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מה את חשה? 

על עולם החושים של הפרות

האם אתם מוווודעים לדרך שבה הפרה חשה ותופסת את 
העולם סביבה? 

“רפתנות מודעת” מאירה עוד פרק והפעם, על עולם 
החושים של הפרה

חשיבות ההכרה בעולם החושים של הפרה
הפרה ברפת שלנו, מבויתת מזה עשרות אלפי שנים 
והיא חיה שמוגדרת כחיה נטרפת ולכן החושים שלה 
בחלק  נעסוק  זו  בכתבה  לכך.  ומותאמים  מוכוונים 
בין  הקשר  את  נבין  וריח,  שמיעה  ראייה,  מהחושים: 
וננסה  נטרפת,  כחיה  הפרה,  למציאות  החוש  תפקודי 
להסיק מסקנות לגבי ההתנהלות שלנו ברפת, בהתאם 
אנו מכסים את שאר החושים:  הנ”ל. בהדרכות  לידע 

מגע )ותחושת כאב( וטעם.
הפרה,  של  החושים  עולם  בהכרת  חשיבות  קיימת 
בכדי לייצר סביבה נוחה יותר בעבורה ובכך, להפחית 
את רמת הסטרס שלה. כשנבין איך הפרה חווה ותופסת 
את  להתאים  נוכל  שלה,  החושים  דרך  העולם,  את 
הממשק ושיטות העבודה שלנו ברפת, בהתאם. הבנת 
התנהגות הפרה תאפשר ניהוג קל שלה, תפחית סטרס 

ותשפר את בטיחות הרפתן ורווחת הפרה.

חוש הראייה
שדה הראייה - נחזור לעניין החיה הנטרפת. להבדיל 
ממוקמות  העיניים  שאצלם  טורפים,  חיים  מבעלי 
העיניים  נטרפים  חיים  בעלי  אצל  הראש,  בקדמת 
ממוקמות בצדי הראש. דבר זה מאפשר לבעל החיים 
לקלוט  יכול  הוא  וכך  מאוד  רחב  ראייה  שדה  הנטרף 

רווחת בעלי חיים...

נקודה סביבו  את הטורף שעלול להופיע, כמעט מכל 
הוא  העיניים  של  הזה  במיקום  החיסרון  יותר.  מהר 
בראייה  יחסית.  המצומצם  הבניקולרי  הראייה  שדה 
בניקולרית משתתפות שתי העיניים ביחד וכך מתקבלת 
ראיית עומק. לבעל החיים הטורף שדה ראיית העומק 

רחב יותר ומאפשר לו להתמקד בטרף.
מורידה את ראשה אל המרעה  פרה שרועה בשדה, 
על  להתמקד  יכולות  עיניה  הזו,  בזווית  לאכול.  כדי 
את  לסרוק  ובמקביל,  העומק  ראיית  בעזרת  האוכל 

הסביבה ולחפש את הטורף באופק. 
מאוד,  רחב  הנו  הפרה  של  הראייה  ששדה  למרות 
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 מת כשטח המוגדרים אזורים קיימים, מאוד רחב הנו הפרה של הראייה ששדה למרות
 קדימה מופנה, מורם פרה של כשראשה. לראות מצליחה אינה הפרה בהםש ,מבחינתה

 ומתחת המצח מעל, מאחוריה - מת שטח אזורי שלושה קיימים, ישר מסתכלות ועיניה
 ,מורם כשהראש ,הליכה בזמן ,מצומצמת עומק ראיית עם מת שטח של שילוב. לאף

 להאט צריכה הפרה ,הקרקע ברמת ,כראוי לראות בכדי. מוגבלת ראייה לתוצאת מביא
 מכשול יש ואם ,דורכת היא מה על, הולכת היא לאן לראות כדי הראש את ולהוריד

 הראש את מורידות פרות ,פעמים הרבה ,רואים אנו שבה התופעה את מסביר זה. בדרך
  .שלהן ההליכה במסלול ,מוכרים לא אובייקטים על להסתכל כדי ונעצרות

 בזמן ,דעת להסחות לה לגרום עלול הפרה של הרחב הראייה שדה – ברפת השפעות
 לסגור מומלץ ,התנועה של האטה למנוע בכדי .ולהפך החליבה מכון אל מהחצר ההולכה

 לא ועצירות דעת הסחות למנוע בכדי ,)מתנועע לא (אטום חומר עם השביל צדי את
 כל הוא הפרה מבחינת מכשול, בדרך מכשולים כשאין מתאפשרת רציפה תנועה. רצויות

. 'וכו וטרינר של בדיקה כפפת, טיקספל כוס, צינור כגון שלה ההליכה מסלול על דבר
 כי קשה לה למקם ,חשוב להבין שלפרה לוקח יותר זמן להגיב למראות וקולות חדשים

  .ממנו הוא מגיעשאת הראייה ואת השמיעה למקור 

  

  

  

 חיה של רחב ראייה שדה משמאל. נטרף לעומת טורף חיים בבעל ראייה שדה: 1 איור 
 לחיות ביחס קטן מת ושטח הצרה) בניקולרית (העומק לראיית לב שימו. נטרפת

  . מימין טורפות

  

  צבעים ראיית

? האדומים לגוונים במיוחד רגישה היא אולי או? לבן-שחור רואה שפרה נכון זה האם
 בבדיקת שימוש י"ע ,פרות אצל הצבעים ראיית את בדקו אשר שונים מחקרים קיימים

 התגובה את מקליטים ,זו בבדיקה. ERG – Electroretinographyרטינוגרפיה-אלקטרו

30

 איור 1: שדה ראייה בבעל חיים טורף לעומת נטרף. 
משמאל שדה ראייה רחב של חיה נטרפת. שימו לב 
לראיית העומק )בניקולרית( הצרה ושטח מת קטן 

ביחס לחיות טורפות מימין. 
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קיימים אזורים המוגדרים כשטח מת מבחינתה, שבהם 
הפרה אינה מצליחה לראות. כשראשה של פרה מורם, 
מופנה קדימה ועיניה מסתכלות ישר, קיימים שלושה 
אזורי שטח מת - מאחוריה, מעל המצח ומתחת לאף. 
מצומצמת,  עומק  ראיית  עם  מת  שטח  של  שילוב 
ראייה  לתוצאת  מביא  מורם,  כשהראש  הליכה,  בזמן 

מוגבלת. 

צריכה  הפרה  הקרקע,  ברמת  כראוי,  לראות  בכדי 
להאט ולהוריד את הראש כדי לראות לאן היא הולכת, 
על מה היא דורכת, ואם יש מכשול בדרך. זה מסביר את 
התופעה שבה אנו רואים, הרבה פעמים, פרות מורידות 
ונעצרות כדי להסתכל על אובייקטים לא  את הראש 

מוכרים, במסלול ההליכה שלהן.
השפעות ברפת – שדה הראייה הרחב של הפרה עלול 
לגרום לה להסחות דעת, בזמן ההולכה מהחצר אל מכון 
החליבה ולהפך. בכדי למנוע האטה של התנועה, מומלץ 
לסגור את צדי השביל עם חומר אטום )לא מתנועע(, 

בכדי למנוע הסחות דעת ועצירות לא רצויות.
בדרך,  מכשולים  כשאין  מתאפשרת  רציפה  תנועה 
מכשול מבחינת הפרה הוא כל דבר על מסלול ההליכה 
שלה כגון צינור, כוס פלסטיק, כפפת בדיקה של וטרינר 
וכו’. חשוב להבין שלפרה לוקח יותר זמן להגיב למראות 
ולקולות חדשים, כי קשה לה למקם את הראייה ואת 

השמיעה למקור שממנו הוא מגיע.

ראיית צבעים
היא  אולי  או  רואה שחור-לבן?  נכון שפרה  זה  האם 
מחקרים  קיימים  האדומים?  לגוונים  במיוחד  רגישה 
פרות,  אצל  הצבעים  ראיית  את  בדקו  אשר  שונים 
 ERG –אלקטרו-רטינוגרפיה בבדיקת  שימוש  ע”י 
את  מקליטים  זו,  בבדיקה   .Electroretinography
שונים.  אור  לגירויי  הרשתית  של  החשמלית  התגובה 
הרשתית היא שכבת התאים הפנימית של העין והיא 
רגישה לאור. האור שנכנס דרך האישון ופוגע ברשתית 
מתחילה  ברשתית  האור  פגיעת  תמונה.  עליה  יוצר 
שגורמות  וחשמליות,  כימיות  פעולות  של  שרשרת 
למרכזי  נשלחים   דבר  של  שבסופו  עצביים,  לאותות 
ראייה שונים במוח דרך עצב הראייה. שכבה אחת של 
אור(  )קולטני  מפוטו-רצפטורים  מורכבת  הרשתית 
הנקראים קנים ומדוכים. המדוכים אחראיים על ראיית 
יום, ראיית צבעים וחדות ראייה, והקנים אחראיים על 
ראיית לילה ואיתור תנועה. לפרות יש כמות משמעותית 
גדולה יותר של קנים מאשר מדוכים ולכן ראיית הלילה 

שלהן טובה והן מאוד רגישות לתנועה. בחלקו החיצוני 
פוטו- שנקרא  אזור  יש  הללו  הפוטו-רצפטורים  של 
פיגמנט והוא קולט אורכי גל שונים, שבסופו של דבר, 

קובעים אלו צבעים בעל החיים יראה. 

שנראה  הגוונים,  ומספר  הצבעים  ראיית  עושר 
מוכתב ע”י מספר הפוטו-פיגמנטים והחפיפה ביניהם. 
הפוטו-פיגמנטים  שלושת  את  יש  החיים  לבעל  אם 
שקולטים אורכי גל של כחול, אדום וירוק, הוא יוכל 
לראות את כל סקלת הצבעים שאנו מכירים על גווניה. 
לפרות יש פוטו-פיגמנטים שקולטים שני אורכי גל – 
כחול וירוק. עובדה זו, בסופו של דבר, מציגה מציאות 
של גווני כחול וירוק )עם רגישות מוגברת לגווני צהוב, 

ירוק, סגול וכחול( ללא הגוונים האדומים.
המסקנה הפשוטה היא, שפרות לא רואות אדום ולא 
מבחינות בגווני האדום. אובייקט אדום על גווניו ייראה 

לפרה כמשהו אפרפר. 

תמונות אלו מדגימות את ההבדל בין נקודת המבט 
הראייה.  חוש  מבחינת  האדם  בני  של  לזו  הפרתית 
נקודת  רואה.  התמונות מתארות את מה שעין שמאל 
המבט הפרתית נותנת שדה ראייה אופקי רחב יותר, אך 
שדה הראייה האנכי מצומצם. בעבור הפרה מתקבלת 
האדום  הדלי  הצבעים,  ומבחינת  חדה  פחות  תמונה 
מתקבל בעין הפרה כאפור ובגלל שדה הראייה האנכי 
)מימין  השניים  מתוך  אחד  דלי  רק  רואה  היא  הצר 

למטה(.

כשנבין איך הפרה חווה ותופסת את 
העולם, דרך החושים שלה, נוכל להתאים 

את הממשק ושיטות העבודה שלנו 
ברפת, בהתאם

 של הפנימית התאים שכבת היא הרשתית. שונים אור לגירויי הרשתית של החשמלית
. תמונה עליה יוצר ברשתית ופוגע האישון דרך שנכנס האור. לאור רגישה והיא העין

 גורמותש ,וחשמליות כימיות פעולות של שרשרת מתחילה ברשתית האור פגיעת
 עצב דרך במוח שונים ראייה למרכזי  נשלחים דבר של שבסופו ,עצביים לאותות
 הנקראים) אור קולטני (רצפטורים-מפוטו מורכבת הרשתית של אחת שכבה. הראייה

 הקניםו ,ראייה וחדות צבעים ראיית, יום ראיית על אחראיים המדוכים. ומדוכים קנים
 של יותר גדולה משמעותית כמות יש לפרות. תנועה ואיתור לילה ראיית על אחראיים

 בחלקו. לתנועה רגישות מאוד והן טובה שלהן הלילה ראיית ולכן מדוכים מאשר קנים
 גל אורכי קולט והוא פיגמנט-פוטו שנקרא אזור יש הללו רצפטורים-הפוטו של החיצוני

  . יראה החיים בעל צבעים אלו קובעים ,דבר של שבסופו ,שונים

 פיגמנטים-הפוטו מספר י"ע מוכתב שנראה ,הגוונים ומספר הצבעים ראיית עושר
 גל אורכי שקולטים פיגמנטים-הפוטו שלושת את יש החיים לבעל אם. ביניהם והחפיפה

. גווניה על מכירים שאנו הצבעים סקלת כל את לראות יוכל הוא ,וירוק אדום, כחול של
 של בסופו ,זו עובדה. וירוק כחול – גל אורכי שני שקולטים פיגמנטים-פוטו יש לפרות

 סגול ,ירוק ,צהוב לגווני מוגברת רגישות עם (וירוק כחול גווני של מציאות מציגה ,דבר
 ולא אדום רואות לא פרותש ,היא הפשוטה המסקנה. האדומים הגוונים ללא) כחולו

  . אפרפר כמשהו לפרה ייראה גווניו על אדום אובייקט. האדום בגווני מבחינות

  זה במקום התמונות את לשלב

  "אנושית "מבט נקודת: 1 תמונה

    

  "פרתית "מבט נקודת: 2 תמונה

 

 מבחינת האדם בני של ולז הפרתית המבט נקודת בין ההבדל את מדגימות אלו תמונות
 הפרתית המבט נקודת. רואה שמאל שעין מה את מתארות התמונות. הראייה חוש

 הפרה עבורב. מצומצם האנכי הראייה שדה אך, יותר רחב אופקי ראייה שדה נותנת
 כאפור הפרה בעין מתקבל האדום הדלי ,הצבעים ומבחינת חדה פחות תמונה מתקבלת

  . השניים מתוך אחד דלי רק רואה היא הצר האנכי הראייה שדה ובגלל

  

  

  

  וצל אור מעברי

 אם. שונים באזורים וצל אור מעברי יוצרות האור קרני ,היום במהלך ,שלנו ברפת
 בהתאם משתנה למכון בכניסה התאורה איך תבחינו פתאום ,הללו לשינויים לב תשימו
 בשבילי ,בנוסף. חשוכה ובאחרת מוארת היא אחת חליבה כשבמשמרת ,היום לשעות

 של הברזלים בין ,האור קרני מחדירת הנוצרים וצל אור במעברי להבחין ניתן ההולכה
 בשל? כמונו האלה המעברים את רואה הפרה האם ונשאל נשוב כעת. הגדרות

 קנים של יותר גבוהה יחס שמכילה ,הפרות של ברשתית רצפטורים-הפוטו אוכלוסיית
 ,ולכן ביותר חדים כמעברים נראים הפרות עבורב והצל האור מעברי ,מדוכים מאשר
 והיציאה ובכניסה ההובלה בשבילי התאורה. כמדרגה אפילו או כמכשול עבורןב נראים

 מעברי עם אזורים, האפשר ככל, לצמצם לנסות עלינו - אחידה להיות צריכה, מהמכון
 לאזור עמומה  בצורה שמואר מאזור לנוע נטייה יש לפרות כי מראים מחקרים. וצל אור

  .לעיניהן ישירות מכוון אינו האור שמקור בתנאי ,יותר בהירה בצורה המואר

  

תמונה 1: נקודת מבט “אנושית”

תמונה 2: נקודת מבט “פרתית”
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מעברי אור וצל
ברפת שלנו, במהלך היום, קרני האור יוצרות מעברי 
לשינויים  לב  תשימו  אם  שונים.  באזורים  וצל  אור 
למכון  בכניסה  התאורה  איך  תבחינו  פתאום  הללו, 
חליבה  היום, כשבמשמרת  לשעות  בהתאם  משתנה 
בשבילי  בנוסף,  חשוכה.  ובאחרת  מוארת  היא  אחת 
הנוצרים  וצל  אור  במעברי  להבחין  ניתן  ההולכה 
מחדירת קרני האור, בין הברזלים של הגדרות. כעת 
ונשאל האם הפרה רואה את המעברים האלה  נשוב 
כמונו? בשל אוכלוסיית הפוטו-רצפטורים ברשתית 
קנים  של  יותר  גבוהה  יחס  שמכילה  הפרות,  של 
הפרות  בעבור  והצל  האור  מעברי  מדוכים,  מאשר 
בעבורן  נראים  ולכן,  ביותר  חדים  כמעברים  נראים 
בשבילי  התאורה  כמדרגה.  אפילו  או  כמכשול 
להיות  צריכה  מהמכון,  והיציאה  ובכניסה  ההובלה 
אחידה - עלינו לנסות לצמצם, ככל האפשר, אזורים 
יש  לפרות  כי  מראים  מחקרים  וצל.  אור  מעברי  עם 
לאזור  עמומה  בצורה   שמואר  מאזור  לנוע  נטייה 
המואר בצורה בהירה יותר, בתנאי שמקור האור אינו 

מכוון ישירות לעיניהן.

חדות ראייה

ברשתית:  תאים  סוגי  שני  ע”י  נקבעת  ראייה  חדות 
מדוכים ותאי גנגיליון. תאי הגנגיליון הם סוג של תא עצב 
המקבל מידע חזותי מהמדוכים ומעבירים אותו הלאה 

הראייה,  מוקד  שנקרא  אזור  יש  ברשתית  המוח.  אל 
המדוכים  ריכוז  נמצא  ובו  הראייה  חדות  על  שאחראי 
הגדול ביותר הנותן את מרב הרזולוציה. במוקד הראייה 
של הפרות יש ריכוז, נמוך משמעותית, של מדוכים ותאי 
הראייה  חדות  זו  ומסיבה  אדם,  לבני  יחסית  גנגיליון, 

שלהן, לעומת שלנו, היא הרבה פחות טובה. 

העיניים,  רופא  אצל  ראייה  לבדיקת  הולכים  כשאנו 
אנו מתבקשים לקרוא את האותיות המוצגות על הלוח 
שבה  ראייה  היא   6/6 ראיית  מהלוח.  מסויים  במרחק 
את  לקרא  מצליחים  אנו  מהלוח,  מטר   6 של  ממרחק 
האותיות שעליו. כשנשווה בין פרה לבן אדם, הראייה 
של הפרה היא 6/12 כלומר, כבני אדם, אנחנו יכולים 
אבל  האותיות,  את  ולראות  מהלוח  מטר   12 לעמוד 
הפרה תצטרך להתקרב עד למרחק של 6 מטר מהלוח 
שחד  מה   – המסקנה  רזולוציה.  באותה  לראות  כדי 

עבורנו יכול להיות מטושטש בעבור הפרות.

  

 על שלהן להקרנה הגורם אור קרני חדירת עם הולכה שביל – וצל אור שינויי: 3 תמונה
 של ולעצירה בהליכה להאטה לגרום שעלולים ,ומוצלים מוארים ולאזורים האדמה
  .  הפרות

  

  

  ראייה חדות

 הגנגיליון תאי. גנגיליון ותאי מדוכים: ברשתית תאים סוגי שני י"ע נקבעת ראייה חדות
. המוח אל הלאה אותו ומעבירים מהמדוכים חזותי מידע המקבל עצב תא של סוג הם

 ריכוז נמצא ובו הראייה חדות על אחראיש ,הראייה מוקד שנקרא אזור יש ברשתית
 ,ריכוז יש הפרות של הראייה במוקד. הרזולוציה מרב את הנותן ביותר הגדול המדוכים

 הראייה חדות זו ומסיבה ,אדם לבני יחסית ,גנגיליון ותאי מדוכים של ,משמעותית נמוך
  . טובה פחות הרבה היא ,שלנו לעומת ,שלהן

 האותיות את אולקר מתבקשים אנו ,העיניים רופא אצל ראייה לבדיקת הולכים כשאנו
 6 של ממרחק שבה ראייה היא 6/6 ראיית. מהלוח מסויים במרחק הלוח על המוצגות

תמונה 3: שינויי אור וצל – שביל הולכה עם חדירת 
קרני אור הגורם להקרנה שלהן על האדמה 

ולאזורים מוארים ומוצלים, שעלולים לגרום להאטה 
בהליכה ולעצירה של הפרות.  

כניסה לחצר ההמתנה ברפת גבת - לריפוד הגומי 
תפקיד כפול, גם מניעת החלקה של הפרות במדרון 
וגם יצירת מעבר אור וצל הדרגתי, יותר בין השביל 

המואר לחצר החשוכה יותר. 

, אדם לבן פרה בין כשנשווה. שעליו האותיות את לקרא מצליחים אנו ,מהלוח מטר
 מהלוח מטר 12 לעמוד יכולים אנחנו ,אדם בניכ ,כלומר 6/12 היא הפרה של הראייה
 כדי מהלוח מטר 6 של למרחק עד להתקרב תצטרך הפרה אבל, האותיות את ולראות
 עבורב מטושטש להיות יכול עבורנו שחד מה – המסקנה. רזולוציה באותה לראות
  .הפרות

  

  .הפרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, אדם לבן פרה בין כשנשווה. שעליו האותיות את לקרא מצליחים אנו ,מהלוח מטר
 מהלוח מטר 12 לעמוד יכולים אנחנו ,אדם בניכ ,כלומר 6/12 היא הפרה של הראייה
 כדי מהלוח מטר 6 של למרחק עד להתקרב תצטרך הפרה אבל, האותיות את ולראות
 עבורב מטושטש להיות יכול עבורנו שחד מה – המסקנה. רזולוציה באותה לראות
  .הפרות

  

  .הפרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כשראשה של פרה מורם, מופנה קדימה 
ועיניה מסתכלות ישר, קיימים שלושה 

אזורי שטח מת - מאחוריה, מעל המצח 
ומתחת לאף
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רגישות לתנועה

לתנועה  רגישים  שברשתית  שהקנים  הזכרנו,  כבר 
והבנו שאוכלוסייה זו אצל הפרה גבוהה יחסית. נזכיר 
שוב, שפרה היא חיה נטרפת וכל תנועה בסביבה שלה, 
מבחינתה, יכולה להיות הטורף שאורב  לה ולכן יש לה 
לתנועות  גם  מאוד  רגישה  נטרפת, שהיא  כחיה  יתרון 
מחקרים  בנוסף,  ממנה.  במרחק  שנמצאות  עדינות, 
מעידים שבעלי חיים בעלי יכולת ראייה של 2 צבעים 
)דיכרומטיים(, כמו הפרות שלנו, רגישים יותר לתנועות 
לגרום  עלולים  מתנועעים,  אובייקטים  פתאומיות. 
לעצירה או להאטה של תנועת הפרה ההולכת בשביל 
בדרך למכון או חזרה לחצר, ובכך לגרום לתסכול אצל 
מתקדמות  לא  שלו  הפרות  למה  מבין  שלא  הרפתן, 
לכוון שאליו הוא מנסה להוביל אותן  ובנוסף, להבהיל 
את הפרה. אם נחשוב על דוגמאות נפוצות ברפת שלנו: 
ומתנועעת  הגדר  על  שמונחת  וטרינר/מזריע  כפפת 
ברוח, חולצה שמישהו השאיר על הגדר או שרשראות 

חופשיות שמתנועעות.  

בבעלי  מופעל  )האמיגדלה(  המוח  של  הפחד  אזור 
מעבר  פתאומית.  תנועה  רואים  כשהם  חיים, 
לאובייקטים דוממים שעלולים להפחיד ע”י תנועתם, 
תנועת  ולגבי  עצמנו  לגבי  מכך  להסיק  יכולים  אנחנו 
הגוף שלנו בהובלת הפרות. נפנופי ידיים, תנועות חדות 
ומהירות, הן תנועות המייצרות סטרס בעבור הפרה. 
ומחושבות,  אטיות  תנועות  עם  שקטה  התנהלות 
יביאו להורדת הסטרס ולהובלה קלה יותר של הפרות 

בעבור הרפתן.

חוש השמיעה
לפרת  למעשה,  מצויינת.  שמיעה  יש  שלנו  לפרה 
החלב המבוייתת יש את האוזן הרגישה ביותר בקרב 
בנוגע  רבים  מחקרים  נעשו  היבשתיים.  היונקים 
לרגישות השמיעה של פרות. אחת השיטות לבדיקת 
כושר השמיעה הנה האודיוגרם. בבדיקה זו מושמעים 
צלילים ברצף הולך וגדל של תדרים ועוצמות המתארים 
אדם  של  השמיעה  טווח  השמיעה.  וחדות  רמות  את 
ובאדם מבוגר  בין 20,000-20 הרץ  בוגר הנו  צעיר עד 
הוא מצטמצם לבין 8,000-50 הרץ. טווח השמיעה של 

פרות גדול יותר משלנו ונע בין 35,000-23 הרץ. 

ההבדל הגדול בינינו לבין הפרות, הנו היכולת שלהן 
של  העליון  השמיעה  סף  מעל  שהם  תדרים  לשמוע 
של  השמיעה  חדות  אולטרסוניים(.  )קולות  אדם  בני 
הפרה היא הוכחה נוספת לכך שתהליך הביות לא פגע, 

על מה נקפיד בניהוג פרות 
ברפת

ˆ התנהלות שקטה ורגועה מול הפרות.
מה  את  מבצעת  כשהיא  לפרה  ˆ  הנח 
היא  למשל  ממנה,  מבקש  שאתה 

מתקדמת לכוון הרצוי.
שתבחין  כדי  הפרה  לצדי  תמיד  ˆ  עמוד 

בך.
קצב  אטי.  בקצב  הפרות  את  ˆ  הולך 
 6-4 אדם  משלנו:  חצי  הוא  הליכתן 

קמ”ש לעומת פרה 3-2 קמ”ש.
זמן  לוקח  שלפרה  בעובדה  ˆ  התחשב 
דרך  הולכת,  היא  לאן  בדיוק  לראות 
בתאורה  שונה  להיות  יכולה  מוכרת 

המשתנה לאורך היממה.
שקטה,  עבודה  שיטת  לעצמך  ˆ  סגל 
הפרה  לעומת  שלנו  הגוף  מיקום 
ותנועתינו הם כלי העבודה שלנו. שימת 
הידיים בכיסים מאלצת אותנו לא לנפנף 
ולא להכות על  בהן, לא למחוא כפיים 
וצעקות  שריקות  צינור.  עם  ברזלים 
לכוון  ומהירה  פתאומית  התקדמות  או 

הפרה, גורמים לחוסר נוחות ובהלה.
בשבילי  פנויים  מעברים  על  ˆ  שמור 
מכשולים  מהפרות  מנע  ההולכה, 
אל  הליכתן  לעיכוב  לגרום  שעלולים 

המכון ובחזרה וגם פציעות מיותרות.
לחוצות,  פרות  שהו  שבהם  ˆ  אזורים 
סכנה  המסמנים  ריחות  לרוב,  מכילים 
על  הקפדה  בסביבה.  אחרות  לפרות 
שטיפה  בעזרת  הללו  הריחות  סילוק 
חדש  ברפד  והחלפתו  הזבל  הוצאת  או 
אחרות  פרות  של  הפחד  את  יפחיתו 
זה. שטוף אזור שבו פרה  לגשת לאזור 
השתינה/חירבנה במכון, כדי שלא יגרום 

להאטה של הפרות הבאות בתור.
הפרות  בעבור  מיותרת  במכון  ˆ  מוזיקה 
- אם המוזיקה הכרחית להרגעת צוות 
החולבים, אז דאגו למקם את הרמקולים 
אוזן  לגובה  ולא  החולב  אוזן  לגובה 
היכן  המכון,  למרכז  אותם  כוונו  הפרה, 
מעוצמות  והימנעו  עובדים  שאתם 

השמעה גבוהות.
̂   מנע רעשי סביבה לא נעימים ע”י  שימון/

גירוז שערים חורקים, מתיחה והחלפה 
של רצועות מאוורר שמחליקות, הסרת 
חבלים ושרשראות מתנועעים וכדומה.

פרות לא רואות אדום ולא מבחינות בגווני ניהוג פרות מוווודע
האדום. אובייקט אדום על גווניו ייראה 

לפרה כמשהו אפרפר
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נעימה לפרה(. אבל, בתחום הצלילים הגבוהים, באזור 
שבקושי נשמע באוזננו, הפרה שומעת עשרות ומאות 
מונים טוב מאתנו. כלומר, הפרות חיות בתחום צלילים 
שלנו  מרעש,  שתבהלנה  ייתכן  ובהחלט  משלנו  אחר 
נשמע תמים ובמקרים מסוימים, אף לצליל שאנו כלל 

לא שומעים. 

פרות מאוד רגישות לשריקות, לאוזן הפרה זהו צליל 
צורם. בדומה לכך, קול ההקשה על צינור מתכתי מאוד 
הפרות  תגובת  את  שבדק  בניסוי  הפרה.  לאוזן  צורם 
מטונים  גם  התרחקו  שפרות  מצאו  שונים  לקולות 
)עולה  אזעקה  של  קול  המדמים  מקולות  וגם  יציבים 
ויורדת( בין 120-110 דציבל. המעניין הוא שהתגובה 
הקלטות  לשמיעת  הייתה  ביותר  החזקה  השלילית 
של קולות בני אדם, גם בעוצמה של 120-110 דציבל. 
לקול  הפרות  אצל  מראה שההקשר שקיים  זה  מחקר 
מסויים ולא רק העוצמה או התדר שלו, משפיעים על 

הפרה. 
מלחיצים  מוכרים  לא  או  פתאומיים  חזקים,  קולות 
יעורר בהן  ולא מוכר תמיד  את הפרות. רעש פתאומי 

נחוצות  ואינן  בהכרח, בתכונות שהיו חשובות, בטבע 
כביכול להשרדות ברפת. 

האדם  אוזן  רגישות  מתוארת  המצורף,  בתרשים 
נמדדת  הרגישות  שונים.  מתדרים  לצלילים  והפרה 
כעוצמת הצליל המינימלי שהאוזן מצליחה להבחין בו. 
יחידת העוצמה היא דציבל )dB(, כאשר 0 דציבל הוא 

הצליל החרישי ביותר שאנו מסוגלים לשמוע. 
דציבל   10 של  שהבדל  כך  לוגריתמי  הוא  הסולם 
הוא  דציבל   20 של  והבדל   10 פי  עוצמה  הבדל  הוא 
הרץ(   4,000-1,000( האנושי  הקול  בתחום  מאה.  פי 
הפרה שומעת קצת טוב מאתנו )ולכן, צעקה מאוד לא 

כבר  הקרקע  על  עלה  יזרעאל  בעמק  גבת  קיבוץ 
ב-1926 והרפת נבנתה סמוך לשנה זו. במהלך השנים 
נבנו סככות “חדשות” – רפת א’, ב’ וג’ וליד כל סככה 

נבנה סילו גבוה להזנה.
כיום מנהל את הרפת ארנון שוהם 
קודמות,  בשנים  גם  בענף  שעבד 
ומכון  חדשות  סככות  שתי  נבנו 
מאוד,  ותיק  נשאר  החליבה 
מורכבות,  ויציאות  כניסות  עם 
הפרות  תנועת  את  שעיכבו 

בחליבה.

של  בהרצאה  השתתף  ארנון 
סיון  את  והזמין  מודעת  רפתנות 
ותרגול  )תאוריה  להדרכה מלאה 
הצוות  הרפת.  לצוות  בשטח( 
מכפרי  שכירים  כארבעה  כולל 

הסביבה וכמה חברים ובנים.
ובמחויבות  ברצינות  אותי,  הרשימה  מאוד  “סיון 
כבר  חודשים.  שלושה  לעוד  פגישה  קבענו  שלה. 
המקלות- נזרקו  ההדרכה,  סיום  לאחר  יום,  באותו 

צינורות פלסטיק לפח ומאז, לא חזרנו אליהם”.

ברפת יש חצר צינון נפרדת והפרות עוברות ממנה 
במעבר  מחליק  במדרון  הקטנה,  ההמתנה  לחצר 

המידיות  הבעיות  על  עמדו  בסיור  לחושך.  מאור 
וארנון פעל לריפוד גומי מונע החלקה אשר יוצר גם 

מעבר הדרגתי - מאור לחושך.
בנוסף, החליף רצועות רופפות במאווררים, למניעת 
מייצרים  שהם  מטרידים  רעשים 
כל  את  שימן  הפרות,  בעבור 
צעדים  ומתכנן  שחרקו  השערים 
נוספים וצנועים, כי יש לו תכניות 
להעביר את מכון החליבה למקום 

אחר.
עובד  מזרזיר  גריפת  פארס 
ותק  לו  יש  אבל  בגבת,  כשנתיים 
 - ובפיטום  גדול מאוד בחקלאות 
“הסדנה הייתה מעולה, סיון ודורון 
והראייה  השמיעה  על  הסבירו 
מה  את  בשטח  להכיר  ויצאנו 
עם  אותנו,  לימדה  סיון  שלמדנו. 
הרבה סבלנות, איך מביאים פרות 

בלי מקלות ובלי צעקות. 
לא האמנו, אבל הפרות קמות מהחצר והולכות - 
ובוודאי  צריך סבלנות, הולכים מהצד, לא צועקים 
שלא מכים, לעתים רחוקות נוגעים ביד. לקח כמה 
ימים וכולנו התרגלנו וכבר שלושה חודשים שהכול 
שיש  הקשה  החליבה  מכון  אף  על  בשקט,  זורם 

לנו.”

ההתחלה המבטיחה ברפת גבת

התאורה בשבילי ההובלה ובכניסה 
והיציאה מהמכון, צריכה להיות אחידה 
- עלינו לנסות לצמצם, ככל האפשר, 

אזורים עם מעברי אור וצל

פארס מרפת גבת שמוביל פרות 
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תרשים 1. עוצמת הקול המינימלית הנשמעת 
בתדרים שונים באוזן בריאה באדם ובפרה.

  

 באדם בריאה באוזן שונים בתדרים הנשמעת המינימלית הקול עוצמת. 1 תרשים
  .ובפרה

 מוכר ולא פתאומי רעש. הפרות את מלחיצים מוכרים לא או פתאומיים, חזקים קולות
). גבוהה קורטיזול ורמת גבוה דופק כגון (ברורים פיזיולוגיים שינויים בהן יעורר תמיד
  ). באדם הנוחות אי לסף הדומה ברמה רעש (בביצועים כפוגע הוכח ממושך חזק רעש

 הפרות על המוזיקה השמעת השפעת את להעריך כדי נערכו רבים מחקרים - מוזיקה
 הצליחו תמיד אך, סותרות לעתים, מגוונות תוצאות סיפקו המחקרים. החליבה בזמן

 לא שהם ,היא אלו במחקרים המהותית הבעייה .שנים כמה כל כותרת איזה לכבוש
 המחקר ותוצאות ייתכן. החולב על השונים המוזיקה לסוגי שיש ההשפעה את ניטרלו
 מה.החולב של הרוח ממצב בכלל נובעות המוזיקה לסוג בהתאם בתפוקה עלייה שהראו
 ובנוסף הפרה לאוזני והן החולב לאוזני הן מזיקה גבוהה בעוצמה שמוסיקה הוא שבטוח
 על לוותר קשה אם אבל ,שקטה בסביבה לעבוד היא ההמלצה. החליבה באיכות פוגעת

 עבודת למיקום המכון מרכז כלפי מופנים שהרמקולים לוודא יש ,במכון מוזיקה
 וחלש החולב בסביבת חזק יהיה הסאונד זו בצורה, הפרות ראשי כלפי ולא החולבים

  .הפרה לסביבת יותר

  

  הריח חוש

, במנה קלים בשינויים להבחין מסוגלת היא. להתבייש במה לפרה אין הריח בחוש גם
 פחד בפרות מעורר דם ריח. פחות הרבה לריחות שרגיש מאפינו יעלמו שבוודאי כאלו
 יש, האף בחללי הריח לחיישני בנוסף. זה ריח עם למקום מלהתקרב תרתענה והן מולד
 הפרה באם בקלות להבחין יכולים אנו ".יעקובסון איבר" הנקרא נוסף הרחה איבר לפרה

 החיך הרמת, הפה פתיחת, הראש הרמת של האופיינית התנועה לפי זה איבר עם מריחה

ורמת  גבוה  דופק  )כגון  ברורים  פיזיולוגיים  שינויים 
כפוגע  הוכח  ממושך  חזק  רעש  גבוהה(.  קורטיזול 
בביצועים )רעש ברמה הדומה לסף אי הנוחות באדם(. 
את  להעריך  כדי  נערכו  רבים  מחקרים   - מוזיקה 
החליבה.  בזמן  הפרות  על  המוזיקה  השמעת  השפעת 
סותרות,  לעתים  מגוונות,  תוצאות  סיפקו  המחקרים 
שנים.  כמה  כל  כותרת  איזה  לכבוש  הצליחו  תמיד  אך 
הבעייה המהותית במחקרים אלו היא, שהם לא ניטרלו 
את ההשפעה שיש לסוגי המוזיקה השונים על החולב. 
ייתכן ותוצאות המחקר שהראו עלייה בתפוקה בהתאם 
לסוג המוזיקה, נובעות בכלל ממצב הרוח של החולב.מה 
שבטוח הוא שמוסיקה בעוצמה גבוהה מזיקה הן לאוזני 
החולב והן לאוזני הפרה ובנוסף, פוגעת באיכות החליבה.

ההמלצה היא לעבוד בסביבה שקטה, אבל אם קשה 
לוותר על מוזיקה במכון, יש לוודא שהרמקולים מופנים 
כלפי מרכז המכון למיקום עבודת החולבים ולא כלפי 
בסביבת  חזק  יהיה  הסאונד  זו  בצורה  הפרות,  ראשי 

החולב וחלש יותר לסביבת הפרה.

חוש הריח
גם בחוש הריח אין לפרה במה להתבייש. היא מסוגלת 
יעלמו  שבוודאי  כאלו  במנה,  קלים  בשינויים  להבחין 
מעורר  דם  ריח  פחות.  הרבה  לריחות  שרגיש  מאפינו 
בפרות פחד מולד והן תרתענה מלהתקרב למקום עם 
לפרה  יש  האף,  בחללי  הריח  לחיישני  בנוסף  זה.  ריח 
איבר הרחה נוסף הנקרא “איבר יעקובסון”. אנו יכולים 
לפי  זה  איבר  עם  מריחה  הפרה  באם  בקלות  להבחין 
הפה,  פתיחת  הראש,  הרמת  של  האופיינית  התנועה 
בעזרת   .)Flehmen( והתנשפות  העליון,   החיך  הרמת 
זה הפרה מסוגלת להריח פרומונים.  נוסף  איבר הרחה 

פרומונים משמשים לתקשורת בין בעלי חיים, בעיקר 
גם מכמה  דורשת  פרה  פר מסוגל להריח  מיני.  איתות 

קילומטרים. 
הפרה  עקה/סטרס  שבעת  לדעת  חשוב  לנו 
לפרות  סכנה  המאותתים  חומרים  בשתן  מפרישה 
אחת  זו  יותר.  מאוחר  לאזור  שתתקרבנה  אחרות 
לאזור  להכנס  מהססות  שפרות  האפשריות  הסיבות 
מסויים מסיבה בלתי ברורה )לנו(. למשל הלחצה של 
שפרות  לכך  לגרום  יכולה  החליבה,  במכון  מבכירה 
יהססו להכנס למכון במשך כל החליבה ולכן  מומלץ 
התנועה.  בחידוש  לסייע  כדי  האזור,  את   לנקות 
ברפת  שונים  אזורים  על  לחשוב  יכולים  אתם  כעת 
שבהן  ההזרעה,  חצר  או  טיפולים  חצר  כגון  שלכם, 
יכולים להצטבר ריחות ולנסות למנוע עיכוב בתנועת 

הפרות באזורים הללו.

סיכום
נותנים  הפרות  של  החושים  עולם  על  אלו  הסברים 
ועד  חושיהן  מבחינת  עולמן,  תפיסת  להבנת  כוון  לנו 
את  חשים  האדם,  בני  שאנו,  מהאופן  שונה  היא  כמה 
המציאות. עולם החושים של הפרות הוא עולם המוכוון 

לגילוי איום הטורף.

היא  שלווה,  לנו  נראית  הפרה  של  שהחזות  למרות 
בעצם חיה בחשש ומתנהלת כחיה נטרפת. חרף הזמן 
הרב שעבר מאז שבני האדם בייתו את הפרה, מחקרים 
לאיתור  ומכוונים  מחודדים  עדיין  שחושיה  מראים 
רגיש,  כה  השמיעה  חוש  ולכן  פוטנציאלית  סכנה  כל 
לזיהוי  גם  משמש  הריח  וחוש  מרחבית  כה  הראייה 

סכנה שסומנה ע”י פרות אחרות בזמן אחר.
את  תופסת  הפרה  שבו  השונה  לאופן  לב  שימת 
לה  מפריע  מה  טוב  יותר  להבין  לנו  תעזור  סביבתה, 
ומה  אותה  מפחיד  מה  ממנו,  ובחזרה  למכון  בהליכה 
הדרך הנכונה לגשת אליה ולהוביל אותה. בנוסף, עלינו 
גם  להיות מודעים לתפיסת העולם השונה של הפרה 

בתכנון הרפת ובהתאמת הממשק לחושיה.

תוכן זה הינו חלק ממערך ההדרכה שאותו אנו מעבירים 
ברפת, זהו נושא אחד מבין רבים שאנו נוגעים בו. 

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

ספרות מקצועית ניתן לקבל אצל המחברים

התנהלות שקטה עם תנועות אטיות 
ומחושבות, יביאו להורדת הסטרס 

ולהובלה קלה יותר של הפרות בעבור 
הרפתן

ההמלצה היא לעבוד בסביבה שקטה, 
אבל אם קשה לוותר על מוזיקה במכון, 

יש לוודא שהרמקולים מופנים כלפי מרכז 
המכון למיקום עבודת החולבים ולא כלפי 

ראשי הפרות


