
שלום! חברים

 על המלחמה
 יישובינו ביטחון
בדרום

 החלטת אחרי אליכם כותב אני הנוכחי הפרק" "על את

 אני דבריי ובראשית בעזה. לפעולה לצאת המדיני הדרג

 והן לחיילים הן ואמץ חזק ברכת לשלוח בשמכם, רוצה,

 ואופי אני הפעולה החלה כאשר בחזית. אשר לאזרחים

 החלב משקי את לבקר נסענו החקלאית, מנכ׳׳ל רייך,

 בלברמן. שמיל בליווי בעוטף,

 השלושה עין רפת על ההפגזה פגיעת את מקרוב ראינו

 עבודה שגרת ומניהול חברינו של מעמידתם והתרשמנו

 באזור, התנועה בעיות אף על ביותר. קשה מציאות תחת

 בענף השדה אנשי הוגדרו צבאיות, מגבלות עקב

 באזור. לנוע כמותרים חלב( ומבקרי מזריעים )וטרינרים,

 הכלכלי הצונמי ולהבדיל, בעזה המוצדקת הפעולה הן

 בזהירות לפעול אותנו מחייבים מחוזותינו, על העובר

מנהלים. אנו שאותו הענף, כלפי ובאחריות

2009 הייצור שנת תכנון
 מבחינת רגילה לא שנה הייתה וזו מאחורינו 2008 שנת

 מאוד גדול עומס היא לכך התוצאה שבה. והייבוא הייצור

 לשידוד כולה המערכת את מחייב אשר עודפים, של

מערכות.

 לא ייצור ברור, באופן זאת אומר אני היצרנים, מבחינת

 הם שנקבעו, הכללים לפי שלא מהמכסה, וחריגה מבוקר

יושבים. אנו שעליו הענף את מנסרים אשר מהלכים

 ילווה חריג חלב ייצור בל למכסה! חוזרים ־ לחדד חשוב

 וחשוג בחודגים קשה פגיעה ויפגע גדולים בקנסות

ענפית. משמעת לגלות

חלב עודפי פינוי
 חלב אבקת במחירי חדה נסיגה ישנה העולמי במישור

 מייצרים, אנו שאותם המוצרים אלו כידוע, וחמאה.

 יש לייצאם, מנת על החלב. בייצור עודפים ישנם כאשר

החלב מועצת מסבסדת ואותו משמעותי, בסבסוד צורך

 מחזיקה. היא שבהן הוויסות, קרנות מתוך

 ,2008 של והייבוא הייצור עודפי את בוחנים כאשר

 את לסבסד מנת על כסף די הוויסות בקרן שאין מסתבר

 להעלות החלב מועצת את שאילץ דבר כולו, הפינוי מהלך

 פדינו שלא בכך להשתתפותנו, בנוסף וזאת ההיטל את

(.2008 על החזרים יהיו )לא 2008ב- מהמחיר 100% את

2009 ראשון רבעון המטרה מחיר
 מהירידה כתוצאה וזאת אגורות בשש ירד המטרה מחיר

 זאת בסוגיה בעבר. דיווחתי כבר שעליה המזונות, במחירי

 אני הנבואה, ניתנה למי שידוע אף על כי לומר, ראוי

 מחיר בתחום האחרונה המילה לא זאת כי ואומר אסתכן

המטרה.

 בתחום העולמי השוק מחירי אחרי נעקוב אם די

 היד זה בעניין הרב, לצערי כי, ונבין והאנרגיה הגרעינים

שאתבדה. והלוואי נטויה עוד

העדר" שדרוג"ספד
 פרויקט את לקדם במרץ פועלים אנו פנימה בהתאחדות

 אפרים חברנו מוביל שאותו העדר״ "ספר של השדרוג

 למתקדמת הנחשבת כולה, המערכת כי לזכור יש עזרא.

 מסוף מיושנת די טכנולוגיה על נשענת מסוגה, בעולם

 אותנו וישמור הכרחי אך יקר הפרויקט .80ה- שנות

 המערכת קליטת בעולם. החלב בענף המובילה בחזית

 לנו ותבטיח 2009 בשלהי תסתיים הראשונית והרצתה

קדימה. שנים הרבה לעוד גבוהה איכות

חלב ביקורת
 הטיפוח לכל והטפחות המסד שהוא החלב, ביקורת אגף

 בריאות בעיות עקב אדם, כוח במצוקת מצוי הישראלי,

 להצעיר הצורך ומתוך לכך קשר בלי מהמבקרים. כמה של

 נוסף מבקר קליטת על הוחלט הביקורת, מערך את

 מעולה שירות על והקפדה שמירה תוך המערך, לתגבור

במחוזותינו. כנהוג ומקצועי,

 24ב- כי תזכורת ללא אפרד ולא להפעם כאן עד

 השנתית לאספה הענף, אנשי כל ניפגש, לפברואר

בדרום. אחווה במכללת שתתקיים

 בכר יעקב
ההתץוחדות מזכיר

שראל החלב צנף  הדרום ביישובי ותמיכתו הזדהותו את מביע בי

 מופלאה. בצורה איתה ומתמודדים קשה במערכה מדים1ע אלה שבימים

ף חברינו ענ  המאיים, הביטחוני המצב אף צל לעבודה, מגיעים ל

ר ומצליחים שמו ת על ל ר ר שג האוכלוסייה. לכל חלב של ״צו

ואמצו! חזקו

7 והחלב הבקר משק■


