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סיכום שנת 2014
ביולי עד דצמבר 2013 עם כניסתי לתפקיד נמנו האתגרים המובנים המרכזיים של התאחדות 

לשנת 2014 והן היו:
הוכנס  הרפת  ענף  השפכים  בנושא  טיפול  אי  בגלל  ימים  באותם  רגולציה-להזכירכם  א. 

לתקנות השפכים התעשייתיים.
לבאל[ ודא  שיאון,  החלב,  ]מועצת  ש"ח  מיליון   1.2 של  משמעותית  בהכנסות  ירידה  ב. 

ירידה בהכנסות  גידול בהוצאות ריאלי כל שנה מול  ניתוח כלכלי המצביע על  ובעיקר 
ומצב הפסדי להתאחדות בשנים הבאות. 

המשך המאבק מול משרד האוצר על שמירת התכנון. ג.  
התייעלות ארגונית במסגרת התאחדות.  ד. 

אישור התקצוב והתוכניות
הנהלה ומועצת התאחדות אישרו את התוכניות והתקציב שבמרכזן היו פעולות משמעתיות ביותר:

בדיקת היתכנות למסחור בידע. א. 
הקמת מחלקת פרויקטים ]רגולציה, שיתופי פעולה, קשרי חוץ[. ב. 

עיבוי כוח אדם מקצועי בניהול התאחדות ]במחלקת ספר העדר ובמערכת הכספית[. ג. 
טיפול נקודתי בדור המשך. ד. 

הרפת  ענף  החרגת  המשך  הרגולציה,  בתחום  טובות  בשורות  איתו  מביא  השנה  סיכום 
נקודתי  טיפול  כולל  שונים  בתחומים  השו"ט  עם  מתקנות  הסדרות  שפכים,  מתקנות 
ברפתנים שטופלו ע"י הפיצו"ח, הגדלת עובדים זרים ע"פ צרכים נקודתיים, תקנות צער בעל 
ועדות  בכל  מוקדמת  ובהכנה  משמעותית  השתתפות  הקיימת,  למציאות  מותאמות  חיים 
הכנסת ובצוותי העבודה של הנושאים השונים כגון מועצת המים,תקנות שותפויות מוסכם 

על רוב הענף ועוד.

נוצרו הכנסות חדשות
לאחר שנה וחצי מתחילת הסכם הסומאטיים הצלחנו להניע את הפרויקט והכנסות חדשות 
"דור המשך" בבתי הספר החקלאים אותו מובילים מחלקת הדרכה  כנ"ל בפרויקט  נוצרו, 
התבטא  התכנון  על  בשמירה  המאבק  ומחויבות.  במקצועיות  התאחדות  של  והפרויקטים 
השנה בהסכם יבוא חדש שנחתם מול האוצר ובו זכינו למענק של 65 מיליון ₪ ובימים אלו 
מתגבש קול הקורא למענקים ברפתות במגוון רחב מאוד של נושאים ובעיקר בהבנת האוצר 
"שיטת זבנג וגמרנו" עברה "מהעולם". ניסיון נוסף של האוצר להתחיל בביטול התכנון בענף 
הצאן נעצר בהובלתנו, ראוי לציון ששני משברי הענק הללו נפתרו במשא ומתן ובדיאלוג 

שקט ולא במלחמות רחוב וקרבות בתקשורת, קוראים לזה דרך ארץ.
הן  הבאה  לשנה  והתוכניות  התקציבים  והצגת  לתפקידו  נכנס  חשב/כלכלן  גבע  אור  שחר 
תוצאה של חריש עמוק במבנה התאחדות הארגוני והפיננסי והוא יוביל את צוות התייעלות 
להמליץ  ותפקידו  ומועצת התאחדות  הנהלת  ב-2015 עם חברי  הארגונית של התאחדות 
על פעולות ארגוניות משמעתיות לקראת תקציב 2016, מילה טובה ליהודה קליין המסור 

מהחקלאית התומך בנו ותורם לנו מניסיונו רבות.

דגש על דור ההמשך
ותמכנו  דחפנו  החקלאים,  הספר  הביתי  דרך  חדש  אדם  כוח  לבניית  מעבר  המשך,  בדור 
בהקמת פורום הרפתנים הצעירים ואנו מלווים ועוזרים בכל דרך כדי להרחיב את המעגל גם 
למשק השיתופי. בשנה הקרובה נגביר את האיתור הנקודתי של צעירים לעתודת התאחדות 

והענף בכלל ובתמיכה בהם בלימודים.
סיכומי המחלקות של 2014 ותוכנית 2015 יפורסמו במצגות באתר התאחדות.

דרוש מועמד
אנחנו עדיין מחפשים ומנסים לאתר מועמד ראוי ומקצועי, לעיבוי ושדרוג מחלקת ספר העדר, 
כך גם כל נושא המסחור בידע ממשיך להבחן אך מחסור חוסר בכוח אדם ומשימות רבות של 
המחלקות השונות מקשות על ההתקדמות, אני תקווה כי בשנה הקרובה, הנושא ייפתר לשביעות 

רצון כולנו. שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אינם אפשריים בגלל היותנו גוף פרטי.

אישור התקנון, גולת הכותרת
גולת הכותרת של ההתאחדות בשנת 2014 היא ללא ספק אישור תקנון התאחדות חדש 
באסיפה הכללית. בתהליך מובנה נכנסו שינויים משמעותיים ביותר ובאופן מיוחד בתהליך 
קבלת החלטות האסטרטגיות של הענף ,אחרי שנים של קרבות מגזריים ניתן איזון אמיתי 
"רכז  על העמדת  כולל הסכמה הלא קשורה בתקנון  ומשפחתי  בין המגזר השיתופי  והגון 
התארגנות מושבית" ופה המקום לברך את זיו מטלון על הסכמתו להצטרף להובלת הענף 

ואנו מצפים לשיתוף פעולה הדוק ומקצועי בהצלחה!

רק ביחד נצליח
לצד כל הישגים שלנו, יש מיעוט הרוצה לפגוע בענף ובי באופן אישי. אנשים אלו מנסים 
בכל דרך וללא גבולות ומעצורים לפגוע בהתאחדות וכל זה בניסיון לפגוע בי אישית. חברים 
יקרים אני אוהב מאוד את התפקיד, פועל בניקיון כפיים וביושר מקצועי ובוקר בוקר אני קם 
גאה לנהל את התאחדות ומרגיש שליחות אמת ועשייתי היא למען הענף כולו כולל אותו 
מיעוט הרודף אותי ונהנה רבות מעשייה זו. אני שב וקורא לכולם, להפסיק את הרדיפות 
עם  אדם  בני  כולנו  הרי  הסכמות,  אי  יש  אם  גם  ובפועלה.  בהתאחדות  לתמוך  האישיות, 
משפחות וחברים ונמצאים בענף נפלא. בואו ונשמור על הגינות ונפעל ביחד למען המשך 
קידום הענף אותו כולנו אוהבים. ושוב, כל ההישגים, לא היו יכולים להיות ללא תמיכתכם 
וללא אהבת הענף עליו פרנסתנו. אני בטוח כי שנת 2015 תהיה שנה טובה ויחד, כולנו, נפעל 

למען קידום ענף הרפת בישראל.
בהנהלה  אישורם  עם  התאחדות  באתר  יוצגו  התאחדות  ותקציב  העבודה  תכנית 

ובמועצת התאחדות.
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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר
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