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ריצקת

 שולש ךרואל הפולחתל תוילט לודיג לש םינוש םיקשממ ונחב תיחכונה רקחמה תדובעב

 תוילט לש העמגה םאה ונחב )2011( הנושארה הנשב .םינוש ןאצ ירדע השולשב םינש

 תפוקתב ןהלש הלידגה בצק תא ץיאת ,בלח ףילחתל האוושהב אלמ בלחב הפולחתל

 עיפשי דציכו ןהלש יתואירבה סוטאטטסה לע תיבויח הרוצב עיפשת ,ןהלש תוקניה

 קשמב לחה יוסנה .ןהלש תונושארה םינשה שולש ךלהמב ןהיעוציב לע הז הנזה קשממ

 תוצובק יתשל וקלוחש 2011 רבמטפס תודילי לודיגל תוילט 73 םע הנורשב טוונ ראב

 ףילחתב הינשה וליאו תישפוח הכירצל שגוהש אלמ םישבכ בלחמ הנוזינ תחאה - לופיט

 ליגב תוישה ורכמנ םשל תיזג קשמב ךשמנ יוסינה .תרוקיבכ קשמב לבוקמכ בלח

 ןיב הלידגה יעוציבב לדבה אצמנ אל .ןהיעוציב רחא ךשמנ בקעמהשכ ,םישדוח העברא

 לש המוד לקשמב ,עצוממב םימי 25.66 ו 25.44 המוד ליגב ולמגנ תוילטה - תוצובקה

 התיא הצובקה ךותמ .המאתהב תרוקיבהו לופיטה תוצובקב עצוממב ג״ק 13.84 -ו 13.83

 רוציי ינותנ .בלח תבונתו הטלמהל ועיגהש תויש 42 תיזגב בקעמל ונל וראשנ ונלחתה

 430 -ו 530 ,הנושאר הבולחתב רטיל 394 -ו 301 - תוצובקה ןיב ולדבנ אל בלחה

 םג .המאתהב תרוקיבהו יוסינה תוצובקב תישילש הבולחתב 364 -ו 444 ,הינש הבולחתב

 הטלמהב 1.7 -ו 1.8 ,הנושאר הטלמהב 1.4 -ו 1.5 - תוצובקה ןיב לדבה היה אל תונדלווב

 רועש .המאתהב תרוקיבהו יוסינה תוצובקב תישילש הטלמהב 2.0 -ו 1.7 ,הינש

 תוילט לש הטלמהה זאמ םינש שולש רובעבשכ ,המוד אוה ףא היה רדעב תודרשיהה

 רפסמ םג .המאתהב תרוקיבהו יוסינה תויחמ 0.50 -ו 0.55 ודרש )2014 רבוטקוא( טלא

.המאתהב תרוקיבהו יוסינה תוצובקל 2.75 -ו 2.63 המוד היה תובולחתה

 ףסא תוילט 98 ,הנורשב ךוק ינורו דעלא קשמב הנזה יוסנ ונדמעה הינשה רקחמה תנשה

 תנמ לע םיכומס םיאת ינשב ומקומו םישדוח העברא ליגב וחקלנ ,2012 ינוי תודילי לודיגל

 קשמל םוי ידמ עיגמה תובלוח לילבמ הנוזינ תחאה - תונוש הנזה תונמ יתש לבקל

 לע תססובמה קשמב תלבוקמה תוילטה תנממ הנוזינ תרוקיב תצובקכ השמישש הינשהו

  .ןובלח 14% לש הנמ - ןגד תחש לש 10%ו סרית יניערג ןובלח תויתפוכ לש תבורעת

 ג״ק 63.3 תמועל ג״ק 52.3 - תועברהה תארקל תוישה ילקשמב קהבומ לדבה אצמנ

 ועיגה ןהמ 46 ,2013 ילוי-ינוי שדוחב וטילמה תוישה .המאתהב תרוקיבהו יוסינה תוישב

 תרוקיבהו יוסנה תוישב 1.46 -ו 1.55 םילופיטה ןיב םימוד ויה תונדלווה יעוציבו הטלמהל

 1.52 תמועל 2.02 תועצוממה תוימויה בלחה תובונתב קהבומ לדבה אצמנ .המאתהב

 קפא-ףסא ישבכב ישילשה קשמב יוסינה .המאתהב תרוקיבהו יוסינה תצובקב םויב רטיל

 תא וענמו יופצה הטלמהה דעומ ינפל םיישדוחכ ולחהש תולפה יעוריא רחאל קספוה

.יוסנה תמלשה
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Abstract
In#this#research,#we#tested##different#feeding#regimens#for#replacement#ewes#from#3#different#
sheep#farms#over#a#period#of#3#years.
In#the#first#year#(2011)#we#tested#if#consumpAon#of#full#sheep#milk#compared#to#milk#
subsAtute#will#increase#the#lambs’#growth#rate#at#the#suckling#stage,#have#a#posiAve#effect#on#
their#health#status#and#what#effect#this#kind#of#feeding#will#have#on#the#lambs#performance#
throughout#the#first#three#years.
The#experiment#began#in#Beer#Navat#farm#in#Sarona#with#73#lambs#that#were#born#in#
September#2011.#The#lambs#were#split#into#two#different#groups;#the#experimental#group##was#
fed#with#full#sheep#milk#that#was#freely#available,#the#second#group##was#fed#with#milk#
replacement#(the#usual#farm#milk#replacement)#as#a#control#group.
At#the#age#of#four#months#the#lambs#were#sold#to#Gazit#Farm#where#the#tesAng#of#their#
performance#was#conAnued.#
No#significant#difference#was#found#in#the#growth#rate#between#the#groups#during#the#milk#
suckling#period.#The#lambs#were#weaned#at##a#similar#age##of#25.44#and#25.66#days#on#average#
and#had#similar#weights#of#13.83#kg#and#13.84#kg#on#average#for#the#experimental#group#and#
control#group#respecAvely.
Out#of#the#iniAal#group#we#were#leU#with#42#lambs#at#Gazit#farm#that#matured#to#gestaAon#
and#lactaAon.#When#compared,#there#were#no#staAsAcally#significant#differences#in#the#level#of#
milk#producAon#between#the#groups;#301#and#394#litres#in#the#first#milking,#530#and#430#litres#
in#the#second#milking#and#444#and#364#litres#in#the#third#milking#for#the#experimental#group#
and#the#control#group#respecAvely.
There#was#also#no#significant#difference#in#the#birth#rate#between#the#groups;##1.5#and#1.4#in#
the#first#lambing,##1.8#and#1.7#in#the#second#lambing#and#1.7#and#2.0#in#the#third#lambing#in#
the#experimental#group#and#control#group#respecAvely.
The#survival#rate#in#the#flock#was#also#similar.#AUer#3#years#from#the#birth#of#these#lambs#(Oct#
2014)#0.55#and#0.5#survived#from#the#experimental#and#control#group#respecAvely.
#The#number#of#lactaAons#were#also#similar;#2.36#and#2.75#for#the#experimental#group#and#
control#group#respecAvely.
In#the#second##year#of#the#research#we#carried#out#an#experiment#in#the#farm#of#Elad#and#Roni##
Koch#in#Sarona.
98#Assaf#lambs#that#were#born#June#2012#were#taken#at#4#months#and#separated#into#2#
adjacent#enclosures#in#order#to#receive#2#different#feeds.#The#experimental#group#was#fed#with#
a#TMR#of#dairy#sheep#which#was#delivered#each#day#to#the#farm#and#the#second,#control,##
group#was#fed#with#the#regular#farm#feed###based#on#mix#of#protein#pellets#and#corn#grains#
together#with##10%#of#grass#hay#–#a#raAon#of#14%#protein.
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A##staAsAcally#significant#difference#was#found#in#the#body#weight##of#the#young#ewealambs#
before#maAng;#52.3kg#compared#to#63.3kg#in#the#experimental#group#and#control#group#
respecAvely.
46#of#them#gave#birth#during#June/July#2013,#and#the#birth#rate#between#them#was#similar#
1.55#and#1.46#in#experimental#group#and#control#group#respecAvely.
A#staAsAcally#significant#difference#was#found#in#the#average#daily#milk#producAon;#2.02#litres#
compared#to#1.52#litres#per#day#in#experimental#group#and#control#groups#respecAvely.

The#experiment#in#the#third#farm#with#AssafaAfek#sheep#was#stopped#aUer#incidents#of#
aborAon#started#two#months#prior#to#lambing#and#so#prevented#the#compleAon#of#the#
experiment.

היעבה רואיתו אובמ

:אובמ  

 הנזהה רטשמ ןיב רשק שי יכ אצמנ ,בלחל רקבב הפולחתל תוריכבמב ושענש תודובעב

 הבולחתב ןהלש בלחה תובונתו ןיטעה תמקר תוחתפתה ןיבל תוקניה תפוקתב

 העמגה התוושוה הב )1997( ,וירבוחו דלפ-רב י"ע התשענש תודובעה תחאב  .הנושארה

 בלח וקניש תולגעה לש בלחה תובונתב ןורתי אצמנ ,תולגעה לש הקנהל בלח ףילחתב

 הצובקל ןורתי היה יכ ןכ םג אצמנ )2005( ,וירבוחו יאמש לש תרחא הדובעב .אלמ

 תומדוק תודובעב .ןהלש בלחה תובונתב יוטיב ידיל האבש ,אלמ בלחב העמגוהש

 דחוימבו הנמשהב כ"דב הוולמ ןהלש הלידגה זוריז יכ אצמנ בלחל רקב תולגעב ושענש

 תובר תודובע .םישדוח 8-10 ליגב תינימ תוירוזחמל הסינכ םרטב ,ןיטעב ןמוש תעקשהב

 ,המיכנרפה תמקר תוחתפתה תא תבכעמ חתפתמה ןיטעב ןמוש תעקשה יכ וארה

 .בלחה רוציי תא דיתעב התיחפמו ,בלח תרצויה המקרה תוחתפתהל סיסבכ תשמשמה

 תוילטה יכ אצמנ )2005 ,וירבוחו ץיבוביל( בלחל ףסא תוילטב התשענש הדובעב םג

 ןפוג לקשמב ןותמ בצקב ולע ,)םוי 87 ליגב הלחתה( םדקומ בלשב לילבמ ונוזינש

 רעפה רגסנ ךשמהב ךא ,רקיעב זכורמ ןוזממ הנוזינש תרוקיב תצובקל האוושהב

 תוילט ובינה הנושארה הבולחתב ודדמנש  בלחה תובונתב .תוצובקה ןיבש םילקשמב

 ליג תמדקה ןיב הריתס תמייק יכ הארנ .תרוקיבה תצובק רשאמ רתוי בלח 24% יוסינה

 .ההובג בלח תונרציו לודג דלש תלעב הילט וא הריכבמ תלבק ןיבל הנושארה הטלמהה

 הנחבנ ,םינש 3 -כ ךשמנ רשאו ,ןגד תיבב םייוסינה תפרב הז אשונב עצובש רקחמב

 דלשה תלידג בצק רשאכ ,הקיניה בלשב השעיי הלידגה לש יברמ זוריז יכ תורשפאה

 ללוכ ,הכומנ ןימשהל הלגעה לש הייטנה הקיניה תפוקתב יכ התייה החנהה .רתויב הובג

 תואצותמ ,ןכאו .תוחתפתהה תליחתב הז בלשב היוצמה ,ןיטעה תמקרב ןמוש תעקשה

 בלח רתוי ורצי ,בלח ףילחתל האוושהב אלמ בלחמ ונוזינש תולגעל יכ אצמנ הז יוסנ

 תיתנוזתה הסיפתה .העמגהה תפוקתב הנזהה קשממ תעפשה בקע תורגוב תורפכ
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 אלמ בלחב הפולחתל תוילט לש העמגה םאה איה ,וז רקחמ תינכותב הניחבל תעצומה

 ,אל וא ,ןהלש תוקניה תפוקתב ןהלש הלידגה בצק תא ץיאת ,בלח ףילחתל האוושהב

 תבונת לעו ,לודיגה ךלהמב תואירב לש םירטמרפ לע הז יתנוזת לופיט עיפשי דציכו

.הנושארה הטלמהה רחאל בלחה

:רקחמה תרטמ

 תישפוח הכירצל שגומש אלמ בלחב יתנוזתה לופיטה תעפשה תניחב - הנושארה הנשב 

 תואירב לש םירטמרפ לע ,תוילטה לש הלידגה יעוציב לע בלח ףילחתל האוושהב

 - היינשה הנשב .הנושאר הטלמה תארקל ןהלש תורבעתהה ירועיש לעו ,האולחתו

 ילעב תואירב לש םירטמרפו ןיטעה תואירב ,הבולחתב ןהלש בלחה תובונת רחא בקעמ

 הנקלוחתש םישדוח העברא תונב תוילט תצובק דימענ היינשה הנשב ליבקמב .םייחה

 ילופיט ןחבנ  - תישילשה הנשב .תונוש תונמ יתש הנלבקתש תומוד לופיט תוצובק יתשל

 העברא ליגמ הנוזיתש ינדלוו דאמ רשב רדעב הפולחת תומר תוילט תונמב םינוש הנזה

 תנמל סיסבכ סג ןוזמ לש םינוש תורוקמ ןכו ,ןובלחה תלוכתב תונוש תונממ םישדוח

 .ןהלש הלידגה

 רקחמה לש הנושארה הנשב רקחמה תואצותו ךלהמ

 תולחר 650 -כ הנומה ,הנורש בשומב טוונ - ראב קשמב דמעוה יוסנה :תוטישו םירמוח

 ינשמ שגומ לילב לע ,הערמל האיצי אלל ,רידב תיביסנטניא הרוצב קזחומה ,בלחל ףסא

  הבולחתה ףוס תפוקתב שגומה תושבי לילבו תובלוחה תוצובקל תובלוח לילב - םיגוס

 לש ןוזמה יזכרמל ךיישה לאקזחי רפכבש ןוזמה זכרממ שכרנ לילבה .שבויה תליחתו

.הרבחה לש הקולח תיאשמ תועצמאב םוי ידימ קלוחמו רבמא

 םורטסולוקב הנזוהש- יוסינ תצובק :תוצובק יתשל וקלוח ,2011 רבמטפס תודילי ,ףסא תוילט 73 

 – תרוקיב תצובקו אלמ םישבכ בלחב הלימג דע ןכמ רחאלו ,םימי השולש ךשמל ודלונ וב םויהמ

 תקניימל הרבעוה ןכמ רחאלו םורטסולוקמ הנזה םימי השולש הלביק יוסנה תצובק ומכש

 השיג התייה תוצובקה יתשל .בלח ףילחתב הנזוהו )קשמב ללכ ךרדב לבוקמכ( תיטמוטואה

 רפסמ רק שגוה אלמה בלחה .םיירט םימלו תבורעת תויתפוכל ,הירט תישפוח תחשל תישפוח

 ןפואב בלח ףילחת םיכרוצה תקניימה יאלטל המודב תישפוח הנזה חיטבהל תנמ לע םויב םימעפ

 ורבעוה זא ,םימי 25 לש עצוממ ליגב התייהש הלימגל דע םיקנויה רודמב והש תוילטה .ףטוש

 רחא ךרענ יתואירב בקעמ .קשמב לבוקמכ יתוכיא סג ןוזמבו )תויתפוכ( זכורמ ןוזמב הנזהל

 תוילטה ינותנ םיעיפומ הלבטב .ןהלש התומתה ינותנ ופסאנ ,ןכו תוקניה תפוקתב תוילטה

.תרוקיבהו יוסינה תוצובקב ופתתשהש
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 ,)ג"קב( הטלמהב םיעצוממ םילקשמ ,תרוקיבהו יוסנה תוצובקל תוילטה תקולח :1 הלבט
.)םימי( רגוב רפסמ תלבקב ליגו ,)םימי( הלימגב ליג ,)ג"קב( הלימגב םילקשמ

.רדעב לודיג תצובקל בשחמב ורבעוהו רגוב ירפסמ תוילטה ולביק םוי 113 ליגב

 :תואצות

 תומוד תוצובק ורצונש הרוצב יארקאב וקלוחש תוילטה יכ הארנ 1 הלבטב תוננובתהמ

 .המאתהב תרוקיבהו יוסינה תוצובקב ג"ק 4.77 -ו ג"ק 4.68 – ןהלש הטלמהה לקשמב

 יוסינה תוצובקב םימי 25.64 -ו םימי 25.44 – תוצובקה יתשב המוד היה הלימגב ליגה

 רבשמ ורבע תוילטה – תוצובקה יתש ןיב האולחתב םילדבה ויה אל .המאתהב תרוקיבהו

 תצובקב ותמ תוילט יתש .המוד הרוצב ונממ ומילחה ךא ,הידירופסוטפירקב האולחת לש

 .יוסינה תצובקב עבראו ,תרוקיבה

 רדעה רפס תנכותב בקעמל וסנכוהו תיזג קשמל תוישה )ורכמנ( ורבעוה 2012 ךלהמב

 ,קשמב תלבוקמה םימוחייה ןורכניס תרגישל וסנכוה תוילטה .קשמב שומישב היוצמש

 )2014 רבוטקוא שדוח ךלהמב( הנורחאלו ןהירחא בקעמ םירשפאמה םידוק ולביק

 דע ןהיתונש שולש ךרואל ןהיעוציב תא ףקשמה חוד רדעה לש לוהינה תנכותמ ונקפה

 תינושאר הניחבמ .ןהלש הנושארה הבולחתל וסנכנו הטלמה לש ןושאר רוזחמ .הכ

.תוצובקה יתש לש תורבעתהה רועישב םילופיטה ןיב לדבה אצמנ אל – התשענש

:ןוידו תואצות

 ףסאנ ,יוסנה תוילט לש הטלמהה דעוממ םינש שולשכ רובעכ ,2014 רבוטקוא שדוחב  

 לש עוציבה ינותנ וחתונו ידועיי חוד קפוה ,תיזג קשמ לש קלימיפא תוהינה תנכותמ יוביגה

 קשמב ורתוא יוסינה לש הז בלשב .תרוקיבה תצובקו )אלמ בלח( יוסינה תצובק תוילט

 .יוסינה תצובקמ םישבכ 22 -ו תרוקיבה תצובקמ םישבכ 20 לש עוציבה ינותנ

הצובק

יוסנ
תרוקב

 םיטרפ
הצובקב

34
39

 לקשמ
הטלמהב

4.68
4.77

 לקשמ
הלימגב

13.83
13.84

 םימי
הלימגב

25.44
25.64
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 הטלמהב ליג ,הבולחת רפסמ - תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב ףסא תולחר יעוציב :2 הלבט
 .תישילשו הינש הנושאר הבולחתב בלח ,הנושאר

 3 ליגב יכ הארנ הלבטב ןויעמ .קשמב ואצמנש תולחרה לש בלחה יעוציב םיעיפומ 2 הלבטב
 רטיל 374 -ו רטיל 301 הנושאר הבולחתב בלחה ,עצוממב תובולחת 2.7 -כ תולחרל ויה םינש
 תוצובקב רטיל 364 -ו רטיל 444 תישילש הבולחתבו רטיל 430 -ו רטיל 530 הינש הבולחתב
 תיטסיטטס תוקהבומ ןיא ,םייחה ילעב לש ןטקה רפסמה לשב .המאתהב תרוקיבהו יוסינה
.םיכרעה ןיבש םילדבהל

 תוצובקב( םישדוח 26.7 -ו םישדוח 25.6 - האיציב ליג לש םיעצוממ םיכרע םיעיפומ 3 הלבטב

 יוסינה תוצובקב( 0.50 -ו 0.55 - רדעב תויחה לש תודרשיהה רועש ,)המאתהב תרוקיבהו יוסינה

 התיה תוטלמהב תונדלווה .תישילשו הינש הנושאר תוטלמהב תונדלווה ןכו )המאתהב תרוקיבהו

 תישילשה הטלמהב 2.0 -ו 1.7 -ו הינשה הטלמהב 1.7 -ו 1.8 ,הנושארה הטלמהב 1.4 -ו 1.5

.)המאתהב תרוקיבהו יוסינה תוצובקב(

 האיציב םישדוחב עצוממ ליג ,תישילשו הינש הנושאר תוטלמהב תונדלווה יעוציב :3 הלבט
.תרוקיבהו יוסינה תוצובקב םישבכה לש תודרשיהה רועישו

 לדבה היה אל יכ הארנ ,תואלבטב םיעיפומש יפכ תונרצי לש םירטמרפ לע תולכתסהמ

 םייחה ילעב לש ןטקה רפסמה לשב ןכתי ,תרוקיבהו יוסינה תצובקב תויחה יעוציב ןיב

 ונלחתה ןתיא תוילט 73 לש רפסממ .תיזג קשמל אצומה קשממ רבעמה רחאל ורתונש

.דבלב 42 םע ונרתונ יוסינה תא

 רקחמה לש הינשה הנשב רקחמה תואצותו ךלהמ

:תוטישו םירמוח

 ,בלחל ףסא תולחר 650 -כ הנומה ,הנורש בשומב ךוק ינורו דעלא קשמב דמעוה יוסנה

 לש תופסותו שגומ לילב לע ,הערמל האיצי אלל ,רידב תיביסנטניא הרוצב קזחומה

 לאקזחי רפכבש ןוזמה זכרממ שכרנ תובלוחה תוצובקל לילבה .ימוקמ רוציימ תונוזמ

 .הרבחה לש הקולח תיאשמ תועצמאב םוי ידימ קלוחמו רבמא לש ןוזמה יזכרמל ךיישה

 ,םישדוח העברא ליגמ ליחתמש בלשב לודיג תוילטל הנזה תורוצ יתש ןוחבל תנמ לע

        רטמרפ

הבולחת רפסמ
)םישדוח( הנושאר הטלמהב ליג
הנושאר הבולחתב בלח
הינש הבולחתב בלח
תישילש הבולחתב בלח

םיטרפ רפסמ
יוסינ

22
22
22
17
11

תרוקיב
20
20
20
16
13

לופיט
יוסינ

2.63±0.2
14.7±0.4
301±24
530±33
444±39

 תרוקיב
2.75±0.3
15.2±0.5
374±36
430±52
364±59

        רטמרפ
הנושאר הטלמה תונדלוו
הינש הטלמה תונדלוו
תישילש הטלמה תונדלוו
האיציב עצוממ ליג
תולחרה לש תודרשיהה רועש

םיטרפ רפסמ
יוסינ

22
22
22
17
10

תרוקיב
20
20
20
16
10

לופיט
יוסינ

1.5±0.1
1.8±0.2
1.7±0.1

25.6±2.1
0.55±0.1

 תרוקיב
1.4±0.1
1.7±0.2
2.0±0.2

26.7±1.6
0.50±0.1
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 ולצא לבוקמה יפ לע .וקשמב םייקה הנזהה להונ לשב ,הנורשב ךוק דעלא קשמ רחבנ

 סרית ,ןובלח תויתפוכ לש תבורעת#תללוכה הנמב לודיגה תוילט תונזומ ויה ,קשמב

 דע )ןובלח 14% לש הנמ( ןגד תחש לש 10% םע דחיב תישפוח הכירצל הטיחו ,רובש

 לש הנמל תורבעומ ןה זא .)םימוחיי ןורכניס דעומ( םישדוח הנומש-העבש לש ליגל

 דעומל דע ,)הנמב ןובלח 13% ,ימוי ןובלח םרג 180( תבורעת לש ג"ק 0.7 -ו תלוביש

 ,קשמב ונעציבש יוסנב .תובלוח לילבל תולחרה ומכ תורבעומ זא ,הטלמהל הנכהה

 וקלוח םישדוח העברא ליג תארקל ןעיגהבש ,2012 ינוי שדוח תודילי תוילט 98 וחקלנ

 ולקשש תרוקיבה תצובקב תוילט 48 -ו יוסינה תצובקב תוילט 52 תומוד תוצובק יתשל

 התוא השגוה תרוקיבה תצובקל ,קשמב םיכומס םיאתב ומקומ תוילטה .ג״ק 40 עצוממב

 ןובלח 19% -כ ליכמה תובלוח לילב שגוה יוסינה תצובקל וליאו קשמב לבוקמכ הנמה

 תונמה .י״ח ג״קל לק״גמ 1.73 לש בלחל וטנ היגרנא תויזוכירו )ימוי ןובלח םרג 266(

 ,םישדוח הנומש ליגל תוילטה עיגהב .כ״רדב לבוקמכ תישפוח הכירצל םוי ידמ ושגוה

 לכ ,PMSG -ו CIDR - קשמב לבוקמכ םימוחי ןורכניסל ולפוט ןה ,2013 ץרמ שדוחב

 הובג קהבומב היה תרוקיבה תצובק לקשמו ולקשנ ןה הז בלשב .תחא הצובקכ תוילטה

 .)P<0.01( יוסינה תצובקב 52.9±1.9 תמועל עצוממב ג״ק 63.3±2.1 - יוסינה תצובקמ

 :ןוידו תואצות

 י״ע רצוימה תובלוח לילבב ונזוה ,הבילחל וסנכנ ,2013 ילוי - ינוי ךלהמב וטילמה תוישה

 תויזוכירו יללכ ןובלח 19% ליכיש ךכ בצועמו ,לאקזחי רפכב רבמא לש ןוזמה זכרמ

 דועו תישפוח הכירצל ןתינ לילבה .שבי רמוח ג״קל לק״גמ 1.73 לש בלחל וטנ היגרנא

 ונמוס םישבכה .םישבכה לש הבילחה ךלהמב הכרצנ ןובלח 18% תבורעת לש םרג 400

 רוציי ינותנו תונדלווה ינותנ ,קשמב תנקתומה קלימיפא לש לוהינה תנכותב םידוקב

 העברהב תוישה לקשמש תורמל יכ תוארל ןתינ .4 ׳סמ הלבטב םיגצומו ופסאנ בלחה

 תמרש ירה ,יוסינה תצובקל האוושהב תרוקיבה תצובקב רתוי הובג קהבומב היה

 2.02 - יוסינה תצובקב רתוי ההובג התייה ימויה בלחה עצוממ ךא ,המוד התייה תונדלווה

.תרוקיבה תצובקב רטיל 1.52 -ל האוושהב ימוי רטיל
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 ,הטילממל םייח םיאלט עצוממ ,תונדלוו עצוממ - הנושאר הטלמהב םישבכה יעוציב :4 הלבט
 תועברהה דעומל ךומסב תוישה לקשמו הבולחתב ימוי בלח עצוממ ,הבולחתב םימי עצוממ
.תרוקיבהו יוסינה תוצובקב

a,b = תיטסיטטס תוקהבומ לע םיארמ ,תונוש תויתוא םדילש םיכרע P=0.001.

 ךלהמב הדבכ תוחפ התיהש לודיג תוילט לש הצובקב רתוי הובג ימוי בלח לש הז ןותנ

 ץיבוביל( םסרופש םדוק אצמימל המוד תזכורמ תוחפ הנממ הנוזינש םושמ הלש הלידגה

.)2006 ,וירבוחו

 רקחמה לש תישילשה הנשב רקחמה תואצותו ךלהמ

:יוסנה ךלהמ

 דובעל תישילשה הנשה ךלהמב ונרבע  תובלוח םישבכ םע הדובע לש םייתנש רחאל

 םייביסנטניא רשב יקשמ םע הדובעמ .תוינדלוו דאמ ןהש ,קפא ףסא רשב ישבכ םע

 תחפ שי תוילט לש תוטלמהב יכ הלוע ,תובשחוממ לוהינ תוכרעמ םע םידבועה םיבר

 הדירי םג התפצנ .תורחא תויעבו םחר תוקלד םיללוכה האולחת יעוריא לשב תיסחי לודג

 תורבעתמה ןה יכ הדבועב לשב הארנכ תבקועה הטלמהב ולא תויח לש תונדלווב הבר

 הב ,בלחל םישבכב תמדוקה הנשב הדובעה ךמס לע .תיסחי דורי ינפוג בצמב ןתויהב

 תוילטה יעוציבב ןורתי שי ”תובלוח לילב“ לע ססובמה יתוכיא לילבב הנזהל יכ אצמנ

 תוילטל הנוש הנזה ןוחבל םוקמ שי יכ ונל הארנ ןהלש ןושארה הטלמהה רוזחמב

 .”תובלוחה לילב”ל םיסנכומה ולאל םימוד םיביכר לע תססובמ היהתש ,רשבל תוינדלוו

.סגה ןוזמה לש רתוי םייתוכיא םיביכרמל ןכו הנמבש ןובלחה תמרל הנווכה

 650 -כ הנומה ,הנורשב ךוק יעורו קחצי קשמ לש קפא-ףסאה קשמב ונרחב ךכ ךרוצל 

 ןוזמה זכרמב רוציימ לילבב תונזומו הערמל האיצי אלל ,רידב תוקזחומה הז עזגמ תולחר

.קשמה לש

 ןגה תא ןקלחב תואשונה ,םישדוח השימח ליגב קשמב תויוצמה לודיג תוילט 100

 יתש בצעל תנמ לע ןהלש ףוגה לקשימל םאתהב תוצובקל וקלוחו ולקשנ ,הלורובל

 בכרההש לילב ןתינ יוסינה תצובקל .רידב םיכומס םיאת ינשב ומקומש ,תומוד תוצובק

 תחשו ןתלית תחש לע ססובמה סג ןוזמ :מ בכרומ לילבה .)חפסנ( ךשמהב טרופי ולש

 יניערג לע ססובמו קשמב רצוימש זכורמ ןוזמ םג ףסוי .םישבוימ םינילבתו ןגד

        רטמרפ
וטילמהש תויש רפסמ
 )הטילממל םיאלט( הטלמהב תונדלוו
 םייח םיאלט תונדלוו
הבולחתב םימי עצוממ
הבולחתב עצוממ ימוי בלח
תועברהב עצוממ לקשמ

לופיט
יוסינ

22
1.55±0.1
1.50±0.1
105.1±8.8
A2.02±0.14
B52.9±1.9

 תרוקיב
24

1.46±0.1
1.17±0.1
106.3±8.5
B1.52±0.15
A63.3±2.1
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 ןכוה לילבה .םינימטיו זיכרתו ,דיפ ןטולג ,תוינמח תפסוכ ,היוס תפסוכ ,סרית/הרועש

 הנמ הקלוח תרוקיבה תוילטל .םויל תחא קלוחו םיבלודב ןסחוא ,םימי רפסמל תחא

 תליקש .כ״רדב דע קשמב לבוקמכ תבורעתה תפסותו םויקה לילב לע תססובמה

 תלחתה התיה םג זא .2013 רבמבונ שדוח ךלהמב התשענ )םישדוח שיש ליגב( הקולחה

 םישדוח הנומש ליגב ולקשנ תוילטה .תרוקיבה לילבל האוושהב יוסינה לילב לש הקולח

 תוילטה ולחה 2014 ראורבפ - ןוירה תוקידב ושענש רחאל .2013 רבמצדב - )תועברה(

 תוליפמה תוילטהמ םד תומיגד לש הדבעמ תוקידבמ .יוסינה תצובקמ רקיעב ,ליפהל

 םג המיאתמה ,המסלפוסקוטב תועיגנ לשב ומרגנ תולפהה יכ אצמנ הדבעמל וחלשנש

 תחדקו הדימלכב תועיגנ לש םיפסונ םיאצמימ םג ועיגה ךשמהב .הארנש ינילקה עפומל

Q. )לפטמה רנירטוה ,ילארב סומע ר״ד לש ובתכמ חפסנכ ףרוצמ(.

 :ןוידו תואצות

 אל תויש לש לודג רפסמב עגפש ןוירהה לש תיסחי םדקומ בלשב תולפה עוריא לשב

 לע םילופיטה תעפשה לע דומלל ונלוכיש ינפל רוצעל ונצלאנו יוסינב ךישמהל ונלוכי

.הטלמהב תוישה יעוציב

 תרפושמ הנמ יכ תרקובמ הרוצב תוארהל התייה תישילשה הנשב הדובעה תרטמ

 הדרוהל תמרות םייתוכיא ןוזמ יביכרמ םע דחיב ןובלחהו היגרנאה תומרב תיתועמשמ

 הטלמהב ןהיעוציבב רופישלו ןהלש הנושארה הטלמהה ביבס תוישב התומתה יזוחא לש

 תולפהה( האולחתה יעוריא לשב הדובעה תא םילשהל היה ןתינ אלש תורמל .הירחאלש

 תרפושמה הנזהה לש השיגה תא םשייל יוסינה ינפלו ליבקמב ונלחתה ,)ןוירהה יהלשב

 לש תעצוממ תונדלוו( םיינדלוו דאמ םיאולכמ לע םיססובמה רשבל םישבכ ירדע ינשב

 תויעוצקמה םהיתואצותו ףטוש בקעמב םיאצמנ ולא םיקשמ ינש .)הטלמהל תודלוו 2.2

 יזוחא לש הדרוהל םרת תורפושמ תונמב הנזהה לש םושייה .ףטוש ןפואב תורטונמ

 המרל 20% - 10 ןיב לש המרמ )הטלמהה ביבס רקיעב ויהש( םישבכ לש התומתה

 ודדומתה ןה ,םישבכה לש רפושמה ינפוגה ןבצמ לשב הארנכ .הנשב 7% לש הריבס

 ויה ןכו ןנוירהב לודגה םירבועה רפסממ תועבונה תוילובאטמה תולטמה םע רתוי בוט

 .ולא םיקשמב החוודש םחר תוקלדמ העיגפל תושיגר תוחפ

 תרפושמה הנזהב ןורתיה תא רקובמ יוסינב וניארהש ךכל ונעגה אלש תורמל - ךכ

 ההובג תונכתיה לע עיבצמ ונידיב יוצמה עדימה ,םייתוכיא ןוזמ יביכרמו היגרנא ןובלחב

.תרפושמה הנזהה תרוצב שומישל ןורתי לש

יללכ - תונקסמו ןויד

 לש תיסחי לודג רפסמ םע ונלחתהש תורמל בלחל לודיגל תוילטב ושענש םייוסינה ינשב

  לע העפשהה תניחבלש ירה ,הינשה הנשב 100 -ו הנושארה הנשב 74 - םייח ילעב
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 תחא לכב בלח ינותנ םע תויח 46 - םיטרפ לש ןטק רפסמ םע ונראשנ הבולחתה

 ןחבש הנושארה הנשה יוסינב דחוימב תונקסמ תקסה לע םישקמ ולא םירפסמ .םינשהמ

 אוצמלו יוסינה לע רוזחל ןכל עצומ .בלח ףילחתל האוושהב אלמ בלחב הנזהה אשונ תא

 ןוחבל וא ,רוזחמ לכב רדעב הפולחתל םייח ילעב לש רתוי לודג רפסמ  ריאשמה קשמ

 חותינל תולודג תוצובק ונל ויהיש ךכ םיבקוע לודיג ירוזחמ רפסמב וזה הנזהה תא

 התשענש וזל המוד תנוכתמב עצבל עצומ םישבכה יעוציב ירחא בקעמה תא .יטסיטטסה

.םינש שולש ליגל תויחה עיגה דע - וז הדובעב

 ליגמ רבכ תובלוח לילבב לודיג תוילט לש הנזהה תא ונחב הב הינשה רקחמה תנשב

 )ןורתי( לדבה היה יכ ונאצמ ,הזה יפיצפסה קשמב לבוקמל דוגינב םישדוח העברא

 תואצות .םישדוח העברא ליגב רבכ תובלוח לילבמ ונוזנש םישבכה לש בלחה תובונתב

 סג ןוזמ ליכמה לילבב הנזה לש ןורתיה לע םיעיבצמה םימדוק םיאצמימל תומאות ולא

.ךדיאמ זכורמ דאמ אל ךא ,דחמ ההובג תיסחי ןובלח תמרו ההובג תוכיאב

 בלשב תוטלמהה בלשל העגה ינפל דוע קיספהל ונצלאנ תישילשה הנשה יוסנה תא

 ןוירהה יבלשב תוישה יעוציב רחא תוושהלו בוקעל ונתיאמ ענמש תולפה עוריא

 רחאל תונדלווהו תורבעתההו הטלמההמ ןהלש תוששואתהה ירחא ןכו םינורחאה

 רשא )קפא-ףסא( ינדלוו דאמ ןאצ םע קשמב המוד יוסנ דימעהלו רוזחל עצומ .הטלמהה

 .הטלמהה דעומל דעו םישדוח העברא ליגמ לודיג תוילטל תובלוח לילב סיבאי
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 מקור  בקשת תקציב והצעת מחקר -משרד החקלאות   דף שער ראשון
 

 א. נושא המחקר (בעברית) קוד זיהוי

והרכב  המנה  בתקופה  שלאחר  ,  בתקופת  הינקות  טליות  תחלופהממשק  גידול    11 - 0009 - 183
 .כחיות  בוגרותשלהן  החלב  מיצוי  פוטנציאל  הייצור  על    םוהשפעתהבגרות  המינית  

 

 קוד וות החוקריםב. צ
 המחלקה שם המוסד שם המחלקה שם פרטי שם משפחה 

 183 מו"פ עמקים צאן חיים ליבוביץ ראשי

     חוקרים משניים

1      

2      

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

 
המקום הקפד לרשום את ד. אתרי הניסוי   פרוט תקציב המחקרג. עלות המחקר   

 במדויק עפ"י המילון המצורף להנחיות
סכום**  סוג ההוצאה 

 באלפי ש"ח
סכום 

 במט"ח
סוג 

 מט"ח
קוד  שם המקום 

 מקום
       שרונה מושב  18                   *עובדי תקן 30
             19              *עובדים ארעיים 31
             * 10.0             20נסיעות ואשל בארץ 32
             21              *חומרים וציוד מתכלה 33
             22                   ציוד קבוע* 34
             23             11.12 *שירותי חוות 35
             *                   24נסיעות ואשל בחו"ל 36
             25                   שונות* 37
תקני תפעול ותחזוקה של מ 

 מחקר חקלאי
                  26             

             27             2.88 תקורה 999
                24.0 סה"כ 

 

     ה. מקורות מימון מהם מבוקש תקציב המחקר  

סכום באלפי  שם מקור המימון  
 שקלים

סכום 
 במט"ח

קוד מקור  סוג מט"ח
 מימון

                         (סך התקציב שיועד למחקר שלא ממקורות מימון מבוקשים)מוסד המחקר המבצע   1 40

                   24 הנהלת ענף צאן 2 41
43 4                               
44 5                               
45 6                               
              24 סה"כ  

 

 אישור ניסויים      ו. כללי

 מדעי תוגנייםבפ ניסויי שדה ניסויים תאריכים סטטוס סוג
 מבוקש מסוכנים בצמחים מהונדסים בבע"ח סיום משוער של המחקר התחלת המחקר התוכנית התוכנית

 חודש שנה חדשה מחקר
2011  /01 

 חודש שנה
2013  /12 

 שנים לא לא לא
3 

 
היחידה לשימוש 
 לתוכניות

      קוד זיהוי קודם  תאריך קבלה  שנת שיפוט מדעי

         -                 עבודה ותקציב

 
 בנספח א'*פרוט 

 1$שקל =       פיו נערך התחשיב:  -ערך הדולר על-**במידה ופרוט התקציב ניתן בשקלים ציין את שווה
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 מקור   בקשת תקציב והצעת מחקר    דף שער שני
 

 קוד זיהוי

183 - 0009 - 11 
 

 ז. פרטי החוקר הראשי
תואר  מין

 אקדמי
אם כתובתך הקבועה באחת 
 Xמחוות המחקר הבאות סמן 

מס' תעודת 
 זהות

 שם החוקר באנגלית

 FIRST NAMEפרטי  54264445 גילת נווה יער     'דר זכר
Haim 

 SURNAMEמשפחה 
Leibovich 

 

 RESEARCH TITLEח. נושא המחקר באנגלית 
Long-term effects of Ad libitum whole milk during nursery and prepuberty, and protein Supplementation on 
growth rate and first lactation milk production of dairy sheep. 

 
 (הערה למטה)*  השלם עפ"י הצורך את מילות המפתח המתאימות לנושא המחקרט. מילות מפתח 

         שפור ממשק הזנה צאן  בעלי חיים
 

 , ותוצאות קודמות (באם קיימות)על התקציר לכלול את מטרת המחקר, חשיבותו, שיטותיו, תכנית העבודה -שים לב י. תקציר 
בעבודות  שנעשו  במבכירות  לתחלופה  בבקר  לחלב,  נמצא  כי  יש  קשר  בין  משטר  ההזנה  בתקופת  הינקות  לבין  התפתחות  

)  בה  1997פלד  וחובריו,  (‐-רקמת  העטין  ותנובות  החלב  שלהן  בתחלובה  הראשונה.    באחת  העבודות  שנעשתה  ע"י  בר
ה  של  העגלות,  נמצא  יתרון  בתנובות  החלב  של  העגלות  שינקו  חלב  מלא.  בעבודה  הושוותה  הגמעה  בתחליף  חלב  להנק

)  נמצא  גם  כן  כי  היה  יתרון  לקבוצה  שהוגמעה  בחלב  מלא,  שבאה  לידי  ביטוי  בתנובות  2005אחרת  של  שמאי  וחובריו,  (
בהשמנה  ובמיוחד  מלווה  בד"כ    הןזירוז  הגדילה  שלבעבודות  קודמות  שנעשו  בעגלות  בקר  לחלב  נמצא  כי  החלב  שלהן.  

-8בהשקעת  שומן  בעטין,  בטרם  כניסה  למחזוריות  מינית  בגיל   חודשים.  עבודות  רבות  הראו  כי  השקעת  שומן  בעטין    10
המתפתח  מעכבת  את  התפתחות  רקמת  הפרנכימה,  המשמשת  כבסיס  להתפתחות  הרקמה  היוצרת  חלב,  ומפחיתה  בעתיד  

טליות  שניזונו  מבליל  בשלב  ה)  נמצא  כי  2005(ליבוביץ  וחובריו,    גם  בעבודה  שנעשתה  בטליות  אסף  לחלב  את  ייצור  החלב.
יום),  עלו  בקצב  מתון  במשקל  גופן  בהשוואה  לקבוצת  ביקורת  שניזונה  ממזון  מרוכז  בעיקר,  אך    87מוקדם  (התחלה  בגיל  

חלב    24%  בהמשך  נסגר  הפער  במשקלים  שבין  הקבוצות.  בתנובות  החלב    שנמדדו  בתחלובה  הראשונה  הניבו  טליות  הניסוי
  או  טליה  נראה  כי  קיימת  סתירה  בין  הקדמת  גיל  ההמלטה  הראשונה  לבין  קבלת  מבכירהיותר  מאשר  קבוצת  הביקורת.  

שנים,  נבחנה    3‐-בעלת  שלד  גדול  ויצרנות  חלב  גבוהה.  במחקר  שבוצע  בנושא  זה  ברפת  הניסויים  בבית  דגן,  ואשר  נמשך  כ
יתה  כי  בתקופת  יה  ההנחהיניקה,  כאשר  קצב  גדילת  השלד  גבוה  ביותר.  האפשרות  כי  זירוז  מרבי  של  הגדילה  ייעשה  בשלב  ה

  היניקה  הנטייה  של  העגלה  להשמין  נמוכה,  כולל  השקעת  שומן  ברקמת  העטין,  המצויה  בשלב  זה  בתחילת  ההתפתחות.
עקב    תווגרב  ותפריותר  חלב  כ  וייצורואכן,  מתוצאות  נסוי  זה  נמצא  כי  לעגלות  שניזונו  מחלב  מלא  בהשוואה  לתחליף  חלב,  

 ממשק  ההזנה  בתקופת  ההגמעה.השפעת  
או  גדיות  לתחלופה  בחלב  מלא  \האם  הגמעה  של  טליות  ו,  היא  התזונתית  המוצעת  לבחינה  בתוכנית  מחקר  זוהתפיסה      

,  או  לא,  וכיצד  ישפיע  טיפול  תזונתי  זה  על  תאיץ  את  קצב  הגדילה  שלהן  בתקופת  הינקות  שלהן, בהשוואה  לתחליף  חלב
      ריאות  במהלך  הגידול,  ועל  תנובת  החלב  לאחר  ההמלטה  הראשונה.פרמטרים  של  ב

  המחקר הטיפול  התזונתי  בחלב  בהשוואה  לתחליף  חלב  על   בחינת  השפעת: מטרת  המחקר  בשנה  הראשונה  תוכנית
שיעורי  ההתעברות  שלהן  לקראת  המלטה  ביצועי  הגדילה  של  הטליות  או  הגדיות,  על  פרמטרים  של  בריאות  ותחלואה,  ועל  

. נעקוב  אחר  תנובות  החלב  שלהן  בתחלובה,  בריאות  העטין  ופרמטרים  של  בריאות  בעלי  החיים:  בשנה  השנייהנה.  ראשו
נבחן  טיפולי  הזנה  שונים  במנות  טליות  או  גדיות  לגידול  שיקבלו  רמות  שונות  של  חלבון,  וכן  מקורות    :  בשנה  השלישית

:  התוכנית  תואמת  למופיע  ל  המחקר  ליעדי  ענף  הצאןמידת  ההתאמה  ששונים  של  מזון  גס  כבסיס  למנת  הגדילה  שלהן.  
 ייעול  הייצור  בענף  הצאן.    –  1ביעד  מס'  

 ב"קול הקורא" 7*לקרן המדען מלא/י אך ורק לפי ההנחיות המופיעות בעמוד 
חתימת החוקר הראשי מאשרת שהוא וודא את הסכמת כל 

 החוקרים הרשומים להצעת המחקר ולהשתתפותם בה.
    

    יץיבובלחיים  

 

 15.05.11     

 תאריך  ת"ע ותקציב  תאריך  חוקר ראשי
 תאריך  יו"ר בשיפוט  תאריך  מנהל המחלקה

     תאריך  מנהל המכון (הפקולטה)
     תאריך  אמרכלות (רשות המחקר)
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.הנורשב ךוק יעורו קחצי קשמב תולפה עוריא לע ילארב סומע ר״ד לפטמה רנירטוה רושיא
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