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ועוד בחוברת:

נתונים ראשונים על השנה החדשה
לפניכם ריכוז הנתונים, לפתיחת שנה העבודה 2014, שחלקם גם הוצגו בישיבת מועצת המנהלים של מועצת החלב. ייצור החלב בעלייה, השיווק של מוצרי 
החלב עולה במעט, המחירים בעולם של חלב גולמי וגם של מוצרי החלב, מטפסים בלי הרף והיצרנים שלנו מקבלים תוספות מכסה - בפתח ירידה חדה של 

מחיר החלב לרבעון הראשון. עמוד 8

לזכרם
חודש קשה עבר עלינו עם פטירתם של שניים מטובי החוקרים והמומחים שלנו - פרופ' אליעזר אייזינבוד שהלך לעולמו בגיל 19 עם סיפור חיים מרתק - 

וטרינר, חוקר, יהודי וציוני גאה - בליטא ובישראל.
ד"ר מאורי רוזן, מדריך פיטום במחלקת הבקר בשה"מ. שלמד בנחלת יהודה וקשר את גורלו עם מעלי הגרה ועשה את השירות בהצטיינות מיוחדת.

יהי זכרם ברוך! עמוד 44

תמונת השער - לחיי השנה החדשה, דגמן וצילם נדב מרקס ממושב אורות ליד באר טוביה, במסגרת תחרות הצילום - "אדם ובעלי חיים ברפת" 
בחסות מרכזי מזון אמבר.

שתהיה לכולנו שנה אזרחית נהדרת!
                                       המערכת

מה בחוברת?

מוסף החוברת
הארכת חייה היצרניים של הפרה - כנס 

דה-לוואל
העולמי,  החלב  בענף  חברה  קמה  שנה  בכל  לא 
מזמינה 100 אורחים, מממנת את כל הוצאותיהם 
מבודדת  לחווה  ימים,  לשלושה  אותם  ומביאה 
ליד עיר הבירה, כדי לשוחח בחברותא על נושא 
מקצועי למהדרין - הארכת חייה היצרניים של 

הפרה.
כנציגכם,  ואני  זאת  עשתה  דה-לוואל  חברה 
לשתף  ושמח  הנושא  על  עוד  ולמדתי  נהניתי 

אתכם בהרחבה.
עמוד 51

השרפה במכון נחלת יהודה
התגייסות נפלאה של אנשי הענף

זה  עזבו  כולם  ערב,  לפנות  לפתע,  קרה  זה 
עתה את הרפת ואז נשמע קליק ושרפה פרצה 
בחדר המכונות של מכון החליבה בבית הספר 
שהיה  מי  כל  זה,  מרגע  יהודה.  נחלת  החקלאי 
צריך, עשה עבודה נהדרת, חליבה אחת דולגה 

והרפת חזרה לכמעט שגרה.
במרכז  חקלאי  ספר  בבית  רפת  של  סיפורה 
אנשים  של  וסיפורם  לציון,  ראשון  של  הכרך 

נפלאים בענף מדהים.
עמוד 12

ענף החלב בשוודיה
טלטלה  בשנים אלה  עובד  באירופה  החלב  ענף 

גדולה שמואצת ביטוי גם בשוודיה הקרה.
גדלות  אחרות  רפתות  נסגרות,  רפתות  הרבה 
לא  בנים  הענף,  ברווחיות  שחיקה  יש  בייצור, 
הכולל  הייצור  הקטנת  לרפת,  לחזור  ששים 
פתרונות  וכל  קלות  לא  סביבה  בעיות  במדינה, 
תוצרי הלוואי נמצאים במתחם הרפת ושדותיה.
עמוד 65
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