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 מצריכה היץו וירקות, פיחת לתרומת דומה ץןינה בשר תרומת
 ומודעות סוב רצון בעלי רבים גורמים של והתנדבות מעורבות

גדולה. םביבתית־חברתית

 הגיע 2003 לאוקטובר הראשון רביעי ביום
 לבתי תרומה טרי, בשר ק״ג 930 משלוח

 הערבי הכפר ושל בית-שאן של התמחוי
נעורה.

 טוב ורצון פעולה שיתוף פרי הוא זה משלוח
 וארגוני שוחטים סוחרים, רפתנים, של

 עלה שכזה למבצע הרעיון חסדים. גמילות
 פרות של גדול עודף נוצר בו הקודם, בחורף

 האם התלבטו רבים רפתנים מחיר. ללא
 או כאלה פיטום בקבוצות פרות להחזיק
 הביטוח. בדמי ולזכות להמיתן או אחרות,

 אבל באופק נראו לא מערכתיים פתרונות
 על עלו כבר פרות, של מוסדר לבילוי רעיונות

 מצב לנוכח הבקר. מגדלי התאחדות שולחן
 כלכליות הגזרות עול אשר בארץ הנזקקים

 להוליך רעיון עלה לחם, לפת אותם הוריד
מתקן אל ולא לענ״ם כתרומה מהפרות כמה

הבילוי.
 פשוט מבצע אינו טרי, בקר בשר תרומת

 ובו מורכב בתהליך מדובר ועיקר. כלל
 מהרפת משונות(: אף )וחלקן שונות תחנות

 בלשכה עבור הבקר, סוחר משאית אל
 למדינה, בולים מם תשלום הווטרינרית,

 מאושר, מטבח״ם בבית הפרה שחיטת
 כשרה הפרה אם - כשרות משגיח קביעת

 מיסיס תשלום ,הכשרות( סוג )וכן טריפה או
 לבדיקות הבשר המתנת שונים, דת למוסדות

 הובלת מיוחד, קירור בחדר משוגעת׳ ׳פרה
 הבשר המלחת לקצב, ברבעים הבשר

 משפחתיות למנות הבשר פירוק והכשרתו,
 עניות, משפחות של הבתים בפתחי וחלוקתן

 מחלקת של מראש מוכנות רשימות לפי
 הובלת ׳טרף׳ בשר של ובמקרה הרווחה.

 לנצרכים וחלוקתו כשר לא לקצב הבשר
הערבי. מהמגזר

 כ׳ לקורא ברור שלעיל התיאור ממורכבות
 נדרשים בו חוליות, רב בתהליך מדובר
 טוב רצון והמון אמון, פעולה, שיתוף

 הסוחר, הרפתן, שונים: גורמים מחמישה
 יהודי צדקה ארגון המטבח״ם, בית בעל

 הובילה הזאת המורכבות ערבי. צדקה וארגו!
הבאים: השותפים בין קשר ליצור אותנו

 אשר הרפתנים, של כמייצגים בקר׳ ׳בני א.
 לתרום, רפתנים לשכנע עצמם על לקחו

בשנה. פרות שלוש עד שת״ם
 אילן, משדה בקר סוחר שטראוס, יהודה ב.

 הבקר, הובלת תפקיד את עליו קיבל אשר
 מצאתן הפרות, ואחזקת הביול עלויות את
לשחיטה. הבאתן ועד הרפת את

 בית של בעלים דבאה, משפחת ג.
 כביש )על אסאד אל דיר בכפר מטבח״ם

את עצמם על לקחו אשר צפת(, עכו-
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 התשלומים ועלויות הפרות שחיטת
 לכשרות הפרות בדיקת הדתית, למועצה

שלהן. הווסרינריות והבדיקות
 לקחה - דגים לשיווק חברה ׳פארקיון׳ ד

 בקירור, הבשר הובלת את עצמה על
לעמק. בחזרה אסאד אל מדיר

 אשר כפר שבעמק נעורה הכפר אימא□ ה.
 בעמק, ההתיישבות שנות מראשית רקם

 עמק משקי עם אמיצים שכנות קשרי
 את עצמו על לקח הכפר אימאם חרוד.

ת בין רף,0 ש״מצא הבשר חלוקת  משפחו
בכפרו. הנזקקים

 על לקחה שאן בבית הקהילתית הקרן 1
 קצב העיר, תושבי גיוס מלאכת את עצמה
 - הגמ״חים ורבני אברהם איציק בשם
 שירות בנות שמחון, מאיר רמין, הרב

 במשך שעזרו שאן מבית נוער ובני לאומי
 הכשרת במלאכת מלאים ימים שלושה
 הקרן נציגת לנזקקים. וחלוקתו הבשר
 את גם עצמה על לקחה בראל אשרת

 במסרה כולו, הפרו״קס ותיאום ניהול
 תהליך מראשית המידות טוהר על לשמור

סופו. ועד התרומה
 הבקר מגדלי התאחדות מזכיר מלול יוסי ז.

והתקשורתית הפוליטית החסות את נתן
 למבצע להרתם הצדדים שכנוע כולל -

 הזה. החשוב
 יותר ארכה הזה המערך הקמת כאמור,

 הגורמים כל נפגשו במהלכם שנה. מחצי
 שני במבצע. חלק לקחת נכונותם והביעו

 צאת טרם התבצעו ׳פ״לוט' משלוחי
 רביעי, ביום הראשון המוצלח המשלוח
 שלוש :2003 שנת אוקטובר, לחודש הראשון

 מרמת ואחת גבע מקבוצת שת״ם פרות,
החג את לעשות השנה ראש ערב יצאו יוחנן,

 אילן, שבשדה שטראום משפחת בבית
 הן הכיפורים יום של המפסקת ובסעודה
 שאן. בבית נצרכים שולחן על תעלינה

 מעצם יותר, גדולה המבצע של חשיבותו
 רווח מטרת ללא מתן דרך שבו. המעשה

 בעצמנו להביט יכולים הרפתנים, אנחנו
 בשער, הקוראים איננו שוב אחרות. בעיניים
 ולהפוך לחזור עלינו בלבד. עצמנו לטובת
 אנחנו בתוכו הסביבתי, במארג פעיל לחלק

 על לשמור אנחנו שחייבים כשם מתקיימים.
 שלנו, הנחלים מ׳ ועל שלנו הטבעית הסביבה

 שלנו. החברתית הסביבה על לשמור עלינו
 אל בדרישות לבוא עלינו ״קל, שכאלה בתור
 מאוד חשוב גזירותיהם. וכנגד המלכות פקיד׳

 שבמהלך אלה עם פעולה לשתף גם נדע כ׳
 סוחרי מולנו, ניצבים העסקית עבודתנו

 ומטרה איתם משותפת פעולה הבקר.
בהבנת לעזור יכולה לכולנו משותפת

 נכון בציון. היושבים כל של הגורל שותפות
 המדינה, של הערבים תושביה לגבי גם הדבר
 נפקד. לא והנזקקים הענ״ם בין מקומם אשר
 גם ראויה תהודה יצירת ולמען כך, לשם

 קשור אינו אשר הישראלי, הציבור בקרב
 נדרשת הבקר, לשוק או הרפת לענף

 הסוחרים, הרפתנים, של רחבה הרתמות
 זו כ׳ הארץ. בכל הצדקה וארגוני השוחטים

 ההתיישבות את להחזיר הדרכים אחת
■ בישראל. העש״ה מרכז אל העובדת

 ואיכותי צעיר בחור הוא גבע מקבוצת ברזק אור׳

 עבר ומשם בקבוצו הצאן דיר את בעבר שריכז מאוד

ת הצלחה וקוצר לרפת  בצד מאוד, גדולה מקצועי

 , זה במעשהו - ובמדינה בסביבה למתרחש דאגתו

ר את מסמן הוא ת גם הדי ת לפעולו  באזורים דומו

)׳.מ( אחרים.
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בישו־ץןל סביבתיים מיקרובי(יולים מגורמים עטין דלקות
 קיסריה במעבדת הוספנו לאחרונה .6

 הרפד איכות של בקסריולוגית, בדיקה
 הבדיקה לסככות. הכנסתו טרם הגולמי
וספי חיידקים של כללית ספירה כוללת,

.אור־ סטאפ קוליפורמים, של מבדלת רה
 הבדיקה, ביצוע מטרת ופסאודומונס. אום

 בקטריולוגית הערכה החלב, ליצרן לתת
 ברפד, הבקטריאל׳ הזיהום רמת של

 התחלתית זיהום רמת רב. בכסף שנקנה
 סיכון גורם מהווה הרפד, של גבוהה

משי להמנע הראוי, ומן העטין לבריאות

 לקבל ניתן נוספים פרטים בו. מוש
מאל״ה. במעבדות

לסיכום
קפד יומית, יום רבה, היא במניעה העבודה

 מאידך אולם ואלתורים. קיצורים ללא נית,
 עטין, מחלות כנגד ביותר, והיעילה הזולה היא
 מקבלים לא החיוביות, התוצאות את אם, גם

 של ביקורת לחליבה, יומית יום כניסה מיד.
והאכ ההולכה פסי הסככות, החצרות, מצב

העטינים הפרות, ניקיון על הסתכלות וכן לה

קוב לפיו אשר הנתונים בסיס הנם והרגליים,
 היומית, המניעתית הפעילות סדר את עים

 לתיקון. מידית ופועלים
 או אחת, בחליבה "המז״ף" אחד חולב זכרו,

עלו סככה, המציפה שבורה שוקת לחילופין,
 הצוות, כל של אדיר מאמץ להרוס, לים

בשיעו ירידה בעדר. חדשות הדבקות למנוע
 קלינית עטין בדלקת החדשות ההדבקות רי
 העיקרית המטרה היא קלינית, תת או

 פתוגנים חיידקים כנגד הקשה, במלחמה
■ תצלח. כ׳ הכל לעשות ויש לעטין החודרים
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