המסייר בתקופה זו ברפתות יבחין בנקל
בתנופת הבניה וחידוש הרפתות בכל
הארץ .אחרי חמש שנים של התמודדות
עם הביורוקרטיה של הרפורמה ,הגיעה
עת הבצוע והשנה נכנסות עשרות רפתות
שיתופיות לתהליך התאמה ושידרוג של
שיכון הפרות ,מכוני החליבה ,מרכזי המזון
והטיפול המורכב בנושאי איכות הסביבה.
השנה הקרובה תהיה שנת הרפת המשפחתית הקטנה ,בה
יפעילו אמצעים שונים לעודד אותה לקבל החלטות
אסטרטגיות קשות ולהצטרף למעגל החברים שקושרים
את גורלם ברפת ,לתקופה ארוכה.
לא קל הדבר לאף אחד מאתנו :ההשקעות גדולות ויקרות
מנשוא ,חוסר הודאות גדול מאוד ,האם נחזיר את החובות
שלקחנו לבצוע ההשקעות ,מה יהיה על משטר המכסות
והתכנון ,האם היבוא יפתח ועוד  .גם בצד המקצועי יש
צורך לקבל החלטות של פעם בדור ,שגיאות שנעשה
עכשיו יהיה קשה לתקן בהמשך והדילמות גדולות.
התאמת הרפתות והשתתפות הממשלה בהשקעות ,יש בהן
כדי לשפר את יעילות הייצור ,אך מנגד יש הכבדה גדולה
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של השקעות אדירות באיכות הסביבה וכלל לא ברור האם
סיימנו את בצוע הצרכים או שמא יבואו השלטונות עם
דרישות חדשות ויקרות.
בעוד שנים אחדות נעמוד עם רפת ישראלית חדשה
ומודרנית  -אחת הטובות בעולם ,מצוידת במיטב
הטכנולוגיות החדשניות ,עם מנהלים ועובדים מקצועיים
מיומנים .רפת זו תהיה בעלת פוטנציאל עצום לצמיחה
ולגידול.
בצד התעשייתי של הענף ,מתרחשת מהפכה דומה עם
בניית מחלבות חדשות באחיהוד ובאלון תבור ,תהליך
התייעלות מרשים של כל המחלבות והערכות כללית
לרגיעה בטחונית.
עוד יבואו ימים ,האקלים הפוליטי ישתפר והשקט יחזור
לאזורנו ,או אז תגיע גם הצמיחה ואתה הגידול בביקושים,
בייצור  ,בעשייה ובהחזר החובות הרבים שלקחנו.
הרבה סימני שאלה ,הרבה חרדות קיומיות ולא נותר לנו
אלא לקוות ולייחל שהתסריט האופטימי ,הוא הוא
שיתגשם.
יוסי ס ל ו ל
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