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יורם סהר הוא רפתן עסוק שבחר להיות מעורב ולנסות 
ולהשפיע מתוך המערכת, על הענף שאותו הוא כל כך אוהב 
וממנו הוא ומשפחתו מתפרנסים. סער, יו"ר וועדת ביקורת 

בהתאחדות, חבר הנהלה במושב, חבר הנהלה במרכז מזון 
אמץ- בר, מודע כי התקופה שבפתח מסמנת זמן של הכרעות 

על עתיד הענף. כבעל רפת משפחתית, הוא מתמודד עם 
הקשיים של עמיתיו במושבים, כמו גם עם הנושאים הקשורים 

לענף כולו. בראיון גלוי לב, מדבר סהר על החששות, הבעיות 
וגם על האופטימיות הזורמת בדמו. סהר פותח ואומר "מושב 

אומץ הוא עדיין מושב שיש בו מספר רפתות גדולות, מושב 
חקלאי עם אגודה חקלאית חזקה, מרכז מזון גדול". אנחנו 

חלק מענף החקלאות בישראל ועל כך אני גאה מאוד.

הרוח הנושבת ממשרד החקלאות 
מטרידה אותך?

"בהחלט, זה מדאיג מאוד, בעצם משרד החקלאות ממשיך 
בדרכו וברצונו לנסות ולפגוע בתכנון ייצור החלב בישראל. 

אך לצערי הם פוגעים לא רק בנו הרפתנים, אלא גם במועצת 
החלב על ידי החלטות המתקבלות בניגוד להחלטות הנהלת 

מועצת החלב. המצב הזה מאוד מדאיג אותנו וזה בעצם הלך 
רוח של משרד האמור בעצם לייצג אותנו. שתבין, אין כאן 
בכלל עניין פוליטי, אלא דאגה אמיתית לפרנסה של כולנו. 

כבר ברור לכולם כי אין קשר בין מחיר החלב ומחיר המטרה 
לבין יוקר המחיה, הרי מחיר המטרה יורד כל הזמן ואני לא 

ראיתי את מחיר מוצרי החלב יורדים ובטח לא את יוקר 

יורם סהר, יו"ר וועדת הביקורת 
בהתאחדות מתכונן לחג הפסח 

אך מוטרד מאוד מהרוח הנושבת 
מהממשלה וחושש, כמו רבים בענף, 

מהחלטות שיפגעו ביצרנים. סהר, 
בעל רפת משפחתית במושב אומץ, 

יודע כי זוהי תקופה של הכרעות 
קשות העומדות בפתח ולצד החשש 

הוא שומר על אופטימיות ואומר 
"אני מאמין גדול בעתיד הרפת 

הישראלית" •

ראובן זלץ

יורם סהר
"נכנסים לתקופה 

קריטית לענף שלנו"

התמחות בתכנון מבנים חקלאיים
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המחיה בישראל. צריך לזכור כי מחיר המטרה כבול בהסכמים 
ממשלתיים. אנחנו רואים איך שוק החלב באירופה קורס בגלל 

פתיחת מכסות החלב ואנחנו גם יודעים שמוצרי החלב בסל 
הקניות של המשפחה הישראלית, הוא לא גורם למחיר הגבוה 

בסל. מי שגורם להעלאת יוקר המחיה הם רשתות השיווק 
הגוזרות קופון על גב החקלאים". 

ראשי משרד החקלאות לא יודעים את מה 
שאתה כרגע אמרת ?

"תראה, ראשי משרד החקלאות וגם נערי האוצר, חושבים 
שיותר קל להתמודד מולנו מאשר מול טייקונים, לצערי הם גם 

יודעים שקל לפגוע בנו. אני מאוד חושש לקראת העתיד".

איך אתה רואה השנה הקרובה?
"זה לא רק השנה הקרובה, אלא השנתיים הקרובות שהן 

קריטיות לענף ובעיקר למגזר המשפחתי ולרפתות הקטנות. 
אני חייב לציין כי אני בעד שמירה על הרפתות הקטנות 

וצריך לפעול ולעשות כל מה שניתן בכדי לשמר את הרפת 
המשפחתית מצד אחד ואת הרפתות הקטנות מצד שני, שהם 

לב ליבה של הענף והחקלאות בישראל. אני גם בעד שותפויות 
בין רפתות קטנות במגזר שלנו על מנת לשמר אותן ושבעליהן, 

יוכלו לשרוד. זו תקופה קריטית, להיערכות כוללת בחקלאות 
בישראל". 

התמחות בתכנון מבנים חקלאיים

אגרופלן בע”מ  מהנדס אבנר הורביץ
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חג פסח
שמח!

המדינה חייבת לבוא לקראתנו. סהר
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האם אתה בעד מכסות חדשות או חושב שצריך 
לחלק את המכסות בין הרפתות הקיימות?

"אני תומך ללא סייג בפתיחת רפתות חדשות ברחבי הארץ 
ובעיקר בפריפריה. הטענה כי לא צריך רפתות חדשות זו טענה 

שאיננה קבילה עלי, פריסת רפתות בכל הארץ, זה דבר חיובי 
המגן על הרפת הישראלית. אנחנו חייבים פריסה של רפתות 

בכל האזורים בארץ ולדעתי זה לא פוגע ברפתות הקטנות. 
בסופו של דבר. תראה, יש כאן גם אמירה, הרי אין היגיון 

בלתת מכסות חדשות ובסוף לבטל את משטר המכסות. יש 
לתת ליישובי הערבה זכות להתפרנס מהענף כמו גם לתת 

מכסות במגזר הישראלי ערבי, כי גם להם מגיע. אני מאמין 
גדול בשותפויות ברפתות חדשות שהשותפות מתנהלת טוב 
ומתפקדת עם מכון חליבה אחד, מנהל אחד וחשיבה כלכלית 

נכונה. כל זמן שיש שיתוף פעולה בין מועצת החלב לבין משרד 
החקלאות ולבין ההתאחדות, הכל תקין, ברגע שמתקבלות 

החלטות ללא הרפתנים, מתחילה הבעיה". 

היית בכנס שהיה למגזר המשפחתי, שמענו שם 
על המון חששות ודאגות?

"כן, זה נכון לצערי, יש לא מעט בעיות ברפתות המשפחתיות. 
לדעתי המדינה תהיה חייבת להכיר בענף הרפת כמו בהיי טק 

וכמו ענפים אחרים בחקלאות שכן מקבלים מענקים. רפת 
זו לא רק פרנסה אלא גם ציונות. הרפת המשפחתית חייבת 

להמשיך והממשלה צריכה למצוא כיצד לתמרץ אותנו ולבוא 
לקראתנו".

כיו"ר וועדת ביקורת בהתאחדות, ספר כיצד 
מתנהלת הוועדה? 

"אני מכהן כבר כשמונה שנים כיו"ר הוועדה, כשיש מנכ"ל 

התאחדות קיבוצי, התפקיד של יו"ר וועדת הביקורת, הוא 
תפקיד של רפתן מושבי. יש שלושה נציגים בוועדה, שניים 

קיבוציים ויו"ר מושבי, שני חברי בוועדה, דורון הרן ואוריאל 
גינוסר, שני מ"מ, יהודה פרסלר מושבניק ו עו"ד ליאת שטרן 

קיבוצניקית. לפני כארבע שנים מונה לראשונה מבקר פנים 
להתאחדות, משה תרשיש, בין השאר בגלל דרישת מבקר 

המדינה שטען כי ההתאחדות מקבלת כספי מדינה, לכן 
היא חייבת במבקר פנים. מבקר הפנים, עובד תחת וועדת 

הביקורת והוא מקבל מאיתנו משימות לבדיקת נושאים 
וחומרים בהתאחדות. במהלך השנים, נעשו בדיקות רבות על 

ידי הוועדה והמבקר, הן בנושא התנהלות יום יומית ונושא 
החלטות של מועצה, הנהלה ואסיפה".

יכול למנות נושאים עיקריים שכבר טופלו?
"כן, בהחלט, מעבדת החלב שנבדקה, ניהול כספי, קניית 
מכונות וציוד והתנהלות מקצועית. בדקנו את התנהלות 

מחלקת נעה. נושא הרכב בהתאחדות, נושא כבד משקל, גם 
כן נבדק. נושא אבטחת מידע, שהועלה לאחרונה, נושא מאוד 
כבד, בעקבות חדירת אקרים לכל מיני ארגונים, כמו גם נושא 
של יציאת מידע  חשוב מההתאחדות החוצה. בעצם כל נושא 

שנבדק הועבר למנכ"ל ההתאחדות לקבלת תשובות ובנוסף 
גם לחשב ההתאחדות. כל הדוחות מובאים לידיעת הנהלת 

ההתאחדות".

ואיך היחסים עם המנכ"ל?
"היחסים עם אביתר והעובדים תקינים, היות וועדת ביקורת 

והמבקר, פועלים למציאת תקלות ותיקונם בצורה חיובית 
ובונה. שיתוף הפעולה עם המנכ"ל הינו טוב ולשמחתי אביתר 
מודע לחשיבות הביקורת ונוהג בהתאם. אחרי הכל לכולנו יש 

את אותו אינטרס, שהוא שמירה על ההתאחדות וקידומה בכל 
המובנים".

מחשבות על פרישה? 
"קבל סקופ, בסיום הקדנציה של אביתר אפרוש יחד איתו 
ואשמח לראות דם צעיר וחדש בתפקידים ציבוריים. אני 

מאמין בהכנסת דם חדש למערכת ובטוח כי יהיו מי שייקחו 
על עצמם את התפקיד".

אתה שומר על אופטימיות?
סהר מחייך "אבא שלי לימד אותי להיות אופטימי והוא 

אחד  שעבר את השואה בהונגריה ועלה לארץ בגיל 19 והיה 
ממקימי מושב אומץ והוא לא היה חקלאי אף פעם. הוא לימד 
אותי לשמור על אופטימיות, להוריד את הראש כשבא גל חזק 
ולהרים אותו אחרי שהגל הגדולעובר. אני מאמין גדול בעתיד 

הרפת הישראלית".  ▲

אנחנו רואים איך שוק החלב 
באירופה קורס בגלל פתיחת 

מכסות החלב ואנחנו גם יודעים 
שמוצרי החלב בסל הקניות של 
המשפחה הישראלית, הוא לא 

גורם למחיר הגבוה בסל
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