
S ;

* י י

8
Ar
מ

C

 לכבוד
מוזון שלום מר החקלץזות שד  ש

! רב שלום

ף המטרה מחיר במנגנון עיוות הנדון: ענ החלב ב
א.נ.

החלב. משק בתחום פועלנו על משפטים בכמה אפרט תחילה
 ופדויים. גילת בטחה, פטיש, במושבים: לרפתות מוכן בליל שמספק מזון מרכז הינו הנגב" ״בלילי
 מתחיל המזון במרכז הייצור עובדים. 9 מונה בחברה האדם כוח יום. מדי חולבות פרות 2,000כ- מאכילים אנחנו סה״כ

לערך. ו4:00ב- הצהריים בשעות ומסתיים בוקר לפנות 02:00 בשעה
 שלרובם רפתנים ליטר(, 320,000) לאחרונה שעודכנה חלב מכסת בעלי רפתנים הינם משרתים, שאנחנו האוכלוסייה רוב
 מצליחה ולא קשה כפיים עבודת שעובדת מאוד מבוגרת באוכלוסייה יום מדי נתקלים אנו ולכן, ממשיכים, בנים אין

זה. במכתב אפרט לכך המרכזית הסיבה את בכבוד. להתפרנס
 שברובם גלם, חומרי הינם החולבות, מנת את שמרכיבים הגלם חומרי לך וכידוע חיים בעלי הזנת בתחום עוסקים אנו

 תירס, כגון, מגרעינים שבנוי סל הינו החולבות מנת את שמרכיב העיקרי הסל בעולם. השונות הסחורות בבורסות נסחרים
 כמצוין, אבל ועוד. פיד גלוטן חמניות כוספת שועל, שיבולת שיפון, כגון נוספים מוצרים ישנם סויה. וכוספת חיטה שעורה,

להתמקד. רוצה הייתי שבו העיקרי הסל זה
 היא המרכזית הסיבה כאשר שונות, מסיבות אחוזים בעשרות בעולם עלו הסחורות של המחירים 2006 ספטמבר בחודש

 הגלם חומרי במחירי העלייה ועץ(. ברזל כגון: נוספים בתחומים אלא הזה בתחום רק לא מסין)אגב, מאוד גדולים ביקושים
 הנמכרות המנות במחירי משמעותי מייקור כתוצאה הרפת ענף ברווחיות דרמטית לשחיקה מאוד כללי באופן גרמה

 התעדכן לא הגרעינים, בשוק מחירים עליות מפני בדיוק החקלאים על להגן תפקידו היתר, שבין המטרה, מחיר לרפתנים.
 אמור בו התכנון שלכאורה מהענף, בכבוד להשתכר מצליחים לא חקלאים - אסון הרת היא והתוצאה חו״ג למחירי ביחס

הרפתן. של ההשתכרות כושר על היתר, בין לשמור,
 שלא לרמות האמירו התשומות שמחירי ייתכן לא שהרי נכון, עובד לא 2006 של האחרון מהרבעון המטרה מחיר מנגנון
 גם הם אף ירדו הבשר מחירי מבוטלים, לא בשיעורים הוא אף השנה עלה הגסים המזונות מחיר מעולם, בישראל הכרנו

 ישירה פגיעה הייתה הפגיעה הזה, במקרה וגם האירופי האיחוד וממדינות מאוסטרליה בקר של מבוקר לא מייבוא כתוצאה
 עגלים עם הפרטי"תקועים" במגזר הלקוחות בעגלים. מלא ועודנו היה השוק אליהם. נכנסו לא פשוט שסוחרים ברפתנים,

 גידולם. על ההוצאות את שיכסה במחיר מהם להיפטר רב קושי וקיים גדולים
 שנה. חצי פני על יתפרסו הן וגם א׳׳ג 4ב- בסה"כ לעלות הולך המטרה שמחיר מסתבר ולבסוף,

 הפרטי. במגזר בעיקר הענף, את והורסים ברגל לעצמנו יורים אנחנו יעבוד! לא זה השר אדוני
 מעכבת שהבירוקרטיה אלא הנכספים, למענקים מחכים עדיין והם הרפורמה, במסגרת רבות השקעות ביצעו רפתנים בנוסף,

 את להעיר כדי רק ולו הכרחית בנושא שהתערבותך חושב ואני אפשרית בלתי מציאות יוצר המפורט כל מייאשת. ולעתים
הפרטי)מושבים( במגזר בעיקר רפתנים, של קריסה ולמנוע הדופק, על היד עם להיות שאמור מי

התשומות של המחירים עליות את הממחישה טבלה מצרף אני
חולבות במנת % העוות 2006 יוני מחיו היום מחיו גלם חומו

8% $157 $238 תירס
5% $158 $245 שעורה
2% hWM י M vUh ־ $265 $340 סויה

5.5% $149 $190 פיד גלוטן
יותר מתונה העלייה שקלי מחיר $110 $175 דגן שחת
יותר מתונה העלייה שקלי מחיר $130 $164 קיטנית שחת

4% ₪ 550 ₪ 650 סובין

 המטרה מחיר את מידי באופן ולעדכן מטרה מחיר בוועדת פעיל שותף ולהיות מידית להתערב לך קורא אני השר! אדוני
קודם! אחת שעה ויפה

רב בכבוד
מנכ״ל בודה- שוקי
פטיש מושב ־ הנגב" ״בלילי מזון מרכז

והחלב הבהר משק 24


