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קוראים כותבים ומגיבים

שלום

קראתי בעיון את הכתבה עם ניר מאיר (מזכ"ל התנועה
הקיבוצית .ר.זלץ) ומעבר לכל המילים מעניין אותי איך
בדיוק תיראה תוכנית האב לחקלאות עליה הוא מדבר .הרי
הממשלה פשוט מתכחשת לחקלאות וההוכחה היא לצערי
מצב החקלאות והענף שלנו .רק השקעה מאסיבית ומדיניות
ממשלתית ברורה המעדיפה את החקלאות ,רק כך ,יש סיכוי
לחקלאים .מבלי להיכנס לפוליטיקה ,הרי שאם הממשלה
היתה משקיעה רבע ממה שהיא נותנת להתנחלויות ולישובי
יהודה ושומרון ,הרי מדובר במיליארדים ,החקלאות היתה
נראית אחרת.
נעם ריחן

שלום לכולם
שנה לא פשוטה עברה על הענף ,שנה מורכבת ,שבה עלו
לדיון השאלות הקשות ביותר ,הנוגעות ללב הענף ועתידו.
שנה שבה יצאנו להפגין ברחובות ,שנה של חששות,
מאבקים וגם תקוות 2015 .הסתיימה והפעם אנחנו
בוחרים להביט באופטימיות לשנה שהחלה .כל מי שעוסק
בענף מודע לבעיות הסובבות את הענף ,אולי האיכותי
והחזק ביותר במשק הישראלי .ענף הרפת עובר תהפוכות
ומשתנה במהירות ,לנוכח המציאות המשתנה אף היא.
לצד המודרניזציה ,הטכנולוגיה והזדקנות דור המייסדים,
ענף הרפת בישראל נחשב לאחד המובילים בעולם ,המספק
חלב באיכות הגבוהה ביתר .שנת  2016היא אולי אחת
מהשנים החשובות לענף ,שמהלכה נקבל תשובות על חלק
ניכר מהשאלות .וועדת קראוס תגיש את מסקנותיה ,שאלת
התכנון תיפתר ולעניות דעתנו הממשלה תמשיך במגמה זו.
הדיונים עם משרדי החקלאות והאוצר יגיעו לנקודת אל חזור
שבו יתברר איך ,כמה ועד מתי ,תשקיע ותתמוך המדינה
בענף ולאו דווקא באמצעות תמיכות ישירות ,אלא במציאת
פתרונות לבעיות המקשות על פיתוח ותכנון הענף כמו ,ביוב,
תמיכות בדור המשך ,פתרון לבעיית המושבים המשפחתיים
ועוד .העולם התעשייתי והחקלאי עובר שינוי הן ברמה
הגלובלית והן ברמה הארצית ,אין ספק כי הרפת הישראלית
משתנה במהירות רבה ,אך זה כנראה טיבו של העולם .רק
אם נדע להשתנות יחד עם הכלל ,להבין כי מה שהיה ,לא
יהיה עוד ונדע לשמר את הראוי והנכון ולשחרר את הניתן
לשחרור ,רק אז הענף יצליח לשמור על חוזקו וחוסנו.
ובמסגרת האופטימיות של תחילת שנה ולאחר שראינו את
מפגן הכוח של הענף ,בכנס הבקר האחרון ,הרשו לי לספר על
פרויקט דור ההמשך בכפרי הנוער החקלאיים .בתחילת השנה
נפתחה השנה השניה של הפרויקט ולראות את התלמידים
העובדים ברפת וניגשים לבגרות בענף ,פשוט מרגש ומחמם
את הלב .מומלץ לקרוא את הכתבה בגיליון זה .וכמו תמיד,
אנו מגישים לכם מגזין המביא את הכתבות ,עבודות המחקר,
התמונות והחדשות העדכניות ביותר והרלוונטיות לענף .אנו
עושים כמיטב יכולתנו להביא לכם הקוראים ,מגזין איכותי,
הסוקר את הנעשה בענף .קריאה מהנה
צוות המגזין ,מאחל לכולנו ,שנה חלבית ,מוצלחת ,טובה ומי
ייתן וממשלת ישראל תשכיל סוף סוף להבין את החשיבות
הגדולה של הענף ,הן כענף כלכלי והן כמעשה ציוני .אמן.
שלכם תמיד
עורך המגזין
ראובן זלץ
050-5518827

שלום למערכת

רציתי לברך את חנן על הכתבה המפורטת שכתב על מחלבות
הבוטיק בישראל .אכן נוסטלגיה של תקופה אחרת שבה היה
ערך מוסף למילה רפתן.
אמיר
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