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פינת העורך

מגזר במצוקה

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

ענף ת על  עוברים  ומקבילים,  רצופים  רבים,  הליכים 
אי  לתקופת  הרפתנים  את  ומכניסים  כולו  החלב 

ודאות וחרדה ובעיקר, את המגזר המשפחתי.
הרפתות  של  מכריע  רוב  מאחורינו,  רפורמה  שנות  כעשר 
מיליונים  ואף  אלפים  מאות  הושקעו  דרמטי.  שינוי  עברו 
בהתאמת הרפת לסביבה ובהזדמנות זו גם בנייה מחדש של 
הרפת הישראלית. והנה באה עלינו תקופה חדשה עם איומים 
מחודשים וחוסר ודאות שמקשה על התפקוד השוטף ומחייב 
קבלת החלטות, שיש להן משמעות רבה על כל סביבת החיים 

של הרפת, הרפתן וכל משפחתו.

"משבר הקוטג'" העמיד את ענף החלב במרכז תשומת הלב 
לדורות"  "מעשה  שזה  חשבנו  שכולנו  החלב,  חוק  אף  ועל 
עם  המטרה  במרכז  עצמנו  מצאנו  ולנחלה,  למנוחה  ובאנו 
הרבה איומים בניסוחים שונים - דוח קדמי, ועדת הריכוזיות, 

הגברת התחרותיות ולבסוף "מתווה לוקר".
"הרפתן המשפחתי" )עם כל השונות הגדולה של המושג( 
זה  להחלטה.  וקשה  גורלית  מאוד  דרכים  בצומת  נמצא 
הרבה  תדיר.  שמתחלפות  רבות  למחשבות  אותו  מביא 
על  ודווקא  מהם,  חלק  על  עוברים  שינה  ללא  לילות 

הטובים והצעירים שבהם.
מאוים  לענף  גורלי  את  לקשור  נכון  האם  בענף?  יקרה  מה 
לפרנס  אוכל  האם  וילדים  משפחה  לי  יש  הארוך?  לטווח 

אותם גם בעתיד?
החודשים  של  בחשבון   - היום  כבר  חשבון  עושים  הם 
הולכת  ברפת  מההכנסה   70%  - מספרים  הם  האחרונים, 
על קניית מזון לבעלי החיים ברפת, והיתרה לכסות את כל 

ההוצאות ומה נשאר? מעט למדי, אם בכלל.
מחיר המטרה נשחק ברבעון השני ב-7 אגורות והכוון הכללי 

הוא המשך הירידה. 
את  אליהם  להעביר  ממהרים  לא  המזון  מרכזי  לטעמם, 

הירידה במחירי המזונות המרוכזים והגסים, אבל מחיר החלב 
מצטמק.

הפרוע"  "הייבוא   - ויורדת  הולכת  מהפיטום  ההכנסה 
והתחרותיות הגדולה שוחקים את היתרה מהפיטום שצורך 
דאגות  להרבה  וגורם  גדול  הסיכון  מאוד.  רב  חוזר  הון  גם 

ובמיוחד אצל אלה שהפכו את זה לענף ממש.

והסעיפים  הנעלמים  על  לוקר".  "מתווה  לפני  עוד  זה  וכל 
התלבטויות  הרבה  הרפתנים.  את  מאוד  מקוממים  שחלקם 

עולות על פני השטח:
"מציעים לי מחיר גבוה על יציאה - אקח את המיליונים,   •
אחזיר את החובות על בניית הסככה והמכון ואמצא לי 

עבודה יותר בטוחה ושקטה".
"מה אני צריך את העבודה ברפת, סביב השעון, לא שבת   •
ולא חג, ובסוף עוד משתלחים בנו והופכים אותנו לאויב 

האומה - זו ההזדמנות לצאת מהענף"
"נכון, חשבתי לצאת רק בעוד 10 שנים, עוד כוח במתניי   •
ואני יכול לסחוב גם אם הילדים לא חזרו לענף, אבל לך 
היום  יהיו בעתיד, מוטב לממש  פדיון  איזה מחירי  תדע 

ולהקדים יציאה".

נכון שענף החלב: יקשיב, יבין, יזדהה, יחבק, יתמוך, יעודד.
של  תענה  תסביר,   - לשטח  יותר  תצא  שההנהגה  חיוני 
דרכים  תפתח  בנטל,  הנושאים  עם  יחד  תתלבט  שאלות, 

חסומות ותהיה עם אנשי השטח "בטוב ובקשה".

גם מחר נמשיך להיות ענף אחד עם שותפות גורל שעושה 
עבודה נפלאה, למען החקלאות, הציונות ולמען עם ישראל.

חג שבועות שמח!
יוסי מלול
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