
י היתיד היבואן היא ממשרה ך*
 המיובא הקפוא הבשר כל של הבלעדי ז •

ה קונה משרד־המיסחר־והתעשיה לישראל.
 הונגריה (רומניה, באירופה קפוא בשר יום

 (ארגנטינה, ובדרום־אמריקה ויוגוסלביה)
 מארצות־הברית היבוא וברזיל). אורגוואי

 מארצות הממשלה. על־ידי במישרין נעשה
 באמצעות הבשר את מייבאים דרום־אמריקה

מתווכות. חברות
 חברות שלוש ייבאו האחרונה לתקופה עד

החב הדרום־אמריקאי: הבשר את מתווכות
ה בחודשים וישאר. למיסקו עצמון, רות

 קיבלו ממושך, לחץ הפעלת אחרי אחרונים,
 בשר לייבא רשיונות חברות שלוש עוד

קפוא.
החב בין מכרזים מוציאה אינה הממשלה

 היא מייבאת. שהיא הבשר לרכישת רות
 החברות עם משא־ומתן תוך אותו רוכשת

 מצויין. עסק זהו החברות עבור המתווכות.
ש כיוון הרבה להשקיע צריכות אינן הן

 סיכון כל ואין הקניות את מממנת הממשלה
לגביהן.
 ציבורי. פגם יש זו ייבוא בצורת כבר

 הבשר ייבוא כל את מממנת הממשלה אם
 לייבא מהשתיים: אחת לעשות עליה הקפוא

 לא כדי מתווכים ללא בעצמה הבשר את
 לרכוש על־מנת מכרזים להוציא או ליקרו,

 הממשלה ביותר. והזול הטוב הבשר את
אלה. משתי אחת אף עושה אינה

מפשיר הבשר

בדרך*
מאוב כשהוא לישראל מגיע בשר ך*
(  מובילה הממשלה קירור. באוניות סן ן
 לבתי אשדוד או חיפה מנמלי הבשר את

 פתוחות. במכוניות בארץ השונים הקירור
 סיטונאי על הממשלה אוסרת שני מצד אבל

 עצמו, הבשר אותו את להוביל הבשר
מכו באמצעות שלא אחד, קילומטר אפילו
מתאים. בידוד בעלות סגורות ניות

 מהנמל יוצאת שמשאית קורה אחת לא
 פורקת שהיא ועד קפוא בשר מטען עם

 תקופה אחרי שעות. 15כ־ חולפות איתו
 מחדש הקפאתו להפשיר. הבשר מתחיל זו

 כל היהודי הדין לפי בטיבו. מייד פוגמת
 הוא מחדש והוקפא שהפשיר קפוא בשר
 הבשר על העוברים התהליכים אבל טרף.

 ידועים אינם כשר, כבשר לצרכנים הנימכר
להם.

ה יבואן שהוא משרד־המיסחר־והתעשיה,
 בארץ. אותו המשווק גם הוא הקפוא, בשר

 למרות הבשר, סוגי לכל אחיד הוא המחיר
 ספקים אצל הנקנית הבשר שאיכות העובדה

בטיבה. זהה אינה שונים
 כמות את לקנות קצב כל יכול לכאורה

 אולם מבית־הקירור. ישר לו הדרושה הבשר
 רוב מעדיפים וההמתנה ההובלה קשיי בגלל

 סיטונאים, אצל הבשר את לרכוש הקצבים
 מאכסנים רשמיים, בבתי־קירור אותו הקונים

 אותו ומשווקים פרטיים, בבתי־קירור אותו
 של מחירו מאמיר מכך כתוצאה לקצבים.

 חצי ועד אגורות 25 בין ומתייקר הבשר
לקילו. לירה

 מכריחה השיווק, תנאי בגלל מעשי. באופן
 הבשר את לרכוש הקצבים את הממשלה

 בעיירות בחיפה, הסיטונאים. אצל הקפוא
 טבריה קריית־שמונה, כמו ובערים הפיתוח

 בתי־קירור, לממשלה אין שם צפת, או
ו הסיטונאים באמצעות הבשר כל משתק

לחסדיהם. נתונים הקצבים
של שנה

הקפאהס
 כבשר השבוע שהתגלה בשר יי*

 ה־ אינו למאכל, ראוי שאינו שחור, 1 (
 חודשים שלושה לפני כבר הראשון. מיקרה
ה בבית המאוכסן הבשר רוב כי הסתבר
 פקיד משחיר. בחולון טמפו של קירור

באמ לבדוק הבטיח משרד־המיסחר־והתעשיה
 מאבד מדוע בחיפה הטכניון מומחי צעות

ציבעו. את בטמפו המאוחסן הקפוא הבשר
כשנה לפני שנחנך בטמפו, הקירור חדר

 של גדולות כמויות יותר. מאוחר שהגיע
 לשוק, השבוע שהוצאו אלה כמו בשר,

 משתקות שהן עד כשנה, בקירור נשארות
לקצבים.

 הקפוא הבשר של והשקילה הרישום את
 הכללית לחברה הממשלה מסרה המאוחסן
 מגישה החברה (נסקו). ואחריות להשגחה
 ועל דמישלוחים משקל על דו׳׳חות לממשלה

ב הנמצאים בקר רבע של הנתחים מספר
 מדוייקים. אינם אלה שדו״חות אלא מחסנים.

 לו. אומר שהמחסנאי מה רושם נסקו פקיד
 הקירור חדר בתוך לבקר אפשרות לו אין

 כתוצאה למישלוח. מישלוח בין ולהבדיל
 את או המלאי את לבקר אפשרות אין מכך

 לדעת ואין מתערבבים מישלוחים המחסנאי,
לשיווק. הנועד הבשר מאוחסן ממתי בדיוק

מסריח הבשר

הראש מן*

י היזהר - הסכנה אליו מגיעה הבשר ממחסני

* ר * ע כל קו ר הדתית. בכפייה הוא ה
 חייב לישראל המגיע הקפוא הבשר כל
 רק לישראל מיובאים כך משום כשר. להיות

 זט. הנש הבקר של הקדמיים החלקים שני
ה הבשר נמצא בהם האחוריים, החלקים
ל מניעים אינם כניקור, והחייבים משובח

הראשית. הרבנות התנגדות בגלל ארץ
 זה בתחים הדתית לכפיה נכנעה הממשלה

ב הצרכנים רוב כי המוטעית הסברה בגלל
 חמורה טעות אין כשר. בשר צורכים ארץ
 מוכיח היה בארץ האיטליזים של סקר מזו.

כשר. בשר מוכרים מהם 25ס/0כ־ רק כי
בתל־ הכרמל בשוק שנערך לדוגמא סקר
 22 בלבד הראשי ברחוב מצויים בו אביב,

בהשג נמצאים מהם 5 שרק הוכיח איטליזים
 לא בשר מוכרים 10 הרבנות־הראשית. חת

 השגחת ללא בשר מוכרים נוספים 7ו־ כשר
כלא־כשר. הנחשב הרבנות,
יוסף. דב של הצנע בתקופת הטעות מקור

 בקיצוב. וחולק כשר בשר לארץ יובא אז
 כבעלי עצמם את אז הגדירו שלא קצבים

 בשר. קיבלו לא פשוט כשרים, איטליזים
 מאז ככשרים. רובם אז נרשמו מכך כתוצאה

מחודש. רישום שום נערך לא
 המעדיפה האוכלוסיה, שרוב מכך יוצא

 ובגלל הכפיר, בגלל סובלת כשרי, לא בשר
ובמחי גרועה באיכות בשר מקבלת מיעוט,

מייק־ הכשרה השחיטה הוצאות גבוהים. רים
5,1 - .

 שערוריית את מיוחדת בחקירה )1580(הזה״ ״העולם חשף שנה לפני בדיוק
 נעשו כי היה חקירה באותה הגילויים אחד לישראל. המיובא הקפוא הבשר

 ולא קירור, במחסני והשחיר שהתקלקל קפוא בשר לצרכנים לשווק נסיונות
 השבוע גילויים. אותם בעיקבות ננקטו לא צעדים שום למאכל. עוד ראוי היה
המדינה. את והסעיר בישראל המשווק הגרועה האיכות בעל הקפוא הבשר חזר

 מסביר הוא בישראל. הקפוא הבשר של בג׳ונגל הנעשה על מצביע זה דו״ח
גרועה. ובאיכות ירוד בטיב בשר ישראל אזרחי אל מגיע מי באשמת

 5000כ־ תיאורטי באופן להכיל יכול וחצי,
 בו בארץ הראשון הוא קפוא. בשר טון

 מינוס של בטמפרטורה קפוא בשר מאכסנים
 בארץ לאכסן נהגו להפעלתד עד מעלות. 30

 עד 12 מינוס של בטמפרטורה קפוא בשר
 קיימת בחו״ל. שמקובל כפי נמלות, 18

 היא הנמוכה הטמפרטורה שדווקא אפשרות
שישחיר. המאוחסן לבשר הגורמת

ב משרד־המיסחר־והתעשיה נקט בעבר
 הקפוא הבשר את שיווק נבונה, מדיניות

 קודם. משווק — קודם מגיע הכלל: לפי
 כאשר לחלוטין. זו אפשרות בטלה כיום

 מאוכסן הוא כלשהי מאונייה בשר מיובא
נוס מישלוחים מגיעים חדר־ד,קירור. בקצה

 יותר הנוח במקום מאוכסנים והם פים
הבשר קודם משווק מכך כתוצאה להוצאה.

 לגבי מיותרות והן הקפוא הבשר את רות
 משים יכולים שאינם ישראל, אזרחי מרבית

 של המשובחים החלקים את לרכוש כך,
לישראל. כלל מיובאים שאינם הפרה, בשר

 שינוי רק מהראש• מסריח הקפוא הבשר
 הקפוא הבשר יבוא מדיניות כל של כללי
 סיר את לאוכלוסיה להבטיח עשוי לארץ
בו. רוצה שהיא הבשר

 שר־הביטחון.״ בידיעת הדבר ״נעשה
 אחד לשר רק יש כיום ככנסת. מקום

 — הבכירים הצבא מפקדי אל ישירה גישה
הח ספיר פינחס דיין. משה שד־ד,ביטחון

ה במפלגת אנשי־צבא של חוג ליזום ליט

 הביטחון אנשי כל שלא להוכיח כדי עבודה׳
דיין. משה של בדיעותיו מחזיקים

 עץ- יליד ),40( גרנית על הוטל התפקיד
מל לאחר ושהיה בנהלל, שהתחנך חרוד,
לקצינים בית־הספר מפקד ששודר,ימים חמת

 ריאלי מקום לגרנית הבטיח ספיר בצה״ל.
 העבודה. מפלגת של המועמדים ברשימת

ת בהתנד לעבוד עבר הצבא, את עזב נמי
 מיוחדים. לעניינים ספיר של כעוזרו בות

״גש - גרנית, השבוע אמד הרעש?״ ״מה

 נוהגים החבר׳ה היו לקצינים בבית־הספר
מפ בעיות על במועדון־הקצינים להתווכח
 הצבא הפך שבכך אומר זה האם לגתיות.

ל הפריע שזה חושב מישהו אם לפוליטי?
טועה.״ הוא — אימונים


