
בינייםסקירת(בבריטניהוהטלפייםהפהמחלת

2001במרץ18לונדון,

הוזעידהבלונדוןנערכה2/2/2001ביום
הבריטית,האיכריםהתאחדותשלהשנתית

.NFUגיל,בןהכריזמטי,ההתאחדותמזכ"ל

להפגנתהאחרונותההכנותעלבנאומיומסר
הגדולהאנגליה,חקלאישלההמונים

ללונדוןלהביאהיתהשאמורהבתולדותיהם,
מפגיניםאלפיםמאותהמדינהרחבימכל

התמיכהוחיזוקהכפרכלכלתלשיקום

פרשתבעקבותקשותשסבלהבחקלאות,
הירוקים.ארגוניוהתקפותהמשוגעת"הפרה"

תהאההשתתפותכילדאוגלנוכחיםקראגיל
א',יוםהיום,להתקייםנועדהההפגנהמלאה.

.18.3.2001

כלשבוטלוכפיכמובן,בוטלהההפגנה
הבין-עירונייםבתחומיםהציבורייםהאירועים

חופשותוטיולים,סוסיםמרוציכפריים),(
בינלאומיות.רוגביתחרויותואפילובכפר,

עולים,אףהכפריתהתיירותלענףהנזקים

הישיריםהנזקיםעלבדבר,הנוגעיםלטענת

מהמחלה.כתוצאהלחקלאות
במהלךיוםמדיבטלוויזיההופיעגילבן

תחילתמאזשחלפוהשבועותארבעת

הואבבריטניה;הפו"טמחלתשלהתפרצותה
הממשלהשלהמוצהרתבמדיניותהכהעדתמך
OUT,STAMPINGבשיטתהמחלהאתלבער

ואלהנגועיםחייםבעליהשמדתשפירושה
הטלתתוךבמגע,איתםבאוכיהחשודים
והטלתהנגועיםהאיזוריםעלחמוריםהסגרים
ה'ביוםעודהמדינה.חלקיבכלנוספותהגבלות

עםנאלצת,NFUכיבטלוויזיההכריזהאחרון
בהחלטתהגםלתמוךשבדבר,הצערכל

הרופאהמלצתפיעלהממשלה,שלהאחרונה
עלסקודאמור,ג'יםד"רהראשיהווטרינר
וחזיריםעזיםכבשים,אלפימאותהשמדת

מאותמתוךאחדמכלק"מ3בתחוםהנמצאים
אינםהללוהחייםבעלירובהמחלה.מוקדי

במחלה!)עדיין?(נגועים
הטרגדיהעלבמליםלהרבותצורךאין

שלמשפחותאלפיאלהבימיםהפוקדת
עמל-המקריםוברובחייהם,שעמלחקלאים

יורשדקות.תוךבאשעולהקודמים,דורות

עלהודיעמוויילסצ'ארלסהנסיךהעצר,
כ-(ליש"ט500,000בסךהאישיתתרומתו

אשרהנפגעים,לחקלאיםלסיועדולר)750,000
ידיעלהנגרםהישירבנזקאלאמפוציםאינם

אחריםכברהצטרפואליוהבהמות;השמדת
דוגמהשישמשחריגבצעדהמלוכה,מבית

החקלאותשלהחירוםמצבעלומעידלאחרים
צ'ארלסשלרצונואי-שביעותעלבםואולי

העתונותבפרשה.הממשלהשלטיפולהמצורת
האוכלוסיותבקרבהתאבדותמקריעלמוסרת

זהלענייןמיוחדיםחירוםקוויהנפגעות;
ידיעלוהןהחקלאותמשרדידיעלהןמופעלים

נוקדים,שלהופעתםהחקלאים.ארגוני
מסכיעלהחזיריםומגדליבוקריםרפתנים,

בהתבטאויותכללבדדךהמאופיינתהטלוויזיה,

לחרוגמתחילותהמאופק,האנגליבסגנון
אנשים-מהםחלקלב.וקורעותזהמסגנון

אתשמאפייןמהורהוטי-דיבור,משכילים
מאנשיכמה(דורותמדוריהבריטיתהחקלאות

כברבחקלאות).עוסקיםהםגםהמלוכהבית
נזקיעליעלוזאתהתפרצותשנזקיברורעתה

במידהוזאת1967,בשנתהגדולהההתפרצות

בעליבמספרהניכרהגידולבשלמעטהלא
בשיטתהשינויהמשקים,ובגודלהחיים

רביםמטבחייםבתישלסגירתםהממשק,
למרחקיםהבהמותבהובלתלצורךשהביאה
כמהבידיהכלל-ארציהסתרוריכוזארוכים
עםישירבקשרהעומדיםגדוליםסוחרים
כמובן,ברקע,המרכזיות.המזוןרשתות

אףהמשוגעת"הפרה"פרשתלעמודממשיכה
הצרכניםלידיעתלהביאהצליחוהרשויותכי



פוגעתאינההפו"טמחלתלה,שבניגוד
האדם.בבריאות

בצעדיםהצורךעלהכלליתלהסכמה

המחלה,שלומלאמהירביעורלשםהדרקוניים
נקיהכ'מדינהבריטניהשלמעמדהשימורתוך

מכוה.עתהנשקפת-חיסון"ללאמפו"ט,

ובמיוחדאזורים,ממספרכבשיםמגדלימאות

-כבשיםכמיליוןישבוקומבריהמאזור

שניםבמשךשטזפהזנדיריםמגזעיםבחלקן

השמדתעםישלימולאכיהודיעורבות,
עדריםסביבנמצאיםהםאםאףעדריהם,

סימניבהםיתגלווכאשראםאלאנגועים,

אתלהםהעניקהכברהתקשורתהמחלה.
האכרים";שלההתנגדותתנועת"הכותרת

NFUלהביע-פהבחציכיאם-נאלצה

נדחהשעהולפימחדש";ב"חשיבהתמיכה
קומבריה,באזורלפחותהאחרון,הצעדביצוע

ודיוןסקודאמורד"רשלבמקוםלביקורועד

האפשריותההשכלותעלהחקלאיםנציגיעם

ש"בסכנתחייםבעלישלהשמדתםדחייתשל

19/3/01.ב'ליוםנועדזהביקורהדבקה".
השמדתהחלה17/3/01(מוצ"ש(בינתיים
נקראהבריטיהצבאבסקוטלנד.הללוהכבשים

אלה.בפעולותלסייע
הנ"לוהביטוייםמהפרסומיםשחלקמניתאני

התקשורתבאמצעילידיעתכםמגיע
כמהשלתמציתיסיכוםלהלןהישראליים.

מרכזיות:נקודות

בבריטניהפו"טכנגדמחיסוןההימנעות1.

הלורדועדתשלהמלצותיהעלמבוססת
ההתפרצותבעקבות1968,משנתנורת'מברלנד

67,68.בשניםהגדולה

ע"י(הושמדוהתפרצותאותהבמסגרת2.

כ-430,000הבריטים)החקלאות/השו"טמשרד

כספייםבמונחים(הנזקוהקףבעלי-חיים,

ליש"ט.ביליון1בל-5.הגיענוכחיים)

שיקוליםעלמבוססתמחיסוןההימנעות3.

בעלי-כלשלהתקופתיהחיסוןמחירכלכליים:

יותריקרהשנתיהחיסוןהרגישים;החיים

שנה.-1520כלהמחלהמהתפרצות

ניתןשלאמהעובדהחיזוקקיבלזהשיקול4.

ממדינהותוצרתםחייםוכבשיםבקרלייצא

שאינןנקיות""למדינותחיסוןמבוצעשבה

קנדה,ארה"ב,)1968(עתבאותהמחסנות,
וסקנדינביה.יפןניו-זילנד,אוסטרליה,

האירופיתהקהילהאימצה1991בשנת5.

שנהגומדינותזאת.אי-חיסון""מדיניותכולה
גםולעתיםהבקר,כלאתשנהמדילחסן

בלגיה,הולנד,רמניה,צרפת,כגון-חזירים

פסקו-ויווןאוסטריהספרד,איטליה,

בדרישותמקבילההחמדהתזךזאתמלעשות
ההדבקהסכנתאתלהקטיןמנתעלהיבוא

מבחוץ.
התפרצויותכמהאירעוכהועדמאז6.

אךאיטליה)יוון,(האירופיתהקהילהבמדינות
לבצעצורךללאההשמדהבשיטתבוערוהן

חירום".חיסוני"

אובחנהבבריטניההנוכחיתההתפרצות7.

ללונדון.מצפון-מזרחבבית-מטבחייםלראשונה
וטרינררופאבמקוםביקר19/2/01ביום

לשםשהגיעהחזיריםקבוצתשבדקממשלתי
בדרוםאתריםבשניממשקים16/2/01ביום

לבדיקהחומרושלחבמחלהחשדהואאנגליה.

אושרהלמחרתבפירברייט.המרכזיתבמעבדה
המטבחייםביתעלהסגרהוטלהאבחנה,

בסביבתו.בעלי-חייםתנועתעלוהגבלות

בארבעהמחלהאובחנה22/2/01ביום8.
מביתק"מ1.5שלבמרחקבמשקפדות

זאתברפתהפרות200כלהנ"ל.המטבחיים

הושמדו.
המחלהכיחשדהעלההראשוניהתחקיר9.

שלחואשרהמשקיםממאותמאחדהגיעה
במהלךמטבחייםביתבאותולשחיטהחזירים

הוחלהאבחון.מועדלפניכשבועייםשלתקופה
אלה.במשקיםאפידמיולוגיתחקירבביצוע

2/01/ביוםהוכרז,הנ"להאפשרותלנוכח10.

תנועתכלונאסרההמדינה,בכלחירוםמצב22,
בעלי-חיים.

מקריםלהופיעהחלוואילךמכאןוו.

המחלהכינתבררהבדיקהבהמשךנוספים;

לכן,קודםשבועייםלפחות-כנראה-החלה

מצפוןק"מכ-300הנמצאגדולחזיריםבמשק
הנ"ל.המטבחייםלביתמזרח

המחלההגיעהכיצדברורלאהיוםעד12.



ע"ינדבקושהחזיריםלוודאיקרובאךלשם,

הניתןהבליללתוךשהגיעמזוהם,מזוןאכילת

מאדדומהאסייתי,0מטיפוסהנגיףלהם.
והגדרהזיהוילשםשהגיעונגיףלבידודי
טייואן,מיפן,פירברייטהעולמיתבמעבדה
UAE,טורקיה,רוסיה,דרום-וריאה,מונגוליה,

השנתייםבמהלךוקמבודיהמלזיהלאוס,

במבנהוביותרהקרובבהם,האחרוןהאחרונות.
מדרום-אפריקהגאהבריטי,לנגיףהמולקולרי

מאחתלבריטניההגיעהנגיף2000.בסוף
המדינותמאחתאו-הנ"לברשימההמדינות

לאאואיבחנולאאשרהאחרות)האסיאתיות?(
שביןייאמרבסוגרייםהמחלה.אודותדיווחו

שלהיעדרהבולטהנגועות/מדווחותהמדינות
לבליללהגיעהיהיכולהנגיףהעממית...סין

אוכלבשייריהשימושידיעלהחזירים
אורגניתופסולתמטוסיםספינות,ממסעדות,

שהגיעמבשרשאריותשהכילואחרת,
פרטיזני""אוחוקי-מסחריביבואלבריטניה

אדםגםהיהיכולתיאורטיתנגועה.ממדינה-
לגרוםנגוע,בשרובוכריךאואישייבואשהביא

בחזירים.להדבקה

ב-החזיריםבמשקהמחלהתחילתבין13.

NORTHUMBERLANDאשר22,2,ליוםועד

בעלי-חייםהגיעוהכללי,ההסגרהוטלבו

וביןישירותביןמשק,באותושמקורםנגועים

לשבעהגםאחרים,במשקיםמעברתוךאם
בתי-מטבחייםושלושהגדוליםבהמותשווקי

המחלה)אובחנהשבוהמטבחייםלביתבנוסף(
בריטניה.חלקיבכלהמפתרים

אחדכלאתלאתרהקושיאתלהעריךקל
המונייםמפגשיםבמהלךשנתקיימומהמגעים

ביקוריםבדחיפותלבצענאלצוהבריטיםאלה;

אליהםאומהםאשרמשקיםשלעצוםבמספר

שבועותשלושהבמהלךחייםבעלינעו
אלה.קריטיים

מהשווקיםהמחלהשלההפצהעיקר14.

בהןאשרכבשים,באמצעותנעשהואליהם

הובלתןתוךוכלל-ארציערמסחרמתנהל
לרדוםועדמסקוטלנדארוכיםלמרחקים

קשיםבכבשיםהמחלהסימניולוויילס.אנגליה
הןאךכלל,קיימיםשאינםאולאיבחון

כנשאים.משמשות

היבשת)(לאירופהגםהגיעוכנ"לכבשים15.

לראשונה.בבריטניההמחלהאובחנהבטרם
15ביןמבריטניהישירותהגיעולצרפתלמשל,
ב-60כבשים19,660בפברואר,ו-22לינואר

אזורים.ב-17צרפתייםמשקיםל-23משלוחים

כבשים9,372הולנד,דרךהגיעו,לכךבנוסף
הגיעוס"האזורים.ב-14משקיםל-19בריטיות

בצרפת.מחוזותל-25מבריטניהכבשים

נקטוהבריטית,ההודעהקבלתעםמיד16.
ביותר,חמוריםבצעדיםהצרפתיותהרשויות

כלשלוהשמדתןזיהוייןאיתורן,לרבות
עמןשבאהמקומיהמקנהוכלהנ"להכבשים

רובםחיים,בעליל-37,000קרובס"הבמגע:
מטר500במרחקהנמצאתברפתנגועותפרות
בריטימעדרכבשיםהגיעושאליוצאןמדיר

אלהשכבשיםלמרותכנגוע,בדיעבדשנתברר
החייםבעליכלעם27/2/01ביוםעודהושמדו

בצרפת.במגעאיתןשבאו

בבריטניההמחלהמוקדימספדבסיכום,17.

אחדמוקדאובחןלכך,בנוסףל-297.הגיע
בצרפת.אחדגםולאחרונה,הצפוניתבאירלנד

כהעדשהומתובעלי-החייםמספר18.
כל-250,000.מגיעבבריטניה

הבריטיתהממשלההחלטתפיעל19.

והחזיריםהעזיםהכבשים,כליושמדומשלשום,

ממוקדיאחדמכלק"מ3בתחוםהמצויים

מ-ביותרמדוברההערכה,פיעלהמחלה.

ללאככולםרובםנוספים,בעלי-חיים500,000
החלוכבראלהפעולותמחלה.סימני

בסקוטלנד.

ניתןכךרקכיהיא,הרשויותהערכת20.

לנוכחזאת,ההתפשטות.המשךלמנועיהיה
באווירנישאלהיותיכולהנגיףכיהמידע

בחזיריםמדוברכאשרמטרים;מאותלמרחק

גדולהידםעלהננשפתהנגיףכמותנגועים,
הנגיףשלגדולותכמויותמייצרבאכילה;ביותר

נשיאתתקופתהאוויר.בדרךבעיקרומפיצו,

בדרךבעיקר)(נדבקתהכבשהקצרה.הנגיף
אדוכהלתקופההנגיףנושאתהנשימה,

בקרהבקר.אתומדביקהחדשים)עדשבועות(

וכבשים,מחזיריםהנשימה)בדרךבעיקר(נדבק



בקרלהדביקוממשיךקליניתכללבדרךחולה
יחסית.קצרהנגיףנשיאתמשךוצאן.

זכתהכברהנ"להתכניתלעיל,כאמור21.
כבשיםמגדלימצדבעיקרנמרצת,להתנגדות
ובויילס,אנגליה)מזרחצפון(בקומבריה
כלההשמדהאתלבצעיניחולאכיהטוענים

מחלה.סימנימראיםאינםעדריהםעוד
קשהרוחבמצבנמצאבבריטניההציבור22.

מ"מחלהפחותמתרגשיםהעריםתושביכיאף

בריאותסיכוןללאכלכליתבעיקרהשהיא
ערימות-חוגגתכמובן,התקשורת,הציבור".

לצילום,מצוייןנושאוהןבאשעולותפרות
ישהכפריותהטרגדיותעלאנושייםולסיפורים

הענייןבראשעומדהנושאקוראים.שוקתמיד
20/2.מאזיום-יוםהציבורי,

הקיצוניתמדיניותהמושפעתלהערכתי23.

הפרשהסיוםלאפשרמהרצוןגםהממשלהשל
הבחירותאתלקייםמנתעלאפרילבמהלך

שריריםהפגנתתוךואולי3/5/01,-במועדן

כינראהזאתעםנחישותה.עלשתעיד

ההשמדהפעולותלהמשךהעזהההתנגדות
זאת.מגמהלהפרעלולה
נמסרותההוראותכלכילציין,יש24.

בראון.ניקהחקלאות,שרידיעללחקלאים

מספרנתקיימוהאחרוניםהשבועותבמהלך
ד"רהראשי,הווטרינרהרופאושלשלופגישות

הממשלה.ראשבליירטוניעםסקודאמור,ג'ים
הבריטיתהממשלההחלטתפיעל25.

בהמלצותשגובתהה-BSE,פרשתבעקבות

משמשהראשיהווטרינרהרופאפיליפס,ועדת
נושאואינוהפוליטייםלגורמיםכיועץכיום

זהמעמדהמדיניות.לקביעתישירהבאחריות
הייעוץאתלהעניקלולאפשרהיהאמור

אופוליטייםללחציםהיחשפותללאהמקצוני
מסחריים.

לצאת-עתהעליושהוטלההשליחות26.
מנתעלהחקלאיםנציגיעםלפגישותלקמבריה
ההשמדהבחיוניותאותםולשכנעלהםלהסביר

לבטחהיאהמחלה,מוקדישסביבהכבשיםשל
צפויזהרבדכאמוד,וקשה.מורכבתשליחות

19/3/01.כ'יוםמחרתיים,
מאפשרותהאירופיהאיחודתקנותכיאף27.

בשלבהמוקדים,סביבהקפיחיסון-חירום
ממדיבשלבבריטניהבכךטעםכבראיןהנוכחי

עדייןכלליחיסוןופיזורה.המחלההתפשטות
להצדיקויהיהקשהאךתיאורטית,אפשרי,

פירושווכאמור,ננקטושכברהאמצעיםלנוכח
וללאמפו"טחפשייהמעמד"מעמדאיבוד

חיסון".

פעמיםכךעלשנשאלהחקלאות,שר28.

משיבהאחרונים,בימיםורבותהולכות

ד"רבראשות-המקצועגורמיכילשואלים

עםכללי.חיסוןביצועשוללים-סקודאמור

יימנעלאכיאתמולאמרלכשנלחץ,ואת,

המצבאםחיסון)=(כזהצעדאפילומלשקול
זאת.יחייב
ניתןעדייןושםשונה,באירופההמצב29.

כך.עליוחלטאםלחיסונים,לחזור)(לעבזר
האיחודשלהחקלאותשרימועצת30.

החיסוניםבנושאלדוןעומדתהאירופי
19,3/01.שניליוםשנועדההקרובהבישיבתה

שונותמדינותע"ישננקטוהצעדיםעל31.
-מאירופהחקלאייםמוצריםיבואכנגד

עלהגבלותכגוןהגיונייםבלתיצעדיםלרבות
בעיתונות.ודאיקוראיםהנכם-גרעיניםיצוא

הסניטריתהוועדה(ה-SPSועדתישיבתגם
השתתפתישבהה-וכזיע,שלופיטו-סניטרית)

בצעדשנקטוהמדינותביןבנושא.דנההשבוע,
סלובקיההונגריה,טוניס,מרוקו,-זה

נוספותרבותומדינותארצות-הבריתוהונגריה.
ומוצריהםחייםבעלייבואכלעלאיסורהטילו

האירופי.האיחודמדינותמכל

הצרכןלבריאותהאירופיהאיחודנציב32.
בנושאהאחריותהועברהאליואשר(והגנתו
כאחתהחקלאות,מנציבותחייםבעליבריאות

עלבחריפותהגיבה-BSE),מחלתמתוצאות
שהמחלהלמרות"הללו,הכוללנייםהצעדים

מחוזותובשניבריטניה)=(אחתבמדינהפרצה
בלבד".צרפת)=(אחרתמדינהשל

אתכיוםתופסתהפו"טמחלתכיאף33.
ודחקההציבוריתהלבתשומתואתהבמה
ממקומההמשוגעת"ה"פדהמחלתאתהצידה

נעלמהלאבהחלט)[85(זאתה"נכבד",
במיוחדיותר,תמוראיוםלהוותוממשיכה



ארוכות-ולהשלכותהציבורלבריאותבאשר

הטווח.

עודההתפרצותתימשךספקללא34.
שבועות.

בעיתונות,שוניםפירסומיםלמרות35.
נמסרמסחרייםגורמיםעםשקיימתיבשיחות

השלכותהפו"טלפרשתאיןשעהלפיכילי,
הטריההתוצרתשווקיבתחוםמשמעותיות

אםלהשתנותעלולזהמצבופירות).ירקות(
כנגועים.מוכרזיםשטחיםיתווספו

להלן-ישראלעלהנושאלהשלכותבאשר
נקודות:מספר

אתלחדשהאירופאיםיחליטובאם1.
מוצריםייצואלענייןמעמדנוישתנההחיסון

חייםובעליחלב)מוצריבמיוחד(לאירופה

ההדדיות.עקרוןפיעלוזאתזרמה)(

בעקבות1992בשנתהופסקהזרמהיצוא2.
כנגדלחיסוןבאשרהקהיליהבמדיניותהשינוי
החיסוניםביצועשלהמוצדק)(וההמשךפו"ט

בישראל.

יענים,(בשריצואלהגברתמקוםישכיום3.

ארצותלכלותחליפיותנינים)בשרהודים,
אניוגרמניה.צרפתלבריטניה,ובמיוחדאירופה

קורה.אמנםזהשדברמניח

להציגישראלשלהמסורתיתגישתה4.

ממדינותאחתלכלנפרדותוטרינריותדרישות
כלמהויותאליהןולהתייחסהקהיליה

נוסףחיזוקקיבלהנפרדות,אפידמיולוגיות

ומשמעותי.

ודרישותהפו"טבנושאהפנימיתמדיניותנו5.
סקירהשלמעניינהאינםוכןידועים,היבוא

זאת.
גישתעלכבדרושםמשאירכולוהאירוע
למצבהברטיםוהרשויותהתקשורתהציבור,

לאחרהתפתחותהולצורתבכללההחקלאות
הפרשה.סיום

שמשוניארנוןדר'

*
השו"טראשלשעבר(שמשונילדר'תודה

שגרירותלידהחקלאיהנספחוכעתבישראל,
והמפורט.המקיףהמידעעלבלונדון)ישראל
תקופהעודמצפהבאירופהלחקלאיםכאמור,

עללהשתלטיצליחואשרעדמאד,קשה
החומרשללמתוךלפחות.הפו"ט,מחלת
ציבוראנשימצדהבקר"משק"למערכתהמגיע

קטןגראפיתיאוררקנביאכאןפוליטיים,
ואפילופקידיםרופאים,ישנםשםשגםמהולנד,

כי-מחיסוןבהימנעותהדוגליםפוליטיקאים

לךכעת.שםהנהוגותהשיטותמןיקריותרזה
לעומתזרה.בארץמספריםיודעיעםותתווכח

וכדאיאחריםקולותישבהולנדגםזה,

דעתםלחוותבצמודשם,קראתיהנהלשמעם.
ותיקוטרינרחושבמהוכלכלנים,חוקריםשל

שלו:הפותחבמשפטזאתלסכםואפשר80(בן(
שלאמירקלחשוביכוללחסןהאיסורגל"
מימיו."וטלפייםפהראה

בהולנד.פו"טמחלבתשלמקרים




