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דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,

תחילת 2020 החלה בהכרזתו הדרמטית של מנכ"ל 
ההתאחדות, אביתר דותן על סיום תפקידו בחודש 
אפריל הקרוב ועל תחילת עבודתה של וועדת האיתור 
לתפקיד וכי מועמדים יוכלו להגיש את מועמדותם עד 
ל-31 לינואר. וכן, יש שר חקלאות, דוד ביטן שיכהן 
לפחות עד הבחירות אך ספק אם אכן יוכל להשפיע או 
להזיז תהליכים הנדרשים להבראת החקלאות בישראל. 
בחודש האחרון התבשרנו על בחירתו של ניר מאיר 
לקדנציה נוספת כמזכ"ל התנועה הקיבוצית ובחירתו 
של עמית יפרח כמנכ"ל תנועת המושבים. החקלאות 
ששריה  ולממשלה  ליציבות  משוועת  הישראלית 
יבינו סוף סוף את חשיבות הענף לכלכלת ישראל 
בכל הפרמטרים, אחזקת השטחים הפתוחים בעיקר 
בפרפריה ולאורך גבולות הארץ, חשיבות הבטחון 
התזונתי, העדפת ייצור פירות וירקות מישראל על פני 
עגבניות מתורכיה, לפשט את הרגולציה החונקת את 
החקלאים ולהבנה כי חקלאות זו ציונות במיטבה ואין 
מדינה ללא חקלאות. ואילו אנחנו בענף החלב עומדים 
לפני שנה בעלת חשיבות מכרעת לעתיד הענף כשעל 
הפרק, ההסכם מול הממשלה, הרווחיות הנשחקת, 
משטר המכסות והשמירה על חוק החלב כפי שהוא, 
הייבוא המתגבר ועוד מגוון נושאים ובעיות הממתינים 
לפתרון. אך נראה כי נאלץ להמתין לממשלה החדשה 
ולהרכבה, בכדי לנסות ולהבין לאן פני הענף בעתיד 
הקרוב והרחוק. כולנו תקווה כי השנה האזרחית הבאה 
עלינו לטובה, תביא איתה בשורות חיוביות לענף 
ומי ייתן ש-2020 תהיה שנה שבה ענף החלב ייצא 
מתקופת חוסר הוודאות ויחל שוב, תקופה של שגשוג 

והפרנסה טובה. 

ענייני נוהל...
בגיליון 401 פורסמה כתבה של ד"ר שמוליק פרידמן 
ללא נתונים גרפיים ובשל כך, אנחנו מפרסמים שוב 
 את הכתבה בגיליון זה. כמו כן, פורסמה כתבה של 

ד"ר שני שיינין ללא קרדיט 'טובים השניים מן האחד, 
עידן חדש בהרמה פרה מרביצה' ועל כך אנו מיצרים. 

אנחנו במשק הבקר והחלב, מעוניינים לפתוח מדור 
דרושים שבו ניתן לכם את הבמה לפרסם מכירה, קניה, 
דרושים, בכמה מילים. לפניות ובקשות אנא פנו למייל 

nirithaker08@gmail.com לנירית. 
נשמח לעמוד לשירותכם.

שלכם,
עורך המגזין, ראובן זלץ

050-5518827
meshekhabakar@gmail.com

הבשורה הטובה ביותר זה 
שהחורף כבר כאן, הכנרת עולה 

ומאגרי המים מתמלאים. החורף 
חזר במלוא הכוח ולפחות בנושא 
זה, שנת 2020 החלה בסימן טוב. 

צילום השער של אלון אברבנל, 
מרמת הגולן, פרות במרעה, כאילו 

לקוחה מנוף אירופאי. צילום 
המשקף את העונה, הגשמים 

והשלג ברמת הגולן. 


