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דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,

ושוב מוכיח ענף החלב את חוסנו, עוצמתו וחשיבותו הרבה 
למשק ולכלכלת ישראל. ענף החלב המתמודד בתקופה זו 
במציאות מורכבת ועתיד לא ידוע, עובד בימים אלה במלוא 
הכוח לספק את הדרישה ההולכת וגדלה של אזרחי ישראל. 
ואם יש משהו אחד שניתן ללמוד ממשבר הקורונה, ביטחון 
תזונתי הוא חיוני ובעל ערך קריטי לכל מדינה החפצה חיים, 
בטח ידינת ישראל, המוקפת אויבים ואיננה יכולה לסמוך על 
אף אחד, בעיתות משבר, חירום ומלחמה. אולי כעת, יבינו 

זאת הפוליטיקאים שלנו. לו יהי!

מתי ייפול האסימון?
 נכון לעכשיו, זמן סגירת הגיליון, ענף החלב פועל ללא דופי, 
הווטרינרים, מדריכי שה"מ, עובדי ההתאחדות, מועצת 
וכמובן הרפתנים. משבר  החלב, המובילים, המחלבות 
הקורונה שסופו עדיין לא נראה באופק, הוכיח שוב, למי 
שלא הבין לפני, ביטחון תזונתי וחקלאות ישראלית, אינם 
מילים ריקות מתוכן. אך בעוד המשבר בעיצומו, קשה שלא 
להתפוצץ מכעס אל מול ההתנהלות הממשלתית בכלל 
ומשרד האוצר והחקלאות. הארגונים החקלאיים פנו בתאריך 
26.3.20 לשר החקלאות בקריאה דחופה לעצור את ייבוא 
העגבניות מטורקיה. "איפה הסולידריות, איך זה שמדינת 
ישראל מאפשרת ייבוא עגבניות מטורקיה בזמן שחקלאי 
ישראל נאלצים להשמיד סחורה חקלאית". כ-600 טון של 
עגבניות יובאו רק החודש מטורקיה. בארגוני החקלאים 
זועמים: "תקנו מהחקלאים הישראלים לא הטורקים". קשה 
להישאר אדיש מול העוול המתמשך הזה, חקלאי ישראלי 
חייב להשמיד ירקות בעוד הממשלה מתירה ייבוא עגבניות 
מטורקיה ואם זה לא חלם מה כן. בארגונים החקלאיים זעמו 
ושלחו מכתב קשה לראש הממשלה ובו כתבו בין השאר 
"רשתות השיווק נותרו כעת, בהחלטת ממשלה, הספקיות 
היחידות של סחורה חקלאית ולא ייתכן שהם ירכשו תוצרת 
חקלאית מטורקיה או מכל מדינה אחרת מבלי שהם מיצו 
את הקנייה של התוצרת המקומית מחקלאי ישראל". ארגוני 
החקלאים מסרו כי "בימים אלו כולם מבינים את מה שאנו 
אומרים לאורך שנים, החקלאות היא ביטחון המזון של מדינת 
ישראל וגם בימים אלו חקלאי ישראל עובדים ללא הפסקה על 
מנת שלא יחסר מזון לאזרחי ישראל. זה הזמן לסולידריות. 

רשתות השיווק צריכות להפסיק להסתכל בחור של הגרוש, 
להראות ערבות הדדית ולסייע לחקלאים הישראלים ולא 
לחקלאים הטורקים". ואני שואל מתי כבר ייפול האסימון 
למקבלי ההחלטות, לפקידי האוצר ולממשלת ישראל, האם 
לא הגיע הזמן לחזור לשורשים, לציונות ולעבודה העברית 
ולטפח בישראל את החקלאות בכלל ולשמור על הענף הרפת. 

באמת שהגיע הזמן!

עמק התקווה והחששות
לקראת חג הפסח החלטנו על פרויקט מיוחד, אופטימי משהו 
שיביא ויציג את דור ההמשך ברפתות המשפחתיות ואנחנו 
החלטנו להתמקד בעמק יזרעאל, ערש הציונות והחקלאות 
הישראלית. נפגשנו עם כמה משפחות שבהם שרביט הניהול 
עבר לדור ההמשך, שמענו על הלבטים, החששות, הבעיות וגם 
על המחשבות לעתיד. דור ההמשך, דור שני, שלישי ולעיתים 
רביעי למשפחות חקלאים, אנשי עבודה מפוקחים, רציניים 
הרואים את המציאות ואינם חיים בפנטזיות. ואם יש עתיד 
לענף הזה, דור ההמשך, מסמן אותו, בבהירות, בעבודה קשה 
ובאהבה גדולה. ודבר אחרון בעניין זה, מדהים לגלות, בכל 

פעם מחדש, עד כמה אופטימיות יש באנשים אלה. 

זהירות שדה תעופה בעמק
קצת קשה להאמין אך יש פקידי ממשלה החושבים ברצינות 
על הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל, שדה תעופה שיחסל 
לחלוטין את ענף החלב בעמק, כמו גם חלק ניכר מהחקלאות 
באזור. 'משק החלב והבקר' נרתם ביחד עם אנשי האזור, 
החקלאים, הרפתנים וילווה את המאבק נגד הקמתו של שדה 
תעופה האמור לשרת כ-20 מיליון נוסעים בשנה ויהרוס 
לחלוטין את המרקם החברתי, תעסוקתי בעמק, שלא לדבר 
על הרס ישובים בני כמאה שנה. בתקווה שהשכל הישר יגבר 
וממשלת ישראל תחליט על בנית השדה בנבטים שבנגב. 

אנחנו עם תושבי העמק, עד לניצחון במאבק. 

חג שמח
כן, תקופה מורכבת, מציאות לא פשוטה והנה הגענו לחג 
הפסח ועוד מעט גם שבועות. משפחת 'משק הבקר והחלב' 
רוצה לאחל חג שמח לכל אנשי הענף באשר הם. בריאות, 
פרנסה טובה ועתיד מבטיח, אנחנו נמשיך ללוות אתכם כפי 

שאנו עושים כבר למעלה מ-40 שנה. חג שמח.

שלכם,
עורך המגזין, ראובן זלץ

050-5518827
meshekhabakar@gmail.com

דווקא עכשיו, רק חקלאות ישראלית
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