
 

 

 
 
 

עלון מידע של העמותה למען חיות משק 
 2016סוכות, אוקטובר 

 
 תוכן

 איך הפרויקט תורם לשחרור תרנגולות מכלובים. הפרויקט החינוכי של העמותה: 1
  מה הקשר בין הרעבת תרנגולות בכלובים וסלמונלה.. השרה כפויה וסלמונלה:2
   הכל (כמעט) על הביצים שאנחנו אוכלים:10. הסרט של "עושות חשבון" בערוץ 3
 . סרטון. תרנגולת כחיית מחמד4
  מה קורה לתרנגולות בימי הקיץ החמים. מיומנה של נוסעת:5

  

 תרומת החינוך להעברת תרנגולות מכלובים ללולי חופש

למה לולן ירצה לעבור ללול חופש? 

לולן ירוויח מביצי חופש יותר מאשר מביצי כלובים. אולם הוא יחליף את לול הכלובים 

שלו בלול חופש אך ורק אם יהיה משוכנע שיוכל למכור את כל הביצים כביצי חופש. 

עלות החזקת התרנגולות בלול חופש גבוהה מהעלות בכלובים, לכן ביצי חופש יקרות 

יותר. אם הלולן לא יוכל למכור את כל הביצים כביצי חופש וימכור אותן במחיר של 

ביצי כלובים, ייגרמו לו הפסדים.  

הצע וביקוש היום 

הביקוש לביצי  נכון להיום

חופש קטן מההיצע וחלק 

מביצי החופש נמכרות כביצי 

כלובים. 

הגורם העיקרי לביקוש נמוך 

הוא חוסר מודעות של 

הקונים. גם המחיר הגבוה, במידה רבה ללא הצדקה, משפיע. אולם מודעות צרכנית 

להתעללות בכלובים וקיומה של חלופה, הייתה עשויה להגדיל את הביקוש בעשרות 

 מתי לולן יעבור מלול כלובים ללול חופש?
 

      
 לא יעבור ללול חופש                  יעבור ללול חופש

 _____             _________ ביקוש     
 ____________                    ______ היצע       

 



 

אחוזים ובכך לסייע למעבר ללולי חופש. מכאן חשיבותו של חינוך, כיוצר מודעות של 

הציבור. 

 

הפרויקט החינוכי 

הפרויקט מתקיים בבתי-ספר, החל מיסודי ועד חטיבה עליונה. מטרתו להביא למודעות 

התלמידים את הקורה בלולי כלובים ואת קיומה של חלופה, ודרכם להגיע להורים. 

מוצגת התנהלות הפרויקט  בית-הספר ואחרי זה הפרויקט במכתב למנהלבהמשך מוצג 

הספר הממלכתי דתי "מעלות משולם". -בבית

 

פרויקט חינוכי: "תרנגולות מכלובים ללולי חופש"  
מוצע למועצת התלמידים פרויקט מלהיב אשר יסחף אחריו את כל תלמידי בית הספר. 

חברי המועצה יתנסו במנהיגות פעילה וכל תלמידי בית-הספר ייקחו חלק בפעילות 

אשר תקנה להם כר נרחב לעשייה חינוכית ולמידה שתסייע להם בחיי יום-יום ובחיים 

בוגרים. 

הפרויקט יאפשר להם לתת ביטוי לרגשי החמלה שמקננים בכל אחד ואחד, נוסף 

 לרכישת כלים לחיים. 

התהליך החינוכי   

. מנהיגות הפרויקט 1

הנושא ומטרת הפרויקט מוצגים בפני מועצת התלמידים שבוחרת מתוכה את קבוצת 

המנהיגות.   

. אסטרטגיה 2

.   של הפרויקטאסטרטגיה אתההקבוצה מקיימת דיונים  בסיוע העמותה, כדי לגבש

שגרירים . 3

בכל כתה משמשים שני חברי המועצה כמנהיגים כיתתיים, שיובילו את הפרויקט 

בכתתם.  

המבנה של קבוצה מובילה המדמה ממשלה וגם שגרירים, בדומה לשגרירים של משרד 

החוץ, משמשים הדגמה חיה של צורת ממשל בישראל. נוסף לכך מזמנים התנסות 

לתלמידים בעלי כושר מנהיגות, להתפתח כמנהיגים דמוקרטיים. 

. הדרכה 4

כל המנהיגים הצעירים מקבלים הדרכה על מנהיגות ועל תקשורת בין-אישית יעילה. 

הפרויקט מזמן כר נרחב לביטוי רגש החמלה המכונן בכל אחד מאתנו. כמו כן לומדים- 

בהרצאה ותוך התנסות, לדבוק במטרה עד השגתה, התנסות שתשמש אותם בחיים 

הבוגרים. 

 



 

. הרצאות בכתה 5

חברי קבוצת המנהיגות עוברים מכתה לכתה ומציגים את הנושא. השגרירים מחלקים 

עלונים לעיון התלמידים ולמסירה להורים ולשכנים, במטרה להשפיע על הצריכה של 

ביצים מלולי חופש- ביצי חופש. השגריר מקיים דיאלוגים עם חברי כתתו ומקדם את 

פעילותם בפרויקט. 

חלק מהאסטרטגיה תהיה אופן המדידה של השינוי- הגידול במספר האריזות . מדידה 6

של ביצי חופש שנמכרות. אופן המדידה יובא לידיעת כל תלמידי בית הספר ובכך הם 

יהפכו שותפים להצלחה ולתחושה: אפשר להצליח ולגרום לשינוי! 



 

 זמנה לתלמידים להצטרף לפרויקטה



 

לקראת חברה מוסרית יותר 

 מאזרחי המדינה צורכים ביצים ומאחר וכל ביצת 96%מאחר ו-

 שעות של התעללות קשה, הרי 24כלוב מגלמת בתוכה 

שמעבר ללולי חופש הוא אינטרס של כל אזרח שמבקש לפעול 

כדבריו של מהטמה במוסריות ולצרוך מזון ללא סבל מיותר.

גנדי: "גדולתה של אומה וקדמתה המוסרית נבחנות ביחסה 

לבעלי חיים."   

 

צוות הפרויקט 

מהנדס אבי פנקס, בעל תואר שני בחינוך חברתי. אבי  פיתח מודלים חינוכיים שיושמו 

 בבתי ספר והועברו למערכת החינוך.

יפית מרכזת את קבוצת המדריכות של יפית בר-און, בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי. 

 משרד החינוך, בתחוםחינוך באמצעות בעלי חיים.

      

  בית הספר האזורי באר טוביה, המורות ואבייצוות אסטרטגיה של תלמיד

 

 

 

 

 

 
 



 

 פרויקט "תרנגולות מכלובים ללולי חופש"
  בבית הספר הממ"ד "מעלות משולם"

 על פי דיווח של המנחה, עליזה בן ישי
רקע 

הפרויקט נועד להביא למודעות הציבור את ההתעללות הקשה בתרנגולות בכלובים 

וקיום החלופה- לולי חופש. 

 תלמידים בכתות א'- ו'. 800בבית הספר הממלכתי-דתי "מעלות משולם" לומדים כ-

האוכלוסייה שממנה באים התלמידים ברמה סוציו-אקונומית בינונית.  

בתחילת שנת הלימודים התקיימה פגישה עם מנהל בית הספר. מטעם העמותה 

השתתפו אבי ועליזה בן-ישי,  מנהלת בית ספר יסודי שיצאה לגמלאות והצטרפה 

לעמותה כמנחה של הפרויקט. 

המנהל אישר את הפרויקט ובחר בליאורה, המורה שתרכז את הפרויקט מטעם בית 

הספר. 

 

תגובת הורים 

בפגישה עם ליאורה עלתה בעיה שהייתה עלולה להכשיל את הפרויקט ולמעשה 

 לחשוף בפני התלמידים :למנוע את הפעלתו: תגובות של הורים. המטרה של הפרויקט

את ההתעללות הקשה בתרנגולות בכלובים, מתוך הנחה שרובם ישפיעו על ההורים 

לקנות רק ביצי חופש. אולם במשפחות שאין ידן משגת, בגלל המחיר הגבוה של ביצי 

חופש, זה עלול להביא לסירוב הילדים לאכול ביצים ולעמוד על דרישה לאכול רק ביצי 

חופש, דרישה שההורים אינם יכולים לעמוד בה.זה עלול לגרום לטענות קשות של 

הורים כלפי בית הספר. 

הפתרון שנמצא באותה ישיבה שימש את העמותה בהצגת הפרויקט לכל הנהלת  

 ספר: אם לתלמיד כל כך אכפת מהתרנגולות ורוצה שהמשפחה תקנה רק ביצי -בית

חופש- מה הוא מוכן לעשות או על מה הוא מוכן לוותר, כדי שהחיסכון יאפשר 

למשפחה לקנות ביצי חופש? יש כאן הזדמנות לחנך את התלמידים לקחת אחריות. 

חיברנו מכתב מפורט להורים, כולל מה יכולים לעשות במשפחה שאין ידה משגת. 

מנהל בית הספר התאים את המכתב לרוח בית הספר.בשלבי סיום הפרויקט צורף 

המכתב לכל עלון שתלמידים קבלו להביא להורים. לא היו תגובות שליליות של הורים. 

 

מנהיגות הפרויקט 

התכנון המקורי שהוצג להנהלה כלל חשיפה למועצת התלמידים, שבה חברים 

התלמידים בעלי יכולות להנהיג. מתוך המועצה תיבחר קבוצה קטנה של נציגים 

שמגלים אכפתיות למצבם שלבעלי חיים.  



 

מאחר והמורה- רכזת מועצת התלמידים, הייתה בחופשת לידה ולא רצינו לדחות את 

תחילת הפרויקט, הוחלט שהמורה ליאורה תעבוד עם כתות ד' בלבד, שהיא גם מחנכת 

של אחת הכתות.הפרויקט במתכונת זו ישמש גם פיילוט להמשך עם כל הכתות בשנה 

הבאה. 

 תלמידים הביעו רצון להשתתף 30כל שלושת כתות ד' שמעו הרצאות של יפית. 

 תלמידים שהפגינו כושר מנהיגות והתלהבות לנושא, כדי 12בפרויקט. מתוכם נבחרו 

להוביל את לפרויקט. 

 

 

דיוני הצוות והחלטות 

בשתי הפגישות הראשונות הוצגה מטרת 

הפרויקט ודנו מה אפשר לעשות כדי לשנות 

את אופן הגידול של חיות משק.  

בפגישה השלישית העלו רעיונות לגבי 

פעילויות שהתלמידים יכולים לעשות: 

הפסקה פעילה - 

דוכנים באירועים קהילתיים - 

משלוח מכתבים לחברי כנסת ולקהל הרחב, - 

תוך שימת דגש על מוסריות - 

שיתוף פעולה עם בתי ספר אחרים - 

לתלות את הפוסטר בבתים משותפים  - 

ובמקומות עבודה (ע"י ההורים) 

להכין מצגת לטלוויזיה, לאולם הכניסה של  - 

ביה"ס 

 

 

פעילויות 

 שלחה את כל החומרים למורות ולמורים. בעקבות החשיפה ליאורה, רכזת הפרויקט,

לקחו שלוש מורות חלק בפרויקט: 

הכינה מצגת, שהוצגה בטלוויזיה באולם הכניסה לבית הספר. כך המורה לתקשורת

הספר. -נחשף הנושא בפני כל התלמידים וגם בפני הורים ומבקרים שהגיעו לבית

 עיצבו שני לוחות גדולים עם ציורי תלמידים ותלו את הלוחות על שתי מורות לאמנות

סטנדים באולם הכניסה של בית הספר. על לוח אחד נתלו ציורים של תרנגולות 

בכלובים ועל הלוח השני נתלו ציורים של לולי חופש. 



 

באחת הכתות ציירו התלמידים, בהדרכת המורה לאמנות, ציורים שונים של ביצים. גם 

אלה נתלו על לוח באולם הכניסה. 

 הציגה את מה שלמדה באתר של בית הספר. כמו כן נכנסו חברי מנהיגות הפרויקט

הצוות לכתות ד' ושוחחו עם התלמידים, תוך שימוש באתר. 

 כתב על הפרויקט ב"דף המנהל" הנשלח מדי פעם להורים. מנהל בית הספר

 בבית הספר מתקיימת תחרות נואמים. חברי המנהיגות נאמו בתחרות הנואם הצעיר:

על ביצי חופש ולולי חופש. 

 

 

 

 

 

מה ניתן לשפר 

. לתכנן ולסכם לפני תחילת השנה את לוח הזמנים של הפרויקט, במיוחד תאריכי 1

הפגישות של תלמידימנהיגות הפרויקט, עם המורה הרכזת ועם המנחה. 

. להיכנס לכל הכתות 2



 

. בשנה"ל הבאה לבצע כל מה שהציעו אך לא הספיקו לבצע. 3

. למדוד השפעת הפרויקט על שינוי בצריכת ביצי חופש. 4

במכתב להורים נכללה שאלה לגבי קניות של ביצי חופש.מניתוח השאלונים התברר 

 קונים ביצי חופש. בשנה"ל הבאה, חודשיים לאחר הפעלת הפרויקט בכל 1%שרק 

הכתות,יש לבדוק שוב- האם חל שינוי באחוזי הצריכה. 

 

 המשךתובנות ל

הפעילות בבית הספר "מעלות משולם" יצרה גרסה נוספת של הפרויקט. 

. במקום קבוצת מנהיגות מורכבת מחברי מועצת התלמידים מכתות שונות, הוקמה 1

קבוצה משכבה אחת בלבד. 

. הפרויקט התנהל ברובו בשכבת 2

כתות אחת, כפיילוט לקראת 

הפעלה בכל הכתות. 

. הייתה תצוגה מתמשכת של 3

עבודות תלמידים ושל מצגת 

באולם הכניסה 

. כל מורות בית הספר נחשפו 4

לפרויקט ושלוש מורות לקחו בו 

חלק פעיל 

. נערך סקר צריכת ביצי חופש 5

במשפחות התלמידים 

. החומרים הגיעו להורים לאחר חשיפה כללית, באולם הכניסה של בית הספר, ללא 6

הרצאות בכתות 

 

 על כך שאפשר להשיג את מטרות הפרויקט גם בגרסאות ותהנ"ל מצביעהתובנות 

שונות מהתכנון הבסיסי, בתנאי שלכל אורך הפעילות נצמדים למטרות. 

 

 

השרה כפויה(וסלמונלה, א.פ.) 
קטעים מתוך מחקרה של ד"ר רינה ששון 

סטודנטית לווטרינריה בזמן ביצוע המחקר, שנעשה במסגרת העמותה למען חיות משק 

 Uwww.hai-meshek.org.ilUהמחקר בשלמותו באתר העמותה  

 

 

 

http://www.hai-meshek.org.il/�
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מבוא 

 מתחת לגבול ,לאחר שנת הטלה יורד מספר הביצים שמטילה תרנגולת

הנחשב כלכלי. זה מחייב קניית פרגיות חדשות כל שנה, קניה המייקרת את 

עלות הביצים. על מנת לפרוס את עלות הפרגיות על פני שנתיים מבצעים 

 ימים ולאחר מכן חוזרת 10- 7השרה כפויה: מרעיבים את התרנגולות 

 ימים ואחר כך "מפונות"- 800ההטלה לרמה גבוהה. התרנגולות מוחזקות 

מוצאות מהלול ומומתות. 

 
 

 גידול מטילות על ציר הזמן, עם השרהU: 1תרשים מספר 
 

 

 

בלולי חופש ואורגני ההשרה אסורה. ממשיכים להחזיק את התרנגולות עוד 

מספר חודשים ואז "מפנים" אותן 

 

 גידול מטילות על ציר הזמן, ללא השרהU:2תרשים מס' 

U 
 



 

ההשרה מוכתבת כאמור מעלות הפרגיות. בארצות בהן עלות 

הפרגיות נמוכה אין השרה ותקופת ההטלה מסתיימת שנה לאחר 

תחילתה. 

 ימים.כיום ישנה 3 תקופת הצום נמשכת ,אם העופות מנועים מלשתות

ע מהעדר שתייה, מאחר ובעתיה ישנה עלייה בגודל הביצה להימנהמלצה 

ועלייה בתמותה. בניגוד לצרכן הביצים הישראלי, בשאר העולם אין העדפה 

לרכישת ביצים גדולות. 

ספק אם שיטת ההשרה  בהרעבה עומדת ברוח חוק צער בע"ח 

 4.12.2013בישיבה בתאריך וספק אם תעמוד בעתיד בלחץ הציבור.

של הקבינט החברתי-הכלכלי אושרה הצעתו של שר החקלאות יאיר 

 ימים יגידו אם החלטה זו . תוך שלוש שניםאת ההשרהשמיר לאסור 

 תיושם.

 

השרה כתהליך טבעי 

בעופות הבר תחילת השרת נוצות מתרחשת במקביללתקופת הדגירה או 

לתקופת הטיפול בצאצאים. תקופה זו מלווה בחוסר תאבון עד אנורקסיה. 

ה עוברת ניוון והשרת הנוצות מתחילה. בתקופה זו העוף הרביימערכת 

 ממשקל גופו. כמחצית מאובדן המשקל הוא בגין ניוון 20%מאבד כ 

מערכת המין.לאחר בקיעת הצאצאים, העוף חוזר בהדרגה להזנה ומתחדש 

צימוח הנוצות.  

שינוי אורך היום מהווה גורם סביבתי ראשי שמעורר השרה בעופות.יחד עם 

שינויים עדינים של הטמפרטורה מעוררים מקצבים יומיים ושנתיים. אלו 

מעוררים תהליכים פיזיולוגיים דוגמת ההשמנה לפני נדידה, חוסר שקט, 

שינויים במערכת הרבייה והשרת נוצות. במינים בהם ישנה השרה שנתית, 

התארכות היום  מובילהלהתעוררות מערכת הרבייה, בעוד קיצור  היום 

יוביל לנסיגת מערכת המין ותחילת השרה.  

הסלקציה הגנטית לפיתוח זני תרנגולות עם קצב ייצור ביצים גבוה הכהה 

 את תגובת התרנגולות לסממני סביבה חיצוניים. 

יתה יצום ממושך הוא תהליך טבעי ושגרתי בטבע. אולם יש להדגיש שלו ה

מתאפשרת לעופות ההטלה השרה טבעית, היו נדרשים למטילה כארבעה 

חודשים כדי לאבד את נוצותיה ולגדל סט נוצות חדש במקומן.  

 

 

 

 



 

אקולוגיה של סלמונלה במעי העופות המושרים 

Salmonellosis היא אחת ממחלות האדם הנפוצותביותר ממקור מזוני. בין 

 ממקרי ההדבקה בסלמונלה בארה"ב היו ממקור 82%, 1991-1985השנים 

ביצי המאכל. 

מתקיימת S.E.=Salmonella Enteritidis הדבקת העופות בחיידקי סלמונלה 

דרך מערכת העיכול- דרך הפה.הסלמונלה מתמקמת לראשונה לאורך 

המעי, הזפק והמעי העיוור. להעדר המזון יש השפעה על פקטורים 

מיקרוביאליים שהיו יכולים לעכב את אוכלוסיית החיידקים במעי העיוור 

)PH נמוך, עלייה בריכוז VFA עופות הטלה ופטמים מציגים הדבקה גבוהה.(

יותר בסלמונלה במהלך תקופת גריעת המזון. 

 

כאשר סלמונלה חודרת אל הגוף היא מתיישבת בתחילה בזפק. תחנה זו 

והתנאים בה עשויים להיות קריטיים להמשך התקדמות הסלמונלה 

 במספר 6במערכת העיכול. נמצא שתשעה ימי צום גרמו לעלייה פי 

העופות שאובחנה בהם סלמונלה בזפק ובמעי העיוור לעומת אלו שלא 

ת הסלמונלה בטחול ובכבד עלתה התיישבועברו השרה. נוסף לכך, 

 בשכיחות שלה לעומת עופות הביקורת.  5לפחות פי 

S. E (חידק הסלמונלה) פולשני בעופות ולכן יש לו את הפוטנציאל להדביק 

ביצים דרך השחלה לאחר ההתיישבות שלו במעי המטילה. המקרים של 

ביצים נגועות נקשר למצבי עקה, כמו ההשרה אליה נחשף בעל-החיים. 

ישב באיברים פנימיים כמו: כבד, טחול ושחלה. יקהסלמונלה חודר ומתחייד

 3מספר המקרים בהן ביצים מתגלות כחיוביות (נגועות) לסלמונלה עולה פי 

 השבועות לאחר ההשרה הכפויה. 10במהלך 

 במהלך העדר מזון הופכים למפיצים יעילים יותר של  .S.Eעופות שנדבקו ב-

 מופקיםמהכבד S. E. שעות מאז מניעת ההזנה, יותר 48ק. תוך החייד

והטחול של עופות מושרים לעומת כאלו שאינם.  

 

שיטות חלופיות להשרה 

נבדקו שיטות חלופיות להשרה, למשל שינוי הרכב המזון או תוספות שונות 

למזון. השיטה היחידה שנמצאה יעילה היא תוספת אבץ למזון.  

 

 

 

 



 

 תחקיר מחדל הביצים

 20.03.2016, 10כתבה של "עושות חשבון" בערוץ 

 
מצורף בהמשך הקישור לתחקיר הנ"ל. 

הצופה עלול לקבל רושם שכל מה שמוצג בכתבה על ביצי כלובים נכון 

גם לביצי חופש- ואין הדבר כך.   

בלול חופש מודרני- הלול המופיע בכתבה, הביצים יוצאות נקיות- ולא 

מלוכלכות כמו בכתבה. ראוסרטון "תרנגולות מכלובים ללולי חופש" 

בסוף הכתבה. 

הערימות הגבוהות של לשלשת מתחת לרגלי התרנגולות, כפי שמופיעות 

בכתבה, אינן קיימות בלולי חופש. 

בלולי חופש אסורה ההרעבה הנהוגה בלולי סוללה (כלובים), הרעבה 

שמגדילה סכנת הדבקה בסלמונלה. 

בעשרות מחקרים בחו"ל מצאו ערכים תזונתיים עדיפים בביצי חופש 

לא בדקו את הערכים שאחרים מצאו אלא מאשר בביצי כלובים. בכתבה 

 בדקו ערכים אחרים ואין פלא שלא נמצאו הבדלים

 
 לחצו על הלינק:  הלצפיי

  
Uhttp://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1181030 U 

 
סרטון קצרצר על תרנגולת 

 
    מד: זוכה לחיבוק- והתרנגול מקנאחתרנגולת חיית מ

 
יה, לחצו על הלינק: ילצפ

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=hxaiukOJwys 
U 

 

 מיומנה של נוסעת

בשיא החום של הקיץ ובשיא העומס בתחבורה הציבורית 

עליתי לאוטובוס. אנשים שעלו אחרי דחפו אותי פנימה. 

נלחצתי מכל כיוון, הרגשתי שמועכים אותי. 

מישהו נצמד אלי, רציתי לזוז אך 
לא היה לאן. 

היה חם נורא, האוויר היה דחוס, 
בקושי נשמתי. 

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1181030�
https://www.youtube.com/watch?v=hxaiukOJwys�
https://www.youtube.com/watch?v=hxaiukOJwys�
https://www.youtube.com/watch?v=hxaiukOJwys�


 

סוף-סוף הגעתי לתחנה שלי וירדתי. 

נשמתי לרווחה. אי אפשר כך, חשבתי 

ואז נזכרתי בתרנגולות בכלובים שראיתי בסרט. 

דחוסות, אינן יכולות לזוז ,רבות מתות בחום הכבד. 

להן אין תחנה לרדת. רק אחרי שנתיים, מובלות לשחיטה. 

אין להן אפילו רצפה ישרה כמו שהייתה לי באוטובוס. 

פתאום הבנתי כמה מזל יש לתרנגולות בלולי חופש, 

שיכולות לפרוס כנפיים ולהתאוורר ואף אחד אינו נלחץ אליהן. 

פתאום הבנתי שבקניית ביצי חופש אני מצילה תרנגולת מחיים איומים. 

 
קישור לסרטון "תרנגולות מכלובים ללולי חופש": 

 Uhttp://www.youtube.com/watch?v=0eeSk6QFB98U 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 רוצים לקחת חלק בשחרור התרנגולות מכלובים ללולי חופש?

 
 :להתנדב לפעילויות העמותה

 052-6642325 לפנות לקרן דרור מנהלת תחום התנדבות, 
 

 לתרום, כדי לאפשר לעמותה להמשיך לפעול:
 לחצו על הקישור, המוביל לתרומה מאובטחת דרך אתר העמותה:

 
Uhttp://www.israeltoremet.org/amuta/580261188U 
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