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הצורך.דיבולטיםלאתמרוריםפניעלעברהמשובשתבדרךמדימהירהנסיעהתוךאולי,

הקרבןעלהאםתאונה,שלובמקרהתאונה?למנועכדיהקצב,אתלתקןמדימא,חרהאם
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החלבמועצת:תיק
0354/98ש/

לבבוך
מלוליוסידולראבשלוםכיר

בקרמגדליהתאחדותמזכירבישראלהחלבמועצתמנכ"ל

החלתמשקתכנווהנדון:

וזאתהחלבמשקלתכנוןבנוגעהחקלאותמשרדעמדתאתבפניכםלהביאמבקשאני
החלב.ברפתהרפורמהישוםבדברהממשלהמשרדיידיעלשנחתםלמסמךבהמשך

ועדתשולחןעלהנמצאתהחלבמשקלתכנוןהחוקבהצעתיתמוךהחקלאותמשרדן.
הכנסת.שלהכלכלה

גולדין,לדו"חבכפוףתהיהחדשיםיצרניםהוספתלגביהחקלאותמשרדמדיניות2.
החקלאות.משרדהנהלתושקולי

לגביהקיימיםהיבואמדיניותכלליישמרוכייכולתוכשיהביעשההחקלאותמשרד3.
שנויכלהבילטרלים.הבינלאומיםוההסכמיםיבואמכסותהיטלים,מכסים,

החקלאים.ארגוניעםתיאוםיחייבהיבואבמדיניות

בתחילתהרפורמהתקופתבתוםהפריוןניכוימנגנוןלהפסיקהחקלאותמשרדעמדת4.
.2002

המרכזבקר,מגדליהתאחדות,החלבמועצתנציגיבהשתתפותמעקבועדתמקיםאני
המשרדלהנהלתתדווחהרפורמה,בצועאחרתעקובאשרהחקלאותומשרדהחקלאי

נדרשים.שינוייםלגביהמלצותותיתן

בברכה,//

אישןרפע
הממשלקראאץסגן

הלפד)ולשיחהחקלאו"שר



הנתווםסתירותהערכותיהשגורןונגובות
2.9818.

קריצ'מןדנימרהחקלאות,משרדמנכ"ללכבוד

רב!שלום

המשפחתיבמשקהחלבבענףרפורמההנדון:

הנחרצת,דעתיאתהבעתיבהםמפגשיםבמספרבנושאדעתיאתששמעתאףעל

במשקהרפורמהשלהתוצאהתהיהחמורהכמהעדלהסבירהצלחתישלאלינראה
המשפחתי.

אותשובותלהןלתתתידרששבודאינקודותמספרבכתבלהביאלנכוןמוצאאני
שובקוראאניהמשפחתי.במשקהרפתניםעםשלךהקרוביםהמפגשיםבמהלךהסברים

כדיתוךנבנושהעקרונותמתרשםואניהרפורמה,מבוססתשעליהםהעקרונותאתושוב
לפועל.האלההעקרונותאתלהוציאאמורשבעצםוממימהשטחניתוק

השניםשלושבמשךברורים.מאדהמספריםובגראפים,בסטטיסטיקותלעסוקמבלי

אוהנחותעלזאתוכלחלב,לליטרמהרווחמ-6~50למעלההרפורמהתשתוקהקרובות

ביחסזעומהממשלתיתהשתתפותועםהרפתות,אתמאדשיגדילוענקהשקעות

ההשקעההחזריבנטללעמודתוכללאוהיעילההגדולההרפתגםהנדרשות.להשקעות
400,000שלהשקעהנדרשתליטר400,000שלמכסהבעלהמושבילמשקהנדרשת.

ש"ח.50,000שלממשלתיתהשתתפותמולש"ח,

שלההשקעהלאחרש"ח.160,000שלמסלפנישנתירווחעלעתהעדעמדזהמשק

שלשנתיתהכנסהועםחלבליטר600,000שלמכסהעםזהמשקיעמודש"ח350,000
הסביבה,באיכות50%שלהשקעהולפניהלוואה,החזרילפניזאתוכלש"ח,120,000

משקיםאיחודעלהרפורמהאתלבנותלנסותמס.לצורכימוכרתשלאהשקעהזאתוכל

שבמידהצעדזהושותפויות""אומשקיםאיחודבעיניים.חולזרייתזוהימשפחתיים

המשפחתיות,הרפתותאתויהפוךלהתייעלותיתרוםלאהרווח,אתיגדיללאוייעשה,

המושבי,המגזרמןגםהרפתנות""מקצועייעלםמואץובקצבתאילנדיות","לרפתות

הקיבוצי.מהמגזרונעלםהולךשהואכפי

היום,עדמאתנושנלקחהכפימאתנונלקחתהיאגםזאת,קסםמילת-התייעלות

מאתנויילקחומהיוםסקר).(בפועלההתייעלותפיעלמאתנונלקחההיאהיוםשעדרק

ל-מעלהשחיקהגיבהאתלהעמיקרקיוכלוהסקרותוצאותלסקר,קשרללאבשנה296

שהיאאיוולתבאותהעתהגםוממשיךבעברשהסכיםהיחידהמגזרשאנחנולינדמה2%.

יותרגדולמספרעליותררבהעבודהידיעלהןתתייעלליאשהאנושיטבעלכלבניגוד

תילקחההתייעלותוכלמתקדמות,בטכנולוגיותהשקעותידיעלוהןראשים,של
רכיביבנושאגםדומהוהתמונהלהתייעלות,למוטיבציהתגרוםאיךלי,ברורלאממך").

והןגנטיקהידיעלהןאנחנו,זההחלברכיבילהעלאתהעבודהכלאתשמבצעמיהחלב.

שלהרכיביםנורמותלהעלאתמתורגמותזאתעבודהשלהתוצאותההזנה.שיפורידיעל

תמורה.לשוםזוכיםאנואיןושובהחלב,



27833חוברת

כחלקנכנסזהנושאמדועלי,ברורלאלכולם.וברורמובןהסביבהאיכותנושא
שזכתהכפיממשלה,תקציביבעזרתבולטפלוישעצמובפנינושאזהובענף.מהרפורמה
שהוארוציםשאכןובמידהגדולות,בהשקעותכרוךהנושאהמשקים,ברובהתעשיה.

שלארוךזמןלפרקאותולמשוךצורךישהבעיה,אתתפתורשגםאמיתיתבצורהיתבצע
שנים.10-7

משדדשנהגמהמכלמהפךהואהרפורמה,הצעתשמביאהשהשינויגםלהביןצריך
ממש.זאתשנהכדיותוךעדהחקלאות

במשקתמיכהעלעיקשתבצורההחלבומועצתהחקלאותמשרדעמדוהיוםעדא.
הגדול.המשקשלרבותשניםלמשךמוחלטתועצירההקטן
וחדשיםקטניםמשקיםוהסוכנותהחלבמועצתהחקלאות,משרדגררועתהעדב.

ליטר.מ-300,000פחותשלקטנותרפתותבהקמתלהשקעותלהיכנס
קרור.מיכלילהכנסתמענקיםהמחלבותידיעלניתנושנהלפנירקג.

כיתצליחו,כנראהואתםאחד,ביוםלבצערוציםשאתםלמהפכהדוגמאותרקהןאלה
לו,ולהגידאחדבהירביוםאליולבואואפשרהצרפתי,לרפתןדומהאינוהישראליהרפתן
וללכתשותפותלעשותלהתאחד,צריךהואלמחרתיותר,מתאיםלאשבנהמהשכל

עונהלאלא,אומעשיהואאםביןמציעים,שאתםפתרוןכלכיאחרת,פרנסהלולמצוא
ב-5091.הרווחשחיקתעל

רבבכבוד
קמהאלוןהמ"ב-מלוליוסיהעתק:

אביגדורמושבהחלבמועצת-דולבאבשלום

מהאדישותוצאוהרפתנים:ציבוראל

בישראל,הרפתענףשלרובולחיסולהאוצרנערישלתוכניתהיאהרפתבענףהרפורמה
תומכותאשרמדינות(המשותףהשוקממדינותזולחלבלייבאיהיהשניתןכדי

שלהן!!).הרפתניםאתומסבסדות
לאחרבכבודלהתרפנסיוכללארפתןאףכימתברר,הרפורמהבפרטימעמיקמעיון
ב-מצטברכ-3%הרפת,ענףכמוהתייעלותבושנעשתהבמדינהענףאיןלפועל.שתצא

הבאות.השניםשלושתוךברוטומהעודףו/3-כעודלקצץרוציםעתהשנים.10
הריבתקיפות,נפעללאבאםהגזירה.רועלביטולמספקתבנחרצותפעלולאנציגינו

תוךבארץהרפתניםכלשלהתארגנותרקפרנסה.ללארובינונישארשנים5-3שבתוך
הרפורמה.לביטולסיכויתיתןפשרותללאלמאבקנכונות
משוםזאתטועה,אלאאינואחרים,רפתניםשלמחורבנםלהיבנותשיוכלשחושבמי
הייצור.בהגדלתהכרוכותההשקעותאתלהחזיריוכללאהואהרפורמהתנאישלפי

בברכה
רזיחיים

ויתקיןכפרמושב

השגותתגובותספקותעובדותתהיות



עובדותיונהיותיהנחווםסתירותהערכוהו

בישראלבקרמגדליהתאחדותש9
ק

1998דצמבר,28

החקלאותמשרדמנכ"ל-קריצ'מןדנימר
למנכילמשנה-הראלדליהגב'

האוצרמשרד-אילוןרון
האוצרמשרד-ברמואמיר

!שלוסחברים

הרפורמה""הנדון:

המשפחתי,במגזררפתניםעםאזורייםמפגשיםשלארוךסבבמסתמיםאנחנואלהבימים
הרפורמה.עיקרמיועדתאליו
השתופי.המגזרDyשקיימנולשיחותהמשךהינוזהסבב

לאאנחנוהכלכלי.קיומםלהמשךרבוחששחרדהדאגה,הרבהעםלמפגשיםהגיעוהרפתנים
מציאותיים.נשמעיםאינםהמוכריםההסבריםגםזה,חששלהפיגיכולנו

בתחומיםובעיקרהרפורמהבעקרונותלשפורמיידיבאופןלפעולשישבדעתנוהתחזקנו
הקריטיים:

ביותרקצרהתקופהזושניםשלוש-הרפורמהמשך*
החלבבמחירילמקובלמעברהרבהמידי,חריףואפילומאדחריף-השחיקהעומק*

ובארה"ב.באירופה
אמיתייםקשייםוישביותרגבוההינוהנחוץההשקעההיקף-המימוןזמינות*

בהשגתו.

עלולהחתוםהמסמךש'פהמשךאךמטרות,ה,אתתשיגאכןשהרפורמהענייןישלכולנו
בארץ.רביםבאזוריםוחלשרגישבמגורומכתרתקשהלפגיעהלהביא

לדרך.הרפורמהשליציאתהעםראשוןמפגשלקייםכדיהמעקבועדתאתלכנכןמבקשאני

בברכה
קס.,,
מלווסי,
ההתאחדותמזכיר

חקלאימרכז-לשםשלמההעתקים:
החלבמועצת-דולבאבשלום

בכנסתחקלאילובי
בתנועותהמשקועדתרכזי



המשפחתיבמשקהחלבענףמצב

מבוא
עלהמושביםכשעלוהחמישים,בשנותעוד

כמקורהפרהאתקיבלווהמתיישביםהקרקע
היום,ועדילדיםמרובותלמשפחותפרנסה

ושלישישנידורעולים""אותםשלבנים
מהוריהם.שירשוהחלבבענףעוסקים

המשפחתיבמשקהחלבממשקירביםישנם
לממוצעמתחתחלבמכסתעלשעומדים

מקשההנוכחיתבתקופהאשרהארצי,
יחידתהגדלתללאמשפחה;ולפרנסלהתקיים

וזאתהחלבמיצרנירביםינטשורפת-החלב,

לעודשיגרוםמצבהולם,פתרוןאי-מתןעקב
בישראל.האבטלהלמעגללהצטרףחקלאים

מכסותניוד-החלבמכסותתכנוןמדיניות
מכסות.במשטרנמצאהחלבענףכיום
טוב,דברהואהתכנוןהמושבייםהחלבליצרני

בעתידהענףשלודאותחוסרעקבאבל

לחוסרהדברגורםקטנותחלבומכסות
וחברתיתכלכליתלבעיהוגודםמוטיבציה

במושבים.

אשךהחלבמכסותניודמדיניותלמרות

מיצרנימרביםשמונעדברבערפל,נמצאת

היחידה,אתולהגדילחלבמכסותלרכושהחלב

הצביקרןעלכספםאתשישימוחוששיםרבים

ובטוחה.ברורהומדיניותהחלבחוקבהיעדר

רפתותואיחודחלביצרניפרישת
החלבבענףעוסקיםאשרחלביצרניישנם

מייצורלפרושמעונייניםואשררבותשנים

ממשלתיוסיועפתרונותבהיעדראבלהחלב,

גילםלמדותוזאתבענף,עוסקיםעדייןהם

ממשיך.בןבהיעדראוהמבוגר
אשרהחלב,ליצרנידחוףסיועבמתןצורךיש

50אחרישיוכלו,בכדימרצוןלפרושמעוניינים
ישכן,כמוהוגנים.בתנאיםלפנסיהלצאתשנה,

רפתותלאיחודתקציבומתןבעידודצורך
אשרחלב,ייצורשלגדולותיחידותלהקמת

בענףהרווחיותואתההתייעלותאתישפר

המשפחתי.במשק

לפתרוןהצעות
והאוצרהחקלאותמשרדיהממשלה,על1.

וזאתהחלבענףתכנוןקיוםבהמשךלתמוך
עודבענףשעוסקיםהחלביצרניעללהגןבכדי

ישראל.מדינתשלקיומהמראשית

החלב,ליצרנילסייעצריכההממשלה2.

בכבוד.לפרושמעוניניםאשר

תקציבבמתןלסייעצריכההממשלה3.

הייצוראתלהגדילבכדירפתות,לאיחוד

הסביבה.איכותופתרוןוההתייעלות

לסיכום
ענףלקריסתיגרוםאלהפתרונותאי-מתן

האבטלהלמעגלמובטליםתוספתהחלב,
במושבים,ממשיכיםבניםנטישתבישראל,

מספואלגידולמעובדותשהיוקרקעותוהזנחת

הרפת.לענף

רייבינחמיה

עוזמדרךמושב

21.12.98

סונירותהערכוונהשגותתגובותספקות



ונגובותספקותיעובדותיתהיותהנחות
1999יניאר,1איתןרפאלמרהחקלאותשרלכבוד

החלבבענףהמוצעתהרפורמההנדוו:

שצורךמביניםאנוהחלב.בענףברפורמהלצורךמודעיםיחזקאל,כפרמושברפתניאנו,

משקישלהיעילותמחוסרולאהעולם,מדינותעםנחתמואשרהסחרמהסכמינובעזה

בישראל.הרפת

מזכירידיעלהמוצעת,לרפורמההנוגעהחומראלינוהועבר1998דצמברחודשבמהלך

אשרשהנטלהבנו,הרפורמהפרורישמיעתלאחדמלול.יוסימדבקר,מגדליהתאחדות
אנואשרההתייעלותלמרותוזאתהמשפחתית,הרפתחיסולמשמעותועלינויפול

מבצעים.

השניםעםלגרוםעלולאשרמשמעותי,הכנסהלאובדןתגרוםלרפורמהשלנוכניסה

בחשיבהיסודושותפויות,הקמתאוהרפתחיסולשלהמוצעהפתרוןרגל.לפשיטת

הולם.פתרוןלהיותראויהשאיננהשגויה

בתנאיםהמוצעתלרפורמהמתנגדיםמטההחתומיםהרפתניםאנוזה,מצבלאור

החתום:עלהנוכחיים.
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העתקים:

המושביםתנועתמזכיר-שמחוןשלוםח"כ*

בכנסתהחקלאיהלזבייו"ר-הנדלצביח"כ*

החלב.מועצתמנכ"ל-דולבאבשלוםמר*
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המושבים,רפתניציבוראל

החלבבענףהרפורמההנדון:

האחרון,בחודשהארדברחבישנערכוההסברהכנסיבעקבות
זנתע7לוכיצד,המושביםתנועתעמזתאתלהבהירברצוננו

המושבי.במינזרתפגעולאתצליחשהרפורמהכדילפעוליש

מנותקלחיותיכולאיננוהחלב,ופורוםבתנועההמשקאגף
בענףגםליבואהחשיפהוממגמותהעולמיבשוקמחקורח
החלבמשקשלהתאמותלערוךשישסבוריםאנולכןהחלב.
שני.מצדחסביבחאיכותולדרישותאחד,מצדוולמנמח

.והחקלאותהאוצרמשרדיביןסוכמהבענףהרפורמה
ישכיסבוריםהיובקרמנדליוהתאחדותהחלבפורוםחת(ועח,

בזמנוהועברואשרתנאזםמספרהרפורמהמבנהרתוךלעגן
העדיףהחקלאותמשרדאולםבהמשך),ויפורטו(,החקלאותלמשרד
לועדתהנושאמשאירשהואתוך,שהיאכפיהרפורמהעללחתום
עתידית.מעקב

במועצתגםהתקבלואשרסייגיםשורתעלדוברהחלבבפורום
מסמךעלחתימתההוסיפהאשרהחלבמועצתבקר.מגדליהתאחדות
אלו.סייגיםתומכתהרפורמה ---

הרפורמה.להצלחתחיוג,תנאיהואאליסייגיםמילויחתניעחלדעת
בסימןיעמידהנ"ללדרישותהיעםמענחמתןללאהרפורמההפעלת
בשוקבהצלחהלהתמודדהמושביבמגזרהרפתןשליכולתואתשאלח

.העתידי

מידה.באותהחשובכולןומילויהדרישותרשימתלהלן

.Q)JWלשלושמעברהרפורמחתקופתתארכתא.

המטרח.במחירהשחיקהתיקףהקטנתב.

הרפורמח.בתוםהניכוייםכלהפסקתג.

בהשקעות.בחלקםלרפתניםלסיועמתאימיםמימוןמקורותמציאתד.

החלב.מכסותשלולנעבריםלמעביריםמיסויפתרונותהסדרתח.

שקונחכךמבירחלתקופההחלבבמשקוהמכסותחתכנוןעינין1.
הצבי.קרןעלכספוישיטלאהמכסח

מגדליהתאחדותהמקצועייםלגופיםותסייעלכךתפעלהתנועה
בועדתאסביןהנ"להדרישותהשגתאתלקדםהחלבומועצתבקר

אחרות.בדרכיםאםוביןהמעקב
מרוםחגיוח"כשמחוןשלוםח"כע"יבמשותףהוגשהחלב"חוק"
האפשר.ככללקדמוינסווהם

למעביריםמיסויפתרוןבנושאחוקהצעתכברהניטשמחזןשלוםח"כ
האוצר.עטמו"מזהבשלבעל-כךומתנהל

במושביםשותפויותביצירתהגדולהלבעיתיותמודעיםואנומאחר
הדרישותשמילויכזולהיותצריכתהאסטרטגיתהנישהכיסבוריםאנו

להגיעלהשקיע,המעוניניםלרפתניםשיאפשרבאופןיהיהשהצגנו
סבירה.כלכליתליחידת

לביצועמקצועיכלכליליווילהעמידאפשרויותיהאתבודקתהתנועה
כל-כךמחלכיסביצועלפנילהתייעץיוכלושהחבריםכדיהרפורמה

משמעותיים.



צריכיםהרפתניםשכןבהקדםהדרישותלקבלתלפעולצריךלדעתנו9.
החלטותקבלתלתהליךנכנסיםשהםלפניבשלמותה,התמונחאתלראות

מהענף.ליציאהאםוביןלשותפותאםביןלהשקעה,אםבין

שינוייחייבוהסביבהואיכותהשוקתנאיהתנועהלדעתלסיכום:10.
היההחקלאותמשרדלומעדיפיםהיינוהמושבי.במינזרהרפתבמבנה
מרגעהרפזרמח.אולםמבנהבתוךאותהעמזתנו,גמענןאתמקבל

עלהמישוריםבכליכולתנוככלנפעלנחתמהועאנושהרפורמה
בהקדם.יתמלאובקרמנדליהתאחדותיקדתשעמדותיזומנת

זפהיג_גנ-מירא

שמלאל(מולי)לויט
שק""אנהממשקרא*ג"גף

'/'המושביםמזפיה/תוועת-שמחוןשלוםח"כתעתק:
בקרמגדליתודחאת4/ףיכומ-מלוליוסיהח' החלבמועצתמנכ"ל-דולבאבשלוםהח' החלבמועצתסמנכ"ל-מטלוןזיוהח'

בפתחוהבאהשלבהשהרוו

ע"דהידמגואז0זגאיתז5"בועת?בדצמברבחוח?התפרסםאשרבמאמד

2000.בשנתהחלבמכסותביטולמפסלגן])האיתתההתאחדות
אתיקטיןובמקביל2007עדב-894הייצורלהגדלתלדבריויביאהמכסותביטול

תוךזה,מהלךשלהעגומותהתוצאותעלדיברהראשיושבב-6~20.הייצרניםהכנסות

השינוי.לאחרישרדולאהיצרניםמרביתכיהסבר

עמדנולאישראלחקלאיכלעםיחדאנחנוברור.בישראל,החלביצרניאלינו,ההקש

גורלי.חטאלעצמנוחטאנוובכךהבינלאומייםהסחרהסכמיחתימתערבבפרץ

ואי-התיצבותהחקלאיהמרכוע"יהעתבאותההוצגואשרהחלביות""העמדות

השטפון.שלתחילתואתהיווההסכמיםכנגדברחובותהיצרנים
העקיףהסיבסודוממדינותהטבעיהמרעהממדינותמתחרהליבואהחלבמשקחשיפת

שלמדיניותעלאלאחופשית,כלכלהשלמדיניותעלמעידהואינההוגנתאינההסמוי)(

היצרני.במשקמיניסטריאליזלזול

אילומכבר,זהמאחורינוהיהבארץ,החלביצוריחידותהגדלת-העיקריהרפורמהיעד

גידול(המכסהתוספותאתמפנההיתההאחרונות)השניםב)-15החקלאותמשרדהנהגת

לנו,ומגישהפוליטיכמנוףזהבמשאבהשתמשההנהגהאותההקיימים.ליצרניםהצריכה)
באמצעותהרפורמהלתנאילהסתגלינסואשרצרכניםלפרעון.החשבוןאתהיצרנים,

שניםמספרבעודלהתמודדייאלצובצידן,מסיביותהשקעותאשרהיחידות,הגדלת

הוןהחזרישלכבדהתשומהגבםעלכאשדהמכסות),משטרביטול(נוספתבשחיקה
וריבית.

התקופה,ואורךהשחיקהעומקבסעיפיהרפורמהבעקרונותהמתבטאתהמצחעזות
בארץהחבלענףשלמסיביצמצוםאוחיסולשהינה:האמיתיתהכוונהעלמעידים
הסביבה.ואיכותמדדמטעמי
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ונהפוךהנחווםסוז'רותהערכותיהשגורן



הערכותיהשגותתגובותספקותעובדוונ

לנגבהארץממרכזרפתותהעברת

מקצועייםהבטים-בנגבהרפתרביםרפתניםמצאההרפתבענףהרפורמה

ובמיוחדהדפתעתידלגביהתלבטויותבהרבה
שישומכאןבדלילותמאוכלסהנגבאזור1.נדרשיםשהםהגדולותההשקעותבפני

קיימותרפתותלפיתוחרבותקרקעעתודותבאיכותובייחודהרפתבפיתוחלהשקיע
הםבנגבהקרקעותחדשות.רפתותובנייתהסביבה.

נגישותובעלותומנוקזיםמישורייםהשכילולאוהמדינההענףשקברניטילי,צר

התשתית.למערכותהאדירהפוטנציאלאתולהביןלראות

אשדוד,לנמלהאזורשלהיחסיותברק.2לנגב.הארץממרכזהרפתותשבהעברת
מתועשיםמזוןומרכזיתערובתלמכוני

טוב.רכשמאפשריםהנדל"ניההבט
יחדמאורגנותהנגבודמתצפוןרפתותלכ.3באזוריםמצוייםוהקיבוציםמהמושביםרבים

אתתכיחידהומתפקדותרפתבהתארגנותקרקע.צמודילמגוריםביקושקייםבהם
ומכאןגסים,ומזונותגרעיניםבקנייתעלהישובבלבהרפתנמצאתרביםבישובים

בנגב.מזונותבקנייתוההוזלההרבההיעילותלהשישקרקעדונם,100-50שלשטח
מתאיםהצפוניובנגבהנגבברמתהאווירגזמ.4עדיפים.חלופייםשימושים

עומסקייםזהבאזורבקר.לגידולבמיוחדבאיכותהפוגעגורםשהםרפתותהרחקת
נמצאותהנרשמותוהטמפרטורותנמוךחזםהקרקע.ערךלעלייתלתרוםעשויההסביבה

הפרות.לגביהאופטימליבתחוםלרובאתמדרבנתהחקלאותרווחיותהיחלשות
באזורהרפתותמנהלישלהמקצועיתהמרה.5ולכךהתיירותבתחומייזמותלפתחהמשקים
בהתאם.הכלכליותוהתוצאותגבוההונופש,אירוחמוסדותלבנייתקרקענדרשת

יתרון...אינהלבעלי-חייםוהקרבה

לסיכום
הארץממרכזהרפתותהעבדתכלביצועהסביבהאיכות
לסייע:עשוילנגבמרוכזכישראלהרפתמענףנכבדחלק

החלב;ענףלהתייעלות4מי-מאגריעלוממוקםאוכלוסיןצפופיבאזורים
ידיעללסביבההנגרמותבעיותלפתרון4אתהמזהמיםהגורמיםאחדהןהרפתותתהום.

הרפתות;הסביבהלאיכותהמשרדומי-התהום.הסביבה
חקלאייםיישוביםשלופיתוחםלביסוסםי4הרפת:לענףויקרותחמורותתקנותהוציא

הקרקעשימושיהרחבתידיעלהארץנמרכזמרזבים,התקנתי
ותיירות;למגוריםבהםלהולכתזבל,מוליך

תוספתידיעלהנגבביישוביתמורהלחוללי4ערבול,בור)
כלכלית.פעילותהפרדה,מתקן1(

מוצקים,לאיסוףמשטח)

בברכהיניקה,-שאיבהמערך
שמילחצרות.איטוםנ)

ההתאדגנותרכזכ-שלכבדותבהשקעותמדוברבסה"כ
הנגברמת-יח"מש"חוכמליוןהמשפחתיתלרפתש"ח150,000

השיתופית.לרפת

17.01.1999אלהומבעיותחופשיהנגב


