
  רות במרעה של חורש טבעי בגלילחויזי� שועת בקר  יילוב רעשי

  

  נהמוקרית ש, , מיג"ל�יקמ� הנזל

  יהחקלאב רהמחק להנבע, מט ילמשאב הק, המחל�מטיו גורמ

  י טבע, מנהל המחקר החקלאיבאשקה למלחמצקי, הולוי פרבבא

  , נוה יעררשבבקר לל ההמחלק, שויה בררא

  

   ציר:תק

מרעה טבעי בגליל באופ� משמעותי. כיו� ב בעה"ח ולגיד �ענ בתרחהת ונחרואה השני� 20 �ב

 �שטחי המרעה המגודרי� לבקר לבשר בשטחי החורש הטבעי בגליל משתרעי� על פני כ

יתה לבדוק ה יחקר הנוכחמת הרטמשי� לצא�. מדונ� נוספי� בלבד מש 20,000 �דונ�, כ270,000

ורש הטבעי ע"י הגדלת מספר בעה"ח היחסי בחרעה המי שטח ל� מירבי את ניצופכיצד נית� ליעל באו

ליל המערבי, מרעה) שבגרש טבעי לחוחט"ל ( רבחוות המחק בצעתר הקהמח. לדונ� בממשק מיטבי

 ימוש בפרות"י שע כימצא נ מחקרות התוצאע� עדר אחד בחלקות הנתונות ללחצי רעיה שוני�. לפי 

וקדמת של וולדות, נית� להגיע מ היל) וגמויסתי ויבמעורבות מקומיות בממשק הרבעות מפוצל (אב

. בעקבות ממליטות ותרו& של פמת נגי� יחסיולדי רמספוע�  80% �כ לש יבלשעור גמילה אפקטי

כי  הארד. נבלב 9%שנתי הממוצע של הפרות היה �שימוש בממשק זה נמצא כי שעור התחלופה הרב

ית� להגיע לתוצאות נ, כו�נק משלות במהמנוהתאמות לשטח, ורות מעורבות המפב מושי שיע"

 אמצנ יחסית. כ� �יתיכוני בה� תנאי הרעיה הינ� קש� גבוהות ג� בשטחי מרעה של חורש טבעי י�

י בלחצי רעיה מספיק חזקי�, התפרצות החוטרי� של עצי החורש השוני� (בעיקר אלו� מצוי) כ

ריצת פ א כימצנ לאחר דילול מדוכאת. לעומת זאת בשטחי� בה� לחצי הרעיה אינ� מספקי�

 ובקר לבדהמשו� ש �יצעב רזוח לופשנה כבר הגיעה לגבהי� שבה� יש לבצע טי 20החוטרי� לאחר 

  וע את המש& צמיחת�.יכול למנו נכבר אי
  
  
  ההבעי וריאות אבומ

מרעה טבעי בגליל באופ� משמעותי. כיו� שטחי ב בעה"ח ולגיד �ענ תרחבות החרונאה השני� 20 �ב

 �דונ�, כ270,000 �חי החורש הטבעי בגליל משתרעי� על פני כשטבשר בלר המרעה המגודרי� לבק

מו הרזרבות הקרקעיות למרעה , הצטמצ�משי� לצא�. ע� הזמבד משלדונ� נוספי� ב 20,000

 לא, שידי המרעה בגליל בעתחטשב יתותמעלה משדגהת. בלוגמ ותוספת שטחי� מעבר לקיי� הינה

פייני� מבחינה טופוגרפית בתנאי שטח ומרעה אלו מא טחישטבע, כמעט ואינה אפשרית.  ותורשמב

שבוני בה� הוא דל. עה חצומה ר"כ ייצוד) וב�צי� ושיחי(ע מח ברובו מעוצהצוקשי� יחסית, ה

בתנאי� אלו במשקי� רבי� באזור הנחקר ביצועי הבקר הנ� בינוניי� למדי וה� מחייבי� ממשק 

  ). 1997וחוב' � קיהני (טבמיה רעי
  

 את העדרי� לידגהללחצי הרעיה של הבקר חזקי�, ולא נית�   ולאה רעי מחשטמ רכיחלק נב  

בי של רמ ניצול. שגות המזו� המויעותית בכמומה משלגדהמת ממשק נכו� וא� ללא התימייקה

� כול להתממש ע"י שילובו ברעיה רב, ישל בקרק יה חזרעבלח*  עתהמרעית בחלקות הנתונות כבר כ

ת העזי� המנצלות מרכיבי� שוני� של הצומח המעוצה. גמי� כדוספומינית ע� מיני בעלי חיי� נ



 תל. הצעילגת משקי ההר ביינות אורבות המאפעביצועי הפרות המ �מור& זאל במחקר זה נבדקו

מחקר הנוכחית כללה ג� בדיקה ממשקית של שילוב רעיה של בקר ועזי� שחורות באותו תא שטח ה

ייקט לא התאפשר עדיי� לבצע חלק זה של רושל הפ ו&מנ קצובת ל& בגלא, רולהגדלת כושר הייצ

  . העבודה

    

נצלי� את מהמשקי� ה 50 �כ �יבמ דחא איעקב הו ייקה ממושב עי�חשפחת מ לש ר לבשרבקר העד

ורש הטבעי למרעה בגליל המערבי והעליו�. משק זה מנוהל באופ� מקצועי ומתבצע בו חשטחי ה

אופיי� כיו� מ שקהמ. 1994ש מאז וגהמ� רכב המזווהמויות וכמעקב מסודר אחר ביצועי העדר 

לבשר  שקי הבקרמ ביתאת מר נו מייצגהיק"ג ו 430 �בפרות מעורבות במשקל ממוצע של כ

  ליל בהרכבו.גהמושביי� בשטחי החורש הטבעי ב

  

מנוהלת בהתא� לתכנית שנקבעה ה ות המחקר חט"לחור הפרות של משפחת חייקה רועה בדע

וצאות הניסיו� של השני� האחרונות. תוצאות ביצועי העדר שהתקבלו בפרק מראש ומתבססת על ת

ה רע העדר אשר היה בבעלות קיבו* כברי נה כאשרש 12שנמש&  �עקב קודמזה הושוו לתוצאות 

  ). Gutman et al. 2000, 1997 הנקי� וחוב'( בשטח החווה

  
יתיות ולהעברת אמת הקיומשתקבלו מעדר זה משמשי� כבסיס ללימוד הבעיות המשהוצאות הת

  יתה ה רקמחה שלעל הת טרמהידע ויישומו במשקי� אחרי� באזורי� בה� תנאי המרעה דומי�. 

הטבעי, על מנת  שלבשר בשטחי החור ורעיה מיטביי� למשקי הבקר היירב, הממשקי הזנ י�תאהל

  לשפר תוצאות מקצועיות וכלכליות.

  
  :דהבוכנית עתו

  סוי:מבנה הני

טח המרעה ש שלו יחיע�. גודל* בוקיל המוכסה) העלמר חורש טבעי( "לחט ותובחתבצע המחקר מ

 דונ� כל אחת.  העדר הרועה 650עד  350ות משנה בנ ותקארבע חללדונ� והוא מחולק  1,800הינו 

 430 �כ ל ממוצע שלשקת במבוורת מערופ 90 � 80ונה  מויעקב ��יעייקה מח יגאל יי& למגדלש בשטח

החווה ח שטת. הקשי� יחסיח שטה ת לתנאימואימת� והי צמול עמגידנ� יה פרותה ל� ש"ג. רובק

עי, בהי�. השטח מאופיי� בצומח חורש ט ינפל מע' מ 500 �ל 300בי�  ענ והבוהינו הררי וטרשי וג

  מ'.  6 � 4ובה� וי) אשר גאלו� מצ י� (בעיקרשיחי ולעיתי� בשליטה של עצ לעיתי� במבנה

  
  ה:העדר במרעצועי יב

  י� הבאי�:יבת המרכא לוכל �ייהחבבעלי ידות דמ

  ה).נשב� ימפע 6 �  4ות (עדר האמה.  שקילת 1

  טה.המל ושעורות תעברהוז הבדיקת אח .2

  ות.שו� המלטימו� וריזיהוי, ס .3

  גידול.ה ונתע &ספות במשנוי� ימעההמלטה ופ מועדו& לולדות סמלת ו. שקי4

  ר.המוגש לעדר הבק �פת המזוסישו� תור.  מעקב ו5

  אחרונות.ה הפרות בעדר בשמונה השני� מלטות שלרווחי ההיקת מ. בד6

  



  הצומח המעוצה:ר עקב אחמ

בוצעו במש& השני� סקרי צומח בה� נבדק הרכב ואחוז הכיסוי של  1981 �קבוע שהוצב ב& תבח

  ).1מרכיבי הצומח השוני� וגובה ההתחדשויות של החוטרי� (ציור 

  

בולות החלקה (קו רצי�) וחת& הצומח (קו מרוסק) פוטו של אזור חט"ל ע� ג תו. אור1ור צי

.2003עד ו 1981 �המעקב מ תשלאורכו בוצעו הסקרי� במש& כל שנו  

  

  



 תוצאות:

  יי�:חעלי הב

  ואיכות מזו� מוגש: הרכב

ו� המוגש לעדר חט"ל כלל את המרכיבי� הבאי�: זבל עופות, תחמי* זבל, קש, מזו� מרוכז, זמה

י. המרכיב המרכזי במנה המוגשת במונחי� של אנרגיה מטבולית היה קליפות תפוזי� ושאריות פר

) כאשר הריכוזיות הממוצעת של המנה 1מ� המנה בממוצע (טבלה  87% �הזבל עופות אשר היווה כ

  מגק"ל לק"ג ח"י. 1.74היתה 

  

  במונחי� של אנרגיה מטבולית.ל הממוצע בחט" ש. הרכב המזו� המוג1ה לבט

   

  וזיותריכ  כיברמה

  ק"ל לק"ג ח"י)ג(מ

  בהרכ

(%)  

  87.15  1.71  עופות לבז

  7.45  1.48  שק

  3.06  3.00  � מרוכזוזמ

  1.87  3.10  פות תפוזי�ילק

  0.46  2.15  יות פריראש

    1.74  וזיות ממוצעת של המנהכיר

  

  יי�:חלי הבעועי ציב

י חורש טבע שטחיב העדר הבקר הרוע לשמת הביצועי� ר ימצא כנ) 1997 �(הנקי �דוחקר קמב

צע וממהללי הכברות תעחוז ההא יחסית. �הקשי חטהשאי תנ לבגלאת כנראה למדי, ז יתנוינבתה הי

ד. ג� אחוז לבב 73%ד על עמוות חט"ל ) בח1992 – 1982קר (מח� של השוא בשלב הראצמנש

התחלופה של הפרות היה גבוה יחסית. בממשק הרעיה הקוד� שהיה נהוג בניסוי זה, הוצאו הפרות 

ירוד ני פוצב גבמת ת פרוצאת, הורומותת פתשטח. לבמקומ�  וסנכופרות הרות הו תוהלא הר

. צעמובמ הנבש 30% �כ עלה שעמד בוג הפתחלו רועמו לשרג, הרות אלההפרות  פת� שלחלוה

 תא ללהתבצע בחט"ל כ ראש יהמחקר הקוד�, ממשק הרעיה הנוכח על תוצאותס בסהתב

  מרכיבי� הבאי�:ה

  ת. יזכרמעונה ב' היא האשר ת כלצופעות מברהעונת .  א

  ית. � יחסהיובג צי�ר בלחקב רעיית . ב

  ל.דואמות לתנאי� הקשי� יחסית של בית הגיתומבות הרוערות מפב שימוש.  ד

  קדמת. מו להמיג. ה

  

ותר י רחואמעקב ושנה י��יע בהשיי& למשפחת חייקה ממוש רדעחט"ל  תווח חהוכנס לשט 1993 �ב

רב. ממשק ומע זעפרות מג 90 � 80 �ויחי המונה ככנוה רועי הפרות. העדהחל מעקב מסודר אחר ביצ

 שניתמוהי) מא �רואר בביבית (פאהעונה ה עונה העיקרית היאת, כשהצלופמ עונהכלל  ותעבהרה

  ). ברנובמ�ר ובית (אוקטוסת

  



 רות שרעופה לו שלאל 2003 � �1994 ינשוות חט"ל בחח טשבדר הרועה עב הפרות יעויצבת וואשה

היה  �י& השנורלא לחט"ר עדבהפרות  לממוצע שהראות כי משקל� ית� ל. נ2 הלטבצגת בבר מובע וב

עדר כברי אשר רעו קוד� לכ� בשטח, א& ג� בעדר הנוכחי ישנה מגמה של גידול מ ס לאלויחנמו& ב

 ני� אלו היה גבוה ועמד עלשב רבעד לל הפרותכמ תורהפרות ההמ�. שעור יחסי במשקל� ע� הז

 הלפר יח" "גק 1,152 לע עמדהו יתיחס המוכה נתאלו הי ני�בשת עוצממה ש� המוגזומות המכ .80%

 היהת ורפה לשלעומת הממשק הקוד�. ג� שעור התחלופה  40% �ר חיסכו� של ככלומ � לבד נה בשל

  ). 8.8( תיסחי ו&מנ

  

  פחת חייקה בחוות חט"לעדר משל השוואהב ר כבריעדיצועי ב עצוממ. 2ה לטב

  

  חייקה חתפשדר מע    יר כברעד          

  )1982    1992(   )1994 2003(  

  405  421  )"גקה (של פר צעוקל מממש

  80  73  ת (%)ורהפ ללמכ  תההרו תופרר העוש

    1,152  1612  )השנל"י ח ק"ג( הרפל� ומז תספות  

  143  178  (ק"ג)  הליל גמקשמ

  5.3  5.7  )גק"( �נלדו גמול דלוו רוייצ

  9.7  11.7  "ג)ק( מולג ולדולק"ג  שוגמ �מזו

  8.8  30  ה (%)פולור תחעש

  

  תוצלת מפורבעהת נתעו

ח תוצאות המעקב אחר נתוני הפרות איפשר לכמת את תרומת ממשק עונת הרבעות המפוצלת ונית

 תפרומכלל ה לטותמהה וזחכי א הארמ 3 להבבט וצגהנהוגה בחוות חט"ל. סיכו� התוצאות המ

וכ� מת 79.4%אשר , כ80% עלד עמע השנה) מצבאשנכנסו  ותשחד ואשיצאו  רותלל פכובעדר (

  . תתוויוס תורבעהמ צאהותכ וטואילו האחרות המל יבד אביעויטו במלהמ

  

ימת עונת באותה עונה בשנה העוקבת, ובמידה ולא היתה מתקי בוש עברתה לאות רפהק מ� לח

נוספת ת ורבעתנת הו� עיוקר. דעמ� ה תלצא וא שנה גלצות לדלו היו נאלא תפרו ות מפוצלתרבעהת

 אליסת� להריו� או מכל סיבה אחרת נבכ ואחרשות רהזדמנות נוספת לפ ת�ננה, ש עוד באותה

 ולהעפבד. בלודשי� ח 6 �  4לפרי� אלה להמתי� ב שו� שלימה עד לחשיפת הנש �יתרו, לא להמבעתה

 וקזי. חאבה הוולד אתלהב בעדר עד ותל הפרכלמ 9%   לכ התנמה� המז רוציזו תרמה לקת קימשמ

 תורפ לשמה לכ& שמספר המעברי� בחזרה תרו תיהסת ונבעכותי אימשלי� � ות ע"י תוספת מזורפה

צרוכת המזו� בתעלייה ל גורמי�ה תה אחדהי& היא א. תיחסי� טקהיה ת יבביאל וויתתסנה ועמ

ת רוהמאוח תופרמ� ה קחל זירחהנת לונה א' על מעות של עההרבנת ה עורקוצ 2000שנת המוגש. ב

היו דילוגי� של הפרות ו ז הלועפ תוקבעה, ובז בעדרי העיקר ותב' אשר הינה מועד ההרבע ועדלמ

  ת) .והמאחרות חזרה לעונה המאוחרת (הרבעות אביבי

  



 לר חט"דעבת וההמלט ורשע) על ויתתית וסבאבי( תלצות מפוברעהת עונת תמתרו.  3ה לטב

  2002 �  �1996 ניהש �וכסיב

  

  תרוחוז הפא  ותפרה רפמס    

  

    658  2002 � �1996 ניבש רותהפשל ות ומפר הרשמס

  81.3  535  )תולל הפרמכלטות (מה

  79.4  425  ד ב' עומלטות מה

  20.6  110  ד א'עומלטות מה

    34  'א�ב' ל הנגו מעולידות שרפ

  25  'ב �' לא הו מעונגלדות שרפ

  9.0  59  דר)הע ללכ(מ הונע ושדילג תופר "הכס

  4.9  32  )רעדה לכלה (מנש ילגושדות פר

    

  

  ותצטיינמת פרו   ה טמלווחי המר

וח מרווחי ההמלטות של יתהוא נ רדעב רותפ ות שלנרציה מתת רקילבדי� יזמרכ� הידהמד חדא

יצועי בבי גב לושחכל אחת מה� לאור& השני�. חישוב ממוצע מרווחי ההמלטה הכללי נות� מידע 

 ע שלצובי פשריבעדר חט"ל א � הפרותמ חתא בי כלגל &רענט ש� המפורני� הנתוסוו. אילבכל רדעה

 דבל� בוי 395 ות במש& השני� עמד עלרהפ כל שלע צממוהלטות מהה ווחמר . חישובזהמעי�  יתוחנ

ת בי� יומחזורל ש ופעהת תנסתממ . כאשרתסיהה יחרמת ביצועי� גבו ה עלדיעהמאה וצת בממוצע,

  ).4השני� (טבלה 

  

  2002 – 1994 י�חט"ל בשנ רעדב ותי� של הפרעצות הממוטלי ההמחוו. מר4לה בט

  

  ממוצע  01�02  00�01  99�00  98�99  97�98  96�97  95�96  94�95  העונה

המרווח 

  (ימי�

363.1  412.2  387.5  420.0  392.9  388.9  405.9  391.3  395.2  

  

המצטיינות ת הפרות ה לאתר ארד איפשרכל אחת מ� הפרות בנפ לשהמלטה ה מרווחיל קה שידב

לי ככ ביטוי ה� כאמצעי לבחינת ממשקי� שוני� וה�י ידל � אלו באהיוננתל בעדר. חשיבות� ש

  ול. ידלגות לגעכות בעדר נייטצמ תרופ לת שנובה תריחלב

  

טה אחד (שני מועדי מלוח המרו לפחות ההי כ�ומת 104 �, לפרות 142 ולק נכלדבנני� שותנוב* הקב

ל לכ� חיישוב המרווח רחלאמלטה) במקסימו�. עדי הה מומרווחי� (תשע מונהועד לש המלטה)

  ו.אל רותמפ תחא לכל וצעממהאחת מ� הפרות בכל שנה, חושב המרווח 

  



ות טבי� המל חמרווה לד�: גווה ני�תשני משחס לייהת תמצטיינ הרפחירת בלשנקבע  �ריטריוקה

ה וגודל המרווח וששלת ופחהיה ל �יחוומרהר שר מספכאחשבה כמצטיינת נ וחי�. פרהרוהמ ומספר

, ולא �ינוירטיועל סמ& קר, "לדר חטעב 2002 בשנת וכחות שנרהפ 88ו�. מבי� י 385 �קט� מ היה

דר משפחת בעי , כותראל �ת, ני5טבלה מוצגי� בתוני� ה� הנ). מ5בלה נות (טיצטימת ורפ 32ו ראות

  זו בשטח הוגדרות כמצטיינות. שנהב חותו נוכהי רשאת פרוה �מש לימשיותר  ט"לחב היקיח

  

  2002ל בעונת "בעדר חטחו נכשת וניהמצטי תוהפר.  5ה לבט

  

  הפרות ללחוז מכא  תרוספר הפמ  וחהמרוודל ג  צטיינתמ � לפרהיוהקריטר     

  2002שנת ב    �)פועל (ימיב    

  וח ורהמ ודלג  �חיוורמהס' מ  

  י�)(ימ    

  9                        8             372 �� מקט          385 �מט� ק            8     

  5                        4           367 �מ ט�ק           385 �מ �קט           7     

  8                         7           372 �ט� מק          385 �מ �קט           6      

  11  10  385 �ט� מק  385 �ט� מק  5  

  2  2  384 �ט� מק  385 �ט� מק  4  

  1  1  365 �ט� מק  385 �מט� ק  3  

  36  33      ה"ס  

  

  ח:צומ

  דשות החוטרי�:התח

מכלל כיסוי  80% �הכנסת הבקר לחות חט"ל בוצע דילול ידני של העצי�. אלו� מצוי המהווה כ �ע

גזעי ולכ� יוצר מבנה של חורש סגור וסבו&. פעולת הדילול, בה הוסרו �העצי� בשטח הוא ע* רב

חת השטח ואפשרה מעבר נוח של כשליש מ� הגזעי� תו& השארת הגזע המרכזי בכל ע*, תרמה לפתי

היתה פריצה מחודשת של  1984 �והסתיי� ב 1981 � חל בהאחר הדילול של בקר בתוכו. א& מיד

חוטרי� צעירי� מבסיסי הגזעי�. התחדשות זו במידה ואינה מטופלת גורמת לסגירתו המחודשת 

) עוצמת דיכוי 2של השטח. בגלל לחצי הרעיה השוני� אשר היו נהוגי� בחלקות השונות (ציור 

  החוטרי� הפורצי� היתה שונה. 

  

מזרחית (לח* מתו�) לאור& כל שנות המחקר הק) וזיה בחלקות המערבית (לח* חע. לחצי הר2ר וצי

  בחט"ל.

  

  

  



  

קה המערבית בה לח* הרעיה היה חזק, מספר ימי הרעיה של פרה לדונ� בשלב השני של המחקר לחב

ומת זאת בחלקה המזרחית בה לח* הרעיה היה מתו�, על. בממוצע 20.6ה ) הי2003– 1993(בשני� 

בלבד. הבדל משמעותי בלח* הרעיה  14.8מספר ימי הרעיה הממוצע של פרה לדונ� בתקופה זו היה 

שלב זה לח* הרעיה . ב1992 – 1982שו� של המחקר בשטח בשני� ארהלב שב בי� החלקות היה ג�

ימי רעיה  12.2נ� לשנה לעומת החלקה המזרחית של פרה לדו ימי רעיה 17.4בחלקה המערבית היה 

  של פרה לדונ� לשנה בממוצע בלבד.

צא בשתי החלקות מנש� ירטדלי� אלו בלחצי הרעיה ה� הסיבה המרכזית להבדלי� בגובה החובה

 בה) כי תחת לח* רעיה חזק אכילת התחדשויות החוטרי� היתה ר3הנבדקות. נית� לראות (ציור 

מ. לעומת זאת בלח* רעיה מתו� הבקר לא הצליח להשתלט על פריצת ס" 50 – 40יצב על יוגובה� הת

לאחר עליה מתמדת בגובה החוטרי� המתחדשי�, גובה� הממוצע עמד על  2003החוטרי�. בשנת 

יד� ותו& מספר �מ'. חוטרי� בגובה זה כבר אינ� בשליטה של הפרות למרות שעליה� נאכלי� על 1.7

  לקה זו להיסגר שוב.ח כל שהיא או שינוי ממשק הרעיה צפויהתבצע פעולה תשני� במידה ולא 

  

ע� לח* רעיה חזק  תלקות המערבית והמזרחיחב חוטרי� לאחר דילולהות ידשוחתה. גובה 3ר ויצ

  ולח* מתו�. 

  

Hatal - Cow grazing days          1982-02
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  ומסקנות:� יכוס

מילה גהרבעות מפוצל (אביבי וסתוי) ו שקות במממימעורבות מקו תורפב שע"י שימו יכ אצמנ

ביחס לכל הפרות הרשומות בעדר  76% �לקבל שעור גמילה אפקטיבי של כ ת�ינ, ולדותו ת שלדמקומ

ג�  . כ&תדילוגי� נמו& בהמלטות של הפרו פרסמו) הנשה התובא (כולל פרות חדשות ופרות שיצאו

  בלבד.  9% �כרות בממשק זה היה ל הפש עמוצמה תישנ� בהר ופהלתחהור עש

כו�, נית� להגיע המנוהלות בממשק נהמותאמות לשטח, מעורבות  תורפב שע"י שימו יכ הארנ

 תנוע. תיסחי �ישטבעי בה� תנאי הרעיה הנ� ק שרשל חו חי מרעהטשבת ג� ילתוצאות גבוהות יחס

י טחדרי� בשעול ההלני הנכו�משק מאית כת נרירעיק אביביתונה הרבעות מפוצלת, המתבססת על ע

י רעיה של פרה לדונ� ימ 20 – 17ש לרעות בשטח ידה ומבוצע דילול של העצי� ימב .יעבורש הטהח

  לשנה על מנת להשתלט על התחדשויות החוטרי� ולשמור על השטח פתוח. 


