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 .1התארגנויות הרפת המושבית
במהלך השבועות האחרונים בוצעה התקדמות משמעותית בהקמת התארגנויות הרפת המושבית -
בעמק יזרעאל בהובלת טוטי בלוך ובמבטחים בהובלת ליאל דוידיאן.
ההתאחדות מעמידה משאבים בסיסיים לטובת העניין בתקציב  .2016מרכז חקלאי העמק בראשות
איתם ברגר שותף למהלך בצפון וההתארגנות האזורית ביח"מ בראשות שמיל בלברמן תלווה את
המהלך בדרום; בסיור ברפתות באזורים הללו השבוע ,ניתן האור הירוק ליישום בפועל.
זיו מטלון ,רכז התארגנות הרפת המושבית ,ירכז ויתאם ,והמטרה היא להוביל לדוח כלכלי מרוכז
ראשון של ההתארגנויות במהלך  ,2016מעבר לפעולות משותפות בידע מקצועי ולרכישות משותפות.
בימים אלו קיים מאמץ מקצועי של ההתאחדות באזורים אלו להצטרפות לספר העדר ולביקורת
החלב ,ולהצטרפות לנעה ,כולל הדרכה בנושאים שונים; את הליווי והפרויקט מוביל דוד בן עוזיאל.
במהלך  2015הצטרפו  23רפתנים נוספים והמטרה ב ,2016-עם הקמת ההתארגנויות בפועל ובשיתוף
פעולה עמן ,להגיע לרפתנים נוספים.
התארגנויות חזקות הן בסיס להצלחות כלכליות ,עסקיות ומקצועיות ,ובניית שותפויות אלו היא
מטרת על לביסוס המשק המשפחתי.
 .2פרויקט הערבה
לאחר חצי שנה של פרויקט בפועל המובל על ידי חברת פרוג'קט בר בליווי צמוד של אמנון מליחי,
הוצגו תוצאות החציון הראשון של הפרויקט.
מסקנות התוצאות הן שיפור ברווחיות האזורית :מכירות בשר משותפות ,רכישות משותפות,
התייעלות ניהולית ומקצועית ושיפור מיידי בתוצאות איכות חלב וספציפית בסומטים הביאו לכך.
הוצגו מטרות הפרויקט לשנת  ;2016בצד הרצון לשיפור בתוצאות הכלכליות בכלל וברווחיות בפרט
יתרכזו מאמצים נוספים לבחינת כל נושא ההזנה (עלויות ,יעילות ,מו"פ).
מכאן תודתנו לחברי קיבוץ לוטן ,מארחי האירוע השבוע ,ולמנהלי הרפתות ולמרכזי המשק של
קיבוצי הערבה על השותפות ועל ההשתתפות בפרויקט ייחודי זה ,ולמחלבת יטבתה ולרם סרוגו
המנכ"ל על התמיכה ועל הדחיפה הבלתי פוסקת להצלחת הפרויקט.
עידית גרפונקל מנהלת ערדום הדגישה בדברי הסיכום את החיבור ואת המחויבות של הארגון האזורי
לחיבור מלא של כל הגורמים ולהמשך התמיכה הכספית בתהליך.
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 .3דור המשך ועובדים זרים
בסיורים ובכנסים השבוע במרחבים ובערבה עלו נושאי דור ההמשך והעובדים הזרים כמעט כמקשה
אחת.
נעשו פעולות מוצלחות מאוד בנושא דור ההמשך :תמיכה על ידי מלגות ללימודים לרפתנים ולעתודה
המקצועית של ההתאחדות ,תמיכה בלימודים של מנהלי רפתות בפקולטה לחקלאות ובלימודי
התעודה ברופין ופתיחת מסלול לתואר ראשון בבית ברל ,פרויקט רפתנים צעירים בבתי הספר
החקלאיים (בימים אלו מתחילה השנה השנייה) ,הקמת פורום דור המשך במגזר המשפחתי והשנה
בחיבור המגזר השיתופי לפורום; ובסופו של יום  -האינפורמציה שהוצגה בכנס בירושלים על 113
בנים ממשיכים במגזר המשפחתי שהצטרפו או חזרו במהלך השנים .2015-2014
הבעיה המשמעותית יותר קיימת במגזר השיתופי ובשנה הקרובה ,ולאחר סיכום עם ניר מאיר מזכ"ל
התק"צ ,יתחיל מהלך בעניין זה.
קיימות אמירות כגון :העמדת מכסה לבן ממשיך וכו' יכולה לקדם; לצערי הרב אין שום סיכוי בעניין
לאחר הניסיון הקודם מלפני מספר שנים ,ולאחר לא מעט אמירות לקדם את הרחבת העסקתם של
העובדים הזרים ברפתות .צריך לציין שקיימת מחלוקת בתוך הענף :מצד אחד מצדדים במהלך ומצד
שני יש מתנגדים חריפים מאוד לקידום העניין ,ולכן בשנה הקרובה ננהל דיון במועצה בנושא זה
ונבנה עמדה של ההתאחדות בעניין.
בימים אלו נערכים דיונים בנושא בפרט ובתכניות העבודה והתקציב של ההתאחדות לקראת 2016
וכל רעיון ומחשבה חדשים בנושא ,אתם מוזמנים להעביר לענבל בהתאחדות או לפנות אליי ישירות.
 .4תכנון  - 2016עדכון
מועצת החלב פרסמה את מדיניות התשלום ואת הרצועות המוסכמות.
גובה תוספת המכסה המתבקשת והחלוקה ליצרנים קיימים וחדשים עדיין במחלוקת.
מתנהלים דיונים ענייניים ויש צורך בסבלנות ובאורך רוח ולהימנע מאמירות מיותרות באמצעי
המדיה.
החלו דיונים באופן החלוקה של המכסה; בשלב זה קיימת הערכה לסגירת הנושא עוד השבוע,
ובימים הקרובים היא תוצג על ידי מועצת החלב ואנו נחזור ונעדכן.
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