דבר העורך

קוראים כותבים ומגיבים

שלום לכולם,

ליאור שמחה ואיציק שניידר ,מינויים חדשים בענף

ויהיה מי שיאמר שאני מתבטא בעדינות .אלון שוסטר מגיע
מההתיישבות העובדת ,חבר קיבוץ ,מכיר ומודע היטב לבעיות,
לצרכים ולמטרות של ענף החקלאות הישראלי .וצריך לומר
ביושר ,החקלאות הישראלית יובשה במשך תקופה ארוכה,
ארוכה מדי ואין ספק שהשר הנכנס יפעל למען החקלאות
בכל כוחו .לצד מינוי שוסטר ,נכנסים לתפקידים מרכזיים
בענף ,שני אישים נוספים .ליאור שמחה ,החליף את אביתר
דותן כמנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר ואיציק שניידר ,החליף
את מיכל קראוס כמנכ"ל מועצת החלב .אישים אלה ביחד
עם שדולת החקלאים החדשה בראשות ח"כ רם בן ברק,
רפתן וחקלאי בעברו ,לפני שגוייס למוסד והגיע עד לתפקיד
סגן ראש המוסד .אין ספק כי אישים אלה ,יפעלו ויילחמו
למען החקלאות וענף החלב בישראל .ולמרות ששר האוצר
כץ ,גם הוא מושבניק וחקלאי לשעבר ,אישר את המשך
ייבוא הגבינות ,הרי ששר החקלאות התנגד להחלטה ושלח
לשר כץ מכתב ובו הוא מבקש לשקול מחדש את ההחלטה
"הפוגעת קשות בענף וביצרנים" .השר שוסטר אף כתב
לשר האוצר "בניגוד לעמדת של מנכ"ל משרדי ,אני שותף
לדעת מומחים במשרד כי הייבוא פוגע ביצרנים" .עדיין לא
נאמרה המילה האחרונה בנושא ,אך כבר כעת ניתן לראות
את הרוח החדשה הנושבת במשרד החקלאות .בהצלחה
לליאור ,איציק ולאלון.

סימנים של תקווה

צריך להיות הוגנים ולומר כי חודשי הקורונה היטיבו עם
החקלאות הישראלית בכלל ועם ענף החלב בפרט .כענף
חיוני ,הרפתנים עבדו קשה בכדי לעמוד בדרישות הייצור.
הישראלים צרכו הרבה יותר מוצרי חלב ,למעשה נרשמה עליה
בצריכה של למעלה מ 11-אחוזים בארבעת חודשי הקורונה,
ינואר אפריל .הישראלים גם גילו מחדש את החקלאות
הישראלית ובכל מחלבות הבוטיק נרשמה מעין מהפכת
שיווק כשהישראלים הזמינו ,קנו הגיעו למחלבות או קבלו
את המצרכים ישירות לבתיהם .הערבות ההדדית רשמה
שיאים וכעת נותר רק לקוות שכך זה יימשך גם בעתיד.
הרפתן הישראלי הוכיח סולידריות ותמך בחקלאים ,בענף
החלב וביצרנים ,גבנים ,מחלבות קטנות והצביע ברגליים וביד
מושטת וקנה כחול לבן ובכמויות גדולות .זה אולי הזמן למנף
את גל הפטריוטיות ולהזכיר לכל עם ישראל ,להמשיך ולקנות
רק תוצרת ישראלית ,רק כחול לבן ,רק חקלאות מקומית.
בפרויקט מיוחד שערכנו בגיליון זה ,יצאנו אל המחלבות
הקטנות ,אל הגבנים ,אל הדירים ומצאנו יצרנים מחייכים.
ארץ ישראל היפה ,ציונות ללא מרכאות ,פרויקט שגרם לנו
לחייך ,למרות הבעיות ,למרות המורכבות.

המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל

מינויים חדשים ,זמירות חדשות

אחד מהנושאים הבוערים שללא ספק יהיה השנה בכותרות,
הוא נושא שדה התעופה האמור לקום ברמת דוד בעמק
יזרעאל ולמעשה לחסל את ענף הרפת בעמק ,ענף המייצר
כ 25-אחוז מתצרוכת החלב הארצית ,כמו גם לחסל את
ענף הלול ,מטעים ,שדות פלחה ועוד .המגזין שלנו ,שלכם,
'משק הבקר והחלב' נרתם מכל הלב להיאבק בהחלטה קשה
זו .השבוע היינו בעמק ונפגשנו עם ראש המועצה אייל
בצר ועם מובילי ההתנגדות להקמת השדה .אנחנו נמשיך
לעקוב ולסקר את הנושא ,בתקווה שהוא יירד מסדר היום
כמה שיותר מהר.

אך לא רק הצריכה עלתה ,בחודש באחרון התבשרנו על סדרת
מינויים בענף כשבראשם ,מינוי אלון שוסטר לשר החקלאות.
קשה להפריז בחשיבות המינוי וזאת לאחר תקופה שבה שר
החקלאות ומנכ"ל משרדו לא ראו עין בעין את צרכי החקלאים

חג חלב שמח ופרנסה טובה לכולם
שלכם,
עורך המגזין ,ראובן זלץ
050-5518827

meshekhabakar@gmail.com

אלון שוסטר ,שר החקלאות הנכנס
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