
 

 

 רפת של אלופות -)קיבוץ רביבים(   2000שות' רפת רן 

ענף החלב מתפרסמים בעיתונות  כבכל שנה, בהתקרב חג השבועות, הפרסומים על הישגי

  .שות' רןרפת מנהל  –המקומית. הפעם ציטוט מדבריו של ערן ארז 

 חשבתי להעלותן:ו ,נקודות שאינן מוזכרות בדבריו של ערן שלושלהלן ולפני, 

 גרם להוצאת פרותרפת רן נחשפה לחיידק הברוצלה שבשנים האחרונות  - ברוצלה .1

חוותה את  הרפתאפשר היה לומר ש. כלומר, בסדר גודל של כשליש ,רבות מהעדר

 -למתקשים בארמית  ,פשוטבתרגום ) "מאיגרא רמא לבירא עמיקתאהמושג הארמי "

ופיקוח הדוק של  הרפת חוותה הגבלות חמורות מאוד,. (קמהר גבוה לבור עמו

רוח מפליא,  ךפי זאת, בכוחות מקצועיים טובים ובאוראף על  השירותים הווטרינרים.

 הברוצלה אירועבתקווה ש"איגרא רמה". -וחזרה לבמקום אחר, כיום הרפת נמצאת 

 .יהםמאחור

, ברפת שות' רפת רן ,ההישגים הרבים שדווחו בעבר, וגם כיוםכל  – טיפוח ישראלי .2

לא  ת רןפשות' רבד. ממשק מעולה וגנטיקה ישראלית בלשילוב של מושתתים על 

" בתחום הגנטי ומשדכת את כלל הפרות לפי תכנית סדורה ירותי חוץשב"השתמשה 

של הרפת נמצאים  םההישגי וטובה המושתתת רק על הגנטיקה והטיפוח הישראלי.

 היוצאים הגנטים םומההישגיהרפתות המובילות בישראל. טבלת ב לאורך זמן רב

 .)על כך, בהמשך( מרפת זו, נהנים כלל רפתני ישראל

שכולנו נרעשים ונזעקים על מדיניות בימים  –נטיקה מקומית מול גזרמה יבוא  .3

לכניסת מקורות חלב וממשלתית להורדת המכסים, לאישור של יבוא גדל והולך, 

חיצונים התומכים ברפתנים הנמצאים בחו"ל והפוגעים ברפתנים הישראלים, אנו 

ות התומכת בחברות הנמצא חיצונית זרמהנותנים דרור ליבוא  ,באותה הנשימה

וגנטיקה ישראלית שמקורה על חשבון זרמה . כל זאת, באירופה, קנדה וארה"ב

  רפתני ישראל.שלנו....אנו בבעלות הנמצאת חברה יאון שהיא בש

הגנטיקה הישראלית הביאה את כלל רפתני ישראל להישגים מרשימים וגבוהים, 

כדאי לפגוע אם ההמושג תחרות הוא נכון, אולם בכלל העולם. המוכרים ומופצים 

ות עשרות פרים ג'נומים שמהימנזרמה שמקורה בבעצמנו על ידיי הבאה של 

פרים מתוצאות  , אוג'נומיםישראלים מתוצאות פרים התוצאות שלהם אף נמוכה 

נקודה "חשבו על  בילים את כולנו להישגים המרשימים?טובים המוישראליים  נבחנים

 . קטנה זו"

ולא להתחרות  עם הרפתניםד בתוכה ביח שיאון היא של הרפתנים ויש לשפר אותה

 בעצמנו נגדנו.

 

ושג ומוסיפים גאווה גדולה למ ,מקבלים משמעות אחרת בהמשך,  מכאן, המילים של ערן

 . ישראלי מקומי, יפוחטהנקרא 

הזמנה  יא אינהוה ,וץבעיתון המקומי של הקיב ,על ידיי ערן וביוזמתו הפורסמ ,הכתבהאגב, 

 .לסקירה זומיוחדת 

 



 מדבריו של ערן: 

      11563שמספרה – "אניס"היא   השנהבחג השבועות התפרסם בעיתונות כי שיאנית החלב 

 מרפת רן ברביבים.

 )תחלובה = התקופה שבין שתי המלטות( ליטר. 23,500 -כ תנובת החלב שלה בתחלובה

תחלובות,  2.5-נחזור בהמשך, ותנובת החיים שלה ב , אליו"גוגל"היום היא בהריון מהפר 

 היא גם צנועה ולא מתבלטת עד כדי כך שלא שמנו לב אליה. ליטר. 50,000 -כלקרוב 

מצטרפת לחברותיה  "אניס"אומנם ארון הגביעים של רפת רן לא כשל מכבי תל אביב אבל... 

אשר כיכבו בטלביזיה בערוצים השונים.  ,"ריאד", ו"נילי", "רגינה"שנשאו בתואר המכובד: 

 , אצל יונית לוי, ובתוכניתו של אייל שני(.1)בערוץ 

 (24%) 25פרות מתוך  6, "אניס"אפשר היה לחשוב שהדבר מקרי אבל השנה לצד 

 !(20%) 50 -מ 10בישראל  הן מהרפת שלנו. בשנה שעברה שיאניות לתנובת החלב ה

 ממנו לוקחים את העגלים שיהיו פרי ההזרעה בעתיד.הפרות השיאניות מהוות מאגר גנטי 

ומתעדכנת  ,שמשמשת את רפתני ישראל מצומצמת )לוח הפרים הישראלי( רשימת הפרים

 . ארבעה חודשיםכל 

 פר שלה נבחר להיות אחד מנבחרת הפרים הנמצאים בלוח הפריםגאווה גדולה לרפת ש

מקורם מזריעים, פרים  20מתוך  4. כרגע פתות ישראלבכלל ר משמש להזרעה מלאכותיתו

 שאף הוא פר שלנו. "גספר"א בן ל שנולד אצלנו והו "גוגל"ברפת רן. מתבלט מעל כולם 

ואם יולד זכר  "גספר"נכד ל "גוגל"שנושאת ברחמה כעת עובר של  "אניס"הינה שבנו אל 

נגב.... ולתפארת מדינת היה דור שלישי לרפת רן לתפארת רביבים, רמת הוא יה ,במזל טוב

 ישראל.

 

 קצת נחס......המון גאווה ויישר כח לערן ולכל רפת שות' רן

 

 בברכה ושבוע טוב,

 יואל


