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אפליקציית ניטור בריאות 
ליונקים מגיל יום עד 6 חודשים

מבוססת על תגי אוזן אלחוטיים
• אבחון מחלות מוקדם לפניי הופעת 

   סימנים קליניים
• צמצום שימוש בתרופות

• הפחתת תמותה
• מניעת תחלואה קשה המשפיעה על 
  עקומת הגידול והביצועים העתידיים

שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, 
SCR שפע ושגשוג מבית

חדש!

COM.נוקדים
טור נוקדים  אילנית דעדוש קלפון  ]28[

חופש תנועה בעת אבחון אולטרסאונד  יוסי לפר  ]30[

בן ממשיך טור אישי
עשרים שנה אני רופא ובחים לא הייתה קריאה ביום כיפור  

ליאור גולן  ]32[

באה מאהבה
טור אישי של מנהלת רפת - זרה לעבודה זרה,

או ההון האנושי חלק 2  הגר קון, מרכזת רפת צאלים  ]36[

סיור ברפת מושבית
על גבינות ואהבה ארץ ישראלית בימי קורונה  

ראובן זלץ  ]40[

כנס יצרנים יטבתה
מחלבת יטבתה עליה במכירות, דאגה לרפתות

ראובן זלץ  ]46[

מעקב שדה התעופה
שרת התחבורה תומכת בהקמת שדה התעופה

הבינלאומי בנבטים - אייל בצר ראש מועצה אזורית עמק 
יזרעאל "מברך על החלטת השרה רגב"  ראובן זלץ   ]54[

סיור ברפת מושבית
רפת ארגד מכון חדש וציפיות לעתיד טוב יותר ראובן זלץ  ]60[

מחבקים את רפתני העוטף -
פרויקט מיוחד  ראובן זלץ  ]66[

נעה
פיתוח פרויקט תבל מערכת נתונים חדשה לשימוש הענף  ]86[

צינון
עדכון ל-2020 לעומס חום והקלתו  פרופ. ע. ברמן  ]92[

יש חשיבות רבה גם למצב הגופני של הפרות שממליטות בקיץ
ישראל פלמנבאום  ]96[

בקר לבשר
הפוטנציאל הגנטי של בקר מקומי מגזע בלדי ותרומתו האפשרית 

לאיכות הבשר עינב שור שמעוני, אריאל שבתאי, פרננדו גרסיה,
רתם אגמון, מירי כהן-צינדר  ]100[

בריאות עטין
טיפול בדלקת עטין קלינית ותת-קלינית בטכנולוגיית גלים 

)Acoustic Pulse Technology( אקוסטיים
גבריאל לייטנר, אדי פפירוב, דני גלעד, גיל חכים  ]108[

תוכן 
העניינים

]4[

מגזין התאחדות מגדלי בקר בישראל
התאחדות מגדלי בקר בישראל:

ת.ד 3015 פארק התעשייה קיסרייה 3088900
טל- 04-6279700 פקס. 04-6273501

www.icba.org.il

עורך: ראובן זלץ - טל. 050-5518827
meshekhabakar@gmail.com

מרכזת מערכת: נירית הקר, טל. 050-5288969
nirithaker08@gmail.com

הפקה ומודעות: שנאר מדיה ומידע בע"מ
טל. 03-6959352 פקס. 03-6956116

www.intwater.com
nirithaker08@gmail.com  :דואר אלקטרוני

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
המאמרים ומודעות הפרסומת הם על דעת הכותבים בלבד

ואינם משקפים את דעת המערכת

דבר העורך  ]3[
דברים בשם אומרם  ליאור שמחה  ]6[

ענף בכותרות  ]8[

משרד החקלאות
ד"ר נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות "התכנון בענף

החלב הכרחי"  ראובן זלץ  ]14[

 מועצת החלב
 ראיון עם אלי ג'ורנו, סמנכ"ל מועצת החלב "שוב הוכחנו
 למי שהיה זקוק להוכחה, שיצור מקומי חשוב לביטחון 

המזון בישראל"  ראובן זלץ  ]18[

שיאון
גיורא פוין "הרפתנים הם שותפים בכירים

בכל הנהלות הגופים בענף" ראובן זלץ  ]22[
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