
ומיכוןמבנים
2000קיץ-בארה"במקצועיביקורסיננם

שה"מוטכנולוגיה,למיכוןהאגף-שושניעזרא

במדינותביקרתיבארה"בשהותיבעת
וקליפורניה.אריזונהפלורידה,ויסקונסין,

בנתוניםמהשניהאחתשונותאלהמדינות
גםהרפתות.גודללאאךאקלימיים

הרפתותכמעוזידועההיתהאשרבוויסקונסין,
תמורהחלההאחרונותבשניםהמשפחתיות,

המשפחתייםהמשקיםחיסוללכיווןחזקה
בניהוהחלהחולבות)ל-100מתחת(הקטנים

פרות.500מעל-גדולותרפתותשל
היו:הביקורבעתשנבחנןהמאפיינים

הפרות;שיכון*

חליבה;מתקני*

בזבל;לטיפולמערכות*
פרות.לצינוןמערכות*

אנשיעםמפגשיםנערכוהביקורבמהלך

הבאים:המקצוע

משירות-B,-uy)(Duvidבריידוויךדר'1.

פלורידה;לאוניברסיטתהמסונףההדרכה

-Amstrong)(Denisאמסטרונגדניסדר'2.

המסונףההדרכהמשירותלשעבר
יועץוכיוםאריזונהטוקסון,לאוניברסיטת

פרטי;

יועץ-Lawrence)א.(Jonesג'ונסלארידר'3.

רפתות;לבנייתפרטי

-Reynolds)(Jamesריינולדסג'יםדר'4.

דוויס,אוני'-לווטרינריהמביה"סוטרינר
קליפורניה;

-Overton)(Michaelאוורטוןמיכאלדר'5.

דוויס,אוני'-לווטרינריהמביה"סוטרינר
קליפורניה.

פרותלשיכוןמבנים
החדשיםהשיכוןמבנירוב-חולבותפרות

תאי-(חופשיתלרביצהתאיםמסוגהםלפרות

סככותמותקנותהמשקיםבכלכמעטרביצה).
לפרהעצוםשטחעםפתוחותחצרותעםאלה
לפרה).מ"ר30מעל(

בצירבד"כממוקמותתאי-הרביצהסככות
לדעתמאפשר,זההצבהכיווןמערב-מזרח.

השפעהמניעתעימם,שנפגשתיהמקצועאנשי
אינםהרוחכיווניהשמש.קרינתשלשלילית
באזוריםשלרוחכיווןבחשבוןנלקחים

עםהיממה.במהלךמוגדרכיווןאיןשביקרתי
צפון-בצירהסככותאתשמציביםבמידהזאת,

ככלרחבהחזיתיתרוחהשגתלשם(דרום
תשהינהלאשהפרותלוודאישהאפשר)
מחייבזהדברהשמש.לקרניחשופיםבתאים

הסככהלדופןהקרובההתאיםשורתהתקנת
הגגהבלטתו/אוהמבנהמקוניכרבמרחק
המבנה.לקומעבר

שורותממספריוצאכפועלהסככה,רוחב
תנאימבחינתקריטילהיותעלולתאי-הרביצה,

הנ"להמקצועאנשיככלל,במבנה.האיוורור

שלצדבכלשורותמשתייותרלאממליצים
שורות4סככתזאתסככהמכניםהם(סככה

עמדותמספרנוספת,סיבהתאי-רביצה).
חוזרותפרותכאשרהאבוס.לאורךהאכילה
כךבשללאבוס.לגשתנוטותהןהחליבהממכון
יהיהלאהאבוסלאורךהעמדותשמספרמומלץ

מדוברכאשרבקבוצה.הפרותממספרקטן
-אגבהכרחי.אינוזהתנאירובוטיתברפת

המשקיםבכללא?אועוליםלהתקיןהאם



מנהליהאבוס.לאורךעוליםמותקניםשביקרנו

בכך,העוליםחשיבותעלמצביעיםהרפתות
ולבודדבקבוצההפרותכלאתלתפוסשניתן
במספראומנם(מסוימותפרותהצורךבמידת
אךהמכון,מןביציאהבוררשערהותקןרפתות
ההזרעהטיפוליכלקטן).אלהשלשיעורם
קיימתאףהמשקיםבאחד(ההריוןובדיקות

הפרותבקבוצתהפרותכלסגירתשלשגרה
חשמליתמוליכותובדיקתההמלטה,שלאחר
בסככותנעשותייחומיםזיהוילצורךבנרתיק
עצמן.

לברכתםזכתהלאשורותשלושעםסככה
שללולאמתון"ב"לחץאךהמקצועאנשישל

לגביהכלליםשיישמרובתנאילגמריאותה
יחסולגבימזהזההמבניםהצבתמרחקי
העמדותלמספרהפרותמספרביןמתאים
בד"כמותקניםבסככותכן,אםהאבוס.לאורך

ראש.מולראשתאי-רביצהשלשורותשתי

השורהשורות.שלושגםכאמור,בחלקן
כךהחיצוניתהדופןכלפיממוקמתהשלישית
החוצהמופנהכשראשןנעשיתהפרותשכניסת

השורהשהצבתטועןאמסטרונגדניס(
הפרותרצוןבגללהנכונההיאכךהשלישית

חוץ).כלפיראשיהןעםולרבוץלעמוד
אחת,ברפתנצפוחופשיתרביצהסככות

ראויהאשריובש),תנאי(באריזונההממוקמת
פרוטוקוללפיהרפתהפעלתבשלמיוחדלציון
בסככותהמשוכנותפרות4500זאתברפת150.
הואלאבוס,סמוךהממוקםהרביצה,שאזורכך,

מצנני"מופעליםהרביצהאזורומעלצריחסית
השעותבמהלךCorral).)5[0010[סככה"
הרביצהאזורביןחוצץוילוןהיממהשלהחמות

עםזה.באזוררובצותהפרותוכלפתוחהלחצר
מעלהכלפיהווילוןמורםהחמהשקיעת
הפתוחה,בחצרל"רעות"יוצאותוהפרות
שלנו.במושגיםנתפסבלתיהואשגודלה

הפרות.שלהתנועהמסלוללאורךמחורץבטוןמדרך1.



החלקתלמניעתמחורציםהפרותמדרכי
האורך,לצירהמקביליםבחריציםאםהפרות,
בד"כמעוין.בצורתבחריציםאם1(תמונה(

איןאךמעוין,בצורתלחירוץהעדפההושמעה

בשביליםחד-משמעיות.מדעיותעדויותלכך

תאי-שורותוביןהרביצהלתאיהאבוסשבין

פרושיםשורות,שלושמותקנותכאשרהרביצה
כמסועיםשימשואשרגומישטיחיבד"כ

ברצוןמקורהאלהשטיחיםהנחתבמכרות.

הסיבהגםזאתהפרות.בטלפיפגיעהלמנוע
החליבהמכוניאלהפרותשלההולכהשדרכי

מצפיההן.אףמצופותלסככותחזרהומהם

יכולאניאלהבשביליםתנועתןכדיתוךבפרות

פניעלללכתמעדיפותשהפרותלהעיד,

להימנעמאמץכלתעשינהוהןהשטיחים

שטחיצדישמשניהבטוןמשטחיעלמלדרוך

עמידה/הליכהמעדיפותשהפרותמכאןהגומי.

גביעלמסוימים)במקריםרביצהגםאך(
הגומי!משטחי

ביןשונהבסככותהגומישטיחירוחב

וישהמדרךרוחבכלאתהמכסיםישמשקים:

דניסמתוכו.שלישיםכשנירקהמכסים

אךגומילשטיחילדאוגשישטוען,אמסטרונג

לאבוסבסמוךהפרותלרגלימתחתורק

מזאתזאתהממוקמותס"מכ-30שלרצועות(
תמנעזאתבצורהשטיחיםפרישתמ').כ-1.2

שטיחיעלהפרותרביצתאת

האבוסמןהרחוקבמדרךהגומי.
שלברוחבגומישטיחלפרושרצוי
כדיוזאתהמדרך,במרכזס"מ75

עמידתאורביצהמהפרותלמנוע

אחוריותרגלייםשתיעםהפרות

בתא.קדמיותרגלייםושתיבמדרך

אזהרה:הושמעהמשקיםבמספר
גורמתבמיםהמדרכיםשטיפת

מהוססתולהליכהפרותלהחלקת

חירוץהגומי.שטיחיגביעל
כיוםבמידת-מה.עוזךהשטיחים

שפותחגומישטיחבשוקמוצע
מונעואשראלהלסככותבמיוחד

אךיותר,רבהרכותובעלהחלקה
בחול.מרופדיםתאי-רביצה2.יצרניאתמעודדאינוהיקרמחירו

אותו.לרכושהחלב

פיעלחדשים,בטוןמשטחימעניין:פרט
העלולהחומצהמפרישיםאמסטרונג,דניס

הואזאתלמנועכדיהפרות.בטלפילפגוע
הנחתולאחרמידהבטוןאתלרססממליץ

50:50.ביחסולזוליןדלקשלבתרסיס

הסככהשגובהכךלהיבנותצריכההסככה
הגגושיפועמ'מ-5פחותלאיהיההנמוךבחלקה
הסככהבמרכזכללבדרך(הגגבקצהכ-3096.

ס"מ.כ-90שלמפתחיישארלאבוס)מעל
הואבתאיםהמועדףהריפוד-תאי-הרביצה

המשקיםרביםאך2(תמונה(חול,נד"כ
שגרתיבש!ממוחזרבזבלגםשמשתמשים

מסרקבאמצעותמעברהיאבתאיםהטיפול
משמשהחולכאשריום.מידיושובהלוךמכאני

כיווןחולמלכודתבהמשךמותקנתלריפוד,

הפרותמדרכישביקרתיהסככותשבכל
משניבאלריפודממוחזרזבלבמים.נשטפים

הפתוחות.ומהחצרותההפרדהלאחרמקורות:
אותולגבבהיאהשיטהמהמפרדה,מקורואם

הערימהקומפוסט.יצירתלשםלערמה

פעמיםשלושלפחותלמקוםממקוםמועברת

הזבלמעורבבהפיזורבעגלתימים.60במשך
עובדיםפלורידה)(מסויםבמשקסיד.עם

רצונם.לשביעותשנים10כברזאתבשיטה
תאילריפודהמשמשהזבלרפתותבהרבה



מהחצרותמקורוהרביצה
הטיפולשגרתהפתוחות.

הוצאתגםכוללתבתאים
עםכשגרהזבלצניפי

לחצרהפרותהולכת
פעמיםשלוש(ההמתנה
ביממה).

רבות,מדידותסמךעל
הואהתאשלגודלו

התאגובהכדלקמן:
25-15הבטוןממדרך
;a"vזהמעלרצוילא
לפגיעהחששבגלל

גובהבעטינים.אפשרית

כ-הואהאחוריהמעקה

מתוןובשיפועס"מ20
לבנותורצויפנימה.
הואאךס"מ,2.35התא:אורךכיפה.בצורת

בשתימסודריםהתאיםכאשרמידי,קטן

4.70הואהכוללוהאורךראשמולראששורות
השוכבותהפרותראשישניביןהמפגשס"מ
אורךמומלץלכןנמנע.בלתיהואמולזאתזאת
רפתמבנילתכנוןחוברתראה(מ'5שלכולל

חשיבות3(תמונה(שה"מ).ובהוצאתבעריכתי

מכתיבהואהגבי,המחסוםלזכותנזקפתרבה

הואהתא.אלהפרהשלכניסתהמידתאת
האחורי.מהמעקהמ'כ-1.67ממוקם

גורםלמסגרתהגביהמעקהשקיבועהתרשמתי
המשקיםברובמסוימת.אי-נוחותלפרות

אואלכסוניתמסילהבתוךהנעבצינורמדובר
אלהמחוברגומיבצינורמצופהמתכתבכבל
גובהקפיצים.באמצעותהמבנהקצוות

מ'.ו.2-כהואהתאממשטחהגביהמחסום

המפרידותהמחיצותמ'.כ-1.2הואהתארוחב
דגמים:שניראיתיקשתות.עשויותהתאיםבין

צרהלקשתהעדפהעםרחבה,וקשתצרהקשת
למחיצות.מתחתמכאנימסרקכניסתלשם

לרבוץמעדיפותשפרותהערכהנשמעה
אובקימהולאישרבקומהתאולהתרומם

התאמתחתיתהקשתגובהצידית.רביצה
ס"מ.40-25

נעשההכלליתלמסגרתהמחיצותחיזוק

אחרבצינורהמחיצהצינורהכנסתבאמצעות
להיותחייבה"נקיבה"צינורלמסגרת.המרותך

עלולותהמחיצותאחרת,)!(גדולדופןעוביבעל
(isketוזי-,-חזהמחסוםמהמסגרת.להיתלש
נחוץ;אינועץ,לוחותעשויבד"כה-ש()ת),
אלהלוחותרפתותשבהרבהלכךההוכחה
תאיםשניביןשהחללרצויהמבנה.מןהוצאו

כלללאפתוחיהיהזהמולזההממוקמים
לראשילהפריעהעלוליםרוחבייםצינורות

הפרות.

מותקנותהרפתותבכל-פתוחותחצרות
הפרות.שיכוןלמבניבצמודפתוחותחצרות
אינןהחצרותיחסית.גדולהואלפרההשטח

תשטיפיםאךמאצרות,גםואיןכללמבוטנות

הכוללתהמערכתאלמנותביםמהחצרות
הדריכהבשלרגלייםבעיותעלבזבל.לטיפול

גילוימקשיימנותקותשאינןהבטון,על
מסכימיםלכךמשקים.מהרבהשמענוייחומים,

החצרותלנחיצותהתשובותהמקצוע.אנשיגם
היולאשהןהרגשתיאךשליליות,בד"כהיו

ישהרפתותשבכלהיאהעובדהחד-משמעיות.

נחיצותלגביללמודניתןפתוחות.חצרות

שלאחתרפתמנהלמנסיוןהפתוחההחצר
בסככותמשוכנותהפרותרובבהפרות,3000
ומיעוטןפתוחותחצרותעםרביצהתאי

לתאי-רביצהגבימחסום3.



שטח).בעייתבגלל(פתוחהחצרללאבסככה
סובלותהפרותזאתשבסככהצייןהרפתמנהל
ייחומיםבזיהוימקושירגליים,מבעיותיותר

הגומישטיחיהאםיותר.נמוכהחלבומתנובת

מקיליםשהםלהניחסבירהבעיה?אתפותרים
במידת-מה.

פרותולאחריה,המלטהלקראתפרות
הפרותמסככותנפרדבמתחם-חריגות

חציהאשרטיפולים,סככתממוקמתהחולבות

וחציההמלטהלקראתפרותמשמשהאחד

וכו').רגלייםבעיות(חריגותלפרותהאחר

הקפדהעםחופשיתרביצהמסוגהואהמרבץ

היאהחריגותהפרותחליבתורך.יבשמצעעל

מכוןשלדגםאותובד"כ(נפרדחליבהבמכון
4-קטןעמדותמספרבעלאךהרגילהחליבה

צד).מכלעמדות6עד

פרטניים.תאי-המלטהישמהמשקיםבחלק

עדזהבמכוןהןגםנחלבותהמלטהלאחרפרות

החולבות.הפרותשלהסככותאללהעברתן

בהתאםאינדיבידואליהואההעברהמועד

ימים.5-4בד"כהפרה,למצב

חליבהמתקני

עדריםלחליבתהמשמשיםהחליבהמכוני

מטפרמקבילית.מסוגבד"כהםגדולים

מסוגחליבהמכוןעםהעובדותהרפתות,
נבנהאחתברפתיחסית.מועטהואשדרת-דג,

שדרת-ביןכלאייםיצירפרה-בון""מסוגמכון

למקבילית.דג

לכיווןהפרותראשיכאשרסובבים,מכונים

בקליפורניה.לאחרונההותקנוהקרוסלה,מרכז

אתחולביםשםראש,8000שלברפתביקרתי

לזהזההסמוכיםסובביםמכוניםבשניהפרות
בכליחידות80השני,כנגדאחדוהפועלים

אחת.
לאריינהולד,דר'מלבדהמקצוע,אנשי

גדוליםעדריםלחליבתסובבממכוןהתלהבו

חליבהשגרתהחלתסיבות:מספרבשל

עלהתצפיתעובדים;הוספתדורשתהיגיינית

הרכב'בעברלכךקראתי(טובהאינההפרות

חליבהלמכונידומיםהספקיםהשגתושכח');

התקנתדורשתושדרת-דגמקביליתמסוג
להגדלתאפשרותאיןיותר;גדוליחידותמספר

בשלבים.המכון
מוכריםשאינםגודלבסדריהםהמכונים

רביםבמכוניםצד.בכליחידות50עדאצלנו:

הובלתצנרתמותקניםבומרתףכיוםנבנה

צנרתוהמשחררים,החלבמדיעםהחלב
אזורומים.אווירצינורותוהמפעמים,הפעימה

החליבהקצביכמעט.ערוםנשארהחולבמעקה

תשומתמקדישיםאינםוהחולביםגבוהיםהם

מעלהמותקניםהפיקודללוחותכלללב
ראשיהם.

גדוליםהםהחליבהמכונימבני

אקוסטיותתקרותכלללאופונקציונאליים

המאפשרותפלטותמונחותבגגותלמיניהן;
לשםישירות!)שמשקרנילא(אורחדירת

יום.אורתנאיהשגת

מחלקותבשתיבנויותההמתנהחצרות

בחצרותייבוש.וחצרהרטבהחצרצמודות:

לעתים(גבוהבלחץממטרותעובדותההרטבה

אלהפרותעוברותומשםלטעמי)מידי,גבוה

הפרותאתדוחףפרותמצופףהייבוש.חצרות

שערכאשרבלבדהייבושבחצרהמכוןלעבר

גודלהחצרות.שתיביןמחיצהמהווהאחר

לקלוטצריכותהןשכןעצוםהואהחצרות

חצרכללקבוצה.פרות500-450בתוכן

לשםמתזיםעםבמאוורריםמכוסהההמתנה
דו-שיפועיבגגמעניין:פרט,הפרות.צינון

3095שלבשיפועההרטבהחצרמעלהמותקן
האוורור.שיפורלשםמפתתיש

היאמשקיםביןהחליבהבשגרותהשונית

חליבהלשגרתועדכללהכנהמחוסר-גדולה

ניגוב,פטמות,מחיטוימורכבתאשרקפדנית

מבוצעת)ואינהכמעטזליפיםהורדת(הרכבה
רבים,במשקיםהחליבה.בגמרוחיטוי

אתמאפשרתאינהבחולביםהתחלופה

הקפדהאיןולכןכצוותנכונהלעבודההכשרתם

השגתלצורךלפעולהפעולהביןזמניםעל

יעילה.חלבהורדת

חליבהאשכולעםעובדיםהמכוניםמןבחלק

יחסיתגדולארוךחלבצינורבקוטרהמאופיין



מ.מ.-טובה)יותרהיתהמהארץהתמונה(צינוןמערכתעםבחולמרופדיםרביצהיאת.4

לאפשרהיאהמחשבהאינץ').5/8לעומת)7/8
ואקוםתנודותיצירתללאמהירהחלבזרימת

שתצדיקעבודהכלנעשתהלאלעטין.מתחת

כלאיןולמעשהכאלהלקטריםהמעבראת

שלמסגנונםכנראהזהלכך.הצדקה
למי(צריךלאאםגםבגדול!הכלהאמריקאים:

אמריקאיותדרישותעםבעברהתנסינושזוכר,

250שלגדולותאווירלספיקותבסיסחסרות
ירדמספרשניםלאחררקליחידה.ליטר/דקה

האסימון)).להם
כללבדרךנעשההחלבקירור-חלבקירור

מאוחסןהחלבמי-קרח.לוחותמצנניבאמצעות
המקריםשברובעומדיםאושוכביםחלבבמכלי

מקוררהחלבאחתברפתבלבד.תרמוסיםהם
בצינוראלאלוחותבמצנןלא(ברזבמיתחילה

החלב)צינוראתעוטףמיםצינור-כפול

ישיר.בקירורהחלבבמכלמקוררמכןולאחר

מיכלשלהאחדצידורקממוקםהחלבבחדרי

המכלשארהמכל,אלהחלבמוחדרדרכוהחלב

שהחלבהעובדה,לציוןראויההעין.מןנסתר

ולאהחלבריקוןמפתחלמכלמוחדר
ולאאצלנושקייםכפימלמעלהב"הצלפה"

לומר.ישרב,בהגיון

המתקניםכלאתבתוכומכיל-מכונותתדר

ואקוםמשאבותהפרות:לחליבתהנדרשים
משתנה);מהירותבעלבמתקןבד"כהמצוידות(

החוםלניצולדודיםעםבשילובחימוםדוד
קירורמדחסיתרמו-סטור);(הקירורממדחסי

החלבמכליצ'ילר);(החלבקירורלצורךמים

חדרגגוגנרטור.החלב)חדרשלהשנימעברו(

טובאיוורורלאפשרכדימאדגבוההמכונות

החלב,ממשאבותהיציאהפתחיכלהמבנה.של
לגג.מחוץהםוהגנרטורהחימום,דודי

פרותלצינוןמערכות
תאי-הרביצהעםבסככות4(תמונה(

אחדבטור"48או"36מאוורריםמותקנים

בחלקלתאים.מעלאחדוטורהאבוסיםלאורך

מתזיםהמאוורריםגביעלמותקניםמהרפתות



הפסקה.ללאכמעטגבוהבלחץמיםהמתיזים
אצלנוכמקובלותמערכותמותקניםבאחרים
פשוטאין,אחד:בהבדלאךהאבוסים,לאורך

ל-"36.מתחתמאוורריםאין,

Coolers~Cowalמערכותמותקניםבאריזונה
מותקןשבראשםאנכיים"שרוולים"הםאלה

בלחץהעובדיםומתזיםרב-עוצמה,מאוורר
אךדולר/פרהכ-550הואכזהמתקןעלותגבוה.

דולר/800-יותרגבוהותהערכותגםשמענו
פרה.

בבריכותלצינוןגםהפרותזוכותבפלורידה
החולה).באגםהג'מוסיםכמו(עמוקותמים

סומטייםתאיםספירותמי-תהום,זיהום

אתיניסו""דלקותשלגבוהושיעורגבוהות
מכלגםהטועניםוישאלהמבריכותהפרות

במספרצמצוםישהאחרונותבשניםפלורידה.
שלהדרישותהכבדתבשלבפלורידההרפתות
הסביבה.איכותרשויות
עםרבנסיוןלואשךאמסטרונג,דניס
שהלחותשככלצייןפרות,לצינוןמערכות
לעבודהיתרוןיהיהיותרנמוכההיאהיחסית

ראשונימנסיוןכן,כמוגבוה.בלחץמתזיםעם

הנעיםמאוורריםבאמצעותשצינוןלמד,הוא

הפרותשליותרגבוההחלבתנובתהניבצירעל
במרבץ.יותרטוביםיובשותנאי

בארץכיוםפועליםאנושבוהכיווןככלל,
אותנו.לביישצריךאינו

בזבללטיפולמערכות
בלקסיקוןהקיימתפרזהאינהבמים"חסכון"

רבותמיםכמויותשביקרתי.המדינותברחבי
חצרותהחליבה,מכונישללשטיפהמשמשות
הפרותומדרכיההולכהשביליההמתנה,
לתעלותעובריםהתשטיפיםבסככות.
אתהמסננות(מפרדותאלהמיםאתהמנתבות
התשטיפיםרשתות),באמצעותהמוצקים
גדולות,חמצוןלגונותאלדרכםאתמוצאים

איןרפתותבמספרעצום.שטחהדורשות
גדולהלגונהאלמגיעיםהתשטיפים-מפרידה

עובריםהנותריםוהמיםהמוצקים,נשאריםבה
מותקניםכללבדרךחמצון.לגונותאלבגלישה

אחתלגונהכאשרבמקביל;כאלהלגונותכמה

אתמנתביםגדותיהעלכמעטעולה
המוצקהזבלואתשניהלגונהאלהתשטיפים

ייבושהלאחרהראשונהמהלגונהמוציאים
ממוחזריםהחמצוןמלגונותהשדות.לזיבול
המדרכים.לשטיפתהמים

ייחומיםזיהוי

גבעלגירסימוןעםעובדיםהמשקיםבכל
ידיעלנעשותהמלאכותיותההזרעותהפרה.

גםמוחזקיםכללבדרךהרפת.מעובדיאחד
קשותלפרותמענהמתןלשםבקבוצותפרים

שקטים.מייחומיםהסובלותאוהתעברות

הפרותאתלהזריענוהגיםלאהרפתותבאחת
צעיריםפריםבאמצעותלהרביעןאלאכלל,

נצפההמשקיםבאחדשנתיים.מידיהמוחלפים
ההמלטהלאחרהפרותכלקשירתשלנוהג

בחינתלשםאחת.בקבוצהוהמצויות
מכשירבאמצעותבנרתיקהחשמליתהמוליכות
מיוםיורדייחוםשבעת(מוליכותלבדיקת

המוליכותעולהובמקבילבנרתיקהרקמות
ממצאעלמתבססתזאתשיטההחשמלית).

מדיהאםאייזנבוד.פרופ'-ישראליחוקרשל
זיהויקשייאתמצמצמיםאופותריםפעילות

לכךהתשובהתאי-רביצה?בסככתהייחומים
עללא(שכןהערכהנשמעהאךברורהאינה
מדוקדקת).בדיקהסמך

מאורה
לספקשישההכרהומתגבשתהולכתכיום
פורסמועבודותמספריום.שעות16לפרות
בתנובתתוספתעלהמעידותהאחרונותבשנים
שעות16לפרותמספקיםאםכ-6~10עדהחלב
התאורהעוצמתביממה.חושךשעותו-8אור

נרותכ-20שלעוצמהומומלצתהיאאףנבחנה
candle).)])(01)בקשרמפורטיםהסברים

והחלב",הבקרב"משקפרסמנולעוצמת-אור
-75בעמ'283וחוב'75,בעמ'272חוב'

מ.מ.).

ניתןלאחרונהשנבנוהמשקיםמןבחלק

גםרבה.בצפיפותהמותקניםפנסיםלראות
ומעלהפרותעמדתבאזורהחליבה,מכון

המודעותלאורמוגברתלתאורהזוכהראשיהן,
קץג~החלב.תנובתעלהאורלהשפעתהרבה




