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סרטים ברפת......
)"ציפורים" של היצ'קוק(

האירוע הדרמטי ברפת בשבועות האחרונים איננו קשור 
לפרות או חלב אלא ממש "out of the blue" .....ציפורים! 

או ליתר דיוק ציפור.
דורס מסוג עקב עיטי התמקם בסככות הרפת ותוקף כל דבר 

שזז. מילא יונים ואפשר גם לסלוח על תקיפת רפתנים, אך 
תקיפת ופציעת פרות הגדישה את הסאה. הזמנו לרפת את 

מומחי רשות שמורות הטבע שלאחר 
התלבטות החליטו שדינו מוות. אנו 

תקווה שגזר הדין ידחה והדורס יסור 
מדרכו הרעה והכואבת ויעוף לו מאתנו 
לשלום. ואני אומר לרפתנים החוששים 
מתקיפות אויר שמא הבעיה הינה שאנו 
מסתכלים לקרקע במקום לשאת עינינו 

למעלה.....

סוף  הסיפור
בשבועות האחרונים כמעט ולא נראה העקב ברפת ואנו 

שמחנו שהוא החל להתרגל לטבע אלא שלפני מספר 
ימים התקשר אלי פקח הרשות ודיווח שהעקב התמקם 

במלון "יערות הכרמל" ותקף שם מספר אורחים ועובדים 
) שחלקם נזקקו לאשפוז רפואי( והוא נאלץ לירות בו. 

מוסר השכל לעקב המנוח - גם כשתוקפים צריך לדעת את 
מי - "יש דרג ויש...." ולא דין אורח ב"יערות הכרמל" כדין 
רפתן ברפת "ניר בכרמל". ומוסר השכל בשבילנו וברצינות 

- עפ"י דברי מומחים הדורס גודל כנראה בשבי וכנראה 
היה "מוחתם" ומסיבה  כל שהיא ברח/שוחרר. לעיתים 

אנו מתערבים בדרכי הטבע מסיבות אנוכיות והנזק שיכול 
להיגרם הוא גדול ולעיתים אף בלתי הפיך.

נחמיה

התבגרה הילדה.
בגיליון האחרון פורסם בתמונת 
השער צילום של תינוקת מרפת 

סיבוני בתל עדשים. מאז אותו צילום 
עברו שנים והנה התינוקת שהפכה 

לילדה, עם האמא ענבל הגאה. 
קבלו את עופר, דור שלישי 

לרפתניות. כבוד למגזר
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עקב עיטי

שלום לכולם

כיום לצערנו כבר ברור כי משרדי החקלאות 
והאוצר שמו להם למטרה לרסק את ענף החלב, 

אחד מהענפים האיכותיים והטובים במשק 
והכל בשם הפופוליסטיות ו"כלכלה חופשית". 

אין ספק כי הענף הינו על הכוונת ופוליטיקאים 
ופקידי ממשל חסרי ידע ואחריות מנסים 

לרכב על הענף בניסיון להראות כי הממשלה 
מטפלת ביוקר המחיה. שנת 2016 החלה עם 

כניסת תקנות השפכים והביוב לתוקף והסערה 
שבאה בעקבות מהלך זה. אך בעוד הרפתנים 

ובעלי הרפתות מנסים לראות כיצד להתמודד 
כלכלית עם תקנות אלה, הצהירו פקידי אוצר 

בכירים כי בכוונת האוצר לבטל, בין השאר, את 
ייצור מכסות החלב. מיותר לציין מה פעולה זו 

תגרום באם אכן תצא אל הפועל. רק פעולות 
אמיצות וקולניות, בהנהגת ראשי הענף, 

קרי, מועצת החלב, התאחדות הבקר וראשי 
המושבים והקיבוצים, יגרמו אולי,  לממשלה 

ישראל להבין את העוול הגדול לענף החשוב, 
ענף החלב. אם מישהו רוצה לייעל ולהוזיל 

מחירים בענף, היה כדאי שיחפש במקום אחר 
ולא מתחת לפנס ובקרב הרפתנים. כי שם לא 

התשובה. ימים קשים של חוסר וודאות עוברים 
עלינו ואמר לי רפתן וותיק שכבר ראה הכל 

"בישראל אין ברירה, צריך להיות אופטימיים 
אחרת נסגור את הבאסטה". 

 'משק הבקר והחלב' מביא בגיליון זה, מוסף 
מיוחד, נרחב שבו מפורטות תקנות השפכים, 

הפיילוטים, הצעות לטיפול, תגובות וכל 
מה שרציתם לדעת על נושא חשוב זה ולא 

העזתם לשאול. כמו כן תוכלו למצוא בגיליון 
את המחקרים העדכניים ביותר בתחום, כל 
החדשות, כולל התייחסות נרחבת למשבר 

האחרון. מערכת העיתון מחבקת את הרפתנים 
ומאמינה כי בסופו של דבר, הצדק וההיגיון 

ינצחו. קריאה נעימה.
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