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פינת העורך

תנו לחלוב בשקט!

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

נה חדשה בפתח ואנחנו מקבלים אותה, כמו את כל ש
קודמותיה, עם הרבה תקוות וציפיות בתחומים רבים.
כחברי ענף חקלאי בסיסי, עתיר השקעות וטכנולוגיה, אנחנו 

רוצים - יציבות, ודאות והרבה שקט.
לנוכח כל הסערות שעברו עלינו לאחרונה, הבקשה המרכזית 

שלנו היא תנו לחלוב בשקט!

וצמאי  העיתונאים  הציבור,  אנשי  הפוליטיקאים,  לכל 
הפתרונות המהירים - דעו לכם, מדובר בענף החלב הטוב 
חצי  בארץ  כולנו  כי  בעולם,  זול  הכי  לא  הוא  נכון,  בעולם! 
ייצור  עלויות  ירוקים,  ושדות  משקעים  מעט  עם  מדברית 
לו תקדים. הענף מספק את  ומיסוי ממשלתי שאין  גבוהות 
ובריא.  טעים  איכותי,  חיוני,  במוצר  האוכלוסייה  צורכי  כל 
מחיר החלב שלנו מפוקח כולו על ידי הממשלה ופגיעה בנו 
בקבוצת  תפגע  רק  היא  המחיה.  ליוקר  מאומה  תתרום  לא 
חקלאים מדהימה ובמטרות הלאומיות שחשובות כל כך, לכל 

עם ישראל.
אנא, תנו לחלוב בשקט. רדו מאתנו וחפשו כתובות אחרות 

להוזלת מחירי המזון.

לאנשי "תנו לחיות לחיות" ולכל ארגוני בעלי חיים - רפתני 
ישראל עובדים עם בעלי חיים ואוהבים אותם מאוד. שאם 
לא כן, לא ישרדו בענף כל כך תובעני. השקעות עתק הוצאו 
כדי להבטיח את רווחת הפרה ובנותיה - שטח מרבץ גדול 
ונוח, מים ואוכל חופשיים ומשובחים, טיפול וטרינרי צמוד 
מתפרנסים  גם  אנחנו  כן,  והערכה.  אהבה  הרבה  והרבה 
נעשה במשך אלפי שנים,  זה  וכך  בעלי החיים  מעבודה עם 

לתועלת האדם בכל העולם.
אנא, תנו לחלוב בשקט, שוחחו אתנו על מה עוד ניתן כדי 
לשפר כי הכלל הוא - רווחת הפרה היא גם רווחת הרפתן!

לאנשי הסביבה שדואגים לחומרי הלוואי ברפת - זבל הפרות 

ושפכי הרפת.
אנחנו חיים בסביבת הרפת והראשונים שרוצים שהיא תהיה 
יפה ומטפחת, נקייה ממטרדי ריח וזבובים וגם משקיעים בה 
משתמשת  הרפת  כיצד  ללמוד  באות  רבות  מדינות  הרבה. 
בחומרי לוואי רבים של מפעלי מזון וגם פועלת להעביר את 
הזבל לדישון השדות ולהשבחת הקרקע. הפתרון של המשק 
החקלאי המשולב - הוא הפתרון הנכון ואתם מוזמנים לסייע 

בביצועו בשטח.
ליישם בהתמדה, את  כדי שנוכל  לחלוב בשקט,  תנו  אנא, 

שאיפותינו לרפת עוד יותר ידידותית לסביבה.

לאנשי התכנון בענף, שקובעים לנו כמה לייצר - כמות הפרות 
ברפת ידועה ונתונה, תחזית הצריכה ניתנת להערכה ברמה 
גבוהה ואין הצדקה לשינויים תכופים במדיניות התכנון. אל 
תתנו לנו להוציא פרות ומנגד, לתופעה של "שמירת כל זנב" 

וצפיפות גדולה של בעלי החיים ברפת.
אנא, תנו לחלוב בשקט. תתכננו פעם אחת בשנה, תחלקו 
מכסות עם עודף קל ואל תשגעו אותנו במהלך השנה, אלא 

אם יש משהו חריג באמת.

בשעה טובה, נבחר לאחרונה מזכיר חדש להתאחדות מגדלי 
בקר - אביתר דותן מקיבוץ שמרת. אנחנו מאחלים לו הצלחה 
רבה בתפקיד המאתגר והמרתק. כולנו נתגייס לעזרתו שהרי, 

כמו שנאמר, ההצלחה שלו היא גם ההצלחה של כל הענף.
יעקב בכר, עברנו אתו  איחולי הצלחה גם למזכיר היוצא - 

שנים לא משעממות כלל.

ופוריות  בריאות  שנת  ומוצלחת,  טובה  שנה  לכולנו  נאחל 
וגם הרבה אהבה!

יוסי מלול
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