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הפעילות בתכנת "נעה" 
 - לדבר בשפה אחת  לכל חלקי הענף  ומאפשרת  לענף החלב בישראל  ייחודית  היא תכנה  נעה  תכנת 
"נעתית". מספר המשתתפים בה גדל משנה לשנה והיא מקיפה כמעט את כל הרפתנים שיכולים להתמודד 

עם מחשב ותכנה וגם חלקים נוספים בענף. יישר כוח לעושים במלאכה!

בתמיכה צ התכנה,  בפיתוח  עוסק  בקר  מגדלי  בהתאחדות  נעה  וות 
בתחומים  הפעילות  עיקרי  של  סיכום  אציג  זו  בסקירה  ובהדרכה.  

השונים הקשורים לנעה, בשנת 2012. 
גרסאות נעה ומספר משתמשים

קיימות מספר גרסאות שונות המבוססות על נעה והן:
נעה חלב - קרוב ל-640 משתמשים  £

נעה בשר - כ-50 משקי בשר )פיטום ועדרי אמהות(  £
נעמה - קרוב ל-30 מרכזי מזון  £

תמר - כ-30 תזונאים ומדריכים  £
גרסת נעה חלב בחו"ל - יש מספר התקנות בודדות של נעה חלב בעברית   £

ברפתות "ישראליות" בחו"ל

פיתוח נעה
האחרון  המדעי  בכנס  הופצה   )12.06 )גרסה  נעה  של  חדשה  מלאה  גרסה 
)יולי 2012(. הגרסה כללה רכיבים חדשים בצד שיפורים של רכיבים קיימים 

ותוספות, בהתאם לבקשות של רפתנים ומדריכים. 
עיקרי הפיתוח ב"נעה חלב" ב-2012 היו:

דוחות חדשים שמספקים התבוננות  - ארבעה  חדשים  פוריות  דוחות   £
מבכירות  של  ההתעברות  על  סיכון  גורמי  של  ההשפעה  על  מעמיקה 

ופרות לפי עונות.  
ומתפתח  הולך  העבודה  יומן   - העבודה  ליומן  קישור  כפתורי  הוספת   £
הנתונים  למרבית  גישה  שמאפשר  בנעה,  מרכזי  לחלון  השנים  במשך 
כפתורים   3 ליומן  נוספו  החדשה  בגרסה  אחד.  ממסך  ברפת  החשובים 
)אייקונים( חדשים המאפשרים גישה ישירה לחלונות הבאים: גרף תמונת 
מצב עדר, גרף מגמות סת"ס ודוח ייצור חלב לפי מרחק מהמלטה. בנוסף 

שופרו האפשרויות לקביעת ספי חריגה למדדים השונים בחלון היומן.
לדווח  האפשרות  נוספה   - מהיומן  אירועים  לדיווח  אפשרות  הוספת   £
זו  אפשרות  העבודה,  ביומן  המוצגות  מהרשימות  ישירות  אירועים 
מקילה על העבודה וחוסכת זמן בהקלדת אירועים. הגישה לאפשרות זו 

דרך לחצן ימני בעכבר.
ברפת  הצפיפות   - ברפת  הצפיפות  אחרי  לעקוב  האפשרות  שיפור   £
בעידן  נוספים.  מקצועיים  ומדדים  החלב  ייצור  על  ספק  ללא  משפיעה 
לא  הסככות  בניית  וקצב  שנה  מדי  ברציפות   עולה  בחלב  מכסת  שבו 
תמיד מדביק את הצרכים, יש חשיבות רבה לעקוב אחרי מדדי צפיפות 
לעקוב  אפשרות  קבוצות  מצבת  לחלון  הוספנו  כך  לשם  ברפת.  שונים 

וגם אחר כמות השקתות הזמינות לפרות )ב"מטר  אחרי השטח לפרה 
את  המציג  חדש  גרף  יש  בנוסף  לפרה.  אבוס  אורך  וכן  לפרה(  רץ" 

הצפיפות בקבוצות החולבות על פני חודשי השנה.
גרסה ייעודית של נעה בשר לבקר תנובה - לאחרונה פותחה גרסת נעה   £
ייעודית לבקר תנובה. הגרסה נותנת מענה לצורך של בקר תנובה לעקוב 
אחר אלפי העגלים של בקר תנובה בכל זמן נתון. הגרסה משלבת העברת 
נתונים בין הקרנטינה למפטמות היעד ולמפעל אדום אדום בבית שאן 
TST טירת צבי. הפרויקט  ובנוסף, ממשק ייחודי עם בקר השקילה של 
בקר  בכל המפטמות של  הגרסה תותקן   .2013 להסתיים במהלך  אמור 

תנובה כולל בקרנטינה ובמפעל אדום אדום.
iNoa - גרסה חדשה של היישום )App( למחשבי אפל הופצה במהלך השנה,   £

הגרסה כוללת שיפור בעבודה ברכיב ביקור הרופא וברכיבים נוספים.

תמיכה והדרכה
צוות  וההדרכה.  התמיכה  בתחום  רבים  משאבים  משקיעה  ההתאחדות 
תמיכה  במשקים.  בהדרכה  לרפתנים  מסייע  נעה  של  המסור  המדריכים 

טלפונית ניתנת ע"י הצוות שנמצא בקיסריה.
השנה הצטרפו כ-30 משקים חדשים לנעה. כל משק חדש שמצטרף דורש 
מספר ביקורים של מדריך במשק, עד אשר העבודה בתכנה מתחילה לזרום. 
הפרים,  למבחן  הפרות  של  גופני  בשיפוט  המדריכים  עסוקים  לכך,  בנוסף 

ובהדרכת המשתמשים בתכנת נעמה למרכזי המזון. 
גם השנה נטלנו חלק בהוראת התלמידים במכללת רופין, צוות נעה העביר 
העברנו  בנוסף,  רפת.  הנדסאי  לימודי  במסגרת  התכנה  על  מקיף  קורס 
הרצאות והדרכות בקורס מנהלי רפתות בפקולטה לחקלאות ובמסגרת ימי 

עיון אזוריים וקורסים של שה"מ. 
מענה  לספק  היא  והמשימה  טלפונית  תמיכה  גם  כוללת  התמיכה  עבודת 
מפטמות,  רפתות,  מ-700  יותר  הכולל  משתמשים  למעגל  ומהיר  איכותי 

עדרי בקר, מרכזי מזון ויועצים בישראל. 
את  לרשום  המאפשרת  "רותם"  תכנת  בהתאחדות  פותחה  זה  לצורך 
בה  נעזר  נעה  של  התמיכה  וצוות  אחריהן,  ולעקוב  מהמשקים  הפניות  כל 

בעבודה השוטפת.
העת  כל  שמסייעים  הרבים  ולאנשים  לרפתנים  להודות  ברצוני  לסיום, 
להתפתחותה של נעה: רפתנים, מדריכים, רופאים וטרינרים ואנשי מקצוע 
עובדי  ולשאר  נעה  לצוות  גדולה  תודה  בעיקר,  בענף.  שפעילים  נוספים 

 .ההתאחדות שמסייעים כל אחד בתחומו

בועז חנוכי - התאחדות מגדלי בקר
hmb-hboaz@icba.org.il

בהתאחדות
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אריה שדר - יוצא לגמלאות

מוזאון הרפת

את ב אריה  סיים  השנה,  סוף 
ובארכיון  במוזאון  עבודתו 
אריה   .81 בן  והוא  ביפעת  הרפת 
על  בשמירה  מסורה  עבודה  עשה 
וגם  הענף  של  ההיסטוריה  ערכי 
ליווה מקרוב את השינויים במוזאון 
מוזאון  לאחריות  שעבר  הרפת 

ההתיישבות.
רפת  של  במתכונת  שהוקם  במבנה 

יהודית,  ז"ל, נשאר הארכיון בלבד עם  דורי  שלמה  ידי  מימי בראשית, על 
חברת יפעת, שממשיכה להעביר את כל הערכים בענף למדיה ממוחשבת 

בליווי דוד שליט מההתאחדות.

בענף,  הרבות  עבודתו  שנות  על  לאריה  חמה  תודה  לומר  רוצים  אנחנו 
בשירותי ההזרעה בעמק יזרעאל וגם בעבודתו במוזאון הרפת.

תקציר פועלו של אריה מובא בדברי הברכה של מנהלי שיאון, לרגל זכייתו 
של אריה בפרס משה הימן בכנס המדעי בירושלים 2008.
 !איחולים אוהבים להרבה בריאות ולאריכות ימים

אריה שדר - זוכה פרס הקרן 
על שם מנחם הימן ז"ל לשנת 2008

מעריכה ל הישראלי,  הבקר  בטיפוח  שנה  כ-45  של  עבודה  אחר 
את  לו  ומעניקה  אריה  של  ומסירותו  פועלו  את  הוועדה  ומוקירה 

המלגה של הקרן על שמו של מנחם הימן ז"ל.
אריה נולד בשנת 1931 ברומניה בעיר יאש. בן יחיד בין חמשת אחיותיו, 
שרד את השואה ועלה בגפו ארצה בשנת 1945. בארץ התאחדה המשפחה 

ללא אביו ז"ל שנספה בשואה.
העובדת  ההתיישבות  של  הפתוחות  בזרועותיה  נקלט  צעיר,  נער  בהיותו 
אשר "החתימה" את גורלו בחקלאות ובמיוחד ברפת. אריה היה בין מייסדי 

קיבוץ גדות, שנקרא אז "הגוברים", והיה ממקימי הרפת בקיבוץ. 
גידל  אתה  וביחד  כרמלה,  לאשתו,  שהייתה  מי  את  פגש  הרפת  במסגרת 
משפחה עם ארבעה ילדים. אריה המשיך בתחום עיסוקו החקלאי כמחנך 

בבית הספר החקלאי בנהלל וביחד עם רעייתו עבר לגור במושב. 
לימים עזב את תחום החינוך ועבר לתחום חשוב ומרכזי בטיפוח הפרות. 
בעזרת משה הימן, המנהל המקצועי, הוא נקלט לאגודת ההזרעה "און" 
בשנת 1961, עבד בפרייה ולאחר מכן כמזריע. היה בין עמודי התווך של 

המזריעים ולימד מזריעים רבים את אומנותו.

באותם הימים שבהם לא ידעו הרפתנים על תכניות השידוך לפרות, היה 
אריה המשדך היומיומי של הטיפוח הישראלי לפרות חלב. ציבור גדול של 
ומקצועיות  ומעריכים את מסירותו  מוקירים  בעיקר בעמקים,  רפתנים, 

בשטח ההזרעה.
אריה היה מן המזריעים שרואים ומעריכים את עבודתם כזרוע המבצעת 
של הטיפוח והפוריות ברפת. הוא היה אחד מצוות העובדים הטובים של 

אגודת "און" שלימים הפכה להיות חברת "שיאון". 

בצאתו לגמלאות, ממשיך אריה את הקשר החם עם משק החלב, בהיותו 
חברנו  של  כסגנו  בהתחלה  יפעת.  בקיבוץ  הרפת  במוזאון  פעיל  שותף 

שלמה דורי ז"ל והיום ממשיך דרכו כמנהל המוזאון.
ועדת הפרס להעניק לאריה  ובזכות אישיותו המיוחדת, בחרה  כל אלה 

פרס זה.

יישר כוח והרבה בריאות!

ד"ר יואל זרון אלון ענבר  עידית   
מנהל מקצועי שיאון מנכ"ל שיאון  משפחת הימן   

אריה בטקס חנוכת המוזאון המוחדש

מוזאון וארכיון הרפת ביפעת
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