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בנורדיה גידרו שטח גדול בפרדס הסמוך - לפיזור הפרות בשטח גדול.
קשירתן  ועל  הפרות  של  מרבי  ריכוז  על  הניסיון,  סמך  על  סוכם,  בגדות 

בעולים- כדי להעניק הגנה הדדית מרבית.
בנגב, בהחלטה בין-משקית, החליטו על השארת הפרות ברפתות ובחצרות 

הקבועות מכיוון שפיזור הפרות בשטח המשק מסוכן מכמה בחינות:
פרות ועגלות רצות אל תוך האש בשעת שרפה.   £

פרות במרוצתן, מעלות ענן אבק שעלול למשוך את אש האויב.  £
הבקר יכול לעבור את הגבול.   £

שוחות  לתוך  ליפול  או  אדם  בבני  לפגוע  עלולות  במרוצתן,  פרות   £
מאוכלסות.

בנחל-עוז הציפו את סביבות המתבנים במים - על מנת למנוע שרפות.
בחולתה הוצאו כל העגלות והפרות היבשות לשטח מרוחק. 

אמצעים בשעת פגיעה ישירה 
לא בכל המשקים היו סכינים לשחיטת-דחק של פרות פצועות.

לא הוכנו תעלות לקבורת פגרי בהמות.
היו לא מעט משקים ללא חומרי עזרה ראשונה - לא לאדם ולא לבהמה. 

במשקים שבהם הרישום הכולל: לוח איכון פרות, לוח הזנה מפורט, תווית 
או סימון זיהוי לכל ראש בקר, כרטיסי הזרעה ורישום המלטות צפויות- לא 
היה מסודר - לא התאפשרה העברה מסודרת לצוותים המחליפים )אז למה 

לא התקשרו ל"נעה" ???(.

הזרעה מלאכותית - באגודת "און" גויסו כשליש מן המזריעים וכמעט לא 
היו תקלות. ב"השרות" בדרום היה מחסור גדול בעובדים ואחד המדריכים 

האזוריים התגייס לעזרה. במשקים אחדים הפעילו פרי-עזר!
תככנית  הופעלה   - מהרופאים  חלק  של  גיוסם  למרות   - וטרינרית  עזרה 

חירום והעזרה הווטרינרית הבסיסית הובטחה בכל מקום ובכל מקרה.
זבל נוזלי - היו מקרים שלא ניתן להוציאו מתחת למפצמות והשטח הוצף.

שיווק בקר התעכב והוצאתו נדחתה.
צריכים  עצמם  הבוקרים   - כבושים  מאזורים  חיים  בעלי  הכנסת  איסור 
להיות אלה שמתריעים ומזהירים מהפרת הסגר מחשש למחלות מידבקות.

מסקנות 
עם  רצוי   - הניתן  ככל  וגדולים  היטב  מגודרים  בשטחים  הפרות  ריכוז   £
להקטנת  ביותר  הטובה  הדרך  היא   - מים  מקור  ועם  להצללה  עצים 

הסיכון לפגיעה ישירה.
יש לבדוק את האמצעים האפשריים נגד שרפות המתבנים.  £

מסודר  רישום  ולבהמה,  לאדם  ראשונה  עזרה  לשחיטות-דחק,  סכינים   £
חיוניים בימי רגיעה ובימי חירום.

רצוי להכשיר רפתן לביצוע הזרעה מלאכותית בימי חירום.  £
את בורות הזבל הנוזלי רצוי לתכנן כך שבמקרה הצורך תהיה אפשרות   £

להזרמת הזבל הנוזלי החוצה.
האם חלק מן ההמלצות אינן תקפות גם בימינו?

סוף דבר בהטיה
כפי שהיה נהוג ומקובל בימי האופוריה של אז - סיימתי את הדוח ברוח 

פיוטית קמעה:
טיראן  בואכה  וסיני,  המדבר  שבילי  אל  בחורינו  נקראו  מ"שביל-החלב" 
וסואץ. שעטו בשבילי הגדה המערבית לג'נין ולשכם, לחברון וליריחו, שטפו 
העולים  הסלע  בשבילי  בשיניים  נאחזו  לירושלים,  לכותל  ובדמם  באישם 

לרמת הגולן.

מי ייתן וינוחמו אלה שיקיריהם נפלו, שיירפא לאלה שנפצעו בשבילי הדם 
- כדי שנוכל אנו לשוב לצעוד לבטח בשבילי החלב, הדגן והבוסתן, בארץ 

 .גדולה ויפה בה שורר השלום

חלקי חילוף: החלק הפגיע ביותר הן צנצנות 
נייר  סרטי  להדבקת  ההמלצות  הזכוכית. 
הגיעו   - לצינור  ישר  לחלוב  והאפשרות 

מאוחר מדי

הובלת החלב במכליות הראשונות של שנות ה-60עגלת סלק מספוא בחצר הרפת בעין חרוד איחוד
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מסביב יחום הסער 
ויסער הייחום

"מצודות  ה את  ושאר-ישוב  דפנה  עם  מהווה  דן  דן.  קיבוץ  מקום: 
אוסישקין", בגליל העליון, על שם מנחם אוסישקין.

הזמן: חורף 50-1949 
שמש נהדרת של שלהי חורף, חממה, חי וצומח בנדיבות פזרנית. אני עם 
עגלות מרעותיי, היינו בדרך אל "המשולש", חלקת מרעה, שהייתה מתוחמת 
הפלג  הקונצרטינה,  מזה:  זה  שונים  במספר,  שלושה  מחסומים,  ידי  על 

הקרחוני וגדר המשק. 

אדמת  הוזכר.  לא  כלל  ובמפות  באטלסים  רשמי,  שם  היה  לא  "משולש" 
"מאה  יבולה,  את  והניבה  כגמולם  ולשמש  למלקוש  השיבה  "המשולש" 
לא  לרועה  אדירה.  בצמיחה  שהתרונן  ועשיר,  צפוף  דשא  עשב  שערים".  
הייתה עבודה רבה. העגלות כבר ידעו את הדרך. שער הקונצרטינה - קטע 
נייד של סליל תיל דוקרני, שהווה את אחת מצלעות "המשולש", היה פתוח. 
ההרבעה",  "ריקוד  את  חוללו  הן   לעגלות.  גם  האביבה  שהשמש  כנראה, 
כשהן קופצות  בחדוות  מיוחמות, האחת על רעותה,  מעשה הרבעה מובהק. 
נשארה  אלא,  עליה,  כשקפצו  ברחה,  שלא  העגלה  הייתה  הכוריאוגרפית 
רווי פרומונים. אף לא עגלה אחת  . האוויר היה  ב"ייחום עמידה"  עומדת 

נשארה אדישה, כשמסביבה כולן קופצות על כולן- וכולן בורחות מכולן.
 הצלע הנוספת, של ה"משולש" היה  הפלג הקרחוני,  שמימיו  הקפואים 
שעה  בעוד  עלזתם?  כי  הזאת,  השמחה  המים  לכם  מה  בעליצות.   פכפכו 
הדן  מן  דנדון,  בצלילי  ירדו,  וכולם  אחרים,  פלגים  עם  הפלג  יתמזג  קצרה 
אל הירדן, לכן יקרא נהר הירדן. הטמפרטורה הנמוכה של המים, מי הפלג, 
הייתה לתועלת. כאשר מכונת הקירור שבקה חיים והתפגרה, סחבנו את כדי 
החלב, "כברת דרך" מהרפת אל הפלג. השקענו את הכדים עד צוואר במים 
התנגדות  שום  הייתה  ולא  התקלקל,  לא  החלב  טוב:  זה  וראה  הקפואים. 

לקליטתו במחלבה, בבית הלל.
דן  בתל  ישב  אותו,  הבריח  האוטובוסים  שעשן  ישראל,  משבטי  אחד  דן,  
על עיינות הירדן, שנקרא גם תל אל קאדי. הצלע השלישית של ה"משולש" 

הייתה גדר המשק, שהוקם בתקופה הפרה- היסטורית, בערך לפני עשור.

ייחום חברתן, בהרבעות דמה תכופות, אפילו לאכול שכחו.  העגלות חגגו 
היו אלה עגלות, פרי הילולים של הכלאת הולשטיין פריזי עם בקר מקומי או 
סורי אדום, שהיו בעלי גוף קטן שאינו יכול לייצר הרבה חלב. ואכן, העגלות 
ללכת  החלה  החגיגה,  כלת  למגדלים.  שמחה  מקור  והיוו  לתלפיות  צמחו 
תלך,  באשר  "כי   לאמור  בעקבותיי, 
הקשר  על  הייתי  גאה  מאד  אלך!". 
הלכתי  ועדרו.  הרועה  בין  ההדוק, 
כה וכה והעגלה - בעקבותיי. עצרתי 
הייתה  זאת  הקונצרטינה.  לפני 
העוקבת.  העגלה  של  חייה  הזדמנות 
הקדמי,  גופה  פלג  את  הניפה  היא 
על  אותי  והפילה  והכשר,  הכבד 
התיל הדוקרני, ודי לחכימא ברמיזא. 
לא  התיל,  מצע  על  ובשוכבי  הואיל 
שמשתי יותר אובייקט  לשאיפותיה 
השובבניות, זנחה אותי לנפשי וחזרה 

לעדר.
להשתחרר  נלחמתי  ארוכה  שעה 
שהבהמה  למרות  התיל.  מדוקרני 
סדרה אותי, לא שמרתי טינה, לא לה 
ולא לקונצרטינה. נשארתי רפתן עוד 

חמישים שנה. 
מילתא  לא  זו  הכול  ככלות  אחרי 

 .זוטרתא מחלבה במושב בשנות ה-40 - קלטה את כל החלב בכדים של הרפתנים

משה איתם
ayala.eitam@gmail.com
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