
ה״מ^כ כצוות והוקרה תודה סכתב
שלום! מאל״ה למנכ״ל

 את להעריך היכולת את מעניקה כזו, התנסות האחרונות. בשנים רפתות בכמה לעבוד לי יצא שלא(, )וגם בעוונותיי אני,
 להסתייע לנכון תמצא אחד, במקום תוצאות והביא שתמך במוסד להיעזר מצאת אם - שהרי השרות, מעניקי של עבודתם

החדש. במקום שוב, בו
 צמודה, ובהדרכה פרידמן ד״ר של בליווי מולדת. במושב ההיגיינית החליבה בהחדרת מאל״ה לי סייע מחצי-עשור, יותר לפני

 נאים, להישגים המשק את והבאנו פרצנו-דרך שני, אחיעם ורבי מורי של וכן במערכת, בן-יחיד שאני להרגיש לי שגרמה
מבוטלים. לא כספיים פירות שנשאו הישגים העטין, בריאות בתחום

 לשכנע, עולמות״, ״להפוך צריך היה זו בפעם מאל״ה. של בסיועה זכיתי שוב איחוד, חרוד עין ברפת לעבוד שעברתי לאחר
 החליבה אופן - ההיגיינית״ ה״חליבה תורת להחדרת הדרך נפרצה כאן שגם עד ושוב, שוב ההדרכה מדור את להזמין
כלא-היה! נעלם הקודם,

 הגיעו- התוצאות בין-יום, נשתנה החליבה אופן בכפר-קיש. משותפת מושבית ברפת לעבוד עברתי האחרונה בשנה
באו! גם

 הגיעו. עתה שזה דגימות, תוצאות על לי המדווחות ״בנות-המעבדה״ בסיוע לא-רפת, ברפת לדגום שבא גולן, של בסיועו
 שאכן לוודא יום, אחר יום בא, אף ולאחרונה ללא-לאות, שתומך רייכמן, מאיר של בעזרתו ובעיקר אחיעם של בסיועו

 מתבצעים. הדברים
מעולה! שוות מעניקים ככה
 מאוורר- אין שבה גמורה, בלתי סימפוניה הן בה שהתשתיות והערב, השכם בה מתחלפות שהפרות קשה, ברפת שעובד אני

במאל״ה. האנשים מעניקים אותו בשרות זכיתי הרוחות...! לצינון ולו-אחד,
 העשרות-אלפים! בתחום ראשונים צעדים אלה בימים צועד - אלפים מאות היו, אשתקד בסת״ס שתוצאותיו הזה, המשק
■ ברכות! רק כזה! לשרות שזכיתי תודה

הן- חנן ה כ כ פו ע

החכב בענף הבטחות מימוש
ת ענף קברניטי ^כ מכתב פ החכב ו

 המגמה את לשנות החלטתי יבנה, ברפת לקיץ מהחורף חלב של, מאסיבית העברה בוצעה בהן שנים מספר ■■אחר
J המכסה. לעקומת יותר הקרוב לכוון הייצור, עקומת את להחזיר ולהתחיל
 משרד ואנשי המ״ב החלב, מועצת ובראשה זה נושא והמובילה המנהלת מהמערכת הרבה אכזבתי את לציין חייב אני

החקלאות.
 את ויגביר שילך הדרגתי לתהליך הבטחות של רצף שקיים נראה זה, בנושא מהעבר הפרסומים בכל מעט, רק נעיין אם

הטוב... במקרה במקום דריכה היא, 2005 לשנת והתוכנית התממש לא מזה דבר לקיץ. מחורף החלב העברת עידוד
לקיץ. מחורף חלב העברת לביצוע כלכלי הגיון אין להיום נכון

 שנכנס מפתיע או חדש משמעותי גורם או נתון שום שאין רק אוסיף ההבטחות, מימוש אי סיבות בדבר לדיון נכנס אינני
מראש. אותו לצפות היה ניתן שלא באופן לשינוי, וגרם השקולים למערכת

 לענף הנוגעים נוספים בנושאים גם דומה, באופן הבטחות מימוש אי של מתמשכת מגמה לסמן ניתן לצערי, כי אוסיף עוד
ועוד(. למכסה מחוץ חלב מחיר נמוך, סת״ס על פרס )תשלום

ענף, החלב. רפת בענף סערות ללא ביותר תמוה באופן העוברת בעליל, סבירה בלתי עסקית ניהול בתרבות מדובר
סנקציות. להטיל יכולת ובחוסר יחסית גבוהה במשמעת המתאפיין

■ בעתיד. לפעול מתכוונים אתם בה הדרך גילוי את ובמיוחד תגובתכם את לקבל אשמח
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