
כ6 ־0מ ־ ב\וינםרנם רפת
 כך על קבלתי הזמן שכל יודע האחרונות, השנים שש במשך הזה הטור את שקורא מי

באנגלית. אינטרנט אתר בישראל הרפת לענף שאין
 סוף עבודה, שעות מאד והרבה קשים לידה חבלי נדנוד, של שנים שאחרי לבשר שמח אני

 באנגלית. אינסרנס אתר בישראל הבקר מגדלי להתאחדות יש סוף, כל
 לא שעד״ן למי האתר. בבנ״ת הרבה עזרתם על קשב - ענת ואנשי חנוכי לבועז תודתי

 אלינו ולהעביר להתרשם, ללחוץ, מומלץ .English Site^ החלב ברשת קישור יש ראה,
 אלינו להתקשר ניתן היער״. את רואה לא כבר אני עצים "שמרוב מכיוון הערותיכם, את
 הישירה הכתובת במהרה. ותענה בברכה תתקבל בונה ביקורת כל שבאתר, הכתובת דרך
H האתר: של ttp ://w w w .icb a-israel.com
 דרך ועל העטין מבנה על מידע המחפשים וססודנסים מתלמידים פניות מקבל אני פעם מדי
 הכותרת תחת סובים קישורים מספר הוספתי לאחרונה החלב. יצור

Lactation Biology & Biosynthesis. מספר טובים, מאד איורים עם קישור 
E בשם De Laval חברת שפרסמה ffic ien t M ilk ing, הפרק הוא 

The Mammary Gland, מעט לא המלצת׳ שעליה החברה, בחסות לאתר שהועתק 
H פעמים, ttp ://w w w .m ilk p ro d u c tio m .c o m

 ,John J Kennelly פרופסור שמעביר קורסים מספר ברשת מצאתי עקיפה, בדרך
 שלי. לקישורים אותם הוספתי בקנדה, Alberta של מהאוניברסיטה

 אל קישור יש Nutrition, Herd Health & Management הכותרת תחת לדוגמא,
 הכתובת:- Management and Health of Dairy Cattle בקר, מחלות על הקורס

H ttp ://w w w .a fn s .u a lb er ta .ca /co u rse s /a n sc4 7 2 /d p 4 7 2 -8 .h tm
החלב יצור בלוטת מערכת על לקורס מגיעים 7ב- 8 המספר את מחליפים אם

Mammary Gland, Structure and Function. ולמצוא מספרים להחליף אפשר
נוספים. קורסים
 הכתוב אתר יש שמיר, דוב׳ ידי על בארץ המשווקת ,Manovac בשם ספרדית לחברה

 של והציוד מייצרת, שהיא החליבה ציוד על מידע באתר בספרדית. רק
הכתובת: ספרדית, שקוראים לאלה משווקת. שהיא אפיקים צח״מ

H ttp://w w w . m a n o v a c . co m
 שפה או צרפתית, לאנגלית, האתר את לתרגם ורוצה ספרדית קורא שאינו שכמוני, למי

 שהתרגום ולמרות ,Altavista של הסרגל את להתקין אפשר בעיה. כל אץ אחרת, מובנת
 להורדת הכתובת כפתור, בלחיצת האתר את לתרגם ניתן משעשע, קצת לפעמים הוא

 רצו״ם לא דפים מני כל נגד הגנה נוספים, ותפקידים למתורגמן בנוסף המכיל הסרגל,
הגלישה. בזמן פתאום, שמופיעים

H ttp ://w w w .a ltav ista .com /too lb ar/d efau lt
 הראשון האתר עם לס״ם מאד מתאים אז׳ באנגלית, שכתוב ישראלי באתר התחלתי אם

 משפחת לוין, ועוז מנורית מכתב קיבלתי בערך שנה לפני משפחתי. משק של בעברית
 הקשורים ת״רות מוצר׳ המשווקת בשוויץ חברה למצוא בקשה עם יחזקאל, מכפר רפתנים

 כאתר שלהם הרפת את משווקים גם הם רפתנים, להיותם בנוסף היום הרפת. לענף
 יוזמתם על נוספים פרטים בפרות". המעוטרים רבים "פרטים כדבריהם ומוכרים תיירותי,
H באתר למצוא אפשר שלהם, והרפת ttp://w w w .p a ro b o t.co .il
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