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:מבנה ההרצאה

,ח ברפת"את רווחת בעלא איך לשפר : מטרת ההרצאה❖
. ח ברפת"רווחת בעאיך מודדים אלא 

.מה מודדיםלפני שמודדים צריך להחליט ❖

מבוא•
הצגת הנושא והאתגרים•
ח"מדדים כמותיים להערכת רווחת בע•
סיכום ותוכניות להמשך•
דיון ושאלות•
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המשך-רקע

מה , מגדלים, לקוחות, דעת קהל, לעומת המחוקק. תחום שמעט מוזנח בארץ•
(אחריות, נהלי עבודה, יותר המודעותפחות התנאים בפועל )שמקובל בעולם 

רשתות , בשר\צרכני חלב, (דעת קהל)ציבור רחב , מחלבות, יצרנים: בעלי עניין•
...(.פרות), ווטרינרים, עובדי הענף, תקשורת, רגולטור, שיווק

ח"לקדם תחום רווחת בע" דמות"הרופא המטפל הוא ה•

שחלק מהמשמעויות שיש לשקול הן שיקולי רווחת  , שאלות שמגדלים שואלים•
חיסון  , טילוף בעיתו, הזרעות עם עגל, עוד אנרגיה במנה, עוד צינון בערב: הפרה

,  זמן המתנה לרופא לביקור, הרבה קשירות ובדיקות, עדר מול חיסון מתגלגל
.......'וכו, זמן מנוחה לפרה, (בטון, אוכל, צל)אזור הביקור רופא 
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המשך-רקע

עיניןבעלי , דעת הקהל, רגולטור)נהיה מובלים ( הענף)אם לא נוביל •
זמני , הורמונים, שימוש אנטיביוטיקה, איכות הסביבה( :אחרים

...בשר\המתנה לתכשירים בחלב

בלי , בלי מספרי כוויה: ח"מחלבות שונות מקדמות נושאי רווחת בע•
....גידול יונקים בזוגות , יובשטיובות
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?

האם משק שברבעון העליון ביצרנות ופוריות בהכרח ברבעון העליון  •
?" ח"רווחת בע"מבחינת 

בנושא רווחת ( אולי שונות)המסקנות -מתבססים על אותם נתונים•
ח"בע

למדוד  , אך יש צורך להגדיר, ח"לכאורה זה ברור מה זה רווחת בע•
..ולכמת

5



"אי אפשר לנהל מה שלא ניתן למדוד"

גם מה שלא ניתן למדוד תהיה  " •
"חייב לנהל

לא כל מה שאפשר למדוד ולנתח  "•
"חשוב ומשמעותי-סטטיסטית

דברים שנמדדים נוטים להשתפר•
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ח"זכויות בע≠ח "רווחת בע

:יש הרבה הגדרות•

הדברות לרווחת המקנה8-מ"ושה" חקלאית"מנשר •

חרויות המפורסמות5•

שילוב •
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:טובה" רווחה"שנמצא בח"לבעOIEהגדרת ה 
?איך מודדים עדר שנמצא ברווחה טובה? מה לגבי עדר 
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קצת היסטוריה

Brambellדוח בריטי -1963• report

JDSAnimal welfareמאמר ראשון -1983•

חמש חרויות-1970•

•5 Domains 1994(mellor 2020)

"  מודל המשולב"-1997•
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Five Freedoms Five Domains

1. From hunger and thirst 1. Nutrition

2. From discomfort 2. Environment

3. From pain, injury and disease 3. Health

4. To express normal behaviour 4. Behaviour

5. From fear and distress 5. Mental state
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FF-נותן  , בעייתי5סעיף . 70-פורסם בשנות ה
"פתרון בעיות"מתבסס על , תמונת מצב
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איך  
?מעריכים
Welfare 
Quality 

2009
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WQ (welfare Quality) 2009- פרוטוקולEU  ,
...כסף=זמן? אך ראלי, מעולה
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?מה הבעיה

,  יותר סובייקטיבי, דורש משאבים-יסודית-"מקיפה"הערכה •
תמונת מצב  . מרוב עצים לא רואים את היער, פחות ראלי

לא הערכה רציפה, (חורף שונה קיץ)

,  יותר ישים, יותר אובייקטיבי-"חורים"יש -"עקיפה"הערכה •
מעט  יש שלוחות עם , תלוי מאוד באיכות הנתונים המוקלדים

סכנה שמהסתכלות  ( פיטום, יבשות, יונקייה, עגלות)נתונים 
...על היער לא נראה את העצים
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מה משתנה  ? ח"איך מודדים רווחת בע: השאלה
?תוצא 

. אך צורך זמן ומשאבים(. ?!?" )זה קל"ח "להעריך רווחת בע•

צורך זמן ומשאבים. ביקור יזום בעדר: הערכת רווחה בצורה ישירה•

".תמונת רגעית"לא רק , צריך לעבור בכל השלוחות•

אך יש מדדים  (. מה שהוא חש)ח "מדד סובייקטיבי של בע-ח"רווחת בע•
.התנהגותיים שנותנים הערכה, פיזיולוגים

בצורה עקיפה על ידי פרמטרים שכבר יש לנו " רווחה"אפשר להעריך רמת : הנחה•
ביד

שיעור  )יש משתנים שנמדדים שבעצמם מהווים אינדיקטור ישיר לרווחה •
יצרנות, ס"סת, שעור יציאה, תמותה, ...(,ע"ד,ר "ד)תחלואה 
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3תועלת וגם בהלימה למודל -גם בשל עלות-אנו לא היחידים
לפי נתונים , ח בדרך עקיפה"לנסות להעריך רווחת בע-מדורים

שיש לנו
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לעיתים  , הערכה ופתרונות צריכים להתחשב בשלושת החלקים
שיטות , משחק מול תחלואה)גידול פרטני יונקים ...)יש סתירות

..(הפרדה מוקדמת מהאם, הזנה יונקים

מעניין את הציבור(משחק –רעב, סטרס, פחד)קשה למדוד 

ניתן להערכה

ניתן למדוד
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קווים מנחים

"עוד נתונים"לא לאסוף •

תוכנות ניהול , נעה)נתונים שנאספים באופן שגרתי –מה שכבר שיש לנתח את•
, שיאון, ה"מאל, ט"שו, מחלבות, התאחדות..( ENGS, אפימילק,  SCR)עדר 

...ספר העדר, החקלאית

לתת המלצות ישימות•

(רופא המטפל)מעקב המשך •
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ח"לבחון קשר בין נתוני עדר לרווחת בע: מטרה•

רפתות בהולנד196•

פרות ברפת10-211•

יום\פרה\ג חלב"ק9.7-34.5•

מעריכים מיומנים7•
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מה שמסומן בצהוב לא 
.הרוב כן. נאסף בארץ

,  מד הלחתה: בנוסף
זמן  , זמן על האבוס

, זמן רביצה, ג"הע
', העברות קב, צפיפות

שיעור תחלואה  

"  שגרתיים"בא לבדוק קשר בין משתנים -מחקר
(WI)רווחה לאינדיקטורי( VRHD)בעדר 
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WQ2009על בסיס -(אינדיקטורים)מדידת רווחה 
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29

תוצאות



אומדן  )יש קשר בין פרות רזות 
למדדים שניתן למדוד  (  רווחה

"מרחוק"
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יש קשר בין פרות  
אומדן )צולעות 

למדדים  ( רווחה
שניתן למדוד  

"מרחוק"
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הערכת ממשק  

: ב"ע

,  תמותה,ס"סת

שינויים יצרנות  

ע"דארועי, חלב



קשר בין יצרנות  
לרווחה
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שלוחת עגלות עם פוריות טובה

( =?)
ח טובה"רווחת בע
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כן נמצא קשר בין מדדי רווחה  
לחלב
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כן נמצא קשר בין מדדי  
רווחה לפוריות
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רפתות  130
בקנדה
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סיכום ביניים

ח בעדר"להערכת רווחת בע" עקיפים"יש קשר בין מדדים •

...  זה שיש קשר בין רווחה ליצרנות  לא אומר שמדובר בקשר סיבתי•

רווחיות , יצרנות"-ח"יכול לשמש כתמריץ למגדל לשפר רווחת בע•
"ורווחה הולכים יחד

ח בעדר"יצרנות אינה מדד יחיד לרווחת בע–! •
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מבט לעתיד
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\העתיד
הווה
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(ניתן לניתוח, נוח, קל)מה אפשר למדוד -ח"רווחת בע-דוח רפואת עדר

, עטין, צליעות, מחלות המלטה)שכיחות מחלות •
דגש  . אחרות, (ארבו)ויראליות , מטבוליות-עיכול

הקלדת נתונים

צפיפות•

שטח רביצה•

סוג סככות•

אורך אבוס•

אורך שוקת•

מנוחה -זמן ללא הפרעה•

פוריות, ס"סת, חלב: יצרנות•

חלבון\יחס שומן, מוצקים בחלב•

מזריע והסביבה\זמן המתנה לרופא•

זמני חליבה וצינון•

סוגי תרופות, תרופות•

(טילוף, חיסוני עדר)נהלי עבודה עיקריים •
פרוצדורות כואבות ושיכוך כאב  •
שיעורי תמותה בשלוחות•
(אפימילק ’scr)גוף ' טמפ, זמן רביצה, זמן העלאת גרה•
זמן אכילה•
יציאה כפויה•
( אבק, אמוניה)איכות אוויר •
"זמן עמידה על בטון"•
יונקיםעליה במשקל•
מצב גופני•
משטר חיסונים•
הדרכת עובדים•
ח"אחראי רווחת בע•

!!!הקלדת נתונים •
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"Absence of evidence is not evidence of 
absence"

מספרי כוויה•

שיכוך כאב בהסרת קרניים•

קיצוץ זנבות•

טיפול פרה רובצת•

העמסת פרות יוצאות•

טיפול בחולות•

(רופא, מזריע, רפתן" )טיפולים"זמן המתנה ל•

•....
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לסיכום

.בעיקר לנחלבות, ח ברפת החלב"של רווחת בע" עקיפה"ניתן לבצע מדידה •

"צו השעה"זה •

רוב הנתונים זמינים לנו•

...(פעילות, חום גוף, רביצה, ג"הע, הלחתה)חלק מהנתונים כבר נמצאים במשק •

אורך  , אורך אבוס, צפיפות', גודל קב: חלק מהנתונים ניתן בקלות להוציא•
...שוקת

מעקב, הערכה תיתן מדד לשיפור•
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?מה הלאה
ח  "מקבלים הערכה המבוססת מדדים כמותיים לרווחת בע–ע"רפמחלקת , משק, רופא מטפל•

...(שנתי, חצי שנתי, רבעון)במשק 

יש יעדים ומדדים•

ח"ממשק פסול מבחינת רווחת בע\פרוצדורות–יש קווים אדומים •

 best management,סטנדרט מינימלי: ח"ידוע ומפורסם ממשק מיטבי מבחינת רווחת בע•
practices

ח במשק"הסמן הימני והכתובת לנושאי רווחת בע-הרופא המטפל•

.ח"מושפעת גם משיקולי רווחת בע–ביקור רופא והתנהלות הרופא •

ח"של רווחת בע" עלות"יש גם : תועלת של עבודת הרופא-עלות•

איך לשפר בתהליך מתמיד-ההמשך. מה למדוד, דיברנו על איך למדוד•

ונהפכת לשיקול מרכזי בהתנהלות המשק והרופא" מילה גסה"ח מפסיקה להיות "רווחת בע•
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תודה על ההקשבה

שאלות•

הערות•

דיון•
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