
מכתבים למערכת

אתם מחזיקים בידכם את הגיליון 
הרביעי שלנו, מאז השינוי בעמדת 
העורך ושינויים נוספים במערכת 

ובמגזין. בחודשים האחרונים חרשנו 
את הארץ לאורכה ולרוחבה וגילינו 
מחדש את ארץ ישראל הטובה. לצד 

ענף המתפתח טכנולוגית והנחשב 
לאחד המובילים בתחום זה בעולם, 

פגשנו אתכם, הרפתנים, אנשי עבודה, 
העמלים לפרנסתם במציאות משתנה 

ומורכבת. אנו רואים ב'מגזין משק 
הבקר והחלב' אמצעי תקשורת חשוב 

המשמש כצינור להעברת מידע, 
עבורכם ועבור הענף כולו. לשם כך 

החלטנו לשים דגש עליכם הרפתנים, 
על בעיותיכם, רצונותיכם ולהביא 
בפניכם את החדשות ואת המידע 

והמחקרים העדכניים ביותר הקיימים. 
נפגשנו ונמשיך להיפגש ולשמוע, 

אתכם ולנסות להעביר את זה הלאה, 
לרשויות ולקבל את תגובתם. ענף 
הרפת והחלב עומד בפני אתגרים 

לא פשוטים, כבר בעתיד הקרוב 
וכאחד מהענפים החשובים בחקלאות 

הישראלית, ממשלת ישראל חייבת 
להכיר בחשיבותו ולתת מענה הולם 

למציאות בה הענף פועל כיום. אנחנו 
מאמינים כי בשיתוף פעולה בין כל 

הרשויות והמוסדות וכמובן בשיתוף, 
תמיכה ובעידוד התאחדות מגדלי 

הבקר, ענף הרפת ימשיך לצעוד קדימה 
ולייצר חלב איכותי ששמו יצא ברחבי 

העולם. 

אנחנו מקווים ומאמינים כי תמצאו 
במגזין בית חם ואוהד וכי המגזין 

ימשיך להיות העיתון הגדול והחשוב 
בענף.

תודה על האמון.
שלכם ובשבילכם
ראובן זלץ
עורך
050-5518827

שלישיית עגלים
קבלנו תמונה של שלישיית עגלים 

שנולדה לדני במושב דבורה. העגלים 
אמנם נולדו בקיץ האחרון, אך התמונה 

הגיעה למערכת רק עכשיו. אז מוטב 
מאוחר מאשר אף פעם, מברוק לדני. 

לעגלים שלום.
המערכת

שלום לרפתנים 
ולאנשי הענף

למערכת העיתון שלום

ירחון מלא עניין,
קריא ועל רמה כמובן,

כתבות מאלפות על מזון לפרות,
על צינון על הזרעות ועל מחלות,

על חליבה באמצעים שונים 
על מחלבות ומבנים,

גם על יונקיות חצרות 
מקורות  ואבוסים

ועוד ועוד, על הרבה נושאים.

בירחון  האחרון , שיצא לא מכבר:
"גביע האלופות לרפתות: הגמר,

התבוננתי בדף השער, ציור של פרות 
מלאות גאווה,

ציור יפייפה עם גביע בחזית  והרבה 
אהבה,

הפרות בתלבושת של כדורגלנים 
"לבושות"

יודעות שהן אלופות,
ומאוד נחושות.

אנחנו אוהבים פרות צמחוניות,
אז למה "קיבלנו" פרות "טורפות"?

לפרה, ולשאר מעלי הגירה ,שבטבע,
אין שיניים בלסת  העליונה, וזה  "קבע",

אז למה צויירו הפרות בשער,
כזאבים טורפים, 

עם שיניים חדות תער ?
נ.ב

זה מתאים יותר לפוליטיקאים עם 
"כיס",

שמחכים בכל רגע  "לתת ביס".
כתב בהומור,

כי אין דרך אחרת מלמדת,
איציק יונגמן - מיונקיית מולדת.

למערכת משק הבקר 
והחלב

קראתי בעיון את המגזין האחרון והייתי 
מאוד שמח לראות את השינוי בתכנים. 
אך אם יורשה לי להעיר הערה, לדעתי 

חשוב מאוד לטפל בנושא יבוא הגבינות 
מאירופה לישראל, דבר הפוגע בענף 
שלנו. מעניין מה במשרד החקלאות 

חושבים על זה ומה הם מתכוונים 
לעשות.

יחיאל
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