
צעירים 
במגפיים

משק הבקר והחלב 374

מפגש פורום צעירים

עוד מפגש רפתנים 
צעירים התקיים והפעם 

התארחנו במרכז מזון כפר 
ויתקין ובכפר הרוא"ה. 
שר החקלאות שהגיע 

למפגש, דיבר בכנות על 
מצב הענף ושלח מסר 

"תהיו מאוחדים"

ביום שלישי ה-20/1 התקיים מפגש 
מעניין מאוד שהחל במרכז מזון כפר 

ויתקין בסיור מודרך של מיגל יופה 
מנהל המרמ"ז. מיגל הציג בפנינו את 

אופן התנהלות המרמ"ז מהניהול ועד 
הפרה וכמובן ענה לשאלות בשמחה. 

לאחר מכן שמענו הרצאה בנושא 
תחום ההזנה של גבי עדין אשר 

השווה בין מרמ"ז חיצוני לבין פרטי, 
הרצאה בהחלט מעניינת ומעוררת 
מחשבה! בחלקו השני של המפגש 

התאספנו בבית העם של מושב כפר 
הרוא"ה לאירוח ושיח עם ראשי 

הענף. על האירוח שאורגן ע"י שאול 
ויגאל מכפר הרוא"ה ואי אפשר שלא 
לציין את ההנאה מהגבינות של משק 

יעקובס. ראשי הענף כללו את: אביתר 
מזכיר ההתאחדות, מיכל מנכ"לית 

מועצת החלב, איציק סמנכ"ל מועצת 

החלב ופלג אוריון מרכז המשק 
בתנועת המושבים. 

מיכל קראוס ברכה את הפורום ואף 
אמרה כי זה הפורום המרגש ביותר 
להיות נוכח בו, מיכל ציינה וברכה 

את נציגי רפת מגדל עוז וגן שמואל, 
שאף טרחו והגיעו לפורום הצעירים 

ודור ההמשך, מתוך תקווה שעוד 
רפתות קיבוציות יצטרפו לפורום 

ויביאו את דעתם ורעיונותיהם 
לפורום החשוב. מנכ"לית מועצת 

החלב התייחסה לוועדת קראוס 
ואמרה "לקראת סיום מתווה לוקר 

ב', הגתה המועצה והקימה את וועדת 
קראוס - תפקיד הוועדה בניית מודל 

נכון למשק החלב בישראל".

חשש מביטול התכנון בענף
קראוס דיברה על החשש בקרב ראשי 
הענף הוא שעם סיום מתווה לוקר ב' 

ינסו נערי האוצר לבטל את התכנון 
בענף החלב. אין בארץ הסדרה של 
אף ענף חקלאי, למעט ענף הלול. 

יחד עם הבחירות המתקרבות והדיון 
בנושא יוקר המחייה , יביא קרוב 

לוודאי לחיפוש אחר האשמים ביוקר 
המחייה ולכן יגיעו אל יצרני החלב, 
אנחנו המגדלים. המטרה: לנצל את 

יתרון ההסדרה שקיימת בענף הרפת 
ולהביא אל האוצר תוכניות מפורטות, 

המטרה: לנצל את
יתרון ההסדרה 

שקיימת בענף הרפת
ולהביא אל האוצר 
תוכניות מפורטות

צביקה כהן מ"מ מנכ"ל משרד החקלאות
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בדרך של "שולחנות עגולים", בחשיבה 
משותפת של הענף על כל שלוחותיו, 

לייצר מדיניות, לקבוע אג'נדה כלכלית, 
אקדמאית וחברתית. להיות מאוחדים 

ומובילים ולהקדים תרופה למכה. 
על המגדלים להוציא לפועל ולשלב 

בין ערכי החקלאות הישראלית, 
ציונות, שמירה על קרקעות, עצמאות 

באספקת המזון, אידיאולוגיה ויחד עם 
זאת יש לשמור על יכולת ההשתכרות 

של "מפעל" הרפת.

לסיום קראה מיכל קראוס, 
להצטרפות של הדור הצעיר לדיוני 

הוועדה ולהשתתפות פעילה בקבלת 
ההחלטות, זה הפורום שייקבע את 

עתיד הענף ל-20 השנים הבאות לכן 
חשוב כל כך להיערך אליו מראש 

ובכוחות משותפים. בפורום התקיים 
שיח והשאלות מקרב הרפתנים 

הצעירים, לא השתנו הרבה, מהשיח 
הקודם. עדיין הנושאים הבוערים הם 
נציגות דור המשך, בן ממשיך, עתיד 

הרפתות הקטנות וחלוקת מכסות 
נוספות ניכרת דאגה גדולה לעתיד 

ענף החלב ולקושי הצעירים להיכנס 
באופן מלא לענף. בחלקו האחרון 
והמהותי ביותר של היום התקיים 

מפגש עם שר החקלאות יאיר שמיר 

וצביקה כהן מנכ"ל המשרד ואורי 
צוק בר המתכנן במשרד החקלאות 

ובהחלט מהוותיקים במשרד. שר 
החקלאות דיבר בכנות ולא ניסה 

להתחנף, תהיו מאוחדים, הוא אמר. 
הנקודות אליהם התייחס השר

• אחר 	 שמישהו  תחכו  ואל  תיזמו 
יימצא לכם את הפתרונות

• אל תסמכו על הממשלה 	
• נוספת 	 פרנסה  על  לחשוב  מציע 

המשאבים  על  הנשענת  הרפת  לצד 
הקיימים

• שר החקלאות היוצא - מברך על ענף 	
החלב בארץ, על היכולות שלו ומביע 

תמיכה גדולה ובטחון בענף.

אין ספק שהצרכן הישראלי ימשיך 
לתעדף תוצרת מקומית. הייבוא ינגוס 

אך קרוב לוודאי שרק בשוליים. שר 
החקלאות הביע תקווה, שמחליפו 

בתפקיד, יידע להקים מנגנון שמסוגל 
לתת הלוואות לרפתנים ממול 
ערבויות של משרד החקלאות, 

באמצעות הכסף שנמצא בקנט ולתת 
לחקלאים הלוואות בתנאים מצוינים. 

לסיום אנחנו רוצים להודות לכל מי 
שהגיע ונתן מזמנו, המון תודות לכל 

המארחים והמתארחים במפגש.

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...

חברת ע.צ תעשיות מתכת שתולה בע"מ 
מאחלים חג פסח שמח וכשר

מפגש "פורום רפתנים צעירים"

יערך ב-26.03.15

על האש חגיגי!
לפרטים והרשמה

אלעד תמיר: 054-4850858
raftan.israel@gmail.com
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