דבר העורך

קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,

מחכים לשר החקלאות החדש

חג האביב כבר כאן והחיטה נקצרה מהשדות המוריקים.
נכון לעכשיו ,שקט בעוטף עזה והחקלאים בגבול
מתפללים לשקט ,לאחר חורף קשה .אפילו הבחירות
הסתיימו כבר וכעת ממתין הענף לממשלה החדשה
שתקום וכמובן השאלות הרלוונטיות המסקרנות ביותר,
מי יהיה שר האוצר ומי יתמנה לשר החקלאות ,שני
האישים שישפיעו ל 4-השנים הקרובות על הענף .כעת
ההסכם שנחתם עם הממשלה היוצאת ,ממתין לאישור
השרים שיכנסו לתפקידם בעוד כחודש וכולנו תקווה כי
שר החקלאות החדש יהיה ידידותי לענף ויפעל לשמרו
לשנים הקרובות .האם ההסכם ייחתם ,או אולי יפתח ,על
השאלות הללו נקבל תשובה בתקופה הקרובה .האביב
שהחל מסמן אולי את התקופה החשובה ביותר לענף,
כשעל הפרק ,ההסכם על כל משמעויותיו .אין בכלל
ספק כי שר החקלאות החדש ,יכול לשנות לחלוטין את
מצב הרוח בענף ,תוך קבלת החלטות שיתרמו לפיתוחו
והעצמתו .אנחנו ב'משק הבקר והחלב' בתקווה גדולה כי
הממשלה החדשה תפעל בנחישות לשמירת ענף החלב
ושמירה על המגדלים בכל המגזרים .ומי יתן והאביב
יסמן פתיחת תקופה טובה הרבה יותר לענף.

אביב ברמת הגולן

ממושב אלי עד פנינה פסטינגר 3 .נשים המתרחקות
מכל סטיגמה מגדרית ,המתפקדות בעולם גברי ללא שום
רגשי נחיתות ,נהפוך הוא .בפרויקט מיוחד זה ,גילנו שוב
כי נשים חזקות אינן צריכות לנופף בנשיותן וכל אחת,
בדרכה ,סוללת את הדרך ,מסמנת מטרות ויודעת להגיע
לקו הסיום .אהה ,כן ודבר נוסף ,נשים באמת מחייכות
יותר ונחמדות יותר מאיתנו ,אבל זו כבר הכללה גברית
שלי .בנוסף לפרויקט זה ,תוכלו לקרוא כמובן את כל
החדשות ,עבודות המחקר העדכניות ,ראיון בלעדי עם
מנהל החקלאית הנכנס איציק שניידר .כמו כן ,סיכום
מיוחד של כל נושא התפרצות החלות בישראל עם ד"ר
תמיר גושן .קריאה מהנה

מנהלות במגפיים

אין הרבה נשים רפתניות ,אולי בגלל העבודה הקשה,
אולי זה הריח ,השעות הארוכות ,המחויבות לעבודה
בסופי שבוע ,כך או כך ,מספר הנשים המנהלות רפתות,
הינו מצומצם 10 .נשים מתפקדות בענף הגברי הזה,
כמנהלות רפתות 10 ,נשים שכל אחת מהן מקצועית
ומיומנת וכמה מהן נחשבות לבעלות מקצוע מהאיכות
הגבוהה ביותר .בגיליון זה ,ערכנו מסע לחלק מהנשים
המתפקדות כמנהלות רפתות .ממושב עידן בערבה ועד
רמת הגולן ,נפגשנו עם  3שנים שכל אחת מהן מנהלת
רפת בדרכה שהמשותף לכולן ,אהבת בעלי החיים
והעבודה במגפיים .מענת אביגד במושב עידן בערבה
שחלמה להקים רפת והגשימה את חלומה עד לדרום רמת
הגולן ולמנהלת רפת אפיק מיצר שושי רז ולאנרג'ייזר

זה המקום לאחל לכל קוראינו,
לקוחותינו ,חג פסח שמח וכשר,
פרנסה טובה ובריאות שלמה
שלכם
עורך המגזין ,ראובן זלץ
050-5518826

meshekhabakar@gmail.com
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