נפגשתי עם האגודות האחיות של המגדלים ,החקלאית
ושיאון ,שאין דומה להן בעולם בשירות המקצועי -
האינטנסיבי שפוגש את הפרה כמעט ברגע הארוע.
ליוויתי מקרוב את עבודת מועצת החלב שמשמשת
כשולחן משותף של כל הצדדים לענף ותורמת תרומה
עצומה לרכוך הניגודים ,להגברת ההסכמות ולקדום
נושאים המשותפים לכלל הענף.
בקרתי ושמעתי מלב אל לב ,את המחלבות הגדולות
והקטנות ,בחדשנות הטכנולוגית המדהימה שהן
עוברות בשנים האחרונות ואני ער גם לקושי הגדול בו
הן נמצאות בתקופת המיתון שאינה מסתיימת
ולצערנו מתקיים בה גם תהליך מתמיד של עליית
מחירי החלב הגולמי ,ללא פיצוי הולם במחירים
לצרכן.
כל חלקי הענף ,יצרנים ומחלבות כאחד ,עוברים
תקופה קשה של מיתון כלכלי ,ירידה בשיווק ובייצור,
שחיקת ריווחיות ,עליה בהוצאות ,השקעות גדולות,
קיצוצי תקציב וחוסר בהירות עמוק לגבי העתיד.
אנחנו בהתאחדות נלווה מקרוב ומתוך הערכה חמה
של פועליכם ,את כל מה שקורה במערכת ונהיה גורם
מרכזי בשמירה על הענף ,גם בעת הקשה הזו.
אתם כולכם ,תרגישו נוח לפנות ולהתקשר בכל עת
לשוחח ,להעיר ,להציע וגם להירתם לעשייה
משותפת■ .

מפה לשם ,עברו כבר כחודשיים
מכניסתי לתפקיד מזכיר התאחדות
מגדלי בקר .קיימתי מפגשים רבים
באזורי הארץ ,בקורים ברפתות
ופגישות עם חברי ענף ,רפתנים,
מדריכים ,חוקרים ,אנשי מחלבות
ואחרים.
למרות שאני מלווה את הענף ,במשך שנים ארוכות
הופתעתי מאוד מהעוצמה האדירה שכל חלקי הענף
חשים ומשדרים .ייצור החלב ברפתות הינו אחד
הטובים בעולם עם משאב אנושי מעולה ,חרוץ ,יזם
ויצירתי ,ייצר עז של רפתנים להשאר בענף ולהמשיך
להתפרנס ממנו ,השקעות עתק בחידוש פני הרפת
לקראת העידן החדש בתחרות העולמית.
מצאתי ארגון נפלא של חקלאים ,התאחדות מגדלי בקר
שהיא חריגה בנוף הארגונים החקלאיים בשמשה כאגוד
מקצועי וארגון מקצועי כאחד ובכך מצליחה לשרוד את
התקופה הפוליטית הנוכחית ,בה ארגונים רבים
נמצאים בסכנה קיומית .בהתאחדות עובדים אנשי
מקצוע מהשורה הראשונה שמקדמים את הענף
ומציבים לו אתגרים ושיאים חדשים וגם נותנים את
העוצמה והיכולת המוקרנת להשגת הישגים נוספים
לטובת החברים .יש להמשיך ולחזק את ההתאחדות
כמרכז הפעילות של המגדלים.

ה נקד1הח נ נ
בטאון ה ה ת א חדו ת  -״משק הבקר והחלב״ ,נ שלח ללא כל ת שלום לכל חברי ה ת א חדו ת
מגדלי בקר.
קוראים המעוניינים להיות מנויים ל שנת  2004ולקבל חוברות נוספות ,מוזמנים ל שלוח
ל ה ת א חדו ת המחאה על סך  ( ₪ 140שהם  20ו  + ₪מע״מ) ואנחנו נ שלח להם הביתה,
 6חוברות של משק הבקר והחלב ב מ תכונ ת המחוד שת וכן חובר ת ״חקר ומעש״.
הכ תו ב ת  -ה ת א ח דו ת מגדלי ב קו ,ת.ד,3015 .
פארק התע שייה קיסריה ,מיקוד .38900
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