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 למדעי ו6 - ה השנתי בכנס לואשונה מחולקת זו חובות
ביוושלים. שנפתח הבקו
 עם הענף של המקצועי הקשו של שיאו את מהווה הכנס

 כל את מווכזים ימים שלושה למשך מפגיש הוא חבויו,
 וופאים, חוקוים, מדויכים, ופתנים, הענף: חלקי

 ספקים בענף, מקצועיים גופים מחלבות, מזויעים,
 למלון נכנסים ועוד. החלב מועצת ממשל, אנשי וחבוות,
אחו... לעולם ועובוים

 למה ובניגוד בחקלאות ביותו הגדול הוא המדעי הכנס
 נמצא בכנס המשתתפים מספו אחוים, בענפים שקיים

 במגמת נמצא הדצון שביעות מדד וגם מתמיד עליה בקו
עליה.
 הפקות חבות ידי על בד״כ מתבצע שלנו בגודל כנס ארגון

 הוא שלנו, הכנס כן לא והתמחותה. מקצועה שזה לכנסים
ק מאורגן  ואנשי הענף של הפנימיים הכוחות ידי על ו
 עליה מעמיסה מואב ויקי בואשם: בשה״מ הבקו מחלקת

ון פלמנבאום, ישואל אתה ויחד הכוללת האחויות את

 ההתאחדות ועובדי המדויכים צוות הוץ, מודי סולומון,
 התקציבים את לאתו מתגייסים נוספים, חבוים שבשיתוף
 בומה פוטיו, כל על הכנס את ולהפיק להפעלה הנחוצים

 יוקותיים. בינלאומיים לכנסים המשתווה
 מסייעות הכנס, בתצוגות החבוות והשתתפות החסויות

 אף שיוודות למשתתפים העלויות את להוזיל בידינו
 יכול הכנס כן, על יתו המלון. של האווח למחיו מתחת

 והשקעה אישיות תשווות של מיגון לחבויו להעניק
 תמונות, סוטים, כגון המקצוע לאנשי שמסייעים בתוצוים

 חבוים ליותו מאפשו הכספים גיוס ועוד. הדוכה אמצעי
 באיוועים וגם המקצועיים בחלקים בכנס להשתתף

 שהתגבש מההווי אינטגולי חלק שהם החבותיים,
בכנסים.

 התמדתם על שה״מ למדויכי תודה להכיו ההזדמנות זו
! שנה ו7כ- במשך הכנס של מופתי בארגון

מלול יוסי

 אשתקד בירושלים השלג - התקיים שלא הכנס
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בגין דרך - התקיים שלא הכנס
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ברפת גניבות
 כל את ומנצלים מאוד מקצועיים הגנבים
 ההגנה אמצעי שלנו, בעדרים התורפה נקודות
ם האכיפה גורמי מאוד, יקרים  מתייחסי

 גל - הסופית והתוצאה לגנבים רבה בסלחנות
 מאוד גדולים הנזקים ומתעצם, הולך הגניבות
 למשטרה. לפנות ממעטים ואנחנו
 משקים במספר הגנבים פעולות אחר עקבנו
 ואנחנו ( פעילותם עקר מתרכזת שם ) בצפון

 הניסיון. מבעלי המלצות כמה לכם מביאים
 עם ולהשלים אדישים להשאר לא מאוד חשוב
 כל את ולהזעיק קול להרים אלא המכה,

המימסדים.

18 11nu

זואונוטיות מחלות
 הפרה במחלת שפרצה הציבורית ההיסטריה
 ומחלות והטלפיים הפה במחלת וגם המשוגעת

 )ולא לכותרות פעם מידי שעולות נוספות,
 מחייבות הרע״...(, ״עין מחשש כאן אותן נמנה

 לבעיות בהתייחסות רבה לזהירות אותנו
 במחלות ובמיוחד בעדרים הבריאות

 איציק ולאדם. חיים לבעלי המשותפות
 את עליו קבל בחקלאית, רופא אברמוביץ,

 על סקירה לפעם, מפעם לנו להביא המשימה
 מבוא עם נתחיל והפעם הללו המחלות האחת
לנושא.

1nu82 ״

קיץ חלב ף0מו
 צריכת מלא את ברפת לייצר הוא השעה צו

 יותר רוצה הצרכן בה התקופה זו בקיץ, החלב
 חלב לצרוך כולם את להרגיל חשוב ולנו חלב
 ולפרות לעשות מה לייבא. קשה שאותו טרי,
 אנשי האדם. בני לנו כמו בקיץ, יותר קשה

 הרפתנים, מבין החלוצים בשיתוף המקצוע
 למצוא להערכה וראוי כביר מאמץ עשו

 ונראה לבעיה וטכניים מקצועיים פתרונות
 הוא שנשאר מה פתרונו. על בא שהנושא

 רפתות בעשרות שנלמד מה את ליישם
 ברפת מרוכז מאמץ לעשות חשוב ובמיוחד

 ארוכה דרך כברת עוד לה שיש המשפחתית,
בנושא.
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במגזין: ועוד

ק ■ י צ י ן א ד ב ו  המלצות עם יעשו מה מעניין ידה. על שהוגשו וההמלצות ריכז הוא אותה המיוחדת הוועדה סיכום בענף, הכולל התכנון על - ד

14 עמוד היישום. לשלב באים כאשר אלה
■ • ל ת ח ו א י ר  שראוי ההדגשה עם הרחב לציבור בחשיפתן רבה חשיבות שיש החלב של הבריאותיות התכונות את מדגיש גדליה בן דני - ב

32 עמוד כולנו. לבריאות חלב יותר לצרוך
ד ■ ד ו ־ ע י  בתפקידים הישראלי העדר לבריאות תרומה שנות עשרות לאחר תפקידו את אלה בשבועות סיים הוטרינרים השירותים מנהל - נ

64 עמוד ״כפנסיונר״. המקצועית בעבודתו אותו ללוות ונמשיך לעודד עמוקה תודה מכירים כולנו שונים.
ן ■ ח ב □ מ י ו  פרות תחלובות על נתונים עוד צבירת לאחר שלנו, הפרים ביצועי של שנתי החצי המבחן את בשבילנו סוקר הוכמן דניאל - פ

84 עמוד התוצאות בנות.
ת ■ ב ל ח ד מ  צריכת את מגדילות שגם ממוקדות לנישות שיווקית בפריצה הגדולות למחלבות ספר״ ״בית שעושה ומיוחדת קטנה מחלבה - ג

30 עמוד שלנו. החלב

בחוברת. והנאה רב עניין שתמצאו מקווים אנחנו כולנו. של הפעילות לסביבת הקשורים ואחרים מקצועיים מאמרים הרבה ועוד

! מהנה קויאה לכולנו שתהיה
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