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אביתר דותן
מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר

דברים
בשם

אומרם

ביומן הקודם תחת הכותרת בואכה 2020 
כיוונתי את הציפיות שלנו להסכם חדש, 

הימים והחודשים הקרובים יגידו עם 
הצלחנו לדייק בתפיסותינו.

סיכומי 2016 והרבעון הראשון המסתמן 
של 2017  מצביעים על לא מעט אתגרים 
העומדים בפנינו. אך באותה נשימה ניתן 

להזכיר ולדבר על כיוונים חיובים כמו גידול 
בביקושי חלב, הגדלת מכסות, השקעות 

בפיתוח הענף, שיפור בתוצאות באזורים 
שונים ועוד.לצד ההתפתחות וההישגים 

אנו מסכמים שנתיים של פרויקט 
הערבה בהצלחה רבה ועליה ברווחיות. 
סיכום פעילות של שלוש שנים של קרן 
הסומאטיים עם טיפול ב-300 רפתות 

עם שיפור תמידי בתוצאות. פרויקט בתי 
הספר החקלאים הנכנס לשנתו השלישית 

כשבמהלך הפרויקט הוכשרו 220 תלמידים 
המובילים את הרפתות במסגרת בתי 

הספר החקלאיים. פרויקטים רוחביים 
אלו הפרוסים על פני מספר שנים מביאים 

תוצאות מוכחות ולא דיבורים, פעולות אלו 
מסמלות את כוחו של הענף ויכולותיו. 

האתגרים שלפנינו
בתקופה הקרובה עומד בפנינו האתגר 

הענק של שמירת המשק המשפחתי, זה 
אתגר חשוב וחיוני לענף שלנו ואנחנו נפעל 

ללא ליאות בכדי לייצר כלים ופתרונות 
למשק המשפחתי. בשנה הקרובה נפעיל 
פרויקט כדוגמת פרויקט הערבה באזור 

מרחבים, במהלך החודש הקרוב הוא 
יוגדר ואז ייצא לדרך ויובל ע"י התארגנות 
האזורית המוקמת בחודשיים האחרונים. 

בהתאחדות נערכים לבניית מערכת 
מרכזית המבוססת על ספר העדר ויתר 

הממשקים הקיימים. בשנה הקרובה נחלק 
שמונה מלגות לרפתני דור המשך ללימודי 
בעלי חיים במסגרת הפקולטה לחקלאות 

ברחובות. אנו פועלים בשיתוף מועצת 
החלב בבניית מסגרת ללימודי הרפת 

במרכזי לימוד שונים, ועדיין בודקים את 
האפשרות להבראת מסגרת הלימודים 

ברופין ובאופציה  ליצירת אפשרות 
ללימודי תואר ראשון והתאמת מערכת 
הלימודים למציאות הקיימת היום בענף 

החלב כדי למשוך סטודנטים ללמוד 
ולהצטרף לענף.

תקנות שפכים תעשייתיים 
זה נושא המעסיק אותנו מספר שנים תחת 

החרגה ברורה של הענף עד סוף 2019.

ולכן אני פונה אליכם הרפתנים, אנא לבדוק 
כל קנס ובמקרה הצורך לפנות לבדיקה 

אלינו. הפיילוטים הושלמו ובהחלט קיימים 
מספר פתרונות טובים לרפתות כולן. ישנם 

פתרונות נוספים, המלצתי החד משמעית 
היא, אנא לא למהר עם ההחלטה ולקבל 

החלטה אך ורק אחרי בדיקה של תוצאות 
המים היוצאים ממכון החליבה בלבד והבנה 

של הקנס המיועד עם סיום החרגה ולבצע 
חישוב כלכלי האם ההשקעה משתלמת. 

לצורך כך ניתן לפנות להתאחדות לקבלת 
עזרה. בנוסף נפתחה קרן המענקים של 
מרכז השקעות בגובה של 18 מיליון ₪ 

סכום נמוך יחסית לפתרון כולל של הענף 
ולכן נפנינו לקרן הניקיון של המשרד 

לאיכות הסביבה, קרן רשות המים וקרן 
הקיימת לישראל ובחודשים הקרובים נקבל 

תשובות בעניין זה.

מיתוג הענף
בהסכם לוקר בעניין היבוא הועמד 

תקציב בגובה 3.2 מיליון ₪ לטובת מיתוג 
חלב ישראלי למשך ארבע שנים. לפני 

ארבעה חודשים החל הקמפיין באתרים 
]מאקו,ynet,וואלה[ ובו התרכזנו בעולם 

הערכים של הרפת הישראלית והובילו 
אותו רפתני דור המשך שלנו. הצלחת 

הקמפיין עצומה והוא זכה לעצימות 
וזכירות גבוהה מאוד בציבור, בימים אלו 
אנו עסוקים בשלב הבא של הקמפיינים 
ומאפייניו. תודות לאלו המשתפים את 

הכתבות ונתוני התגובות והמשתתפים. 
בקמפיין הבא תידרש מאנשי הענף 

מעורבות  גדולה ומשמעותית כדי להרחיב 
את המסרים שלנו כדי לחזק את החזון 

שלנו לעתיד הענף ובעיקרו שמירת התכנון 
בענף. 

בברכת חג שמח וכשר לכולנו.
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