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חלקי הפאזל של רווחת בעלי חיים

רווחת בעלי חיים מחולקת למספר קטגוריות:
א. בריאות  ותפקוד ביולוגי.

ב. מצבים רגשיים.

ג. מצבים טבעיים.
של  בהקשר  בריאות  של  המושג  בעבר    - בריאות 
רווחת בעלי חיים הוגדר כמניעת מחלות ופציעות.  כיום 
התפישה הקיימת היא שרווחה ובריאות משפיעים זה על 
זה. הגדרת בריאות היא מצב של שלמות: פיזית, מנטלית 

וחברתית ולא רק העדר מחלה.
יותר  משהו  שהוא  לרגש,  בניגוד   – רגשיים  מצבים 
רווחת בעלי חיים מדברת על מצבים  חמקמק להגדרה, 
רגשיים. אלו הם מצבים המשפיעים על הדרך שבה הפרט 
מגיב לסביבתו. יכולות רגשיות של בעלי חיים באות לידי 
רגשות שליליים,  למזער  מנסה  חיים  בכך, שבעל  ביטוי 
הנאה  כמו  חיוביים,  רגשות  ולחפש  ותסכול,  פחד  כמו 

ושמחה.
מצבים טבעיים – בתהליך ביות בעלי החיים, בני האדם 
והכניסו  הטבעית  מסביבתו  החיים  בעל  את  הוציאו 
הרבה  מונעת  זו  פעולה  ומוגדרת.  חדשה  לסביבה  אותו 
של  זה  חלק  החיים.  בעל  של  הטבעיות  מההתנהגויות 
לייצר  המנסות  שיטות  על  מדבר  חיים  בעלי  רווחת 
סביבה המדמה את המצב הטבעי של בעלי החיים בתנאי 
טבעיים  אלמנטים  שילוב  בעזרת  הקיימים,  הממשק 

בסביבת הגידול. 

מצבים   – הפאזל  של  השלישי  בחלק  ידון  זה  מאמר 
טבעיים. עלינו לזכור שכדי להגיע לרמת רווחה גבוהה יותר 

עלינו לחבר את כל חלקי הפאזל )בריאות, מצבים רגשיים 
ומצבים טבעיים( יחד כדי לקבל את התמונה השלמה.

אינו  טבעיים,  כמצבים  המוגדר  רווחה  של  הזה  החלק 
פשוט להסבר.

מצד הציבור יש דרישה לגדל את בעלי החיים בצורה 
היות  שכזו  בדרישה  תמימות  יש  אך  ביותר,  הטבעית 
קיצוניים,  אוויר  מזג  למצבי  חשופים  חיים  בעלי  ובטבע, 
אשר  טורפים,  של  ותקיפות  טפיליים  זיהומים  מחלות, 
ברור לכל, שזה לא אידיאלי בעבור הפרות. מסיבה זו אנו 
הנם  הטבעיים,  החיים  של  היבטים  אלו  לדעת  צריכים 
בעלי חשיבות גדולה בעבור בעלי החיים, איך ניתן למדוד 
ערך  בעל  יהיה  ברפת  ואם שילוב שלהם  אותם  ולהעריך 

פרקטי גם בעבור הרפתן.

מה אפשר ללמוד מהתנהגות פרות בטבע?
היסטוריה משפחתית

כיום כבר  כזה?  יש עדיין דבר  פרות פראיות בטבע? 
לא. אז איך אפשר להסיק מסקנות על ההתנהגות שלהן 
עדיין  אשר  הבר,  ולתרנגול  הבר  לחזיר  בניגוד  בטבע? 
חיים בצורתם הטבעית, אין עדרים פראיים של פרות. 
Bos Taurus-ה לגזע  שייכת  שלנו  המבויתת  הפרה 

ישנם   .Bos Aurochs נקרא  אשר  קדמון  מאב  שהגיע 
חלקם  פראיים,  עדרים  של  אחרונים  תעודים  כמה 
מהמאה  גם  מצ'כוסלובקיה,  וחלקם  בפולין  מ-1627 
ה-17. אוכלוסיות חצי פראיות ניתן עדיין למצא במספר 
 Northumberland - Chillingham  ארצות בעולם כגון
Park  באנגליה, עדרים אלו מאפשרים חלון התבוננות 
חלק  בנוסף,  הפרות.  של  הטבעית  ההתנהגות  למחקר 

ד"ר סיון לאקר

mooodaat@gmail.com 
MDfarming.com
רפתנות מודעת

רווחת בעלי חיים...

טבעי שתשלוט ברפת 
שלך

מאמר זה נוגע במספר נקודות, על הדרכים שבהן ניתן 
לשלב ידע על ההתנהגות הטבעית של הפרות ולהשתמש 
בה, כדי להכניס את האלמנטים הטבעיים לשיפור רווחת 

הפרה והרפתן.

מאמר רביעי בסדרה של ד"ר סיון לאקר מ"רפתנות 
מודעת" 
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קרוב  על  שנעשו  תצפיות  על  מבוססים  מהמחקרים 
 Malaysian נקרא  אשר  הקדמון  האב  של  משפחה 

.gaur
התנהגות טבעית

לפרות יש ארגון חברתי מטריאכלי – ארגון של אמהות 
וצאצאים. הפרות יוצרות קבוצות קטנות של 15–20 פרטים 
בקבוצה  נשארות  שנולדו,  והנקבות  האמהות  בקבוצה. 
ובנות,  אמהות  של  כאלו  יחידות  חייהן.  כל  יחדיו  וחיות 
יוצרות קשרי חברות עם קבוצות אחרות להרכבת העדר. 
וקבוע  יציב  נשאר  הוא  בעדר  חברתי  מבנה  שנבנה  ברגע 
למשך שנים רבות. הקשרים החברתיים בין הפרטים הם של 
חברויות לכל החיים, אשר נוצרים כבר בגיל של כמה ימים. 
 ,Grooming–הקשרים נשמרים ומתוחזקים ע"י פעולת ה

שהיא ליקוק הדדי אחת של השנייה.  
המלטה

היות ופרה הנה חיה עדרית היא נמצאת עם העדר שלה 
כל הזמן. ישנם כמה אירועים שבהם הפרה תבחר להתרחק 

מעט מהעדר וזה קורה בהמלטה ובזמני תחלואה.
המלטה של עגל הנו רגע מאוד פרטי בעבור הפרה והיא, 
לרוב, תחפש מקום מבודד יותר להמליט בו כגון, שיח או 
עץ נמוך, שיסתיר אותה מחד, אבל מאידך, עדיין מאפשר 
לה לשמור על קשר עין עם העדר. המקום המבודד משמש 
את הפרה להסתרת העגל בימיו הראשונים. כשהעגל מגיע 
בקבוצה  הפרטים  לשאר  "מוצג"  הוא  בערך  שבוע  לגיל 
במעין טקס קבלה. עגלות יונקות עד גיל תשעה חודשים 

בערך ונשארות עם האם כל חייהן. עגלים נגמלים סביב 
12 חודשים ואז עוזבים את הקבוצה כדי לחבור לקבוצת 
זכרים "רווקים". קבוצות הזכרים הן קבוצות קטנות של 

עד 3 פרטים בקבוצה.
ברגע שנלמד ונבין את ההתנהגות הטבעית של הפרות, 
נוכל לנסות לייצר סביבה יותר מותאמת לפרה ברפת, כדי 
לאפשר לה לבטא התנהגויות טבעיות.  במילים פשוטות, 
הפרות  המלטה  או  תחלואה  שבזמני  מבינים  אנחנו  אם 
צריכים  אנחנו  בו,  לרבוץ  מבודד  יותר  מקום  מחפשות 
פשוט  איך?  האלה.  המבודדים  האזורים  את  להן  לספק 
כל  או  ברזנט  עם  דפנות(   2( פינה  לאטום  מספיק  מאוד, 
חומר אחר )שאינו מרעיש או זז ברוח( שייצור את הפינה 
מקום  לבחור  לה  מאפשרים  אנו  הזו,  ובדרך  השקטה 

מבודד יותר יחסית להמליט בו.
כאן עולה השאלה - אם אחרי כל כך הרבה שנים של 
ביות, אולי ההתנהגויות הטבעיות האלו של הפרה בטבע, 

כבר לא באות לידי ביטוי אצל הפרה המבוייתת ברפת? 

תוכיחו!
קיימים מספר מחקרים שניסו לבחון את הנושא, אחד 
לבחון   רצו  החוקרים   .2014 בשנת  בקנדה  נעשה  מהם 
ופרות לפני המלטה, יעדיפו את האזור  אם פרות חולות 

המבודד לעומת החשוף ברפת.
לחצרות  הוכנסו  המלטה,  לפני  פרות,  קבוצות  שתי 
חדשות המכילות תאי המלטה פתוחים. בחצר אחת כל 
תאי ההמלטה היו חשופים ובחצר השנייה חצי מהתאים 
פינה  הכילו  ההמלטה  תאי  השני,  ובחצי  חשופים  היו 
שנאטמה ע"י דיקט עם חלון קטן שאיפשר להן לראות 

את שאר הקבוצה. 
היו  ההמלטה  תאי  כל  שבה  שבחצר  הראו  התוצאות 
חשופים הפרות המליטו באופן שרירותי בשני צדי התא 
ללא העדפה לצד מסויים. לעומתן, 80% מהפרות שהיו 
בחצר המעורבת )חלק מהתאים חשופים וחלק עם פינה 
אטומה( בחרו להמליט בפינה האטומה של תא ההמלטה 

)ראה איור 1(.
כדי לראות אם גם בזמני תחלואה פרות מחפשות אזור 
שקט ומבודד יותר, הכניסו פרות אחרי המלטה, שחלקן 
אובחנו כבריאות וחלקן כחולות )חום רקטלי גבוה בשילוב 

יצירת הפינות המבודדות בתאי ההמלטה ברפת עין החורש

המלטה במרחק מכל הפרות האחרות

תחילת המלטה תוך שמירת מרחק ושקט
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שבה  לחצר,  וכו'(  חמורה  רחם  דלקת  עטין,  דלקת  עם 
חלק מהאזורים היו עם פינה אטומה וחלק היו חשופים. 
בנוסף מדדו גם אכילה פרטנית. גם כאן, התוצאות הראו 
שפרות חולות רבצו יותר זמן, בחרו לרבוץ באזורים של 

הפינה הסגורה ואכלו פחות בהשוואה לפרות הבריאות.

היתרונות ביצירת אזורים מבודדים בחצר יכולה לשמש 
אותנו בכמה דרכים:

1.   כשאנו יודעים שרוב הסיכויים שפרה תבחר להמליט 
מעל  מצלמה  למקם  נוכל  שיצרנו,  המבודד  באזור 
לא  כשאנו  גם  המתרחש  אחר  ולעקוב  הזה  האזור 
נראה  אם  עזרה,  להגשת  ולהגיע  ברפת  נמצאים 

שפרה מתקשה בהמלטה.
2.   ייתכן ונקבל פחות המלטות קשות אם הפרות יהיו 
מרגישות  שהן  בכך  ההמלטה  בזמן  יותר  רגועות 
בחרו  שם  שלהן  ה"מסתור"  במקום  יותר  מוגנות 
רחוק  האטומה  הפינה  את  למקם  חשוב  להמליט. 
היום  במהלך  רבה  תנועה  יש  שבהם  משבילים, 
תקין  אוורור  מונעת  לא  שהאטימה  לוודא  וכמוכן, 

של האזור.
3.  בידיעה שפרות שלא מרגישות טוב בוחרות לרבוץ 
לאבחון  אותנו  לשמש  יכול  זה  המבודד,  באזור 

מוקדם לתחלואה וכמוכן, טיפול מוקדם.

האכלת עגלים
האכילה  צורת  של   הטבעית  ההתנהגות  על  למידה 
של העגל מהפרה תעזור לנו להבין ולפתח צורות טובות 
 12-10 ביממה  יונק  עגל  בטבע  העגלים.  להאכלת  יותר 
בין  נעה  הראשון  בשבוע  היניקות  תדירות  ביום.  ליטר 
9-5 פעמים ביום ובחודשים הבאים בין 5-3 פעמים ביום. 

משך זמן היניקה נע בין 12-8 דקות. 
של   בכמות  ביום  פעמיים  עגלים  מאכילים  אנו  כיום, 
שלנו,  העגלים  ביממה(.  ליטר   6-4( גופם  ממשקל   10%
מבצעים  אינם  היונקים,  למשפחת  שייכים  שבהגדרתם 
אותם  מלמדים  ואנו  היניקה  של  הטבעית  הפעולה  את 

לשתות מדלי. 
כשעגל שותה מדלי הוא שואב כמות גדולה של חלב 
בזמן קצר כשהראש שלו מופנה כלפי מטה, דבר המנוגד 

לצורה הטבעית )ראש כלפי מעלה(. 

הראה  בשוויץ,  ברן  באוניברסיטת  מ-2002  מחקר 
הימים  במהלך  גוף  משקל  בהעלאת  נכשלים  שעגלים 
לדרישות  מגיעים  שאינם  כיוון  חייהם,  של  הראשונים 
יונק מאמו הוא צורך  ההזנה לגדילה אידיאלית. כשעגל 
כמות חלב העולה על  10% ממשקל הגוף והם גדלים מהר 
יותר, מאשר אלו הגדלים על אכילה קונבנציונלית ברפת. 

  
כמויות  המאפשרת  יונקים  של  שהאכלה  ברור  כיום 
הגוף,  במשקל  משמעותית  לעלייה  תביא  יותר  גדולות 
ההזרעה  גיל  והורדת  הזנה  בשינוי  היעילות  שיפור 
וולקני ב–2005(. כלומר,  )לפי מחקר של מכון  הראשונה 
והעדפות  הטבעית  ההתנהגות  של  יותר  טובה  הבנה 
של  ההזנה  שיטת  של  בגישה  מהפכה  עשתה  העגל, 
עגלים, אשר מועילה לעגל ולרפתן. עגלים גועים כשהם 
הראשונים  בימיו  גם  הזו,  הווקאלית  והתגובה  רעבים 
עד  להפחתה משמעותית  ניתנת  מהאם,  ההפרדה  לאחר 
או  חלב  של  יותר  גדולה  כמות  מתן  ע"י  הכחדתה  כדי 
בריטיש  מאוניברסיטת  מ-2001  )מחקר  קולוסטרום 

קולומביה, קנדה(. 
הראה  ביום,  ההאכלות  מספר  על  המדבר  נוסף  מחקר 
ממינקת  חלב  של  מוגבלת  בכמות  המואכלים  שעגלים 
ביום,  פעמים  מ–20  יותר  בעמדה  מבקרים  אוטומטית, 
למרות שהם מקבלים חלב רק פעמיים מתוך כל הביקורים 
את  משמעותית  הפחיתה  המנות  כמות  העלאת  הללו. 

תדירות הביקורים חסרי התגמול בעמדת המינקת. 
מחקרים שונים מראים כי ניתן לשפר גדילה ולהפחית 
רעב בעגלים ע"י אספקה פשוטה של יותר חלב. עגלים 
שאפשרו להם לינוק מפטמה במהלך האכילה או אחריה 
געו  משחק,  התנהגויות  יותר  הראו  יותר,  רגועים  היו 
פחות והראו הרבה פחות התנהגויות מציצה בלתי רצויות 

)בעגלים שגדלו בקבוצה(. 
כיום האכלת העגלים נעשית ע"י דלי. יש כמה רפתות 
שהתחילו להשתמש בדליים שמכילים פטמה כדי לדמות 
אכילה טבעית של העגל. זהו שלב נוסף בהתקדמות לכוון 

הטבעי ברפת.
מבחינת מתן חלב לעגלים, ניתן להרחיב רבות על כמות 
החלב, אופן מתן החלב, תדירות, מהירות הזרימה בפטמה 
וכו'. עוד לא נגענו בכלל בחשיבות של גידול עגלים בזוגות 
במאמר  שלם  עולם  להכניס  ניתן  לא  אך  בידוד,  לעומת 
הנקודות  בכל  נוגעים  אנו  שלנו  היונקים  בהדרכת  אחד. 

הללו ומייעצים על דרכים ליישם את השיטות השונות.

2014 -תאור מבנה החצרות בניסוי שנעשה בקנדה ב 

ניסוי ממליטות ניסוי חולות

וס
אב

תאים חשופים

תאים עם פינה אטומה

  

 הכניסו ,ט ומבודד יותרכדי לראות אם גם בזמני תחלואה פרות מחפשות אזור שק

חום רקטלי גבוה בשילוב ( שחלקן אובחנו כבריאות וחלקן כחולות ,פרות אחרי המלטה

 שבה חלק מהאזורים היו עם פינה ,לחצר) 'דלקת רחם חמורה וכו, עם דלקת עטין

 התוצאות הראו ,גם כאן. בנוסף מדדו גם אכילה פרטנית. אטומה וחלק היו חשופים

בחרו לרבוץ באזורים של הפינה הסגורה ואכלו פחות , ותר זמןשפרות חולות רבצו י

  .בהשוואה לפרות הבריאות

  :היתרונות ביצירת אזורים מבודדים בחצר יכולה לשמש אותנו בכמה דרכים

,  כשאנו יודעים שרוב הסיכויים שפרה תבחר להמליט באזור המבודד שיצרנו.1

 גם כשאנו לא נוכל למקם מצלמה מעל האזור הזה ולעקוב אחר המתרחש

. אם נראה שפרה מתקשה בהמלטה,נמצאים ברפת ולהגיע להגשת עזרה

 ייתכן ונקבל פחות המלטות קשות אם הפרות יהיו רגועות יותר בזמן ההמלטה .2

. שלהן שם בחרו להמליט" מסתור"בכך שהן מרגישות מוגנות יותר במקום ה

ם יש תנועה רבה במהלך בהש ,חשוב למקם את הפינה האטומה רחוק משבילים

. לוודא שהאטימה לא מונעת אוורור תקין של האזור,כןהיום וכמו

זה יכול , בידיעה שפרות שלא מרגישות טוב בוחרות לרבוץ באזור המבודד.3

  . טיפול מוקדם,כןוכמולשמש אותנו לאבחון מוקדם לתחלואה 
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זה עובד בשטח!
בכרך  יובל  מתמיד  חפר,  בעמק  החורש  עין  ברפת 
מנהל הרפת, בהכשרת הצוות והרפת להתנהלות נכונה 
יותר לרווחת בעלי החיים ברפת שגם מביא לתועלת 

גדולה יותר בביצועים המקצועיים והכלכליים.
את  הזמין  שהוא   אחרי 
ההדרכה של רפתנות מודעת 
תירגול  עבר  הצוות  וכל 
פינות  כמה  סגר  גם  הוא 
בעקבות  ההמלטה,  בחצר 
אכן  וזה  ההדרכה  המלצות 
בוחרות  פרות  יותר   – עובד 
ולהתבודד  לפינה  להגיע 
חלקן  ההמלטה.  לקראת 
שוכבות שעות אחדות לפני 
וחלקן  ההמלטה  התחלת 

בסמוך לאירוע ההמלטה.

מכל  מתבדלות  המלטה  לקראת  מהפרות  כ-70% 
ולבצע  במשימה  להתרכז  שקט  ומחפשות  הקבוצה 

אותה בהצלחה רבה.
בקרב  הופנמה  שההדרכה  מדגיש  יובל  לכך,  מעבר 
עובדים  כבר  הם  בראש".  להם  נשאר  ו"זה  הצוות 
באופן שגרתי בהתאם להנחיות 

שקיבלו וזה מצליח בשוטף.
להזמין  מתכוון  הוא  בקרוב 
נוער  לבני  נוספת  הדרכה 
שנכנסו זה מקרוב לעבוד ברפת 
הכללים  לרענן מחדש את  וגם 

לכולם.
הכל נעשה כמובן, תוך אמונה 
מביאה  מודעת  שרפתנות 
תועלות רבות במגע עם הפרות 

ברפת.

הדרכים  על  מצומצם  נקודות  במספר  נגע  זה  מאמר 
שבהן ניתן לשלב ידע על ההתנהגות הטבעית של הפרות 
הטבעיים  האלמנטים  את  להכניס  כדי  בה,  ולהשתמש 

נושאים  והרפתן.  רווחת הפרה  לרפת על מנת לשפר את 
וניהול  חברתי  מבנה  משאבים,  על  תחרות  כגון  נוספים 

סדר יום, ניתן ללמוד בהדרכות שלנו.

Dairy cows seek isolation at calving and when ill, J. dairy Science, 2014
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