
ומבטההווההעבר,סקירתחליבה:מכוני
רפורמה?)(לעתיד

שה"מועוכנולוגיה,למיכוןאגףשושני,עזרא

עלזהמאמרבמסגרתלדוןבכוונתיאין
ברור:אחדדבראךהרפורמה,ועקרונותמהות

העדריםבהאשרתקופהבפניעומדיםאנו
במגזרוהןהמשפחתיבמגזרהןיגדלו,

קיימתעדריםהגדלתשלהמגמההשיתופי.

להיטרדלצורךביטויוהיאהעולםרחביבכל

העדריםהגדלתחיים.לצורתמעברבענף,

הכרוכהברווחיותמירידהבעיקרהנובעת
במחירלעליהבמקבילהחלב,במחירבירידה

לגדולהיכולתוהשירותים.המיכוןהתשומות,
ניודשלאפשרותגורמים:בשלושהטמונה

אדמה.ושטחפיננסייםאמצעיםמכסות,
גודלמבחינתבארץמגזריםשנישלקיומם

יוצאפועלהינושיתופי)מגזרמשפחתי,מגזר(

היתהמטרתהאשרשנים,רבתמדיניותשל

הייחודיותההתיישבותיותהתנועותאתלשמר
אחרים:מדינייםיסודותמיצויתוךלישראל
בהנחהוכו'.בטחוןחגורותקרקעות,תפיסת

מגזריםשנישלאופיםשמירתשלשהמדיניות

ומנחיתימקבלישלעיניהםלנגדתעמודאלה

עדריםלגדילתכןאםצפוייםאנוההחלטות,
משפחה/נחלתשיהיהעדראלה:מגזריםבשני
כ-100יהיההמינימליוגודלומשפחותמספר

אךלחיזוי,ניתןאינומקסימליגודל(חולבות
ביןינועשגודלםרפתותשלקטןמספרייתכן

שיתופי/משותףועדרראש);ל-6001500

כאןגם(ראשל-5001500ביןינועשגודלו
ראש,ל-1500מעלעדריםשלאפשרותקיימת

יחסית).קטנההיאאך

מחייבתהמגזריםבשניהצפויהההגדלה
חליבה.וביתנימבניםשלבנושאהיערכות
ביתניבתחוםהפעםאעסוקזאתברשימה
אחרת.ברשימהמבניםשלובנושאהחליבה,

זהקיימיםחליבהמכונישלשוניםסוגים

החמישיםלשנותאחורההחוזרכלרבות.שנים
שלימדנוכפילמד,עצמוימצאוהשישים
משמעותסובב.לוסובבשהגלגלארכימדס,

מכוניסוגיבאותםחולביםשאנוהיאהדבר
זאת,בכלרבות.שניםלפניש"הומצאו"חליבה

שיקוליםהטמעתהחומרים,טיבהשתנה?מה
החולבים),ובריאותנוחות(ארגונומטריים

הפעלתמהרכיבים,נכבדחלקשלאוטומציה
ידיעלזמןפרקלאותופרותויותרמכונותיותר

החליבה.מכוןשלוהגדלהאחדחולב

לחלובאמוראשרחליבה,מכוןתכנוןבעת
אתתחילהלהציבעלינופרות,שלגדולמספר

החליבה.ממכוןהדרישות

שתיזאתלהגדרה-איכותיתחליבה1.
גבוהה,איכותבעלחלבהפקתמחד,פנים:

איכותלחולבים.נאותיםחליבהתנאיומאידך,

מספרמהגדלתכתוצאהלהיפגעעלולההחלב
ארוכיםחליבהזמניבשלשתיחלבנההפרות
בחוברתשהופיעוההמלצותכלאךיותר,

חלבלייצורמדריך(החלבמועצתמטעם
העתידיים.החליבהלמכוניגםתקפיםאיכותי)

החלב.קירורוהואהתייחסותידרושאחדנושא
ממכוןהחלבזרימתקצבשבהםבמשקים
ליטר/מ-2000יחרוגהחלבלמיכלהחליבה

-הקירורבמשטרשינוילשקוליששעה,

לכךאתייחסמצנן).=(ב"צ'ילר"שימוש
לחולביםנאותיםחליבהתנאינפרדת.ברשימה
גדולים,חליבהבמכוניחשיבותמשנהמקבלים

בבורהחולביםישהושבהןהשעותמספרשכן
נאותים:מחיהתנאימשמעותיגדל.החליבה
גובהעלהקפדהלעמדות,צמודגומימשטחי

מיותרות,גבכפיפותלמנועבכדיהפרותבמת
הפרות,במתלכיווןהחליבהמשטחשיפוע
החלבבורשלמרביוכיסוילעיןנעימהתאורה
או(הקירותצביעתוצל)אוראזורימניעת(
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נוחחליבהאשכולבהירים,בצבעיםקירוי)

משנהמקבליםאשרהליכהמרחקילהרכבה,
להימנעגםרצויגדולים.במכוניםחשיבות

עבודותמספרמדי:ארוכיםחליבהמזמני

ואילךשממנוהחליבה,זמןשגבולמלמדות,

אותזלסובבהחולבשללבותשומתקטנה

לכן,שעות.ארבעהואעבודתו,קצבגםוקטן

שגרתלקבועישיתארכוהחליבהזמניכאשר

לציין,למותרהחליבה.בבורחולביםהחלפת

הפעולותבמספרהאפשרככללהקטיןשיש

לצמצםישוכןאיתן,להתמודדיצטרךשחולב

להקצותישלכןלחליבה.ההפרעהגורמיאת

משמרתלסוףבחליבההחריגותהפרותאת
ישההמלטה.לאחרמידפרותמלבדהחליבה,

במכונהאלהפרותלחלובומציעיםהמדקדקים
כך.לצורךשייבנהקטןחליבהבמכוןאוניידת

תגדלמעיןזהחליבהמכוןבנייתשכדאיותמובן

ויגדל.ילךבעדרהנחלבותהפרותשמספרככל

ההגדלה,בעקבות-העטיןשלהיגיינה2.

הסיכוןאתלהחריףעלוליםתנאיםשלושה

באזוריותררבותפרותחליבתבנגיעות:לעליה

ידיעלהנחלבותהפרותמספרהגדלתמצומצם,

פרותעםהחולבידימגעאחת,חליבהמכונת

לבחוןישהחליבהמכוןתכנוןבעתיותר.רבות

בכדיהחליבהביתןבתוךהשוניםהמהלכיםאת

שלותכוףקלניקויפרות:הדבקתלמנוע
מכוןסביבתנקיוןהפרות,במתמשטחי
לשגרתבו.המותקןהחליבהציודהחליבה,
משמעותיתפקידישהחולביםשלהחליבה

שעותמספרהגדלתאךמכון,וגודלסוגבכל
יותררבותפרותעםוהתעסקותהחליבה,

ההיגיינית.החליבהשגרתעלהקפדהמחייבות

לחייבאפשרותמכללמוציאהייתילאלמשל,

הכפפות,!)עם(הידייםוחיטויכפפותלבישת
פרות.בין

הפרותמספר-אופטימליהספק3.
שללתכנונוהמפתחהואלשעהשתיחלבנה

אקדיםאךבהמשך.אתייחסלכךהחליבה.מכון

יניבואומנםאשרתנאיםלהכתיבשאיןואומר,

בסעיפיםלפגיעהיגרמומאידךאךגבוההספק

ואיכותהעבויןשלהיגיינהלעיל:שהוזכרו

החלב.

זמןמשך-מתאיםחליבהזמןמשך4.
מס'(מההספקכמובןייגזרהכוללהחליבה

חייבהכוללהחליבהזמןמשךפרות/שעה).

העדרבגודלהחולבים,משמרתבזמןלהתחשב
לעיל,הוזכרכברהיממה.שעותמגבלתוב...

החליבהבבורהחולבמהשארתלהימנעשרצוי

בכללהימנעישרצופות.שעותלארבעמעבר
שעותמששיחרוגאשרמשמרתמזמןמחיר

פעמיםשלוששחולביםמקריםבאותם(
שליעילניקוילאפשרבכדיוזאתביממה)

אשרבארה"ב,עדריםידועיםהחליבה.מערכת
זמניולכןשעותמשמונהחורגהמשמרתזמן

למנועחייביםקבועים;אינםהחליבהמשמרות
כזאת!תופעה

זמני-אדםכוחשלאופטימליתהפעלה5.

משמרתכזמניהםרפתעובדישלמשמרת
שעות.שמונהקרי:העבודה;בשוקהמקובלים

בחליבהחולביםלהעסיקרצוישלאמכיווןאך

לתכנןיששעות,לארבעמעבררצופה
והעסקתהחולביםהחלפתשלאפשדזיות
השלמתלשםהחליבהלבורמחוץהחולבים
למכון,פרותהבאתכגון:(העבודהמשמרת

וכו').אוכלחלוקתהגמעה,

חליבה-הפרזתעלדצזףפיקוח6.
ומחייבת)(כוללתו"היגיינית"איכותית""

במהלךהפרותעלהסתכלותגםבתוכה
שלאירועיםמיידיתלתקןבכדיהחליבה
צריךהחליבהמכוןמכונה.ושמיטותצפצופים

במהלךהפרותעלשתצפיתכך,מתוכנןלהיות

שאליהנקודהמכלאפשריתתהיההחליבהכל

החליבה:בשיטתפגםמוצאאניהחולב.מגיע
ושכח".הרכב"

מכוןשלתכנוןבכל-סבירההשקעה7.
תכנוןתועלת.מזלעלותלבחוןישחליבה
טובותתוצאותבהכרחמניבאינויקריםמבנים
היגיינתמבחינתהןההספק,מבחינתהןיותר:

מלפרטהיריעהתקצרהחלב.ואיכותהעטין

ללאבעלויותלחסוךניתןכיצדזאתבמסגרת
20שבמהלךואומר,אסתפקבביצועים.פגיעה
לאאשרחליבהמכונינכנוהאחרונותהשנים

תועלת.מולעלותהמשוואהנשקלהבהכרח



תכנוןיישקעיקרייםעקרונותשלושהפיעל
ביצועישלאופטימליתהשגהלשםחליבהמכון

החליבה:

פרות;שלחליבהזמן45
החולב;שלהעבודהשנפת45
החליבה.עמדותוסידורמספר45

פרותשלהחליבהזמן
מספראתקובעיםפרותשלחליבהזמני
מכונתידיעללהיחלבהיכולהמירביהפרות
אחת.חליבה

בעיקרנקבעהשיאזרימתוקצבהחליבהזמן

שגםלכולנו,ידועהפטמה.אנטומייתידיעל
זמןעלמשפיעההפרהשלהחלבתנובת

נוסףמשפיע.בתחלובההשלבגםאךהחליבה.
סוגהשפעה:ישהמכונהלגורםאלה,לגורמים
פעימות/מספרהוואקום,רמתהבטנה,ועיצוב

חליבה/מנוחה.יחסדקה,

-יותרגדולהחלבכמות-העדרבסיסעל

יותר.ארוכהחליבהמשמרת

עלישפיעtime)(milkingהחליבהזמןכן,אם
דרךהחליבה.ממכון(th,-oughput)ההספק

הבאות:בנוסחאותמבוטאתההשפעה
מכונתידיעלשתיחלבנההפרותמס'א.

Throughput=ווו11ו1ח"/60חן)~"אחת:חליבה
מידמורכבתאינהשהמכונהכיווןאךב.

הזמן(העוקבתהפרהעטיןעלהסרתהלאחר
לכניסתועדהדבוקהחליבתלגמרעדהעובר

ולכןן014((timeסרקזמןמוסףהבאה)הדבוקה
תתוקן:הנוסחה
ughput(Tha=וווו1ווווע/)(6ווווidle+10תוו"
שלהימניהאגףאתאכנההנוחותלשם

וחט).ייי")11מכונהזמןהמשוואה:
תלוילשעהשתיחלבנההכוללהפרותמס'ג.

הבאה:הנוסחהלפיהיחידותבמספר
Throughput=טח11/)(6י11"%11א

היחידות.מספרהואאכאשר

לנוסחההנ"להנוסחהאתלהסבאפשר
בהמשך:בהשאיעזרהבאה,

ח011ו"bO/Thn)ughput=1111%א

חולבעבודתזמן
שלהזמניםסכוםהואהחולבעבודתזמן

בודדת.פרהבחליבתהקשורותהמטלות
פרות,שלויציאהכניסהכוללות:אלהמטלות
לפניפטמותחיטויעטינים,וניגובשטיפה

פטמותחיטוימכונה,הרכבתמכונה,הרכבת
חליבתמכונה,תיקון(ושונותחליבה,לאחר

בפרות).טיפולאנטיביוטי,וחלבקולוסטרום
בודדתלפרהאלהמטלותלביצועהנדרשהזמן

RoutineWorkוחת"(לפרה.מוקדשזמןנקרא:
זמןלפרה)עבודהשגרתזמן=זא,עבקיצוראו

ממכוןההספקאתיכתיבהחולבעבודת
הבאה:הנוסחהלפיהחליבה

6O/WRT=1זא[0ט"חקט

חליבהיחידותסידור
אחתחליבהיחידתבהםחליבה,מכוניישנם
שהנחההעיקרוןמנוגדות.עמדותשתימשרתת

חליבהגמרעםהוא:אלהבמכוניםהעבודהאת

לחילופין,או(המכונהאתמסירהחולבפרהשל

ניגשהחולבאוטומטי,גביעיםמסירמותקןאם
מעבירומידהסרתה)לאחרהמכונהאלמידית

זמןכזאתבצורההנגדי.שבצדהפרהאלאותה
שמספרכךמאד,מצטמצםהמכונהשלהסרק
אחתמכונהידיעללהיחלבשיכולותהפרות

סידורשלמזהכפולוכמעטיחסיתגבוההוא
בארץהיובעברעמדה.לכלאחתחליבהיחידת
16עדשדרת-דגמסוגכאלהחליבהמכוני

16עםעמדות)32כלומר(צדמכלעמדות
מצאמעיןזהמטוטלת""סידורחליבה.יחידות

ההיסטוריהשלהקברותבביתמקומואת
הצורך-החולבעלהכבדה1.סיבות:משתי
2.ארוכים;הליכהמרחקיהיחידות,ביןלתמרן
למערכותלצנצנותחליבהממערכותמעבר
אלהממכוניםהחליבההספקינמוך.לקוחליבה

שבהםחליבהמכוניעםתחרותבריבהחלטהיו
שבוצעוזמניםמדידות(היחידותמספרהוכפל
רקנמוךאוזהמסידורזהההספקהראובעבר

גדוליםבעדריםכאמור,יותר).לאאךכב-6~3,
ניתןעדייןאךבארץ;קייםלאכברכזהסידור

ברחביכזהסידורעםחליבהמכונילראות

העולם.



הספקעלשמשפיעיםהגורמיםשניכן,אם
חט).))(timeמכונהוזמןWRTהםכיוםהחליבה

אוטומטייםגביעיםמסיריהיולאכאשרבעבר,

זכורהמבינינולוותיקים(חליבהמפסיקיאו
לטובה...),בהכרתולאהדואו-ואקמערכתודאי
עבודתשלנכוןלתזמוןרבהחשיבותהיתה

למנועכדיוזאתהפרות,חליבתגמרעםהחולב
מספראתהגבילהזאתעובדהיתר.חליבת

להפעיל.יכולהיהבודדשחולבהמכונות

שלעליוןגבולישמסויימתחליבהלמערכת

ידיעללשעהלהיחלבהיכולותפרותמספר

שלהחליבהמן,ידיעלנקבעוהואאחדחולב

להגיעיוכלהדפתןהיחידות.ומספרהפדות

עבודתושגרתאםורקאךאלהלביצועים

הדוגמההנדרש.בזמןהפעולותביצועתאפשר

זאת:תבהירהבאה

ההספקהרידקה/פרה1.1הואWRTאם
60/1.1=54.5יהיה:פרות/שעה)(האפשרי

יחידות5רקמותקנותהחליבהבמכוןאם

דקות,5יהיההפרותשלהממוצעהחליבהוזמן
להיחלבשיוכלהפוטנציאליהפרותמספראזי

הוא:בשעה
זחי0ט,וקט(=טח((/)(6ח))"%א=5/)(605%6=

WRTשלהמגבלהבשליושגלאזההספק

בלבד.פרות/שעה54.5שלהספקהמאפשר

ממכוןההספקאתלהעלותרוצההרפתןאם
הוספתשלהאפשרותלפניועומדתהחליבה
המכוןלגודליחידות3הוספתלמשל:יחידות.
יחידות,ל-8מ-5הגדלהכלומרקודם,שצויין

הנוסחהלפימהמכוןההספקפוטנציאלאזי

יהיה:האחרונה

Throughput=טת)(/time60%א=5%8/)(6=96

הרידקה/פרה1.1רקהואWRTאםאך

מכאןפרות,שעה.54יהיה:בפועלההספק

שאיןבמידה(יתרחליבתלהיווצרשעלולה

תוספתאוחליבה),מפסיקיאוגביעיםמסירי

לפי:דקות3.8שלהחליבהמכונתשלסרקזמן

וחטthroughputxN=time/[)6=54%8/)(6=8.8חוח.

ומספרהחליבהזמןשבוהפוך,מצבייתכן
ההספק.אתמגביליםהיחידות

האפשריההספק/.0,הואWRTאםלמשל,
החליבהבמכוןאםאךפרות/שעה.85יהיה

המצויההספקבלבד,עמדות6רקמותקנים
הבאה:הנוסחהלפייהיה

Throughput=א/טחו(time60%=72=%6/5)(6לשעהפרות

בכ-יעלהלפרההמוקדשהזמןזהבמקרה

הבאה:ההוכרזהלפי1לויו

Throughput=WRT/60=ע27(6=ג8.)(

יחידותלהוסיףיהיהזהבמקרההפתרון

אחת:יחידהעודלמשלחליבה,

Throughput=טחן%1)(6ןחו"=6()5/7%=48(לשעהפרות

בהןמודרניות,חליבהבמערכותלעיל,כאמור
לזמןאיןאוטומטיים,גביעיםמסירימותקנים

עודכלהחליבה,קצביעלהשפעהכלהמכונה
בהפעלתמוגבלאינושהחולבהתנאימתקיים
הבאה:בדוגמהזאתאמחישחליבה.יחידות

ויחידותעמדות8שדרת-דגחליבהמכון

אוטומטיים)גביעיםבמסיריהמצוידות(חליבה

דבוקהשנכנסהנניח16:16(.סה"כ(צדמכל

אתומרכיבמכיןהחולבא').צד(אחדבצד
לפרהמגיעהואאשרעדהחליבהאשכולות

מוציאב',בצדלדבוקהעוברבדבוקה,האחרונה

מכיןחדשה,דבוקהמכניסא',בצדדבוקה

א'בצדהפרותהחליבה.אשכולותאתומרכיב

עטיניהןלשיהויממתינררולהיחלבשגמרו

הסרתדבר.להןקורהולאהמכוןמןולהוצאתן

מגירויחששמונעתאוטומטיבאופןהמכונה

מידהפרהאלהחולבשלאי-הגעתועקבעטין

חליבתה.סיוםעם

יתרהפרותשלהשהותאתלמשוךאיןאולם,

בדבוקההחולבהתעסקותגמרעםהמידה;על

שלהפטמותלחיטוילהתפנותעליוהחדשה

בדבוקההאחרונההפרהכאשדא,'בצדהפרות

ולהגיעחליבתה,בשלהיעדייןנמצאתזאת



אתלהחליףהמכונה,להסרתסמוךאליה
ברורחלילה.וחוזרחדשהבדבוקההדבוקה
אתלעכבעלולהאיטית-חליבהפרהשלעתים
זמןלהמתיןהחולבייאלץואזהדבוקהחליבת

ככללצמצמווישבטלהכזמןמוגדרזהזמןרב.
איטיותפרותהוצאתא.ידיעלהאפשר

האיטיותהפרותכלהקצאתב.ל"מקדונלד";

פרות(המשמרתבסוףשתיחלבאחתבקבוצה
עטיןלדלקותכללבדרךעמידותאלהאיטיות

איןולכןהספינקטרשרירשלחזקטונוסבגלל

הןאםגםהעדר,בסוףמחליבתןלחשושצורך
סימוןג.בתחלובה);רגישהבתקופהנמצאות

כניסתןלאחרמידמכונהוהרכבתאלהפרות

חליבה.הספקיעלוהשפעתןשונותחליבהשגרות1.טבלה

החליבהשגרת
234והפעולה
0.250.050.050.05פרותהכנסת
0.10חליבהלפניפטמותחיטוי
0.100.100.100.10זליפים
0.200.200.200.20פטמותייבוש
אוטומטיאוטומטי0.100.10אשכולהסרת
0.100.100.100.10חליבהאחריפטמותחיטוי

אוטומטיאוטומטי0.200.10פרותהוצאת
0.050.050.050.05שונות
1.200.900.700.75סה"כ

50659280פרות/חולב/שעה

מתייחסיםאשרבטבלה,הנתוניםמניתוח

1מס'חליבהששגרתעולהבלבד,אחדלחולב
ויציאה.כניסהשלקשותמבעיותמושפעת

עלנוחות,לאבמדרגותכניסהאומר:הווה
שאינהזבללקליטתסבכהתפנית,לבצעהפרות

תנועתכדיתוךמרקדת""היא-כראוימונחת
מעוותים;לרוחבההפסיםהמכון,לתוךפרות

גורמימדרגות,לפרות,תפנית-ביציאה

הזגוג,לצורתגםוכו'.החזרהבשביליהפרעה
ישהחוהקוהיציאה,שערוזוויותמיקום

להיכנסהפרותאי-רצוןעלרבההשפעה

החליבה,מכוניהםרביםלצערי,לעמדות.

בתופעותנתקלאנישבהםבמושבים,בפרט
אלה.מעין

טוב,יותרהרבההפרותשינוע2מס'בשגרה

הבעיה.אתפותרתמידלאסידורזהלמכון.

דבוקהביןרבזמןממתיןשהחולבקורהאם
להניחסביראזקבע,כבדרךלשניהאחת

החישוביםפיעל(מדיקטןהיחידותשמספר

לעיל).שהוזכרו
מכרעתבצורהישפיעהחליבהשגרתשינוי

פעולההוספתהחליבה.ממכוןההספקעל
תביאפעולהוגריעתההספקאתתקטיןכלשהי

ארוךבטלהלזמןאו(החליבהזמןלהגברת
עדחליבה).ואשכולותעמדותשחסרותבמידה

ההספקעלחליבהשגרתלהשפיעיכולהכמה
1.מהטבלהללמודניתן

הקצריםוהיציאההכניסהבזמנישמשתקףכפי
המוקדשהזמןבקיצורהואוהביטויערוך,לאין
הורדתלשעה.הפרותבהספקובעליהלפרה

אוטומציה,ידיעלהחליבה,משגרתפעולות
בצורהלפרההמוקדשהזמןאתמקטינה

יותרהרבההספקהיוצא:הפועלמשמעותית.

לפניפטמותחיטויכגוןפעולה,הוספתגבוה.

ההספק.אתמקטיןהחליבה,אשכולהרכבת
צפצופיםתיקוןכגוןרצוניים,בלתיאירועים
שונותסעיףשללזמןיוסיפומכונה,ושמיטות
מלוכלכותפרותכניסתההספק.אתויקטינו
הפטמותלניקויזמןלהוספתתגרוםלמכון

לראותניתןכןכיהנהההספק.ולהקטנת
ביצועיעלשוניםגורמיםשלגומליןהשפעת
שלנכוניםובניהתכנוןהחולב:שלהחליבה



ומצבפעולותגריעתאוהוספהחליבה,מכוני
הסככות.שלממשקי

עללהשפיעעלולההחליבהמערכת
כגון:הפרותשלההיחלבותזמנידרךההספקים

לאואקוםרזרבתמדי,נמוכהתת-לחץרמת
שללקויתפקודתקינים,לאמפעמיםמספקת,
זאתהיאהחלבכמותהפרהמצדמדי-חלב.

כפיהחליבה,בזמניהבדליםעלשתשפיע

לחורף.קיץביןההבדליםבמקומותינושמורגש
המוקדשהזמןהינוהעיקריהמגבילהנודםאל

ףש45לפרה.

הבקרמשק"שלהבאהבחוברתיובאלמאמרההמשך
והחלב".

לשוןגלגול
%/96Veeteelt

מעין-לשון"גלגול"

אףאופרה,שלחריגההתנהגות
ונקבה.זכרצעיר,יותרבקרשל

תופעהכללשבדרךמניחים,
בהםלמצבים,קשורהזאת

לספקמסוגלתלאהבהמה
אףאומסויים,בנושארצונה
לכנותאפשריחיד.מנושאיותר
ביןאיזוןחוסר"שלמצבזאת

נראהלמשל,ויכולת".רצון
וגורמתממריצהמזוןשחלוקת
-ולאכוללאבוסלגשתלבהמה

ההתנהגותכאןמופעלתכלומר,
סיפוקעםמזון.צריכתשל

אותולאכול,הרצון/השאיפה
מופסקתובזהנעלםגירוי

הרגילה.ההתנהגות

אספקתםאףעלאם
מזיניםגורמיםשלוצריכתם
נפסקהלאעדייןמשום-מה
הדברמזון,עודלצרוךהשאיפה

שלתופעותלידילהובילעשוי
ליקוקכגון,חריגההתנהגות
כללעיסתמבנה,חלקיוכירסום

גלגול"גםואולי-שהואדבר
1שבתמונה.זהכמולשון",




