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על הפרק

שנה חדשה בפתח
2013 הייתה שנה מצוינת לענף הרפת, איך תראה 2014? תלוי אך ורק 
הפרטני  בניהול  המקצועי,  הקו  ביישור  בהתייעלות,   - שלנו  ביכולות 
שלנו  העתידים  היעדים  את  ולבחור  הענף  בתוך  דיאלוג  לנהל  וביכולת 

בצורה משתפת.

2013 התאפיינה בוויכוח סוער על עקרונות מתווה לוקר ובעיקר בניסיון 
להעביר את הוויכוח לבין מגזרי "הקיבוצניקים נגד המושבניקים" ובשיאו, 
כמעט  שינויים,  עובר  עצמו  המתווה   .2014 מכסות  חלוקת  על  הוויכוח 
בכל סעיף, וועדת המעקב מתאפיינת בבדיקת המציאות הכלכלית, באופן 

שוטף והתאמתה לצורכי הרפת. 

 - ליטר  אלף  מ-700  הקטן  המשפחתי  למשק  מבחן  שנת  הייתה   2013
שונות  השקעות  המשקים  לטובת  העמידו  והחקלאות  האוצר  משרדי 
במסגרת פרויקט מיכון חוסך כוח אדם ומכספי המתווה ובעיקר, בשינוי 
של  הקמתה   ,2014 של  המכסות  בחלוקת  לקטנים  גם  וחלוקה  המתווה 
למשק  עתידית  וראייה  בשורה  להביא  ועליה  בפתח  מקצועית  ועדה 

המשפחתי.

בכר,  מיעקב  הפרדה   - התאחדות  בתוך  שינויים  של  שנה   -  2013
כניסתי לתפקיד, הכנסת כלכלן, בניית תכנית עבודה ובה טמונה צמיחת 
התאחדות ורענונה, אחרי שנים לא מעטות, בהיבטים לא מעטים. היא 

תפורסם אחרי אישור מועצת התאחדות.

2013 היא שנה שבה גורמי ממשל מנסים בכל עת לחוקק חוקים המקשים 
על פעילות הרפת היומיומית ועל תוצאותיה הכלכליות - קרב הבלימה על 

תקנות השפכים הצליח, אבל חובה עלינו למצוא פתרון וליישם, חוקי צער 
בעלי חיים והמספוא נמצאים בדיונים ועלינו לשמור על האינטרסים שלנו.

הכרחי  הוא  התכניות  יישום   - וצמיחה  התחדשות  של  שנה  היא   2014
ויבטיחו את עתיד התאחדות. הבסיס העיקרי להבטיח את יציבות הענף 
כך  הרפת,  עתיד  על  בדיונים  שנקדים  וככל  ושקוף  פנימי  דיאלוג  הוא 
נוכל להיות מוכנים לתרחישים ולאירועים וביכולת שלנו לייצר מהלכים 

מובנים לטובתנו.

2014 היא שנת מבחן לגורמי הממשל להתמודד מול המחירים לצרכנים 
ועלינו לפעול לכך שלא נהיה שוב הכתובת.

2014 תתאפיין בפעילות ההתאחדות בטיפוח ההון האנושי ודור המשך 
של הענף, התוצאות של המהלכים ימדדו בכל משק בנפרד וביכולות שלו 

לצמוח בחומר האנושי ולא רק בהיבט הכלכליים.

לבין  ודגליה,  ההתיישבות  על  השמירה  בין  לאיזון  מבחן  שנת   2014
מגדלים  של  בכניסה  דרך  של  תמידי  וחיפוש  מאפייניה  על  התייעלות 

חדשים, מול החיבורים של מגדלים קיימים.

כלכלית  מוצלחת  תהיה   2014 ששנת  ואמונה  תקווה  כולנו  לסיכום 
לפחות ויותר מ-2013 ותקוותי שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת 

שיתוף פעולה ושותפות אמת בהסתכלות על יציבות הענף.

אביתר דותן

מזכיר התאחדות מגדלי הבקר

ביקור הרב הראשי, הרב לאו, ברפת בחפצי בה, עם הרב ויטמן, רבה של תנובה
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