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אמור מעתה - כונס בקר!
"מכנס  סוגיית  עם  להתמודד  החליטו  המערבי  בנגב  יצחק  ניר  ברפת 

חשמלי" או כפי שנקרא בעבר בפי העם - "הכלב החשמלי".

במסגרת שיפוץ חצר ההמתנה, קיימו חשיבה סביבתית ששמה דגש על 
יהיה חשמל  לא   - נחרצות  סיכמו  בצוות  לרפתן.  והשקט  הפרה  רווחת 

בכונס וגם לא תהיה הכנה כלל.
כך   - להם"  "יציק  ולא  בחצר  הפרות  עם  שיזרום  גמיש  יהיה  הכונס 

השתמשו בשלושה צינורות בקוטר שלושה אינטש )צול( והחיבור ביניהם 
היה עם שרשרת מגולוונת.

קרונית הסעה הורכבה מעל לפרות והיא גוררת את הכונס - מרימה אותו 
מעל ראשיהן, נוסעת אחורה לקצה החצר, יורדת למטה ונוסעת קדימה.

שקט  ונותן  לפרות  מאוד  ידידותי  הכונס   - מאוד  מרשימות  התוצאות 
מרגיע לחולבים. הוא נעצר כשיש התנגדות והפרות נותנות לו כבוד מלא 

ונכנסות לחליבה בשמחה.
הנה כי כן, פתרון מרשים וידידותי לסייע בהכנסת הפרות למכון החליבה.

מעתה - אמור כונס בקר! ולא שם אחר.
תודה לצוות המסגרייה של קיבוץ ניר יצחק, לשמיל ידידנו, ששיתף אותנו 

בפיתוח ולנוי זלצר, דור ההמשך ברפת שגם צילם מקורב.

ואתם - עשיתם פיתוח מעניין בכל תחומי הפעילות שלנו ברפת? אנא 
 .שתפו את כולנו וכך נאיץ את התקדמות הענף הנפלא שלנו

שימוש במאיצים חשמליים ברפת

ממשק סביבה

הכאת בקר והשימוש במאיץ חשמלי )"שוקר"(, במהלך הובלה של בקר,   .1
כאמצעי  חשמלי,  במאיץ  השימוש   .2006 בשנת  כבר  בחקיקה  נאסרו 
שבשגרה ברפת החלב נמצא, לפי ניסיונם של רפתנים ורופאים וטרינרים, 

כפוגעני ומיותר.
השימוש במכנס בקר )"כלב"( חשמלי בחצר ההמתנה לחליבה, או בכל   .2
כי  שנמצא  לאחר  הרפתות,  במרבית  בשימוש  אינו  ברפת,  אחר  מקום 
אינו נחוץ. נמצא כי ניתן להמירו בזמזם, פנס מהבהב או בעצם התנועה 
המכנית של  המכנס. כמוכן, נמצא כי השימוש במכנס בקר חשמלי עלול 

להגביר את עקת הפרות ועלול ולפגוע בשלוותן ובחליבתן.
לפיכך, הנחיות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הן:   .3

ובכל  יש להפסיק את השימוש במכנס בקר חשמלי במכון החליבה   .1
מקום אחר ברפת. 

חריגים  למקרים  רק  ידני,  חשמלי  במאיץ  השימוש  את  להגביל  יש   .2

ונדירים, שאף בהם נדרש שימוש סביר ומידתי לפי נסיבות העניין, 
ורק לאחר שנעשה שימוש באמצעים פוגעניים פחות. בכל מקרה, אין 
לכוון את המאיץ החשמלי לראש הפרה או לחלקים רגישים במיוחד 

בגוף הבהמה.
פעילים  של  וגדלה,  הולכת  התעניינות,  קיימת   - לבכם  לתשומת   .3
להגנה על בעלי חיים, למתרחש במשקים החקלאיים בכלל ובמשקי 
בקר לחלב ברחבי הארץ בפרט. אל השירותים הווטרינריים מגיעות 
פניות ותלונות רבות בכתב, מלוות בצילומים "מן השטח", על תנאי 
בעלי  צער  חוק  אינם תואמים את  ואשר  הולמים  אינם  גידול אשר 
אינו  וכנורמטיבי,  כטבעי  בקר  למגדל  שנראה  מה  אחת,  לא  חיים. 
או  הרפת,  בסביבת  שגרתיים  במראות  רגיל  שאינו  למי  כך,  נראה 

לבעלי תפיסת עולם שונה. 
 .אנא הקפידו על התקנות והנהלים, למענכם ולמען בעלי החיים  .4

חשמל  יהיה  לא   - נחרצות  סיכמו  בצוות 
בכונס וגם לא תהיה הכנה כלל

הכונס מסייע בידידות להיכנס לחליבהכונס הבקר פרוס עם מערכת ההנעה שלו
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