
.י-מצעים

רקלאהמקובל(הזההישןבפתגםנזכרתי
ותוכניותברעיונותדניםשאנופעםכלבעברית)

יוםיום-למעשההלכהותפעולםרפתלמבני

שכך,וטובהדבריםמטבעהשנה.ימותוכל
היום.מסדריורדולאחםתמידלפרטיוהנושא

יששמצטברוהנסיוןהעוברהזמןזבמשךלדוב
הרפת,במבניבאשרחדשיםרעיונותומפתחים

בפרט.הפרות,ומגורי-בכלל
המקום,כלומרהמצע,ענייןנכנסכאן

החלאותמרובתהחלבפרתעליוהמשטח
חםאקליםגבוהה,תנובההמלטות,(בחייה

שלנובמקרה(הקהילהשגדלהוככלוכדומה),

באשרועומסיםקשייםנוצריםכןהפרות)עדר
אוליהפדות.ודווחתהחייםדמתעללשמירה

אךופוליטי,רעיוניממצעלקוחכאילונשמעזה

לרווחההשאיפה-בעיהאותהבדיוקזאת
התמורהמשוםהןסבירה,חייםולאיכות
ותיקנוןחקיקהבעקבותוהןהצפויההכלכלית
בעלי-החיים.לטובתגםומחמיריםהולכים

טוביותרמהלדיון,להיכנסבכוונתיאין

מבנה.שלאחראוזהסוג-ולרפתניםלפרות
לשתיאצלנוהבעיההתחדדהמשום-מה

סככהמולתאי-רביצהכאילו:אפשרויות,

והתפתחותןפיתוחןשעצםלזכור,ישכוללת.

ופילוגיםבאיחודיםאלהשיטותשתישל
מקומיות,בעיותעללענותכדישבאותכנוניים

והןוהולכים,גדליםהקפיםושלאקלימיותהן

המציאותמחוייבותממשקשיטותפיתוחשל

תדיר.המשתנה

עםארצההגיעוהמסורתיותהקשירהרפתות
חידושמאירופה,בעיקרהראשונים,המתישבים

הניידיםהחלבעדרילמשטרבהשוואהמרשים

חסראוהנמצא,המרעהלפיהשנהעונותעם
אתהחליפההדפתבתוךהזנהאדזכות.תקופות
לחליבההמעברועםהמצומצמתהרעיה
נשארולאירדברפתהעובדיםמספרמיכנית

יתרוכלוריפודלניקויפנויזמןכמעט
החליבהמכוניהקמתעםאמנם,הפעילויות.

עדריאז,שלהטכנולוגיתברמההראשונים,

במשקגם-מרשיםבאופןגדלוהחולבות
במשקוגםפרות)300ועדמ)-50השיתופי

מ-50למעלהועדפרותמעשר(המשפחתי

האדםכחאתלהגדילמבליזאתכלפרות).
הפרותלמספריחסיתקצב,באותוברפת

מלבדהרפת,עבודותיתרגםמכךוכתוצאה
עצמה.החליבה

משקים,מאדובהרבהתקופהאותהכל

לאספקתורצויחשובמקורגםשימשההרפת
לשדותמכליותרואולילשדות,אורגניזבל

אןנראההפתרוןבהקפם.ורחבושהלכוהשלחין
שלעמוק,ריפודעםגדולותסככותבהקמת

טון/לפרה/ן/ו-כ)2גדולותובכמויותבעיקרקש
חסדהיההדפתענףאלא,בממוצע).בשנה,
מןהזבללהוצאתהדרושיםהמיכנייםהכלים

ובמשךשם,ופיזורולשדההובלתוהסככות,
קליותרבפתרוןנחמהמצאוהשדהענפיהזמן
ואחרמיכניבפיזורבהתחלהכימי,דשן-ונח

כךכלליתההשקיה.מערכותודרךבשילובכך
אםאףבארץ,המקומותברבהדבריםהתפתחו

והדחףהתפיסהשינוייבקצבהבדליםהיו
תשומת-לבבליבתחילהבשטח,לבצעם

מאזורואקולוגייםאקלימייםלהבדליםמיוחדת
בצפוןבעמקיםמקובלשהיהמהלמשנהו.אחד

החוףלאורךוגםבהריםגםהתקבלהארץ,
חלקיבאופןולפחותיתכןובערבה.בנגבואפילו

והממשקהתכנוןבשיטותהאחידותלזקוףיש
התישבותשלהתפיסהלזכות/חובתהיום-יומי

מקום".בכללכולםשווה"ארציבתכנון

ורעיונותיוזמהבעליכמההיוומתמידמאז
בעבודתאישינסיוןמתוךלפעמיםוחידושים,

הקוראללנוזכורובחו"ל).בארץ(הדרכה
יוספזוןמוטקהח'יזםאותוהראשון,המבוטן

ה-שנותבראשיתנדמהגן-שמואל,בקב'בדפת

נקימרבץשמירתעללהקלבכוונהכןגם60,

והטיפולהריפודעבודתופישוט-מחדלפרות,

תקופתאחריהרעיוןעםחזרהואמאידך.בזבל,
למדי,מבטיחנראהוזהבדרום-אפריקההדרכה

היהלאהזאתהרפתשלהגשוםהאזורגםאם

בה'ישניםכךהמיטה,אתשמציעיםכמז
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לשיטה.מתאיםהכי

אתלפתורנסיוןהיההששיםבשנותכךאחר
תאי-רביצה.בשיטתלפרותהנוחהמצעבעיית

לחסוךהעזשהרצוןלומר,ניתןבדיעבד
לנסיוןמעברהשיטהאתולשכללבהשקעות

הזההפתרוןעקרונית,העתיקוהמשםבחו"ל
עםהאחרוןלזמןעדהקפיםתפסלאלמעשה
בכללבחו"ל,השיטההפעלתשלמחדשבחינה

תאי-עםרפתותשלשידרוגיםבפרט.ובארה"ב,

הדגםפיעלובניהותכנוןהישן,הסוגמןרביצה
לאימוץמחדשהביאוחו"לבארצותהאחרון

רפתמבניוהקמתבתכנוןתאי-הרביצהשיטת
כללשלהגוברתשלערנותלצייןחשובחדשים.
איכותלמעןוהתחיקהומוסדותיוהציבור

מכרעתחשיבותנודעתאלהלכלהסביבה,
כלעםהפעםתאי-רביצה,לטובתבשיקולים
עליתידההקפדהותוךוהשכלוליםהחידושים

לפרטי-פרטיו.התאיםממשק

שביחדהנאת,התמציתיתהסקירהלהשלמת

לתתאמורההמבניםבנושאהתמונותכלעם
אתלהזכירהראוימןהשונים,לשיקוליםבסיס

האזורמדריךשליוזמתופרילכיש,סככת
כפרמקיבוץגורן)(גרמןישראלהח'בזמנו)(
לראותנסעתיה-70שנותבאמצעאזמנחם.

הידועלכישבאזורבאמתשנבנוכאלהסככות
כאלהסככותבכמהובכן,למדי.יבשבאקלים

נקיותהיוהפרותזהבאזורמושבניקיםאצל

סככותבכלל.חצרלהןהיתהשלאאףמאד,
זאתובכלריפודבלילמעשההיו,גדולות
תנופהתפסזהפתרוןכךאחרלהפליא.יבשות

דיאךרעותלאבתוצאותהארץ,אזוריביתרגם

היבש.לכישמבחבלשונות

המקוריתלכישסככתהתפתחותבדרך

חצרותהוסיפוגםהיוםשלהכוללתלסככה
האבוסיםלאורךמדרכיםשונים,בגדלים
מי-זבלעםבשטיפהוגםבמגרדמנוקים

ומייותרמי(חלקישימושעםממוחזרים,

בשטחגבנוןיצירתרפד,חומרישלפחות)
יותר,ויבשמאווררשטחיצירתלמעןהרביצה

איוורורמערכותכאשר-וכהנהכהנהועוד
לפתורמנסותמשוכללותיותרפעםכלוצינון
בלתימצעויצירתהפרותהתגודדותבעיות

משוםואםרטיבותונשלאםלחולבות,מתאים
הרביצה.בשטחוגבעות'בורות'היווצדזת

שלההבדליםכלאתלשקולחשובבסיכום,
שלאכשםמחליטים.בטרםמסוייםמסוגמבנה

בטוחלאגםאזור,לכלמתאימהשיטהכל
בכלהצלחהבאותהתפעלשיטהשאותה

בסופואזור.באותוהמשקים
ברמתתלויהכלענייןשל

הכליםותפעולהממשק
לרשותנו.העומדים
והאוטומציההחליבהבנושא

השונותצורותיהעלשלה
מאדגדוליםצעדיםנעשו

משוםרבהבמידהקדימה,
בשטחסביבההפעילותריכוז
מכון-ומצומצםמוגדר

החליבה.
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היאוהשאלהדומההמצב
המנותהרכבהשליותר
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המקוריתלכישסככתהתפתחותבדרך

חצרותהוסיפוגםהיוםשלהכוללתלסככה
האבוסיםלאורךמדרכיםשונים,בגדלים
מי-זבלעםבשטיפהוגםבמגרדמנוקים

ומייותרמי(חלקישימושעםממוחזרים,

בשטחגבנוןיצירתרפד,חומרישלפחות)
יותר,ויבשמאווררשטחיצירתלמעןהרביצה

איוורורמערכותכאשר-וכהנהכהנהועוד
לפתורמנסותמשוכללותיותרפעםכלוצינון
בלתימצעויצירתהפרותהתגודדותבעיות

משוםואםרטיבותונשלאםלחולבות,מתאים
הרביצה.בשטחוגבעות'בורות'היווצדזת

שלההבדליםכלאתלשקולחשובבסיכום,
שלאכשםמחליטים.בטרםמסוייםמסוגמבנה

בטוחלאגםאזור,לכלמתאימהשיטהכל
בכלהצלחהבאותהתפעלשיטהשאותה

בסופואזור.באותוהמשקים
ברמתתלויהכלענייןשל

הכליםותפעולהממשק
לרשותנו.העומדים
והאוטומציההחליבהבנושא

השונותצורותיהעלשלה
מאדגדוליםצעדיםנעשו

משוםרבהבמידהקדימה,
בשטחסביבההפעילותריכוז
מכון-ומצומצםמוגדר

החליבה.
וההאבסהההזנהבעניין

היאוהשאלהדומההמצב
המנותהרכבהשליותר

וגםפיזיולוגיתגםהראויות
היכולתמאשרכלכלית,
העבודהאתלבצעהטכנית
ישאפילוהמיועד;בשטח

לכיש""מדגםסככה

עין-איילה)במושבצולם(החוףבאזורשנבנוהראשונותמן



חיצוני.מזוןממרכזלקנותומעדיפים

מצע/עלהשמירהזה,לעומת
תשומת-לבדורשתורךיבשמרבץ

והתמדהניכריםמאמציםוהעיקר,
להיווצרעלולבוקטעבכלקפדנית

אתהמסכןמטרדולהשאירזבל
יותרונוחנעיםונקיונה.הפרהנוחות

סיכויוישנקיהבפרהולטפללחלוב

בנוסף,יותר.ונקיטוביהיהשחלבה
הואכולהוהרפתהמרבץנקיון

ואםהכלליתהסביבהאיכותלטובת
המחוקקמספיק,נשמורלאחו"ח
ףק38ואת.יעשה

וגבעות'בורות'

חיצוני.מזוןממרכזלקנותומעדיפים

מצע/עלהשמירהזה,לעומת
תשומת-לבדורשתורךיבשמרבץ

והתמדהניכריםמאמציםוהעיקר,
להיווצרעלולבוקטעבכלקפדנית

אתהמסכןמטרדולהשאירזבל
יותרונוחנעיםונקיונה.הפרהנוחות

סיכויוישנקיהבפרהולטפללחלוב

בנוסף,יותר.ונקיטוביהיהשחלבה
הואכולהוהרפתהמרבץנקיון

ואםהכלליתהסביבהאיכותלטובת
המחוקקמספיק,נשמורלאחו"ח
ףק38ואת.יעשה

וגבעות'בורות'




