דבר העורך

קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם

במהלך השנה החולפת נפגשנו עם עשרות רבות של
רפתנים ,בקיבוצים ,במושבים .אנשי עבודה חרוצים,
האוהבים את עבודתם ,מאמינים גדולים בענף,
אופטימיים חסרי תקנה ,הקמים מוקדם בבוקר לפרנס
את משפחותיהם.
פגשנו אותם לאורך גבולות הארץ ,מהערבה הדרומית
ועד קצה הגליל ורמת הגולן ,ארץ ישראל על כל גווניה,
עדותיה ,דעותיה .במהלך השנה האחרונה ראיינו רבים
מאנשי הענף ,מהיצרנים הקטנים ביותר ועד קברניטי
הענף בראש הפירמידה ,כולם ,כאחד ,מקווים שהענף,
המוצלח ביותר בחקלאות ואחד מהמצליחים בכלכלה
הישראלית לדורותיה ,ימשיך ויצמח ,יתפתח וישגשג.
השנה החולפת היתה שנה טובה לענף וליצרנים הפועלים
בחוסר וודאות באשר לעתיד ועדיין מספקים תוצאות
טובות ומייצרים חלב איכותי.

לשמר את הענף

כי במציאות העכשווית ,אין מנוס משינויים ,העולם
משתנה והכלכלה העולמית משנה צורה ופנים .ענף
החלב עומד לפני השנה ,אולי הקריטית ביותר מאז
הקמתו .זה הזמן לאיחוד כוחות ,לתת גב לקברניטי
הענף ,להאמין בצדקת הדרך ואולי להבין כי מה שהיה
אולי כבר לא יהיה ולהיאבק ביחד ,לשמירה על מה
שניתן ,על מה שחשוב ולוותר ביחד על מה שאי אפשר
להחזיק יותר כי פשרות הן חלק מהמציאות בה אנחנו
חיים ולעיתים אם לא מתפשרים ,נותרים בלי כלום.
במהלך השנה האחרונה פגשנו את ארץ ישראל הטובה,
הערכית .אנשי אדמה שמצד אחד חוששים לפרנסתם
אך נותרים אופטימיים בטירוף .נסענו בכל כבישי הארץ,
כבישים צדדיים ,מרוחקים ותמיד בקצה הנוף ,היתה
רפת ואנשים עובדים ,כי זו ארץ ישראל וזה הנוף שלנו.
יש לנו כאן בישראל ענף מוצלח ,מודרני ,המעסיק אלפי
אנשים ומפרנס עשרות אלפי אנשים במעגלים רחבים.
ויוקר המחיה הכל כך חשוב לפוליטיקאים ,יוקר המחיה
חשוב גם ליצרנים ,אך בשום אופן הם לא האשמים
במחירים בשווקים כי בעוד הייבוא גדל ומתעצם בכל
תחומי המזון ,המחירים ממשיכים לטפס למעלה.

זה הזמן להתאחד

'משק הבקר והחלב' איננו מגזין פוליטי ,אלא עיתון
מקצועי השייך ליצרנים ,המביא חדשות מתחומי המחקר
והפיתוח .אנחנו משתדלים ,מדי מהדורה ,להביא תמונת
מצב עדכנית של הענף ,עבודות מחקר חדשניות מטובי
החוקרים ,כתבות ,ראיונות וחדשות .הכל במטרה
להעשיר את ידיעותיו של הרפתן הישראלי ,לעזור לו
להתמקצע בעבודתו ולהביא במרוכז ידיעות חשובות.
במציאות שבה הכל פוליטי ,אני מרשה לעצמי לומר
כי כולנו תקווה שממשלת ישראל תשכיל לשמור על
הענף הייחודי הזה ,על התכנון ההכרחי ,מחיר המטרה
ועל הביטחון התזונתי של כולנו .במהלך השנה החולפת
שמענו לא פעם מרפתנים וותיקים כי מי שהקים את
המדינה ,לא בדק את הכדאיות הכלכלית ואם היה
בודק ,בטח ישראל לא היתה קמה .לא תמיד הציונות
היתה כלכלית ,חפירת המוביל הארצי גרמה להפסדים
כבדים ,גם התשתיות בגליל ובדרום עלו ממון רב .ציונות
זה ערך גדול הרבה יותר מסך כל חלקיו והשמירה על
ענף מצליח ,השומר על אדמות מדינה ,מספק מזון
ועבודה ,הוא ערך לא פחות חשוב מכל דבר אחר .נדמה

מי ייתן שהשנה שבפתח ,תהיה שנה
טובה לענף ,שנת פרנסה ,שפע ,שנה של
צמיחה .שנה טובה של ארץ חלב ודבש.

ולכל קוראינו ולקוחותינו ,תודה על האמון ולכם
ולכל אנשי הענף ,שנת בריאות ושפע ,אמן!!!
עורך המגזין ,ראובן זלץ
050-5518826

meshekhabakar@gmail.com
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