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כנס רפתנים 
למדיניות ייצור החלב

כנס רפתנים בנושא מדיניות ייצור חלב 
בשנת 2015, נערך החודש בהשתתפות 

כ-25 משקים מדרום הארץ. הכנס 
נערך ביח"מ )ישובי חבל מעון( לאור 

מתווה התשלום החדש של מועצת 
החלב. אפרים עזרא מהתאחדות 

הבקר והחלב אמר לנו בעקבות הכנס 
״באופן כללי רפתנים שייצור החלב 

להם בחודשי הקיץ מי אוקטובר 
גבוהה מהחורף, משתלם להם לייצר 

חריגות. משק שלא מוטה חריגה 
בקיץ, לא בחורף, יכול להיפגע רציני 
וכדאי לשקול לא לחרוג. באופן כללי 

כל הדוברים הדגישו כי חריגות ברמה 
גבוהה לא רצוי למשק החלב. 

גבי עדין, הציג את הכדאיות למעבר 
לשתי חלביות בחורף וחזרה לשלוש 

בקיץ. שמיל, רכז ההתארגנות של 
רפתות עוטף עזה ומארגן הכנס אמר 

לנו "הכנס היה מוצלח, קבלנו המון 
כלים לקראת תכנון הייצור לשנת 

2015. הנקודה הכי חשובה היא שאנחנו 
הולכים לייצר חלב בתנאי אי וודאות, 
דבר שמקשה על התכנון וצריך לזכור 
כי הרפתות בנגב מהוות כ-25 אחוז 

מהכנסות היישובים. אנחנו מודאגים 
מהעתיד ומקווים כי משרדי הממשלה 

ייתנו מענה הולם לצרכים שלנו". 

גולת הכותרת תהיה כנראה ההחלטה 
לגייס משאבים חיצוניים להעמדת 

אשראי התחלתי בסך 220 מיליון שקל 
לחקלאים לצורכי התרחבות.

"העצמאות תאפשר לי לגייס 
משאבים חיצוניים מבנקים ומחברות 
ביטוח, כדי לתת אשראי לחקלאים", 

אמר כהן. "נתחיל בפיילוט שבו 
נעמיד 20 מיליון שקל ונגייס מבחוץ 

200 מיליון שקל. אנשי החשבת 
הכללית באוצר בונים לי את המנגנון 

המתאים. אנחנו רואים את סדרי 
העדיפויות בצורה קצת שונה מאגף 

תקציבים, וסוף־סוף תהיה לנו לא רק 
אחריות, אלא גם סמכות לעשות מה 
שנראה לנו. פקידי האוצר לא יאמרו 

לנו מה לעשות עם הכסף".

במכתב ששיגר כהן לראשי החקלאים 
ערב חג הסוכות, הוא ציין בין השאר 

כי בתקציב 2015 החקלאים בעוטף 
עזה יקבלו תוספת של יותר מ-400 

עובדים זרים, מעל למסגרת הכללית 
שנקבעה בממשלה. לראשונה, המשרד 
גם יחלק מענקים לבתי אריזה גדולים. 

כמו כן, המשרד יקצה לחקלאי האזור 
20 מיליון שקל להשקעות בשיעורי 

תמיכה של 60%-40%. המשרד יקדם 
בנייה של פוליסת ביטוח הכנסה 
ניסיונית למשק משפחתי, כעוגן 

וביטחון תעסוקתי; יוגדלו תקציבי 
התמיכה בהשקעות; וינתנו מענקים 

להקמת מתקני התפלה בראש החלקה 
החקלאית.

בשורה 
לחקלאים

בחודש הבא יחל פרויקט 
ייחודי לחשיפת ענף 

הרפת לדור הצעיר
מטרת הפרויקט: חשיפת 

ענף הרפת לדור הצעיר 
וטיפוח ההון האנושי 

לעבודה ברפת הישראלית

להתאחדות בשיתוף עם משרד 
הקליטה והמנהל לחינוך התיישבותי 

יש פרויקט של הדרכת תלמידים 
בבתי ספר חקלאיים לצורך עידוד 

העבודה ברפת של הדור הצעיר. )דור 
ההמשך(. מדובר בתכנית שנתית של 

שלושה בתי ספר חקלאיים, כאשר 
לאורך השנה יקבלו הדרכה בנושאים 

חשובים ומגוונים ) שיפוט גופני, 
מדריכים מהחקלאית, מדריכים 

משיאון ועוד ועוד(.

הצורך בפרויקט חשוב זה נולד 
מהסיבה שבשנים האחרונות, פחות 
ופחות צעירים מעוניינים להשתלב 

בתחום החקלאות ככלל, והרפת בפרט. 
היעדים של פריקט זה, א. הכשרת 

ועידוד הדור הצעיר לעבודה בתחום 
הרפת הישראלית במסגרת פיילוט של 

מספר בתי ספר חקלאיים. ב. יצירת 
מודעות לעולם הרפת באמצעות 

הסברה למנהלי בתי הספר החקלאיים 
כי קיימת בעיה של דור המשך אשר 

דורשת התייחסות. דרוש שינוי 
תפיסתי ומערכתי על מנת לשנות 

את המצב הקיים. ג. השקעה חינוכית 
)שעות הדרכה של מיטב המדריכים 

של התאחדות מגדלי בקר( בבתי 
ספר חקלאיים ליצירת דור המשך 

ברפת הישראלית. ד. במסגרת שעות 
ההדרכה- הסברה על חשיבות המשך 
פעילות הענף כמפעל חקלאי לייצור 

מזון ואפשרויות הקידום בענף.

בתי ספר חקלאיים - עתיד הענף?

פרויקט 
דור ההמשך
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