
נעה
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רקע
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התאחדות מגדלי הבקר גאה להציג 
את פרויקט תבל, תוכנת הבקרה 
לרפתות. זהו ללא ספק הפרויקט 
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הנתונים בענף, לתצוגה אחידה ובזמן 
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פרויקט תבל מהווה פריצת דרך 

שתספק כלי חשוב לאנשי המקצוע 
השונים בענף ובכך תסייע לרפתנים 

בשיפור התוצאות. חשיפה •

פיתוח פרויקט תבל
מערכת נתונים חדשה 

לשימוש הענף

ספר העדר מקיים
קשרים דו סטריים 
הדוקים עם תוכנת 

הניהול נעה הנמצאת
במרבית הרפתות 

בישראל. 
הנתונים נאספים בנעה 

ומועברים אוטומטית 
לספר העדר מדי יום
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פרויקט תבל - תוכנת בקרה לרפתות
כבר לפני מספר שנים עלה בהתאחדות הרעיון לבנות מערכת 

חדשה תוך ניצול כלי תוכנה חדשים המאפשרים חיבור 
קל יחסית לבסיסי נתונים והצגת נתונים בצורה ויזואלית 

מתקדמת. המטרה הייתה להנגיש בצורה קלה יותר את 
הנתונים הרבים והחשובים הקיימים במערכות ההתאחדות, 

לשימוש גורמים שונים בענף הכוללים את הרפתנים, 
מדריכים, מרכזי מזון, יועצים, תזונאים, רופאים, חברות 

מסחריות, חוקרים ועוד.

איור מס' 1 - זרימת הנתונים ברפת הישראלית
מערכת תבל מפותחת ע"י צוות רחב של אנשי 

ההתאחדות בסיוע חב' מטריקס. הצוות בהתאחדות 
כולל את אלינור ברדה, יניב לבון, דוד שליט, לירון 

אדרי, אפרים עזרא, עדי קפלן, אתי ליכט וסייעו 
בנוסף גם צוות מדריכי נעה, ומומחי עיצוב ופיתוח: 

 .NESS 'אורית כלב ואמיר שקד וגם אנשי חב
השקת אתרי פיילוט מתוכננת לחודש אוגוסט 2020. 
בתחילה תותקן המערכת בשני מרכזי מזון לתקופת 

ניסוי שתימשך מס' שבועות ולאחריה נרחיב את 
המעגל המשתמשים.

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לתווית התכשיר
בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:

האיכות מתחילה בסביבה

פייטר
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איור מס' 2 - מבנה הנתונים של פרויקט תבל

הארכיטקטורה של מערכת תבל מבוססת על חיבור בסיסי 
הנתונים של נעה לבסיס נתונים ייעודי בענן וחיבורו 

למערכת BI (Business Intelligence) מסוג קליק-סנס 
שתאפשר שליפה והצגה של נתונים וגרפים בתצוגות שונות 
ובאופן גמיש. מערכת כזו תאפשר לעוסקים בענף להמשיך 

ולהשתפר ביעילות ייצור החלב בישראל. השאיפה היא לספק 
ל"שחקנים" שונים בענף החלב בישראל מערכת נתונים 

גמישה ומודרנית שתאפשר הצגת נתונים והשוואתם למישורי 
ייחוס שונים, בצורה קלה באמצעות המחשב או הטלפון הנייד 

או כל מכשיר אחר על גבי האינטרנט. לאחר תקופת בדיקות 
ותכנון נבחר הכלי - קליק סנס (Qlik Sense), ונבחרה החברה 

שמסייעת לנו בהקמת הפרויקט - חב' מטריקס. 
עולמות נתונים חדשים בתבל - נתוני אקלים

מע' תבל מסוגלת להציג נתונים מגורמים שונים, וכבר 
בגרסה הראשונה יוצגו נתוני אקלים בצמוד לנתוני ייצור חלב 

ופוריות. תבל קולטת נתוני אקלים מהשרות המטאורולוגי 
בפרויקט משותף של צוות הפיתוח שלנו בהתאחדות והשרות 

המטאורולוגי. בעידן בו עומס החום המתגבר הופך להיות 
גורם קריטי ביכולת לייצר חלב ברמה גבוהה לכל אורך השנה, 

יש חשיבות גדולה לחבר נתוני אקלים למערכת הניהול של 
הרפתן. בהמשך נוכל לחבר מקורות נתונים נוספים.

איור מס' 3 - שעות עומס וחלב יומי

באיור מוצג החלב היומי לנחלבת (קו תכלת, מקרא ציר 
שמאל) ומוצגות מס' השעות ביממה עם עומס חום מעל 
THI72 (Temperature Humidity Index) שנחשב כ-סף 

התוכנה תסייע לשיפור תוצאות הרפתות בישראל. 
בועז חנוכי

בועז חנוכי מתגורר עם משפחתו בבית השיטה, 
הוא נשוי לאיילת ולהם שלושה בנים: עופרי, רז 

ויותם. בועז החל את דרכו ברפת בית השיטה, 
אותה ניהל במשך שנים רבות ובמקביל סיים 
תואר שני במדעי בע"ח בפקולטה לחקלאות 
ברחובות בועז הצטרף להתאחדות ב-1999 

כמנהל פרויקט תוכנת נעה ובשנת 2015 עזב לחב' 
SCR וב-2018 חזר להוביל ולנהל את נעה ואת 

פיתוח פרויקט תבל BI. הוא נחשב לאיש מקצוע 
מהשורה הראשונה בתחומו. כאמור, חנוכי העומד 

בראש פרויקט תבל, מציג כעת, עם שותפיו 
ולאחר עבודה רבה, את פרויקט הדגל, תבל. 
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עומס החום ממנו הפרות מתחילות להיפגע בייצור (העמודות 
האדומות, מקרא ציר ימין). התקופה המוצגת היא של עומס 

החום החריג שהיה בחודש מאי בין התאריכים 15 עד 23 
במאי (מסומנת בחיצים כחולים). רואים בבירור את הירידה 

בחלב היומי כתוצאה מעומס החום, שימו לב שהחלב לא חוזר 
לרמתו הקודמת גם לאחר שחלף עומס החום.

איור מס' 4 - חלב יומי לנחלבת

נתוני ייצור והשוואה למישורי ייחוס 
שונים )בנצ'מרק(

החלב היומי כמו שאר נתוני הייצור מתעדכנים אוטומטית 
מדי יום מנעה למע' תבל ומאפשרים לרפתן וגורמים נוספים 

כגון רופאים/תזונאים/יועצים לצפות בנתונים ולאתר שינויים 

תכשיר הדברה 
מקצועי וייחודי

הקוטל פרעושים 
קרציות וחיפושיות 

בוגרים וזחלים 
בסביבת בעלי החיים, שפוגע 

ביכולת בניית השלד של הדרגות 
הצעירות ומונע מהם להתפתח 

לשלב הבוגר.  
התכשיר בעל רעילות נמוכה ובטוח 

לשימוש בסביבת בעלי חיים.

תכשיר מרוכז בתוארית
מיקרוקפסולרית 

להדברת מגוון רחב של חרקים כגון 
זבובים, יתושים, פרעושים, קרציות, 
חרקים זוחלים, פרוקי רגליים אחרים.
הקפסולות נדבקות בשערות החישה 
של החרק והוא נושא אותן לאן שילך

תכשיר חדיש בעל פעילות הדברה   ›
רחבה וארוכת טווח

הפורמולה המיקרוקאפסולארית   ›
מאפשרת שימוש בטוח בסביבת 

בעלי חיים.

תרסיס המיועד להדברה 
יעילה וארוכת טווח נגד 

פרעושים וקרציות.
לשימוש בטוח בסביבת 

בעלי חיים
‹ מורכב מ-2 חומרים פעילים לכן 

הוא פועל על מגוון רחב מאוד 
של חרקים.

‹ בטיחותי לשימוש בסביבת בע''ח.
‹ פעילות ארוכת טווח.

די.קיי וטרינריקונטרול
DK 10.2 VET

אמבוש

  משווק: הרמן שיווק בע"מ | 08-8505353 בן חנות באר טוביה: 052-4756023 
דרום: שחר: 050-3655526 | אריק: 054-7279221 | נעים: 052-4841762   צפון: אריאל: 050-5201777 | עודד: 050-4477739 | איתן: 050-5414040

CONTROLAMBUSH

050-5533398  :RPC עלמה קיסוס - מנהלת תחום הדברת מזיקים וטרינרים

מגוון פתרונות RPC להדברת פרעושים, 
קרציות ומזיקים אחרים במשק

אר.פי.סי בע"מ
פתרונות הדברה מתקדמים
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מוקדם ככל הניתן (הצפייה בנתונים מתאפשרת רק למי 
שאושר לכך ע"י הרפת ובתנאי שרכש רישיון לתוכנה).

ניתן לצפות בנתונים בטווחי זמן שונים. באיור 5 רואים את 
החלב היומי בממוצע חודשי וכך ניתן לראות טוב יותר מגמות 
ארוכות טווח בתנובת החלב ובהשוואה לשנה קודמת. כל רפת 

יכולה להשוות את הביצועים שלה למישורי ייחוס שונים. 
לממוצע ארצי, אזורי (לפי אזור גאוגרפי) או לרבעון עליון 

באוכלוסייה. השוואת הנתונים למישור ייחוס מאפשרת לאתר 
מדדים המצריכים שיפור ולזהות ביצועים חריגים של הרפת 

בתחומים שונים.
 בהשוואה באיור 5 רואים שהרפת שבדוגמא (קו כחול) נמוכה 

לאורך כל השנה ממוצע האזור בתנובת החלב היומית לפרה. 
אך אם נבדוק את אחוז השומן נגלה שהרפת גבוהה ממוצע 

האזור באחוז השומן (הרפת שבדוגמא בקו כחול -איור 6). ▲

איור מס' 6 - השוואת ביצועי הרפת לממוצע האזור - חלב יומי 

איור מס' 5 - חלב יומי לנחלבת - ממוצע חודשי

איור מס' 7 - השוואת ביצועי הרפת לממוצע האזור - אחוז שומן


