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פינת העורך

מתקפות על הענף ועל הרפתנים

עורך אחראי: יוסי מלול  טל. 052-2412589
yossi@icba.co.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

של ב ארוכה  בשורה  עומדים  אנחנו  האחרונות  שנים 
התקפות, מסוגים שונים, על הרפתנים ועל ענף החלב.

המתקפות מתמקדות בארבעה תחומים:
מחיר החלב של הרפתנים בהשוואה לעולם. 	•

מחיר החלב לצרכנים. 	•
רווחת בעלי החיים ברפת. 	•

מוצרי החלב כרכיב תזונתי שאינו בריא ואף מזיק. 	•

אצל חלק מחברינו וגם אצל יועצינו, קיימת הרגשה שאם 
נבליג ונשתוק, יש מצב שהתופעה תחלוף מאליה, ולא היא!  
הולכות  ההתקפות  וההמונית,  המהירה  התקשורת  בעידן 
מתרחבים  הפרסום  מקורות  גדלות,  העוצמות  ומתגברות, 
וייצורו  החלב  לחשיבות  באשר  להתנדנד  מתחיל  והציבור 

בישראל.

מיטב  את  לגייס  שערה,  מלחמה  להשיב  חייבים  אנחנו 
והמעוותת.  ולהיאבק בתופעה השקרית  והכוחות  המוחות 
הפנימי  לציבור  מאוד  חשוב  וזה  הרחב  לציבור  חשוב  זה 

שלנו בכל המערכות.

מועצת החלב הרימה את הכפפה בנושא המאבק הציבורי 
על החלב כרכיב תזונתי ויש צורך להעלות לסדר היום של 

הענף את המאבק בתופעות הנוספות.

בידיעות  פלוצקר  סבר  של  מאמרו  את  אזכיר  אם  די 
אחרונות, באמצע ינואר, שבו הפריך את הטענות על יוקר 

מוצרי החלב וקבע שהגורמים לייקור המוצרים הם:

המע"מ של 18% בהשוואה לאפס ברוב מדינות אירופה. 	•
עלות הכשרות המאפיינת את ישראל. 	•

הסובסידיה העצומה שניתנת לרפתנים על ידי האיחוד  	•
האירופאי, במסגרת "התכלית הראויה" שלהם.

להוזלת  שגורם  ולאירו,  לדולר  בהשוואה  החזק  השקל  	•
הייבוא לישראל.

וברובם  בארץ  החלב  מוצרי  ליוקר  נוספות  סיבות  יש 
הכתובת היא בעיקר, ממשלת ישראל ומדיניותה.

התשובות  את  להכין  לפרטיו,  הנושא  את  ללמוד  עלינו 
האמת  עם  התקשורת  אמצעי  לכל  ולהגיע  הראויות 

האמתית.

הטוב  הוא  בישראל  החלב  שענף  להוכיח  יכולים  אנחנו 
ארוכה  בסדרה  גם  אלא  הפרה,  בתנובה  רק  לא   - בעולם 
בסביבה,  השתלבות  החיים,  בעלי  רווחת  פרמטרים:  של 
ניצול תוצרי לוואי של מפעלי תעשייה, פריסת ההתיישבות 
לכל האוכלוסייה,  בסיסי  מזון  ביטחון  בפריפריה,  וחיזוקה 
ועוד  הישראלי  לחיך  וטעימים  איכותיים  חלב  מוצרי 

יתרונות.

האירופאי,  האיחוד  מדיניות  את  תאמץ  הממשלה  אם 
לתמיכה בחקלאות, נוכל להיות גם זולים יחסית לעולם.

למיטב הכרתי, המאבק על דעת הקהל הוא בעל חשיבות 
רבה ביותר להמשך קיומו של ענף חלב בישראל ולשמירת 

התכלית הראויה" שלו.

יוסי מלול
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