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פינת העורך

תודה וגם להתראות

שנה ז עשרים  של  תמציתי  וסיכום  פרדה  עת  הגיעה  הו, 
בשירות התאחדות מגדלי בקר, הרפתנים וענף החלב וכ-

35 שנה ברפת על תקופותיה.

הקיבוץ  מזכיר  הייתי  כאשר   1995 בראשית  הגיע  הטלפון 
המקומי,  במפעל  שפרץ  גדול  משבר  בעת  איחוד,  חרוד  בעין 
"פלבם". על הקו דניאל פרי, מזכיר ההתאחדות, שביקש ממני 
להיות המועמד שלו להחליף אותו בתפקיד. הוא הכיר אותי 
כרכז התארגנות הרפת בעמק יזרעאל )לפני יוסי בגון( וחבר 
במוסדות ההתאחדות במשך כשלוש שנים. בתקופה הזו עשינו 
הרבה פעולות מקצועיות משותפות ולחצנו על הגז המקצועי, 
כולל ההחלטה על מעבר לתכנת "גביש" וכתיבה "נעה". בסיום 
מחלבות  להקמת  העמק,  במשקי  תחילה  פעלנו,  זו  תקופה 
ביתיות בקיבוצים, כמענה יצירתי לעודפי החלב הגדולים שהיו 

אז בענף )בסוף שנות ה-80(.

מהעשייה  מאוד  ונהניתי  ההתאחדות  לניהול  נבחרתי 
של  מקצועי  לקידום  יוזמות  מאוד  הרבה  עם  המקצועית 
המדהים  הצוות  של  נפלא  פעולה  לשיתוף  זכיתי  הרפתנים. 
נציגי  וגם של  עזרא,  אפרים  והמקצועי בהתאחדות, בהובלת 
מרכזית  מעבדה  הקמת  חלב,  בביקורת  רפורמה  הרפתנים: 
המחלבות,  לאחריות  החלב  הובלת  העברת  לתשלום,  גם 
הקמת "נעה" וגיוס כל הצוות, בראשות בועז חנוכי, להטמעת 
התכנה - במשך שתי קדנציות שנמשכו מעל לשמונה שנים, 
פעולות  עשינו  אלא  ההתאחדות,  תקציב  את  העלינו  לא 
מקורות  והעבירו  עדיפויות  סדרי  ששינו  פנימיות  התייעלות 

בתוך התקציב הכולל.

הפרויקט הגדול והקשה מכולם היה הרפורמה הגדולה ברפת 
משבע  יותר  נמשכה  והיא  שנים  שלוש  למשך  עליה  שהוכרז 

וכ-60  משפחתיים  רפתנים  כ-400  פרשו  במהלכה  שנים. 
רפתות שיתופיות יצאו לשותפויות במקומות אחרים. הרפת 
בעיות הסביבה  ופתרה באחת את  נבנתה מחדש  הישראלית 
)כך אמרו לנו אז...(. במבט לאחור, ברור לכולנו, שהרפורמה 

הזו הצילה את רפת החלב הישראלית.

עבדנו בשיתוף פעולה הדדי ופורה עם מועצת החלב, החקלאית, 
וגופים  המחקר  מוסדות  שה"מ,  החקלאות,  משרד  שיאון, 
לסייע,  ברצון  חדורים  היו  שלהם  הצוותים  כל  בענף.  נוספים 
ככל האפשר, לחבורת הרפתנים הציוניים שיושבים על גבולות 

ישראל ומספקים מזון בסיסי ואיכותי לכל האוכלוסייה.

הייתה בתחושת שליחות עמוקה, עם הרבה  הזו  כל העשייה 
אהבה ומסירות לקבוצה המיוחדת של הרפתנים הישראליים, 
שאין כמוהם בעולם. ההון האנושי בענף החלב, על כל מרכיביו, 
מדהים ביכולות שלו, בפתיחות, בחברות, בכושר ההסתגלות 
לשינויים ובעזרה ההדדית שהענף מתגייס בעת הצורך ובכל 

החזיתות. לעונג רב לעבוד עם כל החברים בענף.

חשבתי ששתי קדנציות מספיקות למזכיר למצות את תחושת 
פעלתי  לשולחיו.  מזכיר  של  המלאה  וההתמסרות  השליחות 
במועצת  ובנינו תהליך מסודר שבו התמודדו  לשינוי התקנון 

ההתאחדות, שני מועמדים ראויים משני המגזרים.
ופנה אליי להמשיך  בראון נבחר כמחליפי בהתאחדות  מאיר 
משרה  אז  שהיה  והחלב"  הבקר  "משק  עורך  בתפקיד  לידו 
מלאה של חברנו מרדכי מלען ז"ל. מתוך אהבה גדולה לענף, 
של  בהישארותו  והסיכונים  המורכבות  למרות  לו,  נעניתי 

מזכיר לשעבר ליד מזכיר חדש שלא מהענף מקרוב. 

חברת שנאר, עשינו מהפכה בביטאון בכל התחומים  בעזרת 
שהצטבר  ידע  בהעברת  רק  לא  מרכזי  לכלי  אותו  והפכנו 
במוסדות הענף, אלא גם, ביצירת ידע חדש והעלאת נושאים 
את   - בעוצמה  דחפנו  וכך  ולענף  לרפתנים  רב  ערך  בעלי 
גגותינו,  על  הסולרית  האנרגיה  את  הרדוף,  מרפת  הקלטור 
את המבנים והחידושים שנלווים אליהם, הסככה המרחבית, 
הטיפול הסביבתי, דור ההמשך, הערכה רבה לוותיקים ולנשים, 
האנושי  וההון  הרפת  טיפוח  והסביבה,  החיים  בעלי  רווחת 
חוברות   65  - ועוד  לקיץ  חלב  להעברת  אפרים  מודל  בענף, 

ומוספים מקצועיים מקיפים.
תכניהן  וכל   1952 מאז  הבקר  משק  חוברות  כל  את  סרקנו 
ניתן  נמצאים ברשת החלב של ההתאחדות. בלחיצת כפתור 
לקבל את כל המאמרים של כותב מבוקש או נושא רצוי - כלי 
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עזר מקצועי רב ערך לחברי הענף.
דיגיטלי  למגזין  גם  והפך  התקופה  לרוח  הותאם  הביטאון 
שניתן לדפדף בו בקלות ואף להגיע, בקלות רבה, לאתרים של 

המפרסמים בחוברת.
בין לבין, השלמתי קורס בן שנה, בעריכה לשונית, בבית ברל. 
כמוכן, העובדה שסיימתי הכשרה אקדמית בכלכלה, הייתי - 
מזכיר התאחדות  אזורית,  רכז התארגנות  רפת,  רפתן, מנהל 
צורכי  לי ראייה רחבה של  נתנו  וגם תפקידים רבים בקיבוץ, 
בביטאון,  נושאים  להוביל  יותר  טובה  ויכולת  הענף  חברי 

שיקלעו טוב יותר למה שאתם רוצים לקרוא וללמוד.

אין ספק שגם אני תוגמלתי ברוחב לב ובכל התחומים.
בו.  ולעוסקים  לענף  אמצעי  בלתי  ובחיבור  גדול  בכיף  הכול 
רבות  משימות  עליי  ולקחתי  לעבודה  בשמחה  בבוקר  קמתי 
אחרות, כמו המאבק לשמירת תנובה בידי החקלאים, מאבק 
הקוטג' בשטח, תחרות הרפת המטופחת, יום האישה, תחרות 
המדעי,  בכנס  מובילה  פעילות  המחקרים,  ניהול  הצילום, 
ונוספות,  רבות  פעילויות  ובעוד  שונים  בפורומים  הרצאות 

שאינן בהגדרת התפקיד של עורך הביטאון.

"תמונת   - מאוד  רחוקים  לקרב  הצליחה  שאתי  המצלמה 
את  ועברנו  שנה   13 כבר  חמישי  יום  בכל  מופיעה  השבוע" 
ה-500 נושאים. רפתנים וחברי ענף מקפידים להתעדכן במדור 
החברתית"(.  "החתונה  על  בתגובות  לשיא  )הגיעו  המעניין 
ששוות  רבות  תמונות  לראות  חשיבות  יש  עניינים  בהרבה 
אלפי מילים במקומות אחרים. גם זה תרם להעברת הידע בין 

חברינו ולקידום הענף ולשיפור ביצועיו.

ועדיין מלא  זו, אני מסיים את עבודתי בהתאחדות  בחוברת 
אנרגיות ויכולות לתרום עוד הרבה, לענף שאין כמוהו.

אני רוצה להודות לכם, בחום ובאהבה רבה, על כל השנים 
הנהדרות שבילנו ביחד בענף הנפלא שלנו.

אני יוצא לחופשה קצרה ולאחריה הנני מוכן לקבל מכם משימות 
בתחומים שיוכלו להצעיד את הענף, מדרגה נוספת קדימה.

כבר מתגעגע!
יוסי מלול
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