובות, וכל זה בגלל חו	ר עובדי� - הא� טענות אלה ה� 
לא נכונות? לדעתי, יש לחפש את הפתרו� בשתי חזיתות שלמעשה, קשורות 

האחת בשנייה.

שיפור תנאי העבודה ברפת
דשו הרבה בעניי� זה ואני מתכוו� רק לבור את אלו הדברי� שיש ביכולתנו 
לשנות� או לתקנ�. אופי עבודת הרפת שונה מאשר בכל ענפי החקלאות 

האחרי�, בעיקר בגלל עבודת הלילה וההכרח להשבית שבתות וחגי�.
כל החיפושי� אחר 	דר חדש בעבודת הרפת 	ופ� אכזבה - 	ידור מ	וי� 

חליבה בעמק הירדן � שנות ה�20 עין חרוד רפת א' חליבה ידנית � שנות ה�20
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"טעם ראשונים"
דגניה א'

בחוברת "טעם ראשונים", אשר הופיעה לרגל יובל השבעים של דגניה א', מצאתי מספר רשימות אשר 
מתארות בצורה נפלאה את האווירה והתנאים שבהם עבדו הרפתנים בימים ההם

יווק חלב (עשור ראשו�): היה עוד� קט� של חלב וצרי� היה למכור ש
לקח חמור והעמי	 את מעט החלב שהיה בפח  צבי תמרי  אותו. 
על צדו האחד של החמור ומצדו השני, לשיווי משקל, העמי	 אבני� ונ	ע 
לצאת  רגילות  היו  בטבריה  הנשי�  כי  קוני�,  מצא  לא  בבואו  לטבריה.  
את  החזיר  וכ�  בנוכחות�  חולב  שהיה  מערבי,  עזי�  חלב  ולקנות  לרחוב 

מעט החלב הביתה.

(מנח�  צעירות  של  מונופול  הרפת 
וק�): מרי� בר� לא ה	כימה שבחורי� 
יעבדו ברפת. הכני	ה לבחורי� הייתה 
נשמר  הדבר  מוחלט.  באי	ור  א	ורה 
לארצות  מרי�  של  לנ	יעתה  עד 
הברית, באותו זמ� פרצה ברפת מחלת 
הפה והטלפיי�, החליבה גרמה כאבי� 
להשתלט  קשה  היה  ולחברות  לפרות, 
עליה�. נחוצה הייתה עזרתו של בחור. 
הייתה  עבודתי  לרפת.  נכנ	תי  כ� 
חשובה והחברות נהנו מעזרתי. המשא 
הוקל עליה� וג� לאחר שהמחלה חלפה, המשכתי לעבוד ברפת - לא הייתי 
לרפת  כמוב�,  הראשוני�,  צעדיה  היו  לדגניה,  מרי�  חזרה  כאשר  מיותר. 
"נו,  בלבי:  וחושב  וחולב  הרפת  של  השני  בקצה  שעה  באותה  יושב  ואני 

שיחה  קשרה  פרה,  כל  	קרה  לאטה,  התנהלה  מרי�  	ופ�".  יהיה  עכשיו 
ע� כל חולבת וב	ופו של דבר הגיעה אליי. ראתה אותי, פקחה זוג עיניי� 
והפטירה באירוניה: "נו, נראה אות� חולב". ה"נראה" הזה נמש� 11 שנה 

וכ� נפרצה החומה.
ברפת.  לעבוד  היה  מיוחד  כבוד  וינר):  (נחמה  אז  של  והרפתנית  הרפת 
לחברה חדשה כמוני, שעדיי� לא התקבלה לחברות, לא נתנו להיכנ	 להיכל 
זה. א� אני, כבת כפר רציתי לעבוד ברפת וברפת תמיד ח	רו עובדות. לכ�, 
	ידרו אותי לרפת, קיבלתי פרה שנתנה 1.5 ק"ג חלב ליו�. פרה זו חלבתי 
עמדו  הכדי�  החלב.  את  מ	ננת  הייתי  הנותר  בזמ�  ביו�.  פעמי�  שלוש 
במרכז הרפת וכל דלי חלב היינו מ	ננות דר� פי	ת בד מיוחדת. הרפתניות 
היו מבצעות כל עבודה, טיפלו בעגלות וג� בעופות (הלול והרפת היו באותו 
וחציר באבו	י�, רק את הירק חילקו בחורי�. הכנת  תחו�), חילקו אוכל 
התערובת הייתה משימה בפני עצמה. למח	� היינו גוררות שקי� כבדי� של 
80 ק"ג 	ובי�, חרובי� ושעורה, מערמות אות� לערמה ובאתי� מערבבות 

הכול לתערובת אחת. 
קש  מרפדות  באבו	י�,  אוכל  מחלקות  לרפת,  באות  היינו   07.00 בשעה 
למרב� הפרות ומכני	ות אות�, קושרות ומגרדות במגרדת ברזל ומברשת. 
אבל, לפעמי�, כאשר היה צרי� לפנות את הזבל מדירי העגלות, לא נותר לנו 
זמ� לניקוי הפרות. משעה 08.00 ועד 10.00 היינו חולבות. לאחר החליבה 

הוצאנו את הפרות לחצר, מטאטאות את המעבר ומפזרות 	יד.
אותו 	ידור היה קיי� ג� לאמהות של תינוקות העובדות ברפת. מי חשב אז 

על קושי בעבודה?? 
העבודה  ותמורת  התקדמות  חלה  יותר  מאוחר  רק  השבתות,  בכל  עבדנו 
מתחת  נרדמות  היינו  לעתי�  השבוע.  באמצע  חופשי  יו�  קיבלנו  בשבת 

לפרה מרוב עייפות ומעירות אחת את חברתה.
"להיות רפתנית" היה מעמד מכובד. לא הייתי מוכנה לעזוב את הרפת, א� 

כי ג� במטבח הרגשתי את עצמי חשובה.
מצב הרפת - בכר� ח' של השדה תרפ"ח (1928), מופיעה 	קירה על מצב 
 8 פרות,   43 העדר  "הרכב  בר�:  מרי�  ידי  על  כתובה  א',  בדגניה  הרפת 
מבכירות, 23 עגלות ו-3 עגלי� - 	� הכול 77 גולגלות. התנובה הממוצעת 
ליטר  ל-2,800  הגיעה  המלטה,  לזמ�  חודשי�   27 בגיל  מבכירות,   13 של 
בער�... מבכירה הולנדית הממליטה בקי�, החו� גור� לירידה גדולה. אגב, 
ואינ� עולות על הפרות המקומיות,  כל ההולנדיות 	ובלות אצלנו מהחו� 

 ."שגדלו אצלנו - לעומת זה הזנת� עולה הרבה יותר ביוקר

מרים ברץ 1971�1890

אום ג'נם � 1941 � מרים ברץ עם הפרה הראשונה של דגניה  א'
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בעיות עבודה בענף
שנות ה�40

בימים שהיו 50�40 ימי עבודה לפרה, וברפת עבדו חברים בלבד � בלי שכירים ועובדים זרים, התנאים היו 
קשים מאוד. כיצד התמודדו הרפתנים עם בעיית המחסור בכוח עבודה בשנות ה�40? 

אוריאל לוי מביא ניתוח מצב מהימים ההם

ביעות העובדי� והתמדת� בענ� היו בעיה כאובה ברפת הקיבוצית. ק
תנאי העבודה היו קשי� מאוד. 

חליבת ידיים ללא משמרות, 3 פעמי� ביו�;   •
הוצאה יומיומית של זבל, על פי רוב במריצות   •

חלוקת כמויות ניכרות של מספוא ירוק בקלשו לאבוסים   •
נשיאת חבילות הקש והשחת והעברת   •

הרמת כדי החלב המלאים   •
כל אלה דרשו מאמ� גופני רב. תכנו� המבני� נעשה ללא התחשבות מ	פיקה 

בתהליכי העבודה, דבר שהקשה בייחוד על העבודה ברפת המשפחתית. 
התנהלו  קונבנציונליות.  הבלתי  העבודה  שעות  היוו  נו	�,  מיוחד  קושי 
דיוני� ללא 	ו�, מה ה� 	ידורי העבודה העשויי� להקל על הרפת� ולאפשר 
בחיי�  חלק  ולקחת  משפחתו  בני  ע�  ערב  לפנות  של  בשעות  להיות  לו 
השבת  לעבודת  ג�  והרצאות.  הצבעות  החברי�,  א	פות  כגו�,  החברתיי� 

והחגי� לא נצא פתרו� משביע רצו�.
או   �יש שהוא  איש,  "זהו  רפת�:  מדעית" של  "הגדרה  אז  באר� התהלכה 

רוצה לישו�: מצב שלישי אינו קיי� כלל".
על כל אלה - מוטב שנית� את "רשות הדיבור" לעובדי הענ� עצמ�:

"מי אשם? מחשבות בשאלת העבודה ברפת"
א. עמיאל - "הבוקר" חוברת 28, 1943

מי אש� במצב של חו	ר עובדי� ברפתי�? אי� לי כל 	פק, שזוהי עובדה 
קיימת לגבי רוב המשקי�. עדי� נאמני� לכ� - הא	פות המרובות במשקי� 
בא�  האחרונות  בשני�  מהפרק  יורדת  לא  זו  והעובדה שבעיה  זו  בשאלה 

כינו	 או א	פה, בכתב ובעל פה.
ייתכ� שמידת מה של הפרזה הייתה בטענות הרפתני� בדבר תנאי העבודה 
הוא  ברפת  העבודה  יו�  בא�  ה�.  ואמתיות  נכונות  הרי  ברוב�,  א�  ברפת, 
ומוכרח  בזמ�  החופש  יו�  את  מקבל  איננו  רפת�  א�  למידה,  מעל  ארו� 
לא	ו� שבתות מרובות, וכל זה בגלל חו	ר עובדי� - הא� טענות אלה ה� 
לא נכונות? לדעתי, יש לחפש את הפתרו� בשתי חזיתות שלמעשה, קשורות 

האחת בשנייה.

שיפור תנאי העבודה ברפת
דשו הרבה בעניי� זה ואני מתכוו� רק לבור את אלו הדברי� שיש ביכולתנו 
לשנות� או לתקנ�. אופי עבודת הרפת שונה מאשר בכל ענפי החקלאות 

האחרי�, בעיקר בגלל עבודת הלילה וההכרח להשבית שבתות וחגי�.
כל החיפושי� אחר 	דר חדש בעבודת הרפת 	ופ� אכזבה - 	ידור מ	וי� 

חליבה בעמק הירדן � שנות ה�20 עין חרוד רפת א' חליבה ידנית � שנות ה�20
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וה�  דברי�  יש  א�  אלמוני,  במשק  נוח  איננו  פלוני,  במקו�  ורצוי  שקל 
אלמנטריי� ומובני� לכל אחד ועלינו להשיג אות�:

מעריכי�  ויימצאו  ייתכ�   - שעות   9-8 בגבולות  קבוע,  עבודה  יו�   .1
בטענה שזה עלול להו	י� אלו עשרות ימי עבודה ברפת, א� בריאותו של 
הרפת� והתמדתו בענ�, לא פחות חשובי� ממ	פר ימי עבודה, אפילו א� 

המדובר על רנטביליות.
ליו� מנוחה, א�  זקוק  בשבוע - הדבר מוב� לכול. כל עובד  חופש  יו�   .2
הרפת�, לעתי� די קרובות, לא מקבל את החופש המגיע ושהוא זקוק לו, 
בגלל המח	ור בעובדי�. כמה מרירות מיותרת גור� הדבר, מבלי להזכיר 

את אפי	ת הכוחות והעייפות וכאב הידיי�.
עבודה בשבתות ובמועדי� - דבר שאי� למונעו, א� לו בכל משק היה   .3
היה  הרי אפשר  הקבועי�,  העובדי�  יותר ממ	פר  גדול  חולבי�  מ	פר 
ג� לרפת� לתת, לעתי� קרובות, שבת פנויה, כי ג� הוא רוצה לבלות אז 

בחברת משפחתו או חבריו.
החלפת עבודה - כדאי לתת לכל רפת�, הרוצה בכ�, לעבור לענ� אחר   .4
מ	וי�.  בתור  לה	תדר  צרי�  כמוב�,  בשנה.  חודשי�  ל-3-2  לפחות 
לדעתי, לא יהיה בזה כל נזק לענ�, ולרפת� הרי זה יית� הרבה מאוד - 
אפשרות להריח שוב את ריח השדה והכרת המשק לתקופה קצרה של 

חיי� "ככל אד�".

שה� אלמנטריי�  האלה,  הדברי�  את  להשיג  בידנו  ביטחו� שבא�  לי  יש 
ביותר, הרי בזה כבר נצליח.

הרפת היא חלק אורגני ובלתי נפרד  תביעתנו מהמשק:   - החזית השנייה 
על המשק  ולכ�,  ייתכ�  של המשק החקלאי האינטנ	יבי ובלעדיה הוא לא 
או  מ�פוא  שטחי  הבטחת  ידי  על  רק  לא  לרפת,   �תקי קיו�  להבטיח 
בנייני�, אלא ג� כוחות עבודה שיוכלו לשאת בעול הענ�. עבודת הרפת 
לא 	ובלת כל דיחויי� - היא מוכרחה להיעשות בזמ�, בו ביו�, וא� קורה 
מה את אחד העובדי� ואי� מי שיחלי� אותו, הרי שהדבר פוגע ישר בחבר 

העובדי� כי העבודה חייבת להיעשות.

תקופות שברפת  היו   - הרפת  לגבי  המוטעית  בגישה  להילח�  עלינו  ועוד 
עבדו מ	פר רב של עובדי� זמניי� בהכשרה (נוער). אני הזהרתי בפני ה	כנה 
שתתגלה באחד הימי�. כשכל העובדי� הזמניי� ייעלמו מהאופק שלנו, ואז 
נעמוד בפני משבר קשה. תבעתי כני	ת חברי� לרפת. אינני מתנגד להכשרת 
נער  להכשיר  יכולי�  כפתרו� לשאלת העובדי�. אנחנו  לא  ברפת, א�  נער 
יל�,  יהיה מ	פיק, בכדי שברגע שהנער  רק אז, כשמ	פר הרפתני� במשק 
לא נעמוד בפני "פנצ'רי�", כי ב� לילה לא נולדי� רפתני�. לימוד החליבה 
כשלעצמו דורש חודשי�. עבודת הרפת צריכה להתב�� א� ורק על חברי�. 

על כל חברי המשק להשתת� במש� השני� בעבודת הרפת.  

המסקנה הסופית
כל  מילוי  כדי  הקבועי�,  העובדי�  למ	פר  תו	פת  להבטיח  המשקי�  על 
צורכי הענ� ושמירה על תנאי� אלמנטריי� בעבודת הרפת. אי לזאת, יש 
צור� בקביעת מודו	 מ	וי�, שיחייב כל חבר במשק לעבוד ברפת בתקופה 
של לפחות שנתיי�. בלעדי זה לא תהיה א� פע� תקנה לענ� הרפת והוא 
ידע  חבר  כל  השני�  לכ�, שבמרוצת  לשאו�  עלינו  געש.  הר  ישמש  תמיד 
לחלוב, כפי שכל החקלאי� בעול� יודעי� לחלוב. ולב	ו� אני חוזר ואומר, 
יתמידו  ה�  הנ"ל,  האלמנטריי�  התנאי�  את  לרפתני�  נבטיח  שבא� 
 .וימשיכו בעבודה, ויהיה הדבר לברכה להתפתחותו ולקיומו של הענ�

הדברי� נכתבו לפני 70 שנה! 
חליבת ידיים � 1938

חליבת ידיים � רפת בקב. השרון 1928 חליבה בבית ספר חקלאי לצעירות בנהלל � 1928
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האיש שאהב פרות 
בעמק יזרעאל
על אפרים שמאראגד

אפרים ְׁשָמאַראגְד נכבש ברעיון הציונות הסוציאליסטית, עלה לארץ ב�1924 והתאהב בפרות. הוא מיסד 
השבחה גנטית, דאג לטיפול הווטרינרי, הקים מכוני חליבה ודאג לייצוא הבקר לחו"ל 

ד    א פרי� ְ�ָמאַראְגַָֹ

בגדוד                         חבר   ,(1976  -  1902)
העבודה, לא היה לאגדה, אבל 
היה הראשו� שהעלה את משק הבקר 
לחלב על מ	לול מדעי-מודרני והביאו 
להיות במקו� הראשו� בתבל כולה. כ� 
עד היו� - מציו� תצא תורא (תורה).  

שכני  את  פגשתי  האמשי�  באחד 
ניר  השיטה,  בית  מקיבו�  (לשעבר) 
לשנינו  המשות�  בדבר  שעו	ק   ,�מ
בא  הוא  הי	טורי.  ומחקר  תיעוד   -
מעניי�,  צילומי�  אלבו�  היה  ובידיו 
ממושב  אורי  יעל  מדודתו  שקיבל 
ניר בני�, ע� 	יפור הי	טורי על 	בו (מצד אמו) אפרי� ְ�ָמאַראְגד (אפרי� 

היה קפד� גדול, ג� על קוצו של יו"ד על-כ� מנוקד שמו).  

ג�  לשת�  לניר  הצעתי  אפרי�.  של  פועלו  את  בתצלומי�  מביא  האלבו� 
אתכ� ב	יפור חייו של 	בו והנה הוא לפניכ�. 

ארצה  עלייתו  את  	בתו  ִהתנתה  בוורשה,  מאוד  אמיד  מבית  שבא  כמי 
בלימודי חקלאות באוניבר	יטת אוטרכט בהולנד. הוא עלה ארצה ב-1924, 
באר�,  הבקר  עדרי  להשבחת  מהולנד  ופרי�  פרות  משלוח  של  כמלווה 

והצטר� לצוות הרפת בקיבו� תל-יו	� בעמק יזרעאל. 

קומי  גבעת  הנוכחית על  בנקודת הקבע  בניית הקיבו�  בשנת 1926 החלה 
(עד אז גרו חברי המשק על תל למרגלות הגלבוע). הבניי� הראשו� שהוק� 

ביישוב לא היה בית ילדי� או חדר אוכל, אלא המבנה של רפת א' לפרות.
 

נבחר  וב-1928  בישראל  היה ממיי	די התאחדות מגדלי הבקר  שמאראגד 
ובכישרו�  רמה  ביד  התפקיד  את  מילא  שני�   36 במש�  הארגו�.  למזכיר 
להדרכה  יצא  (מטעמו  האו"�  של  המזו�  ארגו�  להוקרת  שזכה  יצירתי, 
במדינות המתפתחות) וארגוני חקלאי� בי�-לאומיי� (הוא היה אחד משני 

הובלת הבקר לרכבתהבקר באחת החוות בארה"ב

אפרים שמאראגד � 1976�1902

נדב מן � אתר ynet יולי 2013
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וה�  דברי�  יש  א�  אלמוני,  במשק  נוח  איננו  פלוני,  במקו�  ורצוי  שקל 
אלמנטריי� ומובני� לכל אחד ועלינו להשיג אות�:

מעריכי�  ויימצאו  ייתכ�   - שעות   9-8 בגבולות  קבוע,  עבודה  יו�   .1
בטענה שזה עלול להו	י� אלו עשרות ימי עבודה ברפת, א� בריאותו של 
הרפת� והתמדתו בענ�, לא פחות חשובי� ממ	פר ימי עבודה, אפילו א� 

המדובר על רנטביליות.
ליו� מנוחה, א�  זקוק  בשבוע - הדבר מוב� לכול. כל עובד  חופש  יו�   .2
הרפת�, לעתי� די קרובות, לא מקבל את החופש המגיע ושהוא זקוק לו, 
בגלל המח	ור בעובדי�. כמה מרירות מיותרת גור� הדבר, מבלי להזכיר 

את אפי	ת הכוחות והעייפות וכאב הידיי�.
עבודה בשבתות ובמועדי� - דבר שאי� למונעו, א� לו בכל משק היה   .3
היה  הרי אפשר  הקבועי�,  העובדי�  יותר ממ	פר  גדול  חולבי�  מ	פר 
ג� לרפת� לתת, לעתי� קרובות, שבת פנויה, כי ג� הוא רוצה לבלות אז 

בחברת משפחתו או חבריו.
החלפת עבודה - כדאי לתת לכל רפת�, הרוצה בכ�, לעבור לענ� אחר   .4
מ	וי�.  בתור  לה	תדר  צרי�  כמוב�,  בשנה.  חודשי�  ל-3-2  לפחות 
לדעתי, לא יהיה בזה כל נזק לענ�, ולרפת� הרי זה יית� הרבה מאוד - 
אפשרות להריח שוב את ריח השדה והכרת המשק לתקופה קצרה של 

חיי� "ככל אד�".

שה� אלמנטריי�  האלה,  הדברי�  את  להשיג  בידנו  ביטחו� שבא�  לי  יש 
ביותר, הרי בזה כבר נצליח.

הרפת היא חלק אורגני ובלתי נפרד  תביעתנו מהמשק:   - החזית השנייה 
על המשק  ולכ�,  ייתכ�  של המשק החקלאי האינטנ	יבי ובלעדיה הוא לא 
או  מ�פוא  שטחי  הבטחת  ידי  על  רק  לא  לרפת,   �תקי קיו�  להבטיח 
בנייני�, אלא ג� כוחות עבודה שיוכלו לשאת בעול הענ�. עבודת הרפת 
לא 	ובלת כל דיחויי� - היא מוכרחה להיעשות בזמ�, בו ביו�, וא� קורה 
מה את אחד העובדי� ואי� מי שיחלי� אותו, הרי שהדבר פוגע ישר בחבר 

העובדי� כי העבודה חייבת להיעשות.

תקופות שברפת  היו   - הרפת  לגבי  המוטעית  בגישה  להילח�  עלינו  ועוד 
עבדו מ	פר רב של עובדי� זמניי� בהכשרה (נוער). אני הזהרתי בפני ה	כנה 
שתתגלה באחד הימי�. כשכל העובדי� הזמניי� ייעלמו מהאופק שלנו, ואז 
נעמוד בפני משבר קשה. תבעתי כני	ת חברי� לרפת. אינני מתנגד להכשרת 
נער  להכשיר  יכולי�  כפתרו� לשאלת העובדי�. אנחנו  לא  ברפת, א�  נער 
יל�,  יהיה מ	פיק, בכדי שברגע שהנער  רק אז, כשמ	פר הרפתני� במשק 
לא נעמוד בפני "פנצ'רי�", כי ב� לילה לא נולדי� רפתני�. לימוד החליבה 
כשלעצמו דורש חודשי�. עבודת הרפת צריכה להתב�� א� ורק על חברי�. 

על כל חברי המשק להשתת� במש� השני� בעבודת הרפת.  

המסקנה הסופית
כל  מילוי  כדי  הקבועי�,  העובדי�  למ	פר  תו	פת  להבטיח  המשקי�  על 
צורכי הענ� ושמירה על תנאי� אלמנטריי� בעבודת הרפת. אי לזאת, יש 
צור� בקביעת מודו	 מ	וי�, שיחייב כל חבר במשק לעבוד ברפת בתקופה 
של לפחות שנתיי�. בלעדי זה לא תהיה א� פע� תקנה לענ� הרפת והוא 
ידע  חבר  כל  השני�  לכ�, שבמרוצת  לשאו�  עלינו  געש.  הר  ישמש  תמיד 
לחלוב, כפי שכל החקלאי� בעול� יודעי� לחלוב. ולב	ו� אני חוזר ואומר, 
יתמידו  ה�  הנ"ל,  האלמנטריי�  התנאי�  את  לרפתני�  נבטיח  שבא� 
 .וימשיכו בעבודה, ויהיה הדבר לברכה להתפתחותו ולקיומו של הענ�

הדברי� נכתבו לפני 70 שנה! 
חליבת ידיים � 1938

חליבת ידיים � רפת בקב. השרון 1928 חליבה בבית ספר חקלאי לצעירות בנהלל � 1928
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בעמק יזרעאל
על אפרים שמאראגד

אפרים ְׁשָמאַראגְד נכבש ברעיון הציונות הסוציאליסטית, עלה לארץ ב�1924 והתאהב בפרות. הוא מיסד 
השבחה גנטית, דאג לטיפול הווטרינרי, הקים מכוני חליבה ודאג לייצוא הבקר לחו"ל 

ד    א פרי� ְ�ָמאַראְגַָֹ

בגדוד                         חבר   ,(1976  -  1902)
העבודה, לא היה לאגדה, אבל 
היה הראשו� שהעלה את משק הבקר 
לחלב על מ	לול מדעי-מודרני והביאו 
להיות במקו� הראשו� בתבל כולה. כ� 
עד היו� - מציו� תצא תורא (תורה).  

שכני  את  פגשתי  האמשי�  באחד 
ניר  השיטה,  בית  מקיבו�  (לשעבר) 
לשנינו  המשות�  בדבר  שעו	ק   ,�מ
בא  הוא  הי	טורי.  ומחקר  תיעוד   -
מעניי�,  צילומי�  אלבו�  היה  ובידיו 
ממושב  אורי  יעל  מדודתו  שקיבל 
ניר בני�, ע� 	יפור הי	טורי על 	בו (מצד אמו) אפרי� ְ�ָמאַראְגד (אפרי� 

היה קפד� גדול, ג� על קוצו של יו"ד על-כ� מנוקד שמו).  

ג�  לשת�  לניר  הצעתי  אפרי�.  של  פועלו  את  בתצלומי�  מביא  האלבו� 
אתכ� ב	יפור חייו של 	בו והנה הוא לפניכ�. 

ארצה  עלייתו  את  	בתו  ִהתנתה  בוורשה,  מאוד  אמיד  מבית  שבא  כמי 
בלימודי חקלאות באוניבר	יטת אוטרכט בהולנד. הוא עלה ארצה ב-1924, 
באר�,  הבקר  עדרי  להשבחת  מהולנד  ופרי�  פרות  משלוח  של  כמלווה 

והצטר� לצוות הרפת בקיבו� תל-יו	� בעמק יזרעאל. 

קומי  גבעת  הנוכחית על  בנקודת הקבע  בניית הקיבו�  בשנת 1926 החלה 
(עד אז גרו חברי המשק על תל למרגלות הגלבוע). הבניי� הראשו� שהוק� 

ביישוב לא היה בית ילדי� או חדר אוכל, אלא המבנה של רפת א' לפרות.
 

נבחר  וב-1928  בישראל  היה ממיי	די התאחדות מגדלי הבקר  שמאראגד 
ובכישרו�  רמה  ביד  התפקיד  את  מילא  שני�   36 במש�  הארגו�.  למזכיר 
להדרכה  יצא  (מטעמו  האו"�  של  המזו�  ארגו�  להוקרת  שזכה  יצירתי, 
במדינות המתפתחות) וארגוני חקלאי� בי�-לאומיי� (הוא היה אחד משני 

הובלת הבקר לרכבתהבקר באחת החוות בארה"ב

אפרים שמאראגד � 1976�1902

נדב מן � אתר ynet יולי 2013

��� ��-���� ���� ���� ���� ������.indd   3 1 /31/13   :36 M



5 4

הלא-אמריקני� הראשוני� שהוענק לה� עיטור הכבוד היוקרתי של ארגו� 
הבוקרי� בארה"ב).  

הדמ�קאית  הפרה  הכלאת  באמצעות  הגנטית  ההשבחה  את  מי	ד  הוא 
(קנדה), הניח את התשתית  והולשטיי�  (הולנדי)  בפרי הרבעה מגזע פריזי 
עדיי�  שהייתה  המלאכותית  ההזרעה  לשיטת  והִארגונית  המחקרית 
הכני	  הווטרינרי,  והטיפול  ההזנה  ִממשק  את  גיבש  בעול�,  בחיתוליה 
את החליבה הממוכנת (חברת 'אלפא לאוואל' השוודית), הקי� את מכוני 
החליבה באר� ועיג� בחלוציות נחשונית את תפי	ת השיווק המודרנית - 

ייצוא הבקר הישראלי כולל מעטפת הידע וההדרכה.

ב-25 ביולי 1949 נהרג בנ� של רבקה ואפרי�, חיי� שמאראגד, בהיותו ב� 
קשה.  משפחתי  זעזוע  חולל  המשפחה  על  שניחת  הא	ו�  ִ�לבד.  שני�   11
אפרי� היה בעיצומ� של ההכנות למבצע ייבוא ענקי של בקר להתיישבות 
כובד  כל  את  עליו  הפעיל  אשכול  לוי  העצמאות.  מלחמת  לאחר  החדשה 
משקלו, וכעבור שלושה חודשי� הוא יצא לארגו� המבצע בארה"ב, בקנדה 

ובארגנטינה.

לאחר מלחמת העצמאות והתחלת העלייה הגדולה של ניצולי השואה ופליטי 
מדינות ערב, נדרשה הגדלה מהירה של ענ� הרפת לא	פקת צריכת החלב 
ומוצריו ולש� ייצור מקור פרנ	ה למושבי העולי�. הממשל הפדראלי העמיד 
לרשות המדינה שזה עתה קמה, מלווה לרכישת בקר בארה"ב ובתקציב זה 
הרות, במ	עו של שמאראגד.  בעיקר מבכירות  בקר,  11,500 ראשי  נרכשו 
7,500 חולבות ועגלות נו	פות יו�או מהולנד, מדנמרק ומאו	טריה. מבצע 

רחב ממדי� זה נחשב לדמיוני במושגי� הבי�-לאומיי� דאז. 

אפרי� חת� על חוזה ע� חברת 	פנות שוודית לה	בת אונייה ל'רפת שטה', 
לאר�.  הבקר  להעברת  האטלנטי  האוקיינו	  פני  על  ושוב  הלו�  שהפליגה 
אווירית  תובלה  לארג�  אפרי�  החל  המבצע,  של  מאוחרי�  יותר  בשלבי� 
K ההולנדית  . L . M של הפרות. הטי	ה הראשונה הייתה במטו	 של חברת 

מאמ	טרד�.
באר� נחתו הפרות לתחנת ה	גר בחיפה לביקורת וטרינרית.

במאי 1960 הפכה מדינת ישראל ליצואנית פרות חלב, שעברו השבחה לגזע 
לאירא�.  היה  הישראליות  המבכירות  של  ראשו�  משלוח  פריזי-ישראלי. 
עזר  אל  אפרי�  פנה  קשה,  תובלה  בעיית  כשנתיי�  כעבור  כשהתעוררה 
מרו�,  הוגו  הטיי	,  הטי	  ובהתערבותו  דאז,  האוויר  חיל  מפקד   ,�ויצמ

  .טרטוקרוזר מבכירות לטהר�	 	במטו

בארץ נחתו הפרות בתחנת הסגר לביקורת וטרינרית

הענקת עיטור כבוד לאפרים מטעם ארגון הבוקרים האמריקאיים

פרס ההתאחדות על מפעל חיים
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מחשבות על חורף
החורף בישראל הוא, במידה רבה, לא יותר מאשר קיץ בקנדה או בצפון אירופה. עבודות בקנדה 

בחנו את ההשפעה של הטמפרטורה הנמוכה על ייצור החלב והרכבו

מעלות נ ל-25  מתחת  יורדת  הטמפרטורה  כאשר  כבר  כי  מצא 
לחימו�  מזו�  חומרי  ובהפניית  בייצור  פגיעה  מתחילה  צלזיו	, 
צלזיו	.  מעלות  ל-10  שמתחת  בטמפרטורה  מחריפה  הירידה  הגו�. 
מהאנרגיה  והול�,  גובר  חלק,  החיי�  בעלי  מפני�  קור,  של  במצב 

שבמזו� לחימו� כ� שהפגיעה בייצור בלתי נמנעת.
כולנו מכירי� את "העובדה" של נצילות מזו� טובה יותר בקי� מאשר 
בחור� והדבר נובע, לפחות בחלקו, בהעברת אנרגיה לחימו� הגו� או 

לחילופי� להשתחרר ממנו, אל יצירת או פירוק רזרבה גופנית.
מדידות טמפרטורה בלילות החור� בישראל מראות, לעתי� לא מעטות, 
צלזיו	  נמדדה טמפרטורה של 6-4 מעלות  לילות שבה�  על 	דרה של 
מ	פר שעות ב	דרה של כמה לילות רציפי� וכאשר זה נבח� ע"י הרפתני�, 
לא תמיד השכילו ליח	 את הפגיעה בייצור לירידה בטמפרטורה, כי הרי 

אנחנו "בנויי� לקי�" וצינו� מטריד אותנו הרבה יותר.
ה	ככות הישראליות גבוהות ופתוחות והדבר מחייב מחשבה יצירתית 

לימי הגש� ובעיקר ללילות החור�. 
למדנו בעול� כי נית� ל	גור את צדי ה	ככות ברשת שנית� לה	ירה או 
ל	גור באמצעותה את ה	ככה בקלות ולפי הצור� ואולי אפילו בשליטה 

מרחוק.
אל  בפני�  הטמפרטורה  את  תעלה  הקרי�  בלילות  ה	ככות  	גירת 

מתחת לרמה המזיקה וכול� ייהנו.
התוצאה  את  יית�  דומה  פתרו�  כל  אבל  להמחשה,  תמונה  מצורפת 

 .המצופה

סגירת רשת מתרוממת

רשת צל ממונעת � מושב אביגדור
מופעלת לפי שעון גשם או רוח, מניעת כניסת גשם לחצרות רביצה

עופר קרול
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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
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האנרגיה היצרנית
חידושים בשיטת ההערכה

האומנם?

עצתי לוועדות המקומיות ובעיקר למעבדות שלנו כולן � לעבוד באותן שיטות אנליטיות ואז כנראה, נגיע 
מהר וטוב יותר לתאום בתוכנו, מאשר שינוי בשיטת החישוב וההערכה

הזנה

לידתו ה צעיר.  מדע  היא  גרה  למעלי  במזו�  היצרנית  האנרגיה  ערכת 
באמריקה  וארמ�בי  בגרמניה  קלנר  כמו  חוקרי�  ע"י  ה-19  במאה 
שבחנו השמנה או ירידה במשקל של שוורי� מפוטמי�. למה שוורי�? כי קל 
יח	ית לעשות ני	ויי� ע� זכרי�. למה מפוטמי�? כי הניחו ששינוי המשקל, 
כולו שומ�, ובאשר ערכו האנרגטי של השומ� ידוע, נית� לקשור בינו לבי� 

המזו� שנבח�.
נולדו  שני�  כמה  ובכל  רבי�  גלגולי�  עבר  ה-19  במאה  שנולד  המדע 
הערכות ודרכי חישוב שהלכו והו�יפו מדדי�, אלא שעד כה, אחרי שני� 

של מחקר וועדות, אנחנו עדיי� מעריכי� ולא מודדי�.
כי  יצליח,  כנראה  בה�,  ויקפיד  קלנר  עקרונות  לפי  שיעבוד  מי  היו�,  ג� 

ההתקדמות הרבה שעברנו נותרה ע� אות� עקרונות "ישני�".

הבסיסים לחישוב האנרגיה � הנעכלות
הב	י	 לכל שיטות הערכת האנרגיה זו הנעכלות. הנעכלות זהו אותו חלק 
המזו� שנצר� ע"י בע"ח ונ	פג לד� ולרקמות הגו�. נשמע פשוט, מודדי� 
כמה נאכל וכמה הופרש ומקבלי� את ער� הנעכלות. נכו�, א� אליה וקו� 
דופ�  דר�  שנ	פגת  לאמוניה  בכר	  שמתפרק  חלבו�  עתירי  מזונות  בה. 
נעכלות  למעשה  מהווה  זו  	פיגה  משמעות  ולגו�.  לד�  העיכול  מערכת 
מדומה שאי� בינה לבי� א	פקת אנרגיה ולא כלו� והיא א� מצריכה אנרגיה 
בכבד  הופכת  בכר	  שנוצרת  אמוניה  התהלי�.  לביצוע  אחרי�  ממקורות 

לשתנ� שמופרש בשת� או בחלב. 
תקלה נו	פת בחישוב הנעכלות טמונה במבנה הפיזיקלי של המזו�, בקצב 
פריקותו בכר	, במהירות מעבר המזו� במעכל, בהשפעה השונה של מזונות 

(ומנות) שוני� על הרכב אוכלו	יית חיידקי הכר	 ועוד. 

V שפעל באוניבר	יטת קורנל בארה"ב, שינה 	דרי בראשית  a n  S o e s t החוקר 
והעביר מהעול� את התאית, כאשר הביא במקומה את הגישה המתקדמת 
השוני�  ה	יבי�  בי�  להבחי�  למדנו  התא.  דופ�  המזו�,  	יבי  לאבחו� 
התא  דופ�  שיטת  את  למדנו  העיכול.  במערכת  והתנהגות�  לתכונותיה� 
שהיא טובה, לאי� ערו�, מזו של התאית א� ג� היא אינה מושלמת. מה ג� 
שאי� אחידות בבדיקה בי� המעבדות השונות, למרות שזו טכניקה כימית 

המעבדה  תוצאות  על  	ומ�  תמיד  לא  אני  לצערי,  היו�  למדידה.  שניתנת 
אפילו שזהו מדד שנית� למדידה. 

את  רק  מודדי�  שאז  אלא  במעבדה,  לבדיקה  היא  ג�  ניתנת  נעכלות 
פוטנציאל הנעכלות ולא יודעי� לבטא נכו� את השפעת אור� ה	יב, רמת 
ההזנה וכ�, את האפקט המטעה של החלבו�. נית� לערו� ני	וי ע� בע"ח, 
אלא שאז מתקיימי� גורמי� נו	פי� כמו יח	י גומלי� בי� המזונות, שונות 
בי� בע"ח, השלב בתחלובה, עונת השנה ועוד. נית� ג� ל	כ� 	� הנעכלות 
. מאחר וא� אחת  T DN של רכיבי המזו� השוני�, כמו שמקובל בחישוב ה-
ובהכירו את המגבלות,  נותנת תשובה חד משמעית  לא  משיטות הבדיקה 
V כי "הנעכלות אינה מדד מדויק והוא יכול להיות הגור�  a n  S o e s t טוע� 

העיקרי לטעות בהערכת האנרגיה היצרנית". 

שיטת העבודה בדר� להערכת האנרגיה מתחילה בחישוב אריתמטי של כלל 
בנתוני  בגלל מח	ור  לשומ�).  בונו	  (ע�   T DN במזו�,  הנעכלי�  החומרי� 
לוקי�   T DN ה- לחישוב  הנעכלות  ערכי  הגל�,  חומרי  מגוו�  כל  על  מחקר 
למעלה.  שהוזכרה  האמתית  הנעכלות  חיזוי  לבעיית  בנו	�  וזאת  בח	ר 
ונית�  שונות  בדרכי�  הבעיה  ע�  להתמודד  מנ	ות  בעול�  רבות  ועדות 
הוועדות  והמלצות  תוצרי  את  כשבוחני�  משמעותיי�,  הבדלי�  לראות 
בארה"ב ואלו בארצות אירופה השונות. לכל זה, נו	פו בשני� האחרונות 
מזונות רבי�, מוצרי תעשיית המזו� וה�, יחד ע� צמצו� המחקר בחקלאות, 
מובילי� את היועצי� והחוקרי� לפשרות שונות ומשונות, עד שאני תוהה 

שמא נית� לחזור לקלנר היש� והטוב.
מגיעי�  הגו�  קיו�  ברמת   T DN ה- חישוב  על  ה	כמה  שמקבלי�  לאחר 
למכשול הבא: הערכת הנזק או הירידה בנעכלות/יעילות המזו� אצל בקר 
לוועדות  ג� כא�  יותר מקיו� הגו�.  יצרני שאוכל ברמות של 4-3 פעמי� 
בשנת  הציעה   ( N R C ) בארה"ב  המחקר  מועצת  שוני�.  פתרונות  השונות 
לזה  לקיו�.  קיו� שמעל  ברמת  עלייה  כל  על  בנעכלות  להפחית 4%   1989
הו	יפו תיקו� מעשי נו	�, כשהניחו כי מרבית הפרות צורכות בממוצע מזו� 
ברמה של 3 כפולות קיו� ולכ� הציעו נו	חת חישוב שבה אנחנו משתמשי� 
היו� והיא ער� המזו� המחושב בקיו� פחות 8%. מדויק? לא. אבל מו	כ�. 
 R T DN  –  T DN לכלי הזה נו	� חישוב שמתק� את ההפ	ד בגי� רמת ההזנה, 

עופר קרול
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יח	י. נו	חת תיקו� זו נולדה ממחקרי� שהראו כי מנות עתירות מזו� ג	, 
לשיפור  תורמות  יותר,  מרוכזות  אחרות  מנות  כמו  נאכלות,  וה�  במידה 

הנעכלות בגי� שהייה ממושכת יותר בכר	.
, משנת 1994, הוא מתמודד ע� תיקו� הנעכלות  V a n  S o e s t ב	פרו המצוי� של 
 N R C בגי� העלייה ברמת ההזנה באופ� פרטני לכל מזו�, בניגוד לגישת ה-
שמתקנות את הנעכלות באופ� ליניארי. כשהוועדה מ-2001 מחמירה יותר 
זו מתקבלת הערכה  מקודמתה, כתוצאה משינוי שיטת החישוב במהדורה 
שונה מזו שהכרנו. הערכת יתר למזונות עתירי חלבו� והערכת ח	ר למזו� 
V התייח	ות מעניינת לשחת  a n  S o e s t הג	. לעומת זאת נית� לראות אצל 
הוא  הצעיר  בצמח  הנעכלות  הפ	ד  חישוב  כאשר  ו"חלד"ג",  "צעירה"  דג� 
4.3% ובבוגר 7%. כנ"ל בה	תכלות על גלוט� פיד 13.5% עתיר חלבו� פריק, 
DDG שחלק גדול מהחלבו� שלו קשור ולא מתעכל כלל, קש עתיר  14% ב-
ליגני� מתוק� בשיעור של 11.6% וזה לעומת תיר	 גרו	 רק 3.3% וכ� הלאה 

בדוגמאות נו	פות.

NRCהעדפות ה�
 N R C במרכז הדר� לפתרו� הבעיה נתקלי� בצור� לחיזוי צריכת המזו�. ה-
בחר לצור� זה בדר� פשוטה שמניחה כי ה	תכלות על משקל הפרה, המרחק 
מההמלטה יחד ע� החלב והרכבו, אלו מדדי� שדי בה� כדי להגיע לחיזוי 
נאות של הצריכה. ה	פרות המקצועית, לעומת זאת, מלאה כרימו� בשיטות 
מפורטות יותר שכוללות את נתוני המזו� שעליה� אולי כדאי לדו� בנפרד. 
השאלה שעולה, הא� הוויתור על נו	חאות מפורטות ואולי מדויקות יותר 
נו	י� ונשאל  ולזה  זו הדר� הנכונה?   N R C לעומת הפשטות בחיזוי של ה-
N לתיקו� השפעת רמת ההזנה על כלל  R C הא� הגישה הליניארית של ה-
V? מ	ופקני. a n  S o e s t הבליל, נכונה יותר מזו הפרטנית המפורטת ב	פרו של 
כי  זמ�,  באותו  שפעלה   N R C ה- ועדת  ע"י  טענה  הועלתה   2001 בשנת 
השיטה הקיימת נותנת הערכת יתר למרבית המזונות ובזה במיוחד למ	פוא 

הג	 וערכה בשיטת החישוב שינויי� מפליגי�. קראתי, הקשבתי ותמהתי, 
אי� הוועדה מ-2001 שינתה את הגישה למזו� הג	 ואי� היא לא השכילה 
 N R C ה- ועדת  אבל,  המדומה.  והנעכלות  הפריק  החלבו�  בבעיית  לטפל 

פ	קה ורבי� החרו החזיקו אחריה. 

מה עשינו בישראל?
אבל  מ-1989   N R C ה- המלצות  את  בזמנו  אימצנו  שלנו  המשקי  במעשה 
חפרנו בה�, כיילנו וני	ינו אות� ובמהל� רב שני�, התאמנו אות� למ	פוא 
של  בשיעור  אצלנו  שניתני�  החיטה  ולתחמי�  לחציר  המקומיות,  ולמנות 
ו/או  הנמו� של כ-33-30% מהמנה, לעומת המנה האירופית עתירת הזו� 

המנה בארה"ב עתירת הא	פ	ת והתיר	.

T ברמת  DN ליצור 	טנדרט חישוב אחיד שבו ער� ה- קיימת היו� הצעה 
N מ-2001 ואילו התיקו� ע� העלייה ברמת ההזנה  R C קיו� יתב		 על ה-
ייעשה לפי ועדת 1989. נדמה לי שהרצו� להיטיב יגרו� רק לבלבול ויצרי� 
ולכ�  להשיג  נוכל  לא  כנראה  דיוק  צור�.  כל  בזה  ואי�  לכיול  רבה  עבודה 
חשוב יותר לשמור ולהבי� את הדרוג היח	י בי� חומרי הגל� השוני�, כולל 

השינויי� הטכנולוגיי� העוברי� עליה� ועלינו.

, "לכימאי� חובה לדווח במדויק  V a n  S o e s t ל	יו�, אצטט את דברי פרופ	ור 
על תוצאות המעבדה, לתזונאי� מותר ואפילו חובה לשנות את הנתוני� 
בזמ� התאמת� לתנאי� המקומיי�". הא� זה עשוי לגרו� לבלבול ולחו	ר 

	טנדרטיזציה? כ�. אבל זה כל היופי במקצוע שבו אני עו	ק.

באות�  לעבוד   - כול�  שלנו  למעבדות  ובעיקר  המקומיות  לוועדות  עצתי 
שיטות אנליטיות ואז כנראה נגיע מהר וטוב יותר לתאו� בתוכנו, מאשר 

 .שינוי בשיטת החישוב וההערכה

NRCתהיה מהדורה שמינית של ה�

שמעון אופיר � מרכזי תעשיות

 N R C :  N U T R IE N T ה- של  והאחרונה  השביעית  המהדורה 
R פור	מה על ידי המועצה  E Q U IR E M E N T S  FO R  DA IR Y  C A T T L E
הלאומית האמריקאית למחקר בשנת 2001 ובשני� האחרונות רווחו 

שמועות שמהדורה נו	פת לא תפור	�.
הידיעה   FE E DS T U FFS בשבועו�  הופיעה  מה-2.9.2013  בגיליו� 

הבאה:
הודיעה  הבקר)  למדעי  האמריקאית  ההתאחדות   " A DS A "ה-
N לש� פר	ו�  R C ב-26.8.2013 שיוזמתה לזרוז תהלי� העדכו� של ה-
התקציב  	כו�  מלוא  לגיו	  להביא  הצליחה  שלו,  שמינית  מהדורה 

הנדרש למטרה זו.
הכולל  מה	כו�   51% שה�   $  204,000 של  	כו�  גיי	ה   A DS A ה-
שנדרש ואילו 49% הנותרי� נתרמו ע"י 11 	פונ	רי�, רוב� חברות 

מ	חריות הקשורות לענ�, שכל אחד מה� תר� 19,600 $ להשלמת 
ה	כו� הכולל של 400,000 $ שנדרשי� לביצוע הפרויקט.

A היו שני יעדי�: ראשית, השגת מימו� מלא של  DS A ליוזמה של ה-
דבר  המנהל,  לוועד  העדכו�  לאישור  ההצעה  הגשת  לפני  הפרויקט 
כתוצאה  דיחוי.  ללא  העבודה  והתחלת  המידי  אישורו  את  שיאפשר 
מכ�, העדכו� יוכל לצאת לאור בהקדמה של 4-3 שני�, לעומת הזמ� 

שהיה נדרש בתהלי� עבודה רגיל.
הבי�-לאומי,  בהיקפה  החלב  לתעשיית  פנתה   A DS A ה- נו	�,  דבר 
הבאות:  הרחבות  בקטגוריות  העדכו�  בעבור  נתוני�  ל	פק  בבקשה 
צריכות  ההצעות  ו-"תו	פות".  "הרחבות/ליטושי�"  "עדכוני�", 
w w w . f a s s . o r g / s u r v e y / s u r v e y . באתר:   30.9.2013 עד  מוגשות  להיות 

a s p ? ID= 1 1 7
"N R C כל המידע שיתקבל יועבר בצורתו הגולמית ל-"

N מעודכ�  R C אז נחכה ונראה איזה בשורות יביא לנו ומה יחדש לנו 
זה, במהדורתו השמינית, שתתפר	� אי"ה בשנת 2014 ונקווה שארבע 

  .מאות אל� הדולרי� לא הושקעו לשווא
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האנרגיה היצרנית
חידושים בשיטת ההערכה

האומנם?

עצתי לוועדות המקומיות ובעיקר למעבדות שלנו כולן � לעבוד באותן שיטות אנליטיות ואז כנראה, נגיע 
מהר וטוב יותר לתאום בתוכנו, מאשר שינוי בשיטת החישוב וההערכה

הזנה

לידתו ה צעיר.  מדע  היא  גרה  למעלי  במזו�  היצרנית  האנרגיה  ערכת 
באמריקה  וארמ�בי  בגרמניה  קלנר  כמו  חוקרי�  ע"י  ה-19  במאה 
שבחנו השמנה או ירידה במשקל של שוורי� מפוטמי�. למה שוורי�? כי קל 
יח	ית לעשות ני	ויי� ע� זכרי�. למה מפוטמי�? כי הניחו ששינוי המשקל, 
כולו שומ�, ובאשר ערכו האנרגטי של השומ� ידוע, נית� לקשור בינו לבי� 

המזו� שנבח�.
נולדו  שני�  כמה  ובכל  רבי�  גלגולי�  עבר  ה-19  במאה  שנולד  המדע 
הערכות ודרכי חישוב שהלכו והו�יפו מדדי�, אלא שעד כה, אחרי שני� 

של מחקר וועדות, אנחנו עדיי� מעריכי� ולא מודדי�.
כי  יצליח,  כנראה  בה�,  ויקפיד  קלנר  עקרונות  לפי  שיעבוד  מי  היו�,  ג� 

ההתקדמות הרבה שעברנו נותרה ע� אות� עקרונות "ישני�".

הבסיסים לחישוב האנרגיה � הנעכלות
הב	י	 לכל שיטות הערכת האנרגיה זו הנעכלות. הנעכלות זהו אותו חלק 
המזו� שנצר� ע"י בע"ח ונ	פג לד� ולרקמות הגו�. נשמע פשוט, מודדי� 
כמה נאכל וכמה הופרש ומקבלי� את ער� הנעכלות. נכו�, א� אליה וקו� 
דופ�  דר�  שנ	פגת  לאמוניה  בכר	  שמתפרק  חלבו�  עתירי  מזונות  בה. 
נעכלות  למעשה  מהווה  זו  	פיגה  משמעות  ולגו�.  לד�  העיכול  מערכת 
מדומה שאי� בינה לבי� א	פקת אנרגיה ולא כלו� והיא א� מצריכה אנרגיה 
בכבד  הופכת  בכר	  שנוצרת  אמוניה  התהלי�.  לביצוע  אחרי�  ממקורות 

לשתנ� שמופרש בשת� או בחלב. 
תקלה נו	פת בחישוב הנעכלות טמונה במבנה הפיזיקלי של המזו�, בקצב 
פריקותו בכר	, במהירות מעבר המזו� במעכל, בהשפעה השונה של מזונות 

(ומנות) שוני� על הרכב אוכלו	יית חיידקי הכר	 ועוד. 

V שפעל באוניבר	יטת קורנל בארה"ב, שינה 	דרי בראשית  a n  S o e s t החוקר 
והעביר מהעול� את התאית, כאשר הביא במקומה את הגישה המתקדמת 
השוני�  ה	יבי�  בי�  להבחי�  למדנו  התא.  דופ�  המזו�,  	יבי  לאבחו� 
התא  דופ�  שיטת  את  למדנו  העיכול.  במערכת  והתנהגות�  לתכונותיה� 
שהיא טובה, לאי� ערו�, מזו של התאית א� ג� היא אינה מושלמת. מה ג� 
שאי� אחידות בבדיקה בי� המעבדות השונות, למרות שזו טכניקה כימית 

המעבדה  תוצאות  על  	ומ�  תמיד  לא  אני  לצערי,  היו�  למדידה.  שניתנת 
אפילו שזהו מדד שנית� למדידה. 

את  רק  מודדי�  שאז  אלא  במעבדה,  לבדיקה  היא  ג�  ניתנת  נעכלות 
פוטנציאל הנעכלות ולא יודעי� לבטא נכו� את השפעת אור� ה	יב, רמת 
ההזנה וכ�, את האפקט המטעה של החלבו�. נית� לערו� ני	וי ע� בע"ח, 
אלא שאז מתקיימי� גורמי� נו	פי� כמו יח	י גומלי� בי� המזונות, שונות 
בי� בע"ח, השלב בתחלובה, עונת השנה ועוד. נית� ג� ל	כ� 	� הנעכלות 
. מאחר וא� אחת  T DN של רכיבי המזו� השוני�, כמו שמקובל בחישוב ה-
ובהכירו את המגבלות,  נותנת תשובה חד משמעית  לא  משיטות הבדיקה 
V כי "הנעכלות אינה מדד מדויק והוא יכול להיות הגור�  a n  S o e s t טוע� 

העיקרי לטעות בהערכת האנרגיה היצרנית". 

שיטת העבודה בדר� להערכת האנרגיה מתחילה בחישוב אריתמטי של כלל 
בנתוני  בגלל מח	ור  לשומ�).  בונו	  (ע�   T DN במזו�,  הנעכלי�  החומרי� 
לוקי�   T DN ה- לחישוב  הנעכלות  ערכי  הגל�,  חומרי  מגוו�  כל  על  מחקר 
למעלה.  שהוזכרה  האמתית  הנעכלות  חיזוי  לבעיית  בנו	�  וזאת  בח	ר 
ונית�  שונות  בדרכי�  הבעיה  ע�  להתמודד  מנ	ות  בעול�  רבות  ועדות 
הוועדות  והמלצות  תוצרי  את  כשבוחני�  משמעותיי�,  הבדלי�  לראות 
בארה"ב ואלו בארצות אירופה השונות. לכל זה, נו	פו בשני� האחרונות 
מזונות רבי�, מוצרי תעשיית המזו� וה�, יחד ע� צמצו� המחקר בחקלאות, 
מובילי� את היועצי� והחוקרי� לפשרות שונות ומשונות, עד שאני תוהה 

שמא נית� לחזור לקלנר היש� והטוב.
מגיעי�  הגו�  קיו�  ברמת   T DN ה- חישוב  על  ה	כמה  שמקבלי�  לאחר 
למכשול הבא: הערכת הנזק או הירידה בנעכלות/יעילות המזו� אצל בקר 
לוועדות  ג� כא�  יותר מקיו� הגו�.  יצרני שאוכל ברמות של 4-3 פעמי� 
בשנת  הציעה   ( N R C ) בארה"ב  המחקר  מועצת  שוני�.  פתרונות  השונות 
לזה  לקיו�.  קיו� שמעל  ברמת  עלייה  כל  על  בנעכלות  להפחית 4%   1989
הו	יפו תיקו� מעשי נו	�, כשהניחו כי מרבית הפרות צורכות בממוצע מזו� 
ברמה של 3 כפולות קיו� ולכ� הציעו נו	חת חישוב שבה אנחנו משתמשי� 
היו� והיא ער� המזו� המחושב בקיו� פחות 8%. מדויק? לא. אבל מו	כ�. 
 R T DN  –  T DN לכלי הזה נו	� חישוב שמתק� את ההפ	ד בגי� רמת ההזנה, 

עופר קרול
ofer1939@netvision.net.il
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יח	י. נו	חת תיקו� זו נולדה ממחקרי� שהראו כי מנות עתירות מזו� ג	, 
לשיפור  תורמות  יותר,  מרוכזות  אחרות  מנות  כמו  נאכלות,  וה�  במידה 

הנעכלות בגי� שהייה ממושכת יותר בכר	.
, משנת 1994, הוא מתמודד ע� תיקו� הנעכלות  V a n  S o e s t ב	פרו המצוי� של 
 N R C בגי� העלייה ברמת ההזנה באופ� פרטני לכל מזו�, בניגוד לגישת ה-
שמתקנות את הנעכלות באופ� ליניארי. כשהוועדה מ-2001 מחמירה יותר 
זו מתקבלת הערכה  מקודמתה, כתוצאה משינוי שיטת החישוב במהדורה 
שונה מזו שהכרנו. הערכת יתר למזונות עתירי חלבו� והערכת ח	ר למזו� 
V התייח	ות מעניינת לשחת  a n  S o e s t הג	. לעומת זאת נית� לראות אצל 
הוא  הצעיר  בצמח  הנעכלות  הפ	ד  חישוב  כאשר  ו"חלד"ג",  "צעירה"  דג� 
4.3% ובבוגר 7%. כנ"ל בה	תכלות על גלוט� פיד 13.5% עתיר חלבו� פריק, 
DDG שחלק גדול מהחלבו� שלו קשור ולא מתעכל כלל, קש עתיר  14% ב-
ליגני� מתוק� בשיעור של 11.6% וזה לעומת תיר	 גרו	 רק 3.3% וכ� הלאה 

בדוגמאות נו	פות.

NRCהעדפות ה�
 N R C במרכז הדר� לפתרו� הבעיה נתקלי� בצור� לחיזוי צריכת המזו�. ה-
בחר לצור� זה בדר� פשוטה שמניחה כי ה	תכלות על משקל הפרה, המרחק 
מההמלטה יחד ע� החלב והרכבו, אלו מדדי� שדי בה� כדי להגיע לחיזוי 
נאות של הצריכה. ה	פרות המקצועית, לעומת זאת, מלאה כרימו� בשיטות 
מפורטות יותר שכוללות את נתוני המזו� שעליה� אולי כדאי לדו� בנפרד. 
השאלה שעולה, הא� הוויתור על נו	חאות מפורטות ואולי מדויקות יותר 
נו	י� ונשאל  ולזה  זו הדר� הנכונה?   N R C לעומת הפשטות בחיזוי של ה-
N לתיקו� השפעת רמת ההזנה על כלל  R C הא� הגישה הליניארית של ה-
V? מ	ופקני. a n  S o e s t הבליל, נכונה יותר מזו הפרטנית המפורטת ב	פרו של 
כי  זמ�,  באותו  שפעלה   N R C ה- ועדת  ע"י  טענה  הועלתה   2001 בשנת 
השיטה הקיימת נותנת הערכת יתר למרבית המזונות ובזה במיוחד למ	פוא 

הג	 וערכה בשיטת החישוב שינויי� מפליגי�. קראתי, הקשבתי ותמהתי, 
אי� הוועדה מ-2001 שינתה את הגישה למזו� הג	 ואי� היא לא השכילה 
 N R C ה- ועדת  אבל,  המדומה.  והנעכלות  הפריק  החלבו�  בבעיית  לטפל 

פ	קה ורבי� החרו החזיקו אחריה. 

מה עשינו בישראל?
אבל  מ-1989   N R C ה- המלצות  את  בזמנו  אימצנו  שלנו  המשקי  במעשה 
חפרנו בה�, כיילנו וני	ינו אות� ובמהל� רב שני�, התאמנו אות� למ	פוא 
של  בשיעור  אצלנו  שניתני�  החיטה  ולתחמי�  לחציר  המקומיות,  ולמנות 
ו/או  הנמו� של כ-33-30% מהמנה, לעומת המנה האירופית עתירת הזו� 

המנה בארה"ב עתירת הא	פ	ת והתיר	.

T ברמת  DN ליצור 	טנדרט חישוב אחיד שבו ער� ה- קיימת היו� הצעה 
N מ-2001 ואילו התיקו� ע� העלייה ברמת ההזנה  R C קיו� יתב		 על ה-
ייעשה לפי ועדת 1989. נדמה לי שהרצו� להיטיב יגרו� רק לבלבול ויצרי� 
ולכ�  להשיג  נוכל  לא  כנראה  דיוק  צור�.  כל  בזה  ואי�  לכיול  רבה  עבודה 
חשוב יותר לשמור ולהבי� את הדרוג היח	י בי� חומרי הגל� השוני�, כולל 

השינויי� הטכנולוגיי� העוברי� עליה� ועלינו.

, "לכימאי� חובה לדווח במדויק  V a n  S o e s t ל	יו�, אצטט את דברי פרופ	ור 
על תוצאות המעבדה, לתזונאי� מותר ואפילו חובה לשנות את הנתוני� 
בזמ� התאמת� לתנאי� המקומיי�". הא� זה עשוי לגרו� לבלבול ולחו	ר 

	טנדרטיזציה? כ�. אבל זה כל היופי במקצוע שבו אני עו	ק.

באות�  לעבוד   - כול�  שלנו  למעבדות  ובעיקר  המקומיות  לוועדות  עצתי 
שיטות אנליטיות ואז כנראה נגיע מהר וטוב יותר לתאו� בתוכנו, מאשר 

 .שינוי בשיטת החישוב וההערכה

NRCתהיה מהדורה שמינית של ה�

שמעון אופיר � מרכזי תעשיות

 N R C :  N U T R IE N T ה- של  והאחרונה  השביעית  המהדורה 
R פור	מה על ידי המועצה  E Q U IR E M E N T S  FO R  DA IR Y  C A T T L E
הלאומית האמריקאית למחקר בשנת 2001 ובשני� האחרונות רווחו 

שמועות שמהדורה נו	פת לא תפור	�.
הידיעה   FE E DS T U FFS בשבועו�  הופיעה  מה-2.9.2013  בגיליו� 

הבאה:
הודיעה  הבקר)  למדעי  האמריקאית  ההתאחדות   " A DS A "ה-
N לש� פר	ו�  R C ב-26.8.2013 שיוזמתה לזרוז תהלי� העדכו� של ה-
התקציב  	כו�  מלוא  לגיו	  להביא  הצליחה  שלו,  שמינית  מהדורה 

הנדרש למטרה זו.
הכולל  מה	כו�   51% שה�   $  204,000 של  	כו�  גיי	ה   A DS A ה-
שנדרש ואילו 49% הנותרי� נתרמו ע"י 11 	פונ	רי�, רוב� חברות 

מ	חריות הקשורות לענ�, שכל אחד מה� תר� 19,600 $ להשלמת 
ה	כו� הכולל של 400,000 $ שנדרשי� לביצוע הפרויקט.

A היו שני יעדי�: ראשית, השגת מימו� מלא של  DS A ליוזמה של ה-
דבר  המנהל,  לוועד  העדכו�  לאישור  ההצעה  הגשת  לפני  הפרויקט 
כתוצאה  דיחוי.  ללא  העבודה  והתחלת  המידי  אישורו  את  שיאפשר 
מכ�, העדכו� יוכל לצאת לאור בהקדמה של 4-3 שני�, לעומת הזמ� 

שהיה נדרש בתהלי� עבודה רגיל.
הבי�-לאומי,  בהיקפה  החלב  לתעשיית  פנתה   A DS A ה- נו	�,  דבר 
הבאות:  הרחבות  בקטגוריות  העדכו�  בעבור  נתוני�  ל	פק  בבקשה 
צריכות  ההצעות  ו-"תו	פות".  "הרחבות/ליטושי�"  "עדכוני�", 
w w w . f a s s . o r g / s u r v e y / s u r v e y . באתר:   30.9.2013 עד  מוגשות  להיות 

a s p ? ID= 1 1 7
"N R C כל המידע שיתקבל יועבר בצורתו הגולמית ל-"

N מעודכ�  R C אז נחכה ונראה איזה בשורות יביא לנו ומה יחדש לנו 
זה, במהדורתו השמינית, שתתפר	� אי"ה בשנת 2014 ונקווה שארבע 

  .מאות אל� הדולרי� לא הושקעו לשווא
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ערכי אנרגיה של מזונות 
תיאוריה מול מציאות

מסיבות שונות, רוב התזונאים בישראל עושים שימוש בערכי האנרגיה של NRC 1989, עם תיקונים והתאמות 
שונות. היות והנושא מורכב מאוד, במאמר זה אני רוצה לעמוד בעיקר על השינויים שחלו בערכי האנרגיה 

של המזונות ב�NRC 2001 כתוצאה מהעלייה בכפולות קיום והמשמעות שלהם בתכנון המנה

הזנה

ערכי האנרגיה במזונות הבקר לחלב
המזונות אשר בשימוש בהזנת מעלי גרה מכילי� תרכובות כימיות בעלות 
למרבית  בניגוד  (נוטריאנטי�).  מזיני�  חומרי�  הנקראי�  שונות,  	גולות 
, שומ� וכו', הניתני� לקביעה  N DF,  A DF ,הנוטריאנטי� במזונות כגו�: חלבו�
N) של המזונות נקבעו באופ� חישובי  E L אנליטית, ערכי האנרגיה נטו לחלב (

המבו		 על 	דרת נו	חאות, וערכי� אלו לקוחי� במרבית� מ� ה	פרות. 
בגו� בעל  כללית), מתפצלת  (אנרגיה  מזוני  בכל מרכיב  האנרגיה האצורה 
חיי� למ	' מקטעי�: אנרגיה המופרשת בצואה, בשת�, כגזי� (בעיקר מת�), 
אנרגיית חו� ואנרגיה נאצרת. האנרגיה המטבולית - זו הזמינה לתהליכי� 
מטבוליי� בבעל החיי�, מופרשת כאנרגיית חו� וכאנרגיה נאצרת כרקמות 

גופניות, או הפרשת חלב. 

תנאי ב	י	י לתכנו� נכו� של מנה הוא בניית מטריצת מזונות מדויקת, ככל 
שנית�, כאשר חלק ראשוני ומרכזי בה הוא קביעת תכולות הנוטריאנטי� 
של המזונות. לצור� כ�, רצוי לבצע קביעה אנליטית של המזונות, ובעיקר 
של אלה שהרכב� משתנה מעת לעת כגו�: תחמיצי�, שחתות וחומרי לוואי. 
שיכול  מה  מדויק,  יהיה  לא  המנה  תכנו�  שגויי�,  המטריצה  נתוני  כאשר 
לגרו� לבעיות בריאות או ירידה בתנובת החלב שקשה לעתי�, לה	ביר� 

על 	מ� הפלט המתקבל של הרכב המנה ותכולותיה. 
) של המזונות לא נית�  N E L כפי שנאמר לעיל, את נתוני האנרגיה נטו לחלב (
לציי�  יש  נו	חאות.  ע"י 	דרת  נקבע  הוא  ולכ�  אנליטיות  בשיטות  לקבוע 
ני	ויי,  באופ�  לקבוע  נית�  והמטבולית  הנעכלת  למרות שאת האנרגיה  כי 
האנרגיה נטו לחלב נקבעת ע"י השימוש המטבולי לצור� ייצור, וזה כולל ג� 
ייצור רקמות גופניות (שומ� + שריר), וכ� להתפתחות הרח� ורקמות העובר. 

היות ולא נעשו ני	ויי� בתנאי האר� על מנת לקבוע את ערכי האנרגיה של 
של  האחרונה  המהדורה   . N R C ה- נתוני  על  בעיקר  נ	מכי�  אנו  המזונות, 
N הופקה ב-2001, וזו שקדמה לה ב-1989. ערכי האנרגיה של המזונות  R C
מ	יבות   N R C ל-1989  בהשוואה   , N R C ב-2001  משמעותי  שינוי  עברו 
שונות שאי� זה המקו� לפרט�. מבי� ה	יבות שנמנו אציי� רק 	יבה אחת 
שיש לה משמעות דווקא בפרה גבוהת התנובה הישראלית. ערכי האנרגיה 
), ובמהדורה זו  3 X N נקבעו ל-3 כפולות קיו� ( R C המופיעי� בטבלת 1989 

נקבע ער� קבוע של 4% לירידה בנעכלות לכל עלייה בכפולת קיו�. 
ממידע רב שהצטבר ע� השני�, ה	תבר כי שיעור הירידה אינו קבוע, והוא 
T (כלל החומרי� הנעכלי�) של המנה ברמת קיו�.  DN תלוי מאוד בער� ה-
T גבוה, הייתה  DN הירידה בנעכלות ע� העלייה בכפולות קיו� למנות בעלי 
כלומר, במנות המכילות  נמו�.   T DN יותר מאשר למנות בעלי ער�  גדולה 
גבוה,   T DN ג� מכילות  ולכ�  גבוה של מ"מ, כמו המנה הישראלית  שיעור 
את  ג�  ולכ�  המזו�  צריכת  את  המעלות  הגבוהות  החלב  תנובות  ובתנאי 
כפולות הקיו�, יש ירידה גדולה יותר בער� האנרגטי של המזונות. אי לכ�, 
יש   N R C  2001 במהדורה  המזונות  של  האנרגיה  בערכי  שנעשו  לשינויי� 

משמעות גדולה דווקא במנות בעלי מאפייני� כמו המנה הישראלית.

 NRC 2001מהדורת ה�
הוחלט במהדורה לאמ� שיטה חדשה לקביעת הער� האנרגטי המבו		ת 
זו נקבעה  T של המזונות על פי המקטעי� שבו. לפי שיטה  DN על קביעת 
 , NFC (nonfiber carbohydrate) :הנעכלות האמתית של המקטעי� הבאי� 
 . E E ( ether extract) , ו- CP (crude protein), NDF (neutral detergent fiber)
כמוכ�, נקבע באופ� אנליטי שיעור החלבו� הבלתי מ	י	 במקטעי� השוני� 
), וכ� נית� מקד� כלשהוא לשיטת עיבוד המזו�, התור�  ICP; Insoluble CP)

ג� הוא לשינויי� בנעכלות ובערכי האנרגיה, בעיקר של מזונות מרוכזי�. 
האנרגיה  בערכי  שימוש  עושי�  בישראל  התזונאי�  רוב  שונות,  מ	יבות 
N, ע� תיקוני� והתאמות שונות. היות והנושא מורכב מאוד,  R C של 1989 
במאמר זה אני רוצה לעמוד בעיקר על השינויי� שחלו בערכי האנרגיה של 
N כתוצאה מהעלייה בכפולות קיו� והמשמעות שלה�  R C המזונות ב-2001 

בתכנו� המנה.

של   (NEL) לחלב  נטו  האנרגיה  נתוני  את 
אנליטיות  בשיטות  לקבוע  ניתן  לא  המזונות 

ולכן הוא נקבע ע"י סדרת נוסחאות

עוזי מועלם � המחלקה לבקר וצאן, מנהל המחקר החקלאי
uzim@volcani.agri.gov.il
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בטבלה 1. מובאי� ערכי אנרגיה של מזונות נפוצי� במנה הישראלית, לפי 
N לא מופיעי� ערכי אנרגיה ל-4  R C וב-1989  קיו�. היות  ו-4 כפולות   3

כפולות קיו�, הערכי� חושבו לפי ירידה קבועה של 4% בנעכלות.
שריכוז  טיפו	ית  ישראלית  מנה  של  האנרגטי  הער�  חושב   .2 בטבלה 
הטבלה,  מ�  שנראה  כפי  ח"י.  לק"ג  מק"ל   1.78 היה  בה  המוצהר  האנרגיה 
N הראה ריכוז של 1.75 מק"ל,  R C הער� האנרגטי שחושב על פי ערכי 1989 
4 מראה ער� של 1.6 מק"ל  X N לפי  R C ואילו הער� המחושב על פי 2001 
בלבד. כלומר, קיי� פער של כ-10% בערכי האנרגיה הניתני� למזונות במנה 
N. יש לציי� כי ג� בעבודה  R C ישראלית ממוצעת לעומת הערכי� לפי 2001 
ישירות  מדידות  בוצעו  ובה   ,(2009) וחוב'  מירו�  ע"י  בישראל  שנעשתה 

כי ערכי האנרגיה במנה הישראלית היו  של המשתני� הרלוונטיי�, נמצא 
בממוצע כ-17% גבוהי� יותר מאלה שנמדדו בפועל. 

ככלל,  המזו�.  צריכת  לרמת  בהתא�  משתני�  מזונות  של  האנרגיה  ערכי 
יש עלייה במהירות הזרימה של המעכל  יותר,  גבוהה  ככל שרמת האכילה 
יש  מכ�  וכתוצאה  המזונות,  בנעכלות  לירידה  שגורמת  העיכול,  במערכת 

ירידה בער� האנרגטי של המזונות. 
בגר� 1. מוצג חישוב מ	' כפולות הקיו� בתנובות חלב עולות, כאשר שאר 
ותנובות  הפרות  בתחלובה, משקל  ימי�  כגו�:  קבועי�  נשארו  הפרמטרי� 

רכיבי החלב. 
יותר  אנו  הישראלית  הרפת  של  התנובה  ברמת  כי  לראות  נית�  זה  מגר� 

2001 N R C N 1989 או  R C טבלה 1. ערכי אנרגיה נטו לחלב (מק"ל) של מזונות ב-3 ו-4 כפולות קיו� לפי 

�מזו
N R C  1989N R C  2001

T אחוז DNN E L  3 XN E L  4 Xאחוז T DNN E L 3 XN E L  4 X  4 X הפרש אחוז לפי 

851.961.8888.72.011.90+1תיר	 גרו	

841.941.8682.71.861.76-5.6שעורה לחוצה

841.941.8688.52.382.25+21כו	פת 	ויה (45%)

831.911.8374.11.731.64-11גלוט� פיד

962.232.1477.21.941.83-15גרעיני כותנה

571.281.2357.21.161.08-5.7תחמי� חיטה

621.401.3468.81.451.38+3תחמי� תיר	

531.181.2355.91.101.03-16שחת דג�

(4 X N 1989, היכולי� להגיע עד כדי עלייה של 21% או ירידה של 16% בערכי� אלו (ב- R C N ל- R C N בי� 2001  E L כפי שנראה מטבלה 1. במזונות מ	וימי� ישנ� הבדלי� משמעותיי� בערכי 

רובוט חכם מבית ללי

JUNO - מקרב מזון
הגברת אכילה

הקטנת כמות שאריות

חיסכון בכוח אדם

לפרטים: גרנות - ד.נ. עמק חפר 38100  טל: 04-6226776, 04-6321552, פקס: 04-6321489  
i : i in .n  - . . נייד רוני: 050-5250905      
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ערכי אנרגיה של מזונות 
תיאוריה מול מציאות

מסיבות שונות, רוב התזונאים בישראל עושים שימוש בערכי האנרגיה של NRC 1989, עם תיקונים והתאמות 
שונות. היות והנושא מורכב מאוד, במאמר זה אני רוצה לעמוד בעיקר על השינויים שחלו בערכי האנרגיה 

של המזונות ב�NRC 2001 כתוצאה מהעלייה בכפולות קיום והמשמעות שלהם בתכנון המנה

הזנה

ערכי האנרגיה במזונות הבקר לחלב
המזונות אשר בשימוש בהזנת מעלי גרה מכילי� תרכובות כימיות בעלות 
למרבית  בניגוד  (נוטריאנטי�).  מזיני�  חומרי�  הנקראי�  שונות,  	גולות 
, שומ� וכו', הניתני� לקביעה  N DF,  A DF ,הנוטריאנטי� במזונות כגו�: חלבו�
N) של המזונות נקבעו באופ� חישובי  E L אנליטית, ערכי האנרגיה נטו לחלב (

המבו		 על 	דרת נו	חאות, וערכי� אלו לקוחי� במרבית� מ� ה	פרות. 
בגו� בעל  כללית), מתפצלת  (אנרגיה  מזוני  בכל מרכיב  האנרגיה האצורה 
חיי� למ	' מקטעי�: אנרגיה המופרשת בצואה, בשת�, כגזי� (בעיקר מת�), 
אנרגיית חו� ואנרגיה נאצרת. האנרגיה המטבולית - זו הזמינה לתהליכי� 
מטבוליי� בבעל החיי�, מופרשת כאנרגיית חו� וכאנרגיה נאצרת כרקמות 

גופניות, או הפרשת חלב. 

תנאי ב	י	י לתכנו� נכו� של מנה הוא בניית מטריצת מזונות מדויקת, ככל 
שנית�, כאשר חלק ראשוני ומרכזי בה הוא קביעת תכולות הנוטריאנטי� 
של המזונות. לצור� כ�, רצוי לבצע קביעה אנליטית של המזונות, ובעיקר 
של אלה שהרכב� משתנה מעת לעת כגו�: תחמיצי�, שחתות וחומרי לוואי. 
שיכול  מה  מדויק,  יהיה  לא  המנה  תכנו�  שגויי�,  המטריצה  נתוני  כאשר 
לגרו� לבעיות בריאות או ירידה בתנובת החלב שקשה לעתי�, לה	ביר� 

על 	מ� הפלט המתקבל של הרכב המנה ותכולותיה. 
) של המזונות לא נית�  N E L כפי שנאמר לעיל, את נתוני האנרגיה נטו לחלב (
לציי�  יש  נו	חאות.  ע"י 	דרת  נקבע  הוא  ולכ�  אנליטיות  בשיטות  לקבוע 
ני	ויי,  באופ�  לקבוע  נית�  והמטבולית  הנעכלת  למרות שאת האנרגיה  כי 
האנרגיה נטו לחלב נקבעת ע"י השימוש המטבולי לצור� ייצור, וזה כולל ג� 
ייצור רקמות גופניות (שומ� + שריר), וכ� להתפתחות הרח� ורקמות העובר. 

היות ולא נעשו ני	ויי� בתנאי האר� על מנת לקבוע את ערכי האנרגיה של 
של  האחרונה  המהדורה   . N R C ה- נתוני  על  בעיקר  נ	מכי�  אנו  המזונות, 
N הופקה ב-2001, וזו שקדמה לה ב-1989. ערכי האנרגיה של המזונות  R C
מ	יבות   N R C ל-1989  בהשוואה   , N R C ב-2001  משמעותי  שינוי  עברו 
שונות שאי� זה המקו� לפרט�. מבי� ה	יבות שנמנו אציי� רק 	יבה אחת 
שיש לה משמעות דווקא בפרה גבוהת התנובה הישראלית. ערכי האנרגיה 
), ובמהדורה זו  3 X N נקבעו ל-3 כפולות קיו� ( R C המופיעי� בטבלת 1989 

נקבע ער� קבוע של 4% לירידה בנעכלות לכל עלייה בכפולת קיו�. 
ממידע רב שהצטבר ע� השני�, ה	תבר כי שיעור הירידה אינו קבוע, והוא 
T (כלל החומרי� הנעכלי�) של המנה ברמת קיו�.  DN תלוי מאוד בער� ה-
T גבוה, הייתה  DN הירידה בנעכלות ע� העלייה בכפולות קיו� למנות בעלי 
כלומר, במנות המכילות  נמו�.   T DN יותר מאשר למנות בעלי ער�  גדולה 
גבוה,   T DN ג� מכילות  ולכ�  גבוה של מ"מ, כמו המנה הישראלית  שיעור 
את  ג�  ולכ�  המזו�  צריכת  את  המעלות  הגבוהות  החלב  תנובות  ובתנאי 
כפולות הקיו�, יש ירידה גדולה יותר בער� האנרגטי של המזונות. אי לכ�, 
יש   N R C  2001 במהדורה  המזונות  של  האנרגיה  בערכי  שנעשו  לשינויי� 

משמעות גדולה דווקא במנות בעלי מאפייני� כמו המנה הישראלית.

 NRC 2001מהדורת ה�
הוחלט במהדורה לאמ� שיטה חדשה לקביעת הער� האנרגטי המבו		ת 
זו נקבעה  T של המזונות על פי המקטעי� שבו. לפי שיטה  DN על קביעת 
 , NFC (nonfiber carbohydrate) :הנעכלות האמתית של המקטעי� הבאי� 
 . E E ( ether extract) , ו- CP (crude protein), NDF (neutral detergent fiber)
כמוכ�, נקבע באופ� אנליטי שיעור החלבו� הבלתי מ	י	 במקטעי� השוני� 
), וכ� נית� מקד� כלשהוא לשיטת עיבוד המזו�, התור�  ICP; Insoluble CP)

ג� הוא לשינויי� בנעכלות ובערכי האנרגיה, בעיקר של מזונות מרוכזי�. 
האנרגיה  בערכי  שימוש  עושי�  בישראל  התזונאי�  רוב  שונות,  מ	יבות 
N, ע� תיקוני� והתאמות שונות. היות והנושא מורכב מאוד,  R C של 1989 
במאמר זה אני רוצה לעמוד בעיקר על השינויי� שחלו בערכי האנרגיה של 
N כתוצאה מהעלייה בכפולות קיו� והמשמעות שלה�  R C המזונות ב-2001 

בתכנו� המנה.

של   (NEL) לחלב  נטו  האנרגיה  נתוני  את 
אנליטיות  בשיטות  לקבוע  ניתן  לא  המזונות 

ולכן הוא נקבע ע"י סדרת נוסחאות

עוזי מועלם � המחלקה לבקר וצאן, מנהל המחקר החקלאי
uzim@volcani.agri.gov.il
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בטבלה 1. מובאי� ערכי אנרגיה של מזונות נפוצי� במנה הישראלית, לפי 
N לא מופיעי� ערכי אנרגיה ל-4  R C וב-1989  קיו�. היות  ו-4 כפולות   3

כפולות קיו�, הערכי� חושבו לפי ירידה קבועה של 4% בנעכלות.
שריכוז  טיפו	ית  ישראלית  מנה  של  האנרגטי  הער�  חושב   .2 בטבלה 
הטבלה,  מ�  שנראה  כפי  ח"י.  לק"ג  מק"ל   1.78 היה  בה  המוצהר  האנרגיה 
N הראה ריכוז של 1.75 מק"ל,  R C הער� האנרגטי שחושב על פי ערכי 1989 
4 מראה ער� של 1.6 מק"ל  X N לפי  R C ואילו הער� המחושב על פי 2001 
בלבד. כלומר, קיי� פער של כ-10% בערכי האנרגיה הניתני� למזונות במנה 
N. יש לציי� כי ג� בעבודה  R C ישראלית ממוצעת לעומת הערכי� לפי 2001 
ישירות  מדידות  בוצעו  ובה   ,(2009) וחוב'  מירו�  ע"י  בישראל  שנעשתה 

כי ערכי האנרגיה במנה הישראלית היו  של המשתני� הרלוונטיי�, נמצא 
בממוצע כ-17% גבוהי� יותר מאלה שנמדדו בפועל. 

ככלל,  המזו�.  צריכת  לרמת  בהתא�  משתני�  מזונות  של  האנרגיה  ערכי 
יש עלייה במהירות הזרימה של המעכל  יותר,  גבוהה  ככל שרמת האכילה 
יש  מכ�  וכתוצאה  המזונות,  בנעכלות  לירידה  שגורמת  העיכול,  במערכת 

ירידה בער� האנרגטי של המזונות. 
בגר� 1. מוצג חישוב מ	' כפולות הקיו� בתנובות חלב עולות, כאשר שאר 
ותנובות  הפרות  בתחלובה, משקל  ימי�  כגו�:  קבועי�  נשארו  הפרמטרי� 

רכיבי החלב. 
יותר  אנו  הישראלית  הרפת  של  התנובה  ברמת  כי  לראות  נית�  זה  מגר� 

2001 N R C N 1989 או  R C טבלה 1. ערכי אנרגיה נטו לחלב (מק"ל) של מזונות ב-3 ו-4 כפולות קיו� לפי 

�מזו
N R C  1989N R C  2001

T אחוז DNN E L  3 XN E L  4 Xאחוז T DNN E L 3 XN E L  4 X  4 X הפרש אחוז לפי 

851.961.8888.72.011.90+1תיר	 גרו	

841.941.8682.71.861.76-5.6שעורה לחוצה

841.941.8688.52.382.25+21כו	פת 	ויה (45%)

831.911.8374.11.731.64-11גלוט� פיד

962.232.1477.21.941.83-15גרעיני כותנה

571.281.2357.21.161.08-5.7תחמי� חיטה

621.401.3468.81.451.38+3תחמי� תיר	

531.181.2355.91.101.03-16שחת דג�

(4 X N 1989, היכולי� להגיע עד כדי עלייה של 21% או ירידה של 16% בערכי� אלו (ב- R C N ל- R C N בי� 2001  E L כפי שנראה מטבלה 1. במזונות מ	וימי� ישנ� הבדלי� משמעותיי� בערכי 

רובוט חכם מבית ללי

JUNO - מקרב מזון
הגברת אכילה

הקטנת כמות שאריות

חיסכון בכוח אדם

לפרטים: גרנות - ד.נ. עמק חפר 38100  טל: 04-6226776, 04-6321552, פקס: 04-6321489  
i : i in .n  - . . נייד רוני: 050-5250905      
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בקרב  מקובל  אצבע  כלל  קיי�  קיו�.  כפולות  ל-3  מאשר  ל-4  קרובי� 
לפי חישוב  לייצור.  והשאר  לקיו�  מיועדי�  מ� המזו�  ק"ג  התזונאי� ש-7 
על  בפועל שחושב  הקיו�  צורכי  קיו�.  לצורכי  נועדו  7*1.75=12.25 מק"ל 
פי משקל הגו� של קבוצת פרות ישראליות ממוצעת נמצא כ-10.2 מק"ל. 
יש לציי� כי א� לפרות האמריקאיות הכבדות יותר, הער� הממוצע לקיו� 
הוא א� פחות מ-10 מק"ל. כלומר, ג� לפי תחשיב זה המבו		 על נו	חאות 

מקובלות בעול�, קיי� פער גדול בחישוב צריכת האנרגיה לקיו�. 

היומית  האנרגיה  צריכת  ליו�,  ח"י  ק"ג   24 של  ממוצעת  מזו�  צריכת  לפי 
תהיה 24*1.75= 42 מק"ל ליו�. כאשר מחשבי� את מ	' כפולות הקיו� (לפי 
הדרישה לקיו� על פי הנו	חה) הוא יהיה 42:10.2 = 4.1. ג� כאשר מחשבי� 
לפי ריכוז אנרגיה במנה של 1.6 מק"ל עדיי� מ	' הכפולות קיו� יהיה 3.8, 

. N R C N ב-1989  E L ולא 3 כפי שחושבו ערכי ה-

N R C גר� 1. העלייה בכפולות קיו� ע� העלייה בתנובות חלב לפי 2001 

גר� 2. הירידה בער� האנרגטי של המנה ע� העלייה בתנובות החלב לפי 
N R C  2001

גר� 3. הירידה באחוזי� בערכי האנרגיה של מזונות שונות במנה ישראלית 
ממוצעת בעלייה מ-3.7 ל-4.8 כפולות קיו�

בגר� 2. נית� לראות כיצד העלייה בתנובות החלב המלווה בעלייה בצריכת 
מזו� ועלייה בכפולות הקיו�, תורמת לירידה בריכוז האנרגיה במנת חולבות 

 .N R C ממוצעת לפי 2001 
גר� 3. מצביע על שונות משמעותית בשיעור הירידה בי� המזונות השוני�, 
מה שמשפיע על רמת הדיוק בתכנו� המנה. כאשר מעלי� או מורידי� את 
הריכוז הכולל של המנה, לוקחי� בחשבו� שהשינוי בערכי האנרגיה זהה וזה 

טבלה 2. חישוב ערכי האנרגיה במנה חולבות ישראלית ממוצעת לעומת 
2001 N R C N 1989 לעומת  R C לפי 

אחוז 
בח“י

N E L  3 X
1989

תרומת 
N E L

N E L  4 X
2001

תרומת 
N E L

12.02.010.231.90.24תיר	 גרו	

7.61.860.131.760.14שעורה לחוצה

4.41.990.081.880.09גרעיני חיטה

2.22.50.062.50.06 לפתית

2.42.380.052.020.06כ. 	ויה

4.51.380.061.30.06כ. חמניות

2.21.610.031.520.04	ובי�

14.71.730.241.640.25גלוט� פיד

3.91.940.071.830.08גרעיני כותנה

9.41.910.101.080.18ת. חיטה

9.71.450.131.350.14ת. תיר	

9.91.10.101.030.11שחת ש“ש

3.71.270.041.20.05שחת תלת�

DDG3.11.870.061.870.06

2.220.0420.04	ויה - מול	ה

3.920.0820.08מ .לוואי לקטוז

1.75.020.095.50.09שומ� מוג�

1.75 97.5%	ה“כ
cal g

 1.60
cal g

ברמת התנובה של הרפת הישראלית אנו יותר 
קיים  קיום.  כפולות  ל�3  מאשר  ל�4  קרובים 
כלל אצבע מקובל בקרב התזונאים ש�7 ק"ג 
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איננו נכו�. 
ערכי האנרגיה הגבוהי� במנות הישראליות יוצרי� מצב שבו, חישובי מאז� 
האנרגיה המבו		י� על נו	חאות מקובלות אינ� ריאליי�. במ	פר ני	ויי� 
האנרגיה  מאז�  את  לחשב  נית�  שבה�  הפרטנית,  ההזנה  ברפת  שבצעתי 
היומי, נמצא שהפרה הישראלית כמעט ואינה 	ובלת ממאז� אנרגיה שלילי. 
ערכי האנרגיה הגבוהי� במנה יוצרי� מצב שבו ה-input גבוה מדי, לעומת 
תלויות  שאינ�  מקובלות  בי�-לאומיות  נו	חאות  על  המבו		   output-ה
בערכי האנרגיה של המזו�. כתוצאה מכ� נוצר פער עצו� בי� הצפי לעלייה 
של  הגו�  במשקל  בפועל  העלייה  לבי�   ,N R C ה- מודל  פי  על  גו�  במ	ת 

הפרות.

לסיכום
 ,N R C N שוני� באופ� מהותי מ-1989  R C N של המזונות ב-2001  E L ערכי 
והב	י	 לשינויי� נראה מנומק ונכו�. ערכי האנרגיה של המזונות במטריצה 

 .N R C ישראלית ממוצעת גבוהי� בכ-10% בממוצע מאלה שב-2001 
חישובי מאז אנרגיה בפועל שנעשו בישראל הנם בלתי סבירים, ותומכים   •

N של המזונות במנה ישראלית.  E L בקביעה שיש הערכת יתר של 
בתנובות  העלייה  ע�  משמעותי  באופ�  יורדי�  המזונות  של   N E L ערכי  •
החלב ובצריכת מזו�, ובמיוחד במנה ישראלית טיפו	ית המכילה שיעור 
לידי ביטוי בחישובי  זה לא בא  גבוהי�. כל   T DN וערכי  גבוה של מ"מ 

האנרגיה של המנה הישראלית.
את  שמגביר  מה  אחיד,  לא  באופ�  משתני�  המזונות  של   N E L ערכי  •

השגיאה, כ� שתיקו� של העלאת ריכוז האנרגיה של כל המנה, יוצר אי 
N של המזונות.  E L דיוק גדול יותר בגלל הורדה אחידה של 

N מחייב  R C חשוב לציי� כי שימוש בערכי האנרגיה על פי מודל ה-2001 
האנרגיה  ערכי  זה.  מודל  פי  על  באנרגיה  הדרישות  של  התאמה  במקביל 
מאלה  משמעותי  באופ�  נמוכי�  הנ�   N R C ה-2001  במודל  המומלצי� 
 N R C ה- מודל  לפי  ממוצעת  ישראלית  תנובה  בישראל.  בפועל  שניתני� 
2001 מצריכה ריכוז אנרגיה של 1.6 מק"ל לק"ג ח"י, ולא 1.75 ומעלה כפי 

שמחושב במנה ישראלית. 

בפועל,  מזונות  אנרגיה של  ערכי  קביעת  לכל הקשיי� המלווי�  מודע  אני 
וכמוכ�, לכ� שאי� שו� שיטה מושלמת, כולל זו המופיעה במהדורה 2001 
. כמוכ�, אני מודע למשמעות הכבדה שיש לכל שינוי מהותי בערכי  N R C של 
האנרגיה על הנעשה בשוק. יחד ע� זאת, המחשבה שעל כל השגיאות תכ	ה 
צריכת המזו� של הפרה, אינ� תורמי� בלשו� המעטה, לרמת דיוק גבוהה 

ותכנו� מנה מיטבי. 
אני 	בור שערכי אנרגיה של מזונות, הניתני� לעתי� על פי תחושת בט�, 
ואינ� מבו		י� דיי� על שיטה אחידה המעוגנת במחקר מקדי� שנעשה 

בעול�, הינ� בעייתיי�. 
בצריכת  עלייה  ג�  ואיתה  ועולה  הולכת  החלב  שתנובת  מכ�  ההתעלמות 
מזו� ובכפולות קיו� על כל המשתמע מכ�, לא יכולה לדעתי להימש� לעד, 
ולמיטב הבנתי תחייב חשיבה והתייח	ות מחודשת לשינויי� שנעשו בערכי 

 .האנרגיה

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש - לייעוץ ולהדרכה פנה למדריכי המחלקה החקלאית
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בקרב  מקובל  אצבע  כלל  קיי�  קיו�.  כפולות  ל-3  מאשר  ל-4  קרובי� 
לפי חישוב  לייצור.  והשאר  לקיו�  מיועדי�  מ� המזו�  ק"ג  התזונאי� ש-7 
על  בפועל שחושב  הקיו�  צורכי  קיו�.  לצורכי  נועדו  7*1.75=12.25 מק"ל 
פי משקל הגו� של קבוצת פרות ישראליות ממוצעת נמצא כ-10.2 מק"ל. 
יש לציי� כי א� לפרות האמריקאיות הכבדות יותר, הער� הממוצע לקיו� 
הוא א� פחות מ-10 מק"ל. כלומר, ג� לפי תחשיב זה המבו		 על נו	חאות 

מקובלות בעול�, קיי� פער גדול בחישוב צריכת האנרגיה לקיו�. 

היומית  האנרגיה  צריכת  ליו�,  ח"י  ק"ג   24 של  ממוצעת  מזו�  צריכת  לפי 
תהיה 24*1.75= 42 מק"ל ליו�. כאשר מחשבי� את מ	' כפולות הקיו� (לפי 
הדרישה לקיו� על פי הנו	חה) הוא יהיה 42:10.2 = 4.1. ג� כאשר מחשבי� 
לפי ריכוז אנרגיה במנה של 1.6 מק"ל עדיי� מ	' הכפולות קיו� יהיה 3.8, 

. N R C N ב-1989  E L ולא 3 כפי שחושבו ערכי ה-

N R C גר� 1. העלייה בכפולות קיו� ע� העלייה בתנובות חלב לפי 2001 

גר� 2. הירידה בער� האנרגטי של המנה ע� העלייה בתנובות החלב לפי 
N R C  2001

גר� 3. הירידה באחוזי� בערכי האנרגיה של מזונות שונות במנה ישראלית 
ממוצעת בעלייה מ-3.7 ל-4.8 כפולות קיו�

בגר� 2. נית� לראות כיצד העלייה בתנובות החלב המלווה בעלייה בצריכת 
מזו� ועלייה בכפולות הקיו�, תורמת לירידה בריכוז האנרגיה במנת חולבות 

 .N R C ממוצעת לפי 2001 
גר� 3. מצביע על שונות משמעותית בשיעור הירידה בי� המזונות השוני�, 
מה שמשפיע על רמת הדיוק בתכנו� המנה. כאשר מעלי� או מורידי� את 
הריכוז הכולל של המנה, לוקחי� בחשבו� שהשינוי בערכי האנרגיה זהה וזה 

טבלה 2. חישוב ערכי האנרגיה במנה חולבות ישראלית ממוצעת לעומת 
2001 N R C N 1989 לעומת  R C לפי 

אחוז 
בח“י

N E L  3 X
1989

תרומת 
N E L

N E L  4 X
2001

תרומת 
N E L

12.02.010.231.90.24תיר	 גרו	

7.61.860.131.760.14שעורה לחוצה

4.41.990.081.880.09גרעיני חיטה

2.22.50.062.50.06 לפתית

2.42.380.052.020.06כ. 	ויה

4.51.380.061.30.06כ. חמניות

2.21.610.031.520.04	ובי�

14.71.730.241.640.25גלוט� פיד

3.91.940.071.830.08גרעיני כותנה

9.41.910.101.080.18ת. חיטה

9.71.450.131.350.14ת. תיר	

9.91.10.101.030.11שחת ש“ש

3.71.270.041.20.05שחת תלת�

DDG3.11.870.061.870.06

2.220.0420.04	ויה - מול	ה

3.920.0820.08מ .לוואי לקטוז

1.75.020.095.50.09שומ� מוג�

1.75 97.5%	ה“כ
cal g

 1.60
cal g

ברמת התנובה של הרפת הישראלית אנו יותר 
קיים  קיום.  כפולות  ל�3  מאשר  ל�4  קרובים 
כלל אצבע מקובל בקרב התזונאים ש�7 ק"ג 

מן המזון מיועדים לקיום והשאר לייצור
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איננו נכו�. 
ערכי האנרגיה הגבוהי� במנות הישראליות יוצרי� מצב שבו, חישובי מאז� 
האנרגיה המבו		י� על נו	חאות מקובלות אינ� ריאליי�. במ	פר ני	ויי� 
האנרגיה  מאז�  את  לחשב  נית�  שבה�  הפרטנית,  ההזנה  ברפת  שבצעתי 
היומי, נמצא שהפרה הישראלית כמעט ואינה 	ובלת ממאז� אנרגיה שלילי. 
ערכי האנרגיה הגבוהי� במנה יוצרי� מצב שבו ה-input גבוה מדי, לעומת 
תלויות  שאינ�  מקובלות  בי�-לאומיות  נו	חאות  על  המבו		   output-ה
בערכי האנרגיה של המזו�. כתוצאה מכ� נוצר פער עצו� בי� הצפי לעלייה 
של  הגו�  במשקל  בפועל  העלייה  לבי�   ,N R C ה- מודל  פי  על  גו�  במ	ת 

הפרות.

לסיכום
 ,N R C N שוני� באופ� מהותי מ-1989  R C N של המזונות ב-2001  E L ערכי 
והב	י	 לשינויי� נראה מנומק ונכו�. ערכי האנרגיה של המזונות במטריצה 

 .N R C ישראלית ממוצעת גבוהי� בכ-10% בממוצע מאלה שב-2001 
חישובי מאז אנרגיה בפועל שנעשו בישראל הנם בלתי סבירים, ותומכים   •

N של המזונות במנה ישראלית.  E L בקביעה שיש הערכת יתר של 
בתנובות  העלייה  ע�  משמעותי  באופ�  יורדי�  המזונות  של   N E L ערכי  •
החלב ובצריכת מזו�, ובמיוחד במנה ישראלית טיפו	ית המכילה שיעור 
לידי ביטוי בחישובי  זה לא בא  גבוהי�. כל   T DN וערכי  גבוה של מ"מ 

האנרגיה של המנה הישראלית.
את  שמגביר  מה  אחיד,  לא  באופ�  משתני�  המזונות  של   N E L ערכי  •

השגיאה, כ� שתיקו� של העלאת ריכוז האנרגיה של כל המנה, יוצר אי 
N של המזונות.  E L דיוק גדול יותר בגלל הורדה אחידה של 

N מחייב  R C חשוב לציי� כי שימוש בערכי האנרגיה על פי מודל ה-2001 
האנרגיה  ערכי  זה.  מודל  פי  על  באנרגיה  הדרישות  של  התאמה  במקביל 
מאלה  משמעותי  באופ�  נמוכי�  הנ�   N R C ה-2001  במודל  המומלצי� 
 N R C ה- מודל  לפי  ממוצעת  ישראלית  תנובה  בישראל.  בפועל  שניתני� 
2001 מצריכה ריכוז אנרגיה של 1.6 מק"ל לק"ג ח"י, ולא 1.75 ומעלה כפי 

שמחושב במנה ישראלית. 

בפועל,  מזונות  אנרגיה של  ערכי  קביעת  לכל הקשיי� המלווי�  מודע  אני 
וכמוכ�, לכ� שאי� שו� שיטה מושלמת, כולל זו המופיעה במהדורה 2001 
. כמוכ�, אני מודע למשמעות הכבדה שיש לכל שינוי מהותי בערכי  N R C של 
האנרגיה על הנעשה בשוק. יחד ע� זאת, המחשבה שעל כל השגיאות תכ	ה 
צריכת המזו� של הפרה, אינ� תורמי� בלשו� המעטה, לרמת דיוק גבוהה 

ותכנו� מנה מיטבי. 
אני 	בור שערכי אנרגיה של מזונות, הניתני� לעתי� על פי תחושת בט�, 
ואינ� מבו		י� דיי� על שיטה אחידה המעוגנת במחקר מקדי� שנעשה 

בעול�, הינ� בעייתיי�. 
בצריכת  עלייה  ג�  ואיתה  ועולה  הולכת  החלב  שתנובת  מכ�  ההתעלמות 
מזו� ובכפולות קיו� על כל המשתמע מכ�, לא יכולה לדעתי להימש� לעד, 
ולמיטב הבנתי תחייב חשיבה והתייח	ות מחודשת לשינויי� שנעשו בערכי 

 .האנרגיה

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש - לייעוץ ולהדרכה פנה למדריכי המחלקה החקלאית

האיכות מתחילה מהשורש
www.agan.co.il

גליידר

מיועד למגדלי בקר כקוטל עשבים 
מסביב לרפתות ומבנים

קוטל עשבים משולב להדברת 
עשבים קיימים ולמניעת הצצה 

בתקופת החורף
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ניתן להקל על עומס החום 
בקיץ בעזרת הזנה מותאמת

מבוסס על מאמר שפורסם על ידי N. B. Litherland ו� Z. Sawal בעיתון Hoard's Dairyman, ארה"ב

מקובל שעקת חום פוגעת לרוב, בצריכת המזון ובמשך העלאת הגרה, אולם עקת חום עלולה לפגוע גם 
בנעכלות ובעיקר בנעכלות ה�NDF, וכן בספיגת המזינים. הפגיעה בפרמטרים אלו עלולה להביא לירידה 

בתנובת החלב ובייצור המוצקים

הזנה בעומס חום

ירידה בצריכת המזו� ובצריכת חלבו�, עלולה לגרו� לירידה ב	נתוז ה
המיקרוביאלי בכר	, לפחיתה בא	פקת חומצות אמינו 	פיגות במעי 
(ירידה בא	פקת חלבו� מטבולי; הערת המתרג�) וכתוצאה עלולה להיפגע 
תנובת החלבו� בחלב. חו	ר צימוד בי� רמות חלבו� פריק ופחמימות פריקות 
 ,(M U N) בעת עקת חו�, עלול לגרו� לעלייה בריכוז האוריאה בחלב 	בכר

תופעה הנצפית לרוב בעת עקת חו�.
בעת עקת חו�, צריכת המזו� יורדת באופ� משמעותי, א� לפי מחקר שנעשה 
באוניבר	יטת טו	ו� באריזונה, על פרות ששוכנו בתאי אקלי� מבוקר, רק 
המזו�.  בצריכת  הירידה  ידי  על  מו	ברת  החלב  בתנובת  מהירידה  כ-35% 
כמוכ�, נצפתה בעת עקת חו�, פגיעה במטבוליז� של הורמוני הכבד ופגיעה 
בייצור הגלוקוז (שכידוע הוא ה"קטר" המוביל את נפח החלב המיוצר, דר� 
בישראל,  שנעשתה  בעבודה  המתרג�).  הערת  או	מוטי;  לח�  של  מנגנו� 
וחובריו), בפרות שהואב	ו פרטנית ברפת  (	ולומו�  במתכונת דומה לנ"ל 
וולקני, התקבל שבפרות שלא צוננו כלל, הפחיתה בצריכת המזו� אחראית 
כפול  כמעט  (כ-50%-60%;  החלב  בייצור  מהפחיתה  יותר  גבוה  לשיעור 
פרט  נו	פי�  גורמי�  קיימי�  אכ�,  באריזונה).  בעבודה  שהתקבל  מהער� 
לצריכת המזו�, הקשורי� במטבוליז� של עקת חו�, הפוגעי� בייצור החלב 
לצור�  הלחתה  בגי�  אנרגיה  "בזבוזי"  בכר	,  המנה  בנעכלות  פגיעה  (כמו 
הפגת חו�, שינוי ברגישות הרקמות לגלוקוז ועוד). נתוני העבודה עומדי� 
בקנה אחד ע� הנתוני� במשקי�, לפיה� יעילות ייצור החלב (כמות חומר 

יבש נצר�, לליטר חלב מיוצר) נמוכה יותר בקי� (הערת המתרג�).
על פי המחברי�, שלושה גורמי מפתח שיש לקחת בחשבו� כאשר מפתחי� 
תכנית הזנה להתמודדות ע� עקת חו� בעדר: קבוצות בקר ב	יכו� גבוה, 

שיטת ההזנה והתאמת מרכיבי המנה.

קבוצות בסיכון
פרות יבשות: מחקר בפלורידה הראה שפרות יבשות, אשר הוחזקו ב	ככות 
וייבוש; כל עת שהטמפרטורה ב	ככה הגיעה  שבה� הופעל צינו� (המטרה 
ל-32 מ"צ), ייצרו 5 ק"ג יותר חלב ליו� בתחילת התחלובה, לעומת פרות 

ב	ככה זהה ללא צינו�. נראה שעקת חו� בתקופת היובש פגעה בהתפתחות 
לאחר  החלב  בייצור  לפגיעה  שגור�  מה  ההמלטה,  לפני  החלב  בלוטות 
ידי  על  יבשות  פרות  שצינו�  הראו  בישראל  שהתקבלו  נתוני�  ההמלטה. 
מאווררי� וערפול גר� לעלייה במשקל הלידה של הוולדות, ובמיוחד אלו 

של פרות מבוגרות.
ולדות צעירי�: מחקר באוניבר	יטת פלורידה הראה פגיעה של 12% בצריכת 
תערובת 	טרטר על ידי יונקי� שלא צוננו. מחקר באוניבר	יטת וושינגטו� 
הטמפרטורה  לירידת  הביא  המלונה  גב  פתיחת  ידי  על  אוורור  כי  הראה 
לירידה בקצב  וכ�  CO במלונה,  2 לירידה ברמת ה- יח	ית ל	ביבה,  במלונה 

הנשימה, במיוחד בשעות אחה"צ.
פרות לאחר המלטה: הב	י	 לביצועי� מיטביי� של פרות לאחר ההמלטה 
ומש� הזמ� של מאז�  מזו� מרבית, שתאפשר צמצו� השיעור  הוא צריכת 
התקבל,  איווה  באוניבר	יטת  בעבודה  ההמלטה.  לאחר  השלילי  האנרגיה 
שג� פרות באמצע התחלובה, שהיו חשופות לתנאי עומ	 חו� מבוקרי� 

פרות בעומס חום בניסוי וולקני 2009

אוריאל כהן, רן סולומון � מכון תערובת אמבר
urik@ambar.co.il
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ומשתני�, צרכו כ-28% פחות ח"י. כתוצאה מכ� פרות אלו "נכנ	ו" למאז� 
וכמה,  כמה  אחת  על  לכ�,  ב-29%.  צנחה  החלב  ותנובת  שלילי,  אנרגטי 
בפרות לאחר ההמלטה הנמצאות ממילא במאז� אנרגיה שלילי, ההשפעה 
את  להחמיר  יכולה  והאנרגיה  המזו�  צריכת  על  חו�  עקת  של  הדרמטית 

המאז� האנרגטי השלילי.

התאמת שגרת ההזנה
מי� הוא המזי� החשוב ביותר, הקפידו על שפע מי� וניקיונ�;  .1

התאימו את חלוקת המזו� לשעות הקרות ביותר ביממה;  .2
עודדו יותר ארוחות;  .3

הו	יפו חלוקות על מנת לשמור את המזו� טרי וקריר;  .4
ויואב	ו, רק א� עברו ת	י	ה  ישולבו במנה  מזונות רטובי�  כי  ודאו   .5

משנית מינימלית (ת	י	ה שלילית, כגו� עיפוש; הערת המתרג�);
הצור�  בעת  ובבליל  תחמי�  בבורות  מזו�  במשמרי  שימוש  שיקלו   .6

(לדוגמה בעת חלוקות כפולות; הערת המתרג�);
באמצעות  הפרה,  ידי  על  בבליל  המזונות  בררת  יכולת  את  הקטינו   .7
שליטה על גודל חלקיקי� אחיד וקירוב הבליל בתדירות גבוהה ובאופ� 

הומוגני;
דאגו למופע חלק של הקיר החשו� בבור התחמי�; בנו	�, כרו רק את   .8

הכמות הנדרשת;
בטעימות  לפגוע  עלול  הדבר  הבליל,  של  מוגזמת  מהרטבה  הימנעו   .9

ולהגביר קלקולו באבו	 (עקב ת	י	ה משנית);
תכולת  מירידת  והימנעו  חדש  בליל  חלוקת  לפני  נקי  לאבו	  דאגו   .10
החומר היבש בבליל מתחת ל-50%. יש לקחת בחשבו� ירידה בצריכת 

המזו� בעת עקת חו�, הדורשת קשר ע� תזונאי להתאמות נדרשות.

התאמת רמת המרכיבים
ייצור  על  החו�  עקת  השפעת  את  לצמצ�  יכול  המנה  מרכיבי  חלק  שינוי 
החלב (הדבר מחייב התייעצות ע� התזונאי. המאמר נכתב במקור בתנאי 
ריכוז  הגדלת  המתרג�).  הערת  ארה"ב;  בדרו�  חלב  פרות  של  ההזנה 
יכול  מוג�,  בשומ�  מבניות  לא  פחמימות  החלפת  ידי  על  במנה,  האנרגיה 
לצמצ� ייצור החו� על ידי החיידקי� בכר	. פעולה זו יכולה להביא לשיפור 
תנובת החלב וייצור השומ�, וכ� להפחית את עליית הטמפרטורה הרקטלית 
של פרות באמצע התחלובה (רמת השומ� המוג� במנות פרות אחר ההמלטה 

הוא נושא מורכב, השיי� לדיו� אחר; הערת המתרג�). 
באריזונה  מחקר  ונתר�.  אשלג�  זרח�,   - חשובי�  מינרלי�  א	פקת  שיפור 
הגביר  חולבות,  במנת   (DCAD) קטיו�-אניו�"  "ההפרש  שהגדלת  הראה 
ייצור חלב, כאשר נתר� ואשלג� היו המינרלי� שהו	פו למנה (כקרבונטי�). 
DCAD גבוה שיפר את המטבוליז� של  מתוצאות אלו אנו למדי� כי ער� 
החנק� וכנראה, א� שיפר את נעכלות ה-NDF ותנובת השומ�. בנו	�, יש 

למנוע עודפי גופרית וכלור במנות פרות חלב בעת עקת חו�.

שאלה;  	ימני  מעוררת  שאיכות�  במזונות  השימוש  את  להקטי�  מומל� 
צמצמו מש� השהות של מזונות אלו באבו	 על ידי הגברת מ	פר החלוקות 
של מזו� טרי. בתנאי עקת חו� בקליפורניה נמצא שהו	פת שמרי� שיפרה 
תנובת חלב בכ-1 ק"ג לפרה ליו� לעומת קבוצת הביקורת. כמוכ�, בעבודות 
בטמפרטורה  לירידה  הביא  כר	  מוג�  ניאצי�  שהו	פת  התקבל  אחרות 

 .הרקטלית של פרות בעקת חו�
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כמכון התערובת המוביל למזון 
לבעלי חיים בחקלאות
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ניתן להקל על עומס החום 
בקיץ בעזרת הזנה מותאמת

מבוסס על מאמר שפורסם על ידי N. B. Litherland ו� Z. Sawal בעיתון Hoard's Dairyman, ארה"ב

מקובל שעקת חום פוגעת לרוב, בצריכת המזון ובמשך העלאת הגרה, אולם עקת חום עלולה לפגוע גם 
בנעכלות ובעיקר בנעכלות ה�NDF, וכן בספיגת המזינים. הפגיעה בפרמטרים אלו עלולה להביא לירידה 

בתנובת החלב ובייצור המוצקים

הזנה בעומס חום

ירידה בצריכת המזו� ובצריכת חלבו�, עלולה לגרו� לירידה ב	נתוז ה
המיקרוביאלי בכר	, לפחיתה בא	פקת חומצות אמינו 	פיגות במעי 
(ירידה בא	פקת חלבו� מטבולי; הערת המתרג�) וכתוצאה עלולה להיפגע 
תנובת החלבו� בחלב. חו	ר צימוד בי� רמות חלבו� פריק ופחמימות פריקות 
 ,(M U N) בעת עקת חו�, עלול לגרו� לעלייה בריכוז האוריאה בחלב 	בכר

תופעה הנצפית לרוב בעת עקת חו�.
בעת עקת חו�, צריכת המזו� יורדת באופ� משמעותי, א� לפי מחקר שנעשה 
באוניבר	יטת טו	ו� באריזונה, על פרות ששוכנו בתאי אקלי� מבוקר, רק 
המזו�.  בצריכת  הירידה  ידי  על  מו	ברת  החלב  בתנובת  מהירידה  כ-35% 
כמוכ�, נצפתה בעת עקת חו�, פגיעה במטבוליז� של הורמוני הכבד ופגיעה 
בייצור הגלוקוז (שכידוע הוא ה"קטר" המוביל את נפח החלב המיוצר, דר� 
בישראל,  שנעשתה  בעבודה  המתרג�).  הערת  או	מוטי;  לח�  של  מנגנו� 
וחובריו), בפרות שהואב	ו פרטנית ברפת  (	ולומו�  במתכונת דומה לנ"ל 
וולקני, התקבל שבפרות שלא צוננו כלל, הפחיתה בצריכת המזו� אחראית 
כפול  כמעט  (כ-50%-60%;  החלב  בייצור  מהפחיתה  יותר  גבוה  לשיעור 
פרט  נו	פי�  גורמי�  קיימי�  אכ�,  באריזונה).  בעבודה  שהתקבל  מהער� 
לצריכת המזו�, הקשורי� במטבוליז� של עקת חו�, הפוגעי� בייצור החלב 
לצור�  הלחתה  בגי�  אנרגיה  "בזבוזי"  בכר	,  המנה  בנעכלות  פגיעה  (כמו 
הפגת חו�, שינוי ברגישות הרקמות לגלוקוז ועוד). נתוני העבודה עומדי� 
בקנה אחד ע� הנתוני� במשקי�, לפיה� יעילות ייצור החלב (כמות חומר 

יבש נצר�, לליטר חלב מיוצר) נמוכה יותר בקי� (הערת המתרג�).
על פי המחברי�, שלושה גורמי מפתח שיש לקחת בחשבו� כאשר מפתחי� 
תכנית הזנה להתמודדות ע� עקת חו� בעדר: קבוצות בקר ב	יכו� גבוה, 

שיטת ההזנה והתאמת מרכיבי המנה.

קבוצות בסיכון
פרות יבשות: מחקר בפלורידה הראה שפרות יבשות, אשר הוחזקו ב	ככות 
וייבוש; כל עת שהטמפרטורה ב	ככה הגיעה  שבה� הופעל צינו� (המטרה 
ל-32 מ"צ), ייצרו 5 ק"ג יותר חלב ליו� בתחילת התחלובה, לעומת פרות 

ב	ככה זהה ללא צינו�. נראה שעקת חו� בתקופת היובש פגעה בהתפתחות 
לאחר  החלב  בייצור  לפגיעה  שגור�  מה  ההמלטה,  לפני  החלב  בלוטות 
ידי  על  יבשות  פרות  שצינו�  הראו  בישראל  שהתקבלו  נתוני�  ההמלטה. 
מאווררי� וערפול גר� לעלייה במשקל הלידה של הוולדות, ובמיוחד אלו 

של פרות מבוגרות.
ולדות צעירי�: מחקר באוניבר	יטת פלורידה הראה פגיעה של 12% בצריכת 
תערובת 	טרטר על ידי יונקי� שלא צוננו. מחקר באוניבר	יטת וושינגטו� 
הטמפרטורה  לירידת  הביא  המלונה  גב  פתיחת  ידי  על  אוורור  כי  הראה 
לירידה בקצב  וכ�  CO במלונה,  2 לירידה ברמת ה- יח	ית ל	ביבה,  במלונה 

הנשימה, במיוחד בשעות אחה"צ.
פרות לאחר המלטה: הב	י	 לביצועי� מיטביי� של פרות לאחר ההמלטה 
ומש� הזמ� של מאז�  מזו� מרבית, שתאפשר צמצו� השיעור  הוא צריכת 
התקבל,  איווה  באוניבר	יטת  בעבודה  ההמלטה.  לאחר  השלילי  האנרגיה 
שג� פרות באמצע התחלובה, שהיו חשופות לתנאי עומ	 חו� מבוקרי� 

פרות בעומס חום בניסוי וולקני 2009

אוריאל כהן, רן סולומון � מכון תערובת אמבר
urik@ambar.co.il
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ומשתני�, צרכו כ-28% פחות ח"י. כתוצאה מכ� פרות אלו "נכנ	ו" למאז� 
וכמה,  כמה  אחת  על  לכ�,  ב-29%.  צנחה  החלב  ותנובת  שלילי,  אנרגטי 
בפרות לאחר ההמלטה הנמצאות ממילא במאז� אנרגיה שלילי, ההשפעה 
את  להחמיר  יכולה  והאנרגיה  המזו�  צריכת  על  חו�  עקת  של  הדרמטית 

המאז� האנרגטי השלילי.

התאמת שגרת ההזנה
מי� הוא המזי� החשוב ביותר, הקפידו על שפע מי� וניקיונ�;  .1

התאימו את חלוקת המזו� לשעות הקרות ביותר ביממה;  .2
עודדו יותר ארוחות;  .3

הו	יפו חלוקות על מנת לשמור את המזו� טרי וקריר;  .4
ויואב	ו, רק א� עברו ת	י	ה  ישולבו במנה  מזונות רטובי�  כי  ודאו   .5

משנית מינימלית (ת	י	ה שלילית, כגו� עיפוש; הערת המתרג�);
הצור�  בעת  ובבליל  תחמי�  בבורות  מזו�  במשמרי  שימוש  שיקלו   .6

(לדוגמה בעת חלוקות כפולות; הערת המתרג�);
באמצעות  הפרה,  ידי  על  בבליל  המזונות  בררת  יכולת  את  הקטינו   .7
שליטה על גודל חלקיקי� אחיד וקירוב הבליל בתדירות גבוהה ובאופ� 

הומוגני;
דאגו למופע חלק של הקיר החשו� בבור התחמי�; בנו	�, כרו רק את   .8

הכמות הנדרשת;
בטעימות  לפגוע  עלול  הדבר  הבליל,  של  מוגזמת  מהרטבה  הימנעו   .9

ולהגביר קלקולו באבו	 (עקב ת	י	ה משנית);
תכולת  מירידת  והימנעו  חדש  בליל  חלוקת  לפני  נקי  לאבו	  דאגו   .10
החומר היבש בבליל מתחת ל-50%. יש לקחת בחשבו� ירידה בצריכת 

המזו� בעת עקת חו�, הדורשת קשר ע� תזונאי להתאמות נדרשות.

התאמת רמת המרכיבים
ייצור  על  החו�  עקת  השפעת  את  לצמצ�  יכול  המנה  מרכיבי  חלק  שינוי 
החלב (הדבר מחייב התייעצות ע� התזונאי. המאמר נכתב במקור בתנאי 
ריכוז  הגדלת  המתרג�).  הערת  ארה"ב;  בדרו�  חלב  פרות  של  ההזנה 
יכול  מוג�,  בשומ�  מבניות  לא  פחמימות  החלפת  ידי  על  במנה,  האנרגיה 
לצמצ� ייצור החו� על ידי החיידקי� בכר	. פעולה זו יכולה להביא לשיפור 
תנובת החלב וייצור השומ�, וכ� להפחית את עליית הטמפרטורה הרקטלית 
של פרות באמצע התחלובה (רמת השומ� המוג� במנות פרות אחר ההמלטה 

הוא נושא מורכב, השיי� לדיו� אחר; הערת המתרג�). 
באריזונה  מחקר  ונתר�.  אשלג�  זרח�,   - חשובי�  מינרלי�  א	פקת  שיפור 
הגביר  חולבות,  במנת   (DCAD) קטיו�-אניו�"  "ההפרש  שהגדלת  הראה 
ייצור חלב, כאשר נתר� ואשלג� היו המינרלי� שהו	פו למנה (כקרבונטי�). 
DCAD גבוה שיפר את המטבוליז� של  מתוצאות אלו אנו למדי� כי ער� 
החנק� וכנראה, א� שיפר את נעכלות ה-NDF ותנובת השומ�. בנו	�, יש 

למנוע עודפי גופרית וכלור במנות פרות חלב בעת עקת חו�.

שאלה;  	ימני  מעוררת  שאיכות�  במזונות  השימוש  את  להקטי�  מומל� 
צמצמו מש� השהות של מזונות אלו באבו	 על ידי הגברת מ	פר החלוקות 
של מזו� טרי. בתנאי עקת חו� בקליפורניה נמצא שהו	פת שמרי� שיפרה 
תנובת חלב בכ-1 ק"ג לפרה ליו� לעומת קבוצת הביקורת. כמוכ�, בעבודות 
בטמפרטורה  לירידה  הביא  כר	  מוג�  ניאצי�  שהו	פת  התקבל  אחרות 

 .הרקטלית של פרות בעקת חו�
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ניטור יומי של מאזן האנרגיה 
לשיפור קבלת החלטות ברפת החלב

על בסיס מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות, במספר רפתות בארץ, פיתחנו מודל העושה שימוש בנתוני 
האפילאב (שומן וחלבון) לאיתור פרות הסובלות ממאזן אנרגיה שלילי וקטוזיס. השימוש במודל ברפתות 

מאפשר אבחון וטיפול מוקדם בפרות אלו ומוביל לשיפור ברווחיות הרפת

ממשק

יפוח גנטי ובררה תואמת לחלב ורכיביו, בעשורי� האחרוני�, גרמו ט
על  החלב,  לטובת  הפרה  בגו�  האנרגיה  בהקצאת  מובנית  להטיה 

חשבו� צורכי קיו� ב	י	יי� ועל חשבו� הפוריות.
בשבועות ה	מוכי� להמלטה, ובעיקר מיד לאחר ההמלטה, הפרה נמצאת 
קצב  מהאצת  כתוצאה  וקטוזי	,  שומני  כבד  לפתח  ביותר  הגבוה  ב	יכו� 

פירוק שומ� הגו�, עקב מאז� אנרגיה שלילי.
המתעצמת  הדרישה  רקע  על  מוגבר  הפרה,  בגו�  השומ�  רקמת  פירוק 
גבוהות  בפרות  חלב,  לייצור  הגנטי  הפוטנציאל  במיצוי  הכרוכה  לאנרגיה 
תנובה שלאחר ההמלטה. התדרדרות המצב הגופני מהמלטה להזרעה, הנה 
נמצא  בגו�, במצב מאז� אנרגיה שלילי.  פירוק רקמות השומ�  תוצאה של 
קשר ברור, בי� אובד� המצב הגופני לשיעורי ההתעברות בפרות, כתוצאה 
משינויי� בחילו� החומרי� בכבד. שיעור ההתעברות יורד בכ-10% על כל 

.(B u t l e r אובד� של חצי יחידה במצב הגופני מהמלטה להזרעה (2012 ,
מצבו הפיזיולוגי של בעל חיי� משתק� בהרכב נוזלי הגו� שלו, הרכב החלב 
משק� את מצבה הפיזיולוגי של פרת החלב. האפילאב (אפימילק, אפיקי�) 
הינו חייש� אופטי המודד הרכב חלב (שומ�, חלבו� ולקטוז) בפרה הפרטנית 
במהל� כל חליבה. בפרשנות הראויה, מדדי הרכב החלב מ	ייעי� בשיפור 

ביצועי העדר. 

חלבון  שומן  ליחס  שלילי  אנרגיה  מאזן  הקשר בין 
בחלב, וקטוזיס

מח	ור באנרגיה זמינה (גלוקוז) ופירוק שומ� גו� מתבטא בעלייה של השומ� 
בכמות  בעלייה  מקורה  החלב  בשומ�  העלייה  בחלב.  החלבו�  של  ובירידה 
חומצות השומ� החופשיות בד� (על רקע פירוק השומ� המוגבר מרקמות 
הגו�), בעוד הירידה בחלבו� החלב נובעת מעיכוב של תהליכי ייצור החלבו� 

הדורשי� השקעת אנרגיה (עקב המח	ור בגלוקוז). 
נו	� למאז� אנרגיה שלילי המתאפיי� בעלייה  קטוזי	 הוא ביטוי ביוכימי 
ייצור  תהלי�  משיבוש  נגרמת  החריגה  העלייה  בד�.  קטוני�  של  חריגה 
הגלוקוז בכבד, כתוצאה ממח	ור בחומצות שומ� נדיפות מהכר	 והצטברות 
של  והכמות  העיתוי  הכבד.  בתאי  בגו�  השומ�  מרקמת  המתפרק  השומ� 
בקצב  תלויי�  בשת�,  שלה�  והפינוי  הגו�  לנוזלי  המשתחררי�  הקטוני� 
חילו� החומרי� האופייני לכל פרה ומושפעי�, בעיקר מזמ� חלוקת המזו� 
ומהרכב המזו�. משו� כ� נוכחות קטוני� בנוזלי הגו� השוני� בפרות שונות 

ובעדרי� שוני� לא מתקיימת בהכרח באותו הזמ�. לעתי� קרובות, ייתכ� 
(הדורש  שלילי  אנרגיה  כתוצאה ממאז�  גו�  שומ�  ניוד  מצב שבו מתקיי� 

טיפול) ולא ימצאו קטוני� בנוזלי הגו� של הפרה.
G הציעו להשתמש בעלייה ביח	 השומ� לחלבו�  r i e v e  e t  a l . ,  1 9 8 6 כבר ב-
כאינדיקציה למאז� אנרגיה שלילי ולקטוזי	. מלימוד נתוני 42,359 תחלובות 
 ,2011-2009 בשני�  שהמליטו  שיתופיי�  עדרי�  ב-132  חלב  פרות  של 
השומ�  יח	  הפרות שבה�  בחלב  (ק"ג)  והחלבו�  השומ�  כמויות  כי  מצאנו 
בהתאמה  ב-2.6%  ונמוכות  ב-7.7%  גבוהות  היו   ,1.4 מעל  היה  לחלבו� 

מפרות שבה� היח	 היה 1.4 או נמו� מזה (איור 1). 

 �איור 1. הבדלי כמויות השומ� והחלבו� בי� פרות ע� יח� שומ� לחלבו
1.4. 9,679 פרות  יח� שומ� לחלבו� קט� או שווה  1.4 לפרות ע�  מעל 
ע� אירוע מתו� 42,355 תחלובות ב-132 עדרי� בי� השני� 2011-2009

מדד  הוא  בחלב,  לחלבו�  השומ�  שיח	  לה	יק,  נית�  לעיל  האמור  מתו� 
המבדיל פרות במאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	 מפרות ללא קטוזי	 ולכ� נית� 
לעשות שימוש במדד זה על מנת לזהות פרות במאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	 

הזקוקות לטיפול.

הנזקים ממאזן אנרגיה שלילי ומקטוזיס 
הנזקי�  דומי�.  קליני  ותת  קליני  ומקטוזי	  שלילי  אנרגיה  ממאז�  נזקי� 
מתבטאי� בפגיעה בייצור החלב, בירידה בפוריות ובירידה ב	יכויי ההישרדות 
של הפרות בעדר. מ	פר עבודות בחנו את השפעת מאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	 

על ביצועי הפרות, תוצאות של חלק מהעבודות מ	וכמות בטבלה 1.

טל שקולניק, אלון ארזי, עודד ניר � אפימילק
tal.wise@afimilk.co.il
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בתחלובות  וקטוזיס  שלילי  אנרגיה  מאזן  מופע 
שונות וברפתות שונות

מש� התקופה והעיתוי (הימי� בתחלובה) אחרי ההמלטה שבו יח	 השומ� 
לחלבו� גבוה, כלומר, מתקיי� ניוד מוגבר של שומ� גו� בפרות עקב המח	ור 
באנרגיה זמינה, משתנה בי� עדרי� ובתו� אותו עדר בי� התחלובות השונות. 
עובדה זו מחייבת ניטור יומי לאור� תקופת ה	יכו� (עד כ-60 יו� מהמלטה) 

במטרה לטפל ביעילות ולצמצ� נזקי� בהתא�.
באיור 2. נית� לראות דוגמה לעדר שבו אוכלו	יית הפרות בתחלובה השנייה 
נמצאות במאז� אנרגיה שלילי (יח	 שומ� חלבו� גבוה) בתחילת התחלובה 
(עד יו� 30 מהמלטה) בעוד הפרות מתחלובה שלישית ומעלה מושפעות, 

בעיקר בשלב מאוחר יותר (45-30 יו� מהמלטה).

איור 2. שיעור הפרות ע� יח� שומ� חלבו� גבוה מ-1.4 בשקילות החלב 
החודשיות באחת מרפתות החלב בישראל, על פי תחלובה ועל פי ימי� 

מהמלטה

אבחון וטיפול בקטוזיס 
לאבחו� קטוזי	 ברפת מקובל לבדוק רמות קטוני� בד�, בחלב ובדר� כלל 
בשת�. יתרונ� של בדיקות הקטוני� באבחו� קטוזי	 הוא במדידה הישירה 
של ריכוז הקטוני� בנוזלי הגו�. מאיד�, מדובר במדידות בדידות הנערכות 
יש  קטוזי	,  אירוע  באבחו�  הרופא.  ביקור  במהל�  בד"כ  מ	וי�,  במועד 
משמעות ליו� ולמועד הבדיקה במהל� היו�, משו� שעלייה בריכוז הקטוני� 
בנוזלי הגו� תלויה בהכרח בשחרור פול	י של קטוני� מהכבד. על השחרור 
מהכבד משפיעי� מועדי חלוקת המזו� ורכיבי המנה, עיתוי החליבה והמקצב 
הצירקדי (מהל� היו� והלילה). בבדיקה שערכנו ברפת בצפו� האר�, נבדקו 
מועדי�  בשלושה  בד�,  קטוני�  לרמות  מהמלטה)  ימי�   45-5) פרות   18
שוני�, לאור� היממה (לאחר כל חליבה). תוצאות הבדיקות הראו שעל פי 
ה	� המקובל לאבחו� קטוזי	 (ערכי חומצה בטא-הידרוק	י בוטירית מעל 
), אובחנו שתיי� מהפרות ע� קטוזי	 בבוקר בעוד שבשעות  m m o l / L  1.4
בהתאמה.  ושש  לחמש  הקטוטיות  הפרות  מ	פר  עלה  והערב  הצהריי� 
ובא� אחד ממועדי הבדיקה  7 פרות קטותיות  היו� אובחנו 	ה"כ  באותו 
(בוקר, צהריי� או ערב) לא אובחנו כל הפרות החולות. כלומר, אי� עיתוי 
מ	וי� שבו נית� לבדוק את הפרות לקטוזי	 על מנת לאבח� ולטפל בכול� 
(במשק אחר שבדקנו רק לאחר חליבת בוקר וחליבת צהריי�, נמצאו רוב 
הפרות דווקא בבדיקת הבוקר). 	ביר להניח שבשיטת הבדיקה הנהוגה כיו� 
היו מאובחנות ומטופלות רק שתי פרות מתו� שבע הקטוטיות. נית� לה	יק 
שמדידות בדידות, מדויקות ככל שתהיינה, אינ� אמצעי יעיל מ	פיק לניטור 

ולאבחו� קטוזי	 ומאז� אנרגיה שלילי בפרות. 
שונות  ברפתות מ	חריות  4 מחקרי�,  ביצענו   2012-2006 השני�  במהל� 
השומ�  יח	י  באמצעות  קטוזי	  לאבחו�  מודל  לפתח  במטרה  בישראל, 
לחלבו�, הנמדדי� באפילאב בכל חליבה. במחקרי� אלה נבדקו הפרות 4-3 

מתכננים את הרפת בשבילך
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ניטור יומי של מאזן האנרגיה 
לשיפור קבלת החלטות ברפת החלב

על בסיס מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות, במספר רפתות בארץ, פיתחנו מודל העושה שימוש בנתוני 
האפילאב (שומן וחלבון) לאיתור פרות הסובלות ממאזן אנרגיה שלילי וקטוזיס. השימוש במודל ברפתות 

מאפשר אבחון וטיפול מוקדם בפרות אלו ומוביל לשיפור ברווחיות הרפת

ממשק

יפוח גנטי ובררה תואמת לחלב ורכיביו, בעשורי� האחרוני�, גרמו ט
על  החלב,  לטובת  הפרה  בגו�  האנרגיה  בהקצאת  מובנית  להטיה 

חשבו� צורכי קיו� ב	י	יי� ועל חשבו� הפוריות.
בשבועות ה	מוכי� להמלטה, ובעיקר מיד לאחר ההמלטה, הפרה נמצאת 
קצב  מהאצת  כתוצאה  וקטוזי	,  שומני  כבד  לפתח  ביותר  הגבוה  ב	יכו� 

פירוק שומ� הגו�, עקב מאז� אנרגיה שלילי.
המתעצמת  הדרישה  רקע  על  מוגבר  הפרה,  בגו�  השומ�  רקמת  פירוק 
גבוהות  בפרות  חלב,  לייצור  הגנטי  הפוטנציאל  במיצוי  הכרוכה  לאנרגיה 
תנובה שלאחר ההמלטה. התדרדרות המצב הגופני מהמלטה להזרעה, הנה 
נמצא  בגו�, במצב מאז� אנרגיה שלילי.  פירוק רקמות השומ�  תוצאה של 
קשר ברור, בי� אובד� המצב הגופני לשיעורי ההתעברות בפרות, כתוצאה 
משינויי� בחילו� החומרי� בכבד. שיעור ההתעברות יורד בכ-10% על כל 

.(B u t l e r אובד� של חצי יחידה במצב הגופני מהמלטה להזרעה (2012 ,
מצבו הפיזיולוגי של בעל חיי� משתק� בהרכב נוזלי הגו� שלו, הרכב החלב 
משק� את מצבה הפיזיולוגי של פרת החלב. האפילאב (אפימילק, אפיקי�) 
הינו חייש� אופטי המודד הרכב חלב (שומ�, חלבו� ולקטוז) בפרה הפרטנית 
במהל� כל חליבה. בפרשנות הראויה, מדדי הרכב החלב מ	ייעי� בשיפור 

ביצועי העדר. 

חלבון  שומן  ליחס  שלילי  אנרגיה  מאזן  הקשר בין 
בחלב, וקטוזיס

מח	ור באנרגיה זמינה (גלוקוז) ופירוק שומ� גו� מתבטא בעלייה של השומ� 
בכמות  בעלייה  מקורה  החלב  בשומ�  העלייה  בחלב.  החלבו�  של  ובירידה 
חומצות השומ� החופשיות בד� (על רקע פירוק השומ� המוגבר מרקמות 
הגו�), בעוד הירידה בחלבו� החלב נובעת מעיכוב של תהליכי ייצור החלבו� 

הדורשי� השקעת אנרגיה (עקב המח	ור בגלוקוז). 
נו	� למאז� אנרגיה שלילי המתאפיי� בעלייה  קטוזי	 הוא ביטוי ביוכימי 
ייצור  תהלי�  משיבוש  נגרמת  החריגה  העלייה  בד�.  קטוני�  של  חריגה 
הגלוקוז בכבד, כתוצאה ממח	ור בחומצות שומ� נדיפות מהכר	 והצטברות 
של  והכמות  העיתוי  הכבד.  בתאי  בגו�  השומ�  מרקמת  המתפרק  השומ� 
בקצב  תלויי�  בשת�,  שלה�  והפינוי  הגו�  לנוזלי  המשתחררי�  הקטוני� 
חילו� החומרי� האופייני לכל פרה ומושפעי�, בעיקר מזמ� חלוקת המזו� 
ומהרכב המזו�. משו� כ� נוכחות קטוני� בנוזלי הגו� השוני� בפרות שונות 

ובעדרי� שוני� לא מתקיימת בהכרח באותו הזמ�. לעתי� קרובות, ייתכ� 
(הדורש  שלילי  אנרגיה  כתוצאה ממאז�  גו�  שומ�  ניוד  מצב שבו מתקיי� 

טיפול) ולא ימצאו קטוני� בנוזלי הגו� של הפרה.
G הציעו להשתמש בעלייה ביח	 השומ� לחלבו�  r i e v e  e t  a l . ,  1 9 8 6 כבר ב-
כאינדיקציה למאז� אנרגיה שלילי ולקטוזי	. מלימוד נתוני 42,359 תחלובות 
 ,2011-2009 בשני�  שהמליטו  שיתופיי�  עדרי�  ב-132  חלב  פרות  של 
השומ�  יח	  הפרות שבה�  בחלב  (ק"ג)  והחלבו�  השומ�  כמויות  כי  מצאנו 
בהתאמה  ב-2.6%  ונמוכות  ב-7.7%  גבוהות  היו   ,1.4 מעל  היה  לחלבו� 

מפרות שבה� היח	 היה 1.4 או נמו� מזה (איור 1). 

 �איור 1. הבדלי כמויות השומ� והחלבו� בי� פרות ע� יח� שומ� לחלבו
1.4. 9,679 פרות  יח� שומ� לחלבו� קט� או שווה  1.4 לפרות ע�  מעל 
ע� אירוע מתו� 42,355 תחלובות ב-132 עדרי� בי� השני� 2011-2009

מדד  הוא  בחלב,  לחלבו�  השומ�  שיח	  לה	יק,  נית�  לעיל  האמור  מתו� 
המבדיל פרות במאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	 מפרות ללא קטוזי	 ולכ� נית� 
לעשות שימוש במדד זה על מנת לזהות פרות במאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	 

הזקוקות לטיפול.

הנזקים ממאזן אנרגיה שלילי ומקטוזיס 
הנזקי�  דומי�.  קליני  ותת  קליני  ומקטוזי	  שלילי  אנרגיה  ממאז�  נזקי� 
מתבטאי� בפגיעה בייצור החלב, בירידה בפוריות ובירידה ב	יכויי ההישרדות 
של הפרות בעדר. מ	פר עבודות בחנו את השפעת מאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	 

על ביצועי הפרות, תוצאות של חלק מהעבודות מ	וכמות בטבלה 1.

טל שקולניק, אלון ארזי, עודד ניר � אפימילק
tal.wise@afimilk.co.il
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בתחלובות  וקטוזיס  שלילי  אנרגיה  מאזן  מופע 
שונות וברפתות שונות

מש� התקופה והעיתוי (הימי� בתחלובה) אחרי ההמלטה שבו יח	 השומ� 
לחלבו� גבוה, כלומר, מתקיי� ניוד מוגבר של שומ� גו� בפרות עקב המח	ור 
באנרגיה זמינה, משתנה בי� עדרי� ובתו� אותו עדר בי� התחלובות השונות. 
עובדה זו מחייבת ניטור יומי לאור� תקופת ה	יכו� (עד כ-60 יו� מהמלטה) 

במטרה לטפל ביעילות ולצמצ� נזקי� בהתא�.
באיור 2. נית� לראות דוגמה לעדר שבו אוכלו	יית הפרות בתחלובה השנייה 
נמצאות במאז� אנרגיה שלילי (יח	 שומ� חלבו� גבוה) בתחילת התחלובה 
(עד יו� 30 מהמלטה) בעוד הפרות מתחלובה שלישית ומעלה מושפעות, 

בעיקר בשלב מאוחר יותר (45-30 יו� מהמלטה).

איור 2. שיעור הפרות ע� יח� שומ� חלבו� גבוה מ-1.4 בשקילות החלב 
החודשיות באחת מרפתות החלב בישראל, על פי תחלובה ועל פי ימי� 

מהמלטה

אבחון וטיפול בקטוזיס 
לאבחו� קטוזי	 ברפת מקובל לבדוק רמות קטוני� בד�, בחלב ובדר� כלל 
בשת�. יתרונ� של בדיקות הקטוני� באבחו� קטוזי	 הוא במדידה הישירה 
של ריכוז הקטוני� בנוזלי הגו�. מאיד�, מדובר במדידות בדידות הנערכות 
יש  קטוזי	,  אירוע  באבחו�  הרופא.  ביקור  במהל�  בד"כ  מ	וי�,  במועד 
משמעות ליו� ולמועד הבדיקה במהל� היו�, משו� שעלייה בריכוז הקטוני� 
בנוזלי הגו� תלויה בהכרח בשחרור פול	י של קטוני� מהכבד. על השחרור 
מהכבד משפיעי� מועדי חלוקת המזו� ורכיבי המנה, עיתוי החליבה והמקצב 
הצירקדי (מהל� היו� והלילה). בבדיקה שערכנו ברפת בצפו� האר�, נבדקו 
מועדי�  בשלושה  בד�,  קטוני�  לרמות  מהמלטה)  ימי�   45-5) פרות   18
שוני�, לאור� היממה (לאחר כל חליבה). תוצאות הבדיקות הראו שעל פי 
ה	� המקובל לאבחו� קטוזי	 (ערכי חומצה בטא-הידרוק	י בוטירית מעל 
), אובחנו שתיי� מהפרות ע� קטוזי	 בבוקר בעוד שבשעות  m m o l / L  1.4
בהתאמה.  ושש  לחמש  הקטוטיות  הפרות  מ	פר  עלה  והערב  הצהריי� 
ובא� אחד ממועדי הבדיקה  7 פרות קטותיות  היו� אובחנו 	ה"כ  באותו 
(בוקר, צהריי� או ערב) לא אובחנו כל הפרות החולות. כלומר, אי� עיתוי 
מ	וי� שבו נית� לבדוק את הפרות לקטוזי	 על מנת לאבח� ולטפל בכול� 
(במשק אחר שבדקנו רק לאחר חליבת בוקר וחליבת צהריי�, נמצאו רוב 
הפרות דווקא בבדיקת הבוקר). 	ביר להניח שבשיטת הבדיקה הנהוגה כיו� 
היו מאובחנות ומטופלות רק שתי פרות מתו� שבע הקטוטיות. נית� לה	יק 
שמדידות בדידות, מדויקות ככל שתהיינה, אינ� אמצעי יעיל מ	פיק לניטור 

ולאבחו� קטוזי	 ומאז� אנרגיה שלילי בפרות. 
שונות  ברפתות מ	חריות  4 מחקרי�,  ביצענו   2012-2006 השני�  במהל� 
השומ�  יח	י  באמצעות  קטוזי	  לאבחו�  מודל  לפתח  במטרה  בישראל, 
לחלבו�, הנמדדי� באפילאב בכל חליבה. במחקרי� אלה נבדקו הפרות 4-3 

מתכננים את הרפת בשבילך
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) בדמ� במש� תקופות של 1 עד 10  B H B A פעמי� בשבוע לרמות הקטוני� (
שבועות (	ה"כ כ-4,000 דגימות לחומצה בטא-הידרוק	י-בוטרית). 

המודל המשולב שפותח על ב	י	 המחקרי�, מאפשר אבחו� פרות קטותיות 
ב	גוליות ורגישות של 85%. הטמעת הידע הנרכש במהל� המחקר והמודלי� 
שפותחו בתכנת הניהול אפיפאר�, מקנה למנהל ולאחראי הבריאות ברפת, 
כלי לשיפור ההחלטות בתחו� הניטור, הטיפול והמניעה של הפרעות במאז� 
האנרגיה בעדר. בכל יו� זמינה רשימה עדכנית של פרות, שבה� יש לטפל 

בהתא� לפרוטוקול הטיפול בקטוזי	 הנהוג ברפת. 
לחלבו�)  שומ�  (יח	  מדד  משלבת  שהיא  בכ�  הוא  המערכת  של  יתרונה 
בעל רגישות ו	גוליות גבוהות יח	ית לקטוזי	 ולמאז� אנרגיה שלילי, ע� 
מדידות רציפות (כל חליבה), המאפשרות מעקב רצי�, עד 60 ימי� מהמלטה, 
לאיתור ולטיפול מידי של הפרות החולות. הטיפול המוקד� מ	ייע לצמצ� 
את הנזקי� מהמחלה. זאת בניגוד לאבחו� בעזרת מדדי� שאינ� 	פציפיי� 
ומדדי התנהגות אכילה), אשר  (כגו� תנובת חלב, הרגלי פעילות  לקטוזי	 
נית�,  לא  א�  שונות,  מתחלואות  ה	ובלות  פרות  באיתור  ל	ייע  עשויי� 
נו	פת  על 	מ� מדדי� אלה בלבד, להמלי� על טיפול מ	וי� ללא בדיקה 

וייחודית למחלה.

מזעור הנזקים ממאזן אנרגיה שלילי בעת שימוש 
נכון במערכת

נובעי�  שלילי  אנרגיה  ממאז�  כתוצאה  הנגרמי�  הכלכליי�   הנזקי� 
ויציאה  בפוריות  פגיעה  חלב,  בייצור  פגיעה   - עיקריי�  מדדי�  משלושה 
של פרות מ� העדר. בבחינה של 42,355 תחלובות ב-132 רפתות בישראל 
בשני� 2011-2009 מצאנו כי הנזק הכלכלי הממוצע הנו של 100.7 ₪ לפרה 
להיות  עשויי�  שונות  ברפתות  הכלכליי�  הנזקי�  זאת,  ע�  לשנה.  בעדר 

כפולי� וא� משולשי�.
בבדיקה שעשינו לרפת, שבה אי� מערכת אפילאב, נמצא כי הנזק כתוצאה 
ממאז� אנרגיה שלילי בשנה האחרונה היה כ-335 ₪, רובו כתוצאה מאובד� 
חלב ומפגיעה בביצועי הפוריות. בבדיקה דומה שערכנו בתקופת זמ� דומה 
ברפת אשר עושה שימוש בנתוני האפילאב לאבחו� וטיפול בפרות ה	ובלות 
כי  ממאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	, בהתא� להמלצות שהובאו כא�, נמצא 

בגי�  רק  וזאת  לשנה  בעדר  לפרה   ₪ כ-15  ביותר,  נמו�  היה  הנזק  שיעור 
תו	פת בימי הריק (איור 3).

 �איור 3: הנזקי� הכלכליי� שנגרמו עקב מאז� אנרגיה שלילי (יח� שומ
חלבו� 1.4< בשקילת החלב הראשונה) בשתי רפתות קיבוציות בישראל: 
רפת א) רפת ללא מערכת אפילאב, רפת ב) רפת אשר מאבחנת ומטפלת 

בפרות על ב�י� המלצות מערכת אפימיליק (נתוני שומ� חלבו� יומיי�)

לסיכום
האופ� שבו צולחת פרה את תקופת המעבר משפיע באופ� ישיר ועקי� על 
הגבוהה  הדרישה  עקב  העוקבת.  בתחלובה  וההישרדות  הפוריות  הייצור, 
לאנרגיה הכרוכה בייצור החלב, פרות רבות 	ובלות ממאז� אנרגיה שלילי 
בתקופה שלאחר ההמלטה, בעיתוי ובמשכי זמ� שוני� (עד 60 יו�). ניטור, 
אבחו� וטיפול מוקד� בפרות אלו הנו קריטי לעתיד� בעדר ולביצועי ייצור 

ופוריות מיטביי�.
ממאז�  ה	ובלות  פרות  לאבחו�  יעיל  מדד  הנו  בחלב,  לחלבו�  השומ�  יח	 
אנרגיה שלילי וקטוזי	. מדידה אוטומטית של הרכב החלב מאפשרת מעקב 

יעיל לאור� תקופת ה	יכו�, אבחו� מוקד� והקדמת הטיפול בפרות אלו.
באר�,  רפתות  במ	פר  האחרונות,  בשני�  שבוצעו  מחקרי�  ב	י	  על 
פיתחנו מודל העושה שימוש בנתוני האפילאב (שומ� וחלבו�) לאיתור פרות 
ה	ובלות ממאז� אנרגיה שלילי וקטוזי	. השימוש במודל ברפתות מאפשר 

 .אבחו� וטיפול מוקד� בפרות אלו ומוביל לשיפור ברווחיות הרפת

טבלה 1. נזקי� כתוצאה מקטוזי� ומאז� אנרגיה שלילי

הגדרת קטוזי� או מאז� מ�פר הפרותהחוקר ושנת הפר�ו�
אנרגיה שלילי

נזקי�

163,654 פרות בתחלובה ניר ע ועזרא א, 2013
שנייה ומעלה (316,255 

תחלבות) נתוני 	פר העדר 
הישראלי 2010-2002

קטוזי	- דיווח בתכנת 
”נעה“

יח	 שומ� חלבו� גדול מ-1.4 
בשקילת החלב החודשית 

הראשונה

אובד� 106 ק“ג חלב ב-180 יו� בתחלובה. 
אובד� 1.3% בהתעברות מהזרעה ראשונה ותו	פת 2.3% 

”קשות התעברות“
תו	פת יציאה של 3.4% עד 63 ימי� מההמלטה

אובד� 148 ק“ג חלב ב-180 יו� בתחלובה
אובד� 1.1% התעברות מראשונה ותו	פת 2.3% ”קשות 

התעברות“
T o n i  e t  a l . ,  2 0 1 1,458 פרות1

(שלושה עדרי חלב 
איטלקיי�)

יח	 שומ� חלבו� גבוה מ-2.0 
בשקילת חלב בימי� 9-6 

מהמלטה

עלייה במחלות המלטה, ירידה בייצור חלב (פרות תחלובה 
שניה ומעלה בלבד) ועלייה בשיעור היציאה מהעדר

O s p i n a  e t  a l . ,  2 0 1 2,250 פרות0
(מ-91 רפתות חלב בצפו� 

מזרח ארה“ב)

קטוזי	 לפי ערכי חומצה 
בטא-הידרוק	י בוטירית 

מעל 10 מ“ג לד“ל
( 1 . 0 m m o l / L  <  B H B A )

אובד� חלב של 393 ק“ג
(ב-305 יו� בעבור פרות תחלובה שנייה ומעלה)

ירידה של 16% ב	יכוי להתעבר עד 70 יו� מתו� תקופת 
ימי המנוחה
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ופוריות מיטביי�.
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גניגר מפעלי פלסטיקה בע“מ מייצרת ומשווקת בטכנולוגיה חדישה וייחודית
שרוולי פוליאתילן במגוון מידות למילוי תחמיץ

משווקת את המכונה למילוי ודחיסת שרוולי התחמיץ
שיטה זו נמצאה כיעילה ביותר עם פחת אפסי 

ואיכות תחמיץ גבוהה ביותר

גניגר צברה ידע רב בתחום ברחבי העולם
בימים אלה גניגר מפעלי פלסטיקה מבצעת 

מילוי שרוולי תחמיץ וקומפוסט במספר מקומות בארץ
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תחמיצים בשרוולים
מטרת המאמר לחשוף את הקורא לטכנולוגיות חדשות לשימור מזון לבעלי חיים.

וניסיון  פיתוח  זאת, הטכנולוגיה שבה משתמשים בארץ לשימור מספוא גס בארץ, היא תוצאה של  עם 
מצטבר של שנים רבות. איני חושב שנכון יהיה לנהוג כדברי חכמים "ישן בפני חדש תוציאו"

מזונות

היא, ה חיי�  לבעלי  ג	  מ	פוא  לשימור  באר�  המקובלת  טכנולוגיה 
שוני�  בגדלי�  בחבילות,  וקש  ושחתות  בטו�  בבורות  תחמיצי� 
המאוח	ני� במתבני�. השחתות והקש נכבשי� באר�, בדר� כלל, בחבילות 
מרובעות גדולות, א� נית� לראות ג� חבילות עגולות גדולות וג� חבילות 

קטנות המיועדות היו�, בעיקר לדירי� של צא� ועזי�.
הטכנולוגיה שבה משתמשי� לשימור מ	פוא ג	 באר�, פותחה במש� שני� 
רבות והותאמה לתנאי� המקומיי�. נכו� יהיה להדגיש, כבר בתחילה, שלא 
יהיה זה נכו� לשנות את השימוש בטכנולוגיות הקיימות, כל עוד קיימי� בורות 
תחמי� ומתבני� במרכזי המזו� ביישובי� או במרכזי מזו� אזוריי� וארציי�. 

 
שיטות חדשות לשימור תחמיצים בעולם

בעשרי� השני� האחרונות פותחו, שוכללו והוכנ	ו לשימוש מ	חרי ברחבי 
העול� שיטות של שימור תחמיצי� (כ-35% חומר יבש) ושחמיצי� (מעל 
40% חומר יבש) בעטיפות פל	טיק. טכנולוגיה זו, בשינויי� קלי�, משמשת 

ג� לשימור שחת וקש.
ההנחה  על  מבו		  החדשות,  הטכנולוגיות  פיתוח  שמאחורי  הרעיו� 
בעוד  תחזוקה,  ודורשי�  יקרי�  ממתכת,  או  מבטו�  במבני�  שההשקעה 
של  נוח  ניוד  ומאפשר  רבי�  במקרי�  זול  פל	טיק  בעטיפות  האח	ו� 
המ	פוא למרחקי� ארוכי�. בנו	�, הנזקי� הפוטנציאלי� ל	ביבה נראי� 
קטני� ביותר והפחת הנובע מניוד המזו� הג	 במרכזי המזו� נמו�. יתר על 
כ�, יש הטועני� שרמת המכר	מי� והציפורי� במרכזי המזו� פוחתת בגלל 
זמינות נמוכה של שאריות מזו� על הרצפה במרכזי המזו� (לא ידוע לי א� 

נעשה מחקר בנושא). 
המעבר לשימור בחבילות עטופות בפל	טיק חייב פיתוח יריעות פל	טיק 
לקרינת  עמידות  וקור,  חו�  כגו�:  ומשתני�  שוני�  לתנאי 	ביבה  עמידות 
השמש, וחוזק פיזי שימנע קריעת היריעות בכל אחד משלבי ניוד ואח	ו� 

התחמיצי� או חבילות השחת והקש.

שיטות שימור התחמיצים
פיתוח הטכנולוגיה של שימור תחמיצי� עטופי� בפל	טיק התחלק לשתי 
מגמות שונות. האחת אח	ו� תחמיצי� בשרוולי פל	טיק גדולי� וארוכי� 
והמגמה השנייה היא שימור התחמי� בחבילות כדוגמת חבילות שחת וקש.
לשתי  היא  ג�  נחלקת  ארוכי�  בשרוולי�  תחמיצי�  שימור  של  השיטה 

מגמות טכנולוגיות שונות. 

חשובה  משמעות  ברשת  בחבילות  לעטיפה 
של  סכנה  שאין  מכיוון  הבקר  הזנת  בבטיחות 

שאריות חבלים בתחמיץ המחולק באבוס

אפרים צוקרמן
Eefraim.zuckerman44@gmail.com

1. החמצה של ירק המגיע בתפזורת בשרוול פלסטי
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תחמיצים בשרוולים
מטרת המאמר לחשוף את הקורא לטכנולוגיות חדשות לשימור מזון לבעלי חיים.
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מצטבר של שנים רבות. איני חושב שנכון יהיה לנהוג כדברי חכמים "ישן בפני חדש תוציאו"

מזונות
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של  הומוגניות  ליתר  מביאים  גורמים  מכלול 
מבורות  החיים  לבעלי  המסופק  התחמיץ 
התחמיץ ולדבר חשיבות גבוהה מאד ברפתות 

עתירות חלב

ירק,  קומביי�  ע"י  ואי	ו�  ישיר  קציר  או  במקצרה  קציר   - השיטה האחת 
ניוד החומר הקצור על גבי משאיות או עגלות, כנהוג אצלנו, באר� הקודש 
במזו�).  למרכז  או  לרפת  ב	מו�  (בד"כ  האח	ו�  למשטחי  החומר  והובלת 
החומר  את  מערבלת  אותו,  הקולטת  למכונה  נשפ�  מהמשאיות  החומר 
ודוח	ת אותו לשרוול פל	טיק שקוטרו בער� 2 מטר ואור� השרוול הקובל 
נו	פי�  ומדדי�  הדחי	ה  לח�  יותר.  ארוכי�  ג�  יש  א�  מטר,  כ-40  הוא 
מבוקרי� ע"י מפעיל המכונה. שיטה זו, נהוגה במרכזי מזו� גדולי� בארה"ב, 

 y o u t u b e : מק	יקו עוד. ראו תמונה 1, וכ� נית� לצפות בשיטה בקישור ל-
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = j 7 6 S v v p R U c M

מכבש  של  בד"כ  מכבש,  ע"י  בשדה  חבילות  של  כבישה  השנייה,  השיטה 
למרכז  הובלת�  הבקר),  בטיחות  (בגלל  ברשת  העטופות  עגולות  לחבילות 

המזו� והכנ	ת� לשרוול פל	טיק ארו�. ראה תמונה 2.

2. החמצה של ירק המגיע בחבילות בשרוול פלסטי

בשתי השיטות, יש להכי� משטחי� כבושי� ומהודקי� בעלי שיפוע מתו� 
לש� ניקוז.

הכרייה נעשית ע"י חיתו� הגליל לרוחבו בהתא� לכמות הנצרכת.

המגמה השנייה היא שימור התחמי� בחבילות הנעטפות ביריעות פל	טיק 
בשדה והובלת� למקו� האח	ו�. 

השיטה מבו		ת על יצירת חבילות גדולות, מרובעות או עגולות, במכבשי� 
המיועדי� ג� לכיבוש שחת וקש, עטיפת� ביריעות פל	טיק בשדה והובלת� 
במכבשי�  הצמחי  החומר  של  החבילות  דחי	ות  לרפת.  או  מזו�  למרכז 
וכ-730  מרובעות,  לחבילות  במכבשי�  למ"ק  ק"ג  כ-750  היא  החדשי� 
דומה  בחבילות  התחמי�  דחי	ות  עגולות.  לחבילות  במכבשי�  למ"ק  ק"ג 
שהחבילות  השטות,  שתי  בי�  העיקרי  ההבדל  בבורות.  התחמי�  לדחי	ות 
העגולות נעטפות ברשת (כמו חבילות הכותנה בקטפות החדשות). למיטב 
המרובעות  החבילות  של  דומה  לעיטו�  הטכנולוגיה  פותחה  טר�  ידיעתי, 
ולכ� ה� עדיי� נקשרות בחבלי�. כפי שכבר צוי� שלעטיפה בחבילות ברשת 
שאריות  של  	כנה  שאי�  מכיוו�  הבקר  הזנת  בבטיחות  חשובה  משמעות 
חבלי� בתחמי� המחולק באבו	. יתר על כ�, קיי� היו� מכשור הנישא ע"ג 
עליו  המצויה  וב	כי�  העגולות  החבילות  את  הלופת  טרקטור  של  מעמי	 
חות� בו זמנית את יריעות העטיפה והרשת ומ	לק� מהאבו	 או מהעגלה 

המערבלת. את עטיפות הפל	טיק כולל הרשתות נית� לשלוח למחזור (עוד 
תרומה לשמירת ה	ביבה).

חבילות מרובעות ועגולות
קיי� הבדל עקרוני בכבישה ובעיטו� החבילות המרובעות לעומת העגולות. 
ראשית  נפרדי�,  מהלכי�  בשני  ונעטפות  נכבשות  המרובעות  החבילות 
כבישת החבילה ולאחר מכ� העיטו�. בעוד שבחבילות העגולות נית� לעשות 
את שני המהלכי� כמו בחבילות המרובעות, א� בתקופה האחרונה פותחו 
מכבשי� חדישי� העושי� את פעולת הכבישה והקשירה ברשת והעטיפה 

 y o u t u b e : בפל	טיק בכלי אחד. ראו תמונות 3, 4, 5, 6 וקישורי� ל-
h - 	רטו� מהאר�. t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = g M V Y o x c j E E Y

טכנולוגיית עטיפת החבילות בפל	טיק נהוגה באירופה, ה� לגבי תחמיצי� 
וה� לגבי שחתות וקש, אבל מ	פר שכבות העטיפה שונה בהתא� לכל אחד 

מהייעודי� של חומר המוצא. 
שלאחר  נהוג  ביקרתי,  שבה�  באירופה  רבות  שבארצות  לציי�,  הראוי  מ� 
במכשיר  אחידה  בצורה  השדה  כל  פני  על  מפוזר  הנקצר  החומר  הקציר, 
שהוא, כביכול, הפו� לפעולת המגוב. כלי זה שנו	ה ג� באר�, מקטי� את 
זמ� הייבוש של החומר הנקצר עד לאחוז החומר היבש הרצוי. באר� שיטה 
זו מתאימה בעיקר לשחתות ובמיוחד בתקופות מעבר שלעתי�, יורד בה� 

4. חבילה קשורה ברשת לפני העיטוף ביריעת פלסטיק

3. מכבש אחוד כובש עוטף
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גש� לאחר הקציר.
לעומת  המרובעי�  המכבשי�  ביצועי  בי�  משמעות  בעל  שהנו  נו	�  גור� 
העגולי�, הוא, שבמכבשי� המרובעי�, החומר הצמחי עובר קיצו� ודחי	ה 
חבילות  למכבש  ביח	  משמעותי  יתרו�  זה  מ	וג  למכבש  היה  בעבר  ולכ� 
נמוכה.  הייתה  החבילה  ודחי	ות  קוצ�  לא  הצמחי  החומר  שבו  העגלות, 
מהדור  המערבלות  בעגלות  הבלילי�  יצירת  על  השפעה  הייתה  זה  לגור� 
הקוד�. גבעולי החומר הצמחי שלא קוצ� בעת הכבישה בחבילות העגולות, 
נכרכו על השבלולי� בעגלה המערבלת וגרמו לעיקומ�. הדחי	ות הנמוכה 

והיווצרות  לקויה  להחמצה  גרמה  העגולות  בחבילות  הצמחי  החומר  של 
עובשי� ושמרי�. משקל החבילה הנמו� ביח	 לנפח ג� ייקרה את ההובלה 
והגדילה את נפח האח	ו�. 	יבות אלה (לא צרי� יותר) גרמו לכ� שבאר� 

הועדפו החבילות המרובעות על העגולות. 
האנרגיה  הוא  וקש  שחת  לחבילות  העגולות  החבילות  של  הגדול  היתרו� 
הפחותה בכבישת� וכ� נית� להשתמש בטרקטורי� בעלי ה	פק מנוע נמו� 
משמעות  יש  החומר  לדחי	ות  שבו  בתחמי�  כשמדובר  כ�,  לא  יח	ית. 
חשובה ולכ� המכבשי� העגולי� מהדור היש� לא התאימו ליצירת תחמי� 

6. שדה לאחר כיבוש ועטיף החבילות5. תחילת העטיף ביריעת פלסטיק

גלבוע עבודות חקלאיות בע“מ
ת.ד 14 כפר חסידים מיקוד 20400, טלפון: 072-2115640 פקס: 04-9040050

gilboa.agri@gmail.com ,052-4888885 :נייד בועז

יבואני עוטף תחמיץ
ומיישמים עיטוף קבלני 

של חבילות תחמיץ
עיטוף חבילות תחמיץ

•  15 שנות ניסיון בביצוע עבודות

    חקלאיות ברמה הגבוהה ביותר

•  יישום פתרונות טכנולוגים חדישים
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של  הומוגניות  ליתר  מביאים  גורמים  מכלול 
מבורות  החיים  לבעלי  המסופק  התחמיץ 
התחמיץ ולדבר חשיבות גבוהה מאד ברפתות 

עתירות חלב

ירק,  קומביי�  ע"י  ואי	ו�  ישיר  קציר  או  במקצרה  קציר   - השיטה האחת 
ניוד החומר הקצור על גבי משאיות או עגלות, כנהוג אצלנו, באר� הקודש 
במזו�).  למרכז  או  לרפת  ב	מו�  (בד"כ  האח	ו�  למשטחי  החומר  והובלת 
החומר  את  מערבלת  אותו,  הקולטת  למכונה  נשפ�  מהמשאיות  החומר 
ודוח	ת אותו לשרוול פל	טיק שקוטרו בער� 2 מטר ואור� השרוול הקובל 
נו	פי�  ומדדי�  הדחי	ה  לח�  יותר.  ארוכי�  ג�  יש  א�  מטר,  כ-40  הוא 
מבוקרי� ע"י מפעיל המכונה. שיטה זו, נהוגה במרכזי מזו� גדולי� בארה"ב, 

 y o u t u b e : מק	יקו עוד. ראו תמונה 1, וכ� נית� לצפות בשיטה בקישור ל-
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = j 7 6 S v v p R U c M

מכבש  של  בד"כ  מכבש,  ע"י  בשדה  חבילות  של  כבישה  השנייה,  השיטה 
למרכז  הובלת�  הבקר),  בטיחות  (בגלל  ברשת  העטופות  עגולות  לחבילות 

המזו� והכנ	ת� לשרוול פל	טיק ארו�. ראה תמונה 2.

2. החמצה של ירק המגיע בחבילות בשרוול פלסטי

בשתי השיטות, יש להכי� משטחי� כבושי� ומהודקי� בעלי שיפוע מתו� 
לש� ניקוז.

הכרייה נעשית ע"י חיתו� הגליל לרוחבו בהתא� לכמות הנצרכת.

המגמה השנייה היא שימור התחמי� בחבילות הנעטפות ביריעות פל	טיק 
בשדה והובלת� למקו� האח	ו�. 

השיטה מבו		ת על יצירת חבילות גדולות, מרובעות או עגולות, במכבשי� 
המיועדי� ג� לכיבוש שחת וקש, עטיפת� ביריעות פל	טיק בשדה והובלת� 
במכבשי�  הצמחי  החומר  של  החבילות  דחי	ות  לרפת.  או  מזו�  למרכז 
וכ-730  מרובעות,  לחבילות  במכבשי�  למ"ק  ק"ג  כ-750  היא  החדשי� 
דומה  בחבילות  התחמי�  דחי	ות  עגולות.  לחבילות  במכבשי�  למ"ק  ק"ג 
שהחבילות  השטות,  שתי  בי�  העיקרי  ההבדל  בבורות.  התחמי�  לדחי	ות 
העגולות נעטפות ברשת (כמו חבילות הכותנה בקטפות החדשות). למיטב 
המרובעות  החבילות  של  דומה  לעיטו�  הטכנולוגיה  פותחה  טר�  ידיעתי, 
ולכ� ה� עדיי� נקשרות בחבלי�. כפי שכבר צוי� שלעטיפה בחבילות ברשת 
שאריות  של  	כנה  שאי�  מכיוו�  הבקר  הזנת  בבטיחות  חשובה  משמעות 
חבלי� בתחמי� המחולק באבו	. יתר על כ�, קיי� היו� מכשור הנישא ע"ג 
עליו  המצויה  וב	כי�  העגולות  החבילות  את  הלופת  טרקטור  של  מעמי	 
חות� בו זמנית את יריעות העטיפה והרשת ומ	לק� מהאבו	 או מהעגלה 

המערבלת. את עטיפות הפל	טיק כולל הרשתות נית� לשלוח למחזור (עוד 
תרומה לשמירת ה	ביבה).

חבילות מרובעות ועגולות
קיי� הבדל עקרוני בכבישה ובעיטו� החבילות המרובעות לעומת העגולות. 
ראשית  נפרדי�,  מהלכי�  בשני  ונעטפות  נכבשות  המרובעות  החבילות 
כבישת החבילה ולאחר מכ� העיטו�. בעוד שבחבילות העגולות נית� לעשות 
את שני המהלכי� כמו בחבילות המרובעות, א� בתקופה האחרונה פותחו 
מכבשי� חדישי� העושי� את פעולת הכבישה והקשירה ברשת והעטיפה 

 y o u t u b e : בפל	טיק בכלי אחד. ראו תמונות 3, 4, 5, 6 וקישורי� ל-
h - 	רטו� מהאר�. t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = g M V Y o x c j E E Y

טכנולוגיית עטיפת החבילות בפל	טיק נהוגה באירופה, ה� לגבי תחמיצי� 
וה� לגבי שחתות וקש, אבל מ	פר שכבות העטיפה שונה בהתא� לכל אחד 

מהייעודי� של חומר המוצא. 
שלאחר  נהוג  ביקרתי,  שבה�  באירופה  רבות  שבארצות  לציי�,  הראוי  מ� 
במכשיר  אחידה  בצורה  השדה  כל  פני  על  מפוזר  הנקצר  החומר  הקציר, 
שהוא, כביכול, הפו� לפעולת המגוב. כלי זה שנו	ה ג� באר�, מקטי� את 
זמ� הייבוש של החומר הנקצר עד לאחוז החומר היבש הרצוי. באר� שיטה 
זו מתאימה בעיקר לשחתות ובמיוחד בתקופות מעבר שלעתי�, יורד בה� 

4. חבילה קשורה ברשת לפני העיטוף ביריעת פלסטיק

3. מכבש אחוד כובש עוטף
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גש� לאחר הקציר.
לעומת  המרובעי�  המכבשי�  ביצועי  בי�  משמעות  בעל  שהנו  נו	�  גור� 
העגולי�, הוא, שבמכבשי� המרובעי�, החומר הצמחי עובר קיצו� ודחי	ה 
חבילות  למכבש  ביח	  משמעותי  יתרו�  זה  מ	וג  למכבש  היה  בעבר  ולכ� 
נמוכה.  הייתה  החבילה  ודחי	ות  קוצ�  לא  הצמחי  החומר  שבו  העגלות, 
מהדור  המערבלות  בעגלות  הבלילי�  יצירת  על  השפעה  הייתה  זה  לגור� 
הקוד�. גבעולי החומר הצמחי שלא קוצ� בעת הכבישה בחבילות העגולות, 
נכרכו על השבלולי� בעגלה המערבלת וגרמו לעיקומ�. הדחי	ות הנמוכה 

והיווצרות  לקויה  להחמצה  גרמה  העגולות  בחבילות  הצמחי  החומר  של 
עובשי� ושמרי�. משקל החבילה הנמו� ביח	 לנפח ג� ייקרה את ההובלה 
והגדילה את נפח האח	ו�. 	יבות אלה (לא צרי� יותר) גרמו לכ� שבאר� 

הועדפו החבילות המרובעות על העגולות. 
האנרגיה  הוא  וקש  שחת  לחבילות  העגולות  החבילות  של  הגדול  היתרו� 
הפחותה בכבישת� וכ� נית� להשתמש בטרקטורי� בעלי ה	פק מנוע נמו� 
משמעות  יש  החומר  לדחי	ות  שבו  בתחמי�  כשמדובר  כ�,  לא  יח	ית. 
חשובה ולכ� המכבשי� העגולי� מהדור היש� לא התאימו ליצירת תחמי� 

6. שדה לאחר כיבוש ועטיף החבילות5. תחילת העטיף ביריעת פלסטיק

גלבוע עבודות חקלאיות בע“מ
ת.ד 14 כפר חסידים מיקוד 20400, טלפון: 072-2115640 פקס: 04-9040050

gilboa.agri@gmail.com ,052-4888885 :נייד בועז

יבואני עוטף תחמיץ
ומיישמים עיטוף קבלני 

של חבילות תחמיץ
עיטוף חבילות תחמיץ

•  15 שנות ניסיון בביצוע עבודות

    חקלאיות ברמה הגבוהה ביותר

•  יישום פתרונות טכנולוגים חדישים
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בחבילות. מ	פר אנשי מקצוע האמוני� על יצירת תחמיצי� טועני� שג� 
קיצו� הירק למקטעי� קטני� חוש� את ה	וכרי� הנמצאי� בקני� ובעלי� 

ומשפר את קצב ואיכות ההחמצה. 

במכבשי� העגולי� מהדור החדש הוכנ	ו שיפורי� רבי� הכוללי� ממעכי�, 
	כיני קיצו� ודחי	ות חבילות גבוהה יותר. יש לציי�, שאור� המקטעי� של 
הירק המקוצ� בקומביי� ירק ה� כ-2.5 עד 5 	"מ ובמכבשי� בד"כ ה� אינ� 
קצרי� מ-10 	"מ. בהתבוננות (לא בדיקה מדעית) בחבילות עגלות שנכבשו 
במכבשי� חדשי� באירופה אור� המקטעי� היה בי� 10 ל-15 	"מ ואיכות 

החומר המוחמ� נראה והריח טוב.

גידולים גבוהי קומה
משיטות  אחת  בכל  הול�  פתרו�  לה�  נמצא  לא  הדברי�, שבינתיי�  אחד 
הכבישה מרובעת או עגולה, הוא קציר וכבישה של גידולי� גבוהי קומה כגו� 
תיר	, 	ורגו� וכדומה. נית� כביכול, לקצור בקומביי� ירק שיקצ� את החומר 
על הקרקע  באומני�  יטיל את החומר הצמחי המקוצ�  קטני�,  למקטעי� 
זו אחוזי הפחת בשדה  ייא	� ע"י המכבש. נראה לי שבשיטה  ולאחר מכ� 
יהיו גבוהי� מאד בגלל החתיכות הקצרות או לחלופי� שהמכבש יעלה עפר, 

דבר שיפגע בהחמצה (ככל הידוע לי דברי� אלה לא נבדקו).

בעיה נו	פת היא חו	ר הומוגניות בי� החבילות. בזמ� הקציר קצב התייבשות 
הקמה בשטח אינו אחיד. ישנ� קטעי� יבשי� יותר ויבשי� פחות. בחבילות 
ביטוי בחבילות בעלות אחוזי חומר יבש שוני�.  לידי  זה בא  גור�  קטנות 
ואיכותית, א� בחלק מהחבילות  חלק הארי של החבילות ההחמצה טובה 
אחוז החומר היבש הנקצר גובל באיכותו לשחת. בבורות גדולי�, לגור� זה 
בנפח  רטיבות  תנועת  יש  אופקית,  בבורות  שהרבידה  מכיוו�  משני  אפקט 

הבור והכרייה היא אנכית. מכלול גורמי� אלה מביאי� ליתר הומוגניות של 
גבוהה  חשיבות  ולדבר  התחמי�  מבורות  החיי�  לבעלי  המ	ופק  התחמי� 

מאד ברפתות עתירות חלב. 

בלילי�  או  תחמיצי�  להכי�  "ני	יונות"  באר�  נעשו  האחרונות  בשני� 
בחבילות. חלק מפעילות זו היה מוצלח, א� היו ג� כישלונות שנבעו מחו	ר 
ידע, דבר המחייב התאמת הטכנולוגיה והכלי� לתנאי האר�. לא יהיה נכו� 
מבחינתי לדחות טכנולוגיות אלה על ה	� בגלל הצלחות מוגבלות או חבלי 

לידה כושלי�.

סיכום
מטרת המאמר לחשו� את הקורא לטכנולוגיות חדשות לשימור מזו� לבעלי 

חיי�.
מ	פוא ג	  לשימור  באר�  משתמשי�  הטכנולוגיה שבה  נכתב,  שכבר  כפי 
באר�, היא תוצאה של פיתוח וני	יו� מצטבר של שני� רבות. איני חושב 
שנכו� יהיה לנהוג כדברי חכמי� "יש� בפני חדש תוציאו" ולשנות את שיטת 
התחמי�  בורות  קיימי�  עוד  כל  היו�,  הנהוגי�  הג	י�  המזונות  שימור 

והמתבני� במרכזי המזו� השוני�.

תנאי  ה�  האר�  לתנאי  והתאמת�  בחינת�  החדשות  הטכנולוגיות  הכרת 
טר�  רבות  בעיות  במאמר,  שנכתב  כפי  אלה.  שיטות  יישו�  לפני  הכרחי 
מצאו את פתרונ� ומחייבות יוזמה למחקר על מנת לתת מענה מעשי וכלכלי 

לבעיות אלה.
מקוצ�  צמחי  חומר  הדוח	ת  המכונה  את  לייבא  היו�  כבר  רצוי  לדעתי, 
ליצירת תחמיצי� בשרוולי� ארוכי�. שיטה זו בעיקרה מושתתת על קציר 

והובלה המקובלי� אצלנו והשינוי הוא רק בשלב השימור ה	ופי. 

ושחתות  תחמיצי�  הכנת  של  הטכנולוגיות  את  ולהתאי�  לשפר  במקביל, 
בשטח,  יישומו  עד  הנושא  בחינת  פל	טיק.  ביריעות  העטופות  בחבילות 
ופיתוח  תצפיות  מחקרי�,  הציוד,  ברכישת  ההשקעה  עידוד  מחייבי� 
קטנות  בחבילות  תחמיצי�  יצירת  האר�.  לתנאי  הטכנולוגיה  להתאמת 
עשויה לתת מענה לרפתות קטנות, לניוד תחמיצי� למרחקי� גדולי� תו� 

 .שמירה על איכות התחמי� וכ� מענה טוב למגדלי הצא� והעזי�

בחינתם  החדשות  הטכנולוגיות  הכרת 
הכרחי  תנאי  הם  הארץ,  לתנאי  והתאמתם 

לפני יישום שיטות אלה

8. אחסון חבילות ע"י הרפת 7. אסיף החבילות בשדה והעמסתם על עגלה ייעודית

����� ������-������� ��������.indd   74 11/2/13   6:11 M



יבוא, שיווק והפצה של חומרי גלם להזנת מעלי גירה ובעלי כנף•	

שיווק מוצרי ADM בארץ•	

שירות עיבוד לגרעינים במתקנים המובילים בארץ•	

מתקן טיפול בזבל עופות להזנת מעלי גירה בשיטת התסיסה האירובית•	

הדרכה מקצועית על ידי תזונאי מעלי�גירה � שמעון אופיר•	

מערכת אינטרנטית מוגנת סיסמא ושם משתמש, למידע דיסקרטי על הזמנות הלקוחות במרכזי תעשיות

chen@inducen.com • 054�4218018 :חן כהן � צוות חן
yosi@inducen.com • 054�4387171 :יוסי בן אשר � צוות יוסי � צפון

iftach@inducen.com • 054�4205080 :יפתח נשרי � צוות יפתח � דרום
Shimon@inducen.com • 054�4637064 :תזונאי מעלי גירה � שמעון אופיר

שד' מנחם בגין 5, ת.ד.34, בית דגן 5020000 •	טלפון: 03�9775070 •	פקס: 03�9775080 

www.industries-centers.co.il  :אתר האינטרנט שלנו

����� ������-��� 366.indd   1 1 /31/13   3:23 M

7 4

בחבילות. מ	פר אנשי מקצוע האמוני� על יצירת תחמיצי� טועני� שג� 
קיצו� הירק למקטעי� קטני� חוש� את ה	וכרי� הנמצאי� בקני� ובעלי� 

ומשפר את קצב ואיכות ההחמצה. 

במכבשי� העגולי� מהדור החדש הוכנ	ו שיפורי� רבי� הכוללי� ממעכי�, 
	כיני קיצו� ודחי	ות חבילות גבוהה יותר. יש לציי�, שאור� המקטעי� של 
הירק המקוצ� בקומביי� ירק ה� כ-2.5 עד 5 	"מ ובמכבשי� בד"כ ה� אינ� 
קצרי� מ-10 	"מ. בהתבוננות (לא בדיקה מדעית) בחבילות עגלות שנכבשו 
במכבשי� חדשי� באירופה אור� המקטעי� היה בי� 10 ל-15 	"מ ואיכות 

החומר המוחמ� נראה והריח טוב.

גידולים גבוהי קומה
משיטות  אחת  בכל  הול�  פתרו�  לה�  נמצא  לא  הדברי�, שבינתיי�  אחד 
הכבישה מרובעת או עגולה, הוא קציר וכבישה של גידולי� גבוהי קומה כגו� 
תיר	, 	ורגו� וכדומה. נית� כביכול, לקצור בקומביי� ירק שיקצ� את החומר 
על הקרקע  באומני�  יטיל את החומר הצמחי המקוצ�  קטני�,  למקטעי� 
זו אחוזי הפחת בשדה  ייא	� ע"י המכבש. נראה לי שבשיטה  ולאחר מכ� 
יהיו גבוהי� מאד בגלל החתיכות הקצרות או לחלופי� שהמכבש יעלה עפר, 

דבר שיפגע בהחמצה (ככל הידוע לי דברי� אלה לא נבדקו).

בעיה נו	פת היא חו	ר הומוגניות בי� החבילות. בזמ� הקציר קצב התייבשות 
הקמה בשטח אינו אחיד. ישנ� קטעי� יבשי� יותר ויבשי� פחות. בחבילות 
ביטוי בחבילות בעלות אחוזי חומר יבש שוני�.  לידי  זה בא  גור�  קטנות 
ואיכותית, א� בחלק מהחבילות  חלק הארי של החבילות ההחמצה טובה 
אחוז החומר היבש הנקצר גובל באיכותו לשחת. בבורות גדולי�, לגור� זה 
בנפח  רטיבות  תנועת  יש  אופקית,  בבורות  שהרבידה  מכיוו�  משני  אפקט 

הבור והכרייה היא אנכית. מכלול גורמי� אלה מביאי� ליתר הומוגניות של 
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מאד ברפתות עתירות חלב. 

בלילי�  או  תחמיצי�  להכי�  "ני	יונות"  באר�  נעשו  האחרונות  בשני� 
בחבילות. חלק מפעילות זו היה מוצלח, א� היו ג� כישלונות שנבעו מחו	ר 
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סיכום
מטרת המאמר לחשו� את הקורא לטכנולוגיות חדשות לשימור מזו� לבעלי 

חיי�.
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והמתבני� במרכזי המזו� השוני�.
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 .שמירה על איכות התחמי� וכ� מענה טוב למגדלי הצא� והעזי�

בחינתם  החדשות  הטכנולוגיות  הכרת 
הכרחי  תנאי  הם  הארץ,  לתנאי  והתאמתם 

לפני יישום שיטות אלה

8. אחסון חבילות ע"י הרפת 7. אסיף החבילות בשדה והעמסתם על עגלה ייעודית
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בטיחות בעבודה 
עם בע"ח

אנשים לא מעריכים שבע"ח שלהם מהווים מקור לסכנה. עם זאת, רבים הם פציעות ומקרי המוות בתחום 
כללי  מביא  רייך  איתמר  חיים.  לבעלי  הקשורות  מתאונות  כתוצאה  שנה,  מדי  שמתרחשים  החקלאות, 

זהירות ועבודה עם בעלי החיים ברפת

בטיחות

שונות ב טיפול  ושיטות  חקלאית  התמחות  ישנה  האחרונות,  שני� 
בבעלי חיי�.

לעובדי�  ויעילה,  הכרחית  לבטיחות,  המודעות  את  הופ�  העדרי�  גודל 
במשק החקלאי.

בעלי חיים: עד כמה אתה מכיר אותם?
כל מי שעובד ע� בעלי חיי�, מבי� שיש לכל חיה התנהגות משלה. חושי 
שונה  בצורה  דברי�  אות�  רואי�  וה�  רבה  במידה  נבדלי�  המשק  חיות 
מאוד! לדוגמה, לפרה יש ראייה פנורמית. תנועה מהירה מאחוריה עשויה 

להפחיד אותה ויש 	יכוי שתנועה בחזית בכלל לא תראה.

חיות המשק רואות דברי� שונה מבני אד�. יש לה� קושי לשפוט מרחקי�. 
ועצבניי�,  	רבניי�  לעתי�,  ה�  חיי�  בעלי  מדוע  מ	בירי�  אלה  גורמי� 

במיוחד ב	ביבה לא מוכרת.

שלנו  צלילי� שהאוזניי�  לזהות  יכולי�  ה�  יתר.  רגישות  יש  חיי�  לבעלי 
לא יכולות לשמוע. רעש חזק מפחיד את בעלי החיי�, מחקרי� הוכיחו כי 

תדירות גבוהה ממש הכאיבה לבעל החי.
בתכנו�  בבטחה.  לעבוד  כדי  חיונית  היא  בבע"ח  המאפייני�  של  הערכה 

מתקני בעלי חיי� יש לקחת בחשבו� תכונות אלו.

מתקנים לבעלי חיים
מתקני� וציוד לקוי יכולי� לגרו� לפציעות בעלי חיי� ובני אד�. זה יכול 

להיות ג� הפ	ד כלכלי ניכר למשק.

תכנו� מוקד�, השקעות במתקני� חדשי� ושימת לב להתרחבות עתידית, 
יכולי� ל	פק בטיחות לעובדי� ולבעלי החיי�. יש להשתמש ביוע� בטיחות 
מבני�  של  בתכנו�  ל	ייע  שיכולי�  מבני�,  חקלאות  ובמהנד	י  בעבודה 

חדשי� או שיפו� הקיימי�.

אדם.  מבני  שונה  רואות דברים  המשק  חיות 
אלה  גורמים  מרחקים.  לשפוט  קושי  להן  יש 
לעתים,  הם  חיים  בעלי  מדוע  מסבירים 

סרבניים ועצבניים

הרמת רגל על ידי חבל וכף טרקטור

איתמר רייך � יועץ בטיחות בעבודה ובחקלאות
itamar.reich@gmail.com

מושב עי�-ורד ת.ד 186 מיקוד 40696 טלפק�. 09-7962387, נייד: 052-3383005

שאל את הפרות ברפתות: 
שביל החלב - כפר ויתקין 

חוות השחפים 
רגבה 

בית-אלפא
משק יוקר - יוקנעם

נווה-אור
מיזרע

רוזנברג - כפר ידידיה
אמטו - בורגתא

גרופית
דורי מרקס - פארן

עין-חרוד
תל-יוסף
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לב  לתשומת  ראויי�  אזורי�  כמה  להל� 
מיוחדת בעת תכנו� מתקני� לבעלי חיי�:

אחד  ה�  לקויי�  והליכה  דריכה  משטחי   
של  ולנפילה  להחלקה  העיקריי�  גורמי� 
אמריקאי  מחקר  אד�.  ובני  חיי�  בעלי 
היוו  הנפילות  כי  מצא  לאחרונה  שנער� 
הקשורות  התאונות  מכלל  אחוזי�   18

לעבודה ע� בעלי חיי�. 
מחומר  להיות  צריכי�  העבודה  משטחי   
צריכה  הבטו�  רצפת  בטו�.  רצוי  אטו�, 
החלקות  למנוע  כדי  מחו	פ	ת  להיות 

בתנאי� רטובי�. 
צריכי�  מעברי�,  כגו�  תעבורה,  אזורי   
צריכי�  עבודה  משטחי  מחורצי�.  להיות 
להיות בנויי� באופ� כזה, שהמי� יכולי� 

להתנקז ממנו בקלות. 
חשובי�  ושערי�,  רי	ו�  מתקני  עולי�,   
וחשוב  ביותר בכל מתק� של בעלי חיי�, 
בכוח  לעמוד  כדי  חזקי�  מ	פיק  שיהיו 
של בעל החי. יש מגוו� רחב של חומרי� 
חוזק  הוא  המפתח  כי  לזכור  יש  זמיני�; 

ועמידות. 
תאורה ב	ביבת בעלי חיי� צריכה להיות טובה ותקינה. כתמי� וצללי�   
בהירי� או חשוכי� נוטי� לעורר פחד וחשש, במיוחד בצפיפות. בעלי 
הפו�.  מואר מאשר  לאזור  חשו�  מאזור  יותר  בקלות רבה  יעברו  חיי� 

משטחי דריכה והליכה לקויים הם אחד גורמים 
חיים  בעלי  של  ולנפילה  להחלקה  העיקריים 

ובני אדם

בדוק כמה עגלים רכים יש במרבץ הטובעני
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לב  לתשומת  ראויי�  אזורי�  כמה  להל� 
מיוחדת בעת תכנו� מתקני� לבעלי חיי�:

אחד  ה�  לקויי�  והליכה  דריכה  משטחי   
של  ולנפילה  להחלקה  העיקריי�  גורמי� 
אמריקאי  מחקר  אד�.  ובני  חיי�  בעלי 
היוו  הנפילות  כי  מצא  לאחרונה  שנער� 
הקשורות  התאונות  מכלל  אחוזי�   18

לעבודה ע� בעלי חיי�. 
מחומר  להיות  צריכי�  העבודה  משטחי   
צריכה  הבטו�  רצפת  בטו�.  רצוי  אטו�, 
החלקות  למנוע  כדי  מחו	פ	ת  להיות 

בתנאי� רטובי�. 
צריכי�  מעברי�,  כגו�  תעבורה,  אזורי   
צריכי�  עבודה  משטחי  מחורצי�.  להיות 
להיות בנויי� באופ� כזה, שהמי� יכולי� 

להתנקז ממנו בקלות. 
חשובי�  ושערי�,  רי	ו�  מתקני  עולי�,   
וחשוב  ביותר בכל מתק� של בעלי חיי�, 
בכוח  לעמוד  כדי  חזקי�  מ	פיק  שיהיו 
של בעל החי. יש מגוו� רחב של חומרי� 
חוזק  הוא  המפתח  כי  לזכור  יש  זמיני�; 

ועמידות. 
תאורה ב	ביבת בעלי חיי� צריכה להיות טובה ותקינה. כתמי� וצללי�   
בהירי� או חשוכי� נוטי� לעורר פחד וחשש, במיוחד בצפיפות. בעלי 
הפו�.  מואר מאשר  לאזור  חשו�  מאזור  יותר  בקלות רבה  יעברו  חיי� 

משטחי דריכה והליכה לקויים הם אחד גורמים 
חיים  בעלי  של  ולנפילה  להחלקה  העיקריים 

ובני אדם

בדוק כמה עגלים רכים יש במרבץ הטובעני
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חיי�  בעלי  של  בפריו�  תפקיד  לשחק  עשוי  תאורה  של  זמ�  ומש�  	וג 
מ	וימי�.

הרחקת ציוד ומפגעי� בשטח היא חלק חשוב לבע"ח ולעובדי המשק.  
בשל ה	כנות הרבות, יש לבדוק באופ� קבוע את כל הנקודות הרופפות   
מעקות  להחלי�  יש  לפגוע.  או  לצבוט,  שיכולי�,  שחוקי�  תפ	י�  או 
מעוגני�  להיות  צריכי�  ניידי�  מתקני�  שבורי�.  שערי�  או  חלשי� 

היטב לקרקע לפני השימוש.

גורמי אנוש בטיפול בבעלי החיים
ני	יו� מעשי הוא המורה הטוב ביותר לטיפול בטוח בבעלי חיי�. חקלאי� 
שטיפלו בבע"ח על פני תקופה ארוכה של זמ�, פיתחו "תחושה" של הבנה 
במידה  משתנות,  טיפול  שיטות  שלה�.  ולהרגלי�  החיי�  לבעלי  ורגישות 

רבה, בי� 	וגי� שוני� של בעלי חיי� במשק.

כללים מקובלים לעבודה עם כל בעל חיים:
יש להיות רגוע ומכוו�, כי רוב בעלי החיי� יגיבו לשגרה.  

יש להכריז על הנוכחות של� מבעוד מועד בהתקרבות� לבעלי חיי�, כדי   
למנוע בהלה.

יש להימנע מתנועות מהירות או מרעשי�.  
יש להיות 	בלני; לא לדרב� בעל חיי� כאשר אי� לו לא� להתקד�.  

יש לגעת בעדינות ובזהירות בבעלי חיי� - לא דוחפי�, לא מכי� ולא   
צועקי�.

יש לתכנ� ולדאוג לדר� מילוט בעת עבודה ע� בעלי חיי� .  
יש לשמור על בריאות והיגיינה:  

במיוחד  טוב,  חי  משק  ניהול  של  חיוני  חלק  היא  החיי�  בעלי  בריאות   
במערכות כליאה, שבה� הצפיפות יכולה להשפיע על התפשטות מחלות 
חשובה.  כמוב�  היא  ויבשה  נקייה  	ביבה  של  תחזוקה  רבה.  במהירות 

מ	פר גורמי� אחרי� חיוניי� ג� ה� לבריאות בעלי החיי�.

אוורור - יש לשמור על מניעת אבק מרבית. תרביות שונות עשויות להיות 
נוכחות בהזנה; אלה יכולות לגרו� לבעיות נשימה, כמו ג�, בעיות במערכת 

העיכול. כל ההזנות צריכי� להיבדק בזהירות לפני שיינתנו לבעלי חיי�. 
מ	פר הגזי� הקשורי� במשק החקלאי יכול להשפיע על הבריאות של בעלי 
יכולי� להיות מזיקי� לבריאות א� האוורור  ועובדי המשק. גזי זבל  חיי� 
 (NO2) וממגורות (H2S) אינו תקי�. גזי� הקשורי� למערכות דש� נוזליות

היו אחראי� למות� של בעלי חיי� רבי�. 
לטיפול  ויעזרו  החיי�  בעלי  תנועת  על  יקלו  יבשי�  תנאי 	ביבה   - ריפוד 

בה�.

סימון שילוט, הוראות עבודה ואזהרות
יש לתלות גיליונות בטיחות של גז, תחמי�, זבל, חומרי ניקוי ותרופות. יש 

ל	מ� 	כנות במשק החקלאי לעובדי המקו� ולנותני השירות.

אנשי משק רבי� הפכו וטרינרי� חובבי�. תופעה - עובדי המשק מ	פקי� 
אנטיביוטיקה ותרופות אחרות באופ� קבוע לבעלי החיי� שלה�. 

באופ� כללי א	ור, אלא א� אתה תחת פיקוחו של רופא וטרינר מו	מ�. 
יש לשמור תרופות בעלי חיי� במקרר, מכשירי� כגו� מזרקי� ומחטי� יש 

לנקות למצב 	טרילי.

איומים על בני אדם
שיכולות  מחלות  אד�.  בבני  למחלה  מקור  להוות  יכולי�  החיי�  בעלי  כל 
כלבת  למשל   . z o o n o s e s מכונות  ואד�  חיי�  בעלי  בי�  מועברות  להיות 
יכול  והוא  המרכזית  העצבי�  מערכת  על  משפיע  הזה  הקטלני  הווירו	   -
להיות מועבר על ידי רוק של בעל חיי� נגועי�, באמצעות נשיכה או מגע ע� 
פצע חשו�. חי	ו� נרחב של חיות המחמד הפחיתה במידה ניכרת את 	כנת 
קרבת�  בשל  יותר  גדול  ב	יכו�  נמצאי�  המשק  עובדי  זאת,  ע�  הכלבת. 
אולי  חריג.  באופ�  שמתנהג  בע"ח  כדי לבחו�  לווטרינר  לקרוא  יש  לחיות. 

הוא ננש� על ידי בעל חיי� שאתה חושד כי הוא נגוע בכלבת.
ישנ� zoonoses אחר המשפיעי� על בני אד�. ע� זאת, צעדי מניעה, כגו� 
שמירה על מתקני בעלי חיי� נקיי�, בדיקות וחי	וני�, ושיטות 	ניטריות 

בטיפול בבעלי החיי� והמוצרי�, יעשו הרבה כדי למנוע את ה	כנה.

ציוד מגן אישי
מג�  לידיי�, משקפי  מג�  לרגלי�,  מג�  כמו:  מג� אישי  בציוד  יש להשתמש 

ומג� שמיעה.
נעלי בטיחות או מגפיי�, צריכי� להיות חלק מציוד מג� אישי. 

שאיבה ואוורור טובי� י	ירו את רוב האבקות והחלקיקי� הקשורי� לבעלי 
לעתי�,  שיכולי�,  והחבלות  החתכי�  רוב  את  לח	ל  יעזרו  כפפות  חיי�. 
להיות  צריכי�  גומי חד פעמיות  כפפות  חיי�.  בבעלי  טיפול  להיגר� בעת 

מותאמי� לטיפול בבעלי חיי�.

ניהול משק כלכלי ובטוח
ניהול משק בצורה בטיחותית טובה חיוני מאד!!!, לא רק לביטחו� האישי 

של�, אלא ג� לבריאות� ולרווחת� של בע"ח.
יש לכבד את כל בעלי החיי�. בדר� כלל אי� לה� כוונת תקיפה או רצו�   

לפגוע ב� בכוונה, אבל הגודל והנפח עלול להיות מ	וכ�.
שמור על ילדי� מבעלי החיי�, במיוחד באזורי טיפול בבעלי חיי�.  

כני	ת� של מבקרי�.  לה	דיר את  או  להגביל  יש  חיי�,  בעלי  בריאות   
אנשי מכירות ושירות יכולי� להביא מחלות ממשקי� אחרי�.

יש להיות רגוע ומכוו� בעבודה של� ע� בעלי חיי�.   
בעלי חיי� ממי� זכר יכולי� להיות מ	וכני� ביותר. יש להכי� מתקני�   

מיוחדי� לבעלי חיי� אלה, ויש לנקוט זהירות יתר בעת הטיפול עמ�.
שכעת  חיה  על  הגנה  בעת  אגר	יבי�  להיות  נוטי�  החיי�  בעלי  רוב   

נולדה, להיות זהיר במיוחד ב	ביבת חיות שזה עתה נולדו.
משטחי  רי	ו�.  מתקני  עולי�,  מרזבי�,  טוב.  במצב  מתקני�  על  שמור   

עבודה, גדרות ורמפות יש לתחזק באופ� קבוע.
בורות וברכות חיצוניות צריכי� להיות מגודרות ומשולטות.  

כלכלית  בצורה  המשק  ניהול  בי�  ורצי�  ישיר  קשר  יש  למדי�  שאנו  כפי 
 .וטובה ובי� שמירה על בטיחות העובדי� ונותני השירות במשק

עבודה בבטחה!

אין  כלל  בדרך  החיים.  בעלי  כל  את  לכבד  יש 
להם כוונת תקיפה או רצון לפגוע בך בכוונה, 

אבל הגודל והנפח עלול להיות מסוכן
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חיי�  בעלי  של  בפריו�  תפקיד  לשחק  עשוי  תאורה  של  זמ�  ומש�  	וג 
מ	וימי�.

הרחקת ציוד ומפגעי� בשטח היא חלק חשוב לבע"ח ולעובדי המשק.  
בשל ה	כנות הרבות, יש לבדוק באופ� קבוע את כל הנקודות הרופפות   
מעקות  להחלי�  יש  לפגוע.  או  לצבוט,  שיכולי�,  שחוקי�  תפ	י�  או 
מעוגני�  להיות  צריכי�  ניידי�  מתקני�  שבורי�.  שערי�  או  חלשי� 

היטב לקרקע לפני השימוש.

גורמי אנוש בטיפול בבעלי החיים
ני	יו� מעשי הוא המורה הטוב ביותר לטיפול בטוח בבעלי חיי�. חקלאי� 
שטיפלו בבע"ח על פני תקופה ארוכה של זמ�, פיתחו "תחושה" של הבנה 
במידה  משתנות,  טיפול  שיטות  שלה�.  ולהרגלי�  החיי�  לבעלי  ורגישות 

רבה, בי� 	וגי� שוני� של בעלי חיי� במשק.

כללים מקובלים לעבודה עם כל בעל חיים:
יש להיות רגוע ומכוו�, כי רוב בעלי החיי� יגיבו לשגרה.  

יש להכריז על הנוכחות של� מבעוד מועד בהתקרבות� לבעלי חיי�, כדי   
למנוע בהלה.

יש להימנע מתנועות מהירות או מרעשי�.  
יש להיות 	בלני; לא לדרב� בעל חיי� כאשר אי� לו לא� להתקד�.  

יש לגעת בעדינות ובזהירות בבעלי חיי� - לא דוחפי�, לא מכי� ולא   
צועקי�.

יש לתכנ� ולדאוג לדר� מילוט בעת עבודה ע� בעלי חיי� .  
יש לשמור על בריאות והיגיינה:  

במיוחד  טוב,  חי  משק  ניהול  של  חיוני  חלק  היא  החיי�  בעלי  בריאות   
במערכות כליאה, שבה� הצפיפות יכולה להשפיע על התפשטות מחלות 
חשובה.  כמוב�  היא  ויבשה  נקייה  	ביבה  של  תחזוקה  רבה.  במהירות 

מ	פר גורמי� אחרי� חיוניי� ג� ה� לבריאות בעלי החיי�.

אוורור - יש לשמור על מניעת אבק מרבית. תרביות שונות עשויות להיות 
נוכחות בהזנה; אלה יכולות לגרו� לבעיות נשימה, כמו ג�, בעיות במערכת 

העיכול. כל ההזנות צריכי� להיבדק בזהירות לפני שיינתנו לבעלי חיי�. 
מ	פר הגזי� הקשורי� במשק החקלאי יכול להשפיע על הבריאות של בעלי 
יכולי� להיות מזיקי� לבריאות א� האוורור  ועובדי המשק. גזי זבל  חיי� 
 (NO2) וממגורות (H2S) אינו תקי�. גזי� הקשורי� למערכות דש� נוזליות

היו אחראי� למות� של בעלי חיי� רבי�. 
לטיפול  ויעזרו  החיי�  בעלי  תנועת  על  יקלו  יבשי�  תנאי 	ביבה   - ריפוד 

בה�.

סימון שילוט, הוראות עבודה ואזהרות
יש לתלות גיליונות בטיחות של גז, תחמי�, זבל, חומרי ניקוי ותרופות. יש 

ל	מ� 	כנות במשק החקלאי לעובדי המקו� ולנותני השירות.

אנשי משק רבי� הפכו וטרינרי� חובבי�. תופעה - עובדי המשק מ	פקי� 
אנטיביוטיקה ותרופות אחרות באופ� קבוע לבעלי החיי� שלה�. 

באופ� כללי א	ור, אלא א� אתה תחת פיקוחו של רופא וטרינר מו	מ�. 
יש לשמור תרופות בעלי חיי� במקרר, מכשירי� כגו� מזרקי� ומחטי� יש 

לנקות למצב 	טרילי.

איומים על בני אדם
שיכולות  מחלות  אד�.  בבני  למחלה  מקור  להוות  יכולי�  החיי�  בעלי  כל 
כלבת  למשל   . z o o n o s e s מכונות  ואד�  חיי�  בעלי  בי�  מועברות  להיות 
יכול  והוא  המרכזית  העצבי�  מערכת  על  משפיע  הזה  הקטלני  הווירו	   -
להיות מועבר על ידי רוק של בעל חיי� נגועי�, באמצעות נשיכה או מגע ע� 
פצע חשו�. חי	ו� נרחב של חיות המחמד הפחיתה במידה ניכרת את 	כנת 
קרבת�  בשל  יותר  גדול  ב	יכו�  נמצאי�  המשק  עובדי  זאת,  ע�  הכלבת. 
אולי  חריג.  באופ�  שמתנהג  בע"ח  כדי לבחו�  לווטרינר  לקרוא  יש  לחיות. 

הוא ננש� על ידי בעל חיי� שאתה חושד כי הוא נגוע בכלבת.
ישנ� zoonoses אחר המשפיעי� על בני אד�. ע� זאת, צעדי מניעה, כגו� 
שמירה על מתקני בעלי חיי� נקיי�, בדיקות וחי	וני�, ושיטות 	ניטריות 

בטיפול בבעלי החיי� והמוצרי�, יעשו הרבה כדי למנוע את ה	כנה.

ציוד מגן אישי
מג�  לידיי�, משקפי  מג�  לרגלי�,  מג�  כמו:  מג� אישי  בציוד  יש להשתמש 

ומג� שמיעה.
נעלי בטיחות או מגפיי�, צריכי� להיות חלק מציוד מג� אישי. 

שאיבה ואוורור טובי� י	ירו את רוב האבקות והחלקיקי� הקשורי� לבעלי 
לעתי�,  שיכולי�,  והחבלות  החתכי�  רוב  את  לח	ל  יעזרו  כפפות  חיי�. 
להיות  צריכי�  גומי חד פעמיות  כפפות  חיי�.  בבעלי  טיפול  להיגר� בעת 

מותאמי� לטיפול בבעלי חיי�.

ניהול משק כלכלי ובטוח
ניהול משק בצורה בטיחותית טובה חיוני מאד!!!, לא רק לביטחו� האישי 

של�, אלא ג� לבריאות� ולרווחת� של בע"ח.
יש לכבד את כל בעלי החיי�. בדר� כלל אי� לה� כוונת תקיפה או רצו�   

לפגוע ב� בכוונה, אבל הגודל והנפח עלול להיות מ	וכ�.
שמור על ילדי� מבעלי החיי�, במיוחד באזורי טיפול בבעלי חיי�.  

כני	ת� של מבקרי�.  לה	דיר את  או  להגביל  יש  חיי�,  בעלי  בריאות   
אנשי מכירות ושירות יכולי� להביא מחלות ממשקי� אחרי�.

יש להיות רגוע ומכוו� בעבודה של� ע� בעלי חיי�.   
בעלי חיי� ממי� זכר יכולי� להיות מ	וכני� ביותר. יש להכי� מתקני�   

מיוחדי� לבעלי חיי� אלה, ויש לנקוט זהירות יתר בעת הטיפול עמ�.
שכעת  חיה  על  הגנה  בעת  אגר	יבי�  להיות  נוטי�  החיי�  בעלי  רוב   

נולדה, להיות זהיר במיוחד ב	ביבת חיות שזה עתה נולדו.
משטחי  רי	ו�.  מתקני  עולי�,  מרזבי�,  טוב.  במצב  מתקני�  על  שמור   

עבודה, גדרות ורמפות יש לתחזק באופ� קבוע.
בורות וברכות חיצוניות צריכי� להיות מגודרות ומשולטות.  

כלכלית  בצורה  המשק  ניהול  בי�  ורצי�  ישיר  קשר  יש  למדי�  שאנו  כפי 
 .וטובה ובי� שמירה על בטיחות העובדי� ונותני השירות במשק

עבודה בבטחה!

אין  כלל  בדרך  החיים.  בעלי  כל  את  לכבד  יש 
להם כוונת תקיפה או רצון לפגוע בך בכוונה, 

אבל הגודל והנפח עלול להיות מסוכן
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חוקר מקורי במדעי הבקר
45 שנים לפועלו של פרופ' אפרים מלץ

פרגון נפלא של פרופ' אייזינבוד לד"ר אפרים מלץ שפרש לגמלאות ממכון וולקני.
אנחנו מצטרפים לסקירת פועלו של אפרים ולאיחולים להמשך דרכו המקצועית

בשדה המחקר

כרתי את אפרי� לפני 40 שנה. צעיר ה
עתה  זה  הליכות.  ונעי�  מוכשר 
בפיזיולוגיית   P H D התואר  אז  לו  הוענק 
בעלי חיי� מטע� אוניבר	יטת תל אביב. 
וייצור  "לקטציה  היה  שלו  התיזה  נושא 
יעל  בדואית,  עז  מדבריי�:  גרה  במעלי 
במדבר  רבי�  ימי�  בילה  כ�  לש�  וצבי". 
	יני בחוקרו את תנובת החלב של העזי� 
יכולת�  	וד  ואת  השחורות  הבדואיות 
למלא את צורכי ולדותיה� בתנאי אקלי� קיצוניי�. לאחר שנתיי� השתלמות 
בפיזיולוגיה של לקטציה התקבל אפרי�, בשנת  דוקטורט ב	קוטלנד  פו	ט 
"כזרוע הפיזיולוגית"  וולקני  להנד	ה חקלאית במרכז  1983, לעבודה במכו� 
ההנד	ית",  "הזרוע   - השלו�  עליו  שגיא  ר�  פרופ'  של  פעילותו  להשלמת 
להקמת היחידה לזואוטכנולוגיה . הוא היה הפיזיולוג היחידי בצוות המכו�. 
וההצעות  ההמצאות  של  יישומ�  אפשרויות  ולבדוק  ליזו�  היה  תפקידו 

ההנד	יות ושיטות ממשק בתנאי� המעשיי� של משקי הבקר באר�.
מאז, אפרי� יז� והשתת� בפיתוח חיישני� וגישות ממשק שונות ומגוונות. 
שקילה  פיתח  אפרי�,  בהשתתפות  פייפר,  אורי  המהנד	  ה-80  בשנות 
אוטומטית של פרות בהליכה. את אמינות המאזניי� המיוחדי� ואפשרויות 
הקיבוצי�  ברפתות  לראשונה  בדק  אפרי�  ממשק  לצורכי  שלה�  הניצול 

בעלומי�, במשואות יצחק, באפיקי� ובמכו� וולקני. 
בהמש� עבודתו בנושא, הוא ביצע מחקרי� רבי� אודות השינויי� במשקל 
בריאות  בפרות  אחריה,  והבאות  הראשונה  התחלובה  לאור�  הפרות  גו� 
ובמקרי מחלות. חקר את השפעת השינויי� במשקל הפרה לאחר ההמלטה 
המצב  בי�  הקשר  מידת  אחרי  התחקה  ההתעברות;  נתוני  על  והשפעת� 
הגופני למשקל גו� הפרה. תוצאות מחקריו אלה פור	מו בעיקר בכתבי עת 
מקצועיי� בעול� ובאר� וה� מצוטטות בהרחבה על ידי חוקרי� העו	קי� 
השתמשו  ובחו"ל,  באר�  רבי�,  חולבות.  פרות  גו�  משקל  של  בדינמיקה 

ומשתמשי� בשיטת השקילה האוטומטית האמורה.

מד הרביצה
במכו� להנד	ה חקלאית, המהנד	 ניקולאי ליבשי�, בהדרכת אפרי�, פיתח 
בצד הפדומטר הקיי� - מד-רביצה. על 	מ� שילוב מדדי הפעילות והמנוחה 

של הבהמה, הגה אפרי� את רעיו� פיתוח "חייש� התנהגות הפרה". החייש� 
אמור לעקוב אחרי פעילותה וזמני מנוחתה: תכיפות הרביצות ומשכ� וכ� 
את אי הנוחות הכללית שלה. אפרי� ייעד את ביצועי החייש� לשתי מטרות: 
האחת - הערכת רווחת הפרה. כידוע, מש שעות הרביצה של הפרה ביממה   •

הוא אחד ממדדי הרווחה החשובי�. האידאל הוא 14-12 שעות ביממה. 
היישום השני של החייש היא התרעת התקרבות ההמלטה. אפרים מצא   •
הנמדדי� בהתנהגות הפרה  לפני ההמלטה, השינויי�  ש-48-24 שעות 

מ	וגלי� ל	ייע לרפת� לבודד אותה בזמ� הנכו�. 
הרעיונות  את  ג�,  כמו  אפרי�,  של  הרעיו�  את  אימצה  אפימילק  חברת 

המקוריי� האחרי� שלו. 
אב-טיפו	 של "חייש� ההתנהגות" נבנה במכו� לנד	ה חקלאית. המו"פ של 

"אפימילק" שכלל אותו והפכו למוצר מ	חרי הקרוי "פדומטר פליו	"

מד הרכב החלב
בשיתו� חברת צח"מ אפיקי� פיתחו ד"ר זאב שמילובי� ואפרי� את מד 
הרכב החלב המנטר ריכוז שומ�, חלבו� ולקטוז של כל פרה בעדר, תו� כדי 
זרימת החלב במכונת החליבה. חייש� זה פתח אופק חדש למחקר וממשק 

ברפת החלב.
שיטה  דה-פריז  האמריקאי  החוקר  בהשתתפות  אפרי�,  פיתח  לאחרונה, 
(מ"ג)  הגופני  מצבה  של  החוזרת  ההערכות  ביצוע  על  על  מאוד  המקלה 
של הפרה לאור� התחלובה והיובש. המחברי� מצאו שמ	פיק לקבוע את 
המ"ג בשיטה המקובלת, רק פע� אחת, מיד אחרי ההמלטה ובהמש�, נית� 
לחשב את השינויי� במ"ג על פי מודל המנצל את השינויי� הנמדדי� יומית 

במשקל הגו�, תנובת החלב והרכב החלב לאור� התחלובה כולה. 
אפרי� תר� מכישוריו בשטחי� שוני� של ממשק עדר החלב. הוא משתת� 
רבי�.  בי�-לאומיי�  בכנ	י�  ג�,  כמו  באר�,  הבקר  למדעי  בכנ	י�  קבוע 
בנושא  האירופיית  הקהילייה  של  בפרויקטי�  ישראל  את  מייצג  אפרי� 
ממשקית  גישה   - החלב  ברפת  מדייק  ממשק   P R E C IS E  FA R M IN G
וביצוע  התנהגות  נתוני  	מ�  על  האינדיבידואלית  בפרה  המתמקדת 

הנקלטי� בזמ� אמת. 
קצרה היריעה לתאר בכתבה קצרה את כל רעיונותיו ומחקריו המקוריי� 
של אפרי�. השנה פרש אפרי� לגמלאות. נאחל לו בריאות ושני� רבות של 

 .המש� עשייתו היצירתית

פרופ' אליעזר אייזינבוד
eliezera@gmail.com
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פישל הרשקוביץ
ותיק המתכננים בישראל

לאחרונה הלך לעולמו, פישל הרשקוביץ, ותיק המתכננים בישראל, שליווה את הענף שלנו ברוב גלגוליו. 
בן 87 היה במותו ועתיר עשייה מבורכת בתכנון רפת החלב בישראל וגם מחוצה לה.

לזכרו, אנחנו מביאים פעם נוספת, את הריאיון שקיימנו אתו, עם קבלת אות "יקיר הענף" לשנת 2009, 
בהמלצתו של אלון קמה שעבד עמו שנים רבות, בארץ ובעולם

לזכרם

מה חשיבותה של תכנית אב לרפת?
כבר בראשית צעדיי כמתכנ�, הבנתי את חשיבות תכנית האב הכוללת, ולכ� 
למדתי היטב את הנושא. זה הביא אותי לתכנו� פתוח ע� ראייה מתמדת 
ההשקעות  ובגודל  לרשותנו,  העומד  בשטח  התחשבות  עתידי,  לגידול 

הכ	פיות הנדרשות. 
האוכלו	ייה באר� גדלה ואתה עלתה ג� צריכת החלב. זה הביא להתפתחות 
הרפת ולגידול מרשי� של הענ�. רציתי להיות מוכ� ע� אופק תכנוני כדי 

לענות על גידול זה.
של  ל"עיליתה"  נחשבו  ה�  ראש,   200 לגודל  שהגיעו  רפתות  מ	פר  היו 
אב  לתכנית  להיער�  הצעתי  כאשר  ה-200.  מועדו�  לה�  וקראו  הענ� 
חולבי�  "הא�  מציאותי  לא  שאני  לי  אמרו  ראש,  ל-400  כלומר  כפולה, 

את העצי�?" נשאלתי.

יותר  לי  והיו  האב  תכנית  לחשיבות  המודעות  למשקי�  חדרה  הזמ�  ע� 
תומכי� בקרב הכוחות המקצועיי�, לכוו� של תכנית אב רחבה ע� ה	תכלות 

לטווח ארו� וג� לאפשר בנייה בשלבי�.
בדיעבד, הגישה הוכיחה את עצמה, כאשר הרפורמה השתלבה ע� תכניות 
אב קיימות והיה קל יותר לצר� רפת נו	פת או שתיי� לשותפות. ברפורמה 
חולבות,  כ-900  יצרני�,  שלושה  עד  שיתופית  אגודה  להקי�  מותר  היה 

והיו� הגענו כבר לתכנית אב ל-1,200 ראש במ	פר רפתות משותפות.
הרפת.  להתפתחות  מקבילה  הייתה  התכנו�  התפתחות  כוללת,  בראייה 

וגודל  היה שילוב של כלל גידול צריכת החלב ע� התקדמות הטכנולוגיות 
במבני  ובהתא�,  החליבה  קבוצת  בגודל  מתמדת  הגדלה  הייתה  העדרי�. 
גדולי�,  בעלי ה	פקי�  חליבה  מכוני  רדפנו אחרי  והעגלות,  הפרות  שיכו� 

יותר ויותר.

שיכו� בקר באר� ישראל אימ� שיטות שהובאו מאירופה, 
 ?�כיצד התאימו את המבני� לאקלי� ולמזג במזרח התיכו
עלותו  שג�  ביותר,  המוצלח  השיכו�  דג�  אחר  בחיפוש  השני�,  במרוצת 
כל מה שהיה  כמעט את  אימצנו   - ושוני�  דגמי� רבי�  	בירה, התפתחו 

בעול�: 
לאור�  שורות  בשתי  המ	ודרות  קשורות  פרות  ע�  ה"קדומה"  ה	ככה 
זנב לזנב, ע� רווח 1.5 מ' בי� פרה לפרה  ה	ככה, העמדה ראש לראש או 
ניידת (	ככה  והפרדה של צינור בצורת קשת, ע� חליבה ידנית או מכונה 
זו דומה לרוב הרפתות שראינו בשני� האחרונות במזרח אירופה). 	ככה 

מאוד,  טובה  לתוצאה  הביאה  הרפורמה 
הישראלית  הרפת  שיכון  בדגמי  חד  לצמצום 
לשני  הגענו  ערבה).  משקי  כמה  (למעט 
דגמים עיקריים: סככה כוללת בכ�90% מכלל 
הרפתות ומהן חלק עם גג נפתח, וסככות עם 

תאי רביצה, שבהן גם עם חליבה רובוטית

שמיל מעניק פרס הוקרה של רפתני הנגב

יוסי מלול � משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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חוקר מקורי במדעי הבקר
45 שנים לפועלו של פרופ' אפרים מלץ

פרגון נפלא של פרופ' אייזינבוד לד"ר אפרים מלץ שפרש לגמלאות ממכון וולקני.
אנחנו מצטרפים לסקירת פועלו של אפרים ולאיחולים להמשך דרכו המקצועית

בשדה המחקר

כרתי את אפרי� לפני 40 שנה. צעיר ה
עתה  זה  הליכות.  ונעי�  מוכשר 
בפיזיולוגיית   P H D התואר  אז  לו  הוענק 
בעלי חיי� מטע� אוניבר	יטת תל אביב. 
וייצור  "לקטציה  היה  שלו  התיזה  נושא 
יעל  בדואית,  עז  מדבריי�:  גרה  במעלי 
במדבר  רבי�  ימי�  בילה  כ�  לש�  וצבי". 
	יני בחוקרו את תנובת החלב של העזי� 
יכולת�  	וד  ואת  השחורות  הבדואיות 
למלא את צורכי ולדותיה� בתנאי אקלי� קיצוניי�. לאחר שנתיי� השתלמות 
בפיזיולוגיה של לקטציה התקבל אפרי�, בשנת  דוקטורט ב	קוטלנד  פו	ט 
"כזרוע הפיזיולוגית"  וולקני  להנד	ה חקלאית במרכז  1983, לעבודה במכו� 
ההנד	ית",  "הזרוע   - השלו�  עליו  שגיא  ר�  פרופ'  של  פעילותו  להשלמת 
להקמת היחידה לזואוטכנולוגיה . הוא היה הפיזיולוג היחידי בצוות המכו�. 
וההצעות  ההמצאות  של  יישומ�  אפשרויות  ולבדוק  ליזו�  היה  תפקידו 

ההנד	יות ושיטות ממשק בתנאי� המעשיי� של משקי הבקר באר�.
מאז, אפרי� יז� והשתת� בפיתוח חיישני� וגישות ממשק שונות ומגוונות. 
שקילה  פיתח  אפרי�,  בהשתתפות  פייפר,  אורי  המהנד	  ה-80  בשנות 
אוטומטית של פרות בהליכה. את אמינות המאזניי� המיוחדי� ואפשרויות 
הקיבוצי�  ברפתות  לראשונה  בדק  אפרי�  ממשק  לצורכי  שלה�  הניצול 

בעלומי�, במשואות יצחק, באפיקי� ובמכו� וולקני. 
בהמש� עבודתו בנושא, הוא ביצע מחקרי� רבי� אודות השינויי� במשקל 
בריאות  בפרות  אחריה,  והבאות  הראשונה  התחלובה  לאור�  הפרות  גו� 
ובמקרי מחלות. חקר את השפעת השינויי� במשקל הפרה לאחר ההמלטה 
המצב  בי�  הקשר  מידת  אחרי  התחקה  ההתעברות;  נתוני  על  והשפעת� 
הגופני למשקל גו� הפרה. תוצאות מחקריו אלה פור	מו בעיקר בכתבי עת 
מקצועיי� בעול� ובאר� וה� מצוטטות בהרחבה על ידי חוקרי� העו	קי� 
השתמשו  ובחו"ל,  באר�  רבי�,  חולבות.  פרות  גו�  משקל  של  בדינמיקה 

ומשתמשי� בשיטת השקילה האוטומטית האמורה.

מד הרביצה
במכו� להנד	ה חקלאית, המהנד	 ניקולאי ליבשי�, בהדרכת אפרי�, פיתח 
בצד הפדומטר הקיי� - מד-רביצה. על 	מ� שילוב מדדי הפעילות והמנוחה 

של הבהמה, הגה אפרי� את רעיו� פיתוח "חייש� התנהגות הפרה". החייש� 
אמור לעקוב אחרי פעילותה וזמני מנוחתה: תכיפות הרביצות ומשכ� וכ� 
את אי הנוחות הכללית שלה. אפרי� ייעד את ביצועי החייש� לשתי מטרות: 
האחת - הערכת רווחת הפרה. כידוע, מש שעות הרביצה של הפרה ביממה   •

הוא אחד ממדדי הרווחה החשובי�. האידאל הוא 14-12 שעות ביממה. 
היישום השני של החייש היא התרעת התקרבות ההמלטה. אפרים מצא   •
הנמדדי� בהתנהגות הפרה  לפני ההמלטה, השינויי�  ש-48-24 שעות 

מ	וגלי� ל	ייע לרפת� לבודד אותה בזמ� הנכו�. 
הרעיונות  את  ג�,  כמו  אפרי�,  של  הרעיו�  את  אימצה  אפימילק  חברת 

המקוריי� האחרי� שלו. 
אב-טיפו	 של "חייש� ההתנהגות" נבנה במכו� לנד	ה חקלאית. המו"פ של 

"אפימילק" שכלל אותו והפכו למוצר מ	חרי הקרוי "פדומטר פליו	"

מד הרכב החלב
בשיתו� חברת צח"מ אפיקי� פיתחו ד"ר זאב שמילובי� ואפרי� את מד 
הרכב החלב המנטר ריכוז שומ�, חלבו� ולקטוז של כל פרה בעדר, תו� כדי 
זרימת החלב במכונת החליבה. חייש� זה פתח אופק חדש למחקר וממשק 

ברפת החלב.
שיטה  דה-פריז  האמריקאי  החוקר  בהשתתפות  אפרי�,  פיתח  לאחרונה, 
(מ"ג)  הגופני  מצבה  של  החוזרת  ההערכות  ביצוע  על  על  מאוד  המקלה 
של הפרה לאור� התחלובה והיובש. המחברי� מצאו שמ	פיק לקבוע את 
המ"ג בשיטה המקובלת, רק פע� אחת, מיד אחרי ההמלטה ובהמש�, נית� 
לחשב את השינויי� במ"ג על פי מודל המנצל את השינויי� הנמדדי� יומית 

במשקל הגו�, תנובת החלב והרכב החלב לאור� התחלובה כולה. 
אפרי� תר� מכישוריו בשטחי� שוני� של ממשק עדר החלב. הוא משתת� 
רבי�.  בי�-לאומיי�  בכנ	י�  ג�,  כמו  באר�,  הבקר  למדעי  בכנ	י�  קבוע 
בנושא  האירופיית  הקהילייה  של  בפרויקטי�  ישראל  את  מייצג  אפרי� 
ממשקית  גישה   - החלב  ברפת  מדייק  ממשק   P R E C IS E  FA R M IN G
וביצוע  התנהגות  נתוני  	מ�  על  האינדיבידואלית  בפרה  המתמקדת 

הנקלטי� בזמ� אמת. 
קצרה היריעה לתאר בכתבה קצרה את כל רעיונותיו ומחקריו המקוריי� 
של אפרי�. השנה פרש אפרי� לגמלאות. נאחל לו בריאות ושני� רבות של 
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פישל הרשקוביץ
ותיק המתכננים בישראל

לאחרונה הלך לעולמו, פישל הרשקוביץ, ותיק המתכננים בישראל, שליווה את הענף שלנו ברוב גלגוליו. 
בן 87 היה במותו ועתיר עשייה מבורכת בתכנון רפת החלב בישראל וגם מחוצה לה.

לזכרו, אנחנו מביאים פעם נוספת, את הריאיון שקיימנו אתו, עם קבלת אות "יקיר הענף" לשנת 2009, 
בהמלצתו של אלון קמה שעבד עמו שנים רבות, בארץ ובעולם

לזכרם

מה חשיבותה של תכנית אב לרפת?
כבר בראשית צעדיי כמתכנ�, הבנתי את חשיבות תכנית האב הכוללת, ולכ� 
למדתי היטב את הנושא. זה הביא אותי לתכנו� פתוח ע� ראייה מתמדת 
ההשקעות  ובגודל  לרשותנו,  העומד  בשטח  התחשבות  עתידי,  לגידול 

הכ	פיות הנדרשות. 
האוכלו	ייה באר� גדלה ואתה עלתה ג� צריכת החלב. זה הביא להתפתחות 
הרפת ולגידול מרשי� של הענ�. רציתי להיות מוכ� ע� אופק תכנוני כדי 

לענות על גידול זה.
של  ל"עיליתה"  נחשבו  ה�  ראש,   200 לגודל  שהגיעו  רפתות  מ	פר  היו 
אב  לתכנית  להיער�  הצעתי  כאשר  ה-200.  מועדו�  לה�  וקראו  הענ� 
חולבי�  "הא�  מציאותי  לא  שאני  לי  אמרו  ראש,  ל-400  כלומר  כפולה, 

את העצי�?" נשאלתי.

יותר  לי  והיו  האב  תכנית  לחשיבות  המודעות  למשקי�  חדרה  הזמ�  ע� 
תומכי� בקרב הכוחות המקצועיי�, לכוו� של תכנית אב רחבה ע� ה	תכלות 

לטווח ארו� וג� לאפשר בנייה בשלבי�.
בדיעבד, הגישה הוכיחה את עצמה, כאשר הרפורמה השתלבה ע� תכניות 
אב קיימות והיה קל יותר לצר� רפת נו	פת או שתיי� לשותפות. ברפורמה 
חולבות,  כ-900  יצרני�,  שלושה  עד  שיתופית  אגודה  להקי�  מותר  היה 

והיו� הגענו כבר לתכנית אב ל-1,200 ראש במ	פר רפתות משותפות.
הרפת.  להתפתחות  מקבילה  הייתה  התכנו�  התפתחות  כוללת,  בראייה 

וגודל  היה שילוב של כלל גידול צריכת החלב ע� התקדמות הטכנולוגיות 
במבני  ובהתא�,  החליבה  קבוצת  בגודל  מתמדת  הגדלה  הייתה  העדרי�. 
גדולי�,  בעלי ה	פקי�  חליבה  מכוני  רדפנו אחרי  והעגלות,  הפרות  שיכו� 

יותר ויותר.

שיכו� בקר באר� ישראל אימ� שיטות שהובאו מאירופה, 
 ?�כיצד התאימו את המבני� לאקלי� ולמזג במזרח התיכו
עלותו  שג�  ביותר,  המוצלח  השיכו�  דג�  אחר  בחיפוש  השני�,  במרוצת 
כל מה שהיה  כמעט את  אימצנו   - ושוני�  דגמי� רבי�  	בירה, התפתחו 

בעול�: 
לאור�  שורות  בשתי  המ	ודרות  קשורות  פרות  ע�  ה"קדומה"  ה	ככה 
זנב לזנב, ע� רווח 1.5 מ' בי� פרה לפרה  ה	ככה, העמדה ראש לראש או 
ניידת (	ככה  והפרדה של צינור בצורת קשת, ע� חליבה ידנית או מכונה 
זו דומה לרוב הרפתות שראינו בשני� האחרונות במזרח אירופה). 	ככה 

מאוד,  טובה  לתוצאה  הביאה  הרפורמה 
הישראלית  הרפת  שיכון  בדגמי  חד  לצמצום 
לשני  הגענו  ערבה).  משקי  כמה  (למעט 
דגמים עיקריים: סככה כוללת בכ�90% מכלל 
הרפתות ומהן חלק עם גג נפתח, וסככות עם 

תאי רביצה, שבהן גם עם חליבה רובוטית
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ע� ריפוד עמוק, טפחות על מצבור פרש, 	ככת קורלי�, 	ככת תאי רביצה, 
	ככת לכיש, רפת רובוטית ושילוב בי� דגמי� שוני�.

הרפת  שיכו�  בדגמי  חד  לצמצו�  מאוד,  טובה  לתוצאה  הביאה  הרפורמה 
הישראלית (למעט כמה משקי ערבה). הגענו לשני דגמי� עיקריי�: 	ככה 
ו	ככות ע� תאי  גג נפתח,  ומה� חלק ע�  כוללת בכ-90% מכלל הרפתות 

רביצה, שבה� ג� ע� חליבה רובוטית. 

אי� התפתחה ה�ככה הכוללת ומה� המאפייני� שלה?
מי שהגה את הדג� הראשוני של ה	ככה הכוללת "לכיש" היה ישראל גרמ� 
ז"ל מקיבו� כפר-מנח� שהייתה לי זכות לעבוד בשיתו� פעולה אתו. 	ככה 
זו הייתה חד צדדית במקורה. במרוצת השני� פיתחתי דג� זה לדו צדדית. 
ע� התחלת הרפורמה תכננתי, לראשונה, 	ככה דו צדדית ע� 11.5 מ' גובה 
במרכז מעל האבו	 וגובה התחלתי 5 מ' בצדדי�. מטרת הגובה הייתה לתת 
הפרות  מגב  ישירה  קרינה  הרחקת  האבו	,  באזור  אוויר  של  גדולה  מ	ה 

ותנועת אוויר מהירה יותר באזור המשופע.
בקצה ה	ככה מצבור פרש ממדר� הגריפה בנפח הנדרש (מצבור כזה היה ג� 

לפני יותר מ-30 שנה ב	ככה של ישראל גרמ�).
מאז, התחלנו לתכנ� 	ככה בדג� זה, ועד היו� שטח המחיה של הפרה גדל 

בכ-70%, שונה ממקו� למקו�.

למרות כל הכישלונות לא ויתרנו ג� על תאי רביצה, כמו 
בעול� – מדוע התעקשנו? 

וחזרנו אליו  בהצלחה  לא  אבל  ה-60,  בשנות  עוד  זה  דג�  לתכנ�  התחלנו 
במיוחד  משמעותית,  היא  רביצה  תאי  דג�  של  לשיכו�  החזרה  ברפורמה. 
זה  שדג�  המשוכנעי�  לרפתני�  וכמוכ�,  מצומצ�  שטח  בעלי  במשקי� 
כרו�  זה  דג�  וכו'.  עטי�  בריאות  על  שמירה  יותר,  נקיות  פרות  מאפשר 

בתחזוקה שונה וביתר תשומת לב למרב� הפרות. 

כא� המקו� להגיד במפורש: כל מבנה של בעלי חיי� צרי� לתחזק, א� בתאי 
כל  הולכות  הפרות  רביצה  בתאי  יתרה.  לב  בתשומת  לתחזק  צרי�  רביצה 

הזמ� על רצפת בטו� וזה גור� למחלות רגליי� ולצליעות. 
לבעיות אלו נמצאו כמה פתרונות, כמו כי	וי פ	 ההליכה בשטיח גומי וכו'. 
ולא הפ	יקו לבנות תאי רביצה  האמריקאי� הקדימו אותנו בהרבה שני� 

בגלל בעיות טלפיי�. 
בעיה נו	פת בתאי רביצה היא הטיפול בפרש כי על משטחי הבטו� יש 100% 

פרש לטיפול.
אחרת  לשיטה  מקו�  אי�  ברפתות שבה�  הרביצה  תאי  את  משאיר  הייתי 
חיובית  גישה  להיות ע�  הצוות, שצרי�  יתר למקצוענות של  ונות� משקל 

בעד תאי רביצה, אחרת עדי� עדר קט� יותר ב	ככה כוללת.

 �ג� במכוני החליבה עברנו כברת דר� ארוכה עד ל"מכו
המקבילי" 

ולחברות  שוני�  לדגמי�  ראווה  חלו�  להיות  ישראל  הפכה  השני�,  במש� 
רבות של ציוד חליבה. בתחילת שנות ה-70 היו כא� כל הדגמי� של מכוני 

החליבה. 
לא ה	תפקתי בכ� והבאתי לאר� את הדג� הניו-זילנדי של הקרו	לה הצפה 
עצו�, שמ	תובב  בעל משקל  עגול  על משטח  עומדות  פרות   36 מי�.  על 
באמצעות מנוע קט� של חצי כ"	 (כמו של טו	טו	) ומצליח בכ�, בזכות 
בשיטה  שפועלי�  מכוני�  כ-7  יש  כיו�  מי�.  על  צ�  שהמשטח  העובדה 
צ�  או  רגיל  עגול  מכו�  בעלות  ה�  למדנו שבניו-זילנד, 90% מהרפתות  זו. 
וכ� ג� באו	טרליה ובאנגליה. המתנגדי� חששו שא� תהיה תקלה במנוע 
המ	ובב את הקרו	לה, תהיה הפ	קה בחליבה, בעוד שא� זה יקרה בשדרת 
דג או במקבילית, אזי אפשר לחלוב על צד אחד. טיעו� נו	� נגד היה של 
משה אית�, שהיה מדרי� מיכו� חליבה בשה"מ: "הפרה נעלמת בצד האפל 
מגבלות אלה  על  להתגבר  כדי  הפרות.  כל  ע�  עי�  קשר  אי�   - הירח"  של 
התראות  וכ�  הפרות  כל  את  בו-זמנית  לראות  שאפשר  כ�  מראות,  שמנו 
הוא  הכללי  ששטחו  העגול  המכו�  של  גדול  יתרו�  שונות.  אלקטרוניות 
ביותר.  ג� בעל ה	פק חליבה הגבוה  והוא  ביותר מכל הדגמי�  המצומצ� 
(ראוי לציי� דג� לא כל כ� מוכר : פוליגו� טנד� בקיבו� דורות, יחידי באר�).
התמקדנו  הדגמי�.  לצמצו�  הרפורמה  הביאה  החליבה  מכוני  בנושא  ג� 
רוחב  במקבילית  דג.  משדרת  בשליש  קצר  שהוא  (פרלל)  מקבילית  במכו� 
באיחוד  דג.  בשדרת  עמדה  רוחב  מ'   1.00 לעומת  לפרה  מ'  כ-0.70  עמדה 
רפתות ברפורמה, מכוני� קיימי� בדג� שדרת דג, הגדילו את מ	פר העמדות 

הייתי משאיר את תאי הרביצה ברפתות שבהן 
יתר  משקל  ונותן  אחרת  לשיטה  מקום  אין 
עם  להיות  שצריך  הצוות,  של  למקצוענות 
עדיף  אחרת  רביצה,  תאי  בעד  חיובית  גישה 

עדר קטן יותר בסככה כוללת
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והאלקטרוניקה  התכנה  המחשוב,  מקבילית.  לדג�  עברו  כאשר  ב-30% 
נותני� תשובה לשליטה על הבקרה. הרפתני� התרגלו לחליבה אחורית.

ברפת המשפחתית שינוי דג� המכו� חל, בדר� כלל, בבנייה חדשה. 

עד כמה הייתה הרפורמה, מהפכה בתחו� שיכו� הפרות 
ומכוני החליבה?

חר� העובדה שלא הייתי א� פע� מחו	ר עבודה בתחו� תכנו� הרפתות, 
כולל בתקופות כלכליות קשות, נוצרה באר� 	יטואציה שבה משקי� רבי�, 
בשינויי�  מאומה  השקיעו  לא  המשפחתי  במגזר  וה�  השיתופי  במגזר  ה� 
הרפורמה אפשרה  30 שנה.  וא�   20 לפעמי�  הקיימות,  ובפיתוח הרפתות 
לצאת ממצב זה. אני רואה ברפורמה "מהפכה" שבה, 	ו� 	ו�, אחרי הרבה 
ג�  משקי�  ובהרבה  החיי�,  בעלי  לרווחת  ופעלנו  דעתנו  את  נתנו  שני�, 

לרווחת העובדי�.
דרישות איכות ה	ביבה עמדו בראש מעיינינו. עשינו בתחו� זה צעד ענק 
את  להבליט  המקו�  כא�  בישראל.  האקולוגיה  לתחו�  רצינית  ותרומה 

ההצלחה של השיטה היבשה בטיפול בפרש.
ייקח  אני 	ברתי שזה  3 שני�,  לרפורמה  תחילה, הקצה משרד החקלאות 
כ-10 שני�, מכיוו� שהיו רפתות ע� מבני� מלפני עשרות שני�. ב	ופו של 
דבר, האריכו בכל פע� את התקופה בעוד שנה ובעוד שנה וזה לקח 9 שני�. 
בדיעבד, טוב שהיה לח�, כי א� מראש היו מקצי� 10 שני� כול� היו מחכי� 
לעמוד  קשה  היה  לעתי�  התשיעית.  או  השמינית  בשנה  רק  ומתעוררי� 

בלח�, א� טוב ש	יימנו את העבודות הרבה לפני המשבר הכלכלי הנוכחי.
ובמיוחד  השיתופיי�  מהמשקי�  לדרוש  קשה  היה  תקציבית,  מבחינה 
מהמשפחתיי� להשקיע, אבל המענקי� הגדולי� היוו תמרי� חזק. המשרד 
לאיכות ה	ביבה והמענק שלה� היה הגור� החשוב ביותר שהביא לשינוי 

מבור� זה. לדעתי, המענק לרפת המשפחתית היה צרי� להיות גדול יותר, 
באופ� יח	י, וכ� יותר הדרכה לניהול ולכלכלת הרפת.

עקרונות הרפורמה היו אחידי� לכל האר�, א� ראוי היה לתת התייח	ות 
שונה וממוקדת לאזורי� כגו�: רמת הגול�, הערבה ומרכז האר�. 

 
 �פעלת הרבה בתכנו� רפתות בחו"ל, עד כמה היה ל� יתרו

בזכות הני�יו� של� באר�?
בהשפעות  הייתה  חו�  למדינות  הישראלית  החלב  רפת  של  החשיפה 
התערוכה החקלאית, המכו� הישראלי ליזמות בי�-לאומית וכמוכ�, משרד 
של  הגבוהות  החלב  תנובות  פרטיי�.  וקשרי�  	ינדקו  מש"ב,  החקלאות, 
הפרה הישראלית וטיפוח הבקר, ה� אלה, שבראש ובראשונה, הביאו יזמי� 

ומו	דות במדינות שונות להתעניי� מאוד בישראל.
בקטניה  רפת   - ה-70  בשנות  מצומצ�.  ובהיק�  אטית  הייתה  ההתחלה 

שבאיטליה ורפת בפר	. 
בשני� 1985-1981 בתאילנד, בניגריה, במצרי� ובגואטמלה, אבל מעט מזה 

יצא לפועל. 
לפעול  התחלנו  אירופה,  במזרח  המשטרי�  שינוי  ע�  ה-80,  שנות  ב	ו� 
בהרבה מדינות: רו	יה, אוקראינה, קזח	ט�, אוזבקי	ט�, טורקמני	ט� ועוד. 
במדינות אלה, מצב הרפתות היה כמו אצלנו בשנות ה-50. היה צור� בגישה 
תנובות  משמעותי.  לשיפור  להביא  ביכולת  אמונ�  את  שתעורר  מיוחדת 

החלב אצל� היו כ-3,000 עד 4,000 ליטר לפרה. 
ה	ברתי שהתהלי� לוקח זמ�, כי פרה היא יצור חי ולא מכונה, קיי� נושא 
ההמלטה והכרו� בכ� וא� נצליח להגיע תו� שנה וחצי עד שנתיי� להכפלת 
היו  ה�  ולשפר.  להמשי�  לפנינו  הדר�  ועוד  גדול  הישג  יהיה  זה  הכמות, 
	פקניי� והתעניינו מה המצב אצלנו. לא רציתי להישמע מתרברב ואמרתי 
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ע� ריפוד עמוק, טפחות על מצבור פרש, 	ככת קורלי�, 	ככת תאי רביצה, 
	ככת לכיש, רפת רובוטית ושילוב בי� דגמי� שוני�.

הרפת  שיכו�  בדגמי  חד  לצמצו�  מאוד,  טובה  לתוצאה  הביאה  הרפורמה 
הישראלית (למעט כמה משקי ערבה). הגענו לשני דגמי� עיקריי�: 	ככה 
ו	ככות ע� תאי  גג נפתח,  ומה� חלק ע�  כוללת בכ-90% מכלל הרפתות 

רביצה, שבה� ג� ע� חליבה רובוטית. 

אי� התפתחה ה�ככה הכוללת ומה� המאפייני� שלה?
מי שהגה את הדג� הראשוני של ה	ככה הכוללת "לכיש" היה ישראל גרמ� 
ז"ל מקיבו� כפר-מנח� שהייתה לי זכות לעבוד בשיתו� פעולה אתו. 	ככה 
זו הייתה חד צדדית במקורה. במרוצת השני� פיתחתי דג� זה לדו צדדית. 
ע� התחלת הרפורמה תכננתי, לראשונה, 	ככה דו צדדית ע� 11.5 מ' גובה 
במרכז מעל האבו	 וגובה התחלתי 5 מ' בצדדי�. מטרת הגובה הייתה לתת 
הפרות  מגב  ישירה  קרינה  הרחקת  האבו	,  באזור  אוויר  של  גדולה  מ	ה 

ותנועת אוויר מהירה יותר באזור המשופע.
בקצה ה	ככה מצבור פרש ממדר� הגריפה בנפח הנדרש (מצבור כזה היה ג� 

לפני יותר מ-30 שנה ב	ככה של ישראל גרמ�).
מאז, התחלנו לתכנ� 	ככה בדג� זה, ועד היו� שטח המחיה של הפרה גדל 

בכ-70%, שונה ממקו� למקו�.

למרות כל הכישלונות לא ויתרנו ג� על תאי רביצה, כמו 
בעול� – מדוע התעקשנו? 

וחזרנו אליו  בהצלחה  לא  אבל  ה-60,  בשנות  עוד  זה  דג�  לתכנ�  התחלנו 
במיוחד  משמעותית,  היא  רביצה  תאי  דג�  של  לשיכו�  החזרה  ברפורמה. 
זה  שדג�  המשוכנעי�  לרפתני�  וכמוכ�,  מצומצ�  שטח  בעלי  במשקי� 
כרו�  זה  דג�  וכו'.  עטי�  בריאות  על  שמירה  יותר,  נקיות  פרות  מאפשר 

בתחזוקה שונה וביתר תשומת לב למרב� הפרות. 

כא� המקו� להגיד במפורש: כל מבנה של בעלי חיי� צרי� לתחזק, א� בתאי 
כל  הולכות  הפרות  רביצה  בתאי  יתרה.  לב  בתשומת  לתחזק  צרי�  רביצה 

הזמ� על רצפת בטו� וזה גור� למחלות רגליי� ולצליעות. 
לבעיות אלו נמצאו כמה פתרונות, כמו כי	וי פ	 ההליכה בשטיח גומי וכו'. 
ולא הפ	יקו לבנות תאי רביצה  האמריקאי� הקדימו אותנו בהרבה שני� 

בגלל בעיות טלפיי�. 
בעיה נו	פת בתאי רביצה היא הטיפול בפרש כי על משטחי הבטו� יש 100% 

פרש לטיפול.
אחרת  לשיטה  מקו�  אי�  ברפתות שבה�  הרביצה  תאי  את  משאיר  הייתי 
חיובית  גישה  להיות ע�  הצוות, שצרי�  יתר למקצוענות של  ונות� משקל 

בעד תאי רביצה, אחרת עדי� עדר קט� יותר ב	ככה כוללת.

 �ג� במכוני החליבה עברנו כברת דר� ארוכה עד ל"מכו
המקבילי" 

ולחברות  שוני�  לדגמי�  ראווה  חלו�  להיות  ישראל  הפכה  השני�,  במש� 
רבות של ציוד חליבה. בתחילת שנות ה-70 היו כא� כל הדגמי� של מכוני 

החליבה. 
לא ה	תפקתי בכ� והבאתי לאר� את הדג� הניו-זילנדי של הקרו	לה הצפה 
עצו�, שמ	תובב  בעל משקל  עגול  על משטח  עומדות  פרות   36 מי�.  על 
באמצעות מנוע קט� של חצי כ"	 (כמו של טו	טו	) ומצליח בכ�, בזכות 
בשיטה  שפועלי�  מכוני�  כ-7  יש  כיו�  מי�.  על  צ�  שהמשטח  העובדה 
צ�  או  רגיל  עגול  מכו�  בעלות  ה�  למדנו שבניו-זילנד, 90% מהרפתות  זו. 
וכ� ג� באו	טרליה ובאנגליה. המתנגדי� חששו שא� תהיה תקלה במנוע 
המ	ובב את הקרו	לה, תהיה הפ	קה בחליבה, בעוד שא� זה יקרה בשדרת 
דג או במקבילית, אזי אפשר לחלוב על צד אחד. טיעו� נו	� נגד היה של 
משה אית�, שהיה מדרי� מיכו� חליבה בשה"מ: "הפרה נעלמת בצד האפל 
מגבלות אלה  על  להתגבר  כדי  הפרות.  כל  ע�  עי�  קשר  אי�   - הירח"  של 
התראות  וכ�  הפרות  כל  את  בו-זמנית  לראות  שאפשר  כ�  מראות,  שמנו 
הוא  הכללי  ששטחו  העגול  המכו�  של  גדול  יתרו�  שונות.  אלקטרוניות 
ביותר.  ג� בעל ה	פק חליבה הגבוה  והוא  ביותר מכל הדגמי�  המצומצ� 
(ראוי לציי� דג� לא כל כ� מוכר : פוליגו� טנד� בקיבו� דורות, יחידי באר�).
התמקדנו  הדגמי�.  לצמצו�  הרפורמה  הביאה  החליבה  מכוני  בנושא  ג� 
רוחב  במקבילית  דג.  משדרת  בשליש  קצר  שהוא  (פרלל)  מקבילית  במכו� 
באיחוד  דג.  בשדרת  עמדה  רוחב  מ'   1.00 לעומת  לפרה  מ'  כ-0.70  עמדה 
רפתות ברפורמה, מכוני� קיימי� בדג� שדרת דג, הגדילו את מ	פר העמדות 

הייתי משאיר את תאי הרביצה ברפתות שבהן 
יתר  משקל  ונותן  אחרת  לשיטה  מקום  אין 
עם  להיות  שצריך  הצוות,  של  למקצוענות 
עדיף  אחרת  רביצה,  תאי  בעד  חיובית  גישה 

עדר קטן יותר בסככה כוללת
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והאלקטרוניקה  התכנה  המחשוב,  מקבילית.  לדג�  עברו  כאשר  ב-30% 
נותני� תשובה לשליטה על הבקרה. הרפתני� התרגלו לחליבה אחורית.

ברפת המשפחתית שינוי דג� המכו� חל, בדר� כלל, בבנייה חדשה. 

עד כמה הייתה הרפורמה, מהפכה בתחו� שיכו� הפרות 
ומכוני החליבה?

חר� העובדה שלא הייתי א� פע� מחו	ר עבודה בתחו� תכנו� הרפתות, 
כולל בתקופות כלכליות קשות, נוצרה באר� 	יטואציה שבה משקי� רבי�, 
בשינויי�  מאומה  השקיעו  לא  המשפחתי  במגזר  וה�  השיתופי  במגזר  ה� 
הרפורמה אפשרה  30 שנה.  וא�   20 לפעמי�  הקיימות,  ובפיתוח הרפתות 
לצאת ממצב זה. אני רואה ברפורמה "מהפכה" שבה, 	ו� 	ו�, אחרי הרבה 
ג�  משקי�  ובהרבה  החיי�,  בעלי  לרווחת  ופעלנו  דעתנו  את  נתנו  שני�, 

לרווחת העובדי�.
דרישות איכות ה	ביבה עמדו בראש מעיינינו. עשינו בתחו� זה צעד ענק 
את  להבליט  המקו�  כא�  בישראל.  האקולוגיה  לתחו�  רצינית  ותרומה 

ההצלחה של השיטה היבשה בטיפול בפרש.
ייקח  אני 	ברתי שזה  3 שני�,  לרפורמה  תחילה, הקצה משרד החקלאות 
כ-10 שני�, מכיוו� שהיו רפתות ע� מבני� מלפני עשרות שני�. ב	ופו של 
דבר, האריכו בכל פע� את התקופה בעוד שנה ובעוד שנה וזה לקח 9 שני�. 
בדיעבד, טוב שהיה לח�, כי א� מראש היו מקצי� 10 שני� כול� היו מחכי� 
לעמוד  קשה  היה  לעתי�  התשיעית.  או  השמינית  בשנה  רק  ומתעוררי� 

בלח�, א� טוב ש	יימנו את העבודות הרבה לפני המשבר הכלכלי הנוכחי.
ובמיוחד  השיתופיי�  מהמשקי�  לדרוש  קשה  היה  תקציבית,  מבחינה 
מהמשפחתיי� להשקיע, אבל המענקי� הגדולי� היוו תמרי� חזק. המשרד 
לאיכות ה	ביבה והמענק שלה� היה הגור� החשוב ביותר שהביא לשינוי 

מבור� זה. לדעתי, המענק לרפת המשפחתית היה צרי� להיות גדול יותר, 
באופ� יח	י, וכ� יותר הדרכה לניהול ולכלכלת הרפת.

עקרונות הרפורמה היו אחידי� לכל האר�, א� ראוי היה לתת התייח	ות 
שונה וממוקדת לאזורי� כגו�: רמת הגול�, הערבה ומרכז האר�. 

 
 �פעלת הרבה בתכנו� רפתות בחו"ל, עד כמה היה ל� יתרו

בזכות הני�יו� של� באר�?
בהשפעות  הייתה  חו�  למדינות  הישראלית  החלב  רפת  של  החשיפה 
התערוכה החקלאית, המכו� הישראלי ליזמות בי�-לאומית וכמוכ�, משרד 
של  הגבוהות  החלב  תנובות  פרטיי�.  וקשרי�  	ינדקו  מש"ב,  החקלאות, 
הפרה הישראלית וטיפוח הבקר, ה� אלה, שבראש ובראשונה, הביאו יזמי� 

ומו	דות במדינות שונות להתעניי� מאוד בישראל.
בקטניה  רפת   - ה-70  בשנות  מצומצ�.  ובהיק�  אטית  הייתה  ההתחלה 

שבאיטליה ורפת בפר	. 
בשני� 1985-1981 בתאילנד, בניגריה, במצרי� ובגואטמלה, אבל מעט מזה 

יצא לפועל. 
לפעול  התחלנו  אירופה,  במזרח  המשטרי�  שינוי  ע�  ה-80,  שנות  ב	ו� 
בהרבה מדינות: רו	יה, אוקראינה, קזח	ט�, אוזבקי	ט�, טורקמני	ט� ועוד. 
במדינות אלה, מצב הרפתות היה כמו אצלנו בשנות ה-50. היה צור� בגישה 
תנובות  משמעותי.  לשיפור  להביא  ביכולת  אמונ�  את  שתעורר  מיוחדת 

החלב אצל� היו כ-3,000 עד 4,000 ליטר לפרה. 
ה	ברתי שהתהלי� לוקח זמ�, כי פרה היא יצור חי ולא מכונה, קיי� נושא 
ההמלטה והכרו� בכ� וא� נצליח להגיע תו� שנה וחצי עד שנתיי� להכפלת 
היו  ה�  ולשפר.  להמשי�  לפנינו  הדר�  ועוד  גדול  הישג  יהיה  זה  הכמות, 
	פקניי� והתעניינו מה המצב אצלנו. לא רציתי להישמע מתרברב ואמרתי 
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כ-9,000 ליטר ויותר. לאחר אחת הרצאות ניגש אלי וטרינר אחד ובצורה 
ב	פרי�  אצל�  ושג�  מעניינת  מאד  הייתה  שההרצאה  לי  אמר  מנומ	ת 
אותו  לקחנו  במשלחת  לאר�  בבואו  ליטר.  ל-9,000  להגיע  שאפשר  כתוב 
לקיבו� אפיקי� לראות את ציוד החליבה וג� לראות חליבה במכו�. נכנ	נו 
אתו למכו� החליבה וביקשתי ממנו לבחור פרה כלשהי לפי מ	פר. הוא בחר 
מ	פר 373, מד החלב היה ריק וכשהחל החלב לזרו�, החליבה התקדמה עד 
שהגיעה ל- 12 ליטר ויותר לחליבה אחת. הוא התפעל ואמר ok אני מאמי�. 
אחרי זה הקלדנו במחשב את מ	פר הפרה ואז יצאו כל הנתוני� שלה מי 
והתרופות  וה	בא, מי האמא, התנובות, הי	טוריית המחלות שלה  האבא 
כאלה  מה,  ואמר:  נדה�  עמד  הוא  וכו'.  הצאצאי�  ההמלטות,  שקיבלה, 
נתוני� יש לכ� לכל פרה? אצלנו לבני אד� בבתי חולי�, אי� כזה מאגר של 

נתוני�, עכשיו אני אאמי� לכל מה שתגיד. מאז ה� התקדמו הרבה. 
היו� אני מציי� בהנאה שאי� צור� בשכנועי� כגו� אלה, כי שמנו הטוב כבש 

הרבה מדינות והשפעתנו גדולה.
כי מי  זרות הלכתי בגישה של שיתו� והתייעצות,  ג� בקשריי ע� מדינות 
כמוה� מכיר את המצב אצל�. בפגישה מ	וימת שאלו אותי איזה דג� מכו� 
אני מציע. לא חשתי שנכו� להציע לה� מקבילית או עיגול, אלא דג� שדרת 
דג, במחשבה שיהיה זה הישג גדול א� נקד� אות� מרמה של שנות ה-60 

לקראת שנות 2000 אצלנו.
הצעתי לה� שדרת דג, שניי� שלושה דגמי�, ה	ברתי את היתרונות בכל 
צוות,  חדר  המשרדי�,  השירותי�,  רמת  העובד,  רווחת  עניי�  את  דג�, 
תגמירי� וכו'. אחרי זה אמרתי לה� עכשיו תשקלו, תחשבו, תחליטו כעת 

פישל � סוציאליזם וציונות בבניין הארץ

אשר א יא	י  מהעיר   1927 יליד  ני 
מ	ורתית.  למשפחה  ב�  ברומניה, 
אחד  מצד  אשר  יהודית  ב	ביבה  גדלתי 
כנ	ת,  בית  המ	ורת:  ערכי  על  שמרה 
בציונות.  דגלה  שני  ומצד  וכו'  מצווה  בר 
מהכיתה  חברי�  ע�  הצטרפתי  כנער 
לתנועת השומר הצעיר שבה מצאתי את 
ערכי�  ו	וציאליז�,  ציונות  בי�  השילוב 
שעליה� גדלתי. הייתי בהכשרת חלוצי� 
ויצאנו מרומניה ב-1947. לאחר תקופה בקפרי	י�, שאליה גורשנו, הגענו 
כ�  שנקרא  זיקי�  קיבו�  את  הקמנו  התנועה  של  ובהתארגנות  לישראל 
ללהבה  חדשה,  לתקווה  	מל  המלחמה.  מאש  שיצאו  ה"זיקי�"  ש�  על 

שתפרו� מחדש מתו� הזיקי�.

עוד במחנה המעצר בקפרי	י�, ש� שהינו יותר משנה, שמענו שבישראל 
זקוקי� ל"בנאי�" כדי לבנותה וליישבה, ומאחר והייתי אידיאלי	ט של 
את  ללמוד  התחלתי  בנאי.  אהיה  שאני  החלטתי  ו	וציאליז�,  ציונות 
נושא הבנייה ולייש� אותו בשטח ע"י בנייה מלבני חמר. באוהל שגרנו בו 

בקפרי	י� בניתי רצפה מקופ	אות שימורי� (דוגמת פ	יפ	).
ע� יציאתנו להתיישבות, במקו� שבו נמצא היו� קיבו� זיקי�, התחלתי 
שרכשתי  קצר  ני	יו�  ובזכות  בניי�"  "קבוצת  ארגנו  בבנייה.  לעבוד 
בהכשרה בקיבו� משמר העמק, התמניתי למרכז הקבוצה. הקמנו צריפי� 
ו	ככות שונות ואז התבשרנו שאנו עומדי� לקבל 25 פרות שהיו קבוצה 

קטנה-גדולה של מבכירות מארצות הברית.
קשירה  עמדות  	ידרנו  הבריטי,  הצבא  של  בצרי�  הרפת  את  הקמנו 
חליבה  מכונת  והפעלנו  זנב  אל  זנב  פרות  העמדת  זבל,  תעלות  לפרות, 

ניידת, הכול "זמני".
היינו בצרי� זה כשנתיי� ואז קיבלנו תקציב מה	וכנות לבנות רפת במקו� 
קבוע ומתוכנ�. בנינו רפת ל-60 ראש ע� ריפוד עמוק ומכו� חליבה בעל 
לשיטת  שינינו  קצר  זמ�  תו�  פרה.  אחר  פרה   - "שוט"  בדג�  עמדות   4

"טנד�" - לכל פרה תא נפרד שאפשר לה להיכנ	 וג� לצאת.
יותר עמדות כי נדרש רק  בהמש� עברנו לשיטת "שדרת דג" שאפשרה 

בקיבו�  השינויי�  בתכנו�  מעורב  הייתי  לפרה.  מ'   2.5 במקו�  מ'   0.92
המדור  את  ריכז  אשר  ממעברות  ז"ל   �מיטלמ מאיר  של  בהדרכתו 
היה ה	מכות  מאיר  הארצי.  הקיבו�  הטכנית של  במחלקה  למבני משק 
המקצועית באר� בתחו� זה וממנו למדתי הרבה. זו הייתה תקופה ע� 
תנופת פיתוח שבה נבנו הרבה מכוני חליבה. חברי הטוב אריה רודי� היה 
מרכז הרפת והייתי בא לראות אי� הוא חולב ומה ה� הבעיות ברפת וכ� 

התקרבתי לתכנו� של הענ�.

בביצוע  הקבה"א  של  הבנייה  במחלקת  לעבוד  עברתי  מ	וי�  בשלב 
לאחר  מיוחד.  מבנה   - מרדכי  יד  מוזיאו�  היתר  בי�  שוני�,  פרויקטי� 
לימודי הנד	ת בניי� ועבודות ביצוע במחלקת הבנייה, הצטרפתי באמצע 

שנות השישי� למחלקה הטכנית של הקיבו� הארצי.
הלימודי� והני	יו� שצברתי בעבודה בקיבו� ובמחלקת הבנייה, הקלו עלי 
את הכני	ה לתחו� התכנו� של מבני משק. בשעתו ע	קנו בכל ענפי בעלי 
החיי� שבקיבו� - פרות, תרנגולות, הודי�, 	ו	י�, כבשי�, יעזי�, שפני� 
וכדומה, אול� במרוצת הזמ� התרכזתי יותר ויותר בנושא הרפת. עבדתי 

ע� רצו� לחידושי� בתכנו� הרפת.

בתקופת עבודתי במחלקה הטכנית נפטר מאיר מיטלמ� ז"ל ואני מוניתי 
כראש המדור. תכננו לקיבוצי� מכל התנועות (לא רק של הקבה"א) וכ� 
מ	ור,  מאד  הרפתני�  שציבור  ראיתי  למושבי�.  משפחתיות  רפתות 
אכפתי ובעל רמה גבוהה. שיטת עבודתי לאור� השני� הייתה להזי� את 
את  המשתפת  קואופרטיבית  בגישה  להתקד�  ואז  ברעיונות  הרפתני� 
יו� וקרוב  הלקוח, ולא בבחינת "כזה ראה וקדש". מי שעובד ברפת כל 

לענ� - ראוי להקשבה ולהתחשבות בדעתו.
במאמר של פרופ' אבישי ברוורמ� שהתפר	� לפני כשנתיי� ובו נאמר: 
שלי  לגישה  חיזוק  מצאתי  עוצמה"  היא  התחשבות  כוח,  היא  "גמישות 

מזה 40 שנה. תכנו� הוא אמנות הפשרות.
ע� השני� תכנו� הרפת עבר שינויי� גדולי�, מדג� רפת ע� חליבה ידנית 

או במכונה ניידת ועד רפת ע� חליבה רובוטית.
בשנת 1966 התחלתי לעבוד במחלקה הטכנית. משנות השמוני� עבדתי 
רבי�  פרויקטי�  תכננתי  לאחרונה.  עד  הנד	ה"  "אד�  בחברת  כעצמאי 
באר� ועשיתי פריצת דר� לתכנו� ג� בחו"ל. מדינות רבות רואות בישראל 
דוגמה להצלחת הרפת, בזכות תנובות החלב הגבוהות וטיפוח בקר לחלב. 
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או אחרי שתחזרו לארצכ� ונמשי� לגלגל את הנושא. השתררה דומייה ואז 
ה� החלו לדבר ברו	ית. לאחר דיו� ביניה� אמר הבכיר בקבוצה – "תראה 
אנחנו קצת חשבנו והחלטנו שאתה תחליט בשבילנו על הדג� המתאי�". 
הרגשה  לה�  שנתנה  בדר�  אבל  שרציתי,  למה  הגעתי  דבר  של  ב	ופו 

שמכבדי� את דעת� ושה� קובעי�.
רפת  בתורכיה,  רפת  ב	י�,  לדוגמה  הרפת  את  תכננתי  התשעי�  בשנות 
כדי  זהו תיאור קצר  בוצואנה.  ניגריה,  בבולגריה,  ורפת  ברומניה,  "תנובה" 

לציי� אזורי� שבה� ישראל פועלת.
ג� מדינות נו	פות, כמו מדינות ממערב אירופה ביקרו ברפתות שלנו. כל 
המשלחות ציינו שהרפת הישראלית מתאימה לה� ביותר. אני לוקח נתו� זה 
ואומר ב	דר, אבל בשו� אופ� לא לעשות העתקה. יש להתאי� לכל מדינה 
את התכנו� המתאי� לה מבחינת אקלי�, טופוגרפיה, חומר אנושי לניהול 
הש�  עזר  בחו"ל  לפעילות  מתקד�.  אלקטרוני  ציוד  ע�  הרפת  מערכות 
הטוב של ישראל בענ� הרפת בנושאי� כגו�: עקרונות שבה� רכשנו ני	יו� 
בטיפוח העדר, התאמת גידולי שדה, מרכז מזו�, תכנו� האתר ע� המבני� 
שמגיעי�  באזורי�  במיוחד  נתקלתי  אלה  בבעיות  גיל.  לכל  המתאימי� 
לטמפרטורות נמוכות של -20 מעלות צל	יו	 ופחות, כמוכ�, בעיות תקציב 
או  קיימי�,  מבני�  ניצול  של  השיקול  אירופה  מזרח  במדינות  להשקעות. 

לתכנ� הכול מחדש, היה מאד דומיננטי.
המחירי� בחו"ל לבניית שיכו� לחולבות או לגידול ה� לפחות כמו אצלנו, 

יקרי�, במיוחד באזורי� ע� תקופות שלג. אי� להשתמש  יותר  בדר� כלל 
ולנ	ות לשדרג מבני�  במבני� נמוכי� או צרי� וצפופי�, אבל לא לפ	ול 
רחבי� יותר מ-20 מ' רוחב ע� רווח של 25 מ' בי� מבנה למבנה ותו	פת 
של מבנה מרכזי חדש, או לפחות שדרוג לשיכו� עגלות. כאשר אי� מבני� 

קיימי� בנתוני� מתאימי�, יש לבנות אתר חדש לשיכו� חולבות.
ציינתי נקודה זו, כי היא הייתה בראש הדיו� בכל מקו�, שבו הייתה מצויה 
כמו  לגמרי  חדשי�  באתרי�  כללי.  תכנו�  כל  התחלת  לפני  בעבר,  רפת 
תורכיה, 	י�, טורקמני	ט� ועוד, הבעיה כמוב�, לא הייתה קיימת והכול נבנה 
חדש מהי	וד, מותא� לכל מקו�. לפעמי� זה תכנו� חד פעמי באזור מ	וי�, 
כיוו� שהמקומיי� מעתיקי� את התכנו� שלנו כולל השגיאות שאנחנו למדנו 

מה�, כדי לא לחזור עליה�. 
מצד  הישראלית  ברפת  גדולה  התעניינות  הייתה  כשנתיי�-שלוש  לפני 
רו	יה, 	י�, אפריקה, הודו, וייטנא�, אינדונזיה ועוד. יש לנו יכולת להיענות 

לכל דרישות השוק. צברנו ני	יו� רב בתכנו� באזורי� חמי� וג� בקרי�.
הרבות  המשלחות  כ�.  משמעית  חד  בעול�?  משפיע  גור�  ישראל  הא� 
שביקרו והחליטו להקי� חוות בקר לחלב, קיבלו את הצעותינו ברצו�. ג� 
משלחות שרצו להקי� רפת בלי תכנו� שלנו, ידעו לקלוט את רעיונותינו, 
לצל� כל פרט ופרט (במיוחד ה	יני�) וזה אומר שאנחנו גור� משפיע מאד.
באופ� כללי, ההתעניינות ברפת הישראלית היא רבה, באופ� מעשי יש היו� 

 .הרבה פרויקטי� בהמתנה

מו... מהשטח

בתנאי� ת ג�  ההכנה,  תהלי�  במש�  עלולי�  וחיטה  תיר	  חמיצי 
מיטביי�, להתקלקל ולאבד חומר יבש: ג� בשלב ההחמצה האטומה 
לפעמי�  נתקלי�  התחמי�  ייצרני  ואכ�  הכרייה.  תהלי�  בעת  וג�  לאוויר, 

בתלונות בנוגע לאיכות התחמי�. 
(פרמנטציה)  הת	י	ה  בתהלי�  תלויי�  תחמי�  של  ההחמצה  תהליכי 
המתוארת כ	וג של נשימה אנאירובית (אל-אווירנית) של חיידקי� הקיימי� 
ב	ביבה. ה	יבה לכ� שמיני� שוני� של מיקרואורגניזמי� מבצעי� מ	לולי 
ת	י	ה שוני� (הבאי� לידי ביטוי באיכות התחמי�) היא פשוטה: קיומ� או 
היעדר� של אנזימי�. תו	פי� לקבלת תחמי� "תעשייתי" ולהבטחת איכות 

התחמי� נכנ	ו לשימוש נרחב בעול�.
עד שלב ההחמצה עלולי� מיקרואורגניז� אחרי� להתרבות לקלקל תחמי�- 
ג� על ידי זיהו� ברעלני� או גורמי מחלה. זיהומי� אלה ג� מפחיתי� את 

החומר היבש ואת תכולת (רמת) האנרגיה בתחמי�.
ע� העלמות החמצ� מהתחמי�, אוכלו	יית החיידקי� האירובי� מתחילה 
החיידקי�  אוכלו	יית  החמצ�,  נטולת  ב	ביבה   - התהלי�  במש�  להעל�. 
האנארוביי� מתחילה לשגשג. חומצות לקטית ואצטית מופרשות ע� ירידה 
ברמות ה	וכר של חומר המוצא וה�  שמשמרי� את התחמי� ומקני� לו 

את הטע� והריח האופייניי�.
האצטית  הלקטית,  החומצות  ריכוז  כאשר  מ	תיי�  ההחמצה  תהלי� 
שמרי�  מחלה,  גורמי  לחיידקי�  מאפשר  אינו  הנדיפות  השומ�  וחומצות 

ועובשי� יוצרי רעלני� לשרוד. חיי המד� של החומר ארוכי� יותר כשהוא 
עדיי� אטו�, בשל חומציותו והיעדר חמצ�. ת	י	ה נכונה ומהירה שמונעת 
קלקול התחמי� ואיבוד האנרגיה (בבור ה	גור מחד ובפתיחת הבור מאיד�) 

תלויה ביח	 נכו� של ת	י	ה הומופרמנטטיבית והטרופרמנטטיבית.
להתרבות  ומתחילי�  לאוויר  התחמי�  נחש�  התחמי�,  בור  בפתיחת 
את  המקלקלי�  וחיידקי�)  עובשי�  (שמרי�  אירוביי�  מיקרואורגניז� 

התחמי�, במיוחד במזג האוויר בישראל.
של  פחת  ומקטינה  התחמי�  קלקול  את  מונעת  מהירה  החמצה  ל	יכו�: 
להו	י�  נית�  התחמי�  איכות  לשפר  מנת  על  והאנרגיה.  היבש  החומר 
חיידקי� המשפרי� ג� את יציבותו האנאירובית וג� את יציבותו האירובית. 
מזרע משפר החמצה ביו	טאביל של חברת ביומי� תוכנ� ונבדק למשימה זו.

ד"ר יאיר �ער 050-2605852
שילד פרוייקטי� ביולוגיי� בע"מ

קיבו� מרחביה 19100, טל 072-2635300, פק� 072-2635301

שיפור איכות התחמיץ באמצעות הוספת 
חיידקים מיצרי  חומצה
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כ-9,000 ליטר ויותר. לאחר אחת הרצאות ניגש אלי וטרינר אחד ובצורה 
ב	פרי�  אצל�  ושג�  מעניינת  מאד  הייתה  שההרצאה  לי  אמר  מנומ	ת 
אותו  לקחנו  במשלחת  לאר�  בבואו  ליטר.  ל-9,000  להגיע  שאפשר  כתוב 
לקיבו� אפיקי� לראות את ציוד החליבה וג� לראות חליבה במכו�. נכנ	נו 
אתו למכו� החליבה וביקשתי ממנו לבחור פרה כלשהי לפי מ	פר. הוא בחר 
מ	פר 373, מד החלב היה ריק וכשהחל החלב לזרו�, החליבה התקדמה עד 
שהגיעה ל- 12 ליטר ויותר לחליבה אחת. הוא התפעל ואמר ok אני מאמי�. 
אחרי זה הקלדנו במחשב את מ	פר הפרה ואז יצאו כל הנתוני� שלה מי 
והתרופות  וה	בא, מי האמא, התנובות, הי	טוריית המחלות שלה  האבא 
כאלה  מה,  ואמר:  נדה�  עמד  הוא  וכו'.  הצאצאי�  ההמלטות,  שקיבלה, 
נתוני� יש לכ� לכל פרה? אצלנו לבני אד� בבתי חולי�, אי� כזה מאגר של 

נתוני�, עכשיו אני אאמי� לכל מה שתגיד. מאז ה� התקדמו הרבה. 
היו� אני מציי� בהנאה שאי� צור� בשכנועי� כגו� אלה, כי שמנו הטוב כבש 

הרבה מדינות והשפעתנו גדולה.
כי מי  זרות הלכתי בגישה של שיתו� והתייעצות,  ג� בקשריי ע� מדינות 
כמוה� מכיר את המצב אצל�. בפגישה מ	וימת שאלו אותי איזה דג� מכו� 
אני מציע. לא חשתי שנכו� להציע לה� מקבילית או עיגול, אלא דג� שדרת 
דג, במחשבה שיהיה זה הישג גדול א� נקד� אות� מרמה של שנות ה-60 

לקראת שנות 2000 אצלנו.
הצעתי לה� שדרת דג, שניי� שלושה דגמי�, ה	ברתי את היתרונות בכל 
צוות,  חדר  המשרדי�,  השירותי�,  רמת  העובד,  רווחת  עניי�  את  דג�, 
תגמירי� וכו'. אחרי זה אמרתי לה� עכשיו תשקלו, תחשבו, תחליטו כעת 

פישל � סוציאליזם וציונות בבניין הארץ

אשר א יא	י  מהעיר   1927 יליד  ני 
מ	ורתית.  למשפחה  ב�  ברומניה, 
אחד  מצד  אשר  יהודית  ב	ביבה  גדלתי 
כנ	ת,  בית  המ	ורת:  ערכי  על  שמרה 
בציונות.  דגלה  שני  ומצד  וכו'  מצווה  בר 
מהכיתה  חברי�  ע�  הצטרפתי  כנער 
לתנועת השומר הצעיר שבה מצאתי את 
ערכי�  ו	וציאליז�,  ציונות  בי�  השילוב 
שעליה� גדלתי. הייתי בהכשרת חלוצי� 
ויצאנו מרומניה ב-1947. לאחר תקופה בקפרי	י�, שאליה גורשנו, הגענו 
כ�  שנקרא  זיקי�  קיבו�  את  הקמנו  התנועה  של  ובהתארגנות  לישראל 
ללהבה  חדשה,  לתקווה  	מל  המלחמה.  מאש  שיצאו  ה"זיקי�"  ש�  על 

שתפרו� מחדש מתו� הזיקי�.

עוד במחנה המעצר בקפרי	י�, ש� שהינו יותר משנה, שמענו שבישראל 
זקוקי� ל"בנאי�" כדי לבנותה וליישבה, ומאחר והייתי אידיאלי	ט של 
את  ללמוד  התחלתי  בנאי.  אהיה  שאני  החלטתי  ו	וציאליז�,  ציונות 
נושא הבנייה ולייש� אותו בשטח ע"י בנייה מלבני חמר. באוהל שגרנו בו 

בקפרי	י� בניתי רצפה מקופ	אות שימורי� (דוגמת פ	יפ	).
ע� יציאתנו להתיישבות, במקו� שבו נמצא היו� קיבו� זיקי�, התחלתי 
שרכשתי  קצר  ני	יו�  ובזכות  בניי�"  "קבוצת  ארגנו  בבנייה.  לעבוד 
בהכשרה בקיבו� משמר העמק, התמניתי למרכז הקבוצה. הקמנו צריפי� 
ו	ככות שונות ואז התבשרנו שאנו עומדי� לקבל 25 פרות שהיו קבוצה 

קטנה-גדולה של מבכירות מארצות הברית.
קשירה  עמדות  	ידרנו  הבריטי,  הצבא  של  בצרי�  הרפת  את  הקמנו 
חליבה  מכונת  והפעלנו  זנב  אל  זנב  פרות  העמדת  זבל,  תעלות  לפרות, 

ניידת, הכול "זמני".
היינו בצרי� זה כשנתיי� ואז קיבלנו תקציב מה	וכנות לבנות רפת במקו� 
קבוע ומתוכנ�. בנינו רפת ל-60 ראש ע� ריפוד עמוק ומכו� חליבה בעל 
לשיטת  שינינו  קצר  זמ�  תו�  פרה.  אחר  פרה   - "שוט"  בדג�  עמדות   4

"טנד�" - לכל פרה תא נפרד שאפשר לה להיכנ	 וג� לצאת.
יותר עמדות כי נדרש רק  בהמש� עברנו לשיטת "שדרת דג" שאפשרה 

בקיבו�  השינויי�  בתכנו�  מעורב  הייתי  לפרה.  מ'   2.5 במקו�  מ'   0.92
המדור  את  ריכז  אשר  ממעברות  ז"ל   �מיטלמ מאיר  של  בהדרכתו 
היה ה	מכות  מאיר  הארצי.  הקיבו�  הטכנית של  במחלקה  למבני משק 
המקצועית באר� בתחו� זה וממנו למדתי הרבה. זו הייתה תקופה ע� 
תנופת פיתוח שבה נבנו הרבה מכוני חליבה. חברי הטוב אריה רודי� היה 
מרכז הרפת והייתי בא לראות אי� הוא חולב ומה ה� הבעיות ברפת וכ� 

התקרבתי לתכנו� של הענ�.

בביצוע  הקבה"א  של  הבנייה  במחלקת  לעבוד  עברתי  מ	וי�  בשלב 
לאחר  מיוחד.  מבנה   - מרדכי  יד  מוזיאו�  היתר  בי�  שוני�,  פרויקטי� 
לימודי הנד	ת בניי� ועבודות ביצוע במחלקת הבנייה, הצטרפתי באמצע 

שנות השישי� למחלקה הטכנית של הקיבו� הארצי.
הלימודי� והני	יו� שצברתי בעבודה בקיבו� ובמחלקת הבנייה, הקלו עלי 
את הכני	ה לתחו� התכנו� של מבני משק. בשעתו ע	קנו בכל ענפי בעלי 
החיי� שבקיבו� - פרות, תרנגולות, הודי�, 	ו	י�, כבשי�, יעזי�, שפני� 
וכדומה, אול� במרוצת הזמ� התרכזתי יותר ויותר בנושא הרפת. עבדתי 

ע� רצו� לחידושי� בתכנו� הרפת.

בתקופת עבודתי במחלקה הטכנית נפטר מאיר מיטלמ� ז"ל ואני מוניתי 
כראש המדור. תכננו לקיבוצי� מכל התנועות (לא רק של הקבה"א) וכ� 
מ	ור,  מאד  הרפתני�  שציבור  ראיתי  למושבי�.  משפחתיות  רפתות 
אכפתי ובעל רמה גבוהה. שיטת עבודתי לאור� השני� הייתה להזי� את 
את  המשתפת  קואופרטיבית  בגישה  להתקד�  ואז  ברעיונות  הרפתני� 
יו� וקרוב  הלקוח, ולא בבחינת "כזה ראה וקדש". מי שעובד ברפת כל 

לענ� - ראוי להקשבה ולהתחשבות בדעתו.
במאמר של פרופ' אבישי ברוורמ� שהתפר	� לפני כשנתיי� ובו נאמר: 
שלי  לגישה  חיזוק  מצאתי  עוצמה"  היא  התחשבות  כוח,  היא  "גמישות 

מזה 40 שנה. תכנו� הוא אמנות הפשרות.
ע� השני� תכנו� הרפת עבר שינויי� גדולי�, מדג� רפת ע� חליבה ידנית 

או במכונה ניידת ועד רפת ע� חליבה רובוטית.
בשנת 1966 התחלתי לעבוד במחלקה הטכנית. משנות השמוני� עבדתי 
רבי�  פרויקטי�  תכננתי  לאחרונה.  עד  הנד	ה"  "אד�  בחברת  כעצמאי 
באר� ועשיתי פריצת דר� לתכנו� ג� בחו"ל. מדינות רבות רואות בישראל 
דוגמה להצלחת הרפת, בזכות תנובות החלב הגבוהות וטיפוח בקר לחלב. 
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או אחרי שתחזרו לארצכ� ונמשי� לגלגל את הנושא. השתררה דומייה ואז 
ה� החלו לדבר ברו	ית. לאחר דיו� ביניה� אמר הבכיר בקבוצה – "תראה 
אנחנו קצת חשבנו והחלטנו שאתה תחליט בשבילנו על הדג� המתאי�". 
הרגשה  לה�  שנתנה  בדר�  אבל  שרציתי,  למה  הגעתי  דבר  של  ב	ופו 

שמכבדי� את דעת� ושה� קובעי�.
רפת  בתורכיה,  רפת  ב	י�,  לדוגמה  הרפת  את  תכננתי  התשעי�  בשנות 
כדי  זהו תיאור קצר  בוצואנה.  ניגריה,  בבולגריה,  ורפת  ברומניה,  "תנובה" 

לציי� אזורי� שבה� ישראל פועלת.
ג� מדינות נו	פות, כמו מדינות ממערב אירופה ביקרו ברפתות שלנו. כל 
המשלחות ציינו שהרפת הישראלית מתאימה לה� ביותר. אני לוקח נתו� זה 
ואומר ב	דר, אבל בשו� אופ� לא לעשות העתקה. יש להתאי� לכל מדינה 
את התכנו� המתאי� לה מבחינת אקלי�, טופוגרפיה, חומר אנושי לניהול 
הש�  עזר  בחו"ל  לפעילות  מתקד�.  אלקטרוני  ציוד  ע�  הרפת  מערכות 
הטוב של ישראל בענ� הרפת בנושאי� כגו�: עקרונות שבה� רכשנו ני	יו� 
בטיפוח העדר, התאמת גידולי שדה, מרכז מזו�, תכנו� האתר ע� המבני� 
שמגיעי�  באזורי�  במיוחד  נתקלתי  אלה  בבעיות  גיל.  לכל  המתאימי� 
לטמפרטורות נמוכות של -20 מעלות צל	יו	 ופחות, כמוכ�, בעיות תקציב 
או  קיימי�,  מבני�  ניצול  של  השיקול  אירופה  מזרח  במדינות  להשקעות. 

לתכנ� הכול מחדש, היה מאד דומיננטי.
המחירי� בחו"ל לבניית שיכו� לחולבות או לגידול ה� לפחות כמו אצלנו, 

יקרי�, במיוחד באזורי� ע� תקופות שלג. אי� להשתמש  יותר  בדר� כלל 
ולנ	ות לשדרג מבני�  במבני� נמוכי� או צרי� וצפופי�, אבל לא לפ	ול 
רחבי� יותר מ-20 מ' רוחב ע� רווח של 25 מ' בי� מבנה למבנה ותו	פת 
של מבנה מרכזי חדש, או לפחות שדרוג לשיכו� עגלות. כאשר אי� מבני� 

קיימי� בנתוני� מתאימי�, יש לבנות אתר חדש לשיכו� חולבות.
ציינתי נקודה זו, כי היא הייתה בראש הדיו� בכל מקו�, שבו הייתה מצויה 
כמו  לגמרי  חדשי�  באתרי�  כללי.  תכנו�  כל  התחלת  לפני  בעבר,  רפת 
תורכיה, 	י�, טורקמני	ט� ועוד, הבעיה כמוב�, לא הייתה קיימת והכול נבנה 
חדש מהי	וד, מותא� לכל מקו�. לפעמי� זה תכנו� חד פעמי באזור מ	וי�, 
כיוו� שהמקומיי� מעתיקי� את התכנו� שלנו כולל השגיאות שאנחנו למדנו 

מה�, כדי לא לחזור עליה�. 
מצד  הישראלית  ברפת  גדולה  התעניינות  הייתה  כשנתיי�-שלוש  לפני 
רו	יה, 	י�, אפריקה, הודו, וייטנא�, אינדונזיה ועוד. יש לנו יכולת להיענות 

לכל דרישות השוק. צברנו ני	יו� רב בתכנו� באזורי� חמי� וג� בקרי�.
הרבות  המשלחות  כ�.  משמעית  חד  בעול�?  משפיע  גור�  ישראל  הא� 
שביקרו והחליטו להקי� חוות בקר לחלב, קיבלו את הצעותינו ברצו�. ג� 
משלחות שרצו להקי� רפת בלי תכנו� שלנו, ידעו לקלוט את רעיונותינו, 
לצל� כל פרט ופרט (במיוחד ה	יני�) וזה אומר שאנחנו גור� משפיע מאד.
באופ� כללי, ההתעניינות ברפת הישראלית היא רבה, באופ� מעשי יש היו� 

 .הרבה פרויקטי� בהמתנה

מו... מהשטח

בתנאי� ת ג�  ההכנה,  תהלי�  במש�  עלולי�  וחיטה  תיר	  חמיצי 
מיטביי�, להתקלקל ולאבד חומר יבש: ג� בשלב ההחמצה האטומה 
לפעמי�  נתקלי�  התחמי�  ייצרני  ואכ�  הכרייה.  תהלי�  בעת  וג�  לאוויר, 

בתלונות בנוגע לאיכות התחמי�. 
(פרמנטציה)  הת	י	ה  בתהלי�  תלויי�  תחמי�  של  ההחמצה  תהליכי 
המתוארת כ	וג של נשימה אנאירובית (אל-אווירנית) של חיידקי� הקיימי� 
ב	ביבה. ה	יבה לכ� שמיני� שוני� של מיקרואורגניזמי� מבצעי� מ	לולי 
ת	י	ה שוני� (הבאי� לידי ביטוי באיכות התחמי�) היא פשוטה: קיומ� או 
היעדר� של אנזימי�. תו	פי� לקבלת תחמי� "תעשייתי" ולהבטחת איכות 

התחמי� נכנ	ו לשימוש נרחב בעול�.
עד שלב ההחמצה עלולי� מיקרואורגניז� אחרי� להתרבות לקלקל תחמי�- 
ג� על ידי זיהו� ברעלני� או גורמי מחלה. זיהומי� אלה ג� מפחיתי� את 

החומר היבש ואת תכולת (רמת) האנרגיה בתחמי�.
ע� העלמות החמצ� מהתחמי�, אוכלו	יית החיידקי� האירובי� מתחילה 
החיידקי�  אוכלו	יית  החמצ�,  נטולת  ב	ביבה   - התהלי�  במש�  להעל�. 
האנארוביי� מתחילה לשגשג. חומצות לקטית ואצטית מופרשות ע� ירידה 
ברמות ה	וכר של חומר המוצא וה�  שמשמרי� את התחמי� ומקני� לו 

את הטע� והריח האופייניי�.
האצטית  הלקטית,  החומצות  ריכוז  כאשר  מ	תיי�  ההחמצה  תהלי� 
שמרי�  מחלה,  גורמי  לחיידקי�  מאפשר  אינו  הנדיפות  השומ�  וחומצות 

ועובשי� יוצרי רעלני� לשרוד. חיי המד� של החומר ארוכי� יותר כשהוא 
עדיי� אטו�, בשל חומציותו והיעדר חמצ�. ת	י	ה נכונה ומהירה שמונעת 
קלקול התחמי� ואיבוד האנרגיה (בבור ה	גור מחד ובפתיחת הבור מאיד�) 

תלויה ביח	 נכו� של ת	י	ה הומופרמנטטיבית והטרופרמנטטיבית.
להתרבות  ומתחילי�  לאוויר  התחמי�  נחש�  התחמי�,  בור  בפתיחת 
את  המקלקלי�  וחיידקי�)  עובשי�  (שמרי�  אירוביי�  מיקרואורגניז� 

התחמי�, במיוחד במזג האוויר בישראל.
של  פחת  ומקטינה  התחמי�  קלקול  את  מונעת  מהירה  החמצה  ל	יכו�: 
להו	י�  נית�  התחמי�  איכות  לשפר  מנת  על  והאנרגיה.  היבש  החומר 
חיידקי� המשפרי� ג� את יציבותו האנאירובית וג� את יציבותו האירובית. 
מזרע משפר החמצה ביו	טאביל של חברת ביומי� תוכנ� ונבדק למשימה זו.

ד"ר יאיר �ער 050-2605852
שילד פרוייקטי� ביולוגיי� בע"מ

קיבו� מרחביה 19100, טל 072-2635300, פק� 072-2635301

שיפור איכות התחמיץ באמצעות הוספת 
חיידקים מיצרי  חומצה
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S, העו	קת בפיתוח יצור ושיווק של מערכות מתקדמות לניטור  C R חברת 
פוריות ובריאות הפרה וכ� מערכות חליבה ממוחשבות לרפתות ודירי צא�, 
העניקה מלגות בהיק� 30,000 שקל ל-18 מרצי� במגמת בעלי חיי� - רפת 

במכללה הטכנולוגית רופי�.
חלוקת המלגות נעשית במ	גרת שיתו� פעולה פורה הנמש� כשלוש שני� 
ביטוי בתמיכה  לידי  רופי� אשר בא  S למכללה הטכנולוגית  C R בי� חברת 
כלכלית של הענקת תרומות ומלגות, תמיכה מקצועית של הרצאות והעשרה 

ובשילוב 	טודנטי� מהמכללה בפרוייקטי� של החברה. 
 S C R במשרדי  	פטמבר  חודש  במהל�  שנער�  המלגות  חלוקת  בטק	 
S יריב אבישר, 	מנכ"ל השיווק אורי  C R בנתניה, לקחו חלק מנכ"ל חברת 
יאיר פופלב	קי, ומדע� החברה ד"ר דורו� בר.  ענבר, מנהל השוק המקומי 
צוקרמ�,  תמי  הצטרפו  בטק	  שהשתת�  הרפת  מגמת  של  המרצי�  ל	גל 
מנכ"ל המכללה הטכנולוגית רופי� וד"ר שולמית זוננברג ראש מגמת בעלי 

חיי� במכללה. 

S: "אנחנו שמחי� על שיתו� הפעולה  C R לדברי יריב אבישר, מנכ"ל חברת 
הניצבת  כחברה  רופי�.  הטכנולוגית  במכללה  רפת  חיי�-  בעלי  מגמת  ע� 
חליבה  ופתרונות  פרות  ניטור  בתחו�  הטכנולוגית  החדשנות  בחזית 

את  ולהשביח  לטייב  ול	ייע,  הרפת  במגמת  לתמו�  לנו  חשוב  מתקמדי�, 
S מ	פר בוגרי� ממגמת הרפת  C R ההוראה בה. בשני� האחרונות שולבו ב-

ובכוונתנו לשלב בעתיד בוגרי� נו	פי� בחברה". 

SCR אודות
ייצור ושיווק של פתרונות מתקדמי�  S היא מובילה עולמית בפיתוח,  C R
שמשלבי� ניטור פרות וניהול מערכות חליבה ועדר. החברה הינה היצרנית 
אחרי  למעקב  חכמי�  ותגי�  אלקטרוניי�  חלב  מדי  של  בעול�  הגדולה 
S מ	ייעי� לפעילות� של עשרות אלפי  C R פוריות ובריאות הפרה. מוצרי 
רפתני� ברחבי העול�, וכיו� למעלה מ-12 מיליו� פרות בעול� מנוטרות 
S אשר משפיעות באופ� מהותי  C R או נחלבות באמצעות טכנולוגיות של 
חכמי�  כלי�  מת�  תו�  ובעול�  באר�  רפתני�  של  הע	קית  הצלחת�  על 

ויעילי� יותר לניהול רפתות והצלחת� העי	קית.
S שהוקמה ב-1976, ממוקמת באזור התעשייה פולג בנתניה ומע	יקה  C R
וכ� נוכחות קבועה  S חברות בנות בארה"ב ובאיטליה  C R 300 עובדי�. ל-
בשוק ה	יני ובמזרח הרחוק ופעילות עניפה בדרו� אמריקה. בשנת 2009 
ומחזיקה  ד"ר אריאל הלפרי�, כשותפה בחברה  נכנ	ה קר� טנא, בראשות 

 .כיו� כ-40% ממניות החברה

חברת SCR העניקה מלגות בהיקף 30,000 שקל 
למרצים במגמת בע"ח במכללה הטכנולוגית רופין

מדור פרסומי

S יריב אבישר בטקס חלוקת מלגות במכללת רופין C R מנכ"ל  סמנכ"ל השיווק אורי ענבר בטקס חלוקת המלגות במכללת רופין

אלי קמחין מונה לסמנכ"ל הטכנולוגיות 
SCR והחדשנות של חברת

ושיווק ח יצור  בפיתוח  העו	קת   , S C R ברת 
פוריות  לניטור  מתקדמות  מערכות  של 
ממוחשבות  חליבה  מערכות  וכ�  הפרה  ובריאות 
אלי  של  מינויו  על  הודיעה  צא�,  ודירי  לרפתות 
והחדשנות  קמחי� לתפקיד 	מנכ"ל הטכנולוגיות 
את  קמחי�  ינהל  תפקידו,  במ	גרת  החברה.  של 
הפעילות הטכנולוגית של החברה, יע	וק באיתור 
הרוחני  הקניי�  את  וינהל  חדשות,  טכנולוגיות 
IP). קמחי�, בעל ני	יו� של 22 שני� בתפקידי פיתוח, כיה� ב-4  בחברה (
השני� האחרונות כמנהל פיתוח תחנות טעינה בחברת בטר פליי	. לפני 

כ� כיה� בתפקידי פיתוח בכירי� בחברות 	י	קו  ופי קיוב . קמחי�, ב� 
43, נשוי ואב לשלושה, בעל תואר ראשו� בהנד	ת אלקטרוניקה, ותואר 

שני במנהל ע	קי� ובהנד	ה ביו רפואית מאוניבר	יטת תל אביב.

S ביר� את קמחי� וציי�: "אלי קמחי� מביא עמו  C R יריב אבישר, מנכ"ל 
ני	יו� רב בתפקידי ניהול פרויקטי� וקבוצות פיתוח בחברות המפתחות 
החברה  של  הטכנולוגית  הפעילות  את  ינהל  אלי  מורכבות.  מערכות 
דר� עתידית המבו		ת  לפריצת  ויתמקד באיתור טכנולוגיות שיובילו 
על הבנה טכנולוגית מעמיקה המשולבת ע� הבנה ע	קית, זאת במטרה 

S לאור� זמ�".  C R לשמר ולהעמיק את המובילות הטכנולוגית של 
, המע	יקה כ-300 עובדי�, נמ	ר כי בשנה האחרונה גיי	ה  S C R מחברת 
החברה 8 עובדי� חדשי� לקבוצת המחקר והפיתוח של החברה המונה 
בתחומי  נו	פי�  פיתוח  עובדי  מגיי	ת  החברה  עובדי�.  כ-60  כיו� 
כחלק  אחרי�  מתחומי�  נו	פי�  ועובדי�  תכניות  וניהול  התוכנה 

 .מתהלי� צמיחה והתרחבות עולמי
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S, העו	קת בפיתוח יצור ושיווק של מערכות מתקדמות לניטור  C R חברת 
פוריות ובריאות הפרה וכ� מערכות חליבה ממוחשבות לרפתות ודירי צא�, 
העניקה מלגות בהיק� 30,000 שקל ל-18 מרצי� במגמת בעלי חיי� - רפת 

במכללה הטכנולוגית רופי�.
חלוקת המלגות נעשית במ	גרת שיתו� פעולה פורה הנמש� כשלוש שני� 
ביטוי בתמיכה  לידי  רופי� אשר בא  S למכללה הטכנולוגית  C R בי� חברת 
כלכלית של הענקת תרומות ומלגות, תמיכה מקצועית של הרצאות והעשרה 

ובשילוב 	טודנטי� מהמכללה בפרוייקטי� של החברה. 
 S C R במשרדי  	פטמבר  חודש  במהל�  שנער�  המלגות  חלוקת  בטק	 
S יריב אבישר, 	מנכ"ל השיווק אורי  C R בנתניה, לקחו חלק מנכ"ל חברת 
יאיר פופלב	קי, ומדע� החברה ד"ר דורו� בר.  ענבר, מנהל השוק המקומי 
צוקרמ�,  תמי  הצטרפו  בטק	  שהשתת�  הרפת  מגמת  של  המרצי�  ל	גל 
מנכ"ל המכללה הטכנולוגית רופי� וד"ר שולמית זוננברג ראש מגמת בעלי 

חיי� במכללה. 

S: "אנחנו שמחי� על שיתו� הפעולה  C R לדברי יריב אבישר, מנכ"ל חברת 
הניצבת  כחברה  רופי�.  הטכנולוגית  במכללה  רפת  חיי�-  בעלי  מגמת  ע� 
חליבה  ופתרונות  פרות  ניטור  בתחו�  הטכנולוגית  החדשנות  בחזית 

את  ולהשביח  לטייב  ול	ייע,  הרפת  במגמת  לתמו�  לנו  חשוב  מתקמדי�, 
S מ	פר בוגרי� ממגמת הרפת  C R ההוראה בה. בשני� האחרונות שולבו ב-

ובכוונתנו לשלב בעתיד בוגרי� נו	פי� בחברה". 

SCR אודות
ייצור ושיווק של פתרונות מתקדמי�  S היא מובילה עולמית בפיתוח,  C R
שמשלבי� ניטור פרות וניהול מערכות חליבה ועדר. החברה הינה היצרנית 
אחרי  למעקב  חכמי�  ותגי�  אלקטרוניי�  חלב  מדי  של  בעול�  הגדולה 
S מ	ייעי� לפעילות� של עשרות אלפי  C R פוריות ובריאות הפרה. מוצרי 
רפתני� ברחבי העול�, וכיו� למעלה מ-12 מיליו� פרות בעול� מנוטרות 
S אשר משפיעות באופ� מהותי  C R או נחלבות באמצעות טכנולוגיות של 
חכמי�  כלי�  מת�  תו�  ובעול�  באר�  רפתני�  של  הע	קית  הצלחת�  על 

ויעילי� יותר לניהול רפתות והצלחת� העי	קית.
S שהוקמה ב-1976, ממוקמת באזור התעשייה פולג בנתניה ומע	יקה  C R
וכ� נוכחות קבועה  S חברות בנות בארה"ב ובאיטליה  C R 300 עובדי�. ל-
בשוק ה	יני ובמזרח הרחוק ופעילות עניפה בדרו� אמריקה. בשנת 2009 
ומחזיקה  ד"ר אריאל הלפרי�, כשותפה בחברה  נכנ	ה קר� טנא, בראשות 

 .כיו� כ-40% ממניות החברה

חברת SCR העניקה מלגות בהיקף 30,000 שקל 
למרצים במגמת בע"ח במכללה הטכנולוגית רופין

מדור פרסומי

S יריב אבישר בטקס חלוקת מלגות במכללת רופין C R מנכ"ל  סמנכ"ל השיווק אורי ענבר בטקס חלוקת המלגות במכללת רופין

אלי קמחין מונה לסמנכ"ל הטכנולוגיות 
SCR והחדשנות של חברת

ושיווק ח יצור  בפיתוח  העו	קת   , S C R ברת 
פוריות  לניטור  מתקדמות  מערכות  של 
ממוחשבות  חליבה  מערכות  וכ�  הפרה  ובריאות 
אלי  של  מינויו  על  הודיעה  צא�,  ודירי  לרפתות 
והחדשנות  קמחי� לתפקיד 	מנכ"ל הטכנולוגיות 
את  קמחי�  ינהל  תפקידו,  במ	גרת  החברה.  של 
הפעילות הטכנולוגית של החברה, יע	וק באיתור 
הרוחני  הקניי�  את  וינהל  חדשות,  טכנולוגיות 
IP). קמחי�, בעל ני	יו� של 22 שני� בתפקידי פיתוח, כיה� ב-4  בחברה (
השני� האחרונות כמנהל פיתוח תחנות טעינה בחברת בטר פליי	. לפני 

כ� כיה� בתפקידי פיתוח בכירי� בחברות 	י	קו  ופי קיוב . קמחי�, ב� 
43, נשוי ואב לשלושה, בעל תואר ראשו� בהנד	ת אלקטרוניקה, ותואר 

שני במנהל ע	קי� ובהנד	ה ביו רפואית מאוניבר	יטת תל אביב.

S ביר� את קמחי� וציי�: "אלי קמחי� מביא עמו  C R יריב אבישר, מנכ"ל 
ני	יו� רב בתפקידי ניהול פרויקטי� וקבוצות פיתוח בחברות המפתחות 
החברה  של  הטכנולוגית  הפעילות  את  ינהל  אלי  מורכבות.  מערכות 
דר� עתידית המבו		ת  לפריצת  ויתמקד באיתור טכנולוגיות שיובילו 
על הבנה טכנולוגית מעמיקה המשולבת ע� הבנה ע	קית, זאת במטרה 

S לאור� זמ�".  C R לשמר ולהעמיק את המובילות הטכנולוגית של 
, המע	יקה כ-300 עובדי�, נמ	ר כי בשנה האחרונה גיי	ה  S C R מחברת 
החברה 8 עובדי� חדשי� לקבוצת המחקר והפיתוח של החברה המונה 
בתחומי  נו	פי�  פיתוח  עובדי  מגיי	ת  החברה  עובדי�.  כ-60  כיו� 
כחלק  אחרי�  מתחומי�  נו	פי�  ועובדי�  תכניות  וניהול  התוכנה 

 .מתהלי� צמיחה והתרחבות עולמי
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