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על הפרק

יישובי עוטף עזה, מזיקים ויד מרדכי בצפון העוטף ועד חולית בדרום, 
שני  ומצד  גדולה  בדאגה  אחד  מצד   - רבים  שבועות  חיינו  מרכז  היו 
בגאווה אין סופית על עמידתם בקו החזית הראשון; ובפרט - הרפתנים 
הדופן  יוצאת  ומקצועיותם  החיים,  ועובדיהם, המחויבים לבעלי  שלנו 
תחת אש, הם דוגמה לתפקידנו בהיסטוריה הציונית ישראלית ולמקום 
כולל  גדולה,  לתודה  רבים  שמות  יש  הזו.  בארץ  בחיינו  ההתיישבות 
למתנדבים הרבים ולמשרד החקלאות בנושא המיגוניות והגנראטורים 
ועוד; יש חובת תודה גדולה לשמיל בלברמן רכז ההתארגנות על שיתוף 
הגורמים  בהפעלת  חוכמתו  על  ובעיקר  ההתאחדות  עם  שלו  הפעולה 

השונים בתמיכה ברפתות.
להסדרה  תקווה  ובעיקר  נורמאלים,  לחיים  וחזרה  ממושך  שקט  נאחל 

מלאה של חיינו מול העם הפלשתינאי. 

עניינינו השוטפים:
רבות;  שנים  במשך  עיתוננו  של  לאור  המוציאה  שנאר,  לחברת  ברכות 
בשיתוף  אמונה  וכולנו  החדש  ההסכם  על  החתימה  עם  הצלחה  הרבה 

הפעולה בהתחדשות העיתון במוספים הקרובים.
לו  נתונה  כך  ועל  העיתון  עריכת  של  שנים  עשר  סיים  מלול  יוסי 
תודתנו; בימים הקרובים צפויה בחירה של עורך חדש ומכאן ברכתנו 

להצלחה לנבחר.
כספית  התייעלות  ובמקביל  העיתון  הוצאת  המשכיות  של  חשיבותה 

והובלה להתחדשותו עמדו לנגד עיניה של ההנהלה בהחלטותיה.
שונים  לא  מולנו  העומדים  והאתגרים  בפתח  החדשה  העברית  השנה 
איכות  ההמשך,  דור  הענף,  רווחיות  עברו:  שבשנים  מאלה  בהרבה 

הסביבה, ובעיקר בניית בסיס לשמירת התכנון בענף.
עידן  ממושב  חדשות  ורפתות  מגדלים  לענף  יצטרפו  הקרובה  בשנה 
חדשות  שותפויות  מספר  כן,  כמו  המערבי;  שבנגב  ומסופה  שבערבה 
בהחלט  וזאת  הסכמים  סף  על  נמצאות  והמשפחתי  השיתופי  מהמגזר 
מגמה של צמיחה והתחדשות. ההתאחדות מעורבת בצורה משמעותית 

בקידום מהלכים אלו.
רפתות עם תוצאות מקצועיות פחות טובות זכו לליווי בהיבטים שונים 
ומלווים  מאל"ה  ומדריכי  שה"מ  מדריכי  כגון  בענף  התומכים  מגופים 
עצום  שיפור  ברור  באופן  לראות  ניתן  ומההתאחדות.  החלב  ממועצת 

בתוצאות המקצועיות, והליווי יורחב עם הכנסת פרויקט קרן הסומטים 
באופן מלא; על פי המטרות לפחות 80 רפתות יזכו השנה לליווי צמוד.

דור ההמשך זכה לטיפול במעשים ולא ביחצנות: הועמד תקציב של 200 
עמית  עו"ד  את  הכולל  צוות  מסלולים;  בשלושה  טופל  הנושא   ,₪ אלף 
למציאת  ממ"י  מנכ"ל  ליברמן  בנצי  מול  פעל  המושבים  מתנועת  יפרח 
פתרונות בנושאי הקרקע וחלוקת המכסות לבנים ממשיכים, ועוד השנה 

יונחו פתרונות לפני משרד החקלאות ומועצת החלב.
קול  ויופץ  ומופתה  נבחנה  ההתאחדות  של  המקצועית  העתודה 
ויוענקו  המתאימים  המקצועות  ללימוד  הממשיכים  לבנים  קורא 

מלגות רב שנתיות.
פרויקט לעתודה לעובדי הענף, שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה רבים 
- חקלאות, כלכלה, קליטה ומנהל החינוך התיישבותי - הוביל לפרויקט 
והוא  התנועות,  ובתמיכת  בהובלתנו  החקלאים  הספר  בתי  עם  משותף 

יושק בטקס חגיגי מיד אחרי החגים בבית הספר החקלאי שפיה.
ועדות וצוותי ההתאחדות עבדו בצורה שוטפת כל השנה ועל כך תודה 
גדולה לכל המשתתפים; במשך התקופה הקרובה עובו צוות 700 ובעיקר 
הצוות האסטרטגי של ההתאחדות וימשיכו להיות הבסיס לכל החלטות 

ההתאחדות למיניהן.
על פי המלצתו של עו"ד רמי בן נתן, יועצה המשפטי של ההתאחדות במשך 
שנים רבות, יש צורך בשינוי התקנון ובהתאמתו למציאות המודרנית של 
תקנונים באגודות חקלאיות; ועדת התקנון של ההתאחדות ליוותה את 
יובא למועצה לאישור, ואז יפורסם גם מועד האסיפה  התהליך והעניין 

המיוחדת הדרושה לשינוי תקנון.
איתן  צוק  אירועי  בעקבות  השנה  לסוף  נדחתה  שנתית  הדו  האסיפה 
נושאי  קצר.  זמנים  בלוח  חבריה  מול  להתארגן  האגודות  של  והקשיים 
האסיפה והמועד המדויק יישלחו בהמשך, ותקוותי להסכמות מראש בין 
ולתנועות חלק  יש לכך חשיבות  המגזרים על מבנה המועצה וההנהלה; 

מרכזי בכך. 
ההתאחדות ועובדיה מאחלים לכל הענף שנה טובה, שנה של 

התחדשות וצמיחה.
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