
מספר 1 בזיהוי דרישות 
בעגלות בישראל !

מידע ברזולוציה גבוהה המתעדכן אחת ל- 5 דקות
ללא צורך בשערים או קורא מעל השוקת

תקשורת אלחוטית - קליטת נתונים עד למרחק 3 ק"מ
sms הודעות מערכת לכתובת מייל או באמצעות

תוכנה ידידותית למשתמש עם ממשק לנעה
אפשרות לתג רגל או צוואר
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פינת העורך

להמשיך ולהשקיע ברפת
זה נכון, זה כלכלי, זה חיוני

עורך אחראי: יוסי מלול טל. 052-2412589
hmb-malul@icba.org.il :דואר אלקטרוני

התאחדות מגדלי בקר בישראל: פארק התעשייה קיסריה 38900 	•
www.icba.org.il :ת"ד 3015 טל. 04-6279700 פקס. 04-6273501, אתר  

הפקה ומודעות: ש.נ.אר מדיה ומידע בע"מ טל. 03-6959352 פקס. 03-6956116 	•
דואר אלקטרוני: snercom@inter.net.il •	אין המערכת אחראית לתוכן המודעות   

המאמרים ומודעות הפרסומת הם על דעת הכותבים בלבד ואינם משקפים  	•
את דעת המערכת

מה ה על  שונים  וגופים  אישים  של  הקודרות  נבואות 
מכך,  יותר  ועוד  בישראל  החלב  לצריכת  שצפוי 

לצריכה מחלב מקומי, מתבדות כל השנים.
יש  והמפגנים,  המאבקים  והסערות,  המשברים  כל  אף  על 
עלייה מתמדת בשיעור של קרוב ל-2% לשנה בצריכת החלב 

בישראל ובשיווק החלב הטרי שלנו.
הדבר לא ברור מאליו - זו פעולה משולבת של כל חלקי הענף 
שכל אחד תורם לה את תרומתו: מחלבות מייצרות מוצרים 
במוצרים  שמתאימים  הזמן  כל  ומחדשות  איכותיים מאוד 
גבוהה  באיכות  חלב  שמייצרים  הרפתנים  הישראלי.  לטעם 
וגם ממלאים משימות לאומיות חיוניות ומשלימה את העניין 
מועצת החלב שמחדדת את המודעות של הצרכנים לחשיבות 

החלב לכל חלקי האוכלוסייה.
של  היא  בעולם  הכללית  המגמה  כי  פשוט,  ולא  קל  לא  זה 
ומיושן,  עתיק  למזון  שנחשב  לנפש,  החלב  צריכת  צמצום 

וצעירים מעדיפים משקאות ומזונות מתועשים אחרים.

את החלב הזה אנחנו צריכים לייצר ועם עודף קל. אם אנחנו 
לא נעשה את זה,  החלב יגיע ממקורות חיצוניים או שנפסיד 
והוא  מוגדרת  חלב  מכסת  מקבל  מאתנו  אחד  כל  שווקים. 
צריך לבצע אותה עם תוספת של 3-2 אחוזים, כדי להבטיח 

שהמכסה אכן תתבצע.

לתקופה  נכנסים  אנחנו  לוקר  מתווה  בעקבות  מכך,  יתרה 
של חוסר ודאות על כמות הפורשים מהענף, החלב שיתפנה 
והפוטנציאל לגידול ברפת המשפחתית. לפיכך עלינו להיערך 

לאפשרות ש"ניקרא לדגל" ולהגביר ייצור בתקופת הביניים 
להתאמת הענף )מקווה שזה יהיה במחיר מטרה מלא(.

 
זה אומר גם השקעות מתמידות ברפת: שיכון הולם לפרות 
פרות  להחזיק קצת  )רצוי בסככה מרחבית(.  ביותר  חיוני   -
בעודף וגם לתת מרחב עודף שייתן לפרות תנאים מרווחים 
וגם יהווה רזרבה לקליטת פרות להגדלת ייצור. עדיף לתכנן 
המשך  אומר  וזה  קדימה  שנים  כמה  הסתכלות  תוך  ולבצע 

הגידול בייצור.
בהמשך, יש חשיבות לדאוג לשיכון הולם ליונקים ולעגלות 
מזון  למרכז  והגיינית,  ראויה  לחליבה  השונים,  בגילאים 

שיקיף את כל המזונות לכל השנה.
לכולנו.  בית  היא  ברפת שהרי  לשכוח את התשתיות  אסור 
שם אנחנו מבלים את יומנו הארוך וכיף שיהיה נעים, מטופח 
בכל  תטפל  רגישה  ועין  מבוטנות  תהיינה  שהדרכים  ונקי. 

המרחב שבין גדרות הרפת.

הענף שלנו נמצא בתקופה סוערת עם מתווה לוקר שיש לו 
הרפת המשפחתית,  על  ובמיוחד  כולנו  על  גדולה  משמעות 
וכנסת  בתוכנו  לקרעים  לגרום  שעלולים  פנימיים  מאבקים 

חדשה שלראשונה נעדרת ייצוג של המגזר ההתיישבותי.
על אף הכול, נשמור כולנו על רוח אופטימית ונאמין שנצליח 

להתגבר על הסערות ונמשיך במגמת הצמיחה.

איחולים חמים לחג פסח שמח וגם כשר!
יוסי מלול
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