
מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב הודתה לנשיא ולרעייתו ואמרה "חובה 
עלינו להעביר את הלפיד גם לדור הבא, להמשיך לתמוך ולבסס את ענף החלב 

בישראל כענף מרכזי בכלכלה". אביתר דותן, מנכ"ל ההתאחדות הודה לנשיא  על 
ההזמנה לביקור בביתו ואמר "בשם כל 30 אלף עובדי הענף  אנו שמחים וגאים 

להביא בפניך את את הביכורים, אמרתי שמחים וגאים על היש, על המסורת, 
וההצלחות, אך לצידם קיים גם חשש כבד מפני עתיד העף והחקלאות בישראל. 

בטחון המזון בישראל היה תמיד הדבר החשוב ביותר מבחינתנו ויודעת כל 
אמא, אב וכל משפחה בישראל כי אנחנו נספק חלב ומוצריו, בכל עת ובכל תנאי. 

הרפת הישראלית, בזכות הרבה יידע, מחקר וחתירה למצוינות נמצאת במקום 
הראשון בעולם בתנובה ואיכות חלב. ענף הרפת נטוע עמוק בציונות העברית, 

מתוך אחיזה בקרקע ואחיזה בגבולות המדינה. אנחנו אנשים עובדים יותר מאשר 

מדברים, אנו מבקשים שתדע כי הניסיון של גורמים פוליטיים ואחרים בישראל, 
להטיח בחקלאים וברפתני ישראל את האחריות יוקר המחיה הוא ניסיון שכשל 

ונדחה על ידי אזרחי ישראל. אך יחד עם זאת מוטלת עלינו האחריות והחובה 
לשיפור מקצועי ושמירה על איכות המוצר ולאספקת חלב רצופה ובמחיר הוגן. 
הממשלה יודעת היטב היכן נמצא יוקר המחיה ועליה לטפל בעניין ללא מורא 

וללא משוא פנים ומבלי להתנפל על החקלאים ועל הרפתנים". דותן ממשיך 
ומזכיר את ביקורו של נשיא המדינה בעת היותו ח"כ ואמר "כבוד נשיא המדינה, 

הביקור שלך בענף הרפת לפני שנים במסגרת וועדת הכלכלה זכור לכולנו. השכלת 
אז ללמוד את הענף ואתגריו והובלת להסכם ארוך טווח המקיים את הענף עד 

היום" לסיום הודה דותן לנשיא ולרעייתו  והזמין את הנשיא לחגיגות 100 שנים 
לרפת. הנשיא הבטיח כי יגיע וביקש בי האירוע יתואם עם לשכתו. ▲

שבועות בבית הנשיא
ראשי הענף, רפתנים וילדי רפתנים מעוטף עזה ומרחבי הארץ, הגיעו לבית לבית הנשיא, רובי ריבלין 

ורעייתו נחמה, להעניק להם ביכורים ולברך אותם לרגל השבועות. הנשיא הבטיח בדבריו כי יגיע 
לחגיגות 100 שנים לרפת הישראלית •

אתה ידיד אמת לענף. דותן לנשיא המדינה חובה עלינו להעביר את הלפיד לדור הבא. מיכל קראוס בבית הנשיא
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