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לחלבהבקרענףבעיות
ההי-שונותבהזדמנויותצוינוהאחרוןבזמן

לחלבהבקרענףהגיעאליהםה,מפוארים,שגים
:ביותרהבולטיםאתכאןאמנההאחרונותיבשנים
הגבוההיהשנתיתהממוצעתהתנובה1.
הז-המרעהשילובתוךהמשופרת,ההזנה2.

1והטבעירוע
1בסככהלבהמההנותהשיכון3.
,הדעתאתמניחהופוריותטובהבריא'ות4.
פרתשלבממוצע)(חייהשנותהארכת5.
והחלב
עבהרהימיוהפחתתבריפתהעבודההקלת6.
יבשנהלפרה
ימשוכלליםחליבהבבתיהחליבהמיכון7.
במיכליריכוזוע"יבחלבהטיפולשיפור8.
ילמשלותעדטרמוםמיכליאוצינון
ירהיגיינייםבתנאיםהחלבהובלתביצוע9.

ויחדוטיבו,נקיונועלשמירהלשםבמיכלים,תר,

ההובלהיבהוצאותהוזלה-זהעם
חלוקתוע"יהחלבשיווקבדרכישיפור10,

חלבבצריכתעליה-מזהוכתוצאהבבקבוקים,
,4%כדישתיה

לנואלאבלבהם,ונשמחההישגיםעלנברך
לעילשהוזכרוההצלחותכלעםבכך.להסתפק

שטרםרבותבעיותשלבסבךעומדיםעודנו
הפתרונות.אתלהןלמצואעלינוומוטלאותןפתרנו
הענףשלהכלכליותבשאלותכאןאטפללא

הענףוארגוןהטיפותבעיותעלבעיקרואתעכב
מקבילבאופןלברראנסהבלבד.משקיתמבהינה

הקשו-הבעיותהןאיזהדלעילהסעיפיםלעשרת

מהם.אחדבכלרות

הגבוהההממוצעתהתנובהלכולנוידועה1.
ל-4250חישובי,לפיתגיע,אשרלפרה,הארצית

הממוצעעלשמרוהביקורתעדריבתשי"ז.ליטר
בערך,חלבק"גל-4830הגיעאשראשתקד,של

לאיזועד?ושאיפתנומטרתנומהי:היאוהשאלה

שיקרמתוך?ונעלהנטפסעודממוצעתתנובה
הדרושהמזוןאתלספקהיכולת(משקייםלים

ופוריותבריאותאקלימיים,משובח),טיבבעל
4400שלממוצעתבתנובהלהסתפקאומרהייתי

להעלות-אומרהווהלשנה.חלבליטר-4500
לשאוףולאלמתקדםולקרבוהנחשלהמשקאת

אוהביקורת,משקישליתרהלהתקדמותעוד
אחריגבוהה.בתנובהשעומדיםאחרימשקים
להפכהכדיעליהנשמוראיךזו'תנובהשנשיג

תהיהושלאומושרשת,קבועהסטאנדארטית,

להיעלםשעל'ולהארעיתתופעהאפיזודה,זאת

הממרשאתנודה,הריזאחרתאוזוסיבהמחמת
בירורבעקבמאוד,יקרבמחירהשגנושלנוצע

מהוסרהסובלתארץרב!בקרושחיטתקיצוני
מע-להרשותצריכההיתהלאלשתיהוחלבבקר

למלאכעתנאלציםשבגללוכזה,שרירותישה
תוו.מארצותרבבקריבואידיעלהחסראת

להק-צריךבתנובהההישגיםעלששירהלשם

הפריםיהזכריהרביהחומרטיבעלמאודפיד
כושרובעליבדוקיםתנובה,עשירממוצאשיהיו
פרי-רביהאיןהמבליטובות.תכונותשלהורשה

אותםלייבאימיםלאירךזקוקיםונהיהמשלנו
1פריםעשרותלייבאהכרחקייםהאמנם?מחו"ל

בחוין-לארץלקנותצריכיםשהיינונראהלי

וה-הדםקוויחידושלשםמצומצםפריםמספר

הפ-בעדרינגשהתגלוהתובותהתכונותשרשת

ביותר,משובתמוצאבעלילהיותצריכיםרים
להפעילהיהצריךאלהואתבדוקים,מהורים
יגבוההחלבבתנובתביותרהמצטייניםבמשקים
רביהתהמרשלהספקיםבעתידיהיואלהמשקים

ואםכמובךלהזרעה,האגודותבאמצעותלעדרינו,
הפרט,-המשקדאגתלהיותצריכהזוהאםכך,
המוסדותועלמדיני,ממלכתיתפקידשזהואו

להשגתהדאגהמוטלתהמדינהשלהחקלאיים
מיוח-פריםכידוע,מעולה.רביהחומרוהספקת

מאחי,גבוהמחירםלנו,הדרושיםכאלה,דים

בו.לעמודיכולהפרטיהמשקשאין

בעיות-שאלותכמהעודסתעפות%ימכאן
נתרכזבלבדהתנובהעלהאםבעיקר.טיפוחלות

נתפנהשמאאועדיינו,בפיתוחתדריכנווהיא
מבחינתלנוהרצויההפרהטיפותלשאלתגם

תשומתנרכזאולימשקלה?גדלה,גופה,מבנה
הנוגעותתורשתיותתכונותבכיווןגםלבנו

?ועודמזוןניצולכושרפה-יות,לבריאות,
מתרכ-אצלנוהנערכיםלפריםהמבחניםכל

ותיקותגידולובארצותבלבדהתגובהסביבזים

לא-רקמשביח""בתוארלזכותפריכולאחוות
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בתיקוןרק)אפילואו(גםכוחואתשהראהתר

במ,בנמהקרוביםצאצאיםהמולידהגוף,מבנה
הבוקרים.ציבורלעצמושקבעל,,אידיאלן

לקבועה,נהפכהאיך-המשופרתההזנה2.
אתנבטיתאיך?משתניתובלתיסטאנדארטית

אתארהיבלאאניוורציפותההרכבהטיבה,
הח'ורבימוריהקדימניכיזהבשאלההדיבור

בבעיותבהרחבהדןוהואזובשאלהעצבוןי.

והחלב",הבקרמשק"של22בחוברתההזנה
אםעצמון,הח'לייסלת1957.יולימחדיש

שהובעההאמתמדעתואסתייגזובהזדמנות

מנקודתאחרתעלגםואעירהנ"לבמאמרו
עודאוסיףשבמאמרוהשארכלעלאני.ראותי

עצמון.הח'נגעלאבהםדברים,כמה
מבוק-רביםשלהאכסיומהאתמקבלאינני

תנו-בעלתפרהבהזנתכשמדוברשלפיה,רינו,

במידהשישתנהההכרחמןמאוד,גבוההבה

מרו-מאןל-35%גסמזון65%שלהיחסרבה

לנואסורהפרה.שלהכלליבתפריטכז
להש-"

עצמון,ההןכדבריהעובדתי",המצבעםלים
פרהשלבתפריטההמספואסוגישניביןשהיחס"
1מחצהעלמחצהיהיהק"גכ-5000המניבה

פי-

זהמעיןהנבהכושרבעלתשפרההדבררוש
2000קרימרוכז",מזוןטוןלשניזקוקהתהיה
-אומרהווהיחיבק"גכ-5000לייצוריהיהק"ג

שבמ-בזמןלייצוג;מרוכזמזוןשלמלאהכמות

שמב-עצמון,הח'כותבהמאמרבאותואחרקום

היוםושגםנשתנתה,לאדעתומקצועיתחינה

גס,מספואשלמאכסימאליתבמנהמצדדהוא
להורותנוכלבארץכאןשגםרוצהוהיה

לבוק-

ו-בהולנדבארה"ב,זאתשעושיםכפירינו

ועסיסיירוקומספואשחתלפרתךתן"-בשוויתן

ביי-העובותיהמצבאולם-לרצונה",בהתאם

מכ-השחת,בייצהווביחודבארץ,המספואצור

המאכסימום.תביעתעללוותרעתהלעתריחנו

היאהעובדתי'ב"המצבעצמוןהת'שלכוונתו
להירתעלאעלינואבלהמיוצרהמספואלטיב

מצב"רואהואניהזה.המצבתיקוןולדרוש
בתנובתהגדולההעליהלגמרי.אחרעובדתי"

המשביחיםהפדיםמןלאהאחרונותבשניםהחלב

בפיומדגדגים,מצייניםאנולנו.באהבלבד

ההז-וסדרילשיטותשגםכאן,גםזאתשעשיתי

התנרשלזובעליהחלקהמזונותלטיבואףנה

הגיעואשרשהמשקיםה,וא,העובדתיהמצבבה.
בתנובההעומדיםהשארוכלבתנובהלשיאים

העמידואלהכלומעלה'ק"ג5000שלממוצעת

ועסיסיגסמזוןשלמלאאיבוסעלפרותיהםאת

מקובלשהיהמכפייותר,משובחותחמיץ)סלק(
ולעודדםלאמצםועלינועברו,בשניםאצלנו

הגשתשלהשיטהולאיזרוחנוספיםלשיפורים
נאמרוהאםהפרה.שללרצונהירוקומספואשחת
ייזקףהפרהשלקיומהלחשבוןרקזהשכללהם

הצ'ורך?כמלואמרוכזמזוןלהנגישולייצור

באותושהובאההמאלפתהטבלהאתגססותרזה
וקופלנד.ניקמוןשלנסיונםעלהמאבר

עדריעומדיםההולנדיתשבפריזלנדידענו

תנובהעלהביקורת
ממוצעת'של

בקירק"ג4750

השנ-המרוכזהמזוןוכמותולפרה,לתקופהרוב

650---700בגבולותנעהלפרההממוצעתתית
ולתבועלזהולחתורלשאוףעלינואףק"ג.

מזוןלעלתתהמספואויצרניהשדהמאנשי

הגסהמזוןשלליוקראשרובשפע.משובח
מה-עצמתהח'אתמרתיעאשרהארץ,בתנאי

כלכמעטכיוםאין"אומרוהואהניל,דרישה

הסנוןידידתשאמנםהעוברה,אתלשנותתקוה

שבמזוןמזואצלנויקרההינהגסבמספוא
,כיוםעודמציאותיאינוזהדבר-מרוכז"
עםשוניםגסמספואסוגישלמחפשםהשוואת
להלןאביאוכיחהמרוכןמזוןשלהמחירים

5(.עמודראה(זאתהמוכיחהטבלה
פיזיולר-מבחינהלפרתנודרושהגסהמספוא

לעמודיכולהואהמחירמבחינתאףואםגית,
לעשותעלינוהויהמרוכז,המזוןעםבהתחרות

בולהרבותאיכותהאתלהיטיבכדיהכלאת
מספוא"לרצונה.ממנוושתאכלהפרהבאיבוס

ולאלייצורמזוןשלתפקידגםממלאמשובחגס
כותבגרידא",השבעהלצורךאוקהוםלצורךרק

עצמון.ההןהמאמרבאותואחרבמקום
המלאיהואלדעתי,החשובות,הבעיותאחת
לאבקרו.בשבילבומצטירישהמשקגס,במזון

3-2יאזללמעשהאשראחת,לשנהבמלאידי
ש,,עיניומשקכלהחדש.היבוללפניחדשים
לפחות40%שלתוספתלהבטיחישתדלבראשו"
בתבונהמשקואתהמכלכלהשנתית.לתצרוכת

-הטבעמןלהתרחששעלוללאסוןגםידאג
שמוגאובצורת)(מלאחורבאובגשמיםאיחור
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מרוכזומזוןשוניםגסמספואמסוגימזוןליחידתהמחירים

המזוןסוג
ן

הק"גמספרןמוו~המ~ן
ן

ליח"מהמחיריצלבוןגרמים

ן
ת1רעה

ש-200-165022ןן50,1-1ש--220%

2,5-2,1.1,150ש-07
ש1
503,5-3

15,8-7

25-217
22-1810

21-18'12
--

22-18'7,5
20'

12-11

א,5'24
30-24'8-6

המחירהחפשינשוק
ל"יי-36052לטון

רעיהע"י
קצורבלתי

הפריחהבתחילת
בינונייםביבולים

לנמוכיםנוטים
טון12-10שלביבולים
טון18-15שלביבול

בינונייבול
בינרנייבול

בבליהח'לפיהמחיר

מרךכזמזון

:שחת
ש"שבקיה

אספסת
דגן
:ירוק

זרועבמרעה

אספסת
תלתן

סלק
סלק

סתוויון
עסיסיתירס
בקלחיםתירס

תחמיץ

שוו
129

ש-ב320

סע
2%

100

%
100-90
י100-0
120-80

2,170
210-190
175-150

1%-105

175-150
221-180

250-215
180-160
165-135
ש-24022
215-205
200-180

לספקנוכלולאחירוםשעתתפקדנוחלילה,

הזמןבאותוודווקאהשדהמןלבקרהמזוןאת
ע"ישנוצרלאדם,במזוןמאודמעוניניםנהיה

שלפעמיתחדהגדלהשלשאלהזאתהבקר.
ותחמיץבשחתהמלאילהגדלתהמזרעשטחי

ענףשלהחוזרבהוןקבועהנוספתוהשקעה

זאת,מחייבתהענףשלרציונליתכלכלההרפת.

קשותהתנסינופעמיםהרבהכךשכללאחר

גסמזוןשלכביכול)(צפויבלתיבמחסור

שעבר,החורףאתבזכרונכםנאהעלו(לבקרנו
בצורתשנותהרבהוכןלבואאיתרוכשהגשמים

יימצאשבדברהצורךבהכרתבעבר).שפקדונו

והכספי.המשקיהפתרוןגם

אתהעלוהבוקריםשלהאחרוןהארציבכינוס

צריכותומההמזונותאתנחשבאיך:השאלה

יחי-?החלבפרתבהזנתשלנוהנורמותלהיות

וההצעהבשבילנומידהקנהעודאיננההמזוןדת
-היינוארה"ב,שלהערכהבשיטתלהיאחזהיא

קודם-אחרתאוככההנעכלים.החמריםכלל

להיאכלשיכולהכמותובכלהטובהגסהמזוןכל
באמתצריךזהואחריהעיקר,זהו-הפרהע"י

וסיכומיםרשימותהסתכלויות,ניסויים,לערוך

שוניםמזוןבסוגיההזנהשלהתוצאותובחינת

הממשלותעלהחלב.ייצורעלוהשפעתםמשקיים

הפר-החקלאות,לחקרוהתחנההחקלאותמשרד

זאת.לעשותהחובהמוטלתבשמםעלת
והזנתגידולדרכי-היאמיוחדתבעיה

ולתקןלשנותניתןומהאצלנוהנהוגותעגלות
שאדוןעצמו'בפנינושאזהואבלזה.בנידון

אחרת.בהזדמנותבנפרדבו
נבניתשהיאכפיהסככה,האסהשיכון.3.
הנוחיותשלהאחרונההמלהכברזוהיכיום,

אתרלעקובבסככההניתן?בהוהעובדלפרה
שלהאינדיבידואליותוהופעותיהתכונותיהכל

לפ-בפרההטיפולאתמעביריםהאיננו?הפרה

שיכוןתנאיבסככהההבטחנומדי?כללייםסים

זהיהיובשאתלהההבטחנו?לפרההיגייניים

בסככותהריפודשאלתאתנפתוראיךנקיון?
והביוןהלכלוךאתנמנעאיך?נקחנוומניין

הפרהושלנקיונהעלונשמורהסככהתחת

הסכ-שלמידותיהבהרחבתהפתרוןאתהנמצא

ב,,הש-מאמרוראה(יעקובזוןהח'כהצעתכה,

ואיךנעשהעודמה?תשי"ז)טבתחוברתדה"

שלנקיונהעללשמורההכרחאתשובנסביר

נמנעואיךלסככוגאולרפתהצמודההחצר

?בתורףהכבדהבוץאתממנה

לאדםבסככהשהשגנוהרבההנוחיותעל

בימיההפחתהעוד.תולקיןאיןכאחת,ולבהמה
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כל.לעיןבולטתהרפתלעומתבסככהעבודה
רציניתמדאגהאותנופוטרזהאיןבכ"זאבל

לפרותינוהניתן-ועודלעיל.מניתיאשרלכל
מסתובבותכשמסיבהמזוהמת,בסככהלהמליט
רפתבכ"זדרושהשמאאואחרות,פרותעשרות
שיהיהלהמלטות,מיוחדמקוםלפחותאוהמלטה,

?לסככהצמודאוסמוך
השיכוןבדברומההקיבוצי,במשקזהכל

הרבותטרדותיועלהפקרנוהוהאיך?במושב
שאיאלו,שאלותבעצמולפתורהיכולתוחוסר

לשיטותנרצעכעבדאותומשעבדפתרונן

במושביםמשקיםאלהאי?המיושנותהעבודה
ולשכללם,הקיימיםבמבניםלשנותניסושונים
דוגמאותגםישנןלגמרי.חדשיםבנואחדים

באביגדור),יפהג.במשקמהןאחת(מוצלחות

דפוסלהןולתתלעבדןללקט,צריךשאותן

עליהןלהמליץיהיהשאפשרוקבוע,מתוכנן
המושבי.ק2הכבולהפיצן

להזרעהבאגודותמסכמים,אנחנופוריות.4.
כלל,בדרךהדעתאתמניחיםהתעברותאחוזי
אינהשונים,במשקיםהמצבאתכשבוחניםאבל

חוזראניושובורודה.כהתמונהתמידמתגלית
חסרונוהאין:השיכוןבסעיףכבראמרתילאשר

?הפוריותבע'וכריונותנקיהמלטהמקוםשל

מיןומחלותההריון)בתחילת(מוקדמותהפלות

איןהמקריםוברובשוניםבמשקיםשכיחות
לכךלבתשומתדרושהומקורן.סיבתןיודעים
עדריםפניעלאלומחלותהתפשטותולמנוע
בשניםמצייניםאנו-לבריאותואשרשלמים.

כאןגםאבלהיא,טובהכיבסיפוקהאחרונות
עירנותםהמחייבותלמדי,מדאיגותתופעותישנן

האחרונהבשנההווטרינריים.השירותיםשל
אחדיםהלפטוספירוזיס)(המדבקתהצהבתתקפה

התחילוכןוהולכת.מתפשטתוהיאבעדרינו

לברוצלו-חיוביותהגבותושם,פהשוב,להופיע

מחלתבודדים.הפלהמקרישקרולאחרזיס,
אמנםבעדרינהמדיתכוףלאורחנעשתההפו"ט

להפסדיםגרמהבאלהאבלבודדים,במשקיםרק

בקשרוהחלטהרצינידיוןדרושלמדי.ניכרים
באופןזאתנעשההאם;הפו"טמחלתנגדלחיסון

שנמ-אובארץ,הבקרלכלשנה,מדיפרמננטי

-כה,עדנהגנובהבצויה,להבאגםשיך

שלובסופואזוריהיסוןע"יהמחלהאתלאתר
מקיף.ארצילחיסוןמגיעיםדבר

התרבוהחקלאית""שלהסטטיסטיקהלפי
הס-מהםשרביםבחורף,בבקרהתפיחותמקרי

אואלהמקריםלמנועאיןהאמנםבמות.תיימו
כאןעולהשוב?ממותהבקראתלהציללפחות
בבקר.הטיפולשאלת

עלהמוטלעבודה,שלהרבהעומסלרגל
רבהבמידהנחלשהווטרינריים,השירותים

נע-והחיסוניםהפרבנטיביתהעבודהשלהמתח

הוח-כלל.נעשיםואינםשיקרהאובאיחורשים

מוצדקשזהיתכן;גמרתנגדמחיסוןלחדוללט
בחיסוןגםמקפידיםשאינםמשקים,כברישאבל

התופע'ותכלזהרגםהמוצדקטיליריה,נגד

הרשו-ע"ירקלאמעמיקבירורטעונותהאלה

אתגסבולשתףצריך;בלבדהווטרינריותיות
הבוקרים.ציבור

לויא.הח'שלהיפהעבודתולנוזכורה5.

שנות-נכוןיותר-הפרהשלחייהאורךעל
אזסיכםהוא-הירדן,עמקבמשקישירותה
מט-אינושזכרונימקווהאני(שניםב-35-"3

אתוסיכטבעקבותיוהלךבר-ענןר.הח'עני).
שנים.ב-4יזרעאלבעמקהפרהשלהשירותשנות

אתמסוימיםבמוסדותלחשבנוהגיםכעת
הרושםשנים.ב-6-5,5הפרהשלניצולהתקופת

ונבחןהנבדק-אולםמוגזם,זהשאיןהואשלי
האחרונהבחוברתכעתהופתענווהנההדבר?

הח'כותבבה20,מס'והחלב"הבקרמשק"של

רקמשקנואתמשמשתשהפרהצנטנר'ננ
באופןזושאלה,לחקורצריך?היתכןש'.3%

לאמיתההמצבמהונדעלמעןמיוחד

חלקים.שניבעצםזהבסעיףהעבודה.6.

בענףהעובדשלהעבודהתנאיהקלת-הראשון
המידהעליתרכברמקיליםהאיננוהרפת.

המצבעםהנשלים?בפרההטיפולבעבודות
במו-הבנויותוברפתותבסככותהירודהסניטרי

המלטהכמקוםגםהמשמשותובקיבוציםשבים

מאוב-הפרותאתתמידלראותהנוכל?לפרות

רגלמכףובוזןבזבלימלוכלכותאפורותקות,

עלהבוותר?הגבעלגםולעתיםלבטןמעלועד
חדוריכלבמשךאותהונוציאהפרהשלנקיונה

חודרעמוק,בוץ-המבוצבצת""לחצרהחורף



והחלבהבקרמשק12

וממספרהעבודהמעוללהקלובלבדועצמותעור
חיסכוןבעדביוקרנשלמיםאיננוהאם?ימיה

לפרה,מספיקהלבתשומתבכללהמקדישיםזזה
ואףההזנהבהן,כשהטיפולבמיוחד,ולעגלה
לשיגרהוהפכוכלליים","כךכלהםהחליבה

העלול-שהואמקרהוכלאוטומאטית,כמעט
האחרון,ברגעממשבומרגישים-לקרות
ומשהולהצילעודיכולההשוחטמאכלתכשרק

עבודה,בימיההפחתה-השנילחלקומכאן

אבלמאיד,וחשובהניכרתשהיאבוודאיילפרה

לפרהימיםל-16-14מגיעהבאמתהיאהאם
הטוביםמןאחר,במשקרואיםואנחנולשנה?

וברמתהמפגריםמןאינםשעובדיוהוא,גם

מוצאאתהוהנהכאן,גםלהתברךאפשרהרפת

לפרהעבודהימי18--19משקיעיםזהשבמשק
בחישובשיטההבדליכאןשישברורלשנה.

אחר.אוזהענףלחובתוזקיפתההעבודה

השו-העבודהסוגילמייןוההכרחהצורךמן

ומןלזקוףוישענףאיזהלחשבוןולקבוענים
וחישובאחידהגישהזהבעניןשתהיההראוי

והאינדיבידרהקיבוצייםהארץמשקילכלאחיד

לקבועצריךממוכנימיובלחיממוכניםאליים,
הענף.מאזןולעריכתלתחשיביםונתוניםהנחיות

ההשקעותהמוצדקותומיכון.חליבהבתי7.

?המודרניהמיכוןבשבילהפארבבניניהכבדות
לתוצ-בהםולהגיעיותרפשוטיםלעשותםהאין

החליבהבטיבבעבודה,שוותאפקטיביותאות

?החלבשלובנקיונו
מסת-ההישגים,לשיאכברהגענוכיחשבנו

גלש.הח'לפנינוהביאהנהכייהואכןשלאבר
מזמןלאשחזרברמןנ.הח'מפיהדשה,תכנית
והולכתמתפשטתזושיטהושםהחדשה,מזילנד
הישוהחלב").הבקרמשק"של23חוברתראה(

להנראההדבראיןןזושיטהגםלבחוןעוד
?פרות100---120חליבתאחדחולבעללהטיל
הגו-לאינטנסיפיקציהכאילומטיפיםאנושוב

הפרההריואצלנואקסטנפיקאציה,אחריהררת
שניהםזילנדבניושם(מאודיקריםעודםוהמזון
ולעליהפרותלהרבהעודזקוקיםאנחנוזולים).
ולהש-עליהןלוותריכוליםאיננוהחלב.בייצור

זושיטההחי.באינוונטרגדולפחתעםלים
פרותשלמוגברתיציאהעמהשתביאההכרחמן

ואףהפרהשלשירותהשנותאתתקצרתלב,

בכלל.החולבותשלהממוצעתבתנובהתפגע
הדברכאמור,אבלבוודאות,זאתאומראיני

מאוד,יסודיתבחינהדורש

הפ-אגעלא-4,910-הסעיפיםבשאר

כלכליות,משקיותשאלותבעיקרהןאלועם.

התחילההחלבושיווקלייצורהמועצהאשר

כללי.ארציתכנוןמתוךבהצלחהבהןלטפל
המר-כמזכיראלה,בעניניםהמטפלגל,ש.הח'

הבוקריםלציבורבכתבפעםיספרבוודאיעצה,

אלה.מעשיםעל

עפרוניח.

עפרונישללמאמרוקלההערה
ואסתפק24,בחוברתש.ולח.ל.לא.מתשובתידבריםאילוכברהובהרועפרונישלח'מניחאני

שונים.מספואבסוגימזוןיחידותמחיריהשוואותשמדגימההטבלהעםבקשרתמיההבהבעת
ערכובקביעתאףמגדולתוהמרוכזהמזוןאתלתורידהאחרוןבזמןנוהגיםזהלמהמביןאיני

זהולמה?אחתמזוןיחידתלספקכדיק"ג1.1שדרושיםירידכההואהתערובתשלטיבההאמנם;המזין
הדברהואכךהאמנם?ביותרהגבוהיםונערכיםהאחריםהגסהמספואומיניהשחתאתעפרוניהח'זיכה

איפה,;מהמציאותעפרוניהח'במקצתהתעלםגסמספואלטוןהמחיריםבקביעתשגםלינדמהזבמציאות

זל"י80שלבמחירמזוןיחידתמהוויםממנהק"גש-2,5-2,1שחתלקנותאפשרלמשל,
היהתראוימןפניםכלעלהריהמחירים,בהפרשישעוררתיהבעיהעיקראיןכאמור,כי,ואם

דבריואתוישמיעהמספואאנשימקהלמישהושיתנדבהיהורצוייסודית,בצורהזונקודהגםלהבהיר
הבוקרים.קהלבפניהמוסמכים

השחת)(השנתיהמספואייצוראתלהגדילעפרוניהח'שלהצעתואין:נוספתהערהליוארשה
הדעתעלמתקבלזהאיןאבלוכדומה,בצורתלשנותמלאילהכיןהדבררצויאמנםבעיני.נראיתב-40%
למדילנוידועוכןטריה,שחתשלהממוצעתאיכותהלמדילנוידועשחת.בצורתיהיההזהשהמלאי

ובתנאישלנוהאקליםשבתנאיעפרוניהח'המאמיןוחצי.שנהאושנהכעבורכזושחתתיהפךלמה

?הקשמערךגבוהזוישגה""שחתשלערכהיהיהבארץהנהוגיםהאחסנה
ייי




