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7) בשנת 2009 היו בפנינה, מטאור ותמה ברש־  בלול מזרח (איור
86, 92, 96 אחוזים מהפרי נקיים לחלוטין, בהתאמה; בעוד שב־  תות -

ביקורת היו רק 78%. בביקורת היו 6.7% ו-7% מכות שמש בדרגות 2 
ו-3, בהתאמה; לעומת כמעט אפס ברשתות. 

 בשנת2010, שנה חמה במיוחד ומכות שמש ברמות גבוהות, ברש־
תות היו רק כ 20% פרי נקי לחלוטין ממכות שמש ובביקורת רק 10%. 
ההבדל הגדול, גם בשנה שכזו, היו במכות שמש הקשות בדרגה 2 ו 3 

. בביקורת 12.9% ו 16.3% בדרגות 2 ו 3. בעוד ברשתות אפס. 
המיון  במערך  מוינו  השמש  מכות   2009 בשנת   - המוסך  גבעת 
לעומת 2010 11- שמוינו ידנית. בגלל השוני בשיטת המיון התוצאות 
שונות מאוד. בהסתכלות על שנת 2010 בביקורת כ 30% מהפרי נגוע 
בדרגות 2+3, לעומת הפנינה 3.7%, ו 7% במטאור. שנת 2011 בביקורת 
8% בדרגות 2+3 , לעומת 2.3% בפנינה ו 0.2% במטאור. גם בדרגה 1, 

מכת שמש קלה, בביקורת 14% לעומת מקסימום 1.5% ברשתות. 

איור 8 אחוז מכות שמש ממוצע בגרני סמיט

באיור 8 מוצגים ממוצעי מכות שמש של 3 שנים. באיור זה ניתן 
ו-3,  בדרגות 2  שמש  מכות  כ-20%  יש  שבביקורות  בבירור  לראות 

לעומת 0 מכות שמש בלול מזרח ברשתות, וכ-5% בגבעת המוסך. 
בין  הבדלים  נמצאו  לא  בזהוב,  כמו  בגרני,  גם  החספוס,  מבחינת 

הביקורות לבין חלקות הרשת. 

בדיקת צבע הפרי

בקטיף נדגמו 40 פירות, 2 פירות לעץ, אחד מכל צד. בשנים 2009 
ו-2010 נבדק צבע הפרי במכשיר מינולטה במעבדה לקירור בק"ש; 

נקודת בדיקה אחת לפרי. 

מכות שמש
דרגה 0  דרגה 1  דרגה 2  דרגה 3  

עדשתיות
דרגה 0  דרגה 1  דרגה 2  דרגה 3 

סיכום - זהוב

בדיקת הרשתות בוצעה בשנים 2012-2009. בדיקות האיכות בוצעו 
הרש־ האם  שנשאלה:  הבסיסית  השאלה  בעניין   .2011-2009 ב -רק 
חד-משמעית:  היא  שהתקבלה  שהתשובה  הרי  ביבול;  פוגעות  תות 
אין פגיעה ביבול. בשתי החלקות היה היבול דומה או גבוה מתוצאות 
הביקורת. רשת המטאור הייתה טובה מרשת הפנינה בלול ממזרח 
הגדול.  הפרי  בכמות  יותר -  רבה  ובמידה  המצטבר,  היבול  מבחינת 
בגבעת המוסך הייתה הפנינה טובה במדדי היבול. במדדי האיכות לא 
היה הבדל גדול בין סוגי הרשתות. התמה נבדקה שנה אחת בלבד 
ונראית בעלת פוטנציאל. רשת הפנינה במדדי הבשלה הקדימה את 

המטאור ואת הביקורת שהיו דומים. 
הנתו כל  בשקלול  ־לסיכום, 

לרשתות  יתרון  יש  שנאספו,  נים 
יותר  אף  המטאור  ולרשת  בכלל, 

מכולן. 

סיכום - גרני סמיט

כי  נראה  היבול  מדדי  בבדיקת 
נהפוך  ביבול,  פגעו  לא  הרשתות 
היבול  היה  המוסך  בגבעת  הוא. 
ובלול  יותר,  גבוה  רשתות  תחת 
מזרח ללא נבדל מהביקורת. רשת 
־המטאור תורמת יותר מכולן לגו

דל הפרי. במדדי האיכות הרשתות 
מהביקורת,  משמעותית  טובות 

וביניהן אין הבדל משמעותי. 

רשתחלקהשנה

גבעת 62.4-19.139.243.6116.0פנינההמוסך
61.6-18.639.944.0115.1מטאור
62.7-18.939.844.0115.4ביקורת

לול 61.1-19.540.344.8115.8פנינהמזרח
61.4-18.939.143.5115.8מטאור

61.0-19.239.944.3115.7תמה
61.1-18.940.344.5115.1ביקורת

53.2-15.135.838.8112.9מטאורלולמזרח
52.8-16.436.940.4113.9תמה

53.3-16.237.941.2113.2פנינה
53.3-14.335.938.8111.8ביקורת

גבעת 54.6-15.636.039.2113.4מטאורהמוסך
53.2-16.036.539.9113.6פנינה

53.5-15.937.240.4113.1ביקורת
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שמעון וילנאי

"
בעלי  אחוז  את  בגאווה  נושאת  ישראל 
אחו־  46 בעולם. מהגבוהים   ההשכלה 

זים מתושבי ישראל הם בעלי השכלה 
גבוהה. כמעט כל אדם שני הוא בעל תואר 
ראשון וכל אדם שלישי נושא תואר שני" - 
במילים אלה נפתח המחקר שכתבה עידית 
גניש, בוגרת תואר ראשון בכלכלה חקלאית 
האוניברסיטה  של  לחקלאות  בפקולטה 

העברית ברחובות. 
אל  אקדמית  השכלה  המחקר:  כותרת 
.מול הכשרה מקצועית בשוק העבודה עי־
30, תושבת רחובות, בחרה בכל־  דית, בת

תקופה  שהתלבטה  אחרי  חקלאית  כלה 
ממושכת באיזה תחום לימוד אקדמאי היא 

תבחר.
הייתי  שנים.   4 העולם  ברחבי  "טיילתי 
הייתי  איטליה.  במילאנו,  ממושכת  תקופה 
־בפאריז. הייתי באירלנד, בדנמרק, בסקוטל

לארץ.  לשוב  בי  והאיצו  צלצלו  ההורים  נד. 
כל כך נהניתי מהעולם הגדול, לא מיהרתי 

לשוב הביתה" עדותה של עידית.
לא  לחזור.  החלטתי  שנים  שלוש  "לפני 
־ידעתי מה אני רוצה ללמוד. ראיתי שכל ידי

אקדמיים  בלימודים  התמקמו  וחברותי  דיי 
־והגיעה העת שגם אני אתפוס כיוון. התקש
שו מקצועות  בחנתי  לאוניברסיטאות,  ־רתי 

נים. לא התקבלתי לאוניברסיטת תל־אביב. 
שקלתי  תחומי.  הבין  למרכז  התקבלתי  לא 
חקלאית  בכלכלה  בחרתי  ולבסוף  ושקלתי 
כללי.  הכי  זה  כלכלה  ברחובות.  בפקולטה 
מקום לימודים נחמד, משפחתי. התחשבתי 
הזמן  עם  ברחובות.  גרה  שלי  שסבתא  גם 
היתה  שלי  ההחלטה  נכון.  שבחרתי  הבנתי 
טובה. מוסד קטן, אישי, המרצים אנושיים. 
רתיעה,  כל  בלי  אליהם  לגשת  יכול  אתה 
להתייעץ.  תשובות,  לקבל  שאלות,  לשאול 

יש התייחסות. חממה".
עידית גניש נמנית עם עשרה סטודנטים 
שהש לחקלאות  בפקולטה  ראשון  ־לתואר 

מצטיינים.  לסטודנטים   "" בתכנית  תתפו 
אותך  מאתרים  הראשונה  הלימודים  בשנת 

במיוחד  גבוה  ציונים  ממוצע  השגת  אם 
ומציעים לך להצטרף.

ומהי תכנית אמירים?
־קארן ידלין המזכירה לענייני הוראה ולי

מודים (אגב, רעייתו של מי שהיה ראש אגף 
ש.ו.)  ידלין -  עמוס  האלוף  בצה"ל  מודיעין 
הפקולטה  התכנית:  פרטי  את  לנו  העבירה 
לתלמידי  מציעה  וסביבה  מזון  לחקלאות, 
תל מחקר.  לימודי  תכנית  מצטיינים  ־בוגר 

מיד המתקבל לתכנית זו ישלים תואר בוגר, 
כאשר תרגיל מחקר שיתבצע בהדרכת אחד 
המדענים בחוג הלימודים יהווה 25 אחוזים 

מכלל לימודי הבוגר.
מהסמסטר  החל  לתכנית  להצטרף  ניתן 
שהתלמידים  ובלבד  ללימודים  השלישי 
תלמיד  המפורטים:  הקבלה  בתנאי  יעמדו 
של 94  משוקלל  בממוצע  א'  שנה  המסיים 
בשני  לימודיו  שהיקף  ובתנאי  הפחות,  לכל 
הסמסטרים הראשונים היה 45 נקודות זכות 

תכנית "אמירים" לסטודנטים 
מצטיינים בפקולטה לחקלאות

רב־תכליתית
את  בוודאי  תפתיע  גניש  עידית 
שכן  בפקולטה  המקצוע  אנשי 
היא  עימה  הריאיון  בעת  לפחות 
אחרי  להמשיך  רעיון  חדורת  היתה 
חקלאית  בכלכלה  הראשון  התואר 
באוניברסיטת  מתמטיקה  ללימודי 

תל־אביב. 
בשהותה  רב־תכליתית.  עידית 
עסקה  לישראל  מחוץ  השנים  רבת 
מוצרים  מכרה  שונות:  במלאכות 
של ים המלח, הועסקה בבית חב"ד 
יהודים  ילדי  על  שמרה  במילאנו, 
בעיר, עבדה בבית קפה בסקוטלנד. 
בארץ המתינו לה הורים(אביה שאול 
בעל מוסך ואמא עובדת בחנות)ושני 

אחים ואחות.
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עדית גניש וכותרת עבודתה



־לכל הפחות - יוזמן להצטרף לתכנית אמי
רים. תלמיד המצטרף לתכנית אמירים יוכל 
ממו אם  וג'  ב'  בשנים  בתכנית  ־להמשיך 

צע ציוניו בכל שנה לא יפחת מ־90. תרגיל 
פוסטר  כעבודה,  סיומו  עם  יוגש  המחקר 
והרצאה. כל צורות ההגשה תעבורנה שיפוט 
־לקביעת ציון. הציון של תכנית אמירים ישו

העבודה(60  של  החלקיים  מהציונים  קלל 
אחוזים), הפוסטר(20 אחוזים) וההרצאה(20 

אחוזים).
־הציון המשוקלל של התכנית ייכלל בחי

הבוגר  בתעודת  הבוגר.  ציוני  ממוצע  שוב 
"אמירים,  תכנית  סיים  שהתלמיד  ירשם 
יוכל  המחקר  תרגיל  מצטיינים.  לתלמידים 
התלמיד  של  המשך  ללימודי  בסיס  לשמש 
לדוק ישיר  מסלול  או  ־בפקולטה(מוסמך 

טורט).
לעידית גניש היה ממוצע ציונים 97 כתום 

שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר.
של  המחקר  לעבודת  ברשותכם  נחזור 
הצפה  יש  בישראל  כי  קובעת  היא  עידית. 
את  צריך  לא  ו"אולי  אקדמאיים  בתארים 
שלא  האחוזים   54 עם  קורה  ומה  כולם. 
ממערכת  קיבלו  הם  מה  לאקדמיה.  הגיעו 
ומשיבה:  עידית  שואלת  בארץ?"  החינוך 
אנשים  דוחפת  פה  החברתית  "התפיסה 
מעמד  גבוה,  יותר  שכר  עבור:  לאקדמיה 
אומרת  איני  נוחים.  עבודה  תנאי  חברתי, 
דווקא  אבל  באקדמיה,  דברים  עוד  שאין 
אנשים  משבר.  יצרה  הגבוהה  ההשכלה 
שיוצאים מהאקדמיה הם חסרי ניסיון, אינם 
בעלי הכשרה ממוקדת ומספרם גדל משנה 
לשנה. בישראל היה רצון להנגיש השכלה 
המכללות  ריבוי  אבל  להמונים,  אקדמית 
מקצועות  יצרו  שלהן  האגרסיבי  והשיווק 
לא רלוונטיים בתחרות מאד קשה. על כל 
משרה פנויה יש 3 אקדמאים שמחכים לה, 
ועל כל איש מקצוע יש שתי משרות פנויות 

שמחכות לו".
"דווקא  גניש:  עידית  וכותבת  ומוסיפה 
חשיבות  יש  היום  של  הטכנולוגיה  בעידן 
באמצ להשיג  ניתן  גבוהה שלא  ־למיומנות 

עות תארים אלא בלימודי מקצוע ממוקדים. 
המחשבה שההשכלה היא משאב הטבע של 
מדינתנו היא מחשבה נכונה, אבל להשכלה 

פנים רבות.".
עידית מציינת שהמחקר בדק את הקשר 
הכנסה  ובין  השונים  ההשכלה  סוגי  שבין 
ותעסוקה ב־32 מדינות על טווח של שלוש 
"מצב־ עד 64.   25 של גילאים  וטווח   שנים 
נו ביחס לעולם הוא שישראל היא היחידה 

שבה שיעור בעלי ההשכלה האקדמית גבוה 
מזה של בעלי ההשכלה המקצועית. שיעור 
שבגרמניה  מזה  נמוך  בישראל  המועסקים 
OECD וש־ ,ושווייץ לפי ממוצע מדינות ה־
וויון השכר בין גברים לנשים בישראל הוא 
שוויונית  פחות  הכי  ישראל  ביותר.  הקטן 
וישראל היא בעלת ההתאמה הקטנה ביותר 
בממוצע בין ההיצע האנושי לביקוש בשוק 
־העבודה. ככל שגדל שיעור ההשכלה המק
המועס שיעור  גדל  כך  באוכלוסייה  ־צועית 

קים. ככל שגדלה ההשכלה המקצועית כך 
גדלה ההכנסה השנתית לפרט. ככל שגדלה 
השכר  שוויון  גדל  כך  המקצועית  ההשכלה 
ההשכלה  שגדלה  ככל  לנשים.  גברים  בין 

המקצועית קטנה ההשכלה הכללית".
גניש מביאה נתונים מהשטח: "בגרמניה 
־מושתתת מערכת חינוך מקצועי בשיטה דו

אלית במפעל+לימודים עיוניים בבית הספר. 
היצוא הגרמני מסתכם ב־203 מיליארד דולר 
המצליחים  הם  שלהם  המפעלים  לשנה. 
הזאת  הענקית  התעשייה  מרבית  בעולם. 
־מסתמכת על עובדים שעברו הכשרה מק

צועית בשיטה הדואלית".
שאם  המחקר  עורכת  קובעת  לסיכום 
־מדינת ישראל חפצה לצמצם פערים חבר

תיים ותרבותיים ולהפחית את שיעורי העוני 
ההולכים וגדלים, יש צורך אמיתי במערכת 
חינוך מקצועי איכותית ויש להסתכל עליה 
ומהחינוך  מהכלכלה  ועיקרי  חשוב  כחלק 

של מדינתנו".
עידית גניש נעזרה בעבודת המחקר שלה 
פלס יקיר  הפרופסור  של  צמודה  ־בהנחיה 

ומינהל  חקלאית  לכלכלה  מהמחלקה  נר 
בשנים  היה  פלסנר  לחקלאות.  בפקולטה 
לצד  ישראל  בנק  לנגיד  משנה  1982־1985 
הנגיד דאז ד"ר משה מנדלבאום ז"ל. פלסנר 
שחשב  לדור  "שייך  שהוא  עצמו  על  מעיד 
ללמוד  צריך  הארץ  את  לבנות  שבשביל 
חקלאות. שנים רבות הוא מלמד בפקולטה 
יותר  בגימלאות  הוא  כאשר  גם  לחקלאות, 

מעשר שנים.
־על עבודתה של עידית גניש אמר לי פרופ
־סור יקיר פלסנר: "עידית עשתה עבודה רצי

נית בפרויקט "אמירים". היא בחורה חרוצה, 
מסורה, יודעת לחשוב. בגיל הזה היא היתה 
זקוקה להדרכה. בהינתן ההדרכה שלי היא 

עשתה עבודה מצוינת.
במצטייני תכנית "אמירים" גם יוסי שטרן 
בשלוש  מתגורר  הוא  שם  מלאכי  מקרית 
ל־2  ואב  לאפרת  נשוי  האחרונות.  השנים 
בנות: רבקה בת 3 ורעות בת שנתיים. נולד 
אדוק.  דתי  צעיר  שנה.   28 לפני  בירושלים 
למד בישיבה גבוהה בישוב בית אל בשומרון. 

בצה"ל שירת בחיל השריון כתותחן בטנק.
מנגנ שכותרתו:  מחקר  על  שקד  ־שטרן 

וני בקרה למעבר מים בצמח בהנחיית ד"ר 
וגנ הצמח  למדעי  מהמכון  מושלזון  ־מנחם 

טיקה בפקולטה לחקלאות.

45 יוני 2014

יוסי שטרן



מטבעה ה היא  השחור  הגלובוס  ענקת 
עגומה  נעשית  היא  עצובה.  מלאכה 
לגוף  מוענקת  היא  כאשר  שבעתיים 

שאמור לפעול לטובת הכלל והמדינה. 
פיתוח יישובים חדשים הכוללים בינוי צמוד 
כמות  את  מצמצם  נמוכה  ובצפיפות  קרקע 
הטבעי  הרצף  את  קוטע  הפתוחים,  השטחים 

ומוביל להרס בתי גידול ולנזק אקולוגי. 
מעבר לפגיעה הסביבתית והרס דמותה של 
מוצדקת  אינה  חדשים  ישובים  הקמת  הארץ, 
משיכה  מוקד  היותם  בשל  חברתית  מבחינה 
לאוכלוסייה חזקה, המחליש את אלו שנותרים 
אזור,  באותו  קיימים  שכבר  ביישובים  מאחור 
־ומבחינה כלכלית – בשל עלויות הפיתוח הגבו

הות. 
־בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאי

הארצית,  התכנון  למדיניות  בניגוד   – לפיה  גה, 
־ובניגוד לתכנית המתאר הארצית לבנייה, לפי

לחזק  יש  כי  המנחה   35) ולשימור(תמ"א  תוח 
חדשים  יישובים  להקים  ואין  קיימים  יישובים 
חדשים,  יישובים  של  הקמתם  הליך  מואץ   –
ביוזמה של "החטיבה להתיישבות" בהסתדרות 

הציונית העולמית ובדחיפתה. 
־פעמים רבות, החטיבה להתיישבות אף מק

בהתיישבויות  תומכת  לתכנון,  עובדות  דימה 
ומאמצת  בספק,  מוטלת  שחוקיותן  ספורדיות 
פרקטיקות מימי "חומה ומגדל" במטרה לקבוע 
־עובדות בשטח – ממש כאילו איננו חיים במדי

נת חוק ריבונית. 
־החטיבה להתיישבות מקדמת כיום במסדרו
־נות השלטון כעשרים יישובים חדשים בנגב וב

גליל, דווקא במקומות בהם היישובים הקיימים 
משוועים לחיזוק ולתמיכה יותר מכל. 

חבל  בין  חדשים  יישובים   10 היוזמות:  בין 
לאורך  חדשים  יישובים  ערד, 3  למבואות  יתיר 
כביש ב"ש–דימונה, היישוב "שיזף" ברמת-נגב, 
ויישובים נוספים בגליל ובהם "שיבולת" ו"רמת 

ארבל". 
כל זאת עושה החטיבה להתיישבות בתקציב 
תוך  שקוף,  לא  באופן  הציבור,  מכספי  שכולו 

המשפטים  משרד  של  בכוונתו  נאבקת  שהיא 
להחיל עליה את חוק חופש המידע ולחשוף את 

פעילותה לציבור ולביקורת. 
־אות הגלובוס השחור מוענק לחטיבה להת

הצדק  לעקרונות  בניגוד  פעילות  בשל  יישבות 
הסביבתי, הצדק החברתי והשקיפות הציבורית. 
הנגב  ליישובי  בעקיפין  גורמת  שהיא  הנזק  על 
וה הנוף  הטבע,  במשאבי  פגיעה  ועל  ־והגליל 

והדורות  ישראל  תושבי  של  הפתוחים  שטחים 
הבאים. 

סליחה שהפרחנו את השממה 
 דני קריצ'מן, יו"ר החטיבה

להתיישבות

כמידי שנה בוחרים הארגונים הירוקים לציין 
לגנאי את אלו שאינם "חושבים ירוק". לצערי, 
ע"י  לגנאי  צוינה  להתיישבות  החטיבה  השנה, 
ארגון הגג של ארגוני הסביבה באומרה שעצם 
הקמת יישובים חדשים בגליל, בגולן ובנגב ע"י 
סביבתית  פגיעה  מהווה  להתיישבות  החטיבה 

ואקולוגית.
אני רוחש כבוד עצום לארגונים הסביבתיים 
להתיישבות  החטיבה  כי  הטענה  אבל  בישראל 
מקי שהיא  בגלל  הסביבתי  במרקם  ־פוגעת 

אינה  ובגליל,  בגולן  בנגב,  חדשים  יישובים  מה 
־במקומה ומוטעית מיסודה. חוקי התכנון והבנ

ייה החלים על כל גוף או אזרח במדינת ישראל 
במישור המקומי, המחוזי והארצי חלים גם על 
מאושר  תכנוני  הליך  כל  להתיישבות.  החטיבה 

ע"י הוועדות הסטטוטוריות השונות.
אני  מצחיק.  היה  זה  עצוב,  היה  לא  זה  אם 
שהחטי כך  על  ודין"  טבע  בפני "אדם  ־מתנצל 

מיישמת  בראשה,  עומד  שאני  להתיישבות  בה 
להפריח  המדינה  קום  מאז  ממשלת  החלטות 
מאנשי  סליחה  מבקש  אני  והגליל.  הנגב  את 
מקימים  שאנו  כך  על  הטבע  להגנת  החברה 
ובע בנגב  ואיכותיים  חזקים  חדשים,  ־יישובים 

רבה על מנת למשוך אוכלוסיות ממרכז הארץ 
ומחדשים יישובים קיימים לאורך גבולה הצפוני 

מארגון  מחילה  מבקש  אני  ישראל.  מדינת  של 
לה שהחטיבה  כך  על  ומחר",  "היום  ־תחבורה 

צבאיות  קדם  מכינות  לבנות  מסייעת  תיישבות 
בקרב  דבר  לשם  שהופכים  מעורבים  וגרעינים 
אני  לצה"ל.  להתגייס  העומד  הישראלי  הנוער 
ארגון  בפני  ליבי  מעומק  להתנצל  צורך  חש 
"גרינפיס" על כך שאנו מקימים שכונות חדשות 
לקהילות דתיות וחילוניות הבוחרות לחיות יחד 
שבימים  כך  על  מצר  גם  אני  המעיינות.  בעמק 
אלה ישנה רשימת המתנה של מאות משפחות 

ממרכז הארץ לגור שם. 
־לצערי, בחודשים האחרונים החטיבה להתיי

שבות הפכה לשק חבטות של גורמים מסוימים, 
בעיתונים  והכותרות  אלה שהסיסמאות  בעיקר 
באמת  מה  להבין  מאשר  יותר  אותם  מעניינים 
עושה החטיבה להתיישבות וכיצד היא פועלת 
לאורכה ורוחבה של מדינת ישראל. מנגד, מאות 
מבקשים  ובגולן  בגליל  בנגב,  היישובים  אנשי 
החטי של  וההירתמות  הסיוע  על  לנו  ־להודות 

בה להתיישבות, ודורשים לגנות בכל תוקף את 
משיב  אני  לכולם  כלפינו.  השקריות  הביקורות 
להתיישבות  החטיבה  תפקיד  בכך.  צורך  שאין 
לע הוא  ישראל  ממשלת  של  המבצעת  ־כזרוע 

שות, לבנות ולאכלס - ולא לדבר. 
־הגולן, הנגב והגליל זקוקים לחיזוק התייש
־בותי, חברתי וכלכלי. זו החלטה של כל ממש

לות ישראל מראשית הקמת המדינה וזה רצון 
להתייש החטיבה  של  המשימה  כולו.  ־הציבור 
־בות היא להמשיך ולעסוק בחיזוק ובפיתוח היי

שובים וביצירת איתנות כלכלית באזורים אלה. 
בכל מקום בו ראשי המועצות, מזכירי המושבים 
־והקיבוצים בנגב, בגליל ובגולן יבקשו את מעו

נחדש  שם,  נהיה  להתיישבות,  החטיבה  רבות 
ונסייע.

 תרגיל
חטיבתי

אנו מביאים כאן את החלטת הארגונים הירוקים 
לפרס "הגלובוס השחור" ואת תגובתו של דני 

קריצ'מן יו"ר החטיבה להתיישבות

יוני 462014

דני קריצ'מן, צילום: ירון סולומון



תרגם והבלה"ד: יענקלה כהן

הכר את המתחרים
 ראיון עם מומחה שיווק בעיתון

fresh plaza באיטליה - תפוא"ד מאזורנו 
(אגן הים התיכון) שולטים בשוק

עבר תפוחי אדמה חדשים מאיטליה ב
אירופה  וצפון  מרכז  בשוקי  שלטו 
המצב  להיסטוריה.  שייך  זה  אבל 
20 שנה כאשר תו־ ־החל להשתנות לפני כ
צרת טרייה מאיטליה החלה להידחק לאט 
מוקדמים  זנים  ע"י  והוחלפה  מהשוק  לאט 

מישראל ומצרים שזמינים החל מפברואר.
־מה ההבדל בין תפוא"ד חדשים למוקד

מים?
תפוא"ד חדשים מסורתיים הם מה שאנו 
שק־  ,(scrapers קליפים  לכנות־  (נוהגים 

ליפתם דקה ולא יציבה ולא נשמרים היטב. 
־ואילו תפוא"ד חדשים הם בעלי קליפה יצי

חופי  לאורך  אותם  מגדלים  יותר.  ועבה  בה 
ים תיכון והם נאספים מוקדם יותר מאשר 
יבול   – מכנים  שאנו  (מה  האירופאי  היבול 
סתווי י.כ). שיקולים מסחריים ומדיניות של 
הזה. כאשר  רשתות השיווק הובילו לשינוי 
קניינים מגרמניה , אנגליה, וצרפת כיוונו את 
התנהגות השוק וסגרו את המוצא לתפוא"ד 
החדשים מאיטליה, לאיטלקים נותרו רק שני 

שווקים – השוק המקומי ומזרח אירופה.
בשוק  הראשונים  הם  מסיציליה  יבולים 
הם  אפריל.  ראשית  מרץ  בסוף  קורה  וזה 
למזלם  זה.  משינוי  העיקריים  הסובלים 

השוק המקומי עזר לפתרון הבעיה.
אזור קמפניה סובל אף הוא הוא על אף 
 שרק15-20% מיבולי תפוא"ד החדשים מג־

דלים באזור הזה 
־המוצא שלהם הוא למזרח אירופה – פו

לין, וצ'כיה שמעדיפים תפוא"ד קליפים.
־באזור פוגליה הבעיה שונה לחלוטין ( הז

נים־ סיגלנדה ואלוירה) הם עדיין משווקים 
מוגבלות  הן  הכמויות  אבל  אירופה  לצפון 

ושומרים על סטנדרט איכות גבוה.
ומצרים  ישראל   – לוגיסטיקה  בעיות 
הספקיות העיקריות לשווקים של שני סוגי 

תפוא"ד הנ"ל .
 הן מייצרות יחד3,000,000טון כאשר באי־
טליה מייצרים רק – 400,000־500,000 טון .

אר עם  להתחרות  יכולה  איננה  ־איטליה 
על   . הלוגיסטיקה  בגלל  בעיקר  אלה  צות 
אף שהיבול מישראל ומצרים התאחר מעט 
השנה ,עלויות ההובלה שלהם הם אפילו לא 
־ברי השוואה עם האיטלקים, בעיקר עקב מי

קומם של אזורי הגידול של האיטלקים שאין 
בהם תחבורה חליפית כמו רכבות או אניות, 
מה שלא מובן כיצד הספרדים מתגברים על 

הבעיה הזו ונשארים תחרותיים.
אזורים ומחירים: באיטליה צומצם הגידול 
זאת,  אף  על  האחרונות.  בשנים  ב30־40% 
 עונת2014 נראית חיובית בכל הקשור ליבו־
לים המוקדמים. הציפיות חיוביות גם באשר 
־למחירים, למרות שלאחר עליה במחיר שה

גיע ל־0.55 – 0.65 /יורו סנט לק"ג הם ירדו 
ל־0.35/ יורו סנט לק"ג.

המומחה האיטלקי מסכם: גידול תפוא"ד 
־חדשים באיטליה מוצדק רק אם אתה מת
־מחה ויכול להיכנס לשווקים ייחודיים שב

דרך כלל לא קולטים כמויות גדולות.

תחזית פסימית באנגליה

התנגדות של דור הבשלנים החדש לקלף 
תפוא"ד טריים מוביל למשבר בענף.

מע באנגליה  תפוא"ד  מגדלי  ארגון  ־יו"ר 
ריך שהוא יפסיד כ70לי"ש על כל טונה מתוך 
המחירים  משבר  בגלל  לו  שיש  8000טון 

בשוק.
דובר הארגון אומר שייתכן שבסופו של יום 
יישאר תפוא"ד רק כצמח אנאירובי מתדלק 

מכיוון שלא יהיה כדאי למיין ולארוז.
מגדל גדול אחר טוען שהעלייה בשימוש 
לבלתי  הגידול  את  הופך  מוכנות  בארוחות 

כדאי.
אבל, חשוב לדעתו, שעל מנת לעצור את 
־התהליך הזה, יש להשקיע בחינוך דור הב

שלנים החדש וללמדם על חשיבות תפוא"ד 
מבחינה תזונתית, ולשלב זאת גם בתכניות 
הלימוד בבתי הספר. חששותיו לגבי הירידה 
המורים  נתונים  ע"י  לאחרונה  גובו  בצריכה 
על ירידה במכירות של תפוא"ד טריים יחד 

עם ירידה בצריכה של בשר אדום
potatopro daily :מקור

 חברת הזרעים
I.P.M האירלנדית

בקש ארוכה  מאד  היסטוריה  זו  ־לחברה 

ריה המצוינים עם ישראל. מאז שנות ה־50
האדמה  תפוחי  זרעי  את  לקנות  נהגנו 
אצלם כשהזנים המובילים היו אפ־ טו־ דייט 
א.ט.ד) וארן־ בנר שנעלמו משדותינו בשלהי 

שנות ה־60 והתחלפו בזנים חדשים 
מהולנד, סקוטלנד צרפת וגרמניה. הזנים 

שלהם־ קרה ואווינדל. 
שלה  ראשונה,  אהבה  כמו  זו  אירלנד 
שומרים תמיד פינה חמה בלב .מסתבר שגם 
ומבצעת  שמריה  על  שוקטת  לא  זו  חברה 
שינויים ארגוניים במטרה לשפר את השירות 

ולהלן כתבה שפורסמה לאחרונה עליהם:
המובילות  מהחברות  אחת   IPM חברת 
זרעי  של  וחלוקה  שיווק  ייצור,  בטיפוח, 
שינוי  על  לאחרונה  הודיעה  אדמה  תפוחי 
IPM POTATO GROUP LIMITED שנכ־ ־שמה ל
ומספקת  מייצרת  החברה  מידי.  לתוקף  נס 
, דרום אמריקה  זרעים מאושרים באירופה 
ואסיה ( באזורנו)ויש לה משרדים באירלנד 
, סקוטלנד, הולנד, צרפת, וברזיל. יש לה גם 
הסכמים לייצור זרעים בחלקים אחרים של 
והיא  זנים   30 של  קטלוג  לחברה  העולם. 
עם  באירלנד,  זה  בתחום  המובילה  החברה 

הזן המצליח" רוסטר". 
החברה היא גם היצואנית הגדולה ביותר 
־באנגליה של זנים מוגנים והם מייצאים לא

חרונה ל 35 מדינות.
בפעילות  העלייה  את  מייצג  השם  שינוי 
הראשי  המשרד  החברה.  של  הגלובלית 
גם  ויש  באירלנד,  היא  המרכזית  והפעילות 
משרדים בכל העולם, וע"מ ליצור קשר טוב 

יותר עם הלקוחות סוכם על שינוי השם.
.IPM POTATO GROUP LIM :מקור

רוסיה הטילה איסור זמני על 
ייבוא תפוא"ד מאוקראינה

רוסיה פרסמה לאחרונה הודעה על איסור 
מסיבות  מאוקראינה  תפוא"ד  של  הייבוא 
נמטודות של  גילוי  לאור   פיטוסניטריות, 
במשלוחים   (golden cyst nematode)
כמובן,  מניחים  האוקראינים  מאוקראינה. 
הכרזה  מאחורי  עומדות  פוליטיות  שסיבות 
זו( ואיך לא? י.כ), מאחר וממדינות אחרות 
מאירופה והמזרח התיכון, שגם בהן קיימת 
האוק היבוא.  את  עצרו  לא   - זו  ־נמטודה 

מאחר  זה,  ממהלך  מתרגשים  לא  ראינים 
שהייצוא לרוסיה מסתכם ב־8000 טון, ואילו 

לקט תפוחי אדמה
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מיל־  2.8 ל מגיעה  המקומי  בשוק   הצריכה 
שולית  תהיה  שההשפעה  ומכאן  טון,  יון 
ייבוא  בנוסף  עוצרת  שרוסיה  מאד(העובדה 
־מחלק ממדינות אירופה עובדת לטובת הי

בתוכן.  וישראל  התיכון  הים  מאגן  צואניות 
י.כ.)

potato daily news :מקור
בשורות בנושא כימשון

־בחודש האחרון פורסמו שני מחקרים שו
־נים, האחד בסקוטלנד והשני בארה"ב הטו

שונה,  בתחום  אחד  כל  דרך,  לפריצת  ענים 
המאפשרים הבנה טובה בהרבה 

־מהידע הקיים על גורמי התפתחות המח
לה, דבר שיאפשר להילחם בה ביעילות 

גבוהה יותר. להלן התקצירים:
למדעי  הספר  בבית  שבוצע  במחקר   .1
ובאוניברסי (סקוטלנד)  באברדין  ־הרפואה 

(מומחה  דוידזון  פרוידיך  ד"ר  ע"י  דנדי  טת 
ממצא לאור  נטען  ביולוגית),  ־למתמטיקה 
באפש אין  בודד  הוא  הנבג  שכאשר  ־יהם, 

רותו לתקוף ולהרוג את הצמח, ולכן פיתחו 
־הנבגים שתי מערכות נפרדות - האחת כי

מית והשנייה ביולוגית - שגורמות לתהליך 
של התקבצות הנבגים לקבוצה גדולה שיש 
בכוחה לייצר לחץ זיהומי המאפשר לפתוגן 

להתקיף את הצמח ולחסלו. 
כיצד  יותר  טובה  הבנה   , החוקרים  לטענת 
תאפשר  בצמח,  לפגוע  מנת  על  פועל  הפתוגן 
יעיל  באופן  במחלה  להילחם  הארוך  בטווח 

יותר.
כיצד הנבגים היו מסוגלים לסגל לעצמם 
עד  הייתה   - הזו  המתוחכמת  התכונה  את 
כה חידה לא פתורה - והמחקר הזה, בעזרת 
המתמטיקה, הצליחו לפתור את הנעלם הזה 
, בתקווה שיוביל אותנו לדרכי מניעה הרבה 

יותר טובים מאשר אלה הקיימים היום.
2. מדענים מאוניברסיטת פלורידה, קבעו 
שמקסיקו היא המקור של פתוגן הכימשון 
שגרם לרעב הגדול באירלנד ב1840. ממצא 
זה יעזור אולי למדענים להתגבר על המחלה 
הגורמת נזק שנתי ברחבי העולם בתפוא"ד 
יבולים)  ואובדן  הדברה  חמרי  ועגבניות( 
בהיקף של 6 ביליון דולר. יותר ממאה שנה 
אבל  במקסיקו  הוא  המחלה  שמקור  סברו 
מחקר שנערך ב־2007 סתר את ההנחה הזו 

האנדים  בהרי  הוא  המחלה  שמקור  וקבע 
של דרום אמריקה. 

את  להבהיר  רצתה  גרוס  אריקה  פרופ' 
מ־4  גנים   4 שבחנה  ולאחר  הזה,  הבלבול 
קבעה  ביניהם,  קשר  ומצאה  שונים  זנים 
במקסי הוא  המחלה  מקור  שאכן  ־סופית 

לפתרונות  להגיע  מנת  על  לטענתה,  קו. 
את  להבין  עלינו  המחלה  בהדברת  טובים 
השינויים הגנטיים שאפשרו לפתוגן להיות 
השינויים  והבנת  אבחון  ע"י  יותר.  תוקפני 
שחלו בעבר, אפשר יהיה לתכנן אסטרטגיה 
שתאפשר חסינות טובה יותר לגבי שינויים 

גנטיים. 
 100 בחנו  שלה  קולגות  ו־8  גרוס  פרופ' 
ומתנאי  העולם  מכל  כימשון  של  דוגמאות 
אקלים שונים, ובנוסף בחנו 4 מינים שונים 

ע"מ לזהות את המקור.
־כאשר אנו סבורים שאנו מתקרבים לפת

רון , גזעים חדשים מופיעים והם תוקפניים 
והמחלה  הדברה  לחומרי  עמידים  או  יותר 
מוסיפה להתקיים, ומכאן חשיבות העבודה 

שלהם.
potato daily news :מקור
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נירי בוזגלו 
– משלבת 

חקלאות עם 
יזמות

מי נירי בוזגלו. אם לארבעה (שני בן 12, אופיר בן 10, רונה ש
בת 5 ויניב בן שנתיים). לאחר סיום לימודיי באוניברסיטה 
־ולימודי האמנות של בן זוגי ולפני לידת בננו הבכור, קבע

נו את ביתנו במושב פארן בערבה. יש לנו 50 דונם פלפלים אדומים 
וצהובים. אני עוסקת ביזמות. בימים אלה מקדמת סטרט־אפ בתחום 

הריהוט. 
העונות החקלאיות האחרונות היו קשות בפלפל. אנחנו, כמו הרבה 
ועוד  יותר.  טובה  תהיה  הבאה  שהעונה  מאמינים  תמיד  חקלאים, 
אמונה רווחת – שאין מה לעשות. ישנן מגמות עולמיות, שער הדולר, 

שער היורו וכו' וכו'... שום דבר לא תלוי בי. שום דבר שניתן לשנות. 
השנה הבנתי שההנחות והאמונות שלי פשוט אינן נכונות. שיותר 
יותר פריבילגיה  אין  להתעורר ולעשות.  הזמן  והגיע  ישנתי  זמן  מדי 

לאדישות. הבית שלי בסכנה. 
הבנתי שאין סיבה שבשוק המקומי, רשתות השיווק יקנו מאיתנו 
פלפלים במחיר 1.20 לקילו וימכרו במחיר פי 10 לצרכן. אין שום סיבה 
מעוותת,  כך  כל  תהיה  שתדמיתם  חלשים,  כך  כל  יהיו  שהחקלאים 
כאילו הם גוזלים מהציבור. אנחנו חקלאים, יצרנים, יצואנים, תורמים 

לחברה ולקהילה. 
אדגיש, שאם אנחנו, החקלאים, נעמוד בפני שוקת שבורה, יאבדו 
אלפי מפעלים ונותני שירותים את מקור פרנסתם: סיטונאים, חברות 
־שתילים, חברות רשתות וחממות, חברות זבל ודשן, חברות ציוד חק

לאי, חברות קרטונים, פקחי מזיקים, חברות הדברה, אנשי מכירות, 
חברות שיווק, חברות זרעים, חברות הובלה, עובדי נמל ועוד ועוד. 

חשוב לציין, שרוב תושבי הערבה הינם חקלאים. אם החקלאים 
־ינטשו, יהפכו מושבי הערבה ליישובי רפאים...חוסן האזור תלוי בחו

סנה של החקלאות. 
לאגד  למטרה  לה  ששמה  מחאה  הפלפל.  למחאת  הצטרפתי  אז 
־את החקלאים, להוריד את פערי התיווך, שהחקלאי יקבל עבור התו

צרת שלו מחיר הוגן, לחזק את מעמדו של החקלאי וליצור הזדמנויות 
־מכירה חדשות. מחאה שעשויה להביא לתוצאות בטווח המיידי וב

טווח הרחוק בשיווק הירקות והפירות, הוזלת המחירים לצרכן ובכך 
־הוזלת יוקר המחייה. וכן, לטפל בתחומים שונים: קשיי שיווק התוצ

רת ליצוא, בעיות העובדים הזרים ומיסוי. 

לצורך כך פתחנו דף בפייסבוק שנקרא "מחיר חברתי", בו נפרסם 
את הישגי המחאה, מטרותיה ויעדיה. אשמח אם תיכנסו לדף, תביעו 

את תמיכתכם, תציעו רעיונות לפעולה ותתעדכנו. 
ת הבית והעבודה שלי אני שומעת לעיתים קרובות שאני  בסביב 
יזמת וחקלאית שנראית טוב. אני לא משקיעה בעצמי יותר מדי כדי 
להיראות טוב ואם הטבע חנן אותי אז בכיף. מקבלת בהבנה וברוח 
טובה את מה שאומרים עלי, ואתם הקוראים תקבעו את עמדתכם 

בסוגיה הזאת.
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 נשים בחקלאות

צילום גלעד לבני



את המסננים 

האוטומטיים

של אלי ימית סינון

ניתן למצוא בכל פינה 

לאורכה ולרוחבה של 

ארץ ישראל ובעוד

כ-60 מדינות בעולם.

אנחנו כאן בשבילך 

בפתרון בעיות,

מחירים ואחריות

ללא תחרות!

להצטרפות למפה,

ניתן לפנות לביתן

של אלי סינון

A7 במו"פ ערבה
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054-6620627 סני: 
09-8781758 משרד: 
09-8781682 פקס: 

לאורכה 
ולרוחבה 
של הארץ



שמעון וילנאי

אודיטוריום ע"ש כהן בבית דגן עטה ה
חג. מועצת הצמחים, שנה שלישית 
הוקרה  אותות  העניקה  ברציפות, 
ישראל  מדינת  של  המצטיינים  לחקלאיה 
ולחו למדריך  גם  כמו  השונים,  ־בענפים 

צבי  הצמחים  מועצת  מנכ"ל  מצטיינים.  קר 
אלון היפנה את תשומת לב מאות האורחים 
שגדשו את האולם, כשציין בפתח דבריו כי 
ראשית עליו להעלות על נס את מי שהגדיר 
לנו בעיה גדולה  "מצטייני השבוע". "היתה 
השבוע(האירוע התקיים ב־12 ביוני־ש.ו.) - 
־היתה חסימה בשיווק אבטיחים לשטחי הר

שות הפלשתינית. השר שמיר, המנכ"ל כהן 
וסמיר מועדי קצין חקלאות ביהודה ושומרון 
־התערבו, פעלו ללא ליאות, התירו את הח

סימה ואפשרו את שיווק האבטיחים".
־ומכאן התייחס למצטיינים השנה בחקל

אות. "המצטיינים מובילים את המחנה כולו 
המקיימים  מעטים  נותרנו   - ואמר  פתח   -
פינה  אבן  מהווים  ישראל.הם  חקלאות  את 
למרחב הכפרי, לייצור מזון טרי לאוכלוסייה 
הגדלה ומפעילים ברחבי הארץ והפריפריה 
על  שומרים  שגם  יוצרים,  תוססים,  ישובים 
ולאו כלכליות  משימות  אלו  ־גבולותינו. 

יותר  קלות  הופכות  שלא  מתמשכות  מיות 
את  חצינו  מכבר  שזה  למרות  השנים,  עם 
להוכיח  עלינו  התיישבות.  שנות  "מאה  קו 
שבחקלאי  מהטובים  היותנו  את  ושוב  שוב 
על  ולהתנצל  קיומנו  את  להצדיק  העולם, 
הקשים  בתנאים  חקלאות  לקיים  שלעתים 
בהם אנו מתפקדים, עולה עוד כמה אגורות 

לצרכן".
עם  להישאר  בשביל  כאן  אנחנו  "אבל 
המצטיינים,  החקלאים  אתם  מורם!  ראש 
־שאנו מתברכים בכם השנה, עושים מלאכ

תם בתבונה, בחריצות, בנחישות ובאכפתיות 
־עם עמיתיכם, הסובבים אתכם. למרות הע

והמאמצת,  התובענית  היום־יומית,  בודה 
תו ויזמות,  חשיבה  לשלב  מצליחים  ־אתם 

שייה וחדשנות שהכל מתברכים בהם". צבי 
"פעילותכם  במילים:  דבריו  את  סיים  אלון 
החקלאות  של  רמתה  לשמירת  מופת  היא 
־בישראל, דוגמא לחקלאי העולם ומקור גא

ווה לכולנו. היו ברוכים".

חקלאים  לבחירת  הועדה  ראש  יושב 
במועצת  ירקות  ענף  ראש  ויושב  מצטיינים 
דברי  בראשית  ציין  יפרח,  מאיר   - הצמחים 
ברכתו כי הטקס הזה הוא הזדמנות לחשוף 
"בשנים  החקלאים.  של  היפות  הפנים  את 
למ לחקלאות  ההערכה  דעכה  ־האחרונות 

החיוניים  בתפקידים  שינוי  חל  שלא  רות 
שיש  איפה  תמיד,  כיום.  גם  ממלאה  שהיא 
התיישבות וחקלאות, שם נקבעים גבולותיה 
הבטוחים של המדינה. ומה באשר לביטחון 
המזון ולאספקה טרייה ואיכותית כל השנה 
שלא  דגים.  חלב,  בשר,  ופרות,  ירקות  של 
־לדבר על התעסוקה שסביב החקלאות, בת

עשייה, במערכות ההובלה והשינוע, בשיווק 
לשוק המקומי וליצוא".

החקלאים  מצב  להידרדרות  עדים  "אנו 
בשנים האחרונות כי אם לא הולכים קדימה 
הולכים  פשוט  מטופלים,  אינם  והנושאים 
פער  כמו  בנושא  אפילו  נסיגה  יש  לאחור. 
התיווך שמרבים לדבר עליו בסיסמאות אך 

הסי השוק  כמו  או  הצלחה,  ללא  ־בפועל 
רואים  לא  תקוע.  שלמעשה  החדש,  טונאי 
שינוי בתקציבי המחקר וההדרכה, אין מענה 
לבעיות של ענפים ואזורים, לא חל כל שינוי 
־בנושא מס המעסיקים ואגרת הייצוא, שני
־הם קופה קטנה של האוצר על חשבון החק

אי  המחיה,  ביוקר  לטפל  רוצים  ואם  לאים. 
אפשר שלא לתמוך בחקלאות ובלי לאיים, כי 
כל פעם שעולים המחירים, מאיימים ביבוא. 
־החקלאים מתעקשים להחזיק בקרקע בא

זורים נידחים ולעסוק בחקלאות, כי זו דרך 
בהפסד  ימכרו  שהחקלאים  מדוע  אז  חיים, 

את התוצרת ולא ירוויחו מעט ביושר".
ממשרד  גם  שבטו  את  חסך  לא  יפרח 
האוצר: "אני מקווה שהאוצר יתעשת, אבל 
קדנציות  כי  והמנכ"ל,  השר  הדבר  בידיכם 
ואנחנו  מהר  עוברות  והמנכ"לים  השרים 

נשארים ומשתדלים לשרוד".
שמטפל  מי  כי  לציין  דאג  יפרח  מאיר 
־בחקלאים היא מועצת הצמחים. "וזה מס

ביר את חיוניותה כגוף תומך, שיש לעשות 
כתובת  מהווה  המועצה  לשמירתו.  הכל 
למשרד.  ביצועית  וזרוע  למגדלים  חשובה 
במועצה  החקלאים  כספי  נכונה,  בעשייה 
מופנים לנושאים כמו ביטוח, קידום מכירות 
ופרסום, מחירי שוק, מידע, הדרכה ומחקר, 
הלוואות,  השתלמות,  קרן  שווקים,  ויסות 

סיוע במשברים ועוד".
מעל  פנה  הירקות  מגדלי  ארגון  מזכיר 
שישב  שמיר  יאיר  החקלאות  לשר  הבמה 
בשורה הראשונה באולם ואמר לו כך:" כבוד 
לטיפולך  כיום  המרכזיים  הנושאים  השר, 
מוכרים לך, זו אינה הפעם הראשונה שאתה 
ואמנה  אמשיך  זאת  ובכל  עליהם,  שומע 
כוונות  שמתוך  תקווה  כולי  כאשר  אותם, 
טובות תתחיל לצמוח גם תוצאה: ביטול מס 
המים  למכסות  השיוך  החזרת  מעסיקים, 
ולמחיריהם, הסרת אגרת הייצוא בשיעור של 
20 מיליון שקלים בשנה, חוק הסטנדרטים 
המשבר  הזה,  בנושא  המשרד  מוביל  ולאן 
בבית שאן והקשיים בערבה, החזרת תקציב 
תקצוב  המשקים,  לפיתוח  ראוי  השקעות 
של  הקמתו  זירוז  והדרכה,  למחקר  הולם 
השוק הסיטונאי, שמירה על המכסים בלא 
לפרוץ את ההגנות על יבוא תוצרת חקלאית 
מתחרה, מסלול לקליטת צעירים בחקלאות 

בלעדי
עם כינונה של הממשלה הפלשתינית 
חדש  חקלאות  שר  לה  מונה  החדשה 
היתה  שלו  הראשונות  ההוראות  ואחת 
לחסום מעבר תוצרת חקלאית מישראל 
וארגון  הצמחים  מועצת  הגדה.  לשטחי 
מגדלי הירקות פנו בעניין זה אל מתאם 
יואב(פולי) האלוף  בשטחים  הפעולות 

ההוראה  אבל  קשרים  שהפעיל  מרדכי 
־לא שונתה. סמיר מועדי קצין מטה חק

לאות באיו"ש הפעיל את קשריו ברשות 
לא  אלה  מאמצים  וגם   - הפלשתינית 

נשאו פרי.
 400 לשווק  התכוונו  ישראל  חקלאי 
מיכלים עם אבטיחים לגדה, והמשאיות 
מה הרחק  לא  המתינו  המיכלים  ־עם 

מעברים. בשלב מסוים הוכנסו לתמונה 
שר החקלאות יאיר שמיר והמנכ"ל רמי 
כהן. אחרי שיחות אינטנסיביות והפעלת 
־דרגים בכירים ברשות הפלשתינית הות
האבטי אספקת  וחודשה  החסימה  ־רה 

חים לגדה.
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מועצת הצמחים מברכת את החקלאים המצטיינים לשנת 2014 בענפים השונים.
ומאחלת להם המשך עשייה פורייה

פעילותכם היא מופת לשמירת רמתה של החקלאות בישראל ומקור גאווה לכולנו.
ישר כח!



־- כי ללא דור המשך תיעלם החקלאות מה
בפריפריה  הישובים  הרחבת  הישראלי,  נוף 
של  נכונה  לחלוקה  שיביא  מה  והכפלתם, 
מים וקרקע ויעודד צעירים לעסוק בתחום".

בסיום דבריו הדגיש יפרח: "כמו שאומר 
השר שמיר, לא רק בכיינות זה סדר יום, יש 
גם מילים טובות ואני מודה לשר ולמנכ"ל 
על הסרת מע"מ על ירקות ופירות, הסדרת 
־מכסה קבועה של עובדים זרים, ניסיון להו
־זיל את מחיר המים ומאמצים גדולים להק

צאת תקציבים למחקר והדרכה".
המשפט האחרון בדבריו של מאיר יפרח 
היה אקטואלי מאין כמוהו: "יחי נשיא מדינת 
־ישראל רובי ריבלין, ידיד לחקלאים ולחקל

אות, אוהב את ארץ ישראל ותושביה" וזכה 
למחיאות כפיים סוערות.

שמיר  יאיר  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר 
בתחילת  הצהיר  המברכים  אחרון  שהיה 
ואני  שאלות  עשר  לי  הציג  כי "יפרח  דבריו 
"זה  לנו.  ויפריח  שיאיר  יפרח  לו:  מאחל 
חקל בשבילי  פוסע  שאני  משנה  ־למעלה 

של  ביותר  הרחבה  במשמעות  ישראל  אות 
והדגיש:  החקלאות  שר  "המשיך  הדברים 
"אני רואה את החקלאים בעשייתם בשדות 
ואישי  פעילים  עם  נפגשים  אנו  ובמטעים. 
האזוריים,  המו"פים  את  המקדמים  ציבור 
הטיהור,  במתקני  המים  יצור  מערכות  את 
מר חקלאיים.  לשטחים  וההולכה  ־האגירה 

הטיפול  מערכי  את  גם  לראות  ביותר  שים 
אריזה,  בתי   - הקטיף  לאחר  ובירק  בפרי 

מיון, איסום וקירור, שרשרת של טכנולוגיות 
מתקדמות לשמירת טריות ואיכות המוצרים 
עד הגיעם לצרכן. אך שבילי החקלאות לא 
מסתיימים בזאת. הם משולבים בשורה של 
קבלת החלטות באשר למדיניות החקלאית 
שלנו. במהלך השנה הרחבנו את התשתית 
תקציבי   - החקלאות  קידום  של  העיקרית 
לשמי הכרחי  תנאי  זה  והפיתוח.  ־המחקר 

רת רמתו הגבוהה של הסקטור. גם מצוקת 
המגדלים בכל הנוגע לכוח אדם למשקיהם 
את  שהרחבנו  מרגע  רבה,  במידה  הוקלה 
מא אני  המתווה.  ושינוי  העובדים  ־מכסת 

מין שגם לנושא זמינות האשראי לחקלאים 
ארוך  לטווח  עסקי  הון  בצורת  מענה  נמצא 
שיעמוד לרשותם. אני מתרשם שבתחומים 
־רבים אתם, במאמציכם, אכן מצליחים להו

ריד את הוצאות הייצור ועל כך תבורכו". 
המצטיי לחקלאים  פנה  דבריו  ־בסיום 

אלה  כל  שמיר: "לפני  השר  אמר  וכך  נים 
הנחושים,  האכפתיים,  הנחשונים,  הולכים 
ראו שנמצאתם  ־אתם  מתפשרים  ־שלא 

חוקרים  כחקלאים,  ולשבח  להוקרה  יים 
־תראו  החקלאים  ציבור  ולכלל  ומדריכים. 
ברכה בעמלכם, תמשיכו ליישב חבלי ארץ, 
קרובים ורחוקים ונהנה כולנו מדור המשך 
כה  לדורותיו.  ההתיישבות  למפעל  גאה 

לחי".
שנית  השר  הוזמן  מהבמה  שירד  אחרי 
הצמחים  מועצת  יקיר  אות  את  להעניק 
לעורך הדין סנפורד(סנדי)קולב, בעלים של 

ייחו תרומה  על  פטנטים  לרישום  ־משרד 
וירקות  פירות  ייצור  ולקהילה:  לחברה  דית 
באמצעות  חלשות  לאוכלוסיות  ותרומתם 
עמותת "הטוב והמיטיב". טל עמית מראשי 
־ענף ההדרים במועצת הצמחים ציין כי הע

מותה מגדלת 600 דונם של תוצרת חקלאית 
השר  לנזקקים.  לעמותות  ומספקת  טרייה 
שמיר מסר לעורך הדין קולב את האות וציין 
בחיוך רחב: "הוא היה בשעתו עורך דין שלי, 
עשה בהייטק כסף ועכשיו הוא מחלק למי 

שבאמת זקוק. חן, חן". 
־כיבדו את האירוע בנוכחותם מזכיר תנו
חק התאחדות  ראש  ויושב  המושבים  ־עת 

ההתאחדות  מזכיר  צור,  מאיר  ישראל  לאי 
בזק,  חנן  שה"מ  מנהל  אבשלום(אבו)וילן, 
ראש מינהל המחקר החקלאי פרופסור יורם 
־קפולניק, יושבי ראש הענפים במועצת הצ
־מחים, מזכירי ארגוני המגדלים וכמובן מצ

טייני החקלאות ובני משפחותיהם.
לס מלגות  שש  הוענקו  האירוע  ־בסיום 

של  בסכום  מלגה  כל  לחקלאות.  טודנטים 
3000 שקלים. המלגות מקרן מיוחדת להנצ־
חת זכרם של יוסטה בלייר ויהודה פלד ז"ל, 
לשעבר מזכירי ארגון מגדלי ירקות. הבן של 
"אבא  כי  הדגיש  בלייר  רני  הבימאי  יוסטה, 
היום,  גסה  מילה  זו  אולי  סוציאליסט,  היה 
אבל הוא היה סוציאליסט וגם אני כזה". גיל 
־פלד, בנו של יהודה פלד ז"ל העיד על תרו

מתו של אביו לחקלאות ישראל וציין: "אבא 
לא היה צריך להגיש הצהרת הון".

יוסי קנר
מנכ"ל גזר שלוחות

למפעלי  קנר  יוסי  בין  להפריד  ניתן  לא 
יופ"י (גזר שלוחות). לפני כ־13 שנים עדיין 
אריזה.  בית  על  אלא  מפעל  על  דיברו  לא 
יוסי, שהיה מנהל בית האריזה דאז, כדרכו 
ראה רחוק, כמעט עד גבול החזון. יוסי היה 
ועודנו מי שיוצר יש מאין – מבית אריזה מט 
ליפול למפעל תעשייתי מתקדם. משהבחין 
בסיכויים, היה מוכן ליטול גם סיכונים, לא 
נרתע, האמין ומאמין גם כיום בכוח להתגבר 

על כל קושי.
בקי שני  דור  שלוחות,  קיבוץ  יליד  ־יוסי 

בוץ להורים חקלאים בירקות, מילדות עבד 

בפקו חקלאות  הירקות.למד  בענף  ־במשק 
לטה ברחובות ולאחר הלימודים שב למשק, 
משק  ריכוז  כולל  שונים  בתפקידים  שימש 

ולאחר מכן חזר לענף הירקות ומאז נשאר 
בענף.

היצרנים  אחד  בשלוחות,  הגזר  מפעל 
שיווק  איכותי,  גזר  לגידול  בארץ  המובילים 
לפני כ־12 שנים כ־10,000 טונות גזר, וכיום 
משווק כ־45,000 טונות משטח של כ־5,500 
דונם, מהם כ־5,000 טונות גזר אורגני. מעל 
ברי־ לרוסיה,  ליצוא,  מיועדים  מהגזר   90%

טניה ומדינות אירופה.
־מפעל הגזר בשלוחות מצליח לספק פר

נסה הן לחקלאי האזור בעמק המעיינות והן 
לאזורים הסמוכים.

יוסי  שכח  לא  הסיזיפי  המרוץ  כדי  תוך 
גזר  זני  גידול  כמו  עסקי,  בפיתוח  להשקיע 
ננסי וגמדי או גזר עם תכונות מיצוי מסוימות. 
־קשריו המקצועיים הם חובקי עולם, ממגד
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לי זרעים, דרך קניינים ומגדלי גזר מעבר לים 
ועד מפעלים לייצור מיכון חקלאי.

־אהבת השדה אינה עוזבת את יוסי, ולע
המנהל  משרד  את  נוטש  הוא  קרובות  תים 
אלה  הגזר.  בשטחי  מקצועי  לסיור  ויוצא 
משמשים לו מקום בו יכול להשקיף אל מה 

שהקים, כהשראה ליעדים הבאים להשגה.
אי אפשר להפריד את יוסי מהצוות הקרוב 
לו בתפקידי הניהול השונים בגזר שלוחות: 
ובשנים  אלון  רפי  רביץ,  הלנה  תורן,  דליה 

הראשונות גם יוסי יעיש.
בהחל כולם  את  סוחף  במנהיגותו  ־יוסי 

טיות יחד עם נועם הליכות. בשנת 2009 זכה 
ומפעל  מצוינות  על  ספיר  קרן  בפרס  יוסי 

חיים בתחום החקלאות.
רק שיהיה ברור, יוסי עדיין לא אמר את 
המילה האחרונה, כל כולו שוקד על המשך 
הרבים  הישגיו  על  המפעל.  של  הפיתוח 
־נבחר יוסי קנר לקבל השנה את אות החקל

אי המצטיין בענף הירקות.

יהושע הדר
משק ירדנה ויהושע הדר, שדה יעקב

יהושע הדר הוא חקלאי, בעל משק בשדה 
יעקב, נשוי לירדנה ואב לשלושה.

שעלתה  (הדר),  מיצמכר  למשפחת  בן 
לארץ מפולין/רוסיה והתגוררה בעיר עפולה, 
לי־ 1937. במסגרת  יהושע בשנת נולד   שם 

מודיו המקצועיים השתלם במגוון תחומים 
הקשורים לחקלאות מתקדמת.

יעקב  לשדה  עבר  בגיל 24,  בשנת 1961, 
בגידול  התמחה  תחילה  משקו.  את  והקים 
חסה, התחיל בהיקף קטן וגדל עם השנים. 
שקשה  ראה  השמונים,  בשנות  הזמן,  עם 
את  לפתח  והחל  אחד  בגידול  רק  להתרכז 
ברוקו כגון  אחרים,  ירקות  לענפי  ־המשק 

לי, סלק אדום, שומר, בצל, לוף, לפת, צנון, 
סלרי ומלונים. משווק את תוצרתו לשווקים 
לענף  בנוסף  ובצריפין.  בחיפה  הסיטוניים 
־הירקות, פיתח יהושע ענף אחר, גידול כב

שים, שבנו ארז ממשיך לעסוק בו.
באזור  גדול  למגדל  נחשב  הדר  יהושע 
הצפון, מצליח ומנוסה בענפים שהוא מגדל, 
־מלא מרץ והתלהבות, מקצוען שאינו מתפ

כאשר  גבוהה,  ביצוע  מרמת  פחות  על  שר 
האיכות בראש מעיניו.

במערכת  רבה  במידה  נעזר  יהושע 
ההדרכה, סקרן, שואל ומתעניין בכל חידוש 
אגרוטכני ליישם  מהראשונים  ־בחקלאות. 

קות גידול חדשות ואינו מהסס לשלב זנים 

עוסק.  שבהם  החקלאות  בענפי  חדשים 
וער  מבצע  יוזם,  בניסויים,  פעולה  משתף 

לתוצאות.
בגידול  מהפכה  יהושע  ביצע  השאר  בין 
מורכ מלונים  לגידול  עבר  כאשר  ־מלונים, 

בים. בזכות הניסויים שבוצעו במשקו, ראה 
ומוצל יעילה  ההרכבה  ששיטת  ־והשתכנע 
־חת, במיוחד כנגד התמוטטות צמחים כתו

צאה ממחלת המקרופומינה. כיום רוב שטחי 
המלונים במשקו הם צמחים מורכבים, והוא 
־נחשב לאחד מגדולי החקלאים בארץ שמו

בילים את פיתוח השיטה.
רב  שבמרץ  וחרוץ,  מעשי  חקלאי  יהושע 
־ובאופטימיות מתחיל את יומו בבוקר מוק
דם ומסיים אותו מאוחר, בכל ימות השנה. 

לאיכות  המתמדת  חתירתו  התמדתו,  על 
שיתוף  על  ולחידושים,  לניסויים  ופתיחותו 
ושאר  ההדרכה  אנשי  עם  הפורה  הפעולה 
־הגורמים בענף, נבחר לקבל את אות החקל

אי המצטיין בענף הירקות.

אריק ועומר עדין 
מושב חצבה

עומר עדין חזר לחצבה בקליטה חקלאית 
־לפני כארבע שנים לאחר ששירת כאיש מע

רכת הביטחון 
־כעשור, כאיש משפחה נשוי יחד עם שלו

שת ילדיו , בשנים האחרונות הצטרף הילד 
הצטרף  עומר  כאשר   , למשפחתו  הרביעי 
לשותפות עם הוריו, עיקי ואריק עדין, למשק 

חקלאי מתקדם ומגוון. 
של  יעיל  במודל  עובדת  עדין  משפחת 
־שיתוף פעולה פורה, תוך ניצול הידע והני

סיון של דור ההורים עם המרץ, ההתחדשות 
והנמרצות של דור הבנים. 

ובשיווק  ביצוא  עוסק  המשפחתי  המשק 
גידולי  של  רחב  מגוון  של  המקומי  לשוק 
ירקות במבנים חקלאיים, כולל פלפל, מלון, 

קישואים ואבטיחים, תוך ניצול מקסימאלי 
הייצור  אמצעי  ויתר  המים  הקרקע,  של 

העומדים לרשותם.
משק משפחת עדין הינו דוגמא לשיתוף 
מוצלח בין דור המייסדים לבין דור הבנים, 
השעה  אתגרי  עם  להתמודדות  נכון  כמודל 
־בחקלאות בכלל ובערבה בפרט ותוך שמי

רת משק משפחתי כלכלי בר־קיימא, ועל כך 
הם נבחרו לקבל את אות החקלאי המצטיין 

בענף הירקות. 

אניס יוסף סאקר ובניו
עוספייה 

מכפר   ,  1947 יליד  סאקר,  יוסף  לאניס 
וגי טבק  מגדלי  להורים  שבכרמל  ־עוספיה 

דולי פלחה, משק ירקות משנת 1965. מגדל 
עגבניות  פתוח,  בשטח  בהדליה  עגבניות 
שדה,  גידולי  מגדל  וכן  עבירות,  במנהרות 
כגון קישואים, שעועית, פול ואפונה, בשטח 

פתוח ובמנהרות עבירות.
מומחה בגידול עגבניות בשטח פתוח בקיץ. 
מגיע ליבולים גבוהים לדונם, והשטחים שלו 
־נקיים מווירוסים ומחלות, כמו כן, אורך תקו

פת הגידול מגיעה ל־10 חודשים בשנה..
־אניס עובד עם שני בניו בחקלאות ובגי
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דול העגבניות במנהרות עבירות ובקיץ בשטח 
פתוח מודלה.

־אניס הינו אדם חברותי ומסביר פנים לאו
ידוע  הוא  לסביבה,  המגיעים  ולאנשים  רחיו 

פיתוח  על  כיום  וחושב  האישיות  ביוזמותיו 
תיירות חקלאית.

דני דניאל
מושב נטועה

דני דניאל, יליד 1948, גדל וחונך במושב 
נטועה והינו בן ממשיך אשר העמיק שורשיו 

במקום.
ואמו,  מכורדיסטאן  עלה  ניסים,  אביו, 
ימנה, עלתה ממרוקו. השניים נישאו והקימו 

את ביתם בנטועה בשנת 1965.
אביו של דני עסק כל השנים בחקלאות 

עד פרישתו מעסקי המשק.
לאחר שחרורו משירות צבאי, הצטרף דני 
את  קיבל  ומשנת 2007  המשפחתי,  למשק 
דני  נישא   ,2009 בשנת  לטיפולו.  המטעים 

לסיוון ונולדו להם שני ילדים מקסימים.
דני הצליח לטפל במטעים באופן מיטבי. 
במינים  וחידש  כלכליים  לא  מטעים  עקר 
דני  כיום  וכלכליים.  פוריים  חדשים,  ובזנים 
80 דונם של תפוחים, אפר־ ־מחזיק קרוב ל
שיי שחלקם  ודובדבנים,  נקטרינות  ־סקים, 

כים למשפחה וחלקם בחכירה.
להתפתח  להמשיך  הוא  דני  של  החלום 
בענף המטעים, לבנות בית אריזה ובית קירור 

ולשווק את הפרי ישירות מהיצרן לצרכן.
כל מי שליווה את דני מקצועית יכול להעיד 
כי הוא בחור שקדן וחרוץ, בעל יוזמה, "ראש 
גדול", יסודי ובעל מוטיבציה, שמוכן ללמוד, 

להתקדם ולהתפתח. כן ירבו אנשים כמוהו.
על מצוינותו בענף המטעים, על היותו דור 
את  לקבל  דניאל  דני  נבחר  מצטיין,  המשך 

אות החקלאי המצטיין בענף המטעים.

רמי אברהמי
קיבוץ ברעם 

זה  ברעם  מטע  את  מרכז  אברהמי  רמי 
־מספר רב של שנים. מטע ברעם מצטיין בי
־בול גבוה ובאיכות פירותיו. התוצאות הגידו

ליות של המטע ניצבות במקום מכובד מאוד 
רקע  על  בולטים  והישגיו  הארץ,  מטעי  בין 
לגידול  אידאליים  שאינם  בגבהים,  הגידול 

תפוח, ובקרקעות שוליות. 
מטע ברעם, בניהולו של רמי, תר כל העת 
בחלקותיו.  אותו  ובודק  חדשני  ידע  אחר 
ניסויי  שנה  מדי  מתקיימים  ברעם  במטע 
פתוח  רמי  רבים.  ותצפיות  מחקרים  שדה, 
לרעיונות חדשים, משתף פעולה עם המו"פ 
הגנת  השקיה,  התחומים:  בכל  האזורי 

הצומח ותחומי גידול נוספים.

פרי  השארת  ללא  קטיף  ניהול  המחייב  ני, 
במטע. 

קבוצות  קולט  אידיאולוגיה,  מתוך  רמי, 
את  להכיר  שרוצים  צעירים,  ישראלים  של 
העבודה בחקלאות כאורח חיים. הוא מנחה 
תוך  החקלאית,  העבודה  את  אותם  ומלמד 
העבודה  ביעילות  פגיעה  של  סיכון  לקיחת 

ותקלות הכרוכות בחוסר ידע מקצועי. 
בחדשנות  הענף,  בניהול  הצלחתו  בזכות 
את  לקבל  אברהמי  רמי  נבחר  ובמקוריות, 

אות החקלאי המצטיין בענף המטעים. 

עומר גוטפריד
ראש פינה 

־עומר גוטפריד הוא נציג החקלאות הפר
טית, בן למייסדי ראש פינה.

־לאחר לימודים אקדמיים בתחומים רחו
למכורתו  לחזור  החליט  מחקלאות,  קים 

ונכנס לניהול המשק המשפחתי.
מבנה  את  שינה  פעילותו  שנות  במהלך 
מודרני  למטע  שדרוג  תהליך  וביצע  המשק 

מכל הבחינות.
עומר הוא דוגמא לחקלאי מעורב, הנעזר 
־רבות במערכת ההדרכה. באמצעות ההדר

גם  ונמצא  האזוריים  לחוקרים  נחשף  כה 
־איתם בקשר רציף. מאמץ במשקו טכנולו

גיות ממשקיות המפותחות במסגרת המו"פ 
האזורי.

מנדב  עומר  יחסית,  קטן  שמשקו  למרות 
את מטעיו בשמחה לניסויי מו"פ, תוך מעקב 
צמוד שלו אחר התוצאות ויישום הטכנולוגיות 

המצטיינים בענף הפירות

בשנת 2013 הפך מטע ברעם למטע נקי 
מקבו החומרים  כל  הוצאת  תוך  ־מרעלים, 

צת הזרחנים האורגניים ואימוץ טכנולוגיות 
הדברה ידידותיות, בקדמת הידע המקצועי. 
בכך הוא ראשון מרכזי המטע בצפון שהוציא 

את החומרים הללו מהמטעים שבניהולו. 
הראשונים  הניסויים  בוצעו  ברעם  במטע 
בכיסוי התפוח ברשתות צל, כדי לשפר את 
־איכות הפרי. לאחר שנוכחו בתוצאות המוצ

לחות של הניסוי, הועברו רוב חלקות המטע 
לכיסוי ברשת. 

האזוריות  לוועדות  שותף  אברהמי  רמי 
חדש פרויקט  הפירות,  זבוב  ־בפרויקט 
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המוצלחות באופן מיידי. כל זאת, תוך שאיפה 
מתמדת להשתפר בתוצאות הגידוליות, לקבל 

יבולים גבוהים ולשפר את איכות הפרי.
הרחב  בציבור  ביותר  פעיל  עומר  בנוסף, 

של מגדלי הפירות ולקח על עצמו להיות יו"ר 
שולחן שזיף בענף הפירות במועצת הצמחים. 
פעילות גם בבית האריזה רפקור, בוועדות של 

בת האריזה ובדחיפה לשיפור האיכות.

־על מצוינותו, חדשנותו ומעורבותו בתה
עומר  נבחר  והציבוריים,  המקצועיים  ליכים 
מצטיין  החקלאי  אות  את  לקבל  גוטפריד 

בענף המטעים.

גיורא ויורם גור
מאוחד  חיים  גבעת  פרדס  צוות  בשם 

ואגודת גבעות החורש
גבעת  פרדס  לצוות  הצטרף  גור  גיורא 
חיים מאוחד בשנת 1961 והמשיך לעבוד בו 
־ולנהלו, תוך לקיחת פסקי זמן לטובת מיל

וי תפקידים ציבוריים בקיבוץ. ב־20 השנים 
להדברת  אחראי  משמש  הוא  האחרונות 
המזיקים בפרדס, תוך מאמץ להדביר אותם 

בדרך היעילה ביותר.
יורם  הפרדס  לניהול  נכנס   1993 בשנת 
גור, בנו של גיורא. עד מהרה התברר שצוות 
פרדס גבעת חיים זכה למרכז צעיר ונמרץ, 
את  הביא  קשה  ובעבודה  רבה  שבמסירות 

הפרדס להישגים רבים.
הרצון לפתח, להתקדם ולחדש חזק מאד 
אצל גיורא ויורם. תוך שיתוף פעולה הדוק 
חיים  גבעת  פרדס  הפך  שה"מ,  מדריכי  עם 
אג טיפולים  פותחו  בה  ניסויים,  ־לתחנת 

את  היום  עד  המשמשים  רבים,  רוטכניים 
הראוי  מן  הניסיונות,  מבין  ישראל.  פרדסני 
לציין את הניסויים להגדלת ממדי הפרי בזני 
הדרים רבים ואת הניסויים לפיתוח טיפולים 
־אגרוטכניים להעלאת היבול ולוויסות ההנ

בה בזן "אור 1". 
מזי בהדברת  לניסויים  גם  שותף  ־גיורא 

קי הדרים. חשיבות רבה יש לניסוי שבוצע 
לאחרונה בפרדס, בו פותחו דרכים להדברה 
מיטבית של אקרית החלודה, אחד המזיקים 

הקשים בהדרים.
־במהלך עבודתו בפרדס, למד יורם במכל

לת רופין לתואר בכלכלה, וכשחזר לעבודה 
היתרון  חשיבות  את  הבין  בפרדס  מלאה 

הרווחים  ולהעלאת  העבודה  לייעול  לגודל 
ומ הפרדסים  אוחדו  ביוזמתו  ־מהמטעים. 

גבעת  קיבוצים:  שלושה  של  האבוקדו  טעי 
חיים מאוחד, עין החורש והעוגן, יחד אגודת 
האגודה  את  מנהל  יורם  החורש".  "גבעות 
בכל  מעורבות  המשך  תוך  רבה,  ביעילות 
תחומי הגידול והקפדה על הכנה של פירות 
איכותיים ושמירה על הסטנדרטים הגבוהים 

הנדרשים מהפרי. 
־בזכות פעילותם המבורכת, היוזמה, הח
לפר ותרומתם  המסורה  העבודה  ־דשנות, 

דסנות ישראל נבחרו האב גיורא והבן יורם 
לקבל את אות החקלאים המצטיינים בענף 

ההדרים.

הרצל ואורי כהן
מושב חלץ

האחים הרצל ואורי כהן הם ילידי מושב 
פרדסי  מגדלים  במושב.  נחלה  ובעלי  חלץ 
הדרים הכוללים את הזנים: אור, אורה, אודם, 
לימון, טבורי, פומלית, פומלו, מירב, מורקוט, 

סצומה ומיכל, בסך־הכול כ־1,200 דונם.

־האחים כהן מייצגים את כל שרשרת הגי
דול, האריזה והשיווק, וברשותם בית אריזה 
בנחלתם  הממוקמים  קירור,  וחדרי  מודרני 

שבמושב.
אנשי  עם  פעולה  משתפים  ואורי  הרצל 
ההדרים,  בענף  יישומים  במחקרים  שה"מ 

כמו לדוגמא בוויסות חומרי צמיחה.
האחים כהן קולטים לבית אריזה שלהם 
מקיבו באזור,  מפרדסנים  פרי  גם  ־ולשיווק 

של  בסיומו  נמצאים  כיום  וממושבים.  צים 
פרויקט בנייה של בית אריזה מודרני וחדיש, 
של  המחמירות  לדרישות  תשובה  שייתן 
היצוא ולכמויות הפרי הגדולות שלהם ושל 

פרדסנים באזור.
מת האריזה,  בבית  ההשקעה  סיום  ־עם 

דונם   800 ולנטוע  להמשיך  האחים  כוונים 
נוספים.

־האחים כהן הם דוגמא לחקלאים שבכו
השיווק  שרשרת  את  חיזקו  עצמם  חות 
ולשוק  ליצוא  שיווק  אריזה,  גידול,  שלהם, 
במשקם,  בניסויים  מעורבות  תוך  המקומי, 
החקלאים  אות  את  מקבלים  הם  כך  ועל 

המצטיין בענף ההדרים. 

המצטיינים בענף ההדרים

המצטיינים בענף הזית
שקיב ערטול

אזור צרעה 

שקיב ערטול הוא חקלאי גדול שברשותו 

יין  ענבי  זיתים,  מטעי  של  נרחבים  שטחים 
ושקדים באזור צרעה, ליד מנזר דיר ראפת. 
ייחודיים  ובזנים  חדשניות  בשיטות  מגדל 
־המתאימים לאזור הגידול, תוך שיתוף פעו

לה הדוק עם אנשי המקצוע, לצורך קידום 

הענף בעיקר בכל הקשור להגדלת התפוקה 
לדונם. 

במ הזית  שטחי  בכל  המסיק  ־פעילות 
בו  מכאני,  ניעור  בעזרת  מתבצעת  טעיו 
מהשתתפות  כתוצאה  בעיקר  התמחה 
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חדש!!!
מרסס לכרם למטע ולפרדס

מרסס למטע
 המפוח רתום לטרקטור עם

מוצאי אויר מלמטה ומלמעלה.
 מיכל פוליאתילן
1500/1000/800 

ליטר הנגרר מאחור.

מרסס לכרם
 הכלי רתום ב-3 נקודות לטרקטור

עם מיכל פוליאתילן,
600/400/300 ליטר ומוצאי אויר מאחור.

מכונת קיטום עלווה בכרם צד אחד
4 תנועות הידראוליות

הרמה
שיפועים

תיקון שיפועים
שיפוע עליון

סכיני מתכת מחוסמת
לאבטחת איכות קיטום גבוהה.

מהירות קיטום גבוהה - 2500-2000.
בלאי חגורות נמוך.



המצטיין בהדרכה

רצון  ומתוך  בחו"ל,  וגם  בארץ  עיון  בימי 
בתחומו.  ולהתמקצע  בענף  להתפתח  עז 
המובילים  המגדלים  לאחד  כיום  נחשב 

בענף הזית.
שיטות  לפתח  השכיל  ערטול  שקיב 
תיירות  באמצעות  שיווק  של  חדשניות 
במקום,  המוצרים  מכירת  תוך  חקלאית, 
המ הלקוחות  קהל  משיכת  ־באמצעות 

לחקלאי  ומופת  דוגמה  מהווה  למנזר.  גיע 
שמקובל  כפי  וחקלאות,  תיירות  המשלב 

בעולם המערבי. 
והי המקצועי  בתחום  הצטיינותו  ־בזכות 

מוענק  השיווק  בתחום  גם  וחדשנותו  שגיו 
בענף  מצטיין  חקלאי  אות  ערטול  לשקיב 

הזית. 

שלום אשוש
מושב היוגב 

זיתים  דונם  כ־350  מגדל  אשוש  שלום 
אחד  ארוכות  שנים  זה  ובבעלותו  מושקים, 
ביותר  והמשוכללים  הגדולים  הבד  מבתי 

בישראל.
מאמץ  ומשקיע  מחדש  שלום  שנה  מדי 
המיכון  רמת  את  להעלות  כדי  ומשאבים 
־בבית הבד שלו ובכך יוצר ודוחף מגמת שי

פור בתחום זה בכל הארץ. כך סוחף אחריו 
־את ענף הזית כולו ואת בתי הבד בפרט להי

שגים מקצועיים ברמות הגבוהות בעולם.
על־ והוטמעו  שקודמו  הטכנולוגיות  בין 

ידי שלום בישראל ניתן למצוא את הדיקנטר 

מערכת  הוורטיקאלי,  המערבל  הדו־פאזי, 
מהמכונה,  ישירות  חרצנים  על־ידי  החימום 
־שקילת הזיתים הנקיים כחלק ממערך הק

ליטה של בית הבד ועוד. כל אלו מתווספים 
־לשורה ארוכה של שיפורים מכאניים והנד

סיים ששלום מטמיע במיכון הנרכש על ידיו 
בתי  יצרני  עם  שלו  העבודה  יחסי  במסגרת 

הבד מהמובילים בעולם. 
שלום  הזיתים,  מטעי  גידול  בתהליך  גם 
־מלווה מגדלים נוספים של זיתי שמן ממג

וון זנים, אשר מניבים תוצרת מובחרת מדי 
שנה.

שבבעלו אשוש,  הבד  שבית  כעשור  ־זה 
תו וניהולו, מבצע פיזור מבוקר של מי עקר 
ומטעים,  פלחה  בחלקות  פאזית  דו  וגפת 

לצורך דישון אורגני.
של  החנית  בחוד  נמצא  אשוש  שלום 
לבעיית  כולל  פתרון  במציאת  העוסקים 
־פסולות בתי הבד ופועל בכל הכלים העומ
־דים ברשותו לצורך זה. פועל גם בכל המי

שורים על מנת לעזור ולקדם את תו האיכות 
והן  הגדולים  למשווקים  הן  הזית,  ענף  של 

למגדלי הזיתים.
על היותו סמן ימני לכל ענף הזית בתחום 
פתרו ובמציאת  המיכון  בתחום  ־המקצועי, 

נות שיקדמו את כלל הענף, מוענק לשלום 
אשוש אות חקלאי מצטיין בענף הזית.

שלמה קרמר
שה"מ,  בערבה,  שדה  שירות  מדריך 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות  מדריך  משמש  קרמר  שלמה 
התמחה  משנת 1977.  החל  בערבה  שדה 
בהשקיה בטפטוף ובמים מליחים. שלמה 
מחקר  בלימוד,  השנים  כל  במהלך  עוסק 
כדי  ודישון,  השקיה  שיטות  של  ויישום 
־לשפר ולייעל את ממשקי ההשקיה והדי

את  הרחיב  לאחרונה  ירקות.  בגידולי  שון 
תחום עבודתו גם לאזור רמת נגב.

־בין הנושאים בהם עסק לאחרונה הת
מקד שלמה בפיתוח והטמעה של שיטת 
־גידול בתעלות הזנה, כאשר פסולות אור

גידול  כמצע  משמשות  (קומפוסט)  גניות 
כתח או  בקרקע  לגידול  תחליף  ־המהווה 

ליף לטיוב קרקע בשיטות המקובלות של 
ציפוי בחול או כתחליף למצעים מקובלים 

ומתכלים. הפתרון פשוט, זול ונוח יחסית 
הקיימות  הקרקע  מגבלות  לאור  ליישום, 
הסתבר  בדיעבד  הירדן.  ובבקעת  בערבה 
ללא  שנים  חמש  לפחות  לגדל  שאפשר 
עיבוד והפיכת הקרקע (הניסיון הרב שנתי 
2014). החיסכון השנ־  שהצטבר עד לשנת

מוערך  קרקע  מעיבוד  הימנעות  של  תי 

העדר  בזכות  לשנה,  ש"ח  מ־1,000  ביותר 
מהמבנה  הגידול  אמצעי  בהוצאת  הצורך 
לקראת  מחדש  והצבתו  עיבוד  לקראת 

שתילה. 
־באלפי דונמים של גידול ירקות, במיו

חד בפלפל ובעגבניות, מיושמות גרסאות 
־שונות של גידול בשיטת תעלות הזנה בע
מתייש בקרב  במיוחד  אורגני,  מצע  ־לות 
־בים חדשים בערבה, תוך התרחבות לבק

עת הירדן, בשיתוף פעולה עם המדריכים 
המקומיים.

בפ הזנה  תעלות  יישום  של  ־השיטה 
סולות אורגניות תורמת להעמקת שיטות 
חקל ולסביבה  קיימא  בת  חקלאות  ־של 
־אית בריאה, הודות למחזור חומרים מת

של  המסורתית  השיטה  לעומת  חדשים, 
ציפוי קרקע בחול או בחומר מתכלה.

הייחודיים  המקצועיים  הישגיו  על 
בתחום ההשקיה והדישון מוענק לשלמה 

קרמר אות המדריך המצטיין. 
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פרופ' ברוך רובין
־חוקר בתחום העשבים בפקולטה לחק

לאות, מזון וסביבה

הדברת  בתחום  חוקר  הינו  רובין  פרופ' 
עשבים, הכרת עשבים, עמידויות של קוטלי 
־עשבים. מעבדתו היא אחת המובילות בעו

לם בתחום של פיתוח עמידות של עשבים 
לקוטלי עשבים.

ובאישיותו  באנושיותו  ידוע  רובין  פרופ' 
הטובים  המרצים  אחד  נחשב  המיוחדת. 

שיש כיום בפקולטה לחקלאות.
בשנת  שבלוב.  בטריפולי  נולד  רובין  ברוך 
לארץ  המשפחה  עלתה  בן 6,  כשהיה   ,1949
־והתגוררה בהרצליה. כבר כנער התבלט בס
־קרנותו ובידענותו. כשגדל נשלח ללמוד בי

שיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה, ולקראת סוף 
שנות התיכון החליט עם כמה חברים לעבור 
ללמוד בבית ספר החקלאי שבמקווה ישראל, 
שם נטמן הגרעין הראשון ללימודי החקלאות, 

בהם יעסוק ויתפתח בהמשך חייו.

בצה"ל שרת בנח"ל מוצנח במסגרת גרעין 
־בני משקים. לאחר שירותו הצבאי החל לל

מוד באוניברסיטה העברית בירושלים בתחום 
מדעי הצמח, ובמהלך תקופה זו נישא למרים, 
ולזוג ארבעה ילדים. עברו להתגורר ברחובות 
וה הלימודים  לחקלאות.  לפקולטה  ־בסמוך 

עבודה בפקולטה היוו את הבסיס לדרך בה 
־המשיך כשהפך בעצמו למרצה; הוראה בגו

לתלמידיו  כבוד  של  יחס  מתן  העיניים,  בה 
ופיתוח סקרנות וחקרנות. שמו יצא למרחוק 

על היותו מרצה מעולה, כריזמטי ומרתק. 
הה רחבי  בכל  פזורים  הרבים  ־תלמידיו 
חק מדריכי  ומשמשים  העובדת  ־תיישבות 

צעירים  וחוקרים  גד"שים  מנהלי  לאים, 
כולם  בין  עוברת  השני  כחוט  ומבטיחים. 
הערכה גדולה לברוך כאדם וכחוקר ייחודי 
־ומשפיע, שהטביע בהם את חותמו. החקל

אים הרבים, שלהם עזר באופן אישי בבעיות 
שונות בתחום גידולי שדה והדברת עשבים, 

ממשיכים להיוועץ בו בכל עת. 
בערב ראש השנה האחרון חגגו לברוך את 
לגיל  הגעתו  ואת  מהאוניברסיטה  פרישתו 

הסטו־ ידי  על  כולו  שאורגן  הזה  בערב   .70
דנטים בהווה ובעבר היתה השתתפות ערה 
שבאו  הארץ  מכל  ומגדלים  תלמידים  של 
כדי להגיד תודה ולהביע את אהבתם לברוך 
שמלווה אותם תמיד במקצועיות ובמסירות 

אך יחד עם זאת תמיד בגובה העיניים.
אמנם  יצא  האחרון  השנה  ראש  בערב 
כפי  אולם  לגמלאות,  רשמית  רובין  פרופ 
־שהוא נוהג בכל חייו המקצועיים, הוא ממ

במסגרת  והן  באוניברסיטה  הן  לעבוד  שיך 
וחדוות  התלהבות  באותה  לחקלאים  יעוץ 

חקירה ויצירה האופייניים לו כל השנים.
על כל אלה ניתן לפרופ' ברוך רובין אות 

החוקר המצטיין. 

המצטיין במחקר

1

"מיול" - סוס עבודה!!!
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שמעון וילנאי, צילום: ירון סולומון

אפף א העם בכפר בני ציון  ולם בית 
שהסב  מי  של  השיחות  נוסטלגיה. 
ראשוניות  בפרקי  נגעו  לשולחנות 
־של המדינה שבדרך, תקומת ישראל וחקל

אות בימיה הראשונים של ישראל.
אירוע  יזמה  החקלאי  האיחוד  תנועת 
ותיקי  לחמישה  אותות  הוענקו  שבמהלכו 
התנועה וההתיישבות בארץ־ישראל. מזכ"ל 
נרגש  היה  קוכמן  דודו  הדין  עורך  התנועה 
 - האותות  מקבלי  לחמשת  סיפר  כאשר 
שהביאו עימם את בני הדור השני, השלישי 
מועצת  החלטת  על   - במשפחתם  והרביעי 
המנהלים של התנועה להעניק את האותות 
ולהתיישבות  לחקלאות  שתרמו  לאנשים 

בישראל.
יושב ראש תנועת האיחוד החקלאי מאז 
דלג'ו  מוטי  לכלכלה  הדוקטור   , שנת 1995 
שהוא ראש המועצה האזורית דרום השרון, 
היה נרגש לא פחות ועיניו נצצו כאשר העניק 

את אותות ההוקרה.
של  וצליל  בזמר  שלווה  החגיגי  באירוע 
החקלאי  האיחוד  של  הנוער  תנועת  צעירי 
־קידם בברכה את האורחים יושב ראש אגו

המועצה  וראש  בר  יצחק  ציון  בני  כפר  דת 
האזורית חוף השרון אלי ברכה.

החטיבה  ראש  יושב  האפיל  כולם  ומעל 
העולמית  הציונית  בהסתדרות  להתיישבות 

־דני קריצ'מן, לשעבר מנכ"ל משרד החקל
אות. כל אירוע טכסי כזה או אחר שדני נוטל 
בו חלק הוא מוצא משפטים ייחודיים בדברי 

ברכתו.
לאולם  כשהגעתי  קריצ'מן:"  אמר  וכך 
בית העם שאלתי אם יש כאן מאבטחים?" 
האורחים תמהו תחילה על דבריו אלה והוא 
המשיך: "יש כאן מוחות של היסטוריה, של 
וראשוניות.  חלוציות  ניסיון,  חוכמה,  יידע, 
הח ללא  הזאת.  החבורה  על  לשמור  ־צריך 

בורה הזאת שום דבר לא היה קורה פה. את 
מה שהם עשו כבודדים, היום עושים את זה 
10,000 אנשים. הם היו 5־7 אנשים שבלילה 

עושים.  ובצהריים  קמים  בבוקר  חושבים, 
שלוש  ועוברות  ומתכננים  חושבים  היום 
־שנים עד שמבצעים, אחרי כל הניירות וה

אישורים".
דני קריצ'מן בא לאירוע גם כדי לברך את 
להתיישבות.  בחטיבה  שלו  העובדים  אחד 
יצחק עופר פעיל זה 56 שנים בחטיבה. היום 
כבר גימלאי בן 80 ועדיין במלוא כוחו ומרצו. 

את סיפורו נביא בהמשך.

־אחרי שסעדו את ליבם ישבו יקירי האי
־חוד החקלאי והאזינו לפרקים נבחרים בתו

לדות חייהם.

יוני 622014

גדליה סידרנסקי
נולד בעיירה פולנית קטנה בשם סובלק לפני 93 שנה. הרוסים שהיו זקוקים לכוח 
אדם, קיבלו אותו לעבודה ואת אחותו כשהיו בני 17־18 וכך ניצלו מאימת הנאצים. 

ההורים ושאר בני המשפחה שלא היו כשירים לעבודה, נספו בשואה.
גדליה אהב ללמוד וכשעבר לעיר קטוביץ היה למורה. מאוחר יותר פנו אליו 

מתנועת השומר הצעיר וביקשו שיתחיל ללמד עברית. כשהיה צעיר למד בישיבה 
ובבית הספר תרבות.

גם באניית המעפילים שהביאה אותו לישראל המשיך ללמד. בארץ למד בבית 
הספר החקלאי נהלל, ועם סיום לימודיו היה ארבע שנים מדריך לילדי עולים 

שהגיעו ממרוקו. בשנת 1958 החל לעבוד בסוכנות היהודית במחלקה ל"מעמד 
הבינוני". הוא ליווה את הקמתם וביסוסם של ישובי האיחוד החקלאי. בשנת 1968 
החל לעבוד בתנועת האיחוד החקלאי וליווה את ההתיישבות הוותיקה ואת נושא 

הקרקעות.
גדליה סידרנסקי, חקלאי, מתיישב ואיש עקרונות, על פועלו ותרומתו רבת השנים 

בקידום, ליווי ופיתוח ישובי התנועה ברחבי הארץ, ועל הנחישות בהכנת חוזה 
החכירה לדורות - הוענק לו אות יקיר האיחוד החקלאי.

יקירי האיחוד החקלאי

דני קריצ'מןמוטי דלג'ו ודודו קוכמן
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אריה גצלר
נולד לפני 83 שנה באם המושבות,פתח־תקווה. למד בבית הספר החקלאי מקווה ישראל, אך לא 

סיים את לימודיו מאחר שגויס לפלמ"ח בשנת הקמת המדינה - 1948.
מנערותו שאף להיות חקלאי. בשנת 1952 עבר בעקבות אחותו לכפר בני ציון. כחקלאי פיתח את 

ענף השתלנות, ענף שהלך וגדל להדרים ואבוקדו ולענפים אחרים. שנים היה חבר הנהלה ויושב 
ראש כפר בני ציון.

אריה גצלר שימש שנים רבות כחבר מזכירות האיחוד החקלאי. נבחר ליושב ראש האיחוד החקלאי 
בשנת 1985 וכיהן בתפקידו חמש שנים. בשנת 1995 נבחר לתפקיד מזכ"ל האיחוד החקלאי, 

תפקיד שאחז בו עד שנת 2001, אך המשיך לשמש חבר מזכירות התנועה. במקביל לכהונתו 
כמזכ"ל האיחוד החקלאי היה גם יושב ראש תנועת הנוער של האיחוד החקלאי, שהיתה בבת עינו 

וסייע רבות לטיפוחה. בעת שהיה מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי נבחר על ידי תנועות ההתיישבות 
לשמש יושב ראש מטה התנועות בנושא קרקעות. היה ממובילי ניסוח החלטת מועצת מקרקעי 

ישראל 823, החלטה שמהווה תשתית לחוזה חכירה לדורות, שטרם נחתם בשל ניסוחו.
אריה גצלר, חקלאי, יזם, מנהיג ואיש אדמה. על פועלו ותרומתו רבת השנים לקידום ופיתוח ישובי 

התנועה, ההתישבות והחקלאות בארץ, הוענק לו אות יקיר האיחוד החקלאי. 
גצלר הודה לתנועה ובין השאר אמר: "לעינינו יושבת כאן ישראל הטובה". 

נולד לפני 81 שנה בברלין ועלה לארץ בן תשעה חודשים. בהיותו בן 19 בלבד קיבל לידיו את ניהול 
קיבוץ מחניים המפורק ונדרש לשיקומו. היה מרכז המשק ודמות קובעת ומחליטה בענייני הקיבוץ.

בסוף שנות החמישים ועד תחילת שנות השישים היה שותף להקמת חבל לכיש והיה אחראי 
על האשראי בישובי החבל. בשנת 1963 יצא בשליחות משרדי החוץ והחקלאות לוונצואלה לסייע 

בפיתוח החקלאות שם. בא לשנה ונשאר ארבע שנים.
מאיר היה מעורב בהקמת "אגרידב" גוף משותף למשרדי החוץ והחקלאות המסייע למדינות 
מתפתחות בפיתוח החקלאות באמצעות סיוע מקצועי ישראלי. היה אחראי על אסיה ודרום 

אמריקה ובהמשך גם על אזור אמריקה הלטינית. 
מעבר להיותו פעיל בפיתוח חקלאי עסק גם בפעילות ציבורית במזכירות תנועת האיחוד 
החקלאי. בשלב מסוים הסכים לנהל את ברית הפיקוח של קיבוץ בחן בשיאו של משבר 

ההתיישבות, משבר שהשפיע במישרין גם על בחן. כיושב ראש הישוב ייצב אותו וסייע לשיקומו.
על כל אלו הוענק לו אות יקיר האיחוד החקלאי.

מאיר גבע

שמחה אסף 
נולד לפני 87 שנה במושב כפר יהושע בעמק יזרעאל. היה הבן הראשון שנולד 

עם הקמת המושב. 
בשנת 1953 החל לשמש מרכז משק כפר יהושע. בשנת 1966 נבחר 

למזכירות תנועת המושבים ובתחילת שנת 1970 נבחר לסגן מזכיר התנועה. 
ב־1975 נבחר לתפקיד מזכ"ל המרכז החקלאי, תפקיד שבו אחז עד שנת 

1993. בתפקידו זה היה חבר מועצת מקרקעי ישראל מטעם הקרן הקיימת 
וסייע לאיחוד החקלאי בקידום החלטה 823. חתם על הסכם בין מועצת 

מקרקעי ישראל והמרכז החקלאי להקמת המרכז לרישום משבצות, גוף 
שהכין את המפות לרישום המשבצות כתנאי לחתימה על חוזי החכירה 

לדורות, והיה יושב ראש המרכז לרישום משבצות חקלאיות.
שמחה אסף מזכ"ל המרכז החקלאי, מנהיג וחקלאי. על פועלו ותרומתו רבת 
השנים לקידום, פיתוח ועיצוב ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל, הוענק לו אות 

יקיר האיחוד החקלאי.



נולד בהונגריה לפני 80 שנה. שנה אחרי 
הקמת המדינה עלה לישראל במסגרת 

עליית הנוער לקיבוץ כפר מנחם. 
במהלך שירותו הצבאי בנח"ל היה 

ממקימי קיבוץ להב.
מאז שנת 1958 ועד היום עופר עובד 

ויוצר במחלקה להתיישבות והחטיבה 
להתיישבות של ההסתדרות הציונית. 

היה שותף במיצובן של המחלקה 
והחטיבה כגוף מיישב, ומפתח 

התיישבות ברמה המקומית, המחוזית 
והארצית. יצחק עופר אימץ את תורתו 

של אבי ההתיישבות רענן וייץ, ולקח 
חלק פעיל במפעל ההתיישבות שיצר 
דור של מנהיגים מאז הוקמה מדינת 

ישראל. עם תלמידיו נמנים חברי 
הנהגת החטיבה להתיישבות, מנהלי 
חבלים ואזורים, מתכננים, מהנדסים 

ואנשי תנועות ההתיישבות.
יצחק עופר, בעל תואר שני בגיאוגרפיה 
ובינוי ערים, עשה שימוש מושכל ביידע 

הרב ובניסיונו העצום להקמתם של 
כמה חבלי ארץ שאפשרו את קיומה 

של ההתיישבות הכפרית כמרקם 
חיים וכבסיס איתן לשמירת אדמות 

הלאום. הקו שהנחה את פעילותו : את 
ההתיישבות צריך להבין על כל היבטיה 
– אדם, חברה וסביבה - ומרכיבים אלה 

יוצרים מערכי חיים.
במהלך עבודתו היה מתכנן חקלאי 

אזורי וניהל שלושה מרחבים: ירושלים, 
התיכון ובקעת הירדן ומגילות. הוא 

ציין בכל הזדמנות שהוא בעצם עבד 
נאמן של המתיישבים והם עמוד האש 

ההולך לפני המחנה.
בית האיחוד החקלאי הצדיע לו על 

פועלו ותרומתו המבורכים והעניק לו 
את אות יקיר האיחוד החקלאי. 

בדברי התודה שלו אמר בין השאר: 
"שמעתי הערב על עצמי הרבה דברים 

שלא ידעתי"...
ברכות לחמשת יקירי האיחוד החקלאי 

יצחק עופר
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 היכן הם היום?

שמעון וילנאי

החקלאי י הסיוע  אבי  נחשב  אבט  צחק 
הבין לאומי של ישראל. לאורך 25 שנה 
"סינדקו",  בראש  עמד   - מאה  רבע   -
ברחבי  החקלאות  משרד  של  הביצוע  זרוע 
 העולם, החל משנת1973 ועד צאתו לגימל־

אות בשנת 1998. "גולדה מאיר, שרת החוץ, 
עם  בצוותא  בשנת 1958,  באפריקה  ביקרה 
רענן וייץ שהיה ראש המחלקה להתיישבות 
בסוכנות היהודית. היא ראתה את החקלאות 
לקום  שצריך  והחליטה  השחורה  ביבשת 
מתפתחות.  למדינות  שיסייע  גוף  בישראל 
זמן קצר אחרי שובה מאפריקה הוקם מרכז 
לסוכנות  משותף  לאומי  בין  חקלאי  שיתוף 
־היהודית ולמשרד החקלאות. הנושא המר

על  אבט  מספר  חקלאית"  הדרכה  היה  כזי 
תחילת הדרך.

מן  עובד  היה  אבט  יצחק  ימים  באותם 
הסוכנות  של  להתיישבות  במחלקה  המניין 
היהודית. "עליתי לארץ בשנת 1956 מדרום 
רפתן  שאהיה  חשבתי  מה  משום  אפריקה. 
שנות  שסיימתי  אחרי  ולכן  ישראל  במדינת 
לחקלאות  בפקולטה  אקדמאיות  לימוד 
והוסמכתי  הבורית  בשפה  אפריקה  בדרום 
לקונ באתי  חקלאי),  ־לאגרונום(מהנדס 

בחווה  לעבוד  וביקשתי  ההולנדית  סוליה 
חקלאית, ברפת. כבר אז היה ידוע שהפרות 
ההולנדיות מניבות חלב בכמויות ובאיכויות. 

ההולנדים שלחו אותי לרפת חלב בפריזלנד, 
ליד  בכוך  גרתי  בחווה.  עבדתי  שנה  הולנד. 
עם  מסורתי,  חקלאי  משק  היה  זה  הרפת. 
ציוד מיושן, ללא מיכון חקלאי. החקלאי היה 
טיפוס מעניין ודרכו יכולתי לראות מה יקרה 

בעולם עם הקמת שוק משותף".
במחלקה  עבודתו  את  החל  אבט  יצחק 
במושב  חקלאי  למדריך  כעוזר  להתיישבות 
לחבל  הגעתי  חודשים  כמה  "אחרי  גבעתי. 
לכיש. זה היה שלושה חודשים אחרי מבצע 
סיני, אוקטובר 1956. כשעליתי ארצה הציעו 
לי להתגורר בקריית שמונה או בקריית גת. 
בחרתי קריית גת ואני לא מצטער לרגע על 
הבחירה שלי. בקריית גת חיו אז 1000 נפש. 
ולהקים  המקום  את  לפתח  היתה  הכוונה 
מפעלים לעיבוד כותנה, לגדל ירקות ואגוזי 
אדמה(בוטנים).המחלקה להתיישבות יצרה 
על  עליתי  חקלאי.  אזורי  תכנון  חדש:  תקן 
פעילויות  לאתר  היה  ותפקידי  הזה  התקן 
־רלוונטיות לפיתוח האזור, להקים בית חרו

שת בקריית גת ולא במקום אחר. הייתי צריך 
־להוכיח ליזמים ותעשיינים מדוע ראוי שמי

בקריית  דווקא  יהיה  חרושת  בית  של  קומו 
גת ולא בבאר שבע או שדרות. השכנוע שלי 
"סוגת"  לסוכר  החרושת  בית  להקמת  עזר 

בקריית גת".
יצחק אבט היה כבר אז פעיל מאד בשטח. 
"לקחתי על עצמי פעילויות של מיון ירקות 
בפרויקט אזורי. אחר־כך השתלבתי בתחום 

מה  לצפות  עיר־כפר.  יחסי  במיוחד:  מעניין 
יהיה בעתיד. עבדתי עם קבוצה של אנשים 
מאד רציניים. ראש החבל היה אריה(לובה)

חבל  את  עזב  הוא  מסוים  בשלב  אליאב. 
לכיש וירד לערד. בני קפלן, אגרונום, מנהל 

יצחק אבט - חלוץ בסיוע 
חקלאי של ישראל 
למדינות מתפתחות

"על ישראל להמשיך להוות גורם מרכזי 
בסיוע למדינות מתפתחות בעולם. הסיוע חייב 
להיות בהיקפים הרבה יותר רציניים, במיוחד 

באפריקה, שם הפוטנציאל גדול מאד. אנו 
יכולים בהחלט להוות גשר כלכלי בין לאומי"

יצחק אבט מדגיש כי 
ישראל הרוויחה בגדול 

מסיוע חקלאי למדינות 
ברחבי תבל. " יהודים עלו 

ארצה כי ראו מה ישראל 
מסוגלת להעניק לעולם 

כולו. זה כמעט אידיאולוגי. 
כל דולר שהושקע 
בסיוע חוץ, הכניס 

לכלכלה שלנו 16 דולר 
של הבאת משתלמים 

לישראל ופיתוח בחו"ל. 
אני מתבסס על מחקר 
שעשה ד"ר דני פרידמן 
מהפקולטה לחקלאות. 

זה ערך מוסף אדיר שבא 
לכלל ביטוי גם בהקמת 

חוות חקלאות בסין 
בתקופות רבין ופרס".

יוני 682014
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־חבל הנגב ולוי ארגוב היו עבורי סמל הזד
הות עם המטרה. הם ניהלו את חבל לכיש 
כשהוא בנוי על רעיון דיסציפלינרי לפיתוח. 
־צוות גדול עסק בפיתוח מקורות מים, הדר
המ באזור.  סוציאלי  ופיתוח  חקלאית  ־כה 

שהתגוררו  עולים  אלפי  לקלוט  היתה  טרה 
במעברות. 200 אלף היו אז במעברות".

אבט נמנה עם צוות ההקמה של עשרות 
נקודות ישוב בחבל לכיש. "סייעתי להקים 
42 ישובים. הקיבוצים גת, גל־און, מושבים 
־בחוף אשקלון עד בית גוברין. בסך הכל הוק

מו 56 נקודות. בגלל הצורך נכנסנו לגידולים 
חדשים לטובת הארץ כולה. היינו ראשונים 
אחרי בית שאן בגידול כותנה. הקטיף היה 
בידיים. זה היה ענף טוב ומכניס. קראנו לו 
"הזהב הלבן". אחר־כך נאלצו לחסל כמעט 
את כל גידולי הכותנה כי זה ענף עתיר מים. 
אני שומע שמתחילים לחזור ולגדל כותנה".
1962,על פי בקשה שהגיעה מממ־  בשנת

שלת וונצואלה יצא יצחק אבט לקארקאס, 
שעי תכנית  ערך  התכנון  שר  עם  ־ובצוותא 

במטרה  אגררית  לרפורמה  פרויקט  קרה 
תכ פרצלציה,  שם:  החקלאות  את  ־לייצב 

חמישה  של  צוות  וחקלאי. "הבאנו  פיזי  נון 
אנשי מקצוע מהמחלקה להתיישבות. אחרי 
־תחילת העבודה שבתי לישראל וחזרתי לוו

נצואלה בשנת 1964 כנספח חקלאי בשירות 
משרד החוץ".

־יצחק אבט עשה חיל בעבודתו זו. "הקמ
צ'ילה,  בארגנטינה,  חקלאיים  פרויקטים  נו 
הדומי הרפובליקה  ברזיל,  פרו,  ־אקוודור, 

שהיתי  וג'מייק'ה.  טרינידד־טובאגו  ניקנית, 
הגיע  בשנת 1966  שנים.  שלוש  בוונצואלה 
לשם שר החקלאות חיים גבתי. הוא ביקש 
־לראות במו עיניו את הפרויקטים. הוא הת

דומה  ארגון  להקים  קרא  במקום  ובו  להב 
בישראל. עם סיום שירותי בוונצואלה בשנת 
1967 הביא אותי השר גבתי לשר החוץ אבא 
אבן ובסיום השיחה הוחלט שאהיה אחראי 
שעשינו  מה  העולם.  ברחבי  פרויקטים  על 
תוצ והשגנו  מאד  מעניין  היה  ההן  ־בשנים 
־אות טובות. ההישגים שלנו עוררו את העו

ממדינות  בקשות  הגיעו  ולישראל  כולו  לם 
מתפתחות ופנינו למדינות מפותחות והצגנו 
להם סיסמא: תעזרו לנו לעזור לאחרים. עם 
תמיכה מגרמניה, מהולנד, מארצות הברית 
צנוע  לאומי  ותקציב  האו"ם  וממוסדות 
השגנו את המטרות. הסיסמא שלי היתה: כי 
מציון תצא תורה ומציון ייצא ציוד טכנולוגי. 
קמצנים.  פחות  שנהיה  השנים  כל  קיוויתי 
זה נושא שמאחד אותנו עם הרבה קהילות 

 הכיר את אשתו
באולפן לעברית

האגרונום יצחק אבט נולד ב־LEER, עיר ששוכנת בצפון גרמניה, סמוך לגבול עם הולנד 
בשנת 1932. אביו עבד בהוצאת ספרים ידועה ששמה "אולשטיין". בשלב מסוים של 
עבודתו, כאשר עלה השלטון הנאצי, הודיעו לו מעסיקיו כי אם יתבקש למלא פרטים 

אישיים שירשום שהוא ארי ויסתיר את יהדותו. "בו ברגע החליט אבא שאין לו מה 
לחפש עוד בגרמניה. 

בביקור אצל רופא שיניים 
ראה חוברת ובה הוצגה 
חברה מדרום אפריקה 

שהיא אחראית לקניית נייר 
עיתון בהוצאת הספרים 
אולשטיין. הוא לקח את 
אמי ואותי ויצאנו לדרום 

אפריקה והוא החל לעבוד 
בחברה שאותה "פגש" 

בקליניקת רופא השיניים".
יצחק אבט נשוי ל־פולין, 
שנולדה בלונדון. "האמא 

שלה היתה מזכירה אישית של הד"ר חיים וייצמן בשנים 1919־1929". במסגרת קבוצת 
עלייה הגיע יצחק אבט לישראל בשנת 1956."העברית שלי היתה עילגת. בני קפלן 
מנהל חבל הנגב ולוי ארגוב מהמחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית שלחו אותי 

ללמוד עברית. שם הכרתי את אשתי".
לבני הזוג אבט חמישה ילדים ושנים עשר נכדים. הבכורה אלונה אבט־פאול (55)

היא בעלת ערוץ הילדים "הופ". נשואה+3. הלל (51) נשוי+4 בוגר בצלאל פעיל 
בתחום תקשורת חזותית. סיני(48) חי בזוגיות+בת, המנהל האמנותי של פסטיבל 

הקולנוע "דוק־אביב". נולד בוונצואלה בעת שהוריו היו בשליחות שם. הסנדק היה שר 
החקלאות חיים גבתי. ד"ר עודד אבט(42) נשוי+2 , דוקטור לאנתרופולוגיה בסין. חוקר 

היסטורית האיסלם בסין. ענבר (39) נשואה+2 מטפלת בשני ילדיה הזאטוטים.
ועוד משהו מהחיים בקרית גת: "כשהגעתי לשם בחודש ינואר 1957 היו כאמור 

1000 תושבים בישוב שהיה אז מועצה מקומית. "בכל קריית גת היה רכב פרטי אחד 
שהיה בבעלות יהודי שעלה ממרוקו והיה לו די כסף לרכוש רכב פרטי. קראנו לו 

הקפיטליסט היחידי של קריית גת. כשאני פותח היום חלון בביתי ומסתכל החוצה אני 
נדהם כל פעם מחדש. יש בעיר קריית גת אלפי כלי רכב ומצוקת החנייה גדולה עד 

מאד".
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־בעולם. יהודים עלו ארצה כי ראו מה ישר
אל מסוגלת להעניק לעולם כולו. זה כמעט 

אידיאולוגי".
־יצחק אבט מדגיש כי ישראל הרוויחה בג

דול מסיוע חקלאי למדינות ברחבי תבל. "כל 
דולר שהושקע בסיוע חוץ, הכניס לכלכלה 
ליש־ משתלמים  הבאת  של  דולר   16  שלנו
ראל ופיתוח בחו"ל. אני מתבסס על מחקר 
לחק מהפקולטה  פרידמן  דני  ד"ר  ־שעשה 

לאות. זה ערך מוסף אדיר שבא לכלל ביטוי 
בתקופות  בסין  חקלאות  חוות  בהקמת  גם 

רבין ופרס".
להמשיך  ישראל  שעל  סבור  אבט  יצחק 
־להוות גורם מרכזי בסיוע למדינות מתפת

בהיקפים  להיות  חייב  "הסיוע  בעולם.  חות 
הרבה יותר רציניים, במיוחד באפריקה, שם 
הפוטנציאל גדול מאד. אנו יכולים בהחלט 

להוות גשר כלכלי בין לאומי".
חברת "אגרי ראש  יושב  בשעתו  ־"הייתי 

בהקמתה  שהרעיון  ממשלתית  חברה  דב", 
־היה שתהיה זרוע סיוע וזרוע כלכלית לעו

העולם.  עם  פעולה  שיתוף  של  פעילות  דד 
דאז  החקלאות  משר  קיבלתי  המינוי  את 

עמרם  היה  "אגרידב"  מנכ"ל  שרון.  אריאל 
אולמרט  במשפחת  האחים  אולמרט(בכור 
־ש.ו.). לאורך 15 שנה היתה פעילות כלכלית 
המ את  שירת  אגרידב  של  הכלי  ־מעניינת. 

טרות הבין לאומיות של ישראל. הממשלה 
הפריטה את אגרידב בשנת 1998.חבל".

בשנת 1997  לגימלאות  פרש  אבט  יצחק 
עבד  הוא  לשלום.  פרס  למרכז  והצטרף 
פוהורילס  שמואל  פרופסור  של  במחיצתו 
פרו כמה  על  "עלינו  החקלאית.  ־במחלקה 

הדקל  בחדקונית  טיפול  רציניים.  יקטים 

האדומה שפגעה קשה בעצי התמר למעשה 
עד עצם היום הזה. פרויקט גדול מאד היה 
־בתחום שמן זית עם הפלשתינים. עוד פרו
־יקט מעניין וחשוב: מערכות חדשניות לטי

הוכחנו  מליחים.  ומים  מושבים  במים  פול 
שעם שיתוף פעולה אפשר להגיע להבנות. 
המסר של מרכז פרס נשאר עד היום". מאז 
פרישתם של פוהורילס ואבט הוקם במרכז 
בחקלאות:  שמטפל  אחר  גוף  לשלום  פרס 
בפנים.  והחקלאות  וסביבה  כלכלה  אגף 

בראשו עומד הכלכלן עידן רביב.
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טרקטורון עזוב
כוחות  פועלים  השנה  ימות  כל  במהלך 
הגבול  משמר  ומתנדבי  שוטרי  של  גדולים 
־בכל הארץ בכדי לסכל ולמנוע פשיעה חק
־לאית על כל גווניה.  ואכן הפעילות האינטנ

כמות   2013 בשנת  פרי.   נושאת  סיבית 
ירדו  (המדווחת)  חקלאית  פשיעה  עבירות 

בכמעט רבע.
שוטף),  בט"ש(ביטחון  פעילות  השיטה: 
מודיעי מידע  עפ"י  התקפית  פעילות  ־לצד 

ני.  המאבק הינו יום יומי ומצריך סד"כ(סדר 
כוחות) רב. 

הכו מתמודדים  אתם  מהתופעות  ־אחד 
ובתוך  חקלאי  ציוד  גניבת  הוא  בשטח  חות 
כך טרקטורים וטרקטורונים. לאחרונה, הגיע 
־דיווח למשל"ט מג"ב חוף, על גניבת טרקטו

רון מתוך קיבוץ בית העמק. למקום הוזנקו 
שוטרי ומתנדבי משמר הגבול משיטור כפרי 
חוף, ויחד עם מפקד "חבל אשר" במג"ב חוף 

החלו בסריקות.
־חלקם של השוטרים והמתנדבים שהש

דומים  אירועים  חווה  כבר  בסריקות  תתפו 
במהלך שירותו.  "הניסיון לימד אותנו שהכי 
ממקום  עקבות  ולאתר  לנסות  זה  חשוב 
הגניבה לכל כיוון אפשרי", אמרו השוטרים 
השוטרים  החלו  כך  בפעילות.  שהשתתפו 
אל   " באזור.  סריקות  לבצע  והמתנדבים 
על  יד  לשים  היא  המטרה המרכזית  תטעו, 
הטרקטורון ואם אפשר גם על הגנב.  בסוף 
אמרו  לבעליו",  יחזור  שהוא   - חשוב  הכי 
בפעי שהשתתפו  והמתנדבים  ־השוטרים 

לות. 
בהמשך הצטרף למאמצי החיפוש גם סייר 
לשיטור  השותף  אשר"  "מוקד  של  שדות 
שאיתרו  לאחר  המועצה.  בתחומי  המשולב 
והמתנד השוטרים  הצליחו  צמיגים,  ־סימני 
־בים של משמר הגבול לאתר את הטרקטו

רון כשהוא עזוב. "לסיפור הזה יש סוף טוב", 
הגנב,  נתפס  לא  אם  "גם  השוטרים.  אמרו 

לפחות הרכוש הושב לבעליו".

סוף עונת האבוקדו
הגבול  משמר  מתנדבי  סיכלו  לאחרונה 
גניבת 200 ק"ג של אבוקדו.  במהלך האירוע 
גור כל  של  הפעולה  שיתוף  למבחן  ־עמד 

מי הביטחון במגזר הכפרי.  על אף הקלות 
הבלתי נסבלת שבה ניתן להיכנס למטעים 
ולקטוף מה שבא ליד, הוכיחו מתנדבי מג"ב 

כי יש על מי לסמוך בשטח.
הכל התחיל כשסייר הביטחון של מוא"ז 
אבוקדו  המעמיס  חשוד  זיהה  אשר  מטה 
ללא  שמרת.   בקיבוץ  המטעים  אחד  בתוך 
צוות  למקום.  תגבורת  הזעיק  הוא  דיחוי 
הגיע  אשר"   "מטה  מבסיס  מג"ב  מתנדבי 
סייר  עם  ויחד  דקות,  מספר  בתוך  למקום 
הביטחון תפסו את החשד ומנעו את המשך 

ביצוע העבירה.
בסה"כ נתפסו 200 ק"ג של אבוקדו, אותם 
החשוד הספיק לקטוף ולהכניס לתוך שקים. 
בחקירתו התברר כי החשוד כבר נלכד בעבר 
במהלך ניסיון גניבת 3 טון פרי. החשוד נלקח 
לחקירה והמשך טיפול בתחנת משטרת עכו.  
רכבו חולט, והמשטרה ביקשה להאריך את 

מעצרו עד להגשת כתב אישום.  

 לא בוכים על
חלב שנתפס

(כפרית  ברנר  מתנדבי  תפסו  לאחרונה 
שפלה) של משמר הגבול מבריחי חלב. הכל 
כביש 411.  על  שגרתי  בידוק  במהלך  קרה 
־המתנדבים עיכבו רכב, ולאחר חיפוש בתו

קירור  ללא  חלב  של  ליטרים  מצאו 400  כו 
ובתנאי תברואה חמורים. 

כידוע, בחלב המוחזק ללא קירור ממהרים 
באדם  לפגוע  שעלולים  חיידקים  להתפתח 

באופן  מזון.   להרעלת  ולגרום  אותו  הצורך 
סטריליים  לא  בתנאים  חלב  אחסון  כללי 

וללא קירור, עלול להיות קטלני לצרכן.

־רק לפני מספר חודשים, לא רחוק מאו
אף  להבריח  שניסה  חשוד  נתפס  אזור  תו 
הוא כמות לא קטנה של חלב.  אז, מתנדבי 
כפרית לכיש עיכבו את החשוד שהשתמש 

בפחי צבע לצורך אחסון החלב והסוואתו.
החשוד במקרה האחרון, הינו שוהה בלתי 
הבדיקה  בסיום  באיו"ש.  המתגורר  חוקי 
הפי יחידת  אנשי  את  המתנדבים  ־הזמינו 

צוח. החשוד עוכב לחקירה והחלב הקטלני 
הוחרם. 
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  מג"ב
צילום: חטיבת דובר המשטרה



73 יוני 2014

  ידיעות • ידיעות • ידיעות • ידיעות • ידיעות • ידיעות
 כנס שת"פ

ישראל־איטליה 
מאת יואב ואזנה

 Greening the" בתחילת חודש יוני נערך כנס
שגרי־ בחסות  אביב  תל  באוניברסיטת   "world
יוז בקידום  עסק  הכנס  בישראל.  איטליה  ־רות 

מדברית  בחקלאות  חדישות  טכנולוגיות  מות 
ובתנאי סביבה יבשים. הכנס התמקד בתערוכת 
 Feeding the Planet" :שכותרתה היא EXPO 2015
Energy for Life". שגרירות איטליה פועלת ותפעל 
הפעולה  שיתוף  סביב  הקרובות  בשנתיים  רבות 
־הישראלי־איטלקי, תוך הערכה רבה לידע ולהי

שגים הרבים המאפיינים את החקלאות בישראל, 
הרובצת  העולמית  המזון  בעיית  נוכח  ובעיקר 

לפתחנו.
במילאנו מצפים ל־20 מיליון מבקרים שיגיעו 
EXPO בשנה הבאה. רבים מהם ממדי־  לתערוכת
ביצירת  קשיים  להן  יש  שלרוב  מתפתחות  נות 
־יחסי עבודה וקשרים עם השוק הישראלי. לטע

נתם החשיבות הגדולה של העברת המידע בכנס 
לאותם גורמים היא חשובה מבחינה הדדית, גם 
בחקלאות  לעוסקים  וגם  המתפתחות  למדינות 

בישראל.
את הכנס כיבדו בנוכחותם שר החקלאות יאיר 
שמיר, שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו טאלו, 
נשיא אוניברסיטת תל אביב פרופ' יוסף קלפטר 
תערוכת  על  איטליה  ממשלת  מטעם  והאחראי 

EXPO 2015 במילאנו – ד"ר ג'וזף סאלה. 
הנואמים בכנס עסקו במספר רב של נושאים 
פיתוח  במים,  חיסכון  מטאורולוגיה,  משותפים: 
בעיית  מדבריים,  סביבה  לתנאי  עמידים  זנים 
הרעב העולמי ועוד. בין הנואמים היו: פרופ' יורם 

קפולניק – מנהל מכון וולקני, פרופסור מאסימו 
באי לתקינה  הלאומי  המוסד  נשיא   - ־אינגושו 

הלאומי  מהמרכז  לורטו,  פראנצ'סקו  ד"ר  טליה, 
ומדעי  חקלאות  לביולוגיה,  המחלקה   - למחקר 
המזון ועוד שלל חוקרים איטלקיים וישראליים

מחטף נגד חקלאי 
ישראל על ידי רשות 
המים וחברת מקורות

בניסיון ציני וחד צדדי, פועלים 
אנשי רשות המים וחברת 

מקורות להעלאת מחיר המים 
לחקלאי ישראל ברחבי הארץ 

מ 2.15 ₪ ל 3.3 ₪ - עליה 
של יותר מ־50% למ"ק מים 

שפירים.
התאחדות חקלאי ישראל 

בוחנת פניה לבג"צ כדי למנוע 
המהלך

עם היוודע כוונתה של רשות המים פנה מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן, לממונה 
על אגף התקציבים באוצר, לשר האוצר, למשרד 
־החקלאות, לראש הממשלה ולחברי הכנסת מה

לובי החקלאי עם אמירה חד משמעית – במידה 
50%, אף גידול חק־  ומחיר המים יעלה ביותר מ

יביא  והדבר  המים  במחירי  לעמוד  יוכל  לא  לאי 
לפשיטת רגל של כלל ענפי החקלאות. 

 הסכם המים נחתם בשנת2008, בשיתוף פעו־
לה עם נציגי החקלאים, מתוקף חוק ההסדרים 
שקבע כי יהיה הסכם מים אשר ימצה ויגדיר את 
מו אשר  ודרך  בצורה  לחקלאות  המים  ־עלויות 

סכמת על כלל הצדדים. השינוי הנוכחי, הוחלט 
בצעד חד צדדי בניגוד מוחלט להסכם המשפטי 

הקיים.
ואמר:  הוסיף  וילן 
"הניסיון של אנשי רשות 
המספ לאינוס  ־המים 

לכסות  שיוכלו  כך  רים, 
חברת  של  גירעונות 
מתקני  הלאומית,  המים 
גורם  כל  או  ההתפלה 
וראו ציניים  הם  ־אחר 
יש חקלאי  לגינוי.  ־יים 

מתמודדים  אשר  ראל, 
גם  כלכליים  קשים  עם 
במצב הנוכחי, לא יעמדו 

החיוניים  במים  הפרופורציות  חסרת  בהעלאה 
הקיץ  חודשי  באמצע  בוודאי  שלהם,  לגידולים 
לא  וההחלטה  במידה  השחון.  החורף  ולאחר 
תשתנה, התאחדות חקלאי ישראל תפנה לבג"צ 

בגין הפרת ההסכם.
תביא  המים,  במחירי  משמעותית  כה  עליה 
והירקות  הפירות  במחירי  חריפה  לעליה  מיידית 
יוקר  על  תשפיע  ובוודאי  לצרכנים  המגיעים 
המחייה. חקלאי ישראל לא יסכימו למהלך זה, 

ולא ישלמו את התעריף היקר".
בדבר  המים  רשות  של  לפרסומים  בהמשך 
וב־  ,0.14% ב הביתי  לצרכן  הצפויה   ההפחתה 
התע את  להעלות  המים  רשות  דרישת  ־עקבות 

ריף לחקלאות בלמעלה מ 50%, התייחס מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן) 

ואמר: 
המים  רשות  של  הרצון  על  מברכים  "אנחנו 
להוזיל את עלויות המים. אך הוזלה של פחות מ 
0.2% לצרכן הפרטי, ודרישה הזויה להעלאה של 
ויד  נותנת  ימין  יד  בבחינת  היא  לחקלאות   50%
־שמאל לוקחת, שכן העלאת תעריף המים לחק

לאים יעלה בצורה ישירה ודראסטית את מחירי 
התוצרת החקלאית – הירקות והפירות, והפגיעה 

בכיס הצרכן תהיה גבוהה הרבה יותר".

ההכרזה על הבצורת: 
היקף הפיצוי נמוך

שר האוצר, יאיר לפיד אישר להכריז על שנת 
2014 כשנת בצורת בנגב, חלק קטן מאזור הצפון 
ואזורים שונים בדרום. ההכרזה נכנסה לתוקפה 

בתחילת יוני.
מיעוט הגשמים בחורף האחרון הוביל את שר 
האוצר להורות על מתן פיצוי של 10 מיליון ₪. 
 100 על  ועמד  בהרבה  גבוה  היה  הפיצוי  בעבר 

מיליון ₪.
ארז ויסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים:

־למיטב הבנתי לא נעשתה עבודת שטח רצי
החליטו  איך  להבין  לי  קשה  אחרת  בנושא,  נית 
מהדיון  והתעלמו  נמוך  כה  כספי  פיצוי  מתן  על 
־שנערך בשבוע שעבר בוועדת הכספים שבו הוצ

גה חריפות הבצורת בגולן ובגליל. חייבים להבין 
־שהפיצוי מתייחס לנזק הייצור בלבד ולא להכ

נסות העתידיות שהחקלאים היו צריכים לקבל. 
יתרה מכך, להבנתי, הפיצוי גם לא יכסה את נזקי 

הייצור.
משול  הפיצוי  היקף  עסקינן  בשבועות  ואם 

לחלב שהחמיץ.
שר החקלאות יאיר שמיר, שגריר איטליה בישראל, מנכ"ל אקספו 2015



ארדן קונטרול טק 
יישמה מערכת 
לבקרה ואיסוף 

 (SCADA) נתונים
של סימנס בחממות 

חברת אבוג'ן
המערכת תאפשר בקרה על 

תנאי המחיה של הצמחים 
בחממות (תאורה, לחות 
וטמפרטורה) על פי תקן 
התנאים בחממה ותאסוף 

נתונים מחקריים על חריגות 
מערכת התקן בזמן אמת

פרויקט  ביצעה  טק  קונטרול  ארדן  חברת 
ואי התראה  בקרה,  מערכת  והטמעת  ־ליישום 

 SCADA- System Controlנתונים סוף 
 SIMATIC מסוג ( (and data acquisition
WinCC  של חברת סימנס, לצורך בקרה, די־
ווח ומתן התראות על חריגות בתנאים השוררים 
־בחממות. המערכת מבצעת בקרה שוטפת ומנט

רת ערכי טמפרטורה, תאורה ולחות בחממות של 
אבוג'ן, רושמת, מנתחת וכן מתריעה בזמן אמת 

על חריגות באמצעות בקר ייעודי של סימנס. 
־חברת אבוג'ן היא חברת ביוטכנולוגיה ישר
־אלית הפועלת בתחום של שיפור תכונות בצ

מתמקדת  החברה  גנומיקה.  באמצעות  מחים 
טכנולו ומפתחת  החקלאות  תעשיית  ־בצרכי 

גיות גנומיות מחשוביות ייחודיות המאפשרות 
יבול  הגדלת  כגון  צמחים  של  תכונות  שיפור 
ומזי מחלות  קשים,  סביבה  לתנאי  ־ועמידות 

קים, וכן פיתוח של אגרו-כימיקלים ופתרונות 
לתחום הדלקים האלטרנטיביים. 

־המערכת המותקנת בחממות אבוג'ן, מאפ
שרת לחברה לקבל תמונה מלאה על הנעשה 
מקו המערכת  נתון.  רגע  בכל  שלה  ־בחממות 

שרת לשרת איסוף נתונים מתקדם, הממוקם 
נתונים  שאוסף  טק  קונטרול  ארדן  במשרדי 
אודות התנאים השוררים בחממות בזמן אמת. 
־הנתונים נאגרים במסד נתוני המערכת, מנות

ומחקר,  ניסוי  דוחות  להפקת  ומשמשים  חים 
אותם מפיקים האגרונומים באמצעות ממשק 
משתמש על גבי רשת האינטרנט. באם קיימת 
חריגה מערכי התקן הדרושים בחממה, השרת 

יתריע על החריגה. 
השרת  לבין  באתר  הבקרה  מערכת  בין 
המותקן במשרדי ארדן, מגשרים קו נל"ן פיזי 
של בזק וקו נל"ן סלולרי חלופי לגיבוי. באופן 
בין  פס  ורחב  אמין  תקשורת  ערוץ  מובטח  זה 
מערך הבקרה באתר לשרת בארדן. ההתראות 
נשלחות הן מבקר המערכת באתר והן משרת 
מסרונים  מערכת  באמצעות  הנתונים  איסוף 
(SMS), אל בעלי תפקידים בחברת אבוג'ן, מיד 

עם התרחשות החריגה.
טק  קונטרול  ארדן  ספקה  אותה  "המערכת 
לחברת אבוג'ן, בנויה על פי סטנדרט תעשייתי 
והתראות  בקרה  מערך  על  ומבוססת  מוקפד 
מתקדם מבית סימנס (Siemens)" אמר אוהד 
שוורץ, מנהל פיתוח עסקי בארדן קונטרול טק. 
מספר  יחד  משלבת  המערכת  "ארכיטקטורת 
אמצעי התראה ובכך מבטיחה קבלת התראה 
במקרה של כשל ובמקרה של תקלות שונות 

במערכת הבקרה עצמה". 

מועצת ארגון השמן 
העולמי התכנסה 

במדריד

עדי  ד"ר  הצמחים,  במועצת  הזית  ענף  מנהל 
נעלי, השתתף כנציג ישראל בכנס המועצה של 
 IOC- International Olive העולמי  השמן  ארגון 

Oil Council, שהתקיים במדריד.
כלל  קידום  על  אמון  העולמי  השמן  ארגון 
הזית.  לשמן  הקשורים  המקצועיים  הנושאים 
־התקן לשמן זית של ארגון זה, שהינו התקן הבינ

לאומי המקובל, יחול גם בישראל לאחר אישורה 
הקרוב של הרוויזיה לתקן שמן הזית הישראלי 

191, שענף הזית פועל במרץ לקידומה.
שמעון  פרופסור  הוביל  רבות  שנים  לאורך 
בארגון  ישראל  מדינת  של  פעילותה  את  לביא 
השמן העולמי ואף כיהן כנשיא הארגון. פעילותו, 
מקצועיותו וההערכה הרבה שרוחשים לו בארגון 
תרמו רבות לביסוס מעמדה של ישראל בארגון. 
־"לפני כשלוש שנים ולאחר חפיפה קצרה החל

פתי את פרופ' לביא בתפקיד כמינוי רשמי של 
משתדל  ואני  החוץ  ומשרד  החקלאות  משרד 
וסמי קורסים  מקיים  הארגון  בדרכו.  ־להמשיך 

נרים בהם משתתפים נציגים ישראלים. בשנים 
ששלחנו,  קוראים  קולות  בעקבות  האחרונות, 
אושרו לנו תמיכות בעשרות אלפי יורו לפעילויות 

שונות", אמר ד"ר עדי נעלי.
השמן  ארגון  לתמיכת  שזכו  הפעילויות  בין 
העולמי ניתן למנות את אירועי "ראשון המסיק" 
הטועמים  קורס  ואת  שנה  מדי  המתקיימים 
זו  התקיים,  הקורס  שבועיים.  לפני  שהסתיים 
־השנה השניה, בפקולטה לחקלאות, מזון וסבי

בה של האוניברסיטה העברית - קמפוס רחובות, 
בשיתוף ענף הזית במועצת הצמחים. ד"ר נעלי 
הסביר כי "מדובר בקורס מיוחד של טועמי שמן 
בצוות  חברים  להיות  בוגריו  את  המכשיר  זית, 
אשר מוסמך על-ידי ארגון השמן העולמי לקבוע 
אם  משפט  בבית  להעיד  ואף  השמן  איכות  את 
שמן הזית הוא איכותי או מזוייף. ההערכה היא 
20% משמן הזית הנמכר בישר־  שלמעלה מ -
במסגרת  מזויף.  המיובא) -  בשמן  אל (מרביתו 
בצורה  יותאם  אשר  המשודרג,  הישראלי  התקן 
מלאה לתקן הבינלאומי המתקדם, ייקבע כי כל 
שמן זית הנמכר בישראל יידרש לעמוד בבדיקות 
מעבדה מתקדמות ויוכל לעמוד במבחן טעימה. 
זאת במטרה לשפר את האמינות הצרכנית של 

מוצר רגיש זה".
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 השרב גרם לנזקים של
כ-4 מיליון ₪ לחקלאים

השרב שפקד את ישראל ב-4.6.14 גרם לנזקים של כ- 4 מיליון ₪ לחקלאים. כך עולה 
מהערכה ראשונית של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. בחדר המצב של החברה 
התקבלו מאות הודעות נזק של חקלאים. מנתוני החברה עולה כי השרב הכבד ששרר בכל 

אזורי הארץ ופגע בלמעלה מ- 150 משקים חקלאיים בכל רחבי הארץ. 
מנתונים ראשונים עולה כי נזק כבד נגרם לענף הלול בשלוחות ההטלה, הפטם, הרבייה 
ותרנגולי ההודו בשל החום הכבד שהביא לתמותת העופות. נזקים כבדים נגרמו  לענבים, 
הנקטרינה והמשמש בעיקר באזורי דרום והמרכז. כמו כן, נגרם נזק לגידולי הירקות וצמחי 

הנוי באזורים השונים ברחבי הארץ. 
לדברי דוד גינזבורג, מנכ"ל קנט, "המעריכים יצאו לשטח על מנת לאמוד את הנזקים ורק 

בימים הקרובים ניתן יהיה לדעת במדויק היקף הנזק הכולל". 
במסלול  מבוטחים  השרבי  האוויר  ממזג  שנפגעו  החקלאים  מרבית  כי  מציינים  בקנט 

המורחב ובכך נמנעה מהם פגיעה כלכלית משמעותית. 

קנט צפויה לפצות 
את מגדלי הבננות 

בלמעלה מ- 
17.5 מיליון ש"ח 
בגין נזקים בשנה 

האחרונה
בחקלאות,  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  קנט, 
בלמעלה  הבננות  מגדלי  את  לפצות  צפויה 
17.5 מיליון ש"ח בגין נזקים בשנה האחרו־ -מ
־נה. כך עולה מנתוני החברה לרגל חידוש בי

טוח הבננות לעונת 2014/15. מהנתונים עולה 
בכ- 5.5  נאמדים  טבע  נזקי  בגין  הפיצויים  כי 
מ- 12  בלמעלה  טבע  אסונות  ובגין   ₪ מיליון 
מיליון ₪. מרבית הנזקים שנגרמו לבננות היו 

כתוצאה מקרה והשאר בגין סערה וצינון. 
־קנט מחדשת בימים אלה את הביטוח לגי

דולי הבננות לעונת 2014/15. במסגרת הביטוח 
־השנה הגדילה קנט את סכומי הביטוח המיר

מוחלט  נזק  של  במקרה  הפיצויים  ואת  ביים 
לבננות או במקרה של שיקום המטע הניזוק. 
־בביטוח המורחב בנזקי טבע, שיעור ההשתת
מהבי יותר  קטן  המגדלים  של  העצמית  ־פות 

להגדיל  למגדלים  מתאפשר  וכן  הבסיסי  טוח 
הפיצוי  או  לדונם  המבוטח  היבול  כמות  את 
בביטוח  הביטוח  דמי  בנוסף,  לדונם.  המבוטח 
המורחב בנזקי טבע ובאסונות טבע הם בקיזוז 

־דמי הביטוח המשולמים על ידי המועצה, כלו
מר המגדל משלם רק עבור הרחבת הביטוח. 
וכיסוי  ישיר  פיצוי  מאפשרת  הביטוח,  הרחבת 

ביטוחי רחב. 
מוע רכשה  אותו  הביטוח  כי  לציין  ־חשוב 

טבע  אסונות  ביטוח  כולל  איננו  הצמחים  צת 
למטעים שאינם מניבים וביטוח לבתי הרשת. 
לבי להצטרף  המקרים  בשני  מאפשרת  ־קנט 

טוח ישירות בקנט על ידי מילוי טופס, כך יוכל 
המגדל להתגונן בפני אסונות עתידיים. המועד 

האחרון להצטרפות לביטוח הינו 30.9.2014.

 uManage מערכת
של חברת "נטפים" 

חסכה לחקלאים 
בארץ ובחו"ל 

כ-30% מצריכת 
המים וכ-15% 
מצריכת הדשן

העולמית  והמובילה  החלוצה  נטפים, 
בתחום טכנולוגיות ההשקיה בטפטוף וחברת 
כי  היום  מודיעה  בעולם,  הגדולה  ההשקיה 
לשליטה  והאפליקציה  התוכנה   ,uManage
בגר כשנה  לפני  שהשיקה  מרחוק,  ־חקלאית 

החולפת  בשנה  חסכה   ,(Beta) ניסיון  סאות 
כ-30% מצריכת המים וכ-15% מצריכת הדשן 

לחקלאים אשר עשו בה שימוש בארץ ובעולם. 
־בימים אלה משיקה נטפים את הגרסאות הסו

פיות של התוכנה. 
לחקלאים  מאפשרת   uManage מערכת 
הגידול  לחלקות  הנוגע  מידע  ולנתח  לאסוף 
ההשקיה  ביצועי  על  רישומים  לנהל  שלהם, 
והדישון, על מצב היבול והצמחייה ואף לנתח 
גורמים נוספים המשפיעים על הגידולים (כמו 
טמפרטו האוויר,  מזג  תחזית  הרוח,  ־כיוון 

המערכת  וכו').  דשן  קרקע,  לחות  קרינה,  רה, 
מתחברת לבקרי השקיה ולחיישנים (סנסורים) 
בשטח ומעדכנת את הנתונים בזמן אמת, כך 
השטח  את  מרחוק  לנהל  יכולים  שהחקלאים 

החקלאי ולתכנן את הגידולים מראש. 
האו תחום  מנהל  דורון,  ליאור  ־לדברי 

קיימנו  האחרונה  "בשנה  בנטפים,  טומציה 
מאות  בקרב  ולאפליקציה  לתוכנה  פיילוט 
בארה"ב,  היתר  בין  העולם,  ברחבי  חקלאים 
ומדי צרפת  ברזיל,  הולנד,  איטליה,  ־ישראל, 

נות נוספות, מתוך כוונה להקל על עבודתם, 
 - הכל  ומעל  ואיכות)  (כמות  יבולים  לשפר 
־כדי לחסוך במים ובדשן. בקרוב תעבור המע

רכת שדרוג נוסף, בסופו יתוסף לה גם מודול 
לחקלאים  תייעץ  באמצעותו  החלטה,  תומך 
בשטחים  לתעדף  להם  כדאי  גידולים  אילו 
־הקיימים ברשותם, תוך התחשבות בפרמט

השנתית  התחזית  תכנית  כגון:  עתידיים  רים 
של מזג האוויר. כך למעשה תבצע המערכת 
אופטימיזציה לתהליך קבלת ההחלטות של 

החקלאי". 
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יצחק בר זכאי היקר!
מזל טוב לרגל הולדת נכדך
שלוחות לך ברכות חמות

צוות מחלקת הירוקים

גם לשמיטה יש 
רובוט

־שנת השמיטה כבר כמעט בפתח. ההת
לחקלאים  מספקת  הטכנולוגית  פתחות 
פתרונות יצירתיים שיאפשרו להם לעבד את 

השדות תוך שמירה על כללי השמיטה. 
אחד מהם הוא רובוט שמאפשר לחקלאי 
לעבור  בלי  חקלאי  ומיכון  טרקטור  להפעיל 
במכוון  גורם  המתקן  השמיטה.  כללי  על 
לנתק בין הפקודה של החקלאי ובין הפעולה 
שהמכשור החקלאי מבצע. למעשה הרובוט 
את  להעביר  מתי  אקראית  החלטה  יקבל 
הפקודה של החקלאי ולהפעיל את המיכון. 

נוספים  פתרונות  מוצא  היהודי"  "המוח 
לשנת השמיטה:

-  גידול במצע מנותק על קרקע שיובאה 
מחו"ל ומופרדת מאדמת ארץ ישראל. 

-  חומר ריסוס שמוריד פרי עודף מהעץ 
בלי לקטוף אותו.

- גידול בשטח מחוץ לגבולות ארץ ישראל 
על פי ההלכה, כמו למשל במובלעת בשטח 

ירדן בערבה. 
בקרקע  שיוטמנו  זרעים  של  פיתוח   -
־במהלך הקיץ טרם השמיטה וימתינו בסבל

נות ובלי להירקב לנביטה בגשם המשמעותי 
הראשון.

הדבוראיות 
הצעירות אלה 
חורש מכרכור 
וגאיה סלומון 

מעמיקם נבחרו 
לייצג את ישראל 

בכנס בינלאומי 
לדבוראים צעירים 

בפולין

העלמות הדבורים בעולם ועידוד דור שני 
הביא  השונים,  החקלאות  לענפי  להצטרף 
כנס  לייסד  העולמי,  הדבוראים  ארגונן  את 
צעירים  דבוראים  המארח  בינלאומי,  שנתי 

מכל העולם.
שתי דבוראיות צעירות - אלה חורש (15) 
מכרכור וגאיה סלומון מעמיקם (15), בנות 
אמש  יצאו  וחקלאים,  דבוראים  למשפחות 
לייצג את ישראל בכנס בינלאומי לדבוראים 
צעירים שייערך השנה בפולין, לעידוד הדור 
יכולות  הפגנת  בארץ,  הדבוראים  של  הבא 

הדבו העלמות  בעיית  והעלאת  ־מקצועיות 
רים בארץ ובעולם. 

שתי הדבוראיות הצעירות, נבחרו על ידי 
־מועצת הדבש עקב מעורבותן הפעילה בג
־ידול הדבורים בשגרת היום יום. בין המבח

הן  הבית,  ושיעורי  החוגים  הבגרויות,  נים, 
בדבורים.  וטיפול  בכוורות  עבודה  משלבות 
ונערות  נערים  עם  הדבוראיות  יפגשו  בכנס 
־דבוראים מגרמניה, אנגליה, אירלנד, איטל

יה, לטביה, ליטא, הולנד, רוסיה ועוד. בנוסף, 
יכולותיהם  את  הצעירים  הדבוראים  יפגינו 
המקצועיות בגידול דבורים, יעברו סדנאות 

בטיפול וגידול הדבורה ועוד.
דבור למשפחת  שלישי  דור  חורש,  ־אלה 

אים, סבה יענקל'ה חורש, הקים את "משק 
המשפחה  כל  ומאז   1953 בשנת  חורש" 
האהבה  עם  נולדה  חורש  במשק.  עובדת 
לע צעיר  מגיל  לאביה  ומתלווה  ־לדבורים 

שמעניין  הדבר  הכל  ומעל  המכוורת  בודת 
עצמה,  הדבש  דבורת  הינה  ביותר,  אותה 
החרק הקטן שאחראי על האבקת הגידולים 
אוכ שכולנו  המזון  על  ובעצם  ־החקלאיים 

לים. חורש חוקרת אותה ומגלה כל יום דבר 
חשוב אחר.

משפחת חורש הקימה גם משק הדרכה 
בגן שומרון, וחורש הצעירה משתתפת בימי 
השנה.  בראש  שנערכים  והפעלה  הדרכה 
־עיסוקים נוספים בתחום החי - בשנה הא

במשק  קטנה  ליטוף  פינת  הקימה  חרונה 
לווט מסייעת  היא  לשבוע  ואחת  ־ההדרכה 

רינר שמלמד אותה את התחום. מכיתה ג' 
ב"כלביית  אילוף  במחנות  משתתפת  היא 

אפיקים" ועכשיו היא כבר מדריכה. 
דור  עמיקם,  במושב  נולדה  סלומון  גאיה 
סבה משה סלו־  שלישי למשפחת חקלאים,
מון, ממקימי המושב, חקלאי שגידל כרמים 
והיה למזכיר הראשון של עמיקם. כבר מגיל 
והכר הפרדסים  בין  סלומון  שוטטה  ־צעיר 

מים של המשפחה, סייעה בעבודות המשק 
החקלאי, למדה על ענפי החקלאות השונים 
־הקיימים במושב וכך נחשפה לעולם הדבו

רים באמצעות הדבוראי הוותיק אריה טנדט 
הטובה,  חברתה  מעמיקם.  המשפחה  חבר 
אלה חורש, תרמה לחיזוק האהבה הגדולה 
של גאיה לדבורת הדבש והשתיים לומדות 
יחד על עולמן המרתק של הדבורים. גאיה 
בחופש  ותעבוד  בענף  להתפתח  שואפת 
במו טנדט  משפחת  של  במכוורת  ־הגדול 
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ביתה,  בחצר  סלומון  מגדלת  כן,  כמו  שב. 
תרנגולות ועצי תות, אוהבת לנגן בפסנתר, 

לטייל בטבע, בת צופים ועוד.
אבידור  הרצל  הדבש  מועצת  מנכ"ל 
הצעי־ הדבוראיות  את  מברך  "אני   אומר:
רות על ייצוג ישראל והדבוראים, בתקופה 
שות אנו  בה  הדבורים,  לענף  זו  ־קריטית 

היעלמות  של  עולמית  כלל  לבעיה  פים 
לה הינה  המטרה  הדבורים.  ־אוכלוסיית 

ביא למודעות את חשיבותו ותרומתו של 
ענף הדבורים עבור האדם" מציין אבידור 
שייצגו  הצעירות  "הדבוראיות  ומוסיף, 
דבוראים  משפחות  של  בנות  הינן  אותנו, 
וחקלאים וותיקות, הקרובות מאוד לנושא 
ולמקצוע. אני מקווה, כי באמצעות הכנס 
יקרב  שגם  זה  חשוב  בענף  להכרה  נביא 
את הדור הבא של הדבוראים. אני מאחל 
לשתיים הצלחה ומייחל להמשך העשרת 

הידע החשוב בתחום". 
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היצע טרקטורים ומכונות חקלאיות

ניו הולנד T7050 משנת 2007   
בהזדמנות.

ג'ון דיר 8200 משנת 1996.  

קייס מגנום 7240 משנת 1996.  

ניו הולנד T4050 משנת 2012  
כמו חדש.

מחרשה צ"ח עפולה 4 ראשים א. חנקן.  

מחרשה צרפתיה 4 ראשים א. קפיץ  

וולטרה N111 משנת 2010.  

וולטרה C110 משנת 2005.  

סמה סילבר 95 משנת 2006.  

סמה פרוטטו 90 משנת 2011.  

לנדיני 2x4 8860 משנת 2006.  

פורד 2x4 4610 משנת 1986.  

קיוטי 4x4 DK551 משנת 2014   
בהזדמנות.

מסי פרגוסון 4x4 2007 4445 קבינה.  

.4x4 2008 מיול קוואסקי דיזל  

טום קאר T27 שנת 2012 רישוי חקלאי   
כ-7500 ק"מ כמו חדש.

מרסקות גזם איטלקיות לעבודה   
מאומצת.

מכונה לקיטום ואריזת פרחים "פלצור".  

ראש ניעור שקדים/זיתים "פלנג".  

מחרשת אתים 180 מ' תוצרת צ'לי.  

קומביין תבואות ניו הולנד 8080 משנת   
.1998

מכבש חבילות גדולות קייס 8590  
משנת 2001.

מרסס דגניה 300 ליטר עם רובה.  

מעמיס תורן בריתום 3 נק'.  

מכסחת עשביה רוחב 180 מ'.  

דיסקוס מטעים 3 נק'.  

מעוניין / ביקוש

טרקטורים חקלאיים עם מעמיסים   
קידמיים.

.JCB שופלים מתוצרת וולבו או  

מלגזות שדה ישנות וחדישות.  

כלי עיבוד שטח: מחרשות, דיסקוסים,   
קלטרות, מזרעות, גולל או פורש 

טפטוף מרססים.

אפרון+ כלי גובה מיכון למטע.  

מעמיסים טלסקופיים רצוי "מניטו"  
מכל הדגמים למטעי תמרים.
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מימין לשמאל- גאיה סלומון אלה חורש ודר עזריה לופו- צילום- דבי סלומון



 

עיתון הרפתניםעיתון החקלאיםעיתון המושביםעיתון הקיבוצים

עגלת הייבר   .1

טרקטור וולבו   .2

לחקלאות

טרקטור פיאט 640   .3

רומני מודל 87

 TNF טרקטור פיאט  .4

95 מודל 2006 + 2008

טרקטור פורד 5,000 +   .5

כף מודל 72

מכונת מיון לפירות +   .6

מברשות + מסועים

מרסס מפוח 500 ליטר +  .7 

1,000 ליטר + 1,500 

ליטר 

מרסקת גזם  .8

מרסס עשביה 500   .9

ליטר + 1,000 ליטר + 

1,500 ליטר

פרגיזון 165 + פרגיזון   .10

135

דיסקוס 8 צלחות + 24  .11

קומפרסור אוויר  .12

מוט משכיב למטעים  .13

משאית דאבל קבינה   .14

להובלת פירות 

מכסחת שרשרת  .15

מתחחת 1.60 + 1.80   .16

מיכל מים 5,000 ליטר +  .17 

10,000 ליטר

עצי זית במחיר מיוחד   .18

עצי רימונים  .19

הובלות טרקטורים   .20

לכל חלקי הארץ

 לפרטים:
054-4917064

 מכולות וקרוואנים.
 הובלות בכל חלקי הארץ +

 מנוף 100 טון.
קונה מכולות ומבנים.

052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

משתלת נאמן שתילי 
אננס מתרבית רקמה פרי 

גדול ומתוק ללא קוצים.
.Queen ייחורי אננס מהזן
054-7688039  טל': 
03-9698326 פקס: 

________________

למכירה שתילי אננס 
(מזן קאיין) זן ענק 

שתילים יפיפיים, יחורים 
מושרשים [לא תרביות 
רקמה] מחירים נוחים!

לפרטים:
052-3964160
052-3964107

עמודי צינור 2 צול באורך 

5 מטר כל אחד להקמת 

משנה רשת. העמודים 

מאובזרים לחיבור 

לכבלים ובסיס ברזל עם 

דקר לקרקע.

052-2454581 גדי: 

פרופילי אלומיניום   •

לחממות - קנו ישירות 

אצל היצרן

ברגים + קפיצי   •

אבטחה.

פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + 

מיוחדים.

קליפסים לכל סוגי   •

החממות במחירים 

אטרקטיבים.

ייעוץ מקצועי ואמין.  •

052-2343290  יגאל: 
08-6341503 פקס: 
eet@bezeqint.net 

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

למכירה נחלה במושב 

מסלול שבדרום 40 דונם 

חקלאי + 6 דונם סביב 

הבית.

052-2714657 זיו: 

שירות שדה וחלפים 

בכל הארץ למסנני 

סנומט-עמיעד, 

מערכות בקרה ופיקוד 

למסננים אוטומטיים 

ידע ומומחיות לשדרוג 

מסננים ופתרונות 

יצירתיים במחירים ללא 

תחרות.

אלי סינון בע"מ, 
מושב שער אפרים.

 sani@yamit-f.com
 www.yamit-f.com

09-8781758 טל': 
נייד: 054-6620627

מעוניין לרכוש חממת 

עזרום דגם ערבה מפתח 

9 מטר. לפרטים ניתן 

ליצור קשר:

054-6668828
botanimg@gmail.com

________________

מעוניין לקנות עצים 

להעתקה במחירים 

מיוחדים. 

ליצי, מקדמיה, פיגויה 

ועצי זית עתיקים.

050-5362732
052-8742266






