
 למשתתפי דברים
 הכודעי הכנם

בירושלים
 הענף להקמתו. שנה 80 השנה חוגג לחלב הבקר נף 11
I I גאווה ומקור הישראלית בחקלאות מהיציבים הוא 

 כאן. נפלא מפגש על שמח ואני לכולנו
 לגדול השנים, ברבות הפך, הבקר למדעי השנתי הכנס

 מעבר ואפילו רפתנים מאות ישראל. חקלאי של הכנסים
 חברות נציגי ציבור, אנשי והדרכה, מחקר אנשי לאלף,

 גאוות ויוצרים הכנס אולמות שני את ממלאים ואורחים,
אדירה. יחידה

 המאמצים אך מאליו. כמובן לכנס המתייחסים רבים יש
 תרומה הוא והכנס אדירים. בו שמושקעים והעבודה

בארץ. החלב למשק גדולה
 שיהיה ובטוחים מקווים הכנס, באי כל את מברכים אנו

ביותר. מוצלח
במלאכה. העוסקים לכל מראש ותודות

 החקלאי את שמחזיק התיישבותי עוגן הוא החלב משק
 מסביב לב, ותשומת עבודה מצריך שהוא בכך במשקו,

 שבתות כולל השבוע, ימות כל ובמשך היומי לשעון
 השנה כל לאורך גם מרותק שהרפתן כמובן, וחגים.
 משק כל ובפוריות. בבריאות בהזנה, בחליבה, למשקו
 אישית יציבות יוצר המשפחתי, והן השיתופי הן החלב,

 בניגוד רציפה, הכנסה מחוללת שהרפת מכיוון וכלכלית,
העונתי. לצומח

 בארצותיהם החלב בענף תומכות המערביות המדינות כל
 של במדיניות וחלקן ישיר בסבסוד חלקן שונות, בדרכים

הייצוא. וסבסוד עודפים סילוק

הבאים: מהחוקים כוחו את מקבל בישראל החלב משק
ושירותים. מצרכים על פיקוח צו •
החלב. משק תכנון חוק •
החקלאות. שר ידי על שמתפרסם חלב, ייצור בדבר צו •

 והתמודדות ומסובכת קשה בצומת נמצאים אנו
יומיומית.

 מרחפים אלו, שורות כתיבת עם - תנובה מכירת •
 מתברר ושוב העסקה סיום לגבי שאלה סימני הרבה
החלב. להסכם להגיע היה חשוב כמה

 נתנו לא עדיין ואחרים, הבנקים הכנסה, מס האוצר,
הסכמתם. את

אלו. בימים נלמד - החלב חוק •
המחסור. עם והתמודדות בחלב המחסור •
האזורים. בכל שפוגעת הפו״ט מחלת •

 המשך ויש מאוד אותנו מעסיק תנובה נושא כאמור
זה. לרגע התפתחויות

 שנתיים, מעל שנמשך ארוך, בתהליך ראשון, שלב סיימנו
 ושוויונית משותפת שליטה למען פעלו החלב יצרני שבו
 תנובה. של מכירתה עם החלב, ליצרני משקיע בין

 שהוקדש הזמן הרבים, המאמצים למרות לצערנו,
 המיוחלות לתוצאות הגענו לא הדרך, בצדקת והאמונה

סיבות. כמה בשל
 למודעות להגיע הצלחנו כי ושמח בתהליך גאה אני

 הסערה בעין שהיה הענף, בחשיבות ולהכרה הציבורית
 אני הרחב. הציבור ובפני התקשורת כלי בכל יום, מדי

 יסייע התהליך, שהעניק ציוני - הציבורי הפן כי מקווה
החלב". בחקיקת"חוק

 ההסכם עם הסיום לקו ההגעה אי למרות הקושי, למרות
 אותם כל בעבור שוב, זה תהליך עובר הייתי שרצינו,
 החקלאים בעבור לחליבה, וערב בוקר שקמים רפתנים

 בישראל. החלב בענף וגאים שקשורים הארץ", "מלח
 מנת על לכולכם זקוקים ואנו נמשך עדיין התהליך
 שישמור חלב וענף מוצלחת לתנובה זקוקים אנו שיצלח.

הבין-לאומיים. הישגיו על
 בהמשך מאוחדים ולהיות השורות לחזק נוכל כי מקווה

 התהליך של מוצלח ולסיום החלב חוק לחקיקת התהליך,
"אייפקס". מול

 שאנו ותקוותי המתוכנן המשק של עתידו על מוטל הכול
שיצלח. אצבעות כולנו שנחזיק חדש במסע מתחילים

ברץוון כזאיר


