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תחילה במחשבה מעשה וף0
wy שנעשתה עודף חלב בגין תשלום של הפכפכה דיניות 
I J המכסה ביצוע לאי להערכתי הביאה האחרונות בשנים 

רבים. במשקים
 תמורת בקיץ עודף חלב לייצר אותנו עודדו 2000 בשנת
 המטרה. ממחיר 90%

 ביום. חליבות 4ל- עברו רבים משקים
 ממחיר 40% קיבלנו קיצי עודף חלב ועל שנה עברה לא

 בקיץ עודף חלב לייצר כדאי לא האחרונות בשנים המטרה.
אחד. בליטר ולו
 עודדתם העקומה, את שניישר ביקשתם הרי קרה? מה

 ולהעביר הפרות, את לקלח מאווררים, לקנות אותנו
לקיץ. המלטות

 2004 לשנת עודף חלב מדיניות יצאה 2003 באוקטובר
 20% היצרן יקבל ,2%ל- מעבר עודף חלב שעל המבשרת

 על מודיעים 2004 בפברואר ופתאום המטרה. ממחיר
 ממחיר 75% ולקבל 6% עד לחרוג ונתן בחלב מחסור

 עבר לא התיכון. במזרח חיים אנחנו הרי סופי. המטרה,
 12% - עודף חלב לייצר נתן מדיניות, שינוי והנה חודש

המטרה. ממחיר 75% ולקבל מהמכסה

 השתנה? מה עלתה? פתאום הצריכה
 לבלבול הרפתנים אותנו מביאה שכזו הפכפכה מדיניות
מוחלט!
 במכסת עומדים אינם רבים משקים האחרונות בשנים
 עודף, חלב על מגוחך תשלום היא הסיבה להערכתי החלב,

 את משלמת לא )״היא פרות לשחוט רבים לרפתנים שגרמה
מסחרר. בקצב שלה״( האוכל

 האחרונה, בשנה להוציא פרות אין פתאום לפתע והנה
 מלמטה. המכסה את לגרד מנסים
 גילינו ואז ״העצים״ את עקרנו האחרונות השנים בשלוש

״פרי״בשוק. שאין
 חורף/קיץ, חלב על התשלום בשיטת מהפכה לעשות יש

 למכסה. שמעבר חלב ייצור ועל
 להימנע רבים, רפתנים תביא הוגן תשלום של מדיניות

 העדרים על ותשמור לפרופורציה מעבר פרות מלהוציא
 ידי ועל משמיים עלינו הנופלות וגזירות תנודות מפני

■ אדם...

ת - נעימי חיים ל 1קבו רפ המעפי

 השירותים מחיר
לחקלאי הוטרינרים

 החלטתי שנים 3 לפני יצחק, בית ממושב רפתן ני
lm אותי שהכניסה החלטה הרפת, בענף לרפורמה להכנס 

 סופן. את רואה אינני שעדיין כבדות להוצאות
 ! לכולם אז - רפורמה יש אם אבל

 בית ליד בשועלים הכלבת מחלת התפרצה אלה, בימים
 נגד יצחק בבית הבקר עדר כל חיסון את שחייב דבר יצחק,
 לראש. ₪ 12.5 החיסון מחיר כלבת.
 12,500 של הוצאה כלומר, בקר, ראשי 1,000כ- יצחק בבית

 אחד עובד ידי על שעות 3.5כ- של לעבודה וזאת למושב ₪
וטרינר(. )לא

 בבית העדר לכל וטלפיים פה חיסון נעשה נובמבר בחודש
 יצחק לבית כלומר לראש, ₪14.85 של מחיר יצחק.

אחת עובדת ידי על שעות 3.5 של עבודה שוב .₪14,850

)וטרינרית(.
 א- כנגד חודשים 4-3 כל לחסן נדרשים אנו לכך, נוסף

 בעדר, הנולדים הוולדות כל את אבורטוס ו-בר. סנטרלה
 בהתאמה. ₪ 14.00ו- ₪23.50 המחיר,

 הוטרינרית שהלשכה חובה חיסוני הם החיסונים כל
 המחיר. את קובעת וגם מבצעת לחסן, אותנו מחייבת

 לי נראה החיסון חומר מחיר את בוודאות לדעת מבלי
 לכולם. אז רפורמה ואם מופרז הוא מאתנו הנדרש שהמחיר
 ישראל מדינת רשויות - הכלבת חיסון מרגיז במיוחד
 לדאוג עליהם ולכן מוגנת כחיה השועלים על הכריזו
 את לסכן ולא אוראלי( )חיסון כלבת נגד הבר חיות לחיסון
■ המחלה. של חוזרות בהתפרצויות המדינה אזרחי

ת מושב - קלוש ]רוני[ אהרון יצחק בי

החלב הבקר משק 8 ו



קיץ ־ חורף חלב
m כן ועל לקיץ מהחורף חלב להעביר יכולת או עניין כסף, אין שלמערכת התבשרנו שבועות מספר פני 
I J יתכן הבא בשלב בקיץ. וגם בחורף בלבד, חודשים 4ל- ה״משחק״ חודשי את מצמצמים א׳ בשלב 

מעצמו! וייפול יתייבש והנושא
 בעדר, המלטות העברת של ויקר קשה מהלך של בעיצומו אנחנו כי מאוד, אותי והטריד הרגיז הרעיון

 הושקעו כבר גבוה, וגג מצוננת המתנה חצר פיקוד, מתזים, מאווררים, ההשקעות: שאר לקיץ. מהחורף
 לרכוש עדיף אחרים, לגורמים ואולי האוצר למשרד קיץ-חורף. בחלב כנראה עניין אין ״למערכת״ והנה
 כך. עקב נמוכים, ומדדים לציבור זולים חלב מוצרי ולהבטיח בקיץ מחו״ל היצף במחירי חלב אבקת שקי

 התבשרנו אלה בימים והנה יטבתה, מחלבות מנכ״ל ינון, בפני צרותי את תיניתי בירושלים האחרון בכנס
 חשבון על מקדמה לנו ישלמו שגם אלא והקיץ, החורף חודשי 5 את משאירים רק לא יטבתה, שמחלבות

 ₪. 40,000 של מקדמה היא שלנו ברפת המשמעות לליטר. אג׳ 40 של בשיווי חורף, ביצוע אי
 מעל וחיידקים נמוכים סומטיים תאים על נכבדים לפרסים בנוסף אשר יטבתה למחלבות הכבוד כל ובכן,

 המשימה. להגשמת יתר לעידוד הקיץ חלב נס את מרימים גם עכשיו המחלבות, בשאר למקובל ומעבר
אליה! לעבור ממליץ הייתי בנק, היתה המחלבה אם

 החלב את ייצו אחו מישהו קיץ, לחלב הביקוש את נייצו לא אנחנו אם !בענף שעוסק מי וכל ופתנים
! באוץ ולא הזה

 וכבר השיווק ברשתות המדפים על קבע מעמד וכובשות הולכות חוץ תוצרת קשות שגבינות לכך תוסיפו
■ החלב. במכסות הבאה לירידה לצפות אפשר

נגב שחפים, חוות שחף, יעקב
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