ונינות

החלב
חגיגות

החלב

שישית

המתקיימות

נפתחו
במושבה

כתבוצילם :עמי

רודנסק

זאת

השנה

במחלבת טל

הפעם
באר

יעקב

חיובי,

הרבה יותר

מאשר אחרים.״

אומר

מנכ׳׳ל המועצה.
כי

בשנה החולפת הש־
$TS1$השתתפו$TS1$

אלף

איש בחגיגות .זאת,

מדבריועולה,

חגיגות החלב
השנה
המתקיימות זאת
$DN2$השתתפו$DN2$
תתפו
שישית נפתחו הפעם במחלבת טל במו־
$TS1$במושבה$TS1$
על אף העובדה ,שבשיאן ירד גשם .השנה
בלומנטל ,מייסד
במושבה $DN2$באר יעקב .ישראל
שבה
הפעילות גוברתולצורךגיוון החגיגות גם
המשק והמחלבה סובב הבוקר בין המחל־
$TS1$המחלבה$TS1$,
רשתות
נוצרו חיבורים כין מחלבותלבין
חלבה $DN2$,לאולם בו יתקיים הטקס ,כשהוא מלא
בה,
השיווק.
בלומנטל ,מי
התרגשות .בתו חייה ג׳רבי
מהציבור מא־
$TS1$מאמין$TS1$,
מהסקר
עולה ,כי כ%59-
שאחראית על המחלבה ויחסי הציבור או־
$TS1$אומרת$TS1$,
סבו־
$TS1$סבורים$TS1$,
$DN2$מאמין $DN2$,כי חשוב לייצר חלב ו%08-
מין,
$אומרת $DN2$,כי אבא זכה במה שחקלאים רבים
מרת,
שתוצרת החלב בישראל היא טובה
רים,
$DN2$סבורים$DN2$,
חולמיםעליו כל ימיהם ,וזה לראות את
ובריאה .״אבל אותנו במועצה מעניינים
הדור השני וגם השלישי
ממשיכים את
שאינם סבורים כךולכן אנו
דווקא מי,
כ75 -

בדרכם.

עוברים קשה כדי לשפר
שייקה מבקשלהודות למשפחתבלומנטל,
המארחת את טקס
על שלושת דורותיה,
פתיחת חגיגות החלב אצלה במשק.
מנכ׳׳ל התאחדותמגדלי בקר
יעקב בכר,
לחלב ,מקבל עתה את רשות הדיבור ,בכר
אינו זקוק
למיקרופון "לא צריך!" הוא
את התמונה".

מהתקרובת

אחרי טעימה

המאוד טעימה

מתכנסים
מתוצרת המחלבה
כחמישים במספר (פחות אויותר),באולם
המוזמנים,

בית

הצמוד לדירולמחלבה.

הקפה

אפרי רייקין ,סמנכ״ל מועצת החלב,
פותח את האירוע ואומר ,כי חגיגות החלב
תורמות לחשיפת ענף החלב ישראלי
לציבור הרחב ,ומקרבות את הנעשה בו
לכלל האזרחים ,שמין
הסתם ,אינם מו־
$TS1$מורעים$TS1$
ורעים $DN2$למתרחש ברפתות ,בדיריםובמחל־
$TS1$ובמחלבמהלך$TS1$
רעים
בות.

במהלך
לבמהלך$DN2$

החגיגות

רפתות

רבות,

מנצלים

את

״בחמש

נפתחות בפני הציבור

דירים והמהלכות
ההזדמנות כדי לבקר

השנים

האחרונות אנו

מתמדת

החלב

ורבים
בהן.

מבחינים

בעליה
על אף העובדה שקשהלקבוע
למה בדיוק לנכס אתהעליה הזאת ,אבל
בצריכת

ומוצריו,
בוודאות

אומר,

ומדבר על

כר שהיום הזה הוא יום

שהאמירה

מידי,ועל

אף האווירה החגיגית הוא בוחר

לאמר,׳׳לא פעם
כדי

לגשר על

הללו.״

הוא

צריךלעבוד

קשה

הניגודים בין

מפנה

מאוד

הגורמים

מבט ידידותי לעבר

מזכ׳׳ל התאחדותמגדלי
יעקב בכר,
שבכר ואנוכי
לחלב ,ואומר nr ,לא סוד
שהענף תוסס,
לא מסתדרים ,אני יודע
בקר

ואסורלעשות כאן
טעויות.״
שמחון

ממשיר

הוא מזהיר.

כנראה בויכוח עם בכר,

לזכור,
חג אמנם ,אבל צריך
שהואאולי מוכר לאנשיהמעגל הראשון
הוא רגיש מאוד ,וכל הגורמים השותפים
בצמרת הענף ,אך לאלנו.
׳׳התעשיה מיי־
$TS1$מייצרת$TS1$
לו צריכים כל הזמןלהגיע להסכמות
צרת
$DN2$מייצרת $DN2$את מוצרי החלב הטעימיםבעולם,
כדי לשמור על האיזון העדין .בכר נפרד
וצריך להמשיך בזה .ואני מאמין ,כי כשנה
לרגע מהאווירה החגיגית השורהבאולם,
הבאה נרע להתגבר על כל המכשולים
לנוכחים ,כשבקהל יושבים
כדילהזכיר
בדרך לחקיקת חוקהחלב.״ עכשיו הוא
גם שר החקלאות ,ונציגיהמחלבות ,כי
מפנה מבט לעבראייל ,״אני מכיר את
חוק החלב שעל הפרק הוא חשוב מאוד
שאם
החקלאים ,״אני גם אומרלתנובה,
אישית מאמין,
ההתאחדות ,והוא
בעיני
תמשכו זמן,הסבלנות שלנו תצטרך בסוף
והדיאלוג ביניהם
כי החיבור בין הגורמים
כי

יאפשרו את חקיקת

ענף החלב

כדי

הזאת לא

תשמע רומנטית

החוק .״ביחד לא

נניח

לעמוד

במבחן,

להיגמר.״
היאעלולה

הוא

ברור שגםלחגיגות החלב יש בה חלק .״
"עם כל הצניעות ,יש על מהלחגוג,״
אומר אפרי ,״הרפת שלנו היא טובה,
הצדדים השותפים!״
אייל מליס מנכ״ל תשלובת החלב בתנו־
$TS1$בתנובה$TS1$,
ושפע מוצרי החלב שאפשר למוצא על
בכנסת ישראלפועלות כידוע שדולות
בה,
$DN2$בתנובה $DN2$,שקיבללידיו עתה את המיקרופון
מדפי החנויות הוא סיבה טובהלמסיבה,
שמשתמשים בהן כדילהו־
$TS1$להוציא$TS1$
שונות ,ויש מי
כשהצטרף לח־
$TS1$לחטיבת$TS1$
אומר בדברי ברכתו ,כי
ולכן חשוב שגם נדע לראותולהזכיר
ציא
$DN2$להוציא $DN2$עוד מוצרים ,כדילהרחיב את היבוא,
טיבת
$DN2$לחטיבת $DN2$החלב הוא פגש בענף מיוחד במינו.
את
לחברים שלנו ,וגם לציבור הרחב
״אני מקוה ,כי בקרוב נעביר את החוק!״
הוא מצהיר ,כי תנובה תמשיך לפתח את
נשיא
ההישגים.״ אומר אפרי ומספר ,כי
אומר שמחון ומציעה למועצת החלב
המותג״לגדול בבית
ישראלי״ ,״תדמיתו
מדינת ישראל אומר ,כי בביקוריו
בחו״ל
לשנות משהו
הטרמינולוגיה שלה" ,בואו
לנו ,הח־
$TS1$החלטנו$TS1$
של הענף בעיני הציבור חשובה
לא
פעם
המארחיםשואלים והמתעניינים
נשנה את המונח "יבוש חלב״ונחליפו
לטנו
$DN2$החלטנו$DN2$להתמודד גם עם הפן התדמיתי של
המשובחת.
ברפת החלב הישראלית
במונח הנשמע טוב יותרלאוזן הציבור".
ענףהחלב.״
שייקה דרורי,
מנכ״ל
החלב,
מועצת
מציע השר .עכשיו הוא חוזר לחגיגות
אפרי רייקין מזמין אל המיקרופון את
המקבל עתה את רשות הדיבור
כי
מציין,
עצמן ,אחרי הכל בשביל זה הוא כאן ,ואו־
$TS1$ואומר$TS1$,
שלוםשמחוז ,שרהחקלאות ,״ירידהענף".
משנה לשנהעולה מספר
המשתתפים בח־
$TS1$בחגיגות$TS1$
מר,
$DN2$ואומר $DN2$,כי חגיגות החלב מקרבות את הצי־
$TS1$הציבור$TS1$
שמחון מדבר בנחתכהרגלו .הוא פותח
גיגות
בחגיגות$DN2$החלב,״ערכנו סקר׳׳תדמית הענף
בור
$DN2$הציבור$DN2$
אומר

לחורשי הרעה לפרק אתהדיאלוג
ראל
$DN2$בישראל$DN2$
הזה!״ הוא מכריז.
החשוב

בעיני הציבור״ולמדנו,

כפרגון

כי

מי

שביקר

במשק ,אונמחלבה חושבעל הענף באופן

בין

על שיתוףהפעולה

הגורמים

המרכיבים

את

הנדיר

מאוד

הענף ,אבל

בנחישות ומוסיף ,״החקלאים ביש־
$TS1$בישראל$TS1$

זכאיםלחוק החלב

לענף .שמחוז

והוא גם נכון

חותם את נאומו

לכל

הקצר

בברכה ״חג חלבשמח׳׳.

אלסנדר,מנכ׳׳ל
בין
לבין תפסנו את ארן

מחלבות

טרה,

בתשובה

עושה כאן באירוע
״אנחנו

לשאלה

בבאר יעקב

מה הוא

הוא משיב,

חיים מהענף,

מתפרנסים

ממנו,

איתו ביחד.

הסיבה

שאני

וצומחים

זאת

כאן .הרעיון שמאחורי היוזמה ליצירת
ו?חלב הוא קרוב
החג הוא בהחלט יפה ,כי
לטבע ,ואנחנוהחוליה שבין הרפתןלצי־
$TS1$לציבור$TS1$
בור
$DN2$לציבור $DN2$רוציםלהיות בו שותפים.״
גרי פרירקס ,מנהל הספקת חלב וקש־
$TS1$וקשרי$TS1$
רי
$DN2$וקשרי $DN2$יצרנים בשטראוס ,מאמיןשלחגיגות
החלב יש ערך רב ,״הן מסיבות את תשו־
$TS1$תשומת$TS1$
מת
$DN2$תשומת $DN2$הלב של הצרכניםאלינו היצרנים.
בתשובה לשאלה באיזו מידה
הוא אומר,
שהחגיגות תורמות להגב־
$TS1$להגברת$TS1$
חושב
הוא
רת
$DN2$להגברת $DN2$הצריכה הוא משיב ,״בשטראוס לא
בדקו את השאלה הזאת ,כי אנחנו חלק
במסגרת המועצה נבד־
$TS1$נבדקות$TS1$
ממועצת החלב
קות
$DN2$נבדקות $DN2$השאלותהללו ,כשאנחנו חלק מכל
הדיונים".

גדי מציין ,כילאורך השנים חלה
של ממשבהרגלי צריכת מוצרי החלב של

מהפך

הציבור,

אשר גם רואה בו מזון חשוב במי־
$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה $DN2$רבה יותר
דה

מאשר ראו זאת כעבר .״אני

מניחשלשינוי
מועצת
החלב ,בין היתר ,גם ביוזמה לקיים את
חגיגות החלב מדי שנה.״
אדריאנה שוחט ,מנהלת השיווק במוע־
$TS1$במועצת$TS1$
צת
$DN2$במועצת$DN2$החלב ,אומרת בתשובה לשאלה מדוע
הטקס מתקיים דווקא כאןבמחלבות טל,
הזה

״מדי

שנה

אנחנו

במקום אחר ,זאת
אדריאנה

אחראית גם

מקיימים

את

הטקס

הזדמנות
לפרגן.״

מאמינה ,כי

חגיגות

החלב

הן הזדמנות מצוינת למפגש של
עם ענףהחלב ,״כך אפשר להיפגש עם
הרפתות ,או המחלבות באופן אישיול־
$TS1$ולספוג$TS1$
ספוג
$DN2$ולספוג $DN2$אותן עם כל החושים!״ היא אומרת-
הציבור

ומוסיפה ,כי

במועצה

מכירים

את

כל

המיתוסים

הקדומות

והדעות

הרווחות

בדולק מהציבור ושאין להן קשר
$TS1$למציאות$TS1$.
למצי־
אות.
$DN2$למציאות $DN2$.הכוונה ליחס הרפתנים לבעלי
החיים ,לדרךהחליבהועוד .ושבוע כזה
בו

הדלתות והציבוריכול לבוא

נפתחות

ולחזות

במו עיניו

באמת

בנעשה

ברפת,

מעורר עניין .״כשאני לוקחת
לסיורים התוצאה היא שהם מתמלאים
אנשים

בהתפעלות
היעילה

ממראהעיניהם,יוזאת

להתמודד עם המיתו־
$TS1$המיתוסים$TS1$".

ביותר

$DN2$המיתוסים $DN2$".היא
סים".

הדרך

אומרת.

ישראלבלומנטל,
בבאר יעקב

שהקים

לא העלה

את

המשק

ברעתו ,כי דווקא

במשק שלו יפתחו חגיגות החלב
הוא נהנה מכל רגע ,בודק שהכל על מקו־
$TS1$מקומו$TS1$.
מו.
$DN2$מקומו $DN2$.לבאר יעקב הוא הגיע ב 1953 -במס־
$TS1$במסגרת$TS1$
גרת
$DN2$במסגרת $DN2$התנועה מהעיר אל הכפר ,בתחילה
היה לו משק ירקות ,כמו לחקלאים רבים,
2010

וב 1980 -הוא הקים את עדר הכבשים וה־
$TS1$והעזים$TS1$

$DN2$והעזים$DN2$שלו .לגדל
עזים
תל יוסף,

למד

כבשים הוא

שם ילד

כשהיה

בקיבוץ

בחברת הנוער.

עכשיו המשק בנוי על שלושה יסודות ,על
העדר ,על המחלבהועל בית הקפה שהקי־
$TS1$שהקימו$TS1$.
מו.
$DN2$שהקימו$DN2$.

העזים שלו

הן מהזןאלפיני ומעט כב־
$TS1$כבשים$TS1$

$DN2$כבשים $DN2$מהזן אסף .בעדר כ1500 -
שים

ראש .רוב

המזון הוא מוגש אכל מדי
יוצאלמרעה ,״כדי לחלץ את העצמות,״
פעם העדר אף

הוא

חיסכון גדול

אומר בחיוך,

במזון אין

רזה.

חייה ג׳רביבלומנטל,
העסקית של העסק

הבת,

היא

משפחתי .הוא

כי

המשק

שלושה
בימים אלה

דורות.

מוצרים

כבר

התפתח והוא

היא

חדשים,

יוגורטים

משיקים

בהם -וגורמי

מחלב טבעי ללא
עם

מפרנס עתה

לציין,
שוכחת

לא

ממש הם

הרוח
אומדת,

חלב

של

עזים,

משמרים .וגם

חומרים

תוספים

סדרה

כי

בהם

ברנפלרס,

גרנולה
$DN2$ומעדנים $DN2$בהם מערן שוקו שמיועד בעיקר למי
דנים
שאינםיכולים לאכול מוצרי חלב פרה.
וחמוציות

הם
ינות
$DN2$וגבינות$DN2$

מייצרים גם
קשות

וסדרת פינוקים ,ומע־
$TS1$ומעדנים$TS1$

$TS1$וגבינות$TS1$
וגב־
גבינות חצי קשות,

צרפתיות" .זאת היא

התמחות

שלחיים,״ היא אומרת.
״אנחנו מחלבה ב־ת־ת ,כשהחלב
מחדיר ישירות למחלבה ,ויש לנו עדר
לייצור.״ היא אומרת
גדול המספק די חלב
ומציינת ,כי כדיר שלהם עושים כל הזמן
בהבאת זנים
להשבחת העדר ,בין היתר
מחו״ל .ממוצע התנובה של העדר נאמד
בכ 800 -ליטרליום ,נכון לימים אלה
שהם תחילת העונה.
״בימינו שרבים עוזבים אתהחקלאות ,זה
ממש ממלא את הלבלראות ,שהבניםשלנו
דווקא רוצים להמשיך את המשק .ישלנו
ארבעה בנים (הדורהשלישי) שלושה כבר
סיימו צבא ובמקום לצאת לסיבוב הידוע
בעולם הם חזורים למשק .והבן הקטן בן
הוא כבר האחראי עלההמלטות".
ה-
זורם

הם

אף עורכים

סיורים

מודרכים

במשק

לקבוצות,לגניםולבת־
"הפרנסה בחקלאות היא
קשה מאוד,
וצריך ממש לאהוב את הענף ,וגם להיות
נוכח במשק סביב השעון.אצלנו
במשפחה
השבת השיח הוא המשק,
גם סביב שולחן
כיאצלנו השיח הזה נובע מתוךהלב.״
ספר.

