
העצמת הרפת המשפחתית 
פרנסה ברפתמקורות הוגיוון 

אמדורלירון ' דר

כנס מדעי הבקר

2017נובמבר 21



?מהו משק משפחתי

משק  (USDA)לפי ההגדרה של משרד החקלאות האמריקאי •

משפחתי הינו כל משק חקלאי בבעלות אנשים שיש ביניהם  

קשרי דם או נישואין

ללא התייחסות לגודל המשק•



אבל כשאנחנו מדברים על משק משפחתי אנחנו בדרך כלל  

....מדברים על משק קטן

...וגם את זה קשה להגדיר•

?  או לפי גודל הפעילות הכלכלית? האם על פי גודל השטח•

?שיווק לשוק/ צריכה עצמית : או לפי יעדי שיווק

דונם50-באירופה מרבית המשקים קטנים מ•

דונם נחשב קטן  4000ש של "בארצות הברית משק גד•

-משפחתייםמרבית המשקים החקלאיים בעולם הינם •

. 70%-באיחוד האירופי; 91%-ב"בארה: קטנים

מכלל רפתות  80%-רפתות משפחתיות מהוות כ-בישראל•

.החלב
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:בישראל

דונם60-מהמשקים במגזר המשפחתי קטנים מ48%•

:בעולם

דונם20מהמשקים החקלאיים הם בגודל של עד 83%•

המשק המשפחתי  –למרות נחיתות כלכלית לכאורה : הפלא

!בועט ומסרב לעבור מן העולם, חי



יעילות  -איישנה , כמו לעסקים קטנים בכלל, למשקים קטנים

:  לגודלמובנית שקשורה 

בגלל משקלן  , גבוהה יותר של תשומות ליחידת תוצרתעלות •

המוצרים  של התשומות הקבועות ביחס לכמות 

הקטן  העבודה כחשל מגבלות •

.  מיקוח קטן מול גורמים בשוקכח•

במיקוח על  ( כל עוד יש מכסות)החלב לא מדובר ברפת •

.  אלא בעיקר על מחירי התשומות, מחירי התוצרת

?אז מה עושים

מתארגנים כדי ליצר יתרונות לגודל.



:  התארגנויות חקלאיםסוגים של 

 החקלאים קונים  : בייצורהתארגנויות

או מעבדים את , יחד ציוד ותשומות

.  יחדהקרקע 

 אספקת  : בשירותהתארגנויות

מערכות  , שיווק, משותפת של הדרכה

...  מחשוב

 תפקידם היחיד הוא  : מיקוחארגוני

,  מ שיווקי מול עסקים אחרים"לנהל מו

בכדי לשפר את תנאי הסחר של  

החקלאים  

עיקר  –החלב באירופה בענף 

.ההתארגנויות הם ארגוני מיקוח



!חייב להיות מאורגן–ייצור החלב 

השקעות גבוהות + מוצר מתכלה 

=

(מחלבות)התעשיההיצרנים חשופים לניצול מצד 

.  מענף החלב מוסדר בקואופרטיבים57%–האירופי באיחוד 

, מתארגנים בנושאים של תחבורה ושינוע תוצרתהחקלאים 

.ובקרת איכות, עיבוד

50%במימון של עד , האירופי מסייע לארגוני חקלאיםהאיחוד 

.מהוצאות התפעול של הארגון



:  גם בישראל מאופיין ענף החלב ברמה גבוהה של התארגנות

,  (2011המוסדרת בחוק החלב , מ"חברה בע)החלב מועצת •

, מגדלי בקר לחלבהתאחדות •

.  החלב בתנועת המושביםשלחן •

.  מרכזי מזון ורפתות משותפות: ברמה המקומית•

התארגנות רפת שיתופית  -" חקלאי העמקמרכז "ב: דוגמא

רכישת  , ייצוג פוליטי, תכנון כלכלי: משפחתיתוועדת רפת 

לטיפול משותף  " העמקיםקומפוסט"הקמת, משותפתתשומות 
.מכרזים לבשר מהרפת" בקרבני ", בפסולת רפתות



?איך התארגנויות תורמות למשקים משפחתיים

:  שיפור המחיר•

ג בירקות"לק' אג75•

ג בתמרים"לק₪ 1.5•

בזיתים40%-שיפור רווחיות ב•

:הוזלת תשומות•

לשנה  ₪ 6,000-7,000הוזלת עלות התערובת ב•

במרעה

בירקות15-18%הוזלת עלות חוטי הדליה ב•



:  התארגנויותגורמי ההצלחה של 

 או ועדה חקלאית  ח"אגשלמשל )על ארגונים קיימים השענות

(  ז"המוא

מה שהחקלאים צריכים, תחומי פעילות רבים ומגוונים

 משותפים  על נכסים בעלות

 בשכר הכנסה קבועים המאפשרים העסקת עובדים מקורות

 ולא באשראיתשומות ורכישת בשיווק עיסוק

 אחרים  וחברות של חקלאים בלבד ללא גורמים עסקיים בעלות

 לפי כללים פעולה , שקיפות-לב לנושא האמוןתשומת

מראשמוגדרים 



:  גיוון מקורות הפרנסה במשק המשפחתי

יכולת  : הגמישות בפעילותשל משק משפחתי קטן הינו היתרון

למשל  , להתמקד במוצרי נישה ובפעילויות כלכליות לא שגרתיות

"מהחקלאי לצלחת"תיירות כפרית וחקלאית או שיווק ישיר 

מכירה ישירה לצרכן, צופית, יעקובובסקימשק 



....השילוב בין חקלאות ותיירות לא תמיד פשוט: אבל



:האתגרים

משמעות כלכלית מוגבלת-

כולל בשבתות ובחגים, עתירות תעסוקה לא מיומנת-

ע"תב, (דמי היוון)י"רמ: רישוי והסדרה-

איך התיירות לא מפריעה  : של יישוב כפרי" כושר נשיאה"-

?לשכנים

איך התיירות לא מפריעה  : של שטחי חקלאות" כושר נשיאה"-

?החקלאות לא מפריעה לתיירות/ לחקלאות 



השפעה של המטיילים על החקלאות

?"חוק עותומאני"-גניבת תוצרת חקלאית•

....הפצת מחלות וטרינריות, הטרדת חיות במשק•

פתיחת ברזים, סגירת שערים במרעה/ פתיחת שערים •

גניבה ופגיעה בציוד חקלאי•

חיתוך גדרות, שריפות, השלכת פסולת•

עומסים בדרכים חקלאיות•

פגיעה בפרטיות•

?מי מתחזק את שבילי המטיילים•

?מי מפנה את הפסולת•





: השפעה של החקלאות על המטיילים

-השדה החקלאי הוא מקום עבודה
!הטיול בו כרוך בסכנות

קולחיןמי שתיית , הרעלה כתוצאה מריסוסים•

תאונות למול כלים חקלאיים כבדים•

תאונות אל מול בעלי חיים במרעה•

?מי מפצה את המטייל שנפגע בשטח החקלאי–היבטים ביטוחיים •



....בדרך כלל לא ניתן לגבות תשלום עבור השימוש בשביל

התועלות הכלכליות הן בפיתוח עסקי תיירות משלימים  
לאורך השביל

מכירת תוצרת המשק, שווקי איכרים

טכנולוגיה חקלאית ייחודית  / הדגמה לגידולים מיוחדים, ביקורים במשק

מבנים חקלאיים היסטוריים ומוזיאוני מורשת חקלאית

צפרות, סיורים מודרכים, מרכזי הדרכה לטיולים רגליים ארוכים

טיולי קבוצות ועוד, פסטיבלים ואירועים כגון מרוצי אופניים
בתי ספר לרכיבה על סוסים

השכרת אופניים

מסלולי כושר

פינות ליטוף

!החקלאיתלתיירות זאת בכפוף לסינרגיה בין תכנון השבילים כל 





–גם בכל הנוגע לתיירות חקלאית ומקורות פרנסה משלימים 
!הם מפתח להצלחההתארגנות אזורית ופעולה משותפת 
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