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עו"ד יפרח "רואה חשיבות עצומה
בשמירה על הרפת המשפחתית"
עו״ד עמית יפרח ( )45נבחר בסוף
נובמבר  2019למזכ"ל תנועת המושבים
במקומו של מאיר צור שפרש
מתפקידו .בראיון ראשון מאז נכנס
לתפקידו מדבר עו"ד יפרח על מצב
החקלאות ,התמעטות החקלאים,
ענף החלב ומשרטט את חזונו
לשנים הקרובות.
עו"ד יפרח" :מקווה כי הממשלה הבאה
תהיה ידידותית יותר לחקלאים" •

ראובן זלץ

עו"ד עמית יפרח נכנס לתפקידו אולי בתקופה הקשה
והמורכבת לחקלאות בישראל .תנועת המושבים היא התנועה
הגדולה והחשובה ביותר במגזר המושבים בישראל וחברים בה
 254מושבים ,שבהם מתגוררים  130אלף נפש .עו"ד יפרח צריך
לייצב את העגלה ,לרתום מחדש את המושבניקים ולגרום להם
להאמין בו ובדרכו .זוהי תקופה קשה לחקלאות ,למושבים
ולרפת החלב המשפחתית .השנים הקרובות יהיו מכריעות
באשר לעתיד החקלאות בכלל ולרפת המשפחתית בפרט.
עו"ד יפרח שנכנס עם מרץ ואנרגיה עלול למצוא רגולטור שלא
מאמין בחקלאות וממשלה המעדיפה ייבוא והפרטה בכל מחיר
על פני ייצור מקומי .השנים הקרובות ,תהיינה גם המבחן שלו.

אפעל לחיזוק החקלאות בישראל.
עו"ד יפרח

עו"ד יפרח תעודת זהות

עו״ד עמית יפרח שימש בשנים האחרונות כיועץ
המשפטי ויו״ר אגף קרקעות בתנועת המושבים והוביל
את תחום הקרקעות והאגודות שיתופיות במגזר
המושבים .בין השאר הוביל עו"ד יפרח את מאבקי
המושבים בוותמ״ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של מתחמים מועדפים לדיור ,שבשנים האחרונות
ניסתה להפקיע שטחים חקלאיים רבים מידי המרחב
הכפרי לטובת בנייה עירונית) וכן מאבקים בנושאים
כגון עדכון תמ״א  35והקמת הבית השלישי בנחלה.
עו"ד יפרח הוביל את החתמת בעלי הנחלות במושבים
על חוזי החכירה לדורות והאפשרות לרישום הנחלה
בטאבו ,לראשונה מאז קום המדינה .בנוסף מכהן עו״ד
יפרח גם כנציג ההתיישבות במועצת רשות מקרקעי
ישראל .עו"ד עמית יפרח הינו בעל תואר ראשון
במשפטים ותואר שני במדיניות ציבורית .הוא בן
למשפחה חקלאית ממושב אוהד שבעוטף עזה וכעת
מתגורר במושב ערוגות בדרום.

נכנסת לתפקיד בתקופה קשה במיוחד
לחקלאים ,לאחרונה פורסם סקר שבדק את
מצב החקלאות בארץ ,לפי הסקר (לא שהיינו
זקוקים לו לדעת) החקלאות הולכת ונעלמת
שלא לומר מצטמצמת .תגובתך ודרכים לשיפור
המצב?

"המסר שלנו הינו כי החקלאות הינה אינטרס לאומי המייצר
עבור המדינה ואזרחיה תועלות לאומיות שאין להן תחליף
ולא ניתן לוותר עליהן ,שמירת קרקעות הלאום ,שטחים
פתוחים וריאות ירוקות ,פריסת אוכלוסייה ,שימוש במי
קולחין ,מסדרונות אקולוגים וכעת בימי הקורונה ברור ומובן
יותר מתמיד אחראית לביטחון המזון לאזרחי ישראל .אני
מסכים כי בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר להגדלת
הפער העצום בין חשיבות החקלאות עבור המדינה לבין
המדיניות האנטי חקלאית שהמדינה נוקטת כלפיה ונדמה כי
החקלאות נותרה להתמודד לבד לגורלה כאשר המדינה
הולכת ונוטשת את תמיכתה וחמור מזה את הכרתה בחשיבות
החקלאות ושימורה על שלל יתרונותיה .הפתרון מתחיל
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ראשית בהצבת החקלאות בשורה ראשונה מבחינת החשיבות
כמו הבטחון והחינוך ולייצר עבורה מדיניות תומכת מתוך
ההכרה העמוקה שזהו אינטרס לאומי והכל עם תוכניות
עבודה מסודרות לכל ענף במשק בשיתוף הנהגת המגזר
החקלאי וכל משרדי הממשלה הרלבנטיים".

חייבת להיות כזו שנותנת מענה מחד לשוק הצרכנים בארץ
ולמחסור זמני במידה וקיים אך מאידך לעולם לא יכולה
לבוא על חשבון החקלאי הישראלי והבטחת פרנסתו בכבוד,
מדיניות הייבוא צריכה להיות מטופלת ומנוהלת על בסיס שני
העקרונות הללו".

מבלי להיכנס לפוליטיקה ,הרי במבחן התוצאה,
בשנים האחרונות יש בישראל ממשלה רעה
לחקלאים ולחקלאות?

יש מי שיאמר כי קיים איום אמיתי על ענף
החלב במתכונתו הנוכחית?

"האיום בהחלט קיים ותפקידנו יהיה לאחר הקמת הממשלה
שבה ידונו על עתיד הענף להיות מגובשים ומאוחדים תחת
עמדה אחת ברורה שתסכל כל איום ותדע לשמור על המשק
המשפחתי על שלל יתרונותיו למשק הישראלי".

"אני מסכים שבעשור האחרון ממשלת ישראל נקטה בגישה
ניאו ליברלית המקדשת את השוק החופשי האגרסיבי,
המשמעות הן כלפי החקלאות המתוכננת והן זו שלא הינה
הרסנית ,הייבוא הפרוע ,הפגיעה בתכנון ,ייקור התשומות
תנאי העסקת העובדים ,מחירי המים ועוד' צמצמו את מספר
החקלאים וחמור מזה מנעו כניסה של חקלאים צעירים .כולי
תקוה כי בממשלה הבאה נדע להסיט את חרטום הספינה
לכיוון הנכון לחקלאות על זה אנו עמלים כעת".

לסיום איך רואה את החקלאות בשנים
הקרובות בישראל?

"המשבר העולמי שאנו עדים לו עם התפרצות וירוס הקורונה
מחדד ומעצים את העובדה כי מדינה אשר לא תהיה לה
חקלאות חזקה המייצרת עבור עצמה את המזון הטרי תהיה
חלשה יותר הן בהיבט הביטחוני ,האזרחי והכלכלי ,ולכן
המשבר הנוכחי הוא ההזדמנות ואולי האחרונה להסיט את
חרטום הספינה אל מדיניות תומכת חקלאות וחקלאים
שמבינה את צורכי החקלאות וחשיבותה עבור מדינת
ישראל ואזרחיה ובוודאי כלפי הדורות הבאים .החקלאות
בשנים הבאות ללא ספק ניצבת מול אתגרים עצומים ורבות
מהסוגיות יוכרעו ,אני מאמין שיחד עם המנהיגות הקיימת
במרחב הכפרי נדע להתמודד עם האיומים וליזום גם את
השינויים שאנו רוצים לחיזוק החקלאות תוך ראיה קדימה
ועם חדשנות והכנסת דור צעיר לחקלאות"▲ .

לאחרונה ניצב ענף החלב מות מציאות מורכבת
ושאלות קיומיות ,דעתך בנושא?

"אני עדיין לומד את משק החלב וכבר נפגשתי עם לא מעט
חקלאים מהענף ועם ראשי הענף .אני בתפיסת עולמי רואה
חשיבות עצומה לשמר את הרפת המשפחתית ושכל הסדר
יבטיח תמיד שני דברים הראשון את יכולת הפרנסה בכבוד של
הרפתן והשני את כניסתו של הדור הבא אחריו שני הדברים
הללו יבטיחו יציבות וודאות לאורך שנים.

מה דעתך על פתיחת שוק הגבינות לייבוא?

"מדיניות הייבוא לא רק בשוק החלב אלא בכלל בכל הענפים

רשום בשירותים הווטרינרים ובמאל"ה
קנופיור Keno™pure
חיטוי פטמות לפני החליבה
ניקוי וחיטוי

טיפול בעור הפטמה
כלורין דיאוקסיד

יישום נוח

קנומיקס Keno™mix

חיטוי פטמות לאחר החליבה
יכולת חיטוי חזקה
יוצר שכבת הגנה לסגירת הפטמה
צריכת חומר נמוכה
צבע חזק וברור
טיפול בעור הפטמה
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