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מיוחד הוקרה אות
בראון מאיר

 בשנים תפקידים של רב מספר מילא שמואל, גן חבר בדאון, מאיר
 מזכיר - האחרון בתפקידו התגלה גדולתו במלוא אך האחרונות,
בקר. מגדלי התאחדות
 ובצנעה, בחכמה אותו, והוביל החלב ענף את מאיר הנהיג זה בתפקידו
 הכוללת. התמונה של ראייה וביכולת ביושר באמינות,

 הבאת כמו בתקופתו, משמעותיים מהלכים של במרכזם עמד מאיר
 והרפתנים, תנובה פרשת דחיות, מספר לאחר סיום, לידי הרפורמה
 וחוזקה ההתאחדות מעמד על שמירה הענף, רווחיות על השמירה
ועוד. החלב חוק עם התמודדות הכלכלי,

 כל של המנוגדים האינטרסים בין לגשר מאיר ידע המיוחד בכישרונו
 מתוך קטע מצטט ואני לו, רק אופייניות בדרכים המעורבים, הגורמים

 ובחברות, ביושר וביעילות, במתינות "ברגישות, שקיבלנו: המכתבים אחד
 ישראל״... רפתני למען נשמתו כל ואת זמנו כל את מאיר נתן
 מטעם מיוחד הוקרה אות בראון למאיר להעניק מתכבדים אנו אלה כל על

החלב. ענף

צאלים רפת וצוות כסלו בלהה
 לדלות החלטתי להתחלה, מתאימות מילים למצוא מתקשה ואני היות

 בדורה "יחידה הממליצים: ידי על בלהה, על שנאמרו נבחרים קטעים
 ועוד... הגדולה" ״הכוהנת הראשונה״, ״הגברת במינה"; אף ואולי
 פרט ומאז, נח״ל, גרעין כחברת ו,969 בשנת ברפת דרכה החלה בלהה

 היא במיוחד, קצרות לידה חופשות 5ו- משק, כמזכירת קצרה לקדנציה
:982 משנת אותה מרכזת ברפת, עדיין  מרכזת ההן, שבשנים לציין חובה ו
נדיר. חיזיון היה ״החלש״ מהמין רפת

 כפיים עבודת על ולרפת, לפרות קץ אין מסירות על הוקרה? אות מה על
 פעמיים ולפעמים יום מדי לחלוב בהתעקשותה המתבטאת יומיומית

הענף; ניהול בנושא פשרות ללא ביום,
 - ״גינה״ וגם ,205ו - "יערה״ שגם הידעתם - כן אכן לפרות? מסירות

 במוות מותן עד להניב, שסיימו לאחר רבות שנים ברפת נשארו ״2798״
חסד. בהמתת או טבעי

כנאמר: שכירה עבודה בנושא פשרות ללא התעקשות על - מכל יותר אך

ולאופי לבלהה לכזאיר הוקרה מגן

 במצבי גם זאת שהוא, סוג מכל חיצוני, שכיר שום ייכנס לא שלי ״לרפת
 יש למי אך זו, משנה עם מסכימים לא רבים קשה". אדם גןז6 מצוקת

בלהה? עם להתווכח אומץ
 בתקני העומדת רפת לבנות שניתן בלהט בלהה טענה הרפורמה בעת

 גם היא ובאיחודים... בשותפות צורך ללא צאלים, קיבוץ בתוך רפורמה,
 מהמובילה לתפארת רפת היא כיום צאלים רפת - בפועל זו הוכיחה
 בנגב. יח״מ באזור והרווחיות הייצור בביצועי

 לסחוף יכולה ועל עקרונות, על עמידה על בענף, התמדתה חריצותה על
 לבלהה להעניק גאים אנו השנים, לאורך קדימה צאלים רפת צוות כל את

החלב. ענף מטעם מיוחד הוקרה אות הרפת, ולצוות

"החקלאית"
 90 לו מלאו השנה אשר לארגון, ל״החקלאית״, מוענק האחרון האות
 מעמיקה מהיכרות בישראל. ולצאן לבקר רפואי בטוח שירותי מתן שנות

 בפרט, וטרינרית רפואה ושירותי ככלל, המערבי בעולם הרפת סקטור של
 הארגון, של הווטרינריים הרופאים בנבחרת להתגאות אלא לנו אין

 שבין בשילוב שלו, באינטנסיביות במקצועיות, השירות, באיכות
 ושיתוף יישומי מו״פ ביצוע ביצועים, ניתוח יומית, רפואית פרקטיקה

 כולנו לב את ממלא מיוחדת גאווה בענף. הגורמים כל עם מקצועי פעולה
 תוצרת צעירים, רופאים פיה שעל האחרונות בשנים המציאות לאור

 את כיום ומהווים הארגון בתוך ביותר משמעותי רובד ממלאים ישראל,
הבאות. לשנים והבסיס העיקרי השלד

 שנות 90 של מכפלות כמה עוד ל״החקלאית״ מאחלים אנו
 לקבל הארגון, מנכ״ל רייך, אופי את להזמין ומתכבדים שגשוג,

■ מצוינות. שנות 90 לרגל החלב ענף מטעם מיוחד הוקרה אות

המדעי( הכנס יו״ר - סלומון רן ד״ר ע״י )הוקרא

ע
תודה

 רבה! תודה ההוקרה״- ״אות בהענקת המעורבים לכל
 בכלל, העבודה לערך שניתנו וההוקרה ההערכה על להודות מבקשת
 כפיים. עבודת כשזו בעיקר, ואולי גם בפרט, העצמית ולעבודה

 חיים, ודרך זכות אם כי בעיניי, עונש לא זה לחם״ תאכל אפיך ״בזיעת
יולד״! לעמל ״אדם שכן

הרוויח! כל-כך- אוהב שהוא בתחום לעבוד כמוני, בחלקו, שנפל מי

הה ככולו בל
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