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 לכולם שלום,

 סיכום יום עיון לכבודם של מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית

 )רשמו ינון ויואל(

בכפר הירוק. הגיעו כמה עשרות רפתנים ואנשי מקצוע על מנת שקריפטון  םבצהרי יום שני התכנסנו באול

של בשיתוף פעולה  היהזה היום הארגון  מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית.לכבד את זכרם של 

ויואל , )התאחדות( אפרים עזרא)נציג הרפתנים(  דורון הרן)מועצת החלב(,  לירון תמירארבעה גופים: 

נושאים הנוגעים ב, התכנסנו לאולם לשמוע ארבע הרצאות מפגש ליד שולחן כיבודים . לאחר)שיאון( זרון

 באופן ישיר או עקיף לענף הבקר לחלב.

היווה את המוטיב המרכזי להמשכיות אשר , ז"ליגאל אלון  של ומשפטט טוצ ,דברי הפתיחה של יואלב

 :טפחיםמשל הוכבודם לזכרם  ,הכנסים המקצועיים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ימיי  ועד 19-סקר יואל את ההיסטוריה של התפתחות ענף הבקר לחלב בארץ משלהי המאה ה ובדברי

 תןתנובבביקורת החלב, שת פרו 8,700-כלימינו. כיצד מ קום המדינה. ובהמשך, מקום המדינה ועד

 פרות לחלב 110,000 -ל, 2016שנת ב ,עלינו והגענו ,ק"ג חלב 4,000 ,1948בשנת  ,הייתהשנתית ה



, של אותם יואל סקר את הוויכוחים המריםתחלובה. ל ק"ג 11,900 -ל תן הגיעהתנובשבביקורת החלב, 

 עםשטיין/פריזי ההול הכלאה ביןעל  ,שליוו את ההחלטות לגזע שיתפתח בישראל. לבסוף הוחלט ימים,

הפרות הראשונות מגזע ההולשטיין/פריזי הגיעו  הגזע המקומי שהיה ברובו ה"סורי" וה"באלדי".

 עדיין לא הייתה הזרעה מלאכותית.באותם ימים, ולימים גם מצפון אמריקה. מאירופה, 

 

 

 

 . מיכל קראוסו אביתר דותןי "עניתנו  ,רועיבפתיחת האברכות נוספות, 

סיפר על  ,ז"ל דן קלי, בנו של זיו קלי ם,טפחימנציג משפחות ה

כרונותיו מהתקופה שאביו עסק בפיתוח חברת השירות להזרעה יז

 מלאכותית.

 

 

 

 השלכות כלכליות וההשפעות הגנטיות והממשקיות  –יעילות ההזנה  הרצאה ראשונה:

מדיסון בויסקונסין, מאוניברסיטת  ויקטור קבררהפרופ. ניתנה ע"י 

אה ניתנה באנגלית בתרגום כתוב במצגת חופפת, . ההרצארה"ב

 .בעברית

 :נושאים עיקריים שלושהבהרצאה הוצגו 

ר הביצועים ופיש: לקבלת החלטותמערכת סיוע לרפתנים  .א

אין שיטה ייחודית, אלא שילוב בין  ,לפי תפיסתו .ברפת המקצועיים

העיקריות של המערכת: התאמה  מספר שיטות אמפיריות. מטרותיה

ספציפית לכל רפת, ידידותית למשתמש, ביסוס מדעי ורלבנטיות 

 לאורך זמן.



חלוקת אוכלוסיית החולבות למספר קבוצות הזנה בהתאם : הזנה בהתאם לצרכים והביצועים .ב

זון , חלוקה זו יכולה להועיל בירידה בצריכת המזון, עליה בניצולת המלצורכיהן וביצועיהן. לשיטתו

על  ,והפחתת הפגיעה באיכות הסביבה

, הכוונה לחלק למעשהידי פליטת גזים. 

 ,את הפרות למספר קבוצות הזנה

ולעדכן  ,ימים בתחלובה 21לאחר 

החלוקה מחדש על בסיס חודשי, תוך 

ימי הסתגלות במעבר ממנת  5לקיחת 

. הנושא נבדק עד כה הלשנימזון אחת 

ך א ,וניתוח במחשב הדמיהעל סמך 

 עלוככל שש ,המסקנה שהתקבלה היא

 יםהרווח לומספר קבוצות ההזנה, כך ע

  בתקופה של שנה. ,מכל פרה בעדר

.  Residual feed intake (RFI) –: הסבר ופירוט על מושג "צריכה מזון שארתי" התייעלות בהזנה .ג

לאחר חישוב מנת הקיום, ניתן להצביע על 

האנרגיות המכוונות לגידול או לייצור. מה 

הסביבתיים ומה ההיבטים  םההיבטי

שפרות עם  ,נקודת ההנחה היא ?הגנטים

הינן  ,צריכת מזון נמוכה יותר מהצפוי

יעילות יותר. זאת כיוון שהן דורשות פחות 

הזנה לקיום, ללא פגיעה משמעותית 

ביצור. נמצא כי התורשתיות לצריכת מזון 

 לתכונה תה חזרתיותי. הי0.17עמדה על 

מספר ושונים,  אזורי אקליםב זו

  התחלובה.

, לא בצורה ישירה אלא באינדקס הטיפוחRFI -מדד השניתן להשתמש בהייתה המסקנה שהתקבלה 

מינימלית השפעה תהייה למדד . RFI -ה זאת באמצעות תכונות הנמצאות במתאם גנטי עם. בדרך עקיפה

על תכונות הייצור וגודל הגוף. אולם רצוי לתקן את ערך התכונה לפוריות, בריאות והישרדות, אשר יכולים 

 להיות בקשר עם צרכי ההזנה הנדרשים.



 השפעות על הטעם והריח – לעיבוד החלבטכנולוגיות חדשניות  ה:שנייהרצאה 

הרחיב בנושא השפעות הטעם ש ,בנימיןאופיר  ר"דניתנה על ידיי 

במסגרת זו, נפתח אשנב עלינו הצרכנים.  ,והריח של החלב ומוצריו

מעניין, שהופנה לפעילות הרבה הנעשית בנושאי החלב, במכללת 

שתעשיית החלב  ,תל חי, ועל הטכנולוגיות והמיכשורים החדשניים

 תשתמש בעתיד הקרוב. 

בהרצאה הוסבר כי אחד הגורמים המשפיעים הינו עיגון מיצלות 

הנמצאים  )הקזאינים( )כדוריות( השומן על ידי חלבוני החלב

בדפנות אותן כדוריות. בנוסף, הוסבר כיצד על ידי מייצב מזון שהינו 

מכאן, רב סוכר, ניתן לשנות את המבנה המרחבי של מוצר החלב ו

הוצגו השימושים  בנוסףלהשפיע על עוצמת הטעם שאנו חשים. 

האפשריים ב"לשון מכנית" ו"אף מכני" המדמים באופן מפורט 

עיבודים שונים של בהשפעת  ,פי כמה מעוצמת החושים שלנו, את ההבדלים העשויים להתקבל ,ומדויק

 להלן מספר נושאים שהוצגו ופורטו בהרחבה: מוצרי החלב.

 יטה חדישה אנליטית לקביעת איכות החלב באמצעות שימוש במכשירי הלשון והאף פיתוח ש

 האלקטרוניים

  אפיון טעמים במזוןבהעתיד  –לשון אלקטרונית 

 שימוש באף אלקטרוני לזיהוי קלקול חלב והמצאות של חומרי ניקוי 

 על איכות טעם וריח בחלב ,בלחץ גבוה ,שימוש במפסטר על ובמהמגן 

 ות צפתיות על ידי שינוי מבנה פנימיהפחתת מלח בגבינ 

 בגליל העתיד של תחום הפודטק והחדשנות במזון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ניתוח גנטי וסביבתי בעדר הבקר לחלב בישראל של מחלות בעלי השפעה כלכליתרצאה שלישית: ה

  אפרים עזרא ניתנה ע"י

ת רחם, עצירת שיליה המחלות הנפוצות בעדר החלב בהן התמקדה ההרצאה: קדחת חלב, קטוזיס, דלק

 ן סטרטן( ודלקות עטין. א)שיליה מעוכבת, לפי תרגומו של מיכאל ו

קיים  ,ניתן לראות הבדלים גדולים בין הדיווחים בישראל לעומת הדיווחים בצפון אמריקה. הדמיון היחידי

הבעיה במספר מחלות, נובעת משיטות הבדיקה והדיווח.  ,השונות הגדולהרק בשלייה מעוכבת. 

 ,הבריאות ייבאירוע ,העדרים. לדוגמה: רישום דלקת עטין קליניתמבאיסוף הנתונים  ,עיקרית היאה

  ללא דיווח )איור( 50% – , או כי "פשוט לא מדווחים"בכרטיס הפרה. או בגלל הגדרה ברישום

 



 (www.reutmatar.comתמונה מהאתר של רעות מטר: )

היה  ותר. הערך הגבוה ביבישראל וגבוהים יותר בארה"ב היו נמוכים , למחלות השונות,ערכי התורשתיות

 היו תכונות הייצור, סת"ס ,פוריות והישרדות . המתאמים הגנטיים בין מחלות ל0.08-דלקות רחם עבור

 

בתחלובות להמלטה קשה , המתאמים בין המחלות השונות בכיוון הנכון אולם ברמה בינונית ומטה.

 ונמוכים עבור עצירת שיליה. ,עבור קטוזיס ,היו גבוהיםהשונות 

שלישית נרשמה הבתחלובה הראשונה והשנייה. רק בתחלובה  ,0.5%מתחת ל קדחת החלב דווחה

ההשפעה את מומלץ להפריד , ולכן הוחלט לא לבצע עליה ניתוחים גנטים. מסקנה חשובה: 2.3%ב

 ומעלה.  3תחלובות למעשה רק מקדחת חלב המופיע  עאירו דוגמתבניתוח לפי מספר התחלובה. 

 אם להכניסן כחלק מאינדקס הטיפוח. וחלטטיפוח ושם י דיון בנושאי המחלות יעלה בועדת

מה מספרים עלינו הגנים: מהי רפואה מותאמת אישית ובמה היא יכולה לעזור בחיי : רביעיתהרצאה 

 היומיום?

 מבית החולים רבין )בלינסון(.  רעות מטרד"ר הרצאתה של 

ולתחזית  הלצפירועים במשך חיינו הניתנים ירצף הא

 שי שלנו. בעזרת הגנום האי

שניתן לחזות את  ,שונים םאירועיסקרה מספר  רעות "רד

. דנ"אוכיצד ניתן לשנות את מה שכתוב לנו ב ,הופעתם

המתווך  ,א"דרך השליח אשר הוא הרנ - המסקנה העיקרית

 הבונות את החלבונים בגוף.  ,לחומצות האמינו דנ"אבין 

 

 



 מספר שאלות עלו ונדונו בהרצאה:

 חזות בפירוט רב את החיים הצפויים לנו ולילדינו ואף את מועד סיומם לפי האם היינו מעוניינים ל

 הגנום שלנו?

 ?מהן גבולות האתיקה הקשורים למציאות החדשה 

 ?מהו המחיר החברתי והבריאותי בטכנולוגיה הזו 

 

אותם  של םלכבוד התכנסותתחילה לא צוין שם כזה או אחר, אלא  הבכוונ .רוע היה מכבד וראוייהא

 ענף החלב.של טיפוח הגנטי ב ,שהחלו ועסקו בתקופת חייהם ,מייסדים

 ל העוזרים:תודה לכ

 דורון ואפרים לירון, –עדה המארגנת וחברי בו

 צליל לוי   - וארגון אולםתיאום 

 רחל ויטרד   - תרגום

 

 אצל יואלנמצא  –המעוניינים בחומר המקצועי המורחב 

 

 לכולם,שבוע טוב 

 יינון ויואל

 


