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רפתנים ,נוקדים ,עובדי המחלבות ושותפים יקרים,
היום התחלתי באופן רשמי את תפקידי כמנכ"ל מועצת החלב.
ברצוני ,לפנות אליכם באופן אישי ,העובדים בדיר ,ברפת ובמחלבה  -אתם ענף החלב! בזכותכם נשמר
הביטחון התזונתי של ישראל ב 72-השנים האחרונות ,אתם אלה שהפכתם את ישראל למדינה המובילה
בעולם בתחום החלב.
כרפתן לשעבר ,וכמי שמלווה את עבודתכם ,ואת הענף מקרוב כבר שנים רבות ,אני נכנס לתפקיד בחרדת
קודש.
בכוונתי לפעול יחד אתכם ו לוודא שענף החלב בישראל ימשיך להיות מספר אחד בעולם ,בידע
ובטכנולוגיה ,ושנמשיך לספק לציבור בישראל את אלפי מוצרי החלב האהובים שהפכו כבר מזמן לחלק
מההוויה והתרבות הישראלית.
לפתחנו משימות רבות ,שהראשונה בהן הגעה להסכם שיסדיר את התנהלות הענף לשנים הבאות ,תוך
ש מירה על הרווחיות של כלל העוסקים בו ,ויצירת וודאות שתאפשר השקעות והתייעלות .להשגת מטרה
זו נפעל יחד עם שר החקלאות ומשרד החקלאות ,בשיתוף התאחדות מגדלי בקר ,התאחדות חקלאי
ישראל ,מרכז המועצות האזוריות ושותפים נוספים ,כדי לשמור על משק החלב ,יציבותו ושגשוגו גם
לדורות הבאים.
אנו מצויים בתקופה מורכבת ,האתגרים שמציבה הקורונה במישור האישי והכלכלי הם גדולים.
במקביל ,המציאות הפוליטית משתנה חדשות לבקרים והממשלה נמצאת בתחילת דרכה .למרות
הקשיים ומבלי שהתכוננו ניצב בפני הענף אתגר שהוא גם הזדמנות ,להמחיש למקבלי ההחלטות
ולצי בור עד כמה ענף החלב מהווה נכס אסטרטגי לישראל שמבטיח את ביטחון המזון של תושביה.
לאורך כל שנות המדינה אנו היינו הבסיס האיתן שעליו יכלו ויכולים אזרחי ישראל לסמוך -לאורך כל
מלחמות ישראל וגם בתקופה זו של הקורונה החלב ממשיך להיות מסופק באופן סדיר ,וזה רק בזכות
ההון האנושי שלנו  -בזכותכם!
ברצוני להודות למנכ"לית מועצת החלב היוצאת ,מיכל קראוס ,על שהובילה את המועצה ב 6-השנים
האחרונות ,בשם כל העוסקים בענף ,אני מאחל לה הצלחה בכל אשר תפנה.
בימים אלה סיימו ומסיימים את לימודיהם תלמידי ישראל ,לאחר שנה מאתגרת במיוחד ,ביניהם נמנים
גם תלמידי בתי הספר החקלאיים .בהזדמנות זו אאחל חופשה נעימה ובטוחה לכלל ילדי ישראל
ובמיוחד לתלמידי בתי הספר החקלאיים ועובדי הרפת הצעירים .נמשיך לפעול לחיזוק מגמות הרפת
בבתי הספר החקלאיים ולתמוך בדור ההמשך בענף .עוד בכוונתי לפעול לחיזוק המחקר והפיתוח ,שהם
בסיס ההתקדמות של הענף ביחד עם החוקרים במכון וולקני ,שה"ם והפקולטה לחקלאות דרך קרן
המחקר של המועצה ושותפים נוספים מהארץ והעולם.
מצפה לפגוש אתכם בשטח.
שלכם,

איציק שניידר
מנכ"ל מועצת החלב

