
 השנת' המפגש
 המעבדות של

 מערכתהעטין לבריאות
הבקר משק

 מהשגרה הפעם חרג העטין־, לבריץוות המעבדות של השנתי המפגש
 \ות שנים במשך שניהל משה בר בני דיר של לפועלו כולו והוקדש

 העטין בריץוות לקדום משמעותית תרומה ותרם בעפולה המעבדה
בישרץול.

 שהגיעו המברכים לכל רבה בהתרגשות השיב בני

למפגש:

 החמים דבריהם על מברכי לכל להודות רוצה ״אני

 להודות מבקש אני לגבורות. הגיעי לציון אלי

 והדס וישינסקי יגאל חטיב, ניהאיה למרצים,

 המעניינות. ההרצאות על פרידמן

 הארצי המערך במעבדות המודרך בסיור הבוקר,

 ראינו בקיסריה, פה החלב ואיכות העטין לבריאות

 ממעבדות נופל אינו אשר ומתוחכם, יפה מוסד

 התגשמות זו בעיני, אחרת. ארץ בכל כדוגמתו

חלום.

 ייקה לרנאו, חנן ד״ר היה המדינה קום בטרם עוד

 עטין בדלקות עיקש מתמודד ובאופיו, במוצאו

 למעלה במשך דאז. הפרימיטיביות ברפתות

 על הפיקוח עקרונות חלוץ היה הוא שנים מעשר

 ואמצעי שיטות הציע הוא תת-קליניות. עטין מחלות

 היו הימים, באותם רפתנים שמעט בחליבה היגיינה

 קום אחרי הקפדניות. בדרישותיו לעמוד מסוגלים

 העטין למחלות המעבדה לראש לרנאו ד״ר היה המדינה

הוטרינרי. במכון

 את לחקור זיו גדעון וד״ר שרן ארתור ד״ר המשיכו אחריו

 חדשים רעיונות והתאימו קלטו בעבודתם העטין. דלקות

 ביוד פטמות טבילת הקומץ, של עליונה שטיפה כגון

 היו לא לבד אלה אמצעים הפרות. כל של ביובש וטיפול

 הכללי הממשק של המקביל הפיתוח אילולא יעילים,

ברפתות.

 מאוניברסיטת לשבתון בבואו שאלם, אוסקר הפרופסור

 הכניס כשהוא רבות תרם ,1967-1966 בשנת קליפורניה

 בחלב, הסומטיים התאים מרכיב את שלנו למודעות

 כאשר בעדרים. התת-קליניות הדלקות רמת לקביעת

 הרפתות של החלב ממיכלי סומטיים תאים ספירות החלה

המוטיבציה נוצרה בהתאם, החלב ליצרני ותשלום

ההוקרה תעודת עם ורעייתו בני

 בעדריהם. העטינים בריאות את לשפר לרפתנים

 היה ניתן שבאמצעותה המסגרת עדיין היתה חסרה

 חייבים כזה למבצע שנצבר. המידע כל את בשטח ליישם

 השתתפותם שבלי להבין ומוסדותיהם הרפתנים היו

 ומוצלחת מסודרת למלחמה סיכוי אין ובארגון, במימון

 החלב מועצת הזמן, עם ואכן, הכרוניות. העטין בדלקות

 מעבדת קמה כספים, הקציבו אזוריות ומועצות הארצית

 בעכו בגרנות, מכן ולאחר בעפולה ראשית עטין דלקות

 בעבודה ספורות, שנים תוך שבדרום. ובמסמיה בצפון,

 והגיעו העטינים מצב את מיפו ושיטתית, מאומצת

 סטרפטוקוקוס ביעור לקראת משמעותיים להישגים

 אוריוס. סטפילוקוקוס של ניכר וצמצום אגלקטיא

 שמוליק ד״ר ואת וישינסקי יגאל ד״ר את לברך רוצה אני

 את כך כל מוצלחת בצורה לאחד שהשכילו על פרידמן

 חלב, איכות לבדיקת המעבדה עם יחד המעבדות פזורי

■ הישראלי.״ הרפת ענף לתפארת - הישגיהם
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