
חליבהוממשקחליבה
עטיןבדלקותהחליבהמכונתמעורבות

שה"מ-וטכנולוגיהלמיכוןהאגףשושני,עזרא

לחלבהבקרגידולאתמלוותהעטיןדלקות
הענף,היסטוריוניביןשוררויכוחדנא.מקדמת

למכונתהמעברבשלגדלהדלקותשיעורהאם
חוסרבשלהלאהיימשךודאיוהואהחליבה
השוואתימחקראולם,מתועדות.עדויות

בדלקותהנגיעותששיעורהראהב-1990שנערך
משנתהמתועדזהלעומת12פיעלההעטין
הממשקבתנאישיפוראףעלזה,ממצא1950.

מטיפוחנובעבאנטיביוטיקה,ניכרושימוש

לקוטרקשורהאשרחליבהלמהירותהפרה
אתלכךנוסיףאםהפטמה.מבואתעלת

פתוחהנותרתהפטמהמבואשתעלתהעובדה
החליבהמתוםשעתייםעדהשעהכמחצית

הפטמה,מבואתעלתשרירשלחולשתובגלל
הפטמותקצותחשיפתשמידתלהביןניתן

גדלגםזאתמסיבהגבוהה.מזדמניםלחידקים
החליבהשתדירותככלהעטיןלדלקותהסיכון

ועולה.הולכת

שיעורעלהמשפיעיםהגורמיםמכלול

בואחתשצלעלמרובעמשולמחדשהנגיעות
הצלעותשארלעיל,שהוזכרכפיהפרההיא

סביבתהחלב,יצרןהןשוות)בהכרחולא(

החליבה.ומכינתהפרה

שלהפוטנציאליתבמעורבותאתמקדהפעם

אמנם,עטין.דלקותבגרימתהחליבהמכונת
ונואורביםעדריםכללואשר(שונותעבודות

שבשקלולמלמדותפרות)שלגדולהאוכלוסיה

מסייעיםכגורמיםלהגדרההניתניםהגורמיםכל

כתורמתהחליבהמכונתיוצאתהעטיןלדלקות

פעםלאניתןהעדרברמתאולם,יל-כ6.רק
מוסברתובלתיפתאומיתעלייהלזהות

שללקוימתפקודנובעותאשרהעטיןבדלקות

שמניעתהואידועשכללכיווןהחליבה.מכונת

הריפויפניעלערוךלאיןיעילההעטיןדלקות

ברשימהעטין,בדלקתהפרההידבקותלאחר

מכונתשבתוךהשוניםהגורמיםיפורטוזאת
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נגיעותבהתפתחותלסייעהעלוליםהחליבה,
למונעם.ניתןואשרבעטין

החליבהמערכתשלרצויותתכונות

צריכותפרותטובים.חליבהביצועיאספקת1.

ככלקצרובזמןנקיותכשהןלהיחלב
להיותחייבותחליבהשגרותהאפשר.

וזהותלשנייהאחתמחליבהקבועות
שלמינימליזמןשונים.חולביםע"יבביצוען
נדרשהפטמותעםמגעשלשניות15-12

להבטיחבכדיהעצביםשלמספקגירוילשם

החלב.הורדתלשםאוקסיטוציןשחרור
מורכבותלהיותצריכותהחליבהיחידות
הכנתמהתחלתשניות90עד60בתוך

מנגנוןשלהיתרוןאתלנצלבכדיהעטין,
תפחיתהפדהשלנכונההכנההחלב.הורדת

החליבהמערכתהעטין.עלהמכונהזמןאת

שחרורשללתהליךלהפריעצריכהלא
אתלהפחיתעלולשהואדבר-החלב
הרכבו.אתולשנותהחלבתנובת

החלב.ייצורורקמתהפטמהזיהוםמניעת2.

שעלוליםהחידקיםאוכלוסייתצמצום

שללהתפתחותהולגרוםלעטיןלחדור
הואגבוהותסת"סולספירותעטיןדלקת

המניעהפעולתבמניעה.מפתחאבן
בצמצוםומסתיימתהפרהבסביבתמתחילה

ובעיקרהפטמהפניעלהחידקיםאוכלוסיית

חיטוישטיפה,ידיעלהפטמהקצהסביב

נושאזהאיןאך(המכונההרכבתלפניוניגוב
כאן).ארחיבלאולכןהמאמר

שתאפשרהבטנהדפנותשלהתמוטטות3.
מחזורכלבתוךפטמותשלנאותעיסוי

קבלתלשםמפעםשלנכוןתפקודפעימה.
תלוייהיההפטמותקצותשלנכוןעיסוי

מס'(למחזורמחזורשביןבמרווחים

מחזורבכללכךהמוקצהובזמןפעימות)



כגוןנוספיםגורמיםלצרףישלכךפעימה.
מחבריםקוטרם,הפעימה,צינורותאורך

בצינורותהאווירזרימתאתלהצרהעלולים

בתפקודםהלוקיםמפעמיםו...נקיונם.אלה,
אשר(מתאימותלאחליבהבטנותגםכמו
המפעמיםפעולתאתנכוןמתרגמותאינן

הבטנהשליתרמתיחתדופן,עוביבגלל
שפתישלמתאיםלאקוטרהגביע,בתוך

לגרוםעלוליםוכו')בטנהאורךהבטנה,
הפטמה.קצההתעבותשללתופעה

פינויעלעוקבותהשלכותזאתלהתעבות

אשרהפטמהלקצהנזקיםמהרבע,חלב
ירידהולבסוףעטיןלדלקותלגרוםעלולים

החלב.בתנובת
ולטיפול.לתחזוקהלניקוי,קלה4.

עטיןודלקותהחליבהציודביןגומליןיתמי

המחסוםאתמהווההפטמהמבואתעלת
הפטמה.לתוךחידקיםחדירתמפניהראשוני

מפרישיםהפטמהמבואבתעלתהאפיתלתאי
שכבהקרטין.בשכבתשטחםפניאתומצפים

אנטימיקרוביאלייםחומריםמכילהזאת

כניסתםעםהחידקיםאתלהשמידשתפקידם
מידימוסרתקרטיןשלמסוימתכמותלעטין.

רצויהאףשהסרתוהטועניםיש(חליבהכל

אליו).שנצמדופתוגניםחידקיםהוצאתלשם

חליבותביןהקרטיןייצורקצבנורמליבמצב
החליבהשלפנילזאתהקרטיןכמותאתמחזיר

יתר,חליבתתנאילעתיםאולםלקדמותה,

והתמוטטותמידי,גבוהותתת-לחץרמות
להסרתלגרוםעלוליםבטנותשלאגרסיבית

הסיכון/אתיעלואלהתנאיםהקרטין.שליתר
החליבהמכונתעטין.בדלקותלנגיעותסיכוי

בריאותעלשליליתבצורהלהשפיעעלולה
בעמידותלשינויאונזקתגרוםהיאאםהעטין

הפטמה,עורהפרה:שלהראשוןההגנהבמנגנון
המפרישיםהאפיתלתאיהפטמה,מבואתעלת
קרטין.
החליבהמכונתבהםאשרדרכיםארבעישנן
חומרתועלההתפתחותעללהשפיעיכולה

העטין:דלקת

רבעיםביןפתוגניםחידקיםמעברעידוד1.

תהליךהחליבה.במהלךפרותוביןפרהבתוך
לחידקיםרבותהזדמנויותמציעהחליבה
לעתיםורבעים.פרותביןמועבריםלהיות

4096עדלהגיעיכולותצולבות""דלקות
לאחליבהשגרתחדש.הינגעותמשיעור
לאבמטליותשימושכגוןהעטין,שלנאותה

בעלותנמוך,ספיגהכושרבעלות(מתאימות
-לקויעטיןייבושמידי),גסיםשטחפני

עטין.בדלקותלנגיעותהסיכויאתמעלה
תת-לחץתנודותהחליבה,מכונתמבחינת

לגרוםעלולותהחליבהאשכולשלבקומץ
פרה.באותהחליבהבטנותביןחלבלתנועת

מפניפתוגניםחידקיםמעבריתאפשרגםכך

שלשטחלפנינגוערבעשחלבהבטנהשטת
שטיפתבתור.הבאההפרהשלפטמה

המיםבכמותפרותביןהחליבהאשכול
אווירולחץחיטויחומרובשילובהרצויה
עיקרי(רבותזאתאפשרותלצמצםעשויה
.)1999זכרוןבכנסהוצגוהשיטה

הפטמה.בקצהבקטריותהתרבותעידוד2.
דלקותשיעוראתהקובעהעיקריהגורם
הפטמהקצהשלחשיפההואהעטין

מכונתשללקויתפקודפתוגנים.לחידקים
בקצהתנאיםליצירתלגרוםיכולהחליבה
מושבותהתפתחותיאפשרואשרהפטמה
מהירה.

מבואתעלתדרךחידקיםחדירתהגברת3.
עלולנפתחתהחליבהבטנתכאשרהפטמה.
עלולאשרשלילילחציםהפרשלהיווצר
חידקיםעםחלבטיפותלחדירתלהביא

חידקיםחדירתפנימה.מבחוץפתוגנים

לתנועתתנאיםייווצרוכאשרגםתתאפשר
תופעת(הפטמהקצהלעברחלבקליעי
החוזרההתזתופעתהחוזר).ההתז

בטנותאלחודראווירכאשרמתרחשת
ואםוההסרהההרכבהבעתאםהחליבה,

במהלךגביעיםושמיטותצפצופיםכדיתוך
עםמתגברתזהמופעתדירותהחליבה.
רטובעטיןעלחליבהאשכולהרכבת

התוך-הלחץירידתעם(חליבהסוףולקראת

הפטמהביןהחיכוךכוחוהקטנתעטיני
חלבטיפותכמהעודלהפיקנסיוןלבטנה),



אשכולשלנמרצתלחיצהבאמצעות
החליבהסוףלקראתמטהכלפיהחליבה

עלהחליבהאשכולשלטובהלאותנוחה
מזוותותפטמותגדול","עטין(הפרהעטין
ניתןאחד).במפלסבנוישאינוועטיןמידי,

ידיעלחוזרהתזשלהתופעהאתלצמצם
אוויררזרבתידיעלתת-לחץאיבודימניעת

רגיש,וסתחלב,קווישלנכוןקוטרמספקת,

החליבה,אשכולשלנכוניםוהסרההרכבה

אובקומץפתוחיםאווירחריריעלוהקפדה
זהמכניזםהקצרים.החלבבצינורות

עלהנגרםהיחידיהאמצעיהואצפצופים)(
לעליהגורםאשרתת-לחץתנודותידי

והןמבוקריםבתנאיםהןהנגיעות,בשיעור
שטח.בתנאי

המאפשרהתוך-עטיניתהסביבהשינוי4.
המערכתלהיחלשותחידקים,התבססות
דלקות;התפתחותולעידודהחיסונית

לטראומהלגרוםיכולההחליבהמכונת
יותררגישהלהיותולהבאתהלפטמה

טראומהחידקים.מושבותלהתפתחות
דופןאתמרפדיםאשרהאפיתללתאי
נוחהסביבהלספקעלולההפטמהבריכת

דלקותולהתפתחותחידקיםלהתרבות
לתגובותלגרוםיכולמקומיכאבעטין.

לגרוםעלולותאשרנאורו-הורמונליות
ועלהחיסוניתהמערכתשלהתפקודלדיכוי

כמועטיןדלקותשלהסיכויהעלאתכךידי
החלב".הורדת"בתהליךהפרעהגם

הפרשביצירתתלויההעטיןמןהחלבהוצאת
שמחוץזהלביןהפטמהשבבריכתזהביןלחצים

יוצריםלפטמהמחוץתת-לחץתנאילפטמה.

לקצהמתחתהתת-לחץרמתזה.לחציםהפרש
בתת-לחץהנפילהבעוצמתתלויההפטמה

הפטמה.לקצהמהמשאבההאווירבנתיבהנוצר
צריכההפטמהלקצהמתחתהתת-לחץרמת

1אשרכזאתיציבותובדרגותבגובהלהיות
עםומהירהמושלמתחלבהסרתיאפשרו
ומחקריםתוצאותלרקמה.מינימליתטראומה

1תת-לחץשרמתמראיםהשטחמןממצאיםוגם
והפטמהלקצהמתחתכספיתמ"מ32-27של

אתמאפשרתחלבזרימתשלשיאקצביבמשך

עםמושלמתחלבהסרתשלהמיטביהשילוב
מיטבית.חלבואיכותמינימליפיזינזק

כספיתס"מל-35-32תת-הלחץרמתכיוון

38-36שלורמהנמוךלקוחליבהלמערכות
תת-לרמתיביאגבוהים,לקוויםכספיתס"מ

בקצביכספיתמ"מ32-27שלבקומץלחץ
ייגרמויותרנמוכיםערכיםשיא.זרימת

מידי,גבוההחלבצינורמהרמתכתוצאה
האווירחריריחסימתחלב,בצינורותהצרויות
אווירכמויותחדירתהחליבה,אשכולבקמצי

אווירחדירתאוהאוויר,חרירידרךמוגזמות

הבטנה.שפתידרךהחליבהאשכוללתוך
ס"ממ-5פחותשלממוצעתתת-לחץתנודת

לקוחליבהלמערכותכרצויהתיחשבכספית
למערכות-כספיתס"ממ-7.5ופחותנמוך

יותרגבוהותתת-לחץתנודותגבוה.לקוחליבה

חרירימחסימתכתוצאהלהיגרםעלולות
החליבהבטנותביןאםבקמציםאם-האוויר

אווירכמויותחדירתהקצרים,החלבלצינורות

במשקיםשמצאתיתופעה(דרכםמידיגדולות

מחשבהמתוךהונדלבקמציםהחריראשר
החרירכאשראוהחלב,זרימתלהגברתמוטעית

חריריםהתקנתלאחרגםפתוחהושארבקומץ
אוויר.נזילותבשלאוהקצרים)החלבבצינורות

ס"מל-38מ-35התת-לחץרמתהעלאת

אךהחליבה,זמןלקיצוראוליתביאכספית
שרידיתחלבלכמותלהביאעלולהמאידך

שלהתופעהולהגברתבעטין,יותרגבוהה
קצהלהתעבותהפטמה,בקצההיפרקרטוזיס

שלגבוהלשיעורהסיכוןולהגברתהפטמה
עטין.דלקות

סיבותבשלמתרחשותתת-לחץנפילות

אומכוונתאווירחדירתלמשל:כמושונות,
ארוכיםחלבבצינורותחיכוךמכוונת,בלתי

יחדיו,בהםנעהוחלבאווירתערובתכאשר
בגללקליעיםבצורתבקוויםהחלבשלזרימה

שלמידיקטןוקוטרנכוניםלאשיפועים
החלב,צינורותבמעלהחלבטיפוסהקווים,
אתלאתרישוכו'.מידיארוכיםחלבצינורות
ככלמהרולתקנםבתת-לחץהנפילהמקורות
תת-לחץיציבותלהשיגמנתעלהאפשר,

לפטמות.מתחת



אווירחדירותבשלהפטמהלקצהועדמהמשאבהתת-לחץלנפילותהמקורות1.טבלה
מתוכננות.בלתי
מקריות/אקראיותאווירחדירותאווירשלקבועהנזילה

מכונהנפילותצינורות,במחבריבבטנות,וחוריםסדקים
למפעמיםכניסות

גביעיםשמיטותאיזוןבמיכלחורים

בעתאוהמכונההרכבתבעתאווירחדירתשסתוםדרךאווירחדירותאובקמציםסדקים
הסרתהבקמציםתת-לחץלסגירתאוטומטי

חלב,מדיהחלב,לקוויבכניסותאווירחדירות
שטיפהברזי

גביעיםושמיטותצפצופיםתדירות
הגורמיםהםגביעיםושמיטותצפצופים
החליבהמכונתאתלערבהעלוליםהעיקריים
עטין.דלקותבגרימת
הגביעיםשמיטותאוהצפצופיםמספראם
אתלבחוןישנחלבותפרותל-10100עליעלה

מהרהאירועיםמספראתולצמצםלכךהסיבות

גביעיםשמיטותאוצפצופיםהאפשר.ככל

הגביעיםהרכבתלאחרמוקדמיםבשלבים

חרירינמוכה,תת-לחץמרמתכללבדרךנובעים

אווירלתנועתהגבלותאוסתומים,אוויר

זאת,לעומתהקצרים.הפעימהבצינורות
נגרמתהחליבהסוףלקראתגבוההתדירות

החליבה,אשכולשלטובהלאתנוחהבשל

תנאיבשלאםבמבנהאםלקויותחליבהבטנות

בטנותהשארתלדוגמה:(לקוייםתחזוקה
לחליבהסמוךעדהג'טריםבתוךנעוצותחליבה

אשכולמשקלשלשווהלאחלוקהאוהבאה),
החליבה.

החליבה,אשכולהרכבתלפנימכונה:הרכבת

לחסוםצריכיםהקצריםהחלבצינורות
סגירתבאמצעותדרכםאווירמעברמאליהם

רצויגביעהרכבתבעתבקמצים.הניפלים
ליישורועדהקצרהחלבצינוראתלשבור""

יופחתושלילייםלחציםהפרשילפטמה.סמוך

הורדתלאחריורכבוהחליבהגביעיכאשר

החלב.

נכונהתנוחהותמיכה.החליבהאשכולתנוחת

בטנה,צפצופיתצמצםהעטיןעלהמכונהשל

קרובות,לעתיםהחליבה.סוףלקראתבפרט
מושכיםהארוכיםוהפעימההחלבצינורות

טובהלאתנוחהלכדיעדהקומץאתומסובבים

הפוגעתהעטין,עלהחליבהאשכולשל
הבטנה.צפצופיאתומגבירההחלבבהוצאת

במניעתלעזורעשויהתומכותזרועותהרכבת

פשוטותבזרועותלהסתפקניתןאלה.תופעות

במעקהשיותקנותופסנים,מורכבות.ולא
עשוייםהארוך,החלבצינוראחיזתלשםהחולב

בפרט(הנ"להתופעהאתלצמצםהםאף
מקבילית).מסוגחליבהבמכוני

השפעההבטנהלמבנהומצבה.הבטנהסוג

גורםכלמאשריותרהחליבה,תכונותעלרבה
עלתופחתפטמהקצההתעבותאחר.מכאני

כ-צרקדחקוטרעםחליבהבבטנותשימושידי

החליבהבטנותרכים.בטנהושפתימ"מ19

פגיעהלגביעים.מותאמותלהיותחייבות

הצפצופיםלהגברתתגרוםהבטנהבשפתי

מחוברותלהיותהבטנותעלהאוויר.וחדירות
שיתהוואסורעיוותן.שיימנעכךלגביעים
שינוייםלקמצים.הצינורותבחיבוריסדקים

עליעידובטנותהחלפתלאחרחליבהבתכונות
יתר.שימוש
אוסתימההחליבה.באשכולאווירחרירי
אתיפחיתוהאווירחרירישלחלקיתחסימה

תנודותלהעלאתיגרמובקומץ,התת-לחץרמת
בחלבבטנותלהצפתיגרמובקומץ,התת-לחץ.

וגםגביעים,ושמיטותהצפצופיםולהגברת
חדירותמאידך,החליבה.זמןלהארכתיגרמו

התת-רמתלהורדתהןאףיגרמומוגזמותאוויר

ויפגעוהתת-לחץ,בתנודותלעליהבקומץ,לחץ

שומןמולקולותפירוקבשלהחלבבאיכות
חריריחופשיות.שומןחומצותבריכוזועליה

לעתיםלאי-סתימתםלהיבחןחייביםהאוויר
--...-



הנותרתהחלבכמותאםמושלמת.חליבה
מהסיבותאחתלבחוןישמידי,גדולהבעטין

המחייבבמצבבטנהאוגרועבטנהסוגהבאות:

תנוחהמידי,קליםחליבהאשכולותהחלפתה,
צינורותבגללהחליבהאשכולשלטובהלא

אומסובביםמידי,קצריםמידי,ארוכיםחלב
הסרהמידי,גבוההתת-לחץרמתנתמכים,לא

לקויתפקודכגללהחליבהאשכולשלמוקדמת

מדי-אוהחליבהסוףעללהתראהחשניםשל

חלב.

מכונתשלהנאותתפקודהאתלהבטיחהדרך
אנשישלתקופתיתבבדיקהמותנההחליבה

ידיעללעתמעתשמבוצעתכפימקצוע,
העטין.לבריאותהמערךשלממש"חמדריכי
אנשישלמעניינםוהיאמורכבתזאתבדיקה

אחזקהשלמידהנדרשתאולם,המקצוע.
הרפתןידיעלהחליבהבציודשוטפיםוטיפול
לכךהמיועדיםהתחזוקהאנשיאועצמו

כגון:במשקים
אובקומץאווירחריריפתיחתוידוא1.

יוםמידיבחינההקצרות.החלבבצינוריות
יסודיתבצורהלבחון-לאאםאךרצויה,

בשבוע;פעם
התת-לחץבשעוןהתת-לחץרמתבדיקת2.

בדיקהמחייבתסטיהכלחליבה.מידי
ממש"ח;במדריכילהיעזרניתןיסודית.

אוהקצרותהחלבבצינוריותחוריםבדיקת3.
הצורך;במידתולהחליףבטנהבשפתי

החלבבצינורותחוריםאוסדקיםבדיקת4.
לחיבורםבסמוךבפרטהארוכים,והפעימה

הניפלים;אל

אחיזתבאמצעותמפעמיםתפקודוידוא5.
אצבעות.שתיביןלחוציםהפעימהצינורות

זאתבדיקהתת-לחץ.שעוןלחברגםניתן
המפעם;שלוסגירהפתיחהתבהיר

התת-לחץוסת/ישלהאווירמסנניניקוי6.

פעםעצמםהווסתיםואתבשבועפעם
האוירחרירינקיוןאתגםלוודאישבחודש;

הוויסות;חישנישל

המלצותלפי(בזמןחליבהבטנותהחלפת7.
מסוכן!!יתרשימוש-היצרן)

פעםארוכיםופעימהחלבצינורותהחלפת8.
בשנה.

ומליש


