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יורם סהר, הוא מה שניתן לכנות בקלות, חקלאי בן חקלאי, 
החי ונושם את ריח הרפת והאדמה. יורם הוא מהזן ההולך 

ונעלם המאמין בעבודת כפיים, אוהב באמת את עבודתו 
ודואג לעתיד הרפת והענף כולו. דור שני לרפתנים במושב 

אמץ, אגודה שיתופית, בן להורים שהגיעו בשנת 49 מהונגריה 
שעזבו את קבוצת גבע והצטרפו להקמת המושב החדש בעמק 
חפר. יורם אלמן, שגידל שני ילדים, תומר בן 26, הבן הממשיך 

שלמד הנדסת רפת ברופין ומסגר במקצועו וכעת גר במושב. 
והבת ערגה 24 חיה בפרדס חנה. עד כאן אם תרצו, סיפור די 

פשוט על משפחה חקלאית ורפת אחת מטופחת. אך כאן נכנס 
טוויסט רומנטי לעלילה, או יותר נכון, צופי, אמנית פסיפס 
וקרמיקה מרעננה. יורם וצופי נפגשו לפני 7 שנים ומאז לא 

נפרדו. לאחר תקופת היכרות קצרה, עברה צופי למושב ומאז 
הם ביחד. אהבה מאוחרת, נטולת אשליות, אהבה פשוטה של 

שני אנשים, ספק שונים, ספק דומים והחלטה אחת אמיצה 
לקשור את עתידם ביחד. מיד לאחר שצופי עברה למושב בנה 

לה יורם סטודיו קסום בחצר ביתו שבו היא מלמדת כמעט מדי 
יום, פסיפס וקרמיקה. צופי אף מוכרת חומרים לבתי סטודיו 
אחרים. לפני כמה שנים הציע יורם לצופי לעבור קורס גבנות 
ומאז היא נכנסה חזק לתחום או כמו שהיא מיטיבה להגדיר 
״עם המושב היה לי שוק ועם הגבינות זו היתה אהבה ממבט 

ראשון, אני אוהבת מה שנוצר מהגבינות התהליך אמנם 
מייגע אבל התוצאה נהדרת״. צופי מכינה גבינות מסוגים 

שונים ומוכרת אותן בעיקר באזור המושב ולחנויות נבחרות 
ובחצר ביתם, הוקמה מחלבת גבינות קטנה. מטעימה שערכנו, 

הגבינות של צופי הן תאווה לחיך. 

תשמע מה שקרה עם 
הצאן מאוד מדאיג 

אותנו. אבל זו יריית 
פתיחה שיכולה 

להגיע גם אלינו, אין 
לי ספק בזה

מיד בכניסה לרחבת הרפת של 
משפחת סהר במושב אמץ, רואים 
את עבודות הפסיפס הנהדרות • 
לא לחינם נחשבת הרפת לאחת 
מהרפתות התיירותיות השוות 
והיפות בארץ • לצד הניקיון, 

התחזוקה, הסביבה הירוקה 
והאסתטיקה, אפשר למצוא כמובן 

את עבודות הפסיפס הצבעוניות 
והפסלים היפים הפזורים בכל עבר • 
זה הסיפור על רפת בוטיק קטנה ועל 

אהבה גדולה, בין יורם לצופי •

הסיפור על רפת בוטיק קטנה
ואהבה גדולה

ראובן זלץ
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פיתרון לבעיית צינון הרפתות
הקיץ הנוכחי הוא מהקשים שידענו ומטבע הדברים, 
החום והלחות משפיעים גם על ענף החקלאות בכלל 

וענף החלב בפרט.

אז איך אתם עוברים את הקיץ הזה?
״אין ספק שהקיץ שבר שיאים וזה דורש מאיתנו מחשבות 

נוספות לגבי קירור הפרות עקב ירידה חזקה בתנובות חלב. 
בקיץ אנחנו מצננים את הפרות 5 פעמים ביום ואתה צריך 

להבין כי יש ירידה ממוצעת של כ-4 ליטר לפרה בחודשי 

מקררים את הפרות 5 פעמים בקיץ

מתמחים בתכנון, ייצור, הקמה והרצת מערכי שינוע, 
מסועים חלזוניים, מסועי סרט, מסועי שרשרת, 

מעלית כפות, ברזים פנאומטים, מחלקים, 
מיכלי לחץ מערכי שקילה מינון וניפוי, 

גריסה ואחסון, בתעשיית המזון - 
למכוני תערובת ומרכזי מזון

לתעשיית הכימיקלים, המחצבים, 
הטקסטיל, בתי יציקה, ועוד

אזור תעשיה קורן, מעלות, 
טל. 04-9973205, פקס. 04-9974650

 www.azltd.co.il
נשמח לעמוד לרשותכם

sales@azltd.co.il
בקרו אותנו בפייסבוק 

אפשר להשתנֵע...

חברת ע.צ תעשיות מתכת שתולה בע"מ 
מאחלים חג שמח ושנה טובה

������ �� ��� ����� ���� ����� �����.indd   31 9/3/15   8:04 PM



סיור ברפתות

]32[

משק הבקר והחלב 377

הקיץ הנוכחיים. אן לי ספק כי בעיית החום חייבת להיות אחד 
מהנושאים העיקריים לטיפול בעתיד הקרוב. צריך כנראה 

להיכנס לעניין של מחקר ובדיקות איך לצנן בסככות עצמן 
ולהוריד את הטמפרטורה בסככות. כל הגורמים בענף חייבים 

להירתם לנושא כי זה לא הולך להיות טוב יותר, נהפוך הוא. 
בעיה נוספת היא אחוזי הלחות ובכל אזור המצב שונה, עומסי 
חום באיזור הם מהגבוהים בארץ, עקב הלחות. חייבים לעודד 

חוקרים וגופים לחקור את הנושא״.

האם שיטות הצינון הקיימות הן הנכונות? אולי לבחון שיטות 
נוספות מארצות אחרות

יש להשקיע בנושא משאבים רבים, מזג האויר רק נהיה 
יותר חם.

האם אתה חושש מתקדים ביטול המכסות בצאן?
יורם ״בוודאי, תשמע מה שקרה עם הצאן מאוד מדאיג אותנו. 
אבל זו יריית פתיחה שיכולה להגיע גם אלינו, אין לי ספק בזה. 

ואם לא נגן עליהם אז מחר זה יגיע אלינו. חייבים להיאבק 
איתם ולמענם שבסופו של דבר משפיע עלינו. לנו זה ברור 

שמה מכריזים עליהם בסוף זה יגיע גם אלינו. חייבים להתכונן 
לכל תרחיש, ההתאחדות צריכה לצאת גם למאבקים גלויים 

וגם למאבקים לא גלויים. לפעול לשימור ההסכמים והמכסות 
ולא להירדם בשמירה. אנשים אולי לא מבינים, אבל ביטול 

המכסות לא יגרום לצרכן לקבל חלב זול יותר. כל ענף החקלאות 
במצב קשה, המאבק הוא בין הקרטלים לבין החקלאים ועתיד 

החקלאות. לצערי זה לא מעניין את הממשלה".

דור ההמשך
"תראה לגבי דור ההמשך הנושא מורכב, לצערי הדור הצעיר 

לא רוצה לעבוד קשה. הכל עניין של חינוך ויש בעיה אמיתית, 

מדיניות אספקת חלב למחלבות הקטנות 
לאור ירידת ייצור החלב עקב עומס חום כבד החל 

מתחילת חודש אוגוסט הומלץ למחלבות שהן ראשי 
אשכולות להקצות חלב בקר כדלקמן:

א.  מחלבות שרכשו עד 80,000 ליטר לחודש 
)ממוצע לחודשים ינואר-יולי 2015( - אין 

להוריד חלב.
מחלבות שרכשו מעל 80,000 ליטר לחודש  ב.  

)ממוצע לחודשים ינואר-יולי 2015( - ניתן 
להוריד עד 5% חלב.

מחלבת בוטיק. יורם סהר.

מועצת החלב "ירידה בתנובת החלב"
גל החום החריג בחודש אוגוסט מתווסף למספר גלי 

חום בחודש האחרון, משפיע על תנובת החלב של 
הפרות, ומביא לירידה של עד 5 ליטר בממוצע לפרה 

נחלבת )13%(
במועצת החלב מבקשים כי ימשך ממשק מוגבר של 
צינון הפרות בכדי להקל עליהן את עומס החום וכן 

לבחון דחיית יציאת פרות עד תחילת חודש ספטמבר. 
כפי שכבר דווח המחלבות נערכות ומבצעות התאמות 
בתוכניות הייצור כך שלא יורגש מחסור במוצרי יסוד. 

צפויה ירידה בזמינות של מספר מוצרים. מועצת החלב 
ממשיכה בתהליך של ויסות החלב בין המחלבות. 

������ �� ��� ����� ���� ����� �����.indd   32 9/3/15   8:04 PM



]33[

אני מזמן לא מאמין בסיפור הזה, שלא מרוויחים ברפת בגלל 
זה הצעירים לא באים. גם בקיבוצים אין דור המשך, החבר׳ה 

הצעירים הולכים ללמוד ורובם בעצם עוזבים את המשק. 
לצערי כיום להיות חקלאי זה לא מושך את הצעירים. הכל 
מתחיל במדיניות ממשלתית. אחד מהפתרונות זה עידוד 

החינוך לעבודת כפיים ועבודה חקלאית אבל אני לא רואה את 
זה קורה". 

העתיד של המשק שלך?
"לשמחתי אנחנו דוגמא למשק מסודר, שהעברנו את המשק 

בין האב לבן וככה זה ימשך עם הילדים שלי, הכל ייחתם 
בהסכמים ושום דבר לא יישאר ליד המקרה״. 

הרפת של יורם נחשבת כרפת תיירותית וככזאת מגיעים 
אליה קבוצות ותיירים. יורם ״מגיעות הרבה קבוצות מחו״ל 

הבאות לראות וללמוד, לראות את המערכת הממוחשבת, 
להבין את הענף. מבחינת תיירות ישראלית נשמח לארח 

ישראלים ולהראות להם את ענף הרפת."

המכונה שלנו יכולה לטחון ולרסק חומרים  	¿

רטובים וקשים שמכונות אחרות לא יכולות.
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים נעים בלבד, מהם  	¿
רק חלק נשחק אחד. המרסקות עשויות  תרכובת 
טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה בכל 4 הכיוונים.
פליטת הגזם/המזון הגס הטחון רבגונית: לערמות,  	¿

סככות, מיקסרים ועוד.  
¿	 שינוי אורך המקצץ/טוחן ניתן לעשייה בקלות, 

במהירות ובעלות נמוכה.
פשוט - מערכת הפעלה מאוד אפקטיבית המאפשרת  	¿

לאותה מכונה לעבוד עם טרקטורים מ-70 עד 200 
כוח סוס. אנחנו יכולים להתאים גם למערכות 

בהספק 540-1100.  
ציוד נלווה קל להרכבה, פירוק ותפעול. 	¿

ההספק נקבע ע”י: סוג החומר, מצב החומר )רטוב או  	¿
יבש(, עד כמה דק הוא טחון, חוזק הטרקטור לדוגמא: 

עם 80-90 כוחות סוס ברמת יובש רגילה בטחינה 
בינונית יכולה לטחון 15 טון לשעה. בשל אפשרות גיוון 

רב של משתנים התפוקה נעה בין 40-5 טון בשעה.

למה לבחור
?Roto Grind-ב

רפתן!
אל תהיה פראייר

ואל תסכים להאביס
את הפרה שלך

בבליל שמכיל קש לא טחון!

רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 49611
נייד: 050-5379383  טלפון/פקס: 03-9227921  

aaviram11@bezeqint.net :דוא"ל

רוב מגדלי הבקר בגרמניה ובאנגליה 
טוחנים לעצמם יום יום את הקש במנה

שנה טובה!

שנת שלום לכל לקוחותינו

ראה כתבה בעמוד 94

רובוט מקרב מזון - 7 פעמים ביום
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יורם המשמש גם יו״ר וועדת ביקרות בהתאחדות "כל מה 
שקורה בהתאחדות בעצם מתבצע על פי הנוהל וההחלטות". 

מדגיש כי ״ההתאחדות היא גוף חשוב ומוביל וברור שהיא 
צריכה להוביל מהלכים הקשורים לכל הנושאים החשובים 

לרפתן ולדאוג לשמר את הענף ביחד עם הגורמים הנוספים״. 

אין להעביר מכסות
על העברת מכסות יש ליורם דעה נחרצת ״אין להעביר מכסות 

בין המגזרים, אין שום סיבה שקיבוצים ישתלטו על מושבים 

וההיפך. כל רפת צריכה לגדול על פי יכולתה ורצונותיה. כל אחד 
שיתפרנס איך שהוא מוצא לנכון, אם רפתן יכול להחזיק רפת 

עם 600 אלף ליטר אז בבקשה".  על הבעיות המטרידות את 
הרפתנים בטווח הנראה לעין אומר יורם "נושא ביטל המכסות 

על ידי הממשלה, נושא של יבוא מאסיבי של גבינות קשות 
שעלול להפר את האיזון המכירה הפנימית. תראה, חקלאים 

באירופה לא נותנים לייבא גבינות אחרות לארצם, יש להם לובי 
חזק ואף אחד לא יתעסק איתם, חבל שבישראל לא מעריכים 

את ענף החקלאות ומחפשים כל הזמן איך לפגוע בו".

תעודת זהות לרפת סהר
הרפת הוקמה בשנת 49 על ידי הוריו של יורם,  שהחלו 

מפרה אחת והרפת גדלה עם השנים. מספר יורם 
"הגעתי אליה בשבעים ושש והתחלתי לעבוד ברפת 

כבן ממשיך". 
ברפת  80  חולבות עם מעל מיליון ליטר. 70 עגלות 

ומבכירות. הרפת הינה הענף היחיד במשק ממנו 
מתפרנסת המשפחה. 

ברפת פועל מכון חליבה של צח״מ מכון ממוחשב כולל 
אנאלייזר המספק נתונים על כל פרה ומרכיבי החלב. 
רפת ממוחשבת לחלוטין, סוג של מפעל הייטק קטן, 

שני עובדים. 
המזון מסופק על ידי מרכז מזון אמץ המספק מזון גם 

לרפתות בסביבה. יורם קיבל את הרפת 300 אלף ליטר 
עם 30 חולבות, יורם "הרפת גדלה כל הזמן ואני מקווה 

שתמשיך לגדול גם בעתיד".  ברפת מופעל רובוט 
המקרב את המזון לפרות 7 פעמים ביום. 

החלב מועבר לתנובה.

סיפור אהבה עם גבינות ומחלבה. צופי.
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