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פינת העורך

שקיעתה של ההדרכה הממלכתית

ההדרכה ב מערכת  ונעלמת,  הולכת  בשקט,  שקט 

רחבה  מערכת  בישראל.  הבקר  בענף  הממלכתית 

יוזמה  של  ומסירות,  מקצוענות  של  וידע,  מידע  של 

וחריצות – הולכת ומתאדה, לנגד עינינו ממש.

מקבוצה של עשרות מדריכים, ארציים ומחוזיים, ירדנו 

למקבץ שיכול להצטופף במונית אחת.

חלקם פרשו לגמלאות, אחדים עברו לתפקידים אחרים 

הפרטי.  למגזר  ועוברים  עברו  והיתר  ובסין,  בארץ   –

הכוון הוא אחד – פרישה בלבד.

אנשים  עם  שנים,  רב  ניסיון  וצבר  מקצועית  הכשרה 

עד  לו  ויחסרו  לענף  אובדים   – חם  ורצון  יכולת  בעלי 

מאוד. שום הדרכה פרטית לא תוכל להחליף אותם.

למערכת הדרכה ממלכתית יש חשיבות עצומה לחקלאים 

- הרפתנים, וגם למדינת ישראל כולה. 

המדריכים של הדור האחרון הם אנשים משכילים,   •

הידע  ביצירת  הן  שעוסקים  וניסיון,  ידע  בעלי 

)במחקרים ובתצפיות( והן בהפצתו, לכלל החקלאים 

ולציבור הרחב.

ההדרכה ניתנת לכל החקלאים ובחינם – בכך מסייעת   •

דווקא ליצרנים הקטנים, החלשים והרחוקים.

באלה  וגם  מקצועיים  תחומים  במגוון  עוסקת  היא   •

שאין בהם נגיעה מסחרית, ברת רווח.

בהם  שיש  מקצועיים  מפגשים  יוזמים  המדריכים   •

הרבה מעבר להעברת ידע – הכנס בירושלים הוא רק 

דוגמה אחת.

אלה  לכל  מרכזית  כתובת  משמשים  המדריכים   •

שבאים לבקר בארץ ואף להתפעל מהיצירה הנפלאה 

של החקלאות והרפת בישראל.

להנהלת  לייעץ  שיכול  היחיד  המקצועי  הגוף  הם   •

משרד החקלאות והאוצר בנושאי רפת – הם מהווים 

שגרירים ייחודיים בפני מקבלי ההחלטות בממשלה.

זכות קיום  בלעדי מערכת ההדרכה המקצועית, אין   •

חטיבה  להיות  יכול  והוא  עצמאי  חקלאות  למשרד 

במשרד התמ"ת, שתעסוק במנהלות. )ולא נגענו כאן 

שנמצאת  הממלכתית  המחקר  מערכת  של  במצבה 

במצב דומה(.

שנים רבות אני קרוב למדריכים ולעבודתם ויכול להבין 

ללבם ולמצבם - עובדים בעלי הכשרה והשכלה רחבה, 

עובדים שנים רבות ובעלי ותק וניסיון, מקבלים משכורת 

הם  לגמלאות  ביציאתם  למדי.  עלובים  עבודה  ותנאי 

פרנסה  מאפשר  שאינו  הבסיסי  השכר  לרמת  צונחים 

הממשלתית  הביורוקרטיה  על  לדבר  שלא  ראויה, 

והמגבלות שצצות, חדשות לבקרים.

עם כל אהבתם לענף ולעוסקים בו, הם חייבים לדאוג 

לתנאים ראויים – להם ולבני משפחתם.

אף  היא  לנושא,  מודעת  החקלאות  משרד  הנהלת 

משמיעה קולות של תמיכה, אך לא עושה את הצעדים 

ממלכתית  הדרכה  מערכת  על  לשמור  כדי  הנחרצים, 

מודרנית, שחיונית לחקלאים ולמשרד עצמו.

במקום   – מנגד  לעמוד  יכולים  לא  הענף  מוסדות 

שהממלכה יוצאת, חשוב וחיוני שהענף ייכנס. 

חשובה  לרפתנים,  ורחבה  ציבורית  הדרכה  מערכת 

וחיונית עד מאוד – בלעדיה ניסוג לאחור, די מהר וכואב 

הרבה.

ראוי שמועצת החלב, ההתאחדות ואף המחלבות, יקיימו 
דיון מיוחד ומקיף על הדרכה ציבורית לרפתנים בישראל 
התחומים  של  הרחב  במגוון  בשטח,  לביצועה  והדרכים 

המקצועיים בענף. 
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