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הרבה התחדש מאז הגיליון האחרון 
והענף שלנו לא שוקט לרגע. בגיליון 

בו אתם מחזיקים כעת, תוכלו לקרוא 
ראיון בלעדי עם שר החקלאות הנכנס, 

אורי אריאל, המתייחס לראשונה 
לכל הבעיות שעל הפרק. זאת ועוד, 

אנו אספנו עבורכם, את כל החדשות, 
המחקרים והמאמרים המקצועיים, 

החשובים והמעניינים בכדי שישמשו 
אתכם ויתרמו לכם במהלך עבודתכם 
ותרשו לנו לומר כי אנו גאים במוצר 

הסופי שלנו וממשיכים להתקדם. 
ענף החלב ניצב בפני לא מעט 

אתגרים, מחיר המטרה שנקבע, ירידה 
ברווחיות, בעיות תכנון וכוח אדם. 

אך איתנותו של הענף איננה מוטלת 
בספק וזאת תודות לכם, הרפתנים 

ואנשי הענף העובדים ימים כלילות, 
למען ביטחונו הכלכלי של ענף החלב 

והמשך פיתוחו ושמירתו כענף 
החקלאות המתקדם והאיכותי בארץ. 

עורך המגזין 
ראובן זלץ
050-5518827

שלום לכולם

הסברה עכשיו

צר לי שבכל פעם שעולה לדיון נושא יוקר המחיה והמחירים 
לצרכן, מישהו נזכר להיטפל לרפתנים. הרי הענף שלנו כבר 

מזמן איננו כתמול שלשום ורק בזכות ניהול נכון והתייעלות 
אנחנו עדיין מחזיקים את הראש מעל פני המים. אני לא 

רוצה לבכות או להצטייר כאילו אנחנו מסכנים, אך הייתי 
מצפה ממנהלי הענף כי ייצאו במסע הסברה בתקשורת 
ויפוצצו אחת ולתמיד את הבלון הזה ששמו, יוקר החלב 

ורווח הרפתנים. והנה מגיע שר חדש ומוריד את מחיר 
המטרה ו8כולנו הרי יודעים כי הרווחיות שלנו הולכת 

ונשחקת והעבודה נעשית קשה מיום ליום. באמת הגיע הזמן 
שענף החלב ייצא במסע תקשורתי ובהסברה נרחבת מי 

באמת גוזר את הקופון במוצרי החלב. 

ירוחם

נגד המלעיזים
לפני כחודש או יותר, הייתי באירוע החלב היפה שנערך 
בבאר טוביה. האירוע כידוע נערך לזכרו של חייל צה"ל 

איתמר צור ז"ל, שנהרג בעת מילוי תפקידו. וכשראיתי את 
החבורה האלימה והצעקנית שהגיעה לשם וקיללה ונהגה 

באלימות לא יכולתי שלא להתעצבן מאוד. לקרוא לעובדי 
אדמה, לחקלאים המתפרנסים בעמל ידיהם, רוצחים, אנסים 

ועוד מילים דומות, זו פשוט חוצפה שלא לומר עבירה על 
החוק. הגיע הזמן שקברניטי הענף ינקטו ביד קשה נגד 

תופעה זו ולא יישבו בחיבוק ידיים, כי לצערי זה לא הולך 
להיעלם. אנו חייבים לרדוף אותם, כמובן על פי דין וחוק 

ולא לתת להם מנוח. הם נמסים לפגוע בנו ובפרסה של כולנו 
והזמן שבו אנו מפנים את הלחי השניה, עבר מהעולם, כבר 

מזמן. לצאת למאבק ציבור ותקשורתי ואני בטוח כי רוב 
הציבור יהיה איתנו. 

שמואל
באר טוביה

רפתנים אוהבים חתולים
והנה תמונה מלבבת שצולמה השבוע )4.7.15( ברפת בית 

זרע. מתברר כי מדי בוקר מגיעים חתולים קיבוצניקים 
ומחכים ליד טנק החלב ללגום ולהנות מחלב ישראלי איכותי. 

הרפתנים, נותנים להולכי על ארבע להרוות את צימאונם 
ולאחר מכן מנקים היטב את הרצפה משאריות החלב...

ותודה ליעל אפרת על הצילום.

קוראים כותבים ומגיבים
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