
דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

נפלה בחלקי הזכות, להיות עורך המגזין בתקופה 
מאתגרת של הענף החקלאי המוצלח ביותר בישראל. 
גיליון ה-400 של המגזין המרכזי של הענף הוא לא עניין 
של מה בכך. כ-70 שנות כתיבה, מחקרים ותיעוד של 
הענף, הפכו את 'משק הבקר והחלב' לכלי חשוב  מאוד 
בשרשרת המידע ההכרחית המסופת לרפתנים ולאנשי 
הענף. הרפתנים הישראלים ידועים כצרכני מידע ואנחנו 
כאן, משמשים כצינור להעברת מידע בכל התחומים, 

כל מהדורה מחדש. 

יש עתיד
ייצור  750 רפתות  הנתונים לא פחות ממדהימים, 
שנתי 1.549מיליארד ליטרים, מחיר מטרה ממוצע 
2.22, הישראלי צורך בממוצע 177.5 ליטר חלב לשנה, 
בארץ פועלות 95 מחלבות המייצרות 459  מיליוני 
ליטרים מוצרי חלב לשתייה ומשקאות, 40 אלף טון 
של גבינות קשות ומותכות ו-108  אלף טון של גבינות 
לבנות. הישראלים מצביעים ברגליים ומאמינים בענף 
וזאת למרות קשיים לא פשוטים, ייבוא מתגבר וחוסר 
וודאות לגבי העתיד. אך אם להיות אופטימי זה עדיין 
דבר לגיטימי בשיח שלנו, הרי שכיום, לאחר שחרשנו 
את הארץ, בקרנו בעשרות רפתות, קטנות כגדולות, 
ראיינו עשרות רבות של רפתנים ואנשי הענף, תרשו 
לי להיות אופטימי ולומר, יש עתיד, הענף חי ובועט 
ומתפתח. כן, יהיו שינויים בענף כמו בכל תחום בחיינו 
וכמו בכל ענף כלכלי, העולם משתנה ואיתו הצרכים 
והמבנה הכלכלי של הגופים. בנקים נסגרים כי הצרכן 
עובר לדיגיטל, רשתות גדולות שולטות בשוק המזון, 
בני האדם משנים את תחומי ההתעניינות והמקצוע 
בהתאם להתפתחות ולא רבים מוכנים להיות חקלאים 
ולהתחייב לענפים הנחשבים כעבודה 'שחורה' וקשה 
פיזית. בעולם מושלם, בטח שלדעתי האישית, כל 
הרפתות, כולל הקטנות ביותר היו ממשיכות לפעול, 
כי זה חשוב, כי זה מהלך ציוני נכון וזה מחנך לערכים 
ולעבודה עברית. לצערי, לא בטוח שזה מה שיקרה, אך 

ענף החלב הישראלי, לצד כל השינויים ימשיך להיות 
ענף מוביל, מתפתח ואיכותי. בעולם מושלם, ממשלת 
ישראל הייתה מבינה את חשיבותו של החקלאי הקטן, 
את תפיסת המרחב החקלאי, זה לצערי לא קורה, אולי 

עם ממשלה ידידותית יותר, זה יקרה. 

גיליון 400 
חשבנו איך ניתן, אם בכלל לסכם כ-70 שנות עשיה 
עיתונאית בענף דינמי שכזה. חייב לומר כי המהדורה 
המיוחדת הזו שאתם מחזיקים בידכם, היא שיר הלל 
לענף שלנו, כי גם לנו מותר לשבח ולא רק לצייר 
תמונת מצב עגומה, למרות הקשיים וחוסר הוודאות. 
אתם תמצאו במהדורה הזו, את כל מה שטוב בענף, 
עשרות רפתנים, עשרות רפתות, תמצאו כתבות וטורים 
אישיים של אנשי המקצוע המובילים והחשובים בענף 
לאורך השנים. מאז ומתמיד, הבנו, את חשיבות המחקר 
ותמיד השתדלנו להביא את מירב המחקרים והניסויים 
שנערכו לאורך השנים, כי המחקר הוא לב הענף ובלעדיו 
הוא לא יתקיים. אבל, הענף הוא קודם כל האנשים, 
היצרנים, הרפתנים הקמים בכל בוקר לחליבה ואנחנו 
מאוד השתדלנו, להביא את סיפורם, את דבריהם, 
בכל מהדורה ובכל עת. ולסיום, הרשו לי להגיד תודה 
לצוות העיתון ובמיוחד לנירית הקר, המוציאה לאור 
שבכישרונה, ערכיה ומוסריותה, דוחפת אותי, כל 

הזמן קדימה.

קריאה מהנה
עורך המגזין, ראובן זלץ
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קוראים יקרים,

הפרה פליקס
ואם בשיאים ואיכויות 

עסקינן, הפרה פליקס מלכת 
הפרות הישראלית לייצור 
חלב.  פליקס מרפת מעלה 
גלבוע, הניבה במהלך חייה 
יותר מ-200 אלף ליטרים 

של חלב. כבוד !!! 
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