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משק הבקר והחלב 408

לא הכול סוגה 
בשושנים. כמעט תמיד 

אני גאה להשתייך 
לענף המפואר שלנו. 

ענף המושתת על אנשי 
עמל ועל אנשי ידע. 
על מערכת תמיכה 
ושיתוף מהטובות 

בעולם. ענף מתקדם 
ומתפתח מקצועית 

וביצועית, עם חברות 
שמשווקות לכל 
העולם. אבל... •

אולי מישהו בענף יכול להאיר את 
עיני? באמת שניסיתי, אבל לא 

מצליחה להבין!
איך יכול להיות שעם כל הטוב הזה 
אנחנו מעודדים בכוח עבודה זרה? 

איך יכול להיות שרוב המחלבות עברו 
מלשלם יותר עבור חלב מהדרין, 

לסירוב לקלוט בכלל חלב שלא נחלב 
על ידי גויים בשבת? איך יכול להיות 
שעם כל הקושי הגדול לגייס ולטפח 

צוות מקומי שיעבוד בענף, עוד יוצרים 
אצלנו "תקן" מיוחד לחולבים "זרים". 

אחת הסיבות המרכזיות לסגירת 
רפתות היא חוסר היכולת להעמיד 

"דור המשך". כולנו מכירים על 
בשרנו את אופיו התובעני של הענף 
שבו אנחנו עוסקים. את המחויבות 

טור אישי של מרכזת רפת צאלים
והפעם הגר כותבת אולי על הבעיה הקשה ביותר בענף, עבודה כחול-לבן מול 
עבודה זרה. והיא כל כך צודקת. מדינה מתוקנת חייבת לעודד עבודה מקומית 

זריחה מדברית - חליבת בוקר

הגר קון, מרכזת רפת צאלים

זרה לעבודה זרה, 
או ההון האנושי חלק 2

מחלבות שטראוס

לשותפינו
החלבנים והנוקדים

חג שמח
ושנה טובה
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הטוטאלית, 24/7, הכרוכה בעבודה עם 
בעלי חיים.

ביום ובלילה, בקרה ובחמסין, אנחנו 
פה. ואם הצלחנו להדביק בחיידק 

הרפתנות ולו צעיר אחד, צעירה אחת 
- דיינו! אם הצלחנו לגרום ולו לאחד 

מילדינו להרים את הראש מהמסך 
ולהתחבר לחיים, להתרגש איתנו עם 
כל עגל חדש שנולד, ליהנות מיופייה 
המדהים של הזריחה תוך כדי חליבת 

הבוקר, או מקשת הצבעים החמים 
של שקיעה לקראת חליבת הערב, 

להריח את הריח המשכר של תחמיץ 
שנפתח או של הדגן הצעיר שרק נקצץ 

- אושרנו!

צריך לעודד עבודה מקומית
מי שמכיר אותי יודע שגזענות היא 

ממש מילה גסה בעיני. אין לי דבר וחצי 

דבר נגד בני סיאם או כל אדם אחר 
שדתו ולאומיותו שונות משלי, ובכל 

זאת. נכון תמיד, ופי אלף בעת הזו 
- האם אין מספיק אבטלה מקומית 

ואנחנו צריכים לייבא עובדים מבחוץ? 
תגידו שאני תמימה )זה די נכון(, תגידו 

שאני במיעוט )ייתכן שגם זה(, תגידו 
מה שאתם רוצים - אני לא מתביישת 
ומנצלת את הבמה שניתנה לי כאן כדי 

לצעוק בקול גדול:

מדינה מתוקנת צריכה 
לעודד עבודה מקומית!
מדינה מתוקנת צריכה לתת בונוסים 

למי שאינו מייבא עובדים זרים!

הטור הזה נכתב ממקום של כאב. 
ניסיתי בעבר לגייס אישים בענף 

לפעול למען העניין. כמו בכל דבר - רק  
כלכלת השוק קובעת, וזה כל כך חבל 

וגם לא ראוי מוסרית וערכית. בכל זאת 
לא אמרתי נואש וקצת כמו דון קישוט 
אני קוראת למועצת החלב להרים את 
הכפפה ולפעול למען המטרה הכל כך 

צודקת הזו!  ▲

דור ההמשך

ביום ובלילה, בקרה ובחמסין, 
אנחנו פה. ואם הצלחנו להדביק 

בחיידק הרפתנות ולו צעיר אחד, 
צעירה אחת - דיינו!


