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דבר העורך
קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,

בפרוס השנה החדשה עלינו לטובה, אפשר להביט אחורה 
לשנה המורכבת שעברה ולהתפלל כולנו, לשנה הרבה יותר 
טובה. אנחנו ב'משק הבקר והחלב' נושמים וחיים את הענף 
והולכים איתו יד ביד כבר למעלה מ-40 שנים. בקשיים, 
באתגרים, בעליות, במשברים, בגאות ובשפל. תמיד כאן, 
תמיד איתכם. לכן ניתן לומר כי השנה האחרונה היתה 
מהמורכבות והקשות שידע הענף. ועדיין, אנחנו אופטימיים 
בני אופטימיים ומאמינים כי השנה הקרובה תביא איתה 
בשורות טובות לענף ובעיקר ליצרנים. ואם לא היה די 
ברווחיות נשחקת, חוסר וודאות כלכלית, הגיעה הקורונה 
וחילקה מחדש את כל הקלפים שעל השולחן ושינתה לחלוטין 
את אורח חיינו. כעת המציאות אחרת והמחלה מכתיבה 
סדר יום חדש, היה מכוננת ומשנה סדרי עולם, לפחות עד 
שיימצא החיסון הגואל. והיום, כשבוע לפני תחילת החגים, 
מדברים שוב על סגר כללי, מספר הנדבקים שובר שיאים 
שליליים וענף החלב ממשיך לעבוד, לייצר ולפעול כענף 
מזון חיוני. דווקא כעת, קל לתאר מה היה קורה חלילה, 
אם ישראל היתה נשענת על ייבוא מזון, איזו קטסטרופה 
היתה מתרחשת כאן. ואם יש משהו אחד שהקורונה הבהירה 
שוב, אין תחליף לביטחון המזון וייצור חקלאי כחול לבן. 
כעת ממשלת ישראל חייבת להפנים ולהבין כי ענף החלב 
חייב להישאר מתוכנן לשנים הבאות ולהמשיך להוביל את 

הקידמה והאיכות המוכרת בכל רחבי העולם. 

מחבקים את העוטף
את גיליון החג שאתם כעת קוראים בו, החלטנו להקדיש, 
לפחות בחלקו, לרפתני עוטף עזה, משפחותיהם ובכלל, 
לאנשי העוטף החיים כבר למעלה מ-10 שנים במציאות 
קשה, מתוחה, מורכבת וניתן לומר, בלתי נתפסת. מה גם 
שההרגשה היא כי מישהו שכח מהם ואותם, או כמו שאמר 
לי רפתן בעוטף "אנחנו לא מעניינים אף אחד, בטח לא 
את הממשלה". לכן, כשהחל גל נוסף של ירי, בלוני תבערה 
ושריפות, חשבנו שרק יהיה זה נכון, לנסוע לעוטף עזה, ולו 
רק בכדי להביע הזדהות עם האנשים שם. הביקור אמור היה 
להיות הרבה יותר חגיגי ורשמי, בשיתוף התאחדות מגדלי 
הבקר, אך מציאות הקורונה לא אפשרה את הביקור שיידחה 
למועד אחר. אני זכיתי ונסעתי, לחבל ארץ פריפריאלי, 
חקלאי, השומר על גבולנו הדרומי. אנשי עבודה, ציונים 

אמיתיים המגדלים דורות של ילדים מפוחדים, שחלקם 
זקוק לטיפול יום יומי בחרדות ובפחדים. נסעתי לעוטף 
עזה, ביקרתי ב-7 רפתות, חלקן רפתות משותפות ל-2 
קיבוצים, נפגשתי עם הצוותים, הרפתנים, שאינם מפספסים 
יום עבודה ולא משנה כמה מתוח ומסוכן. וחזרתי הביתה, 
למרכז, נפעם מהכוח והעוצמה של האנשים הללו בעוטף. 
מבחינתי זה מסמך חברתי, ציוני מרתק על ישראל שלא 
מקבלת הכרה מספקת בחשיבותה לקיומנו כחברה וכעם. 
עוד בגיליון, ראיון בלעדי וראשון עם מנכ"ל משרד החקלאות 
הנכנס, סיכום שנה של מחלבת יוטבתה, ראיון עם אלי ג'ורנו 
סמנכ"ל מועצת החלב, על היערכות לחגים ועוד. ראיון חג עם 
ליאור שמחה שהספיק לצאת מבידוד. כתבות צבע, טורים 
אישיים, חדשות, מחקרים וכל מה שקרה בענף בחודשיים 

האחרונים. מקווים שתהנו.

פשוט שנה טובה
וזה המקום לברכות, איחולים ותפילות לשנה שבפתח. בשם 
צוות 'משק הבקר והחלב' מברך את היצרנים וכל עובדי ענף 
החלב בבריאות, פרנסה טובה ותפילות להסכם מול הממשלה 
שיעצים את הענף ויבטיח את קיומו המתוכנן לעוד שנים 
קדימה. שנה טובה ופרנסה טובה לכל קוראי העיתון באשר 
הם, לכל החברות והמפרסמים הנהדרים שלנו שגם בתקופות 
מורכבות. נשארים איתנו וצועדים איתנו יחד. ולסיום, שנת 

בריאות ופרנסה טובה לכל עם ישראל. ונאמר אמן!

ועכשיו ידיעה אופטימית
החודש התבשרנו כי שרת התחבורה המליצה על הקמת שדה 
התעופה הבינלאומי בנבטים שבנגב ולא ברמת דוד בעמק 
יזרעאל. אנחנו ב'משק הבקר והחלב' שנרתמנו למאבק נגד 
הקמת השדה בעמק היפה, שדה שיגרום לפגיעה אנושה 
ברפתות החלב, בחקלאות, בנוף ובקיום האנושי שם, מקווים 
כי זו תהיה ההחלטה הסופית ושולחים מכאן, ברכות לתושבי 

העמק באשר הם וכמובן לרפתני העמק.

שלכם ובשבילכם,
עורך המגזין, ראובן זלץ

050-5518827
meshekhabakar@gmail.com

מצילים את עמק יזרעאל 
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