
ק על פו בענף ה
 כושר עם ומסודר מתוכנן יציב, כענף הידוע החלב ענף

 מספר עם אלו בימים מתמודד ומקצועי, כלכלי תחרות
קשות. בעיות
 מהערבה החל הארץ כל פני על מפוזרת הישראלית הרפת
הגולן. ברמת וגמור

 רבות לעיתים מהווה הארץ מלב והריחוק האמור הפיזור
 של בפרנסתם יחיד אף ולעיתים ועיקרי מרכזי נדבך

היצרנים.
 של השדרה עמוד דור, לאורך ונשאר היה החלב ענף

 להיות ממשיכים וחבריו בישראל, החקלאית ההתיישבות
ומופת. סמל
 לענף ניתן לא למה ברור זה אין ההצלחה, ועקב כך עקב

 דרכו שימשיך כדי וודאות שלווה תעשייתי, שקט זה
 ובעיקר בו שנעשו הרבים השינויים לאחר בבטחה,

הרפורמה.

אלה בימים אושר המטרה: מחיר
 חריגה התפתחות חלה האחרונה השנה במחצית

 המיובא המספוא מחירי של דרמטית בעליה המתבטאת
לישראל.
הם: זו להתייקרות העיקריים הגורמים

 עקב והחיטה הסויה התירס, במחירי גדולה עליה ■
 נחזתה לא כמותה עליה בארה״ב, נמוכים יבולים

 האחרונות: שנה 20ב-
- עלה סויה נוספה מחיו לדוגמא:  אחרונים חודשים 6ב

- לטון $240מ- טון 400ל
- עלה תידס מחי־ 20$מ- אחרונים חודשים 6ב  ו

טון ו85ל-
- עלה חיטה מחי־ 8$מ- אח־ונים חודשים 6ב ו - ו  200ל

טון

ת מוזיאון רפ ה

 פונה ביפעת הרפת וארניון מוזיאון
 למוזיאון להעביר החברים לקהל

 תמונות ספרים, ישנים, מסמנים
 הרפת. לענף הנוגעים ומקורות

 לתיעוד ישמש שישלח, החומר
 ויסייע הענף של המפוארת ההיסטוריה

 והבשר החלב רפת של המורשת לשימור
בישראל.

 במוזיאון מרגש לביקור מוזמנים אתם
בישראל. רפתנות של דורות שמשמר

 עקב בצובר הימית ההובלה מחירי הוכפלו במקביל ■
 והקטנת לסין הובלה עבור לאוניות מוגבר ביקוש
זה. בשוק האוניות היצע
 תשומות מחירי עלית של ההשפעות על שנעשה מחישוב

 מחיר ני עולה בקר חלב ליטר ייצור עלות על המזון
- מתעדנן החלב נ  לליטר. אגורות 7ו.3ב

 יצרני בין שנים עשרות לאורך הקיימת ההסכמה בסיס על
 זו נוספת לעלות ביטוי ניתן והממשלה המחלבות החלב,
 גולמי. חלב עבור המטרה במחיר

 את בו-זמנית להבטיח יש כי הצדדים בין הוסכם כן
 פיקוח תחת הנמצאים ומוצריו חלב מחירי עדכון

 לשלם מסוגלות תהיינה שהמחלבות כך מחירים,
 בזמן. המעודכן המטרה מחיר את לרפתנים

 העלול דבר אי-הסכמות, של למצב להיקלע לא מנת על
 את להאיץ בבקשה בזמן פנינו הענף, יציבות את לערער

 עדכון על בנושא, העוסקים המוסדות כל בין הדיונים
ומוצריו. חלב מחירי

 העדכונים אושרו האוצר, משרד עיכובי למרות לשמחתנו
למחלבות. והן ליצרנים הן

וטלפיים פה
 בישראל. הפו״ט מחלת אובחנה לא 1999 אוגוסט מאז

 הוטלו במהירות, טופלה מוקדים 4ב- השנה התפרצות
 שהתפשטות תקווה אנו משותפת ובהתארגנות הסגרים
נבלמה. המחלה

רפורמה
 מקצב גדולה דאגה מגלים וההתאחדות החקלאות משרד
 לרפורמה הכניסה - להבהיר עלינו ושוב הרפורמה. ביצוע

 .1.1.2005 לתאריך עד הנה
 ארכה. יותר תינתן לא הנתונים כל לפי
 התכנון. לשלב בדחיפות להיכנס היצרנים כל על

הבאים: בתחומים מתבטאת והיא ביותר גדולה הסכנה
 ולא להשקעות לא הטבות, ינתנו לא הנ״ל מהתאריך ■

מכסות. למכירת
 שאנו וברור לפעול מתכוונים הסביבה איכות נציגי ■

הזה. בתחום קשות לבעיות ניכנס
 הגדר״. על ״יושבים רבים רפתנים

 ישי יוסי של בראשותו צוות הקים החקלאות משרד
 חסמים. ופתיחת הנושא בקידום שמטפל
 ומידי יום מידי ידי על מטופלים נוספים רבים נושאים

שבוע.
 שגשוג להמשך יביאו הגורמים כל של פעולה שיתוף
הענף.

 בראון מאיר
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