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יש בי אהבה...
ההחלטה העקרונית האם 

להיות חקלאי, איננה 
קלה בתקופה זו, על אחת 
כמה וכמה כאשר מדובר 
בהחלטה האם להיות בן 

ממשיך. אלעד תמיד משתף 
אותנו בתחושות, בדאגות 

ובחששות וגם באהבה 
הגדולה לחקלאות ולרפת

להחליט האם להיות בן ממשיך איננה 
החלטה קלה בכלל, הן להורים והן 
לבן הממשיך. בימים שבהם מחירי 

המשקים הרקיעו שחקים, החקלאות 
בנסיגה כלכלית, הבחירה בלהיות 

עצמאי, ללא מסגרת שעות )לך תסביר 
לאשתך שאתה לא יכול לעזור היום 

בהרדמת הילדים(, איננה פשוטה,  
כאשר ישנן לא מעט נקודות שאינן 
עומדות לזכות החקלאות. אך מעל 
כל הנקודות הללו ניתן להרגיש את 

האהבה לחקלאות ולעבודה לצד 
ההורים והמשך דרכם. 

החלטה משותפת
גם החלטת ההורים על קיומו של דור 

המשך איננה קלה. מי יהיה זה שימשיך 
את קיומו של המשק  וידאג להם 

בערוב ימיהם? כיצד יתנהל תהליך 
הכניסה למשק, האם ישר לניהול או 

עבודה לצד ההורים? הדאגה לשאר 
הילדים ולמערכת היחסים עימם, 

שכר או חלקות רווחיות וישנן עוד 
שאלות רבות. אין ספק שקיומו של דור 

המשך בחקלאות ובענף החלב בפרט 
צריכה להיות החלטה משותפת לשני 

הצדדים והרצון להמשכיות המשק 
צריך להיות המוביל בתהליך. בעקבות 

העובדה כי למצבו של הבן הממשיך 
בחקלאות הישראלית יש פנים רבות, 

צדדים חיוביים רבים אך גם קשיים 
לא מעטים וגורמים רבים ושונים אשר 

עימם נדרשת התמודדות יומיומית, 
נולד הצורך לאגד יחדיו רפתנים 

צעירים בתחילת דרכם, לצורך תמיכה 
והנהגה משותפת.

מפגש רפתנים צעירים
בתחילת ספטמבר קיימנו מפגש 

רפתנים צעירים במשק לנדאו במושב 
רמת צבי. למפגש הגיעו מעל 40 

רפתנים צעירים מדרומה ועד צפונה 
של הארץ. לפני שהחל המפגש, ערכנו 

סיור בשתי רפתות בעמק יזרעאל 
)משק הלפרין במושב היוגב ומשק 
נוביץ' במושב מרחביה( וכשהגענו 

למשק לנדאו לא רק שסיירנו אלה גם 
נהנינו מבשר על האש, כיאה למפגש 
רפתנים. למפגש הוזמנו אביתר דותן 

מזכיר התאחדות מגדלי בקר, מאיר 
צור מזכיר תנועת המושבים, פלג 

אוריון מרכז המשק בתנועת המושבים 
ואיציק שניידר סמנכ"ל מועצת החלב

שלושת השאלות המרכזיות שנשאלו 
חברי הפאנל היו

שאלת הגדרת בן ממשיך בפי   •
הגופים הממשלתיים - הרבה 

בנים ממשיכים דואגים לעתידם 
ואי קיומה של הגדרה זו יוצר מצב 
שבו כל משפחה צריכה לפתור את 

המצב באופן עצמאי.
מענק לעובד ישראלי מטעם משרד   •
החקלאות - בנים ממשיכים אינם 
זכאים למענק זה, מענק שמטרתו 
לעודד חקלאות ישראלית.  פורום 

רפתנים צעירים רואה חשיבות 
וימשיך לקדם את שינוי תקנון 

המענק במשרד החקלאות.
ייצוג דור ההמשך בגופים   •

השונים - כלל הנציגים ציינו 

אין ספק שקיומו 
של דור המשך 

בחקלאות ובענף 
החלב בפרט צריכה 

להיות החלטה 
משותפת לשני 
הצדדים והרצון 

להמשכיות המשק 
צריך להיות המוביל 

בתהליך
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שישמחו לראות את הצעירים 
מתחילים לקחת חלק בפעילות 

הפוליטית של ענף החלב 
ובתנועת ההתיישבות.

חברי הפאנל ענו לשאלות הרפתנים 
אך בעיקר שמחו לראות חבורה 

גדולה של צעירים חדורי מוטיבציה 
ואהבה למקצוע ולהתיישבות. כלל 

חברי הפאנל קראו להמשך פעילות 
הפורום והזמינו את חברי הפורום 

להיות שותפים לחשיבה וביצוע 
רעיונות לעידוד דור ההמשך בחקלאות 

הישראלית ובענף החלב בפרט.
מפגש זה איננו הראשון והוא תוצאה 

של עשייה משותפת של חבורת  
צעירים גדולה הרוצה להביא כמה 

שיותר לשיתוף הצעירים בנעשה בענף 
החלב והנחת בעיית דור ההמשך על 

שולחן הדיונים.
זו ההזדמנות לצאת בקריאה ובהזמנה, 
לכל הצעירים שהחליטו לבחור ברפת 

כדרך חיים להצטרף למפגשים, 
בעיקר כי האוכל טעים, חבר'ה טובים 
שמדברים על פוריות וזבל בלי בושה, 

ובעיקר כי חשוב שצעירי הענף יהיו 
מעורבים בנעשה. ממפגש למפגש אני 

בהחלט מרגיש מחוזק יותר בבחירה 
שלי בחקלאות ומגלה שהקשיים שלי 
משותפים לכולם בצורה זו או אחרת 
וגם הסיבות לבחירה באורח חיים זה 

בהחלט משותפות.

מתמחים בתכנון, ייצור, הקמה והרצת מערכי שינוע, 

מסועים חלזוניים, מסועי סרט, מסועי שרשרת, 

מעלית כפות, ברזים פנאומטים, מחלקים, 

מיכלי לחץ מערכי שקילה מינון וניפוי, 

גריסה ואחסון, בתעשיית המזון - 

למכוני תערובת ומרכזי מזון

לתעשיית הכימיקלים, המחצבים, 

הטקסטיל, בתי יציקה, ועוד

אזור תעשיה קורן, מעלות, 
טל. 04-9973205, פקס. 04-9974650

 www.azltd.co.il
נשמח לעמוד לרשותכם

sales@azltd.co.il
בקרו אותנו בפייסבוק 

אפשר להשתנֵע...

מאיר צור היה נחרץ מאוד, ובמהלך 
דבריו בכנס אמר בין השאר "מדינת 

ישראל בתפיסתה, המקדשת את 
התפיסה הכלכלית ימנית האומרת 

שוק פתוח בכל תנאי, זה דבר הפוגע 
בעבודה העברית ומטיל צל כבד על 

עתיד החקלאות הישראלית. אם לא 
נדע להמשיך ולעבד את אדמתנו, 

לחלוב את פרותינו, לאן נגיע. הרי 
אם לא נשנה את המצב והכיוון, 
בקרוב מאוד גם נביא תאילנדים 
שינהגו לנו בטנקים, אמר מזכ"ל 

"לשמור על הרפת 
המשפחתית ועבודה עצמית"

אחד מיוזמי הכנס היה מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ששם 
לו למטרה, לפעול בנחישות למען המשך קיומן של הרפתות 
המשפחתיות בישראל ותמיכה בדור ההמשך. "חייבים להיות 

יצרנים ולהמשיך לעבוד בחקלאות"

מאיר צור

לשמור בכל מחיר על הרפת 
הישראלית. צור

�� �� ����....indd   37 10/27/14   3:38 PM



צעירים 
במגפיים

משק הבקר והחלב 372

ב-10/11 נקיים מפגש רפתנים 
צעירים בנושא טיפוח העדר 
ולסיום ארוחה טובה, כל מי 
שמעוניין להצטרף למפגש 

זה מתבקש לשלוח מייל עם 
פרטים מלאים למייל:

raftan.israel@gmail.com 

קריאה להצטרפות רפתנים צעירים. המפגש בספטמבר

תנועת המושבים". התכנון הינו חלק משמעותי מניהול הענף היום וכולנו ביחד 
נאלץ להיאבק בנושא זה, בכדי לשמור על ערך החקלאות בישראל, שמירת 
קרקעות, שמירת עתודת מזון לאומית,  אחזקת דונמים של קרקעות, גידול 

המספוא, כל אלה, חרוטים על דגל ההתיישבות והחקלאים. הציבור בארץ מעריך 
את החקלאים ומעוניין לראות המשכיות לענף החשוב הזה". צור הפנה אצבע 
מאשימה לממשלה ואמר "מדינת ישראל תעשה הכל בכדי לנסות ולייבא בזול 

ללא שום התחשבות בחקלאים ובעתידם. רק הממשלה שוכחת כי יש כאן עשרות 
אלפי משפחות, המתפרנסות מחקלאות ויש לזה ערך מוסף, ציוני, ישראלי, הרבה 

מעבר למספרים וכלכלה".

להשקיע בדור ההמשך
בנושא דור ההמשך, ציין צור כי "יש למי להעביר את הלפיד ויש מי שיוליך את 

החקלאות הישראלית לעתיד". 

בנושא תחום הקרקעות  והמציאות החדשה של הסכמי הקרקעות החדשים אמר 
צור "חלקת המגורים מהמנהל מאפשרת 2.5 דונם להוון ותירשם בטאבו וניתן יהיה 

לבנות 3 בתים כאשר בית אחד ניתן יהיה לפיצול - מניעת החלוקה של המשק, 
מניעת בעיות משפחתיות ושימור המשק בתוך המשפחה". השטח החקלאי בהסכם 

עם המנהל 49X4 שנים הסכם חכירה לדורות אפשר לפתח תוך מחשבה לטווח 
ארוך. הדור הצעיר צריך להיות קנאי לשמור על הקרקע בתוך האגודה - קרקע לא 

מעובדת לא תהיה מוגנת".

הרפת היא מקום עבודה לא נכס כלכלי
צור דיבר גם על הרפתות וציין כי "לנו הרפת זה מקום עבודה שאנחנו אוהבים 

ולא רק נכס כלכלי או עניין של מספרים. חייבים לשמור על כך בתוך המשפחה, 
בידיים שלנו. צריך שהדברים יהיו מסודרים, כל מי שיבוא לתנועת המושבים, 
אנחנו נסביר להורים ולכל המשפחה איך עושים את זה בצורה הנכונה ביותר. 
כמה שמטופל יותר קודם ולהישאר משפחה, תנועת המושבים תסביר ביושר 

איך וכיצד יש לארגן את ההסדר. יש לצאת מנקודת הנחה שמדינת ישראל תמיד 
תצטרך חלב מקומי ואתם הצעירים, צריכים לראות כיצד מתייעלים אם זה ספק 

מזון יותר זול ייצר מזון עצמאי ובסוף צריך לשמור על חלב מקומי לשמור על 
הקרקעות ולשמור על התכנון".
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