ענף בכותרות
כנס הנהגת הקיבוצים
"להיאבק על משק החלב"
בכנס הנהגות של התנועה הקיבוצית שנערך בים המלח ,התקיים פאנל בנושא משק
החלב שבמסגרתו אמרה מיכל קראוס מנכ"ל מועצת החלב "רצון הממשלה הוא לפתוח
את ענף החלב למשק קפיטליסטי טהור ולחסל את המשק המתוכנן בענף ,אנחנו לא ניתן
לזה לקרות" •
לפני כחודש נערך בים המלח ,כנס הנהגות של התנועה
הקיבוצית ,במסגרת דיוני הכנס ,התקיים גם פאנל בנושא
'משק החלב לאן' .מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום
וילן אמר כי "פורמאלית הכנסת התפזרה ואין למעשה מי
שיפעל לשינוי חקיקה ולכן כרגע אין הסכם בענף החלב".
וילן הוסיף ואמר כי "כולם חששו מהסכם לוקר אך התברר
כי ב 2017-18-היו שנים טובות מבחינה רווחית ,הן לרפת
החלב והן לענף כולו" .יש לזכור כי בשנת  2019קורים  2דברים
מהותיים ,וילן "הסכם החלב מסתיים ושרי האוצר והחקלאות
יכולים לתקן את מנגנוני מחיר החלב ,דבר שאנחנו מתנגדי לו.
הדבר השני ,בחודש אוקטובר ,יכול שר האוצר לבטל ולהוריד
מכסים ,אנחנו נתנגד לזה בכל תוקף" .האחראי על החקלאות
בתנועה הקיבוצית ,חיים חבלין ,שהנחה את הטקס אמר "זה
לא סוד שהסכם החלב איננו קל ,אך עדיף הסכם מאשר שלא
יהיה הסכם בכלל .כי ביטול התכנון ,משמעותו כאוס טוטאלי
בענף כולו ואת זה אנחנו לא רוצים" .מנכ"לית מועצת החלב
שהשתתפה בפאנל אמרה בעין השאר "המטרה של הממשלה
זה לפתוח את משק החלב למשק קפיטליסטי טהור ומוחלט.
רצון האוצר זה לחסל את המשק המתוכנן ,לצערי אין שום

ציונות או חשיבה על ההתיישבות" .נכון לעכשיו ,ההסכם בין
ההתאחדות לממשלה תקוע וכלל לא ידוע מה יעלה בגורלו,
כולם ממתינים לממשלה הבאה שתקום לאחר הבחירות▲ .

ענף החלב לאן .פאנל ים המלח

סדנת הזנה

סדנה בנושא הזנה הסתיימה בהשתתפות
 22משתלמים •
סדנת הזנת בקר לחלב הסתיימה לאחרונה ,בסדנה
שהתקיימה במחוז העמקים השתתפו  22משתלמים שכללו
רפתנים מהמגזר השיתופי והמשפחתי וכן עובדים במכוני
התערובת ומרכזי המזון .בסדנה שארכה שמונה מפגשים
נלמד חומר תיאורטי בנושא המזונות ,תהליכי העיכול בפרה
ועקרונות תכנון המנות לשלוחות השונות ברפת .בנוסף
תרגלו המשתתפים את השימוש ברכיב ההזנה בנעה ואת
תכנון המנות בשיטת התכנון הלינארי▲ .

סיור במרכז מזון במסגרת הסדנה
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