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פינת העורך

המחלבות מביעות אמון בענף

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

התאחדות מגדלי בקר בישראל: פארק התעשייה קיסריה 3088900 	•
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 ב על  ודאגות  פנימיות  סערות  של  אלה  ימים 
בשטח  החלב.  בתעשיית  דווקא  פעילות  יש  יהיה", 
יוסף  תל  במחלבת  חדש  אגף  להקמת  העבודות  התחילו 
של תנובה שיעבד חלב גולמי לייצור גבינות קשות. העלות 
המוערכת של ההשקעה כ-350 מיליון ועל פי הניסיון זה 

לבטח יעלה ל-500 מיליון ₪.
מחלבת טרה נבנתה מחדש באתר נעם ליד העיירה נתיבות 
כל  את  ייצרו  ושם  שקל,  כמיליארד  של  בהשקעה  בדרום, 
בהרצה  נמצאת  המחלבה  קשות.  גבינות  כולל  המוצרים 
ולבטח יתגברו על הבעיות הטכניות ויגבירו את התחרותיות 

במשק החלב הישראלי.
מחלבת שטראוס עברה, בשנים האחרונות, לכשרות מהדרין 
והגדלת  ישראלי  בחלב  מרבי  שימוש  גוזר  וזה  מוצריה  בכל 

הביקושים לחלב שלנו.

כל הפעולות האלו של המחלבות הן הבעת אמון גדולה בענף 
יכולת העמידה  מגבירות את  וגם  בישראל ובעתידו  החלב 
החלב  משק  של  וגוברת,  הולכת  פתיחה,  בפני  הענף  של 

לייבוא מתחרה מהעולם הרחב.

זוהי גם תשובה ראויה לכל אלה שרוצים להגביר את התחרות 
- היא אכן מתקיימת ובחריפות רבה על המדף בסופרמרקט.

בטבורם  קשורים  החלב  ותעשיית  שהרפתנים  לזכור  חשוב 
ויש לנו מטרות משותפות בחזית רחבה.

רבים  לתחומים  הפעולה  שיתוף  את  להרחיב  מקום  יש 
אנחנו  אחרים,  למוסדות  קשר  בלי  היום,  בסוף  כי  נוספים, 
אותו  יעבדו  והמחלבות  ואיכותי  טרי  חלב  לייצר  נמשיך 
ישלם  שהצרכן  ידאגו  וגם  ומבוקשים  טעימים  למוצרים 

בעבורם מחיר הוגן - התלות ההדדית גדולה עד מאוד. 

עם כל חילוקי הדעות שיש לנו, מעת לעת, עם המחלבות, זה 
המקום גם לומר להן יישר כוח!

שיהיה לכולנו כנס מדעי מוצלח!
יוסי מלול

מחלבת טרה - גדולה ומודרנית, באתר חדש ליד נתיבות בדרוםמפעל הגבינות החדש של תנובה יצא לדרך בתל יוסף
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