
והחלב'הבקרמשק'להופעתיובל

1952
הראשונהוהחלב'הבקרמשק'מערכת
יעקבשגב,מנחםלשמאל):מימין,
שמאראגד.אפריםעצמון,

להופעתשנה50ציוןשלזאתבהזדמנות

מןוהחלב'הבקרמשק'שלהראשונההחוברת
הבטאוןעורכיתרומתאתשנזכורהראוי

מאז:שחלפוהשניםיובלבמרוצת

01.71(-)111-110.52מס'עצמוןיעקב

)03.71(112מס'צנטנרמנחם
09.74(-)134-11305.71מס'עפרוניחיים
11.77(-)150-13511.74מס'לבוןאורי
04.84(-)189-15112.77מס'הברוןחי

10.02(-)300-19006.84מס'מלעןמרדכי

הפקתוואופןהבקר'משק'צורתאכן,
הטכניותלשיטותקשוריםהיודרכובראשית

בעיקרהמקובלות,הדפוסבמערכותאזשרווחו

שלהחייםותפיסתהסגנוןלעיתונות.ביחס

הצורהעלגםחותמםאתהטביעוההםהימים

הקוראיםקהללידיהמודפסהחומרהוגשבה

משק'להתפתחותדרךציוניכמההנהבכח.

והחלב':הבקר

בשחור/לבן,הודפסההחוברתמלכתחילהי4

זכה9מס'מחוברתשהחלהשערלעמודפרט

למסגרתגםכךואחרירוקבצבעלכותרת
גםכמובן,הראשונות.החוברותב-150ירוקה

בשחור/לבן.רקהיושהובאוהתמונותמעט
מודעותהוכנסולאאז,חיינולסגנוןנאמניםי4

הפכוזהאחרי62;מס'עדלחוברתפרסומת

המידעמשללנפרדבלתילחלקהמודעות

ספק,איןשלנו.מגדלי-הבקרלרשותשעמד

וממשיכהתרמהפרסומתמודעותהכללת

המערכת,שלהפעלתהלתקציבחיוביתלתרום

מפרסמיםאחר:אוזהבאופןנהניםכולםבעוד

גאהלהיותסיבהכלישולהתאחדותכזהבשיאמתברכיםאנויוםכללא-למסיבהסיבהאכן,

שלהראשונההחוברתכסדרה.הופעהשנותחמישים=דו-ירחוניותחוברותנ00שלדצךזה.בהשג
בישראל,בקרמגדליהתאחדותשלכבטאונה1952באוקטוברלאוריצאהוהחלב'הבקרמשק'

שנים.יובלכמחציתרקצברהאזשבעצמה

בעירמאז"הברחובשכןאז)יחסיתהחדש(המ"במשרדלאור,יצאההראשונהשהחוברתבעת
המדריכיםמראשוניכבשנה),(עצמוןיעקבהיהוהחלב'הבקרמשק'שלהראשוןעורכותל-אביב.

ואפריםבמקוה-ישראלמורהשגב,מנחםהמערכתחברילצדוכאשרבישראל,בקרלגידול

בצבעאיכותיותהדפסותעלחשבוטרםעתבאותהגםאםההתאחדות.מזכירשמאראגד,
ציבורוהשתתפותהרב-גוניהתוכןמבחינתהלואומתוחכמים,ממוחשביםגראפייםועיבודים

חוקריםובעלי-מקצוע,בוקריםשלאלפיםועדלמאותמפגשמקוםהיווההבקר'משק'הרפתנים

להתמדהרבותתאומותדוגמאותלמצואקשההמודדניבעולםשנים.יובלבמשךומדריכים

מקצועי.לבטאוןשהוצבובמטרותודבקות



ומעש'.חקר'שלהראשונותהחוברותחמש

משק'אתלהביאחישלפעולותיובמסגרת

עיתונותשלהנאותהלרמהוהחלב'הבקר
שלבנסיונהרבותנעזרהואמתקדמת,מקצועית

המתמחהבע"מ'תקשורתשנאר'חברת
בהנהלתההצוותשלובמקצועיותובפירסום,

בהצלחהשוקדת155חוברתשמאזאריקה,של
ידיעללענףהתשומותמשווקישילובעלרבה

מסחריות.מודעות
חייזםכעורךעבודתושנותבשבעכן,כמוי4

ביקורת-החלבשלהשנתיהדו"חהוצאתהברון

שלפרסומיםובנוסףהאנגליתבשפהשלנו
כלבישראל.הבקרענףבנושאחו"לעתונות

בקשרבהיכוןלהיותהמשיךהברוןחיזמןאותו
הודותחו"ל,גורמיעםותכתובתלאורחים
עםשפות.ועודאנגליתשלהמושלמתלידיעתו
בתורלגיוסילדאוגהספיקחילגמלאותיציאתו
תוךוהחלב',הבקרמשק'עורךבתפקידמחליף
ולהבטיחאותילהדריךכדיניכרמאמץשעשה

משק'הוצאתעלהאחריותשלחלקההעברה
ונספחיו.הבקר'

בכלל,וההתאחדותהמערכתופירסומאים,
טכניעדכנילמידעשזוכיםהרפתנים,-והעיקר

עצמוןיעקבלמדי.צנועיםולדמי-מנויחיוני
כ-20במשךשלנוהדו-ירחוןאתערךכבשנה)(

אתהטביעספקובליהראשונות,הופעתושנות
עלמנוסהבקרכמדריךהבנתוודרךסגנונו

הבאות.לשניםגםהבטאוןמדורימסגרת
מששלמעלהובמשךזאתתקופהאחריי4

חוברת(צנטנרמנחםמידיעברההעריכהשנים
ולידיחוברות))22עפרוניחייםלידיאחת),
לאתקופהאותהכלחוברות).)26(לבוןאורי

הבטאון,בצורתחומרייםשינוייםהוכנסו
המידעבעודכיום,עליהםלהצביעשאפשר

החברים.בפניהובאוטכניהמקצועי

הברוןחיבתקופתהובאומובהקיםשינויים4
מדצמברהחלהבקר',משק'עורךבתפקיד

זהחוברות.39ובס"ה1984אפרילועד1977
בכמהוכותרתהחוברתשערעםהתחיל
פעםנוספתחוברתהוצאת-והעיקרצבעים,
מאמריםעםומעש',חקר'הכותרתתחתבשנה

אתלערוךהספיקחימעמיקים.יותרומחקרים



למיזקוקשהיהקרההניידת,במכונהלחלוב

מצדהדרישהכימיכניתבחליבההתנסהשכבר
המכונותרכישתעםוגברההלכההמשקים

פגישותינוליזכורותכמיוחדאולם,הראשונות.

שגםבסיציליה,בחווהלעבודהתחלתימאז
ליזכורבהתאחדות.תפקידובתוקףהגיעאליה

יצאנובחווהומפרךארוךיוםאחריערב,אותו

באי,הרריתבעיירהיפהפהבמקוםלסעוד

רחוקים,בימיםולהיזכרלדגרהתחלנוכאשר
שיחהכדיתוךארצה.והעליהמלחמת-העולם

הניו-האניהבאותההגענושנינוכילנו,התברר

כיאהקטן.הבדלעםמאטריה","זילנדית

סרטיפיקאטעםהגיעחימאנגליה,לעולה
Class~Firstנסעהואלו,היהכרטיסואפילו
הצטרפנופליטיםכאלףעודעםאניבעוד

האיטלקיבנמלהאניה,בבטןאבללמסע,
מחודשתהתוודעותשלערבאותולמןנאפולי.

התהדקועוד-קפואיין-שקדיםבקבוקעל
הואכאשרענין,שלבסופובינינו.החברותיחסי
להחליפומתאיםמצאנילגמלאותיצא

לאחיוהחלב'.הבקרמשק'כעורךבתפקידו
טרחאלאהתפקיד,שלמסירהבסתםהסתפק

והתנסהידעשהואמהכללילהקנותכדיהרבה
זה.בנושאבו

במשךהברוןחיעםנפגשתירבותפעמים
הצורךכמידתעמופעולהושיתפתיהשנים

ה-50,וראשיתה-40שנותבסוףוהיכולת.

שהתחילוהמשקיםבהדרכתעסקחיכאשר



שיטות1984(יוני(190מחוברתהחל4

קודםלהשתכלל,התחילוהחוברותשלכהפקה
דעםהזמןבמשךאךמהוססים,צעדים:

הדפוסבביתהמיחשובבמערכותשכלולים
ספק,בליוהגיוניים.עקבייםאךזהיריםכצעדים

ענקיתבמצלמהוצילומוידנימעימודבמעבר

פתחוממוחשבתפילמיםוהפקתלעימוד
עבודתושידרוגלקידוםותרמורבותאפשרויות
שער206(מס'(1987מפברוארהחלקמערכת.
שער223ממ'והחלמלאבצבעתמידכחוברת

ומעש'.חקר'כוללהחוברות,לכללגמריקדש

וגםצבעתמונותיותרנכנסולאטלאטי4

אנומאזולמעשהמלא,בצבעפרסומתמודעות
טוביםואיוריםתמונותומחפשיםמצלמים

אותוחדקל','בבית-הדפוסהשכלוליםבצבע.
בהחלטהברון,חישלמתקופתועודרשתי:

איכותימודפסחומרלהוציאלנומאפשרים

לחומרביחסגםנכוןזהתשומת-לב.ומושך

כגון:המערכת,שבאחריותנוסףמודפס

שימושתוךספר-העדר,דו"חחוברות

הגדולה,המחשבבמדפסתמופקותבטבלאות

רכהבכריכההבקר'משק'במתכונתמעומדות
גם)1991-1984(שניםאותןבמשךוסיכות.

-דו-לשוניתבהקפהצנועהיותרגרסההוצאנו

לצודך44עמודבגודל-וספרדיתאנגלית

חו"ל,בארצותמתענייניםמטפחיםביןהפצה

ועגלות/זרמהשלהיצואבמאמציתמיכהמעין
מישראל.מבכירות

לאהכלכלישזהשונים,נימוקיםומתוךמאז-
והדפסתלעריכהעברנובהם,האחרוןהיה

-150בעלספרוןבצורתספר-העדרשלהדו"ח

ואנגליתעבריתבו-זמניתעמודים,120

שטחיבכלטבלאותמשלושיםבלמעלה

ופוריותמקצועידו"חביקורת-החלב,הטיפוח,

בלועזית.חיונייםהמבדיםשלסבירצמצוםתוך

ועיבודםמקורםהרביםשהנתוניםברור

אךספר-העדר,שלהמיחשובמחלקתבפעילות

לא-נותרתעדייןהמסודרתהכריכהקבלתעד

עבודה.מעט
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חוברותהוצאנוו-19992000בשנים-
תוךתמידושיפוטם,הפריםמבחנישלמסכמות
ממקורוגראפיקהכתובבחומרשימוש

ספר-העדר.מטעםהבקרשופטישלהפעילות

נתוניאתלפרסםשלאהוחלטדבר,שלבסופו
במדוראותםלכלולאלאבנפרדכשיפוט
עםיחדספר-העדר.דו"חשל)7טבלה(קטיפות

הולשטייןמגזעהחלבבקרשלהטיפוחי
שונות:ובהזדמנויותשונותבשפותישראלי,
תערוכותוסמינרים,בינלאומייםכנסים

כאשרשהזדמנו,ככלובחו"ל,בארץותצוגות
רק.לאאבלהאנגלית,היתההתקשורתשפת
ורוסיתוערביתספרדיתגםהוספנוהצורךלפי

נביאכאןבצמודוגרמנית.צרפתיתמעטואפילו

גםכמובן,פירסומן.שנותציוןתוךדוגמאות
פעילותהיוויאון'השרות''ההזרעהאגודות

כאירגוןפעלנוחוץכלפיובכלל,זהבהקשר

לחלבהבקרגידולענףאתהמייצגאחד
בישראל.

בתערוכההשתתפותנוהיתהמענייןדרךציון-
בשנתשהתקיימהבמיוחדבע"חושלחקלאית

הזדמנותבאותהשבספרד.ברצלונהבעיר1985
שלהאירופאיהאירגוןאסיפתהתכנסהגם

נתקבלהושם(EHFC)ההולשטייןמטפחי
הופענובאירגון.כחברהשלנוההתאחדות

פרסומיוחומרמשלנוביתןעםבתערוכה
בספרדית.

קייםEHFCאירופיאירגוןאותו1997בשנת-

מרשיםכנסבישראל,הדו-שנתיתאסיפתואת

מעטחוברתאזהכנומצדנולמופת.ומאורגן
אתציינהגםהיתרשביןומהודרתמקיפהיותר
שנהלפניההתאחדות.שלה-70שנתיובל

שנה75ל-2001,מעודכןנוסחהוצאנו
אורחיםבקבלתגםאותנוהמשמשלהתאחדות,

חו"ל.מארצות

במיוחדמענייןפרשמתאפייןוככלזאת

הבקרב'משקנפרדלפירסוםזוכההוא
והחלב'.

והחלב'הבקרמשק'ומתמידמאזי4

הענףבבעיותלדיוןובמהבטאוןשימש
מבליוההשגיםהחיוביאתלהבליטודאג

כלמתלבטתבהםהקשייםלטשטש
היצואנושאשניםבמשךיוצרת.עשייה

מחדלהשגינו,ראווהחלוןהיווההענףשל
הרפת,רווחיותלקידוםואמצעי-

הראשוןהיצואמאזעודלכן,מאידך.
יוזמותהיוה-60שנותבראשיתלאירן

וערכוטיבואתלפרסםונשנותחוזרות
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ראיתיבהםרצופים),לא(כחודשייםבמשך
הואכךואחרהחוברת,אתעורךהואאיך
מס'שליהראשונההחוברתעםאחריעקב

חימאד.מרוכזתחניכותתקופתאכן,190.

כדיעבריותמיליםשלרשימהלינתןגם

ביןמשהוהנכון,האיותלאופןשאתרגל
כתיבלביןכמקורי)המקובל(חסרכתיב

קריאהאמיתאותיותסוףאיןשבומלא

הכלליתבעיתונותכנהוגא-ו-י),כמו(
עקבית.דוקאולאורבהבמידה

והחלב'הבקרמשק'חוברותבישולי

לאופבדיוקהכוונהדפוס,טעותכאןאין
מש''חוברותלהפקתהדרושיםולאמצעים

מזכיזהבמהאחר.פרסוםכלאו-הבקר'

-מיובשביללבשלמהלדעתצריךבישול?

זובטן.מכאביסבולשמאאוויהנה,יאכלהאם

וג,כמותיתגלם,חומרישלשאלהכלקודם
הכנסתוסדרלקראתהכנתםכךאחראיכותית;

תבליני,שלקמצוץנשכחואללמחבתאולסיר

המנושתכולתלהשתדלצריךתמידמעניינים.
שהגשו-ובכללחיונייםמזיניםמאוזנתתהיה

ומנוסוטובטבחתאבון.מעוררתתהיההמנה
כזה.הייתילאואניבמשימה,לעמודידע

חביתרולהכיןצ'יפסלתגןידעתיהיותרלכל

זכבאוויר,אותהלהפוךואפילועיןאו

ומכונוידייםחליבתשלאחרלילהלאורחות
לשגיאוחמקוםהרבההיהלאמיטלטלת.

לחשס~ךבמקצועיתחוברתלערוךאולם,
מדריכיםרפתנים,כמוורב-גווניגדולציבור

למזלילגמרי.שונהסיפורזה-וכו'וחוקרים,

זכיתיהבקר'משק'שלהקוראיםקהלולטובת

הברוןחיחברנומצדוענייניתצמודהלהדרכה



ציידחדקל""בית-הדפוסמנהלשנימצד
ולסמןלעשותאיךותדריך,הסברבדףאותי

בכלל,כדוגמה.כאןמובאממנושחלקמגהות
בעיקרמעייפת,דילעתיםההגההמלאכת

גםאובכתב-יד,הוגשעדייןהחומרכשרבכזמנו
לאעסקבמקצת.עצמאיתכתיבהומכונת
שיעורימשלושהיותרלמדשלאלמיפשוט

מקודם,עודבמערכתכמקובלאזצברית.
בתלוי,נאורהבדמותבהגההעזרהליתוקצבה

להשגתהקלהבהחלטבית,באותוושכנה
בידענעזראניהיוםשעדגםמההיעדים.

ועוד.החוברתשעראתלעצבוביכולתה
באיוריםתרומתהאתלצייןליבאכמיוחד

עלכולםוכתבות,מאמריםלנושאיכייחודיים
חוברתלהוציאהיהאפשרהעורך.בקשתפי

-כולנולהנאתאלהאיוריםומלאהלמה!
זה.עללחשובצריך



משק'חוברותבעריכתהשאלותשאלת

המערכתי,החומריבואמאייןהיא:הבקר'
טכנייםחידושיםעלמידעומחקרים,מאמרים
שעלבנושאיםוהשגותתגובותברפת,ואחרים

כלשכמעטזמניםהיוהענף.שלהיוםסדר
משק'דרךלרפתניםהגיעהענףבנושאיהמידע

פעילותעלושוטףמפורטמידעכוללהנקר',

הסתובבהעולםפשוט,ומוסדותיה.ההתאחדות
אומחרתדעהיוםידעתשלאומהלאטיותר

אזהעשוויתהמציאותבוערומהמחרתיים,

לעיתוןאפילולהמתיןויכולתומןיותרומשכה

כנראה.נגמר,זהסיפורהשבוע.סוףשל
כמושדו-ירחוןהדעתעללהעלותאיןכיום
יעילמידעכליישמשוהחלב'הבקרמשק'

העכשווית,המציאותתיאורהיאלאקטואליה,

ועתידנו.חיינוהלכותעלוהשפעתהוכוחה

שלפיתוחםובקצבשבמידההואטבעירק
יכולתגדלהגםהממוחשביםהאינפורמציהכלי

התנהגותםועלבשטחהנעשהעלהשפעתם

ומוסדותיהם.אירגוניהםהבריות,שלותגובתם

כבד-השקעותענףהיותובעצםהחלברפתענף

לטלטלותוחשוף-מחדיחסית,רחוקלטווח
ואירועיםבעשייהשמקורןמיידיותכלכליות

לאכברהרפתענף-גיסאמאידךחוץ-ענפיים,
לברךישבאיחור.המגיעמידעעללסמוךיכול

המשתנהמציאותנושלהבעייתיותהפנמתעל

ושכתוצאהיעילה,לשליטהניתןבלתיכקצב

המסוגלתיעילהממוחשבתמערכתבנתה:

ותגובותוסיכוייםסיכוניםעלמידעלספק
מיכלהברכהעליבואובהתאם.חלופיות,

זאת.ייחודיתממוחשבתמערכתוקידםשטרח
נמצאוהחלב'הבקרמשק'מבנהגםאי-לזאת
אבלאיטימתמיד,שינוישלכתהליכים

שללתרומתםוהודותבינתייםמאליו.מתבקש

אנושונים,בנושאיםמחבריםשלשלמהשורה
השוניםהמדוריםמסגרתעללשמורמצליחים

המאמרים/רשימותאתמעמדיםאנולפיהם

שעודלומראפשרהפרק.עלכשבראשם
המדוריםעימודסדרנשמרכאילוימימהמימים

טבעי:הגיוןפיעל

בלעדיוקיומנו.נו)d'Etre)raisonהיותנוסיבת

ובליהענף,אתלסגוריכולנומזמןכברהטיפוח

המשךאותחלופהתהיהלאגםסבירהפוריות

לעדר.

פוריותטיפוחע~ן

1ש
ניקוות.הלנ

והזנהמזונותןמ,

ממשק'כיכיהןהאץ

ביקורת-דיווחיבעברהתפרסמוזהבמדור

בנוסף(השנתיהדו"חהוצאתמאזהחלב.

למעשה.רדוםמדורזהמחשבים)לתקשורת

חכמההזנהבלי-תורה'איןקמחבלי'

תועלתאיןגםבהמהשלסוגלכלומאוזנת
הידועכלעלשוטףדיווחזהבמדורלטיפוח.

והנסתר.

היאהכלכליתהתוצאהדבר,שלבסופו

תלויחיוביתלתוצאהלהגיעאיךהמטרה.

השנה,כלובמשךסלטיוכלעלהממשקברמת
וליל.יומם



גאי,טו,ט5

ושיווקשוק%1

חלבואינותבלח1ג,יז

חליבהוממשקחליבה~49

רפתלניהולבאשרתהייהאושאלהלךיש
באינטרנטתחפש-ובכללחלבעדרואחזקת

תשאלמצאת,לאלמטרותיך.קשריםותמצא
רלף.את

למעשההלכהוהשיווקהשוקמגמותאמנם
עלהשפעהלנוישאךבידינו,ישירותאינן

ובהזנה,בטיפוחכתלוייםורכיביו,החלבאיכות
חלינה.ובממשקבחליבהוראשונהובראש

למערכתמכרעתחשיבותנודעתזהכהקשר
האבחנתית.המעבדתיתוהבקרהכהדרכה

י
%

מינון,מבניםשיגן:,
והסביבההרפת1,45,'

1לאש,
בריאות

ברפתות1וי
ל

'
1י5ע

גידול
[

מתיחסזהמדור-רצפהרקולאגגרקלאזה

הנוחותהסביבתיות,הדרישותלמכלול
איכותעלגםשומרותואשרהבקרובריאות
לרפת.כלשהיבסמיכותהגריםלקהלהסביבה

עלהמופקדתשהמערכתבשניםעשרותזה
לחלב,הבקרובמיוחדבעלי-חיים,בריאות

לשמורמוחלטתוכמעטרבהבמידהמצליחות
מידבקותמחלותבפניהןהבקר,בריאותעל

למצבובקשרהןהווטרינריים),השרותים(
מרכיביוכלעלהבודדהעדרשלהבריאותי

החקלאית').'(

עלשמירהתוךברפת,היומיוםמחייסיפורים
ממנולהתפרנסבמגמההעדרועלהייצור

לבולבנמצאכאןובטוחים.מרוציםולהישאר
ממנו.חלקלהיותוהרצוןהענףשל

בקראפילובעלי-חיים,הםועגלותעגליםגם
-וגידולחייםלתנאיטבעיותדרישותעםהם

וקטנים.צעיריםיותררקהם



ז'1.1
העברמןןחדשות

ומשונותשונותן12(14
הלשון...פינת

כותבים...קוראים
בשבילכם...קראנו

מקצועיתע-,ןהשכיה

בהתאחדותן3ץ~
לוי)נאורהידיעלעוצבוהאיורים(

86'אוגוסט203בחוברתנולדהזההמדור

שלמהביוזמתשנה,16במשךברציפותומאז
יקרשהעברנוספיםחבריםובהשתתפותדורי

שלאוספיםשלושההוצאנוגםמאזלהם.
ספרונים.בצורתהעבר'מןחדשות'

במדוריםמקומואתמוצאשלאמהכלנכנספה

עלי,החביבההלשוןפינתהיתר:וביןהקודמים

מדי,פחות(דעתםלהביעשרוציםקוראיםמכתבי

שהזמןסיבותמתוךבשבילכם.קראנולדעתי),

השמנהבמגמתנמצאהמדורשלזהחלקגרמן,
למישהוזישפתרונתניכרת.

הופיעווקצרותמעטותרשימותרקלצערנו

ההדרכתיתהפעילותשרבמשוםאוליכאן,

זה-וכו'וועדות,כנסיםבידיעתהומקצועית
התפתחותמבטיחלאוגםמספיק,לאעדיין

עתידית.

ישיבות(ההתאחדותפעילויותעלדיווח

שיישמרוהראוישמןשונות)וועדותהמועצה

ככלפירוטביתרבעתיד,גםונגישיםמודפסים
שניתן.

תוצרתטיק,מעץבנויארוןזההזמיןדורישלמההמ"במזכירב-1971העורך.בחדרוכתבי-העתהספריםארון
לדרום-נתניה,הזמני)(המעברעם7992בשנתהמערכת.אתמשמשהוא77'מאזהמזכירות.בשבילהזורע''

ושובפירקנושובלקיסריההמעברעםשם.הזמנייםבמשרדיםמחדשלהקימוכדירקלחלקיוהארוןפירקנו
תמידלקוות.ישסופית,-קיסריההתעשיהבאזורהחדשיםבמשרדיםהמערכתריהוטויתרהארוןהרכבנו

החברים).של(ממוןתחסוךהקייםעלששמירהסברנו,



י11*191לל44)(עסינ,ס(



העודך/המערכתעבודת
מאזזהקוראינו,קהלבפנילהודותהזמןהגיע
עבודתקיימתלאלמעשהה-70שנותראשית
אוכזהתיאוםישנוהטובבמקרהאלאמערכת,

רגישיםבנושאיםבעיקרהמ"ב,מזכירעםאחר
מקצועי,מאמרבלבושסמויהפירסומתכמו(

בלבד.שמועותעלהמבוססדברכלאומחקרי)
אכומטעם.צנזורהשאיןלהדגישישזאתעם

לחבריםרקלאפתוחהבמהלתתהשתדלנו
ובעיקרגםאלאלמערכת,ישירותבשאלות

והדרכהמחקרעבודותושולחשתורםמילכל
שלהידעלהעשרת-הרפתמןוסיפורים
הבקדמשק'ולתפארתהרפתניםתברינו
והחלב'.

בעיקרזמן,לחץתחתפועליםשלפעמיםנכון
קטנה,חוברתאיזהעודלהוציאצורךישכאשר
ישכלשהו.לכנסהכנהאואסיפהלקראתרו"ח
ומיבעימודאובהגההטעויותשלמקריםם;

שלהיאהאחריות-משנהלאאותןעשהשלא
כלעלמראשוגםבדיעבדמתנצלואניפעורך
תקרה.עודאושקרתהתקלה

לבקרהצורךמעצםגםנוצרהזמןלחץ
לשםולצלםמחידושיםלהתרשםבמשקים,

לאהושקעהגםבעברבחוברת.ופרסוםתיעוד
בעבורםבחו"לפרויקטיםבקידוםעבודהמעט

עצםאלה.במקדיםכראויתוגמלהההתאחדות
שהיהמילכלמעניינותהיוהאלההעבודות

החוץ-עבודתיהאחרונות,בשניםלהן.שותף
היותרלכלהסתכמההעורךשלמערכתית

ומעטמחו"לואורחיםמשלחותלאירוחבסיוע
בלועזית.תכתובת
המושקעהזמןאתלהעריךישאחרמצד

עתונותשללמדירחבהקשתוסיקורבקריאה
שונות.לועייותבשפותמקצועיתוספרות
שונותוסקירותכתבי-עתמתקבליםבמערכת
גרמנית,איטלקית,ספרדית,באנגלית,

שוודיתואפילוהולנדיתצרפתית,פורטוגזית,
במילוניםלהיעזרמחייביםהאחרונים(ודנית
אנוכךמעניין).זהאבלנוסף,זמןדורשזהוגם

בחומרשלנוהחוכרתאתלהעשירמצליחים
קורא.כלשלידובהשגנמצאשאינו
מאפשרלאהאחרונותבשניםהזמןלחץ
כדיבמשקים,לסיוריםזמןיותרלהקדישלעורך
בשטח.הנעשהעםורציףישירמגעעללשמור
תיעודוכלצילומיםלצורךמגיעיםאנואמנם,
ולאמדיפחותזהלצעריאך-משיגהשידנו

שיגיערוציםשהיינוהדאותוליצורמאפשר
ברבים.ייראוובעיותיושהשגיוהמעונייןלציבור

גםמהיחיד,לעורךהחסרהזמןעלחבל
מןיותרעליחביביםבמשקיםשהביקורים

התפקיד.שלהמשרדיהחלק
לבקרנצליחכאילושבעתידמצב,יתכן
משוםלא-רפתותשלגבוהיותרבאחוז

בעקבותאלאבשנה,ימיםיותריהיושבעתיד
וסגירתמכאן,רפתותאיחודשלהתהליך
תהליךשעצםלהניחישזאתעםמשם.אחרות

אףעלרבזמןעודיימשךהאיחודים/שותפויות
וסניגוריההרפורמהשלהטובותהכוונות

צודקיםכולם(environmentalists).הסביבתנים
ציבוריוכחמשקליותריהיהלמיהיא,והשאלה
ועלמטרותיו,כלאתלהשיגכדיופוליטי
מי.חשבון



היהצריךלאוהחלב'הבקרמשק'ועורךיתכן
השתדלנוגםובעברזהמסוגהערותלהעיר

טובהכוונהותוךהיותר,לכלמכך.להימנע
חברינובקרבהמודעותביצירתלסייע

הבאנוהאחרונותהשניםבמשךהרפתנים,
מאמריםשלתימצותאו/ותירגוםלעתים

הבעיותבליבוןשעסקוחו"למארצות
שעלהחריפיםבנושאיםלפתרונןוהסיכויים

חלבמכסותניידותבענייןלמשל,יומנו.סדר
בשדותהרפתושפכיבזבלשימושדנמרק),(

אתלהמציאצורךאיןועוד.הולנד),(המשק
שלגלגליםלדאוגמספיקמחדש,פעםכלהגלגל

פנצ'ר.יהיהלאשלנו

צורךהרגשתי-הארוכהרשימתנובסיכום
בעצםהקשוריםהנושאיםעיקראתלרכזוחובה

-רבותשניםבמשךשלנוהפירסומיםהוצאת

מאמציאתנסעלולהעלותלחזורברצוני
למעןשעשווהמעשההחזוןבעליהראשונים

הידעשללחשיבותוהמודעותהחדרת
וברורטובאיןהרפת.בענףוהאירגוניהמקצועי

שלהראשוןעורכוכבשנה-עצמון,יעקבמדברי
החוברתהופעתעםוהחלב'הבקרמשק'

אוקטובר(תשי"גתשריבחודששלוהראשונה
מביאיםאנואותהשנה,50לפניבדיוק,)1952

במספר.ה-300הנוכחיתהחוברתבסוף
הפעולהשיתוףאתלצייןברצוניכןכמו
להוצאתשתרםמיכלעםוהחבריהענייני

פעיליםומתרגמים,כותביםחבריםהחוברת,
חדקל''בית-הדפוסצוותכלהמ"ב,ומזכירי

-ובכללתקשורת'שנאר'שלנווהפרסומאים

המקיימיםהרפתלענףהקשוריםלכל

הרפתניםאלפיממנו,ומתקיימיםאותו

אתכם,לעבודתענוג-המשקיםבכל
תודה!

מלעןמרדכי



הבטאון,ומגמותבהצהרותנפתחלאההתאחדות.בטאוןשלראשונהחוברתלבוקרינומגישיםהננו

q]u3העוסקיםשלידיעותיהםוהעמקתהרחבת-הואהעיקרישתפקידומאליושיובןצריךאולם

הכלל.לטובתדעותוחילופיעצמםלביןביניהםהמקצועייםהקשריםהידוקהרפת,
רבות-עניןוידיעותמדעשלשפעלהםלהעניקאפשרשאמנםהבטאון,קוראיהבוקריםנאידעו

לאאםבשלמותתפקידואתימלאלאהבטאוןאלםמקצוע,אנשיידיעלותוגשנהשתרוכזנה
דפיו.מעלדברםאתלהשמיעעצמםהארץובוקריחקלאייתעוררו

עליספרלתומו,כמשיחאחדכליתבטאסופר;שלכשרוןאומיוחדתהשראהכךלשםדרושהלא
חששותיואוספקותיואתאחדכלישמיעכשלונות;ועלשבלבדאגהעלשישיחכשםהצלחותיו

עידודאועצהימצאהבטאוןשלהבאהשבחוברתובטוחסמוךלבוויהיאחרת,אוזולבעיהביחם

שלנו,המוציאותאתישקפושהדבריםהואהעיקרהבטחון.ובעלהנסיוןבעל-למקצועמחברו

pDID.הואבוהענף,שליוםיוםבענינינוגעזהכלשאמנםירגישבהםהתעייןוכל

לשםורקאךהמצחאתולקמטהשרוולים"אתלהפשיל"ונאהשכדאיסופרים-בוקריםיחשבוובל

מבחןאספקה,תכניותסלקציה,איקלום,הכלאה,שאלותכגוןומקיפות,נשגבותפרובלימותהעלאת

עללחליבה,נוחשרפרףהתקנתעלעגלות,בשלשולמוצלחטיפולעלידיעהמסירתוכדומה;פרים
קריאהחומרהןשלכאורהזה,מסוגהידיעותשארוכלהמספואוחלוקתבהגשתמוצלחסידור

לעיל.שהוזכרוהנכבדיםמהעניניםבמאומהנופלתלאחשיבותן-לדרדקים

היענותםהבטאון;שלחיוניותותלויהתהיהבעיקרואבהםהבוקריםקוראינונאיזכרו

הופעתו.תדירותואףותוכנוהיקפואתתקבעוהשתתפותם
הלכותבכלמאמריםלפרסםבדעתנואולםנקבעו,טרםכאמור,הביטאון,שלוהיקפומדוריו
ולקטוכרוניקהשונותבארצותהבקרמשקעלסקירותנביאכןומתורגמים;מקורייםוההזנה,הטיפוח

כאןהבוקריםבעולםDn%]nlהנעשהעל
ובחוץ-לארץ.

אףזהויהיהנושאים,שלהגבלהכלללאשבארץ,המעשהאנשישללדבריהםיוקדשרחבמקום

וכדומה.הבניניםשאלתוהספקתו,המספואייצורהענף,כלכלתבשטח

ותשובות,שאלותשלבמדורגםלפתוחיהיהואפשריתכןהבטאוןהופעתתדירותשתתבררלאחר

הקוראים.מצדכזומשאלהתובעבאם

זה.בבטאונהבקביעותתתפרסמנהההתאחדותמזכירותוהוראותהודעותשכלמאליומובן

ובהצלחהןבאתונהשליחותומילוילבטאוננונאחל
המערכת

תשי"גתשריתל-אביב,

יעקבוהחלב'הבקרמשק'שלהראשוןעורכומאתהמבואדברישלועיקרםתוכנם

הבאהיובללימותגםותקפיםנכוניםבטאוננושלהראשונהלחוברתעצמון)(כבשנה

נרצה.רקאםלטובה,עלינו



היתרבין-אבטחהמערכתישמהבשביל
הובא6בעמוד1996יוני262,מס'בחוברת

שהיהההתאחדותדוכןהשער:לתמונתהכיתוב
96'.אגרימךבתערוכתהחלב"עולם"בביתן

התערוכה,לקיוםהשלישיביוםצולמההתמונה
זמר,אמניבלווייתחגיגיערבהתקייםשבסיומו

המאורעלרגלמלהיבים,עםוריקודינגינה
שתוכנןהדגלהונףההתאחדותשנות70ולציון
שלמחרתמאד,חבלזה.ליוםבמיוחדוהוכן
אותוךראהמישהואולי-הדגלנעלם

קבוצתללוותנתבקשתיהצהריםבשעת
היובוהסמוךהביתןאלמהודומבקרים

להזרעה.והאגודותשה"מדוכניממוקמים
היהגםבוהחלבענףשללביתןחזרתיכאשר

לאנעלם.כברהדגל-ההתאחדותשלדוכנה
בכוונהנלקחאלא-מרצונוהתעופףולאנפל

וביצעשתכנןמיהנראה,כפינמצא.לאויותר

מןלהיעדריחיכהההתאחדותדגלסילוקאת
העיתוי.אתלהביןקשהאחרתהמקום,

אתהורידומתיראהשמישהומסתברובכן
נוסףמעורבושלחכןלעשותהחליטומיהדגל
חריגמעשההיום,לאורשודה...אתלבצע
בקשתומוסדותיו.הענףאנשיבקרבביותר
אז,כברמתבקשיםהיונאותהסבראו/וסליחה

הזה.היוםעצםעדנתקבלוטרםאך

ייצורעצםוכמובןוגידולו,טיפוחובקר-חלב,בגידולהעשייהכמרכזההתאחדותלייצוגבאשר

שמעמדהנדמה-בכללוהצרכניםהמחלבותלרשותחברינושהעמידוהאדירההחלבכמות
שטחישלמאדמפוצלתמהצגהסבלועצמםהיצרניםוחבריהשלוחותיהעלהמ"בשלומקומה

ושלוחותיה.מוסדותיהכלעלההתאחדותשלמרכזיותהעםצדקנעשהולאהרב-גווניותפעולותיה

מובנת...תמיההתוךזהבהקשרהתבטאובתערוכהחבריםמעטלא
מ.מ.הנ"ל).והתלב'הבקרמשק'בחוברתהתערוכהסקירתדברימתוך(




