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 לכולם שלום,

ם רפתנים רבים, נציגים ממשלתיים, נציגי ירושלים: כבכל שנה מתכנסי -כנס מדעי מע"ג

התעשייה, נציגי החברות השונות העוסקות ברפת, אנשי מקצוע והאקדמיה לשלושה ימים 

של לימוד, הכרת מוצרים חדשים ומפגש חברתי1 הכנס מאורגן בצורה יפה מאוד על ידיי שתי 

ועדות: הוועדה המארגנת והוועדה המקצועית1 לבסוף את הפקת הכנס נותנים, בשנים ו

האחרונות, לחברה מקצועית הדואגת לכל הפרטים הגדולים והקטנים, כך שהציבור הרחב 

 ואמנם, כך היה1  ייהנה1

הנוכחות שלנו התבטאה בדוכן יפה, במפגשים רבים עם רפתנים/יות, נציגי חברות, בהרצאה 

 ר בנושא העוברים וכן בהצגת מחקרים משותפים בהרצאות שניתנו לפני הקהל1של אמי

 : ביתן שיאון בכנס5תמונה 

 

ביומו הראשון של הכנס, קיימת מסורת רבת שנים, להוקיר אנשים מרכזיים בענף במתן 

תיאור על פועלם החשוב ונתינת מגן הוקרה מקברניטי הענף1 הפעם נבחרו אנשים שרובנו 

 : (וי באזור הגיאוגרפי בו הם נמצאיםמכירים )תל

 איש רב פעלים בנושא התזונה שבמשך עשרות בשנים ניהל בצורה  – ישראל עופר

"יציב"1 בהיסטוריה של מרכזי המזון,  –מקצועית מאוד את מרכז המזון בבאר טוביה 

חזונו של יקיר ענף אחר שקיבל את הפרס עקבות הוא הראשון שקם בישראל וזאת ב

 ר, פרץ בן יהושע1על כך בעב



 מדריך שה"מ וותיק במרחב יח"מ והנגב1 פרסם עשרות עבודות  –)מריטו(  משה רכס

ם וליווה את המשקים בהדרכה צמודה, גם בהיבטים המקצועיים וגם בנושאים מגווני

 בהיבטים הכלכליים1 

 מייצג את בתי הספר החקלאיים1 דגש רב נותנת המערכת לחינוך  – מאיר שניר

הדור הבא1 מחויבותו של מאיר לדור הצעיר התבטאה לאורך שנים, והשכלה של 

וכמנהל הרפת בבית הספר החקלאי בכנות, מימש זאת כל הזמן1 הוא עדיין מממש 

  זאת, וכיום הוא הציר המרכזי לכלל בתי הספר החקלאים בישראל בנושא הרפת1

 בהחלטה  הפרס ניתן מקרן מנחם היימן ז"ל ואנו שותפים מלאים – יאיר זלינגר

לבחירתו של יאיר ולפרס הכספי1 יאיר ליווה במשך שנים רבות את בדיקות החלב 

והוא ביחד עם גורמים אחרים הקים את מעבדת החלב, ביקורת החלב והיה למנהלם 

 של מבקרי החלב לאורך שנים1 

בשני המושבים הראשונים הציבור ישב באולם אחד ורק לאחר מכן החלו להתקיים 

ים בשני אולמות נפרדים1 מושבים אלו דנו בנושאים שעיקרם החלב, מושבים מקביל

 התיישבות ובטחון וכלכלת הענף1 

יה איש שמלווה את החקלאות בישראל ומביט על -, אוניברסיטת חיפה ארנון סופרפרופ' 

, שכל באי הכנס קיבלו חוברתלאחרונה הוציא כנכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה1 

בהרצאתו הוא הביא נתונים, מפות 1 וד בביטחונה של ישראלאבן יס –החקלאות : הושמ

והטיח דברים קשים ונוקבים על מקבלי ההחלטות, כתבות של עיתונאים ואנשים, 

המתפרסמים בערוצי התקשורת1 מספר משפטים שנחקקו בזיכרוני במהלך ההרצאה 

 המרתקת:

  ורים של רוב החגים, שירים, מזון מסורתי, סיפ –החקלאות היא תרבות של עם

פעם, ריקודים1 סביבה, איכות החיים, חמצן ומרחבים ירוקים, מעצבי הנוף הירוק 

 הלא טבעי של ישראל, הם החוליה המקשרת עם לאדמתו1

 פריסת ישובים בכל רחבי המדינה וברט, בפריפריה1  –טחון יהחקלאות היא ב

שום יחידה צבאית, שוטר או סיור לא ייתן מענה לאחיזה ממשית בארץ1 

 חקלאים גם נותנים את המודיעין המידי והאמיתי מהשטח1ה

הרצאתו עסקה בהגיון ורגש בקבלת החלטות והקשר  –, מרכז אקדמי רופין יוסי יסעור פרופ'

ביניהם1 החלטות בסביבה של אי ודאות, הגישה האופטימית מול הגישה הפסימית, 

ים בקפה ובקלפים והשפעתם האינטואיציה, יועצי הסביבה כנומרולוגים, אסטרולוגים והקורא

1 ההרצאה הייתה מתובלת ועוד על מחשבותינו, מידת המניפולציות בזמן קבלת ההחלטות

 אדישים1 לא השאירה הציניקנים שבתוכנו, בדוגמאות רבות ובהומור רב שאף 

התפתחות הסביבה הרגולטורית של ענף החלב באירופה1  –, חברת צנובר שאול צבן

ים רבים לקריסת המהלך שבו נגמר התכנון המרכזי, הסתיימו המכסות בהרצאה ניתנו נתונ

באירופה1 ניתן להבחין בהשפעה של "עצם המתוכננות לכל מגדל וההפרטה והשוק החופשי 

קריסת המערכת, מספר שנים לפני מימוש ההחלטה בפועל1 כלומר, תחילת ההחלטה" ל

טול משטר המכסות, כבר אז החל התהליך בנתינת תאריך היעד והצבת המטרה של בי

ביטול המכסות1 כיום חושבים קברניטי ענף במימוש ההחלטה על  שלמעשה הואץ וקרס

, קרוב לוודאי, תהייה השפעה על לתוצאה זוהחלב באירופה על צעדים מתקנים למהלך זה1 

 מעצבי המדיניות הכלכלית, ברמה הממשלתית,  של ענף החלב בישראל1  



האחרונות בענף החלב הישראלי: היבטים כלכליים, שנים  51 –ב , המ"אפרים עזרא

נתונים רבים המראים את התפתחות ענף החלב לאורך נקודות זמן אפרים הציג ומקצועיים1 

השנים האחרונות: רפורמה, איחוד משקים, שינויי האינדקס, מתווה  51במהלך  ומרכזיות של

ת של הרפת1 המגמה המתמשכת לוקר1 לכל  אחד מהם הייתה השפעה על הפעילות הכלכלי

של הקטנת כמות העדרים והגדלת מספר הפרות/עדר1 מגמה מתמשכת של יעילות הייצור 

של הפרה במיוחד בהיבטים התזונתיים: כמות החומר היבש שיש להזין את הפרה כדי לקבל 

תכונה ותכונה1 ניתן לראות בברור השפעת הרכיב הגנטי והסביבתי על כל  1את אותו ק"ג חלב

את ההשפעה הכמעט בלעדית של הגנטיקה, במספר תכונות ואת הכיוון החיובי שתרמה 

מערכת הטיפוח לאורך השנים לאור הצרכים שהרפתנים והצרכנים )תעשיה, ציבור הצרכנים( 

חלק ב ?המה "יד ביד"העמידה לפניה1 מה הכיוונים של חמ"מ התשלום וחמ"מ הטיפוח1 האם 

אציג במהלך השנה בסקירות או בהרצאות הפנימיות שלנו1 אנו חלק מהאיורים והגרפים 

 דעת היכן ומתי לשווק זאת בצורה הנכונה1מאוד חשוב, בהתקדמות זו ועלינו ל

לענף הצאן1 בשל אי  הוקצו הפעם, לראשונה מזה שנים רבות, חלק נכבד מההרצאות הכנס,

במושבים שעסקו בפוריות, גנטיקה,  קום", העדפתי להיות נוכחהיכולת שלי להיות "בכל מ

 ורווחת הפרה1תזונה 

חלקו את הנושא ליומיים1 הראשון לפוריות הנקבה והשני לפוריות הזכר1 הפעם  – פוריות

ולו רק בשל העובדה שנושא זה  תכנוני היא משגה יומייםבנימה אישית, חלוקת הפוריות ל

ו במושב אחד וישמעו וידונו חשוב שהחוקרים והקהל ישב 1שפע מהנקבה והזכר כאחדמו

 ביחד בנושא חשוב זה1 

עבודות הפוריות בנקבה ובזכר היו בעיקר בסימן של השפעת חומרים המזהמים את המים או 

שבחלקן שיאון הייתה שותפה פעילה  ,בעבודות שהוצגו המזון, אף בריכוזים נמוכים מאוד1

 מצא ש:נ ,רוטצביקה פרופ' עם המעבדה של 

 הם חומרים המשמשים לתעשיית הפלסטיק ונמצאים בבקבוקים, ציוד  פטלאטיםה

פטלאט  ...,nM5רמות של נמצא שרפואי ומזון ומשתחררים למים, אדמה ומזון1 

 1בהתפתחות בציות הבקר, והתפתחות וביטוי הגנים בעוברים יםגעופ

  שלמות ב , פוגעים בתאי הזרעמפטריית קרקערעלנים, בריכוזים נמוכים, שמקורם

עה יפגפועל יוצא, DNA 1 -ה ושלמות המיטוכנדריממברנת ההאקרוזום, פעילות 

1 בעבודה שהוצגה נראו הפגיעות בתאי וההתפתחות העובריתיכולת ההפריה ב

 תנאי המעבדה1ב ,יםהמתפתח יםעוברשלאחר מכן, פגיעה ב שנחשפו לרעלןהזרע 

  ובתוכו המטבוליט  אטרזין,חומרי הדברה מסוגDACT  נספגים בקרקע, במים ומשם

והמזונות1 גם בחומרים אלו נמצאו השפעות שליליות על  יהי השתיימ"דרכם קצרה" ל

בעבודה שהוצגה, נחשפו תאי זרע מאזורים שונים של  יה1ימערכת הרב

ונמצאה עלייה בפעילות המיטוכנדריאלית וירידה  DACT-האפידידימיס למטבוליט ה

בשיעור האקרוזום המושרה1 נקודות המעידות על ירידה ביכולת ההפרייה של תא 

 הזרע1

 שתי עבודות הוצגו בנושאי העוברים:

  עקת החום היא גורם מעקב של מערכת הרבייה1 בעבודה שהוצגה, הושוו עוברי

גזע ההולשטיין במטרה למצוא האם עוברי המכלוא   Xמכלוא של גזעים שונים 



וגיר נבדקו  NRFג'רסי, מונטביליארד, שוויצרי חום, גזעי העמידים יותר לתנאי החום1 

בעקת החום למעט  המכלואביציות ההולשטיין1 נמצא שאין יתרון לגזעי בהזרעה על 

1 המשך הניסוי יהיה בהשתלת העוברים הללו ומעקב אחר התפתחות NRF -גזע ה

 ההריון וההמלטה, בין המכלואים השונים, לאחר חשיפה לעקת חום1

 ,האם התורמת, החשופה לסדרת טיפולים הורמונלים, בפרוטוקול שטיפת העוברים 

תחזור לפעילות סדירה ותיכנס להריון לאחר שטיפת העוברים ממנה? שאלה 

נתוני שטיפות העוברים של יחידת העברת מ אמיר שיפמןעל ידיי ד"ר שנבדקה 

היא העוברים של שיאון1 אמיר הציג נתונים יפים המצביאים שאין פגיעה לתורמת1 

יותר, בהשוואה   הטוב חוזרת למחזוריות ונכנסת להריון בצורה דומה, ולעיתים אף

1 הוא ציין שטיפת העובריםפרוטוקול פרות בגיל ובתחלובה דומה שלא עברו את ל

 שהשונות בתוצאות בין המשקים, גדולה1

עבודות חשובות ומעניינות הוצגו במושב של ההזנה1 שתי עבודות עסקו במדידה  - הזנה

ובה זו בעדר החלב1 פרטנית של ניצולת המזון ופיתוח המודלים ליכולת אבחנה של תכונה חש

חברות הזרעה בעולם החלו לפרסם נתון גנטי זה בהתאמה לתכונות אחרות ולא בצורה 

ישירה1 בעבודות ישראליות אלו, מנסים לבודד את התכונה החשובה הזו ולעמוד על מידת 

חשובה ותיתן  האבחנה בין הפרות היעילות לפרות הלא יעילותהשונות הקיימת בעדר1 

ת לחסוך כסף רב1 נמצא שקצב האכילה, צריכת המזון ומשך העלאת הגירה בעתיד את היכול

 חלב1האותו יבול את שתי הקבוצות מייצרות היו גבוהים יותר בפרות הלא יעילות וזאת כאשר 

הציגה עבודה של  מיה זכותד"ר 1 שהוצג מזוויות שונות חשובנושא  - קיימות ורווחת הפרה

בעבודה שהוצגה היא שינויים פיזיולוגים ברקמת השומן כסמן להתמודדות הפרה לעקת חום1 

  1בקיץלעומת אלו שהמליטו בחורף שהמליטה קבוצת פרות ברקמת השומן את  הדקב

ממצאי העבודה הראו שמדדי העקה החמצונית וביטוי חלבונים ספציפי, היו גבוהים יותר 

עקת החום לפרות בתקופת בפרות שהמליטו בקיץ לעומת החורף1 מכאן שההשפעה של 

טה, מה שעשוי להגביר את הסיכון המעבר הינה תוספתית לעקה המטבולית סביב ההמל

 ומת ממליטות חורף1עלתחלואה לממליטות קיץ ל

 מצא בכותרות:יישומי והנ היה נציג הקבוצה שהציגה עבודה מחקרית בנושא יואב שעני

ניטור  לביחס לטמפ' ואגינלית ככלי  למדידת טמפ' הכרס "בדיקה השוואתית של בולוסים

את הבולוסים מתוך כוונה טובה לניטור העקה של  משווקות1 חברות מסחריות טמפ' הפרה"

האם הממצאים תואמים את המציאות? האם הנתונים מספקים לקבלת  הפרה במשך היום1

פרה בושת ההחלטות למידת וזמן הצינון? הממצאים הושוו מול נתוני הלוגרים הנמצאים ב

של טמפ'  םדרסטי םיישינובבולוסים נצפו במשך מספר ימים רצופים1 ' טמפהוהאוגרים את 

1 בעבודה האמתיתשל הטמפ'  יציב ומייצגמעקב  , נתון שמנעהכרס בעקבות שתיית המים

אולם המסקנה הייתה שהבולוסים לא הוצגו מודלים מתמטיים המנסים לפתור את הבעיה1 

 1מול הלוגורים הנמצאים טמפ'נותנים את המענה המספק למדידה אמינה ורצופה של ה

שבה אנו נפגשים אחת לחודש,  אלו היו רק מקצת ההרצאות של הכנס1 במהלך השנה,

 מנושאים אלו גם אלינו ונוכל לדון בהם ביתר דגש1 לפגישה מקצועית, אביא

לקשר  ותהפגישות הטובות של ציבור הרפתנים בביתן שלנו ובמסדרונות הכנס, תמיד מוסיפ

 ההדוק הקיים ביננו לבינם1 

    ב, יואלע טוובש


