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והפרה נוע תנוע 

שיטות מופחתות עקה להובלת 
פרות 

בכתבה הקודמת כתבנו רבות על עולם החושים של הפרות 
ומתוך הבנת השוני בין חושי הפרה לחושי בני האדם, שמנו 

דגש על התנהגויות שעלינו להימנע מהן בהובלת פרות 
כגון: שריקות, צעקות, מחיאות כפיים, שימוש במקלות, 
שימוש ברעשנים וכו'. מאוד קל להטיף מה לא לעשות, 
האתגר הוא להסביר מה כן לעשות ואיך אפשר להוביל 

פרות, מבלי להשתמש באמצעים שונים, מלבד שפת הגוף 
שלנו ושיפורים ממשקיים, שכמובן, דורשים מאתנו להעלות 

למודעות שלנו את החשיבה החדשה שעליה נדון בכתבה 
השלישית בסדרה

נרחיב על שיטות להובלת פרות בתוך הרפת  בעזרת:
א.  שימוש בשפת הגוף שלנו – מיקום פיזי שלנו במרחב, 

ביחס למיקום הפרה.
ב.  שיפורים ממשקיים המסייעים ליצירת תנועה זורמת 

ברפת.

שפת גוף - איך מזיזים פרות מבלי לגעת בהן 
ומבלי לייצר רעש סביבן

לפני שנסביר איך מזיזים פרות מבלי לגעת בהן, ראשית 
נאמר שזה אפשרי ואף אפשרי ביותר. 

השנים,  במהלך  לעצמנו,  שפיתחנו  מהשיטות  הרבה 
מיותרות לצורך הובלת פרות והן בסופו של יום הרגל שלנו, 
יזוזו - האמת  שמייצר בעבורנו תחושה, שרק ככה הפרות 

היא, שהרבה מהרעש שאנחנו מייצרים - מיותר לחלוטין. 
אותם,  להפנים  נצליח  שאם  יסוד  מושגי  בשני  נתחיל 

כבר פתרנו את רוב הבעיות שניתקל בהן בהובלת פרות:

1. מרחב בריחה
שלה  בבסיס  ניצודה  חיה  הנה  הפרה  למדנו,  כבר  כפי 
תגובתה  לקראתה,  מתקדמים  כשאנו  זו,  ומסיבה 

הראשונית היא להתרחק מאתנו. 
מרחב הבריחה הוא מעין מעגל דמיוני סביב הפרה, שאם 
נחדור לתוכו, הפרה תברח מאתנו. כל עוד אנחנו עומדים 
מחוץ למעגל הזה, שבו היא מרגישה בטוחה, הפרה לא 

תתרחק, אבל ברגע שנחצה את הגבול, הפרה תזוז. 
החכמה היא לזהות את הגבול הזה שכאשר נחצה אותו, 
נייצר תנועה של הפרה. אך אם, בו ברגע שייצרנו תנועה, 
תעצר  הפרה   – הבריחה  ממרחב  ונצא  אחורה  צעד  נקח 
הבא  הצעד  את  לבחון  כדי  כלפינו,  ראשה  את  ותפנה 

שלנו. 

גודל מרחב הבריחה משתנה בהתאם לסיבות מגוונות:
פרות  יש  לפרה,  פרה  בין  שונה  הבריחה  מרחב  גודל  א. 
פרות  מאשר  אדם,  בני  ליד  בנוח  יותר  שמרגישות 
מדובר  אם  יותר  גדול  יהיה  הבריחה  מרחב  אחרות. 
שלילית  חוויה  מולו  עברה  שהפרה  צוות,  באיש 

בעבר.
הגודל תלוי במהירות שבה אנו נכנסים לתוכו - חדירה  ב. 
מהירה למרחב תייצר תנועה מהירה יותר אצל הפרה, 
לעומת הליכה אטית לקראת הפרה, שתייצר תנועה 

רק כאשר ממש נתקרב אליה.
האדם  עם  הפרה  של  בהיכרות  תלוי  המרחב  גודל  ג. 
שמוביל אותה – לרוב, מרחב הבריחה יהיה גדול יותר 

מול עובדים חדשים ברפת.
לקבוצה של פרות יש מרחב בריחה קבוצתי והכניסה  ד. 
אותנו  לשמש  יכול  הקבוצתי,  מהמרחב  והיציאה 

להובלת קבוצה של פרות.
והכניסה  הבריחה  מרחב  עניין  את  שמפנימים  אחרי 
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והיציאה ממנו, נוכל להשתמש בידע הזה כדי לכוון את 
תנועת הפרה לכוון שאליו אנו מעוניינים שהיא תלך. אך 

עלינו ללמוד מושג נוסף כדי להשלים את התמונה.

2. נקודת איזון – קו הכתף של הפרה
נקודת האיזון ממוקמת בקו הכתף של הפרה. אם נעמוד 
בקו הכתף של הפרה, מחוץ למרחב הבריחה שלה, היא 
אנו  עוגן, שבה המיקום שבו  נקודת  זוהי מעין  לא תזוז. 
עומדים ביחס למיקום הפרה, "מנטרל" את תנועתה, כי 
היא מחכה לראות מה יהיה הצעד הבא שלנו. לרוב, היא 
הכתף,  בקו  עומדים  כשאנו  אך  מאתנו,  להתרחק  תרצה 
ללכת  או  קדימה  להתקדם  אם  החליטה  לא  עוד  היא 
אחורה כדי להתרחק, כי היא עוד לא יודעת מאיזה כוון 

אנחנו נתקדם אליה 

מייצר  מה  להבין  כדי  המושגים  שני  את  נשלב  כעת 
תנועה קדימה ומה מייצר תנועה אחורה:

של  הבריחה  למרחב  להיכנס  עלינו   – קדימה  תנועה  א. 
מעלות  כ–45  כלומר  שלה,  הכתף  מאחורי  הפרה 
מאחורי קו האיזון – קו הכתף. כשנתקדם לקראת פרה 

מהזווית הזו היא תלך קדימה.
תנועה אחורה – כדי לייצר תנועה אחורה, עלינו להיכנס  ב. 
כלומר  שלה,  הכתף  לפני  הפרה  של  הבריחה  למרחב 
– קו הכתף. כשנתקדם  כ–45 מעלות לפני קו האיזון 

לקראת פרה מהזווית הזו היא תלך אחורה.

חשוב לזכור שמבחינת הפרה, כל מה שקורה מאחורי 
הראש שלה, נחשב לשטח מת והיא אינה יכולה לראות 
אותנו, כשאנו עומדים מאחוריה. לכן, תמיד נעמוד בצדי 
הפרה. לא מאחוריה - כי שם היא לא רואה אותנו וגם לא 

ממולה, כי המיקום הזה יותר מלחיץ בעבורה.
אפשר  בשטח,  האלה  היסוד  מושגי  יישום  ידי  על 
לגרום לתנועה של פרות מבלי לצעוק, למחוא כפיים או 
להשתמש במקלות. מספיק שנתקדם לעבר הפרה בזווית 
הנכונה - היא תתחיל לזוז. ברגע שהפרה מתקדמת כלפי 
ולהוריד  אחורה  צעד  לקחת  מאוד  חשוב  הרצוי  הכוון 
ביצעה  שהיא  תבין  היא  כך  רק  כי  הלחץ,  את  ממנה 
קדימה,  תנועה  מייצרים  ואנחנו  במידה  רצויה.  פעולה 
אך ממשיכים להתקרב כלפי הפרה, היא לא תבין שהיא 

ביצעה פעולה נכונה כי הלחץ לא הוסר ממנה. 

תנועה של קבוצת פרות
כוון  לעבר  להתקדם  מתחילות  פרות  שקבוצת  ברגע 
מסויים, אנו יכולים לנצל את ההזדמנות ולגרום לתנועה 
להתקדם  להתחיל  הוא  הרעיון  יותר.  זורמת  להיות  הזו 
שאר  לעבר  להמשיך  ואז  בטור  הראשונה  הפרה  לעבר 
הפרות. אנו מתחילים, מחוץ למרחב הבריחה של הפרה 
הראשונה ואז נכנסים לתוכו מקו הכתף שלה ומתקדמים 

נגד כוון התנועה שלה ושל שאר הפרות שאחריה. 
אחריה,  הבאה  הפרה  הכתף של  קו  את  שנעבור  ברגע 
גם היא תתקדם קדימה וקצב ההליכה של הפרות יהיה 
אנחנו  בטור,  האחרונה  לפרה  שהגענו  אחרי  יותר.  מהיר 
ויוצאים ממרחב הבריחה, חוזרים בחזרה אל  מתרחקים 
תחילת הטור ושוב נכנסים למרחב הבריחה מקו הכתף, 

נגד כוון התנועה וכו'. 
אל  החצר  מתוך  פרות  בהובלת  גם  יעילה  זו  שיטה 
בתוך  וגם  וממנו  המכון  אל  ההולכה  בשבילי  גם  המכון, 

מכון החליבה עצמו.

מכון החליבה וחצר ההמתנה
לקדם  נאלצים  שהחולבים  רואה  אני  מקרים,  בהרבה 
פרות במכון החליבה, שלא רוצות להתקדם לסוף הטור 
במכון, או לא רוצות להיכנס למכון מתוך חצר ההמתנה, 

בשיטות של הפעלת כוח.  
פרות  לקדם  ניתן  מרחבית,  מאפשר  המכון  מבנה  אם 

בתוך המכון בעזרת הליכה נגד כוון ההתקדמות שלהן. 
ברגע שהפרה הראשונה מתחילה להיכנס לתוך המכון, 
נכנסים למרחב הבריחה שלה בקו הכתף והולכים נגד כוון 

התנועה שלה ושל הפרה שאחריה וכן הלאה. 
להן  גורם  הפרות,  של  התנועה  כוון  נגד  שלנו,  התנועה 
האחרונה  לפרה  שהגענו  אחרי  קדימה.  מהר  יותר  ללכת 
על  חוזרים  ואז  הטור  לתחילת  חוזרים  מתרחקים,  אנחנו 
על  ונחזור  נסתובב  הטור,  לסוף  נגיע  אם  הפעולה.  אותה 
עקבותינו לכוון תחילת הטור, אנחנו נאט את קצב ההליכה 
ממרחב  ולצאת  להתרחק  חשוב  מאוד  לכן,  הפרות.  של 
מחדש.  ולהתחיל  הטור  לתחילת  לחזור  אז  ורק  הבריחה 
כמובן, שזה דורש שיהיה קשר עין של הפרה אתנו, אחרת 
היא לא תראה את התנועה שלנו כלפיה והיא לא תזוז. זה 
ואפילו  עובד  זה  אבל  מציאותי,  ולא  מצחיק  נשמע  אולי 

יפה, וחוסך מאתנו ומהפרות את הפעלת הכוח המיותרת.
 מימין – מרחב הבריחה. כניסה אליו תייצר תנועה ויציאה ממנו תפסיק

 את התנועה

מימין- כניסה למרחב הבריחה מאחורי קו הכתף מייצרת לחץ והפרה 

תנוע קדימה. משמאל – כניסה למרחב הבריחה לפני קו הכתף מייצרת 

לחץ והפרה תנוע אחורה
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חצר  מתוך  המכון  לתוך  להיכנס  רוצות  לא  כשפרות 
ההמתנה יכולות להיות לכך כמה סיבות:

בחצר  מדי  גבוה  לחץ  מפעילים  אנו   - צפיפות  א. 
ההמתנה על ידי יצירת צפיפות גבוהה של פרות לשטח 
נתון. בהקטנת החצר בעזרת ה"כלב" או כשיש יותר מדי 

פרות על שטח נתון, זה גורם למספר קשיים לפרות:
מי  יודעות  והן  הקבוצה  בתוך  פנימי  סדר  יש  לפרות   .1
)על ההרכב החברתי  צד  ולאיזה  למכון  קודם  נכנסת 
של הפרות נדון במאמר הבא(. כשאנו מפעילים לחץ, 
אנחנו לא נותנים לפרות את הכמה שניות האלה לבחור 
מי נכנסת קודם ובכך מייצרים חוסר שקט בקבוצה. 
שהפרות  נראה  שניות  כמה  נחכה  רק  אם  לעתים, 

תכנסנה לבד למכון בסדר שלהן.
לראות את הקרקע - יצירת צפיפות ולחץ לא מאפשרים   .2
הן  שעליה  הקרקע  את  שצריך  כמו  לראות  לפרות 
בכניסה  בקבוצה  ולחץ  בלגן  מייצר  גם  וזה  דורכות 

למכון. 
כפי שלמדנו, פרה צריכה להוריד את הראש שלה כדי 
לראות מה יש לפניה ועל מה היא הולכת לדרוך. שדה 
הראייה האופקי שלה מאוד צר ולכן, כדי לראות את 
הקרקע היא צריכה להיעצר לרגע ולהוריד את הראש. 
כשאנו מקדמים פרות בצפיפות גבוהה זה לא מאפשר 

את הכמה שניות של ההתפקסות שהפרה צריכה.

ב. זיכרון - פרות מסויימות לא רוצות להיכנס לעמדה 
עברו  הן  זמן,  באיזשהו  כיוון שכנראה,  במכון,  מסויימת 
העמדה  את  זוכרות  והן  הזו  בעמדה  נעימה  לא  חוויה 
כמקום לא חיובי. במקום להתעקש עם הפרה המסוימת 
שלא רוצה להיחלב בעמדה הזו, אפשר להכניס לשם פרה 
אחרת או לא להכניס אותה בכלל לצד הזה, שבו נמצאת 

העמדה הבעייתית מבחינתה.

ויש  מאוד  מפותח  הפרות  הריח של  חוש   - ריח  ג. 
יכולת להריח חומרים בהפרשות של פרות אחרות,  להן 
המשמשים כסימני אזהרה. יכול להיות, שלעתים, פרות 
נעצרות ולא רוצות להתקדם לעבר המכון, כי הצטברו שם 
שנלחצו  אחרות  פרות  של  מההפרשות  מלחיצים  ריחות 
להוריד את העומס של  מים אמורה  עם  במכון. שטיפה 

הריח ולהוביל לתנועה מחודשת.

שפוגשת  מבכירה,  פרה  מבחינת    - מבכירות  ד. 
לאחר  מיד  בחייה,  הראשונה  בפעם  החליבה  מכון  את 
מלחיץ.  מאוד  מעמד  זהו  הראשונה,  בפעם  שהמליטה 
אנו  אם  אך  מפותחת,  מאוד  למידה  יכולת  יש  לפרות 
מפגישים אותן עם המכון בפעם הראשונה, לוקח להן זמן 

להבין מה רוצים מהן. 
הובלת  לתרגול  אדם  כוח  שמקצים  רפתנים  ישנם 
כדי  לפני ההמלטה,  והחוצה ממנו  המבכירות אל המכון 
שהמכון יהיה מקום מוכר בעבורן אחרי שהן ממליטות, 

כדי למנוע מאבקים עתידיים. 
נקודה לחשיבה: בזמן תרגול הכנסת והוצאת המבכירות 
יחרט  שהמכון  כדי  תערובת  לפזר  ניתן  ומהמכון,  אל 
בזכרונן כמקום חיובי, אשר תרצנה לחזור אליו בעתיד. 
כדי  במכון,  אישיות  שקתות  הציבו  שבהן  רפתות  ישנן 
שהפרות תוכלנה לשתות בזמן החליבה, ואם נסתכל על 
בזמן  אוכלות  שהעזים  נראה  הצאן,  של  החליבה  מכוני 

החליבה ולרוב נוהרות אל עמדות החליבה. 

חצר  אל  והיציאה  הכניסה  תכנון   – ממשק  ה. 
ליצירת  קריטי  הוא  ממנו  וביציאה  המכון  ואל  ההמתנה 

תנועה זורמת בזמן החליבה. 

יצירת תנועה על ידי כניסה למרחב הבריחה באזור קו הכתף )1(, הליכה נגד כוון התנועה )2( ובסוף התרחקות ויציאה מהמרחב )3( ואז שוב מההתחלה
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תגובות רפתנים

בתוך  פרות  לקדם  כדי  לעיל  נוכל להשתמש בשיטות 
המכון עצמו וגם מתוך חצר ההמתנה לתוך המכון, מבלי 
רפתנים  הרבה  של  הראשונית  התגובה  כוח.  להפעיל 
שעברו את ההדרכה היא: "זה יקח לי שעות להביא ככה 
את הפרות" - אני מהנהנת בהבנה ומבקשת מהם להתאזר 
בסבלנות, עד שנגיע לחלק המעשי, בסוף ההדרכה, שבו 

אנו מביאים את הפרות ביחד בעזרת השיטות שנלמדו. 
את  רואה  אני  קבוצה,  ומביאים  לחצר  מגיעים  כשאנו 
השינוי בתפיסה המחשבתית של הרפתנים וכשהם בעצמם 

רואים שזה עובד, אז כולם מרוצים. 
שאלה נוספת שנשאלת הרבה היא: "אבל אם אני אביא 
את הפרות בשיטות שלי )צעקות/מחיאות כפיים( הפרות 
שיטה?"  להחליף  למה  אז  עובד  וזה  יותר  מהר  יגיעו 
אחרת  שומעות  הפרות  הרי  המחיר?  מה  היא:  התשובה 
לגמרי מאיך שאנחנו שומעים ומתנהלות בצורה מבוהלת 
יחסית, כך שאם מביאים את הפרות בשיטות האלה, כן, 

נכון, הפרות תלכנה למכון, אבל מה המחיר? 

לחץ משמעותו פחות חלב - אם אנחנו מביאים את הפרות 
בלחץ הן יגיעו למכון פחות רגועות. החשבון מאוד פשוט: 
כשאנו מלחיצים פרה, רמות הקורטיזול )הורמון המופרש 
השפעה  יש  לקורטיזול  עולות,  שלה  בדם  לחץ(  בעת 
שלילית על ייצור הורמון הפרולקטין האחראי על ייצור 
החלב, כך שאם רמתו בדם יורדת – הפרות תתנה פחות 
יגיעו למכון עם הפעלת כוח או  חלב. כך או כך, הפרות 
ואנחנו  שהן  המחיר  מה  היא  השאלה  כח,  הפעלת  ללא 
השיקול  זה  לחוצות.  למכון  מגיעות  כשהן  משלמים 

שצריך להנחות אותנו. 

תוצאות מחקרים אשר השוו בין רפתות אשר מובילות 
את הפרות עם אמצעי כח )כגון צעקות(, לעומת רפתות 
שמיישמות את שיטות ההובלה המפורטות לעיל, הראו 
ברפתות  המכון  אל  מהחצר  פרות  להביא  הלוקח  שהזמן 
המיישמות את השיטות הוא, משמעותית קצר יותר, מאשר 
מתחילים  כשאנו  וצעקות.  במקלות  המשתמשות  ברפתות 
לייצר לחץ בקבוצה נדמה לנו שהפרות מתקדמות מאוד 
ומספיק  נתונה ללחץ  היא, שהקבוצה  מהר, אבל האמת 
שפרה אחת תסתובב אחורה ותתחיל להלחיץ את הפרות 
הקבוצה  את  להביא  זמן  יותר  הרבה  לנו  ייקח  שלידה, 

למכון.

שיפורים ממשקיים 
שחי  החיים  בבעל  בהתחשב  הרפת,  של  נכון  תכנון 
ולשיפור הרווחה.  זורמת  ליצירת תנועה  בו, הוא קריטי 
הקשורים  ההתנהגות  ובדפוסי  בחושים  נתחשב  לא  אם 
לתנועה של הפרה, נאלץ להתמודד עם מצבים בעיתיים 
מיותר  כוח  יביאו להפעלת  יומיומיים, שבסופו של דבר 
שנאלץ  הצוות,  אצל  תסכול  ויצירת  החיים  בעל  כלפי 
בכל  או  שקילה  בכל  חליבה,   בכל  הפרות  עם  להאבק 
עלייה למשאית. כמובן, שהעדיפות היא לתכנן מראש את 

הדברים האלה לפני בניית הרפת, אבל ברור לכל, שעלינו 
למצא פתרונות במצב הקיים ללא עלויות גדולות מדי. 

פשוטים שניתן  שינויים ממשקיים  כמה  בפניכם  אציג 
ליישם בעלויות מנימליות אשר יכולים להפוך את העבודה 

השוטפת לנעימה יותר בעבור הפרה ובעבור הרפתן.
אינו  יעילה  לא  בצורה  שתוכננה  רפת  מבנה  שיפור 
סיבות  שלוש  קיימות  לרוב  אפשרית.  בלתי  משימה 

בסיסיות הגורמות לבעיות בתנועת הפרות:
הסחות דעת של הסביבה העלולות לגרום להאטה או   .1

עצירה של התנועה.
צפיפות  יצירת  כגון  יעילות,  לא  פרות  ניהוג  שיטות   .2

בחצרות עם יותר מדי פרות.
מערך לקוי של שבילים, חצרות והמעברים ביניהם.  .3

הנחיות יסוד:
יותר  טוב  עובדים  עגולה  המתנה  וחצר  מעוקל  שביל 

מאשר תכנון של קו ישר מכמה סיבות:
זה  מעלות(,   180( מעוקל  למסלול  נכנסות  כשהפרות  א. 
באו,  הן  ממנו  למקום  חוזרות  שהן  תחושה  להן  נותן 

ולכן התנועה תהיה זורמת יותר.
הצורה המעוקלת גורמת לכך שהפרות לא רואות את  ב. 
יהיו  לא  וכך  העיקול  בקצה  הנמצאים  הצוות  אנשי 

הסחות דעת או האטות.
צורת מבנה זו מסתמכת על התנהגות הסיבוב הטבעית  ג. 

של חיות עדר. 

זוויות במעברים:
 הרפת בנויה מחצרות ושבילים והמעבר ביניהם. נקודה 
שצריכה להנחות אותנו היא ליצור זוויות קהות בפניות. 
כאשר אנו יוצרים זוויות של 90 מעלות במעבר בין שביל 
לחצר המתנה למשל, אנו יוצרים פינה. הפינה היא המקום 
הראשון שהפרות תלכנה אליו ולהוציא אותן משם יהיה 
לא פשוט. אם מראש נמנע את הפינה יהיה קל יותר לכוון 
אותן למקום הרצוי. אם קיימות פינות כאלו ברפת, עלינו 
או  גדר  הוספת  בעזרת  יותר,  עגולה  פנייה  ליצור  לנסות 

סגירת שערים.

אם יש פינה בדרך משביל ההולכה אל החצר, יש לנסות לייצר זווית 

קהה יותר )קו אדום( המונעת את הפינה ועצירת התנועה באזור זה 
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 Side walls קירות צד
רחב  הוא  הפרות  של  האופקי  הראייה  ששדה  למדנו 
קולטות  הן  הולכה  בשביל  הולכות  כשפרות  כך  ביותר, 
את כל מה שמתרחש סביבן וזה גורם להן להסחות דעת. 
בקצב  האטה  מזהים  אתם  שבהם  מסוימים,  באזורים 
ההליכה של הפרות, מומלץ לסגור את צדי השביל בחומר 
אטום שאינו מייצר תנועה או רעש מעל לגובה הראש של 
זו מונעת את הסחות הדעת  )פח/ברזנט(. פעולה  הפרות 
השביל  שבקצה  האור  את  רואות  והפרות  הסביבתיות 
ורוצות ללכת לשם. זה יכול לשמש אותנו בכמה נקודות 

חשובות:

שביל המוליך למשקל. א. 
שביל המוליך לרמפה של המשאית. ב. 

שביל בדרך לאמבטיית הטיפול לצליעות. ג. 

אורך שביל ופתיחת פנייה חדשה  
ביציאה מחצר רחבה אל שביל הולכה, ישנה חשיבות 
אם  פנייה.  ליצור  נבחר  שבו  לשביל  החצר,  בין  לאורך 
ניצור פנייה חדה מיד אחרי שהפרות עוברות מאזור רחב 
לאזור צר, הפרות עלולות לסרב להיכנס כי זה נראה להן 
כמבוי סתום. פרות צריכות לראות מינימום אורך גוף של 

3 פרות קדימה לפני שפותחים פנייה חדשה.

תרגול מעשי בשטח
קשה יותר להסביר את הטכניקות הללו בכתב או בעל 
פה, מאשר להעביר אותן בשטח בזמן אמת. השלב האחרון 
בהדרכה של "רפתנות מודעת" הוא יציאה לשטח, תרגול 
ויישום החומר הנלמד עם הצוות -  אין חכם כבעל ניסיון, 
ואחרי תרגול עם צוותי הרפתות השונות שבהן הדרכתי, 
הללו  בשיטות  פרות  להוביל  אפשרי  שזה  יודעת  אני 
הבדל  לעשות  יכולים  בהחלט  הממשקיים,  והשיפורים 

גדול בעבודה השוטפת ברפת. 

עקרונות  של  מצומצמת  סקירה  נתתי  זה  במאמר 
בנושא  להרחיב  ההזדמנות  ניתנת  בהדרכה  בסיסיים, 

ולחשוב על פתרונות ספציפיים לרפת המסויימת.

נשמח להגיע אליכם לרפת ולתרגל את כל מה שנכתב 
פה במאמר בפועל ולהביא לשינוי ברווחה אצלכם. 

להזמנת הדרכה:
MDfarming.com, mooodaat@gmail.com

חלק מהתמונות במאמר זה לקוחות מהאתר של טמפל 
MLA meat and livestock Australia –גרנדין ומה

דוגמה לביטול פינה )קוים צהובים( 

והפיכתה לזווית קהה ע"י סגירת שער 

והוספת גדר )חצים ירוקים( 

פתיחת זווית במעבר מאזור רחב לצר. עלינו לפתוח את הזווית רק 

במינימום מרחק אורך גוף של 3 פרות, כדי שזה לא ייראה לפרות 

כמבוי סתום והן תיעצרנה 


