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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400

ב'חקלאית' פועלים 46 ווטרינרים בשדה ועוד 4 ווטרינרים 
בתפקידים ניהוליים. הווטרינרים פעלים ב-33 אזורי 

עבודה, ב-90 אחוז מפרות החלב הישראליות ומעל 600 
לקוחות מאליפז הרפת הדרומית ועד צפון רמת הגולן. 

רופאי החקלאית נותנים שירות גם לעדרי צאן, בקר 
לבשר ולמפטמות. ד"ר גבי קניגסוולד, הרופא הראשי של 
הקואופרטיב, היחיד מסוגו בעולם, מודע בהחלט לגודל 

האחריות ולשלל האתגרים הניצבים בפניהם. בראיון מיוחד 
הוא מדבר על התרוה לבריאות העדר, ממפה את המחלות 

בישראל, מדבר על ההתפתחות והאתגרים. 

תרומת ה'חקלאית' לבריאות הבקר
'החקלאית' היא למעשה גוף בבעלותם ובניהולם של 

הרפתנים, זו תופעה ייחודית בקנה מידה עולמי ומצב מיוחד 
ומאתגר כי לא תמיד יש זהות בין צרכי המגדל לבין הקליניקה 

והדרישות הווטרינריות, רגולטוריות. אבל המבנה הזה יצר 
סוג של רפואה ששם בראש ובראשונה את רווחיות רפת 

החלב, טיפול מקצועי ובהמשך רווחת הפרות ועמידת הרפתות 
בסטנדרטים הנדרשים בכל הקשור לבריאות, רווחה וממשק. 

האם אתה יכול לסמן את התקופה שבו 
ה'חקלאית' פרצה קדימה?

"כן, בהחלט, המהפכה הגדולה התרחשה בסוף שנות השמונים 
בניהולו של ד״ר עודד ניר שהיה הרופא הראשי בחקלאית 

ולימים גם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. 
הוא למעשה קבע את שגרת העבודה על סמך מחקרים 

אם ענף החלב משול לעץ הרי שאין 
בכלל ספק כי קואופרטיב ה'חקלאית' 

הינו ענף ראשי בהתהוות ובהתפתחות 
ענף החלב הישראלי. השנה מציינים 

100 שנים לפעילותה של ה'חקלאית' 
ובכנס מדעי הבקר הקרוב יערך ערב 

מיוחד לציון החגיגי הזה. בראיון 
מיוחד מדבר הרופא הראשי ד"ר 

קניגסוולד על האתגרים, היעדים, 
המחלות והתפתחות הענף  •

ראובן זלץ

ד"ר גבי קניגסוולד 
"הרופאים הינם חלק חשוב 

מהצלחת עדר החלב הישראלי" 

החקלאית
חוגגת 100

אנחנו לא עוצרים ומתפתחים יחד עם הענף. ד"ר קניגסוולד
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ותצפיות שהוא ביצע ברפתות בהם עבד ולמעשה הכתיב את 
צורת העבודה של החקלאית ברפתות החלב הכוללת ביקור 

שגרתי לאחר המלטה, שיפוטים גופניים, בדיקות פוריות 
והריון ולמעשה את כל ממשק העבודה של החקלאית והקשר 

בינינו, הרופאים המטפלים, לבין הרפתן. העובדה שמדובר 
ברפואת חוזה שבה מתבצע התשלום לפי ראשי בקר אפשרה 

לרופאים להכיר כל פרה ובעיותיה ולפעול כנדרש ולהיות חלק 
מאיסוף הנתונים המעולה של רפת החלב הישראלית ולספק 
בסיס נתונים מעודכן אמין וממקור מקצועי ראשון למערכת 

של רפואת העדר״. 

איך אתם מתמודדים עם התפתחות הענף, 
ההפרטה ובעיית הרווחיות ?

״החקלאית בודקת את מרכיבי השירות שהיא נותנת, 
התקדמותם ותרומתם להתקדמות הרפת והכדאיות הכלכלית 

ומקצועית. כרגע הדברים נמצאים בבחינה מחודשת לקראת 
תוכנית עבודה לשנים הבאות. ברור שהטכנולוגיה מצד 

אחד והשחיקה ברווחיות מהצד השני ידרשו מאיתנו לדייק 
במתן השירות, לתחומים שבהם התרומה שלנו תהיה גדולה 

ותהווה יתרון לרפתנים. אני רוצה לציין כי החקלאית כגוף 
של הרפתנים, עובדת על מתח רווחים מינימלי היכול מצד 

אחד לספק שירות איכותי כמיטב הבנתנו כאנשי רפואה ומצד 
שני עם קשב לצרכי הלקוח. לי נראה כי הרצון של הרפתנים 

לנוכחות מתמדת של בעל מקצוע מתחום הרפואה הווטרינרית 
הוא גדול ולא הולך להפגע״. 

בוא נמפה את המחלות בישראל?
"כיום מתמודדת החקלאית עם מגוון מחלות, חלקן מסורתיות 

ומחלות ייצור ואילו חלקן מחלות ״מגיחות״ המחייבות 
דיווח לרשויות ומעורבות של השירותים הווטרינריים. באשר 

למחלות במרחב שלנו, הרי שמדובר פחות או יותר במחלות 
ידועות ומוכרות.

השחפת
בשנה האחרונה אובחנו מספר מקרים של שחפת ברפת החלב 

הקיבוצית, זו מחלה שחשבו כי היא בוערה בשנות התשעים. 
סימנים ראשונים היו באירוע של מחלת עובד זר ברפת, חשש 

העובדה שמדובר ברפואת חוזה 
שבה מתבצע התשלום לפי 

ראשי בקר אפשרה לרופאים 
להכיר כל פרה ובעיותיה ולפעול 

כנדרש ולהיות חלק מאיסוף 
הנתונים המעולה של רפת החלב 

הישראלית
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שהוזם ולאחרונה היתה אבחנה ברורה ברפת קיבוצית, ייתכן 
שההדבקה מקורה בחיות בר או במעורבות של בני אדם 

חולים. מדובר במחלה זיהומית המחייבת בדיקות שגרתיות 
והשמדת הפרות המגיבות חיובי. נכון לעכשיו המחלה אובחנה 

בעדר בודד ואנחנו מקווים שהמצב יישאר בשליטה. השחפת 
נמצאת באחריות מלאה של השירותים הווטרינריים, יש 

לנו בחקלאית רופא העוקב אחר המחלה ונמצא בקשר עם 
השירות הווטרינרי ודואגים לבריאות הרופאים והרפתנים.

הברוצלה
"המחלה השניה הנוכחת ונמצאת לצערי במגמת עליה, זו 

מחלת הברוצלה, נכון לעכשיו יש 7 מוקדים פעילים בעיקר 
בדרום הארץ אך היא הופיעה לאחרונה גם במרכז הארץ. 

השינוי הגדול חל מאז שהמודעות לחשיבות הדיגום של 
הפרות המפילות עלתה וכרגע רוב האירועים מהחודשים 

האחרונים הם לשמחתנו אירועים עם פגיעה מזערית לרפתות. 
לאחרונה הכריז מנהל השירותים הווטרינריים על חובת חיסון 

כנגד המחלה. הכשל הגדול ממשיך להיות היעדר שליטה 
במחלה בעדרי הצאן של הבדואים בנגב, עד 2016 התקיים 

תהליך מבורך של שליטה שהופסק ממניעים זרים ואני מקווה 
שהתהליך יתחדש ובמהרה כי במידה ולא יתחדש אנחנו צופים 

הישנות תחלואה ברפתות בדרום הארץ ואף חשש לתחלואה 
של בני אדם".

פה וטלפיים
"בשנה האחרונה היתה רצופה בתחלואת פה וטלפיים, 
התחלואה היתה יכולה להימנע במידה שחיסון המקנה 

הישראלי היה מיטבי, אך לצערי המצב לא כזה. הנזק העיקרי 
הוא בסגרים המוטלים על רפתות חלב ודירים רבים ולמשך 

זמן ארוך, דבר הפוגע בהם כלכלית. ה'חקלאית' יכולה לסייע 

לשיפור מצבו החיסוני של העדר הישראלי על ידי ביצוע חלק 
מהחיסונים על ידי רופאיה". 

העכברת
"מחלת העכברת תקפה בקיץ האחרון, כולל תחלואה של 

בני אדם, החקלאית מיהרה לקנות חיסונים ולמעשה מהווה 
את הזרוע הביצועית המחסנת את הרפתות ועדרי בקר באגן 
הניקוז של הירדן לצערי אנחנו מאבחנים את הנחה ברפתות 

חלב, מחלה הגורמת נזק לרפתות ועשויה לפגוע גם בבני אדם. 
אנחנו מקווים להפוך את החיסון לחיסון רשות". 

ספר לנו על המצב בתחום רווחת הפרה 
והפחתת השימוש באנטיביוטיקה?

״אלו נושאים חשובים בהחלט, הנמצאים בסדר היום שלנו, 
אנחנו פועלים להעלות את מרכיב המניעה בסך השימוש שלנו, 

הן על ידי הגדלת סל החיסונים ומציאת פתרונות שאינם 
אנטיביוטיים לאתגרים בריאותיים. בנושא כמות התרופות 
הנצרכת אנחנו נמצאים במקום סביר ביחס לעולם המערבי. 

הבעייתיות הגדולה נמצאת בחסר שיש לנו בתחום תיעוד 
הטיפולים ויישום מגבלות הקשורות בשימוש בתרופות, אנחנו 

מנסים לשפר זאת כל הזמן ופועלים מול גורמים באירופה״. 

'החקלאית' בעתיד?
גבי מחייך ״העתיד כבר כאן, הטכנולוגיות הולכות ומשתלבות 
וצפויות להקטין את העבודה הטכנית. לעומת זאת וכמו שאני 

מבין, לנוכחות של רופא בעל ידע והבנה רחבה תמיד תהיה 
דרישה ואני וחבריי בחקלאית פועלים עם הרופאים שלנו לקראת 

העידן החדש. אנחנו לא עוצרים ומשתדלים להתפתח יחד עם 
הענף, להרחיב תחומי עניין ולהיות קשובים לדרישות הלקוחות 

כי בסופו דל דבר אנחנו חלק חשוב מענף הרפת והצלחתו״. 

איך אתם חוגגים ?
״את החגיגה העיקרית אנחנו נעשה בכנס מדעי הבקר הקרוב 

בנוכחות משתתפי הכנס ואנשי החקלאית לדורותיהם. החגיגה 
האמיתית היא ביום יום ובמפגש בין הרפתן לבינינו שזה 

בסופו של דבר הכי חשוב לנו, הרפתן וצרכיו״.   ▲

ביקור רופא החקלאית ברפת בנהלל 1926

ברור שהטכנולוגיה מצד אחד 
והשחיקה ברווחיות מהצד השני 

ידרשו מאיתנו לדייק במתן 
השירות, לתחומים שבהם 

התרומה שלנו תהיה גדולה 
ותהווה יתרון לרפתנים


