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 ?על מה אדבר

   :קצרה סקירה ?קורה מה•

 ומטבוליים פיסיולוגיים שינויים – וההכנה היובש תקופת•

 אלה בשינויים תזונתית תמיכה•

 העיקריות המטבוליות ההפרעות•

 :בעולם מהספרות חדשות ?חדש מה•

 אכילה התנהגות עם והקשר ביובש פרות העברת•

  עם והקשר ביובש אכילה והתנהגות חברתית התנהגות•

 ?אחרות צרות עם...ההמלטה אחר רחם דלקות

  לעבור האם – וההכנה היובש בתקופת האנרגיה צריכת•

 ?יותר קשיחה לבקרה

 

 



 הגדרה היסטורית –" פרת מעבר"

  ועד ,ההמלטה לפני שבועות 2-3-מכ הנמשך זמן פרק•
 ההמלטה אחר שבועות 2-3-כ

 ?הזמן מרווח נגזר מאיפה•

 ,והמצוי הצפוי ההמלטה תאריך בין החריגה לאור•
 הכנה מנת לקבל הפרות לכל יאפשר זה זמן מרווח
 להמלטה קודם ,לפחות כשבוע של זמן לפרק

 ?הכנה למנת זקוקים מדוע•

 סמוך עד ,יובש במנת שהוזנו פרות ,שבעבר משום•
 כשבועיים כבר מזון בצריכת ירידה הראו ,להמלטתן

 ...ההמלטה לפני ויותר

  למזינים המוגברת הדרישה לאור ,פיצוי נדרש - לכן•
 ההמלטה מועד סביב



משום שפרת המעבר  ? ההכנה חשובהמדוע תקופת 
 "מדורי גוף רבים"בעוברת שינויים ועומסים מטבוליים 

, ובטונוס שריריהבנפח הכרס שינויים : מערכת העיכול•

 :עקב א"המקובהרכב אוכלוסיית  הפפילותבהתפתחות 

 שינויי מנות והרכבם הכימי והפיזיקאלי –

 השונותהמזון בתקופות שינויים בצריכת –

מחודשת של התאים  גדילה , התכווצות ביובש: העטין•

 חלבוחזרה מהירה ליצור  הקולוסטרוםתחילת יצור , היצרניים

גדילה משמעותית ומואצת של העובר והרקמות  :העובר•

 !לעובר יש דרישות תזונתיות; היריוןימי  190-מכ, התומכות

 :הרקמות ההיקפיות•

 (-)+ההמלטה סידן אחר וסיוע באספקת פירוק העצם : השלד–

 (-)חלבון פירוק השריר ואספקת  -מחסור בחלבון בעת : השריר–



, גיוס מאגרי שומן לאחר ההמלטה: רקמת שומן•

 (-)+היובש גם קודם בתקופת ( לא רצוי)ולעיתים 

 :אחריות כללית על חילוף החומרים של: הכבד•

 שומן–

 יצור גלוקוזה–

 פגיעה בתפקוד תאי הכבד –כבד שומני –

מוכנות טובה לאירועים דלקתיים  : מערכת החיסון•

 ותחלואה לאחר ההמלטה

 

משום שפרת  ? למה התקופה הזו חשובה
 המשך...המעבר היא יצור רב מדורי



  ובהכנה ביובש ,כמומלץ וחלבון אנרגיה אספקת :הפרה לקיום•

 להמלטה
  לסינדרום סיכון ,שומן ניוד/ופרוק גוף במשקל ירידה - (הרעבה) פגיעה–

 ?? עודף                !ביובש קטוזיס ותופעות שומני כבד

   :(ל"כנ) לקולוסטרום ;(ל"כנ) לעובר•

 ירידה ;העובר בהתפתחות פוגעים ואנרגיה בחלבון מחסור•

 .וכמותו הקולוסטרום באיכות

 :פגיעה ;במנה עמילניים גרעינים מצאי :הפפילות להתפתחות•

 ההמלטה לאחר הכרס של הספיגה פוטנציאל הקטנת

  הגדלת ;המזון בצריכת ירידה ההמלטה לקראת :מזון צריכת•

 ??  זו ירידה על פיצוי מהווים וחלבון באנרגיה המנה ריכוזיות

  אחר החולבות למנת שניתן ככל ידמו ,בהכנה המנה שרכיבי רצוי •

  :יתרון ;לשינויים א"המק אוכלוסיית את להרגיל כדי ,ההמלטה

 !ההמלטה לאחר המזון וצריכת נעכלות ושיפור הרגלה

מהי ולמה  : ביובש ובהכנהתמיכה תזונתית 
 ?התמיכה נדרשת



לגיבוש מערכת הורמונאלית שתתמודד על צרכי הסידן והזרחן  •
 (מנות יובש דלות קטיונים ככל שניתן ובעיקר סידן)אחר ההמלטה 

שעור גבוה של מזון גס  : לשמירה על נפח הכרס וטונוס השרירים•
מרוכזת יותר לפני   מעטומנה , יבשותארוך במנת עתיר סיב 
מנה גסה תביא לצמצום הסיכון לשמיטת  ; (מנת הכנה)ההמלטה 

 קיבה

ולהקטנת פירוק שומן לאחר , למניעת פירוק שומן במהלך היובש•
 ההמלטה  

 (חולבות/מנת ממליטות)מיטבי מתן בליל צריכת מזון מוגברת על ידי –

 (הפרעות מטבוליות; דלקות למיניהן)תיאבון רב ; בריאהפרה –

ניקיון  , צינון, טריות, קירובים, חלוקות: ממשק אבוס אגרסיבי אחר ההמלטה–
 'וכו

מנת  )למניעת פרוק שריר עקב מחסור בחלבון לאחר ההמלטה •
 (??;       גסגבוה ואיכות מזון חלבון ריכוז ; ממליטות

ולמה היא מהי   -תמיכה תזונתית בהכנה 
 ?נדרשת



ברמות הנדרשות ( E-ו A)ויטמינים נאותה אספקת •

תמיכה  ; למילוי מאגרים ותמיכה אחר ההמלטה

 (דלקות למיניהן)בסטאטוס חיסוני ועמידות למחלות 

צמצום ; הימנעות מעודף הזנה מינראלית ביובש•
הקטנת הסיכוי  : סלניום+  Eויטמין ; הסיכוי לבצקות

 שליהלאצירת 

ומזעור  ,  רווחת פרה, ממשק תקין: סבילות חיסונית•

מלחמות אבוס  , צפיפות, עקת חום)מצבי סטרס 

 ('וכומרבץ , ומעמד חברתי

 ?מהי ולמה נדרשת  -תמיכה תזונתית בהכנה 



סיכום הפרעות מטבוליות הרלוונטיות 
 :ביובש ובהכנהממשק הזנה /להזנה

 הקטנת פרוק השומן הגופני: וכבד שומני קטוזיס•

 קטיוניםהזנה מינראלית דלת : קדחת חלב•

 שמיטת קיבה: מזון גס גבוה וסיב ארוך•

 בצקות: הזנה מינראלית דלת מלח•

סבילות ועמידות חיסונית  (: Eובעיקר ) ויטמיניתהזנה •
 לדלקות  

 שליההקטנת הסיכון לאצירת : וסלניום Eויטמין •

בעיות ?? למניטיס?? דלקות רחם: צרות אחרות•
 ?  ההכנה יש השפעה/האם לתקופת היובש??    פוריות



 והכנהכיסוי תזונתי במשקים למנות יובש 

קיים פיתרון , גדולים כקטנים, ברוב המשקים•

לתקופת , טוב יותר או פחות, ממשקי-תזונתי

 :וההכנההיובש 

 (עצמי או נרכש)הכנה /יבשות -ייעודיים בלילים –

 עם בליל חולבותבליל יבשות /חצירשילובי –

 תערובת הכנה ייעודיתיבשות עם שילובי בליל –

נדירה ביותר תופעת   –לשמחת הפרה בישראל –

כתחליף למנה  , (כמזון בלעדי)החציר החופשי 

 ...מסודרת

 



אז מה  

 ?חדש



" התנהגות"חקר 

פרת היובש 

 והמעבר



מה נדרש ממערכת מחקר  

 ?המיועדת לבחון התנהגות פרות

 פרטני זיהוי•

 פרטנית מזון צריכת לניטור מערכת•
 (וולקני מכון ,פרטנית רפת) פרה לכל פרטני אבוס•

 √ כניסתה בעת פרטנית מנוטרת פרה כל אולם משותפים אבוסים•

 פרטנית מים צריכת לניטור מערכת•

 האבוסים מעל רציף וידאו צילום מערכת•

 המרבץ מעל רציף וידאו צילום מערכת•

 רומינציה ניטור מערכת•

 (צועדת עומדת ,רובצת) פרה מצב ניטור מערכת•

 מסורים וסטודנטים שופעים מחקר תקציבי•



 דוגמא לביצועי המערכת –פרות חלב 

 קירוב מזון

 קירוב מזון

 קירוב מזון

קירוב  

 מזון

 האבסה

 חליבה

 חליבה

 האבסה

 שעה ביממה
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Short-term effects of regrouping on 
behavior of prepartum dairy cows 

 
K. Schirmann , N. Chapinal , D. M. Weary , W. 

Heuwieser , and M. A. G. von Keyserlingk 

על , השפעה קצרת מועד של העברה מקבוצה לקבוצה

 התנהגות פרות חלב לפני ההמלטה



סככה  

המפרידה  

בין הקבוצות 

 (פרות 12)

 "הנודדות לקבוצה חדשה"פרות 

 "הנשארות בקבוצה"פרות 

 :אפיון האוכלוסייה

 פרות 48: כ"סה

 תחלובות 2.2: בממוצע

 יום לפני המלטה 40

השפעת העברת קבוצה בזמן היובש על  : מטרת העבודה

 העלאת גרה ורביצה של פרות, התנהגות חברתית, האכילה



שהועברו או , התנהגות אכילה של פרות יבשות
 (ימים בקבוצה 7 –מצב ייחוס )נשארו בקבוצה 

 הפרות מקבוצה לקבוצה זמן יחסי למועד העברת פרמטר

 2יום  1יום  0יום  ייחוס מצב

 (יום/ג"ק)חומר יבש  צריכת

 12.9 13.3 13.5 13.8 פרות שנשארו

 14.4 13.8 * 13.2 14.5 פרות שהועברו

 (דקה/'ג)קצב אכילה 

 ** 57 ** 57.3 * 57.5 64.5 פרות שנשארו

 ** 57.3 60 ** 57.6 62.9 פרות שהועברו

שנמדדו , י פרות שהועברו"גירושים ע

 שעות לאחר חלוקת הבליל 3במשך 

5.7 8 12 * 

 (יום/דקות)משך העלאת גרה 

 530 525 * 498 532 פרות שנשארו

 510 * 481 500 511 פרות שהועברו

 * 8.3 * 8.2 7.2 יום של פרות שהועברו  /מספר רביצות



 :מסקנות

  פיזי שינוי – המזון בצריכת ירדו קבוצה שהועברו פרות•
 לא – שנשארו פרות לעומתם ;חברתי שינוי + מקום של

 שינוי הראו

  ,האכילה בקצב משמעתית ירידה הראו הפרות כל•
 מגירוש וחשש יתר דריכות עקב כנראה

  שהתבטאה אגרסיביות ביטאו שהועברו הפרות•
 מהאבוס הנשארות בגירוש

 העלאת במשך ירידה הראו הפרות אוכלוסיות שתי•
 ההעברה מועד סביב הגרה

 הרביצות במספר עלו שהועברו הפרות•
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Feeding Behavior Identifies Dairy Cows at 

Risk for Metritis 
 

G. Urton, M. A. G. von Keyserlingk, and 
D. M. Weary 

התנהגות האכילה יכולה לזהות פרות בסיכון  

 לדלקת רחם



 מטרת העבודה הייתה

בתקופת המעבר  , לבחון האם פרות יבשות
המראות ירידה , (יום לפני המלטה צפויה 21)

הן בעלות סיכון גבוה  , בהתנהגות האכילה
רחם לאחר ההמלטה  בדלקתיותר לחלות 

 (יום 21במשך )

 

 (1-3המלטה )פרות  20; עגלות 6: שמשו



 דיאגנוסטיקה של דלקת רחם

  21 עד ,בוקר חליבת לאחר ,ימים 4 כל וגינאליות הפרשות בדיקת•
 מההמלטה יום

 בטאדין עם הבושת ניקוי – לבדיקה קודם•

 (כפפה עם ,היד בעזרת) הרחם צוואר מפתח ההפרשה דגימת•

 לריר מוגלה יחס ,ריח ,צבע :ל ההפרשה הערכת•

 (צ"מ 39.5 < 'טמפ כאשר ,"חום עם פרה)" רקטאלית טמפרטורה•

 :רחם דלקת להערכת סקאלה•
 מוגלה פתיתי עם ריר או ,עכור ריר ,נקי ריר ,ריר אין = 1•

 רע ריח + מוגלתית רירית הפרשה = 2•

 רע ריח + מוגלתית הפרשה = 3•

 (צחנה ,מימי ,חום-אדום צבע) ריקבון = 4•

 חום + ומעלה  2 –נחשבות חולות בדלקת רחם 

 חום+  4 –נחשבות חולות בדלקת רחם אקוטית 



 ימים יחסית להמלטה
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 פרות שחלו בדלקת רחם אקוטית 9

 פרות שלא חלו בדלקת רחם אקוטית 17

 לפני ואחרי ההמלטה, של פרות הניסוי( דקות)משך אכילה יומית 



או  , של פרות בריאות( יום/דקות)משך אכילה 

 חולות בדלקת רחם או כזו אקוטית

 דלקת רחם אקוטית דלקת רחם תקופה  

 (17)אין  (9)יש  (12)אין  (14)יש 

 83.9 ** 59.9 87.6 ** 65.4 כל תקופת הניסוי

 Ŧ 87.0 62.1 * 85.3 68.9 לפני ההמלטה

 83.3 * 58.8 87.9 ** 73.5 אחרי ההמלטה

Ŧ P<0.10;  * P<0.05;  ** P<0.01 
  לפני :הניסוי תקופת כל   ;יום 19 עד 2 :ההמלטה אחרי   ;יום -2 עד -12 :המלטה לפני :מקרא

 פרות מספר - בסוגריים מספרים    ;ההמלטה אחרי + ההמלטה



 :המעניין במסקנות העבודה

פרות שחלו לאחר ההמלטה  

.  ר.ובמיוחד ד, בדלקת רחם

גילו התנהגות אכילה  , אקוטית
ירידה   –ייחודית לפני ההמלטה 

 .מובהקת במשך האכילה היומי

תופעה זו המשיכה גם אחר  

 ההמלטה



J. Dairy Sci. 90:3220–3233 
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Prepartum Behavior and Dry Matter 
Intake Identify Dairy Cows at Risk for 

Metritis 
 

J. M. Huzzey, D. M. Veira, D. M. Weary, 
and M. A. G. von Keyserlingk* 

התנהגות פרות וצריכת מזון לפני ההמלטה יכולה לזהות  

 פרות בסיכון לחלות בדלקת רחם אחר ההמלטה



 מטרת העבודה הייתה
ייזום  ) באבוס לבחון כיצד התנהגות חברתית•

או הימנעות  באבוסאינטראקציה אגרסיבית 
יכולה להשפיע על  ,לפני ההמלטה ,(ממנה

 הסטאטוס הבריאותי של הפרה אחר ההמלטה

 

 פרות 69; מבכירות 32 :שמשו•

 יום לפני המלטה צפויה 25לקבוצה  נכנסו•

 יום 21שהו בקבוצת החולבות ונוטרו עד •

הוצאו  , שאינה דלקת רחם פרות חולות מסיבה•
בעיות עיכול או כל התערבות , דלקת עטין) מהניסוי

 (וטרינארית אחרת



 בריאות

 דלקת רחם

 דלקת רחם קשה

 ימים מהמלטה
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יום לאחר  21תנובת חלב במשך 

 ההמלטה של פרות בריאות וחולות
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קצב צריכת  

והמים   י"הח

(  שעה/ג"ק)

לאורך שעות  

היממה של 

פרות בריאות  

וחולות אחר  

 ההמלטה

 בריאות

 דלקת רחם

 דלקת רחם קשה

 האבסה האבסה
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 צריכת מים יומית

 בריאות

 דלקת רחם

 דלקת רחם קשה



משך אכילה וצריכת מים של פרות שאובחנו אחר ההמלטה  , צריכת מזון

 (12)או בדלקת רחם קשה , (27)חולות בדלקת רחם , (23)כבריאות 

 תקופה

 3 שבוע 2שבוע  1שבוע  -1שבוע  -2שבוע  פרמטר

 (יום/ג"ק)י "צריכת ח

 17.4 16.5 14.8 14.3 14.9 בריאות

 * 15.5 ** 13.9 ** 12.2 * 12.7 14.3 דלקת רחם

 ** 13.6 *** 12.1 *** 8.8 *** 11.2 * 13.1 דלקת רחם קשה

 (יום/דקות)משך אכילה 

 189   179 155 192 214 בריאות

 Ŧ 131 * 158 Ŧ 176 171 204 דלקת רחם

 Ŧ 160 * 147 *** 91.6 ** 146 * 185 דלקת רחם קשה

 (יום/ג"ק)צריכת מים 

  82.4 77.9 63.7 37.8 39.7 בריאות

 *** 71.1 *** 62.4 * 54.7 * 32.8 * 34.5 דלקת רחם

 ** Ŧ 52.3 * 68.5 * 69.0  32.9 36.5 דלקת רחם קשה

Ŧ P<0.10;  * P<0.05;  ** P<0.01;  *** P<0.001 



 :תוצאות ומסקנות

 ימים 5 – חמורה רחם דלקת ושל ;ימים 9 היה רחם דלקת של הממוצע הגילוי מועד•

 הטובים כפרמטרים נמצאו ההמלטה לפני היבש החומר וצריכת האכילה זמן משך•

 ההמלטה אחר רחם בדלקת לחלות בסיכון פרות לזיהוי ביותר

  ,יותר קצר אכילה משך הראו ,ההמלטה אחר קשה רחם בדלקת שאובחנו פרות•

  לדלקת הסימנים שאובחנו לפני כשבועיים ,בריאות מפרות יותר נמוכה מזון וצריכת

 רחם

  ליד אחרות פרות עם אגרסיביות אינטראקציות בפחות מעורבות היו אלו פרות•

 .כבריאות שאובחנו לפרות בהשוואה המזון מיכלי

 :הראו לוגיסטית רגרסיה ניתוח תוצאות•

 הסיכוי גבר ,ההמלטה שלפני בשבוע ,פחותה אכילה של דקות 10 כל שעל •

 1.72 פי קשה רחם בדלקת לחלות

 !3 פי כמעט זה סיכוי גבר תקופה באותה פחות שנאכל י"ח ג"ק 1 כל ועל•

  ,המעבר פרת בריאות לגבי משמעות יש חברתית שלהתנהגות מסתמן מהמחקר•

 אלו תופעות למזער יכול ברפת ההזנה ממשק כיצד לבחון הצורך ומכאן

 



מנות מבוקרות אנרגיה בתקופת 

 :או; היובש

האם אנו מזינים בעודף אנרגיה 

 ?ביובש ואולי גורמים לנזק

 
  דרקליימס 'מבוסס על הרצאתו של ג

 ,Biology of the transition cowבכנס 
 ,Janovick & Drackley, 2010: ומאמרים רלוונטיים)  2010

JDS 93:3086; Janovick et al., 2011, JDS 94:1385) 



שהיא  " מנה אחת כל היובש"חששות מהגישה התזונתית של 

 "עשירה"לבין מנת הכנה " דלה"פשרה בין מנת יובש 

מה  , יום 45-יום לכ 60-הגישה נולדה בארץ על רקע קיצור תקופת היובש מכ•
 "מנת אמצע"והביא ליצירת , שיצר קשיים לגבי מתן מנת הכנה

 :  חששות•
 השימוש בתחמיץ חיטה הגברת; קשה ואיטי עיכול, ג ארוך סיב"במ מחסור–

 עלייה בלתי מבוקרת בצריכת מזון–

 ביובש" הצנועים"עלייה בצריכת אנרגיה הרבה מעבר לצרכי האנרגיה –

 ?השמנה בלתי נראית–

 ?סימנים פיסיולוגיים של פרה שמנה–

"  אמצע"הזנת ; הנוגעות למצבה הפיסיולוגי, לפרה יש דרישות תזונתיות•
במים עמוקים של  ', מ 2.10עלולה לדמות טביעה של שחקן כדורסל שגובהו 

 'מ 0.5בריכה שעומקה הממוצע הוא 

לא ניתן , בניגוד לרפת מחקר, הבעיה חמורה במיוחד ברפת מסחרית בה•
לכאורה הצריכה  " תוגבל"לווסת את צריכת המזון הפרטנית של הפרה גם אם 

מבכירות ועגלות הכנה שוכנות להן יחדיו  , במיוחד במצב בו פרות, הקבוצתית
 בקבוצה

 ב"ארה, אוניברסיטת אילינוי, דרקליימס 'ג –" המחאה"מוביל •

 !!הכניסו קש חיטה למנות היובש –ב "מה הוא מבקש מחבריו בארה•



 ?דרקלי( ומוכיח)מה טוען 
  של ;ל"מגק 14.5-כ הן ההמלטה לפני יומיים ,פרה של האנרגיה דרישות•

 דרישות את מכסות אלו דרישות ;(NRC, 2001) ל"מגק 14-כ – עגלה
 המתפתח ולעטין הגדל לעובר ,לקיום האנרגיה

 ?האנרגטיים מצרכיהן יותר לפרות לתת סיבה יש האם•

 יום/ל"מגק 18-כ צורכת ,1.4 בריכוזיות ,י"ח ג"ק 13 שאוכלת יבשה פרה•

 בריכוזיות ,(ההמלטה לפני כיומיים עד) י"ח ג"ק 13 שצורכת בהכנה פרה•
 !יום/ל"מגק 19 מעל צורכת ,ל"מגק 1.5 של

  ,הבטן חלל בתוך ,ויסצראלית ,פנימית להשמנה – ???הולך העודף לאן•
 !הרזות בפרות במיוחד

 הן אם גם ,שמנות פרות כמו ההמלטה לאחר מטבולית מגיבות אלו פרות•
 :BCS)) הגופני מצבן מבחינת כאלו נראות אינן

 ;יותר גבוה NEFA ;גוף שומן יותר מגייסות ;יותר גדול ש"מא להן ;פחות אוכלות•
 (קטוזיס) בדם קטו גופי יותר ;הכבד בתפקוד פגיעה ;יותר שומני כבד

  אורך לכל ,האנרגטיים הצרכים על שעונה קבועה מזון צריכת :המטרה•
 היובש

  מנה + יובש מנת של המסורתית הגישה יתרונות על מערער אף דרקלי•
 ...ההמלטה לפני שבועות 3-כ ,עתירה

 



האם פרות אשר הואבסו בעודף אנרגיה 

 ?"פנימי"במהלך היובש אוגרות שומן 
ג ונמוכת אנרגיה  "יום במנה עתירת מ 56הואבסו במשך , ריקות, פרות יבשות 18

 הפרות נשחטו ונבדקו לשומן גוף; בהשוואה למנה מתונת אנרגיה שהואבסה בעודף

 אנרגיה" מתונת" נמוכת אנרגיה פרמטר

BCS 3.08 3.0 התחלתי 

BCS 3.62 3.55 סופי 

 722 710 משקל גוף

 :אתר רקמת השומן

 Omental (kg) 17.5 28.1 ** 

Mesenteric (kg) 12.1 22.0 ** 

Perirenal (kg) 6 9.9 * 



, אכילת יתר מתונה: מסקנת המחבר

יכולה להביא לתוספת  , בתקופת היובש

ברקמת השומן  75%-של יותר מ

זו אשר מנותבת ישירות לכבד  , הבטנית
 ;  BCS-ללא שינוי נראה ב, בעת פירוקה

 בולטת במיוחד בפרות רזות...



 !שווה מחשבה, לעניות דעתי? רלוונטי לנו

  ולא להמלטה בסמוך ממש יורדת ההכנה פרת של המזון צריכת•
 (בישראל הפרטנית ברפת מעבודות פרסומים ;חול פרסומי) קודם

  את עוברת וההכנה היבשות בקבוצת המזון צריכת רבים במשקים•
 (י"ח ג"ק 10 של מנה לפי) יותר ואף 130%-ה

 (תחמיץ של עודף ;חיטה קש/חציר) סיב ארוך גס במזון מחסור•

 תקין ערבול קבלת לצורך מוגבר קיצוץ•

 ל"הנ את להגביר עלולה "אמצע" מנת•

  במנת האנרגיה בדרישת לרדת רצוי - גבוהה המזון צריכת כאשר•
 קש של יותר משמעותיות כמויות ולשלב היבשות

 במיוחד היבשות בקבוצת יתר מצפיפות שאפשר ככל להימנע יש•
 (אבוס מלחמות הקטנת) הטרוגניות גיל קבוצות של במצבי

  להימנע יש – שלשה/ליומיים יבשות בליל המקבלות קטנות רפתות•
 עודפת מזון מצריכת ולהימנע בקירובים למעט ,מצפיפות

 !מחשבה שווה ?יותר ארוכה הכנה עם רזות ?ההכנה תקופת קיצור•

 
 

 



 תודה שבאתם

ותודה על 

 הקשבה


