
רוחות רעות נושבות
נער הייתי וגם בגרתי ועברתי לא מעט סערות ומשברים עם 

הענף וברפת שלי. והנה שוב יש מי שרוצה לפגוע ולהרוס 
את אחד מהענפים הטובים ביותר בחקלאות הישראלית. 

ואני פשוט לא מבין איפה משרד החקלאות האמור להתייצב 
איתנו מול משרד האוצר. להיות רפתן בישראל 2015 זה 

סוג של מאזוכיזם  וכל הדיבורים על הרווחים והמענקים, 
כולם בענף יודעים את האמת. אני לא איש פוליטי ומעולם 
לא הייתי, בסך הכל רוצה להתפרנס בשקט ובכבוד ומשרד 

האוצר או חלק מפקידיו, החליטו משום מה, לפגוע בי 
ובפרנסה שלי ושל עשרות אלפים של בני אדם העובדים 

קשה יום ולילה 364 ימים בשנה. עד מתי?
)השם שמור במערכת(

הבהרה
בגיליון האחרון מס' 376 הופיעה כותרת "מתגבשת תוכנית 

למאבק בארגונים הסביבתיים". הכוונה כמובן לארגונים 
הנאבקים בענף, מפגינים נגדו ומנסים לפגוע בפעילותו. לא 
מדובר בארגוני איכות סביבה למיניהם שאיתם פועל הענף 

בשיתוף פעולה מלא.
המערכת

התנצלות
בגיליון 376 הופיעה כתבה ובה נטען כי 'אנונימוס' ערכו 

את ההפגנה האלימה בבאר טוביה בחג השבועות. עורכת 
הדין, שירה הרצוג, מכחישה וטוענת שעמותת אנונימוס לא 

הייתה מעורבת באירוע המחאה בבאר טוביה. וכן עובדות 
וציטוטים נוספים שבעיתון. מערכת העיתון מבקשת להדגיש  
כי העמותה אכן פועלת כנגד הענף, אך במקרה הזה באם אכן 

לא היה להם קשר, אנו מתנצלים.
המערכת

תמונת השער: דור ההמשך: נועם בת 
השנתיים בתו של ד"ר אייל מישה 

לצד תמונות מהפגנות החקלאים ברחבי הארץ

 ת.ד. 3015

זו אולי אחת מהתקופות הסוערות 
העוברות על ענף החלב בעשור 

האחרון ולא רק בגלל החום הכבד. אם 
תרצו, אנו מתמודדים עם עקת חום 

פוליטית, המאיימת על המשך פעילותו 
התקינה של הענף ועל עתיד החקלאות 

בכלל. החל בביטול שרירותי של 
המכסות בענף הצאן, ביטול שלדעת 

רבים, כולל בעלי מקצוע ומומחים, 
עשוי לחסל את הענף ממנו מתפרנסים 

מאות משפחות ורבים חוששים 
כי זה יגיע לפתחנו, לענף הבקר.                                                                

פקידי האוצר, בשם המלחמה ביוקר 
המחיה, מחפשים את האור מתחת 
לפנס ולא היכן שצריך. החקלאות 

בישראל נתונה למתקפה ונכון לעכשיו 
אין פוליטיקאי  שיקום ויאמר "עד 
כאן, הפגיעה בחקלאות לא תתרום 

להורדת המחירים"
בגילון בו אתם מחזיקים, כתבנו על 

המאבק לעתיד הענף, כתבות בנושא 
עקת החום, כל חדשות הענף, כולל 

ראיון ראשון עם מנכ"ל מחלבות רמת 
הגולן, סקירה נרחבת, לקראת כנס 

הבקר ה-27 שיערך בנובמבר, כתבות 
עומק וצבע שלדעתנו, מקיפות את כל 
מה שחשוב, מעניין וחדש בענף שלנו.
מי יתן שנדע ימים טובים יותר בשנה 
החדשה, שנה טובה, שנת תנובה רבה 

ושקט תעשייתי,
שלכם ובשבילכם
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