
העורך דבר
 את ומילאנו קצרנו מאחורינו, כבר האביב

 באיכות ובשחתות, בתחמיצים אסמינו
 השקעות עם לקיץ נערכים וכולנו טובה

 הענף מחברי שרבים כבדות, מימשקיות
 לשמחתנו האחרונות. השנים במהלך עשו

 גבוהות לתנובות מסייע והוא נוח עדיין האוויר מזג
 מלאים יצירת וגם למחלבות שוטפת אספקה שמאפשרות

הקיץ. לשיא גלם חומרי של
 החלב כחג בהדרגה, מקומו את כובש השבועות חג

 החלב, לענף ואהבה חום מפגין הישראלי הציבור הלאומי.
 הרפת, על ובמאמרים בכתבות מלאה לסוגיה התקשורת

 המחלבות מצאלים(, "גינה" האלופה )ובמיוחד הפרה
 ברשת המדף את ועומסים שעולים החדשים והמוצרים

 הצרכן. של הביתי ובמקרר השיווק
 מיליונים מאות משקיעות המחלבות כל לשמחתנו,
 טכנולוגיות קליטת "פינוי-בינוי", עם מחודשת בהערכות

 סכנת את לקדם חיוניים התייעלות ומהלכי חדשות
הייבוא.

 מסוכנת התארגנות על קוראים )אנחנו עסקינן בייבוא ואם
 גבינות לייבוא "ויליפוד" חברת ושל "טיב-טעם" של

 של משותפת לפעולה מקום יש אירופה(, ממזרח משמעותי
 רבים. בתחומים להערך כדי החלב, מועצת בהובלת הענף כל
 פתיחת של הוא הלאומי, במשק הכללי שהכיוון ספק אין

 לא אנחנו שלנו. הייצור בכושר שתנגוס מדורגת שערים
 איכות, קיץ, חלב מחיר, בנושאי שאננים להיות יכולים

 הכרחיים. פוליטיים וקשרים סביבתי שילוב כשרות,
 "כוס פרויקט הוא בענין לנו לעזור שיכול הנושאים אחד
 ובבית בגן ילד לכל נספק במסגרתו יום", בכל ילד לכל חלב

 החיוניים המזון אבות את המכיל בסיסי, יסוד מוצר הספר,
 ניצור צעיר, מגיל חלב לצרוך הילדים את נחנך לגדילה,

 את ונחזק רחבות אוכלוסיה שכבות עם חיובי קשר
 נוסיף אם ההחלטות. מקבלי ואצל הקהל בדעת מעמדנו

 יותר של ההיצע ואת החלב בייצור הצפוי הגידול את לכך
 יפה עובדה )שעושה החלב שמועצת ראוי אזי בקיץ, חלב

 ותרוץ ידיים בשתי הנושא את תיקח רבים(, בתחומים
קדימה. אתו
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