
114 • ינואר 2016

12

66

 5

10



1513000
 ,04-6755989 04-6655000

054-7731684/690
www.degania-sprayers .co.il | officspray @degania-b.org.il

150 50
4-2

ב  6 ב 
ב  50% ב 

5-4 ב  ב 
550 ב 

1500 1000 800

3

600 400 300



 050-7626151 053-6539003
054-2200541

www.vgi.co.il info@vgi.co.il  VGI  :KF

VGI





854
570

4X4

2 – XUV855D  ˆ

4  – XUV855D 4-seat   ˆ

2 – HPX   ̂

2 – 550XUV  ˆ

4 – 550    ˆ





  
  
  
 
       

ECU-S1:(
 
 

 .
 80

 
 

-.
 

.

ECU-S1 

MDU-4(:
 .

 .
 .
 

 

 .
 .
 .
 

 

MDU-4 

 1513000
04-665500004-6755989    054-7731684/690 

officspray@degania-b.org.il          www.degania-sprayers.co.il 

 

ARAG

80400S.



 ינואר 2016 • גליון 8114

 
הלאמת בארות פרטיות?
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שמעון וילנאי

 30

10

2

2011

 12

1

בברכה,
תת-אלוף (מיל.) יורם כהן, ראשון לציון

גדעון ביקל
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 שמעון וילנאי
 2016

5

 

צבי אלון



www.razsprayers.co.il  raz@razsprayers.com
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2015

20

2017

WTO

צבי אלון נולד לפני 75 שנים ומתגורר עד היום במושב כפר ביל"ו. 
בעל משק חקלאי המשתרע לאורך כביש רמלה�ביל"ו�נען. "מטע מנגו 
על שטח של שישה דונם קפא לפני 25 שנה ולא טיפלתי יותר בגידול 

�הזה. היום אני מגדל על שטח של שישה דונם רוסקוס (עצבונית החו
ירוקים של פרחים. אני מייצא לאירופה, לבורסה  - ענפי קישוט  רש) 
פקאן.  אגוז  דונם  עשרה  נטעתי  השנה  באירופה.  למשווקים  בהולנד, 

היבול יהיה רק בעוד שש שנים".
צבי אלון נשוי לורדה שפרשה לאחרונה מתפקיד מרכזת תרבות בדיור 
מוגן "לב אבות" ברחובות. לבני הזוג בן ושתי בנות ו�11 נכדים. הבכור 
43)בעל משק חקלאי בכפר ביל"ו, נשוי+3, שירת ביחידת המודי� (רועי
עין האיכותית 8200, עובד בכיר בחברת הטכנולוגיה NETUP. מיכל(41)

נשואה+5 ילדים, פיזיוטרפיסטית מתגוררת בשיכון בנים בכפר ביל"ו. 
יעל(39)נשואה+3 לניר בן מושב באר טוביה, פעילה בחינוך ובצוותא 

עם בעלה הקימו משק עיזים ומוצרי עיזים.
לחקלאות  בפקולטה  חקלאית  בכלכלה  שני  תואר  סיים  אלון  צבי 
ברחובות. במהלך לימודיו החל בשנת 1965 לעבוד ככלכלן ראשי של 
תנועת המושבים "אבן פינה בחקלאות" לדבריו. "מזכיר התנועה היה אז 
עוזי פיינרמן (בנו פרופסור אלי פיינרמן היה דקאן הפקולטה לחקלאות - 
ש.ו.) ומרכז אגף המשק אריק נחמקין, לימים שר החקלאות. סגן מזכיר 

התנועה היה נחום גנץ (אביו של הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ).
צבי אלון סיים את תפקידו בתנועת המושבים בשנת 1984 כש"אריק 
נחמקין מונה שר החקלאות וביקש שאעבור למשרד החקלאות כעוזר 

השר וסמנכ"ל לתפקידים מיוחדים. זה היה עד שנת 1988".
בעת שירותו בתנועת המושבים נטל צבי אלון חופשה ללא תשלום 
ובשנים 80�1978 יצא בשליחות משרד החוץ כמומחה בין לאומי לנהל 
הפרויקט  את  מימן  אמריקה  מדינות  ארגון  בג'מייקה.  חקלאי  פרויקט 

במיליוני דולרים.
סוציאלי  וביטחון  למיסוי  המחלקה  מנהל  היה   1984�1980 בשנים 

בתנועת המושבים.
בשנת 1988 מונה צבי אלון נספח חקלאות באנגליה ובסקנדינביה 
תפקידו  את  סיים  הוא  בלונדון.  ישראל  בשגרירות  היה  מושבו  ומקום 
בשנת 1991.שר החקלאות דאז, רפאל (רפול) איתן, מינה אותו באותה 
שנה לסמנכ"ל בכיר לסחר חוץ. הוא החליף בתפקיד זה את אריה זייף 

�שמונה למנהל אגף המכס והמע"מ. צבי אלון אחז בתפקיד הבכיר במ
שרד החקלאות עד שנת 2009.

משנת 2009 מכהן צבי אלון כמנכ"ל מועצת הצמחים ("אין תקופת 
כהונה בתפקיד זה"). מליאת מועצת הצמחים המונה 41 חברים ממנה 

את מנכ"ל המועצה באישור שר החקלאות. 

"המועצה היא לא רק כלי 
שאוסף מקורות כספיים 
�לפעילויות וזה אולי יצטמ

צם מאד. היא מערכת של 
החקלאים לטפל בבעיות 

יומיומיות שוטפות והצורך 
הוא בקיומה של המועצה 
כגוף שבו החקלאים דנים 

ומלבנים את הצרכים 
השוטפים שלהם: לאקלם 

זנים חדשים, באילו מחלות 
לטפל, מה לעשות עם יצוא 

בעייתי ליפן, לגבי פיתוח 
שווקים עתידים למג'הול 

שצפוי להכפיל את היקפו 
ב�50 אחוזים".



08-6811050 | 04-6407640 |

   Email:info@deshengat.co.il   www.deshengat.co.il 

12123  6.15
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"רשות החברות הממשלתיות 
לקחה את תנאי השכר בתפקידי 

האחרון במשרד החקלאות 
כסמנכ"ל בכיר ואישרה לי את 

אותם תנאים כאן במועצה. 
תראה (מציג מרחוק את תלוש 

השכר) - 33,800 שקלים ברוטו 
 בחודש. 20 אלף שקלים נטו".
�ויש לך גם פנסיה ממשרד החק

 לאות.
�"אין לי פנסיה ממשרד הח

קלאות. קיבלתי סכום כסף 
(מציין את שיעור הכסף) ויצאתי 

משם".
כך הולכים השותלים: צבי אלון ומאיר יפרח



  054-4916200 
info@irridan.com
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110-68
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1.95 -

LANDFORCE
120-115

143-121
4

K SERIES
78-62

1.79
3.88

5825R
55

1.65 3.30

McCORMICK

4

החברה מ
פר 1 במכירות 
טרקטורימ חקלאיימ בישראל*
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1. תיקון 25 לחוק המים

25

17%

2007

2016 1

30

1959

2. תעריפי המים החל מיום 1 בינואר 2016

2016
 1 2016 1

.2016
56

3. כללי המים - שימוש במים בגינון ציבורי בתעריף מופחת

.3/16

4. הודעה על פי סעיף 154 בחוק המים, בדבר הגבלת תוקף רישיון להפקת מים לשנת 2016

64
1959

2016 31 3



60

A7

054-4555173
054-6620627
09-8781758
09-8781682

"מכפר יובל ועד 
אילת, בכל הארץ. 

ביותר מ 80 
מדינות ברחבי 

העולם, בחקלאות 
בתעשייה ובכל 
תעשיות המים 
יודעים להעריך 

ולהוקיר את 
השירות המעולה 

והמסננים 
המצוינים שלנו,

אנחנו כאן 
בשבילכם לפתרון 
כל בעיות הסינון 
שלכם. אתם לא 
לבד, התקשרו 

ותיענו מיד.

סיכות ורודות   -   
רשימה חלקית
של  אלי סינון

שנת השקיה 
הכי טובה, יעילה 
ומושלמת רק עם
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 שמעון וילנאי

20

2010 2004

1992

גבי אונגר



052-4260200 052-8730927 052-3223470 052-2247523
w w w . z e r a i m . c o . i l 054-5509074 052-8962507 052-6179263
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 שמעון וילנאי
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פגישה שלישית

2.85

80 

2015 1

5

 11 12



  

  

prahim2016@gmail.com
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 חיים פלטנר

1951

3000

70
110

המלפפון דחק את רגלי 
העגבניה והפלפל

 90

90

בשנים האחרונות נסיגה 
בפעילות



F1

SPRING & LATE SUMMER

NANA Cucumber F1NANA Cucumber F1 

E-mail: agripalis@walla.com
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7%

מאזן האימה שבין המגדלים 
החרב המתהפכת - יבוא למשווקים

מלפפונים

4

הנכד הוא התקווה

הוקם בשנת 1951
במושב 100 נחלות

260 משפחות מתגוררות במושב
1000 תושבים 500+ עובדים זרים

3000 דונם חממות מלפפונים
היקף הייצור השנתי של מלפפונים – כ�70 

אלף טון
– 70 אחוזים מכלל הצריכה הארצית   60

השנתית של מלפפונים
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BIOBEE

 שמעון וילנאי

2015

מבאי התערוכה. צילום: עמית שמר
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70

21

11

200

30

כנס "חקלאות והתיישבות"

13

100

80 
 80

19

ח"כ ילין: "ראש הממשלה 
אומר לנשיא הודו שמתארח 

בישראל כמה חקלאות 
ישראל מעולה, מתקדמת 

ומסייעת למדינות רבות 
ומה איתנו אדוני ראש 

הממשלה? מה על חקלאי 
ישראל? מדוע אותם אתה 

לא מעריך. אנחנו אלופי 
העולם במיחזור מים. 80 

�אחוז מים ממוחזרים. אחרי
נו ספרד - רק 19 אחוזים".

מימין: כרמית משיח חקלאית ממושב פארן, ראש מועצה ערבה תיכונה ד"ר אייל בלום, שר החקלאות אורי 
אריאל ועומר קרקוקלי בן ה- 10 ממשק ינאי שבחצבה שהעניק לשר סלסלה עם מבחר גידולים חקלאיים.
צילום: אדוארד קפרוב
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השר והח"כים

2015/16 50

23 22

3

OECD

2017

10

פאנל חקלאות והתיישבות מימין: נחמיה שטרסלר, ד"ר אייל בלום, אבשלום (אבו) וילן, דודו קוכמן, מאיר 
צור, ניר מאיר, בגבו למצלמה דב ליטבינוף

ראשון הדוברים בפאנל 
היה המזכיר הכללי של 

התאחדות חקלאי ישראל 
אבשלום(אבו)וילן שאמר: 

"כסת"ח(כיסוי תחת �ש.ו.) 
זה מה שעשה השר כחלון 

�שחתם להביא לארץ פע
מיים בשנה 20 אלף טונות 

עגבניות ושאר ירקות"



27,000

*052-6119956*3946w w w . m e t r o . c o . i l

3-4.2.16
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יבוא עגבניות?

 20

900 700

:

חדשניים  ממצאים  או  חדשות  טכנולוגיות  של  תצוגות  לסקר  רצינו 
שגילינו בתערוכה. למעשה, קשה לחדש כאשר בכל שנה מתקיימות 
לפחות 4 תערוכות שונות בארצנו הקטנה, ואנו משתדלים לבקר בכולן.
הפעם, תוך כדי שיחה אקראית עם ד"ר שמעון שטיינברג, החוקר�
�אנטומולוג הראשי של חברת "ביו בי", נודע לנו על הרעיון והחזון שב

כותרת. נושא זה כשלעצמו אינו חדש. כבר בשנת 1951, פרופ' שמעון 
את  (באנגלית)  לאור  הוציא  בישראל,  האנטומולוגיה  אבי  בודנהיימר 

ספרו "חרקים כמזון לאדם".
החלבון המצוי בגוף החרק שימש מקדמת דנא מקור מזון זול לאדם 

�שליקט את מזונו ממקורות שונים ובין השאר ממיני ה"שרצים" המש
תייכים למגוון הסדרות של עולם החרקים.

החקלאות המודרנית היטיבה לתת ביטחון בייצור מזון בסיסי במרבית 

מדינות העולם. אולם, בשנים האחרונות צץ ועולה הספק האם בעוד 20 
�30 שנה העולם יוכל להמשיך ולספק מזון לאדם ולבעלי חיים.

הצפויה  והעלייה  החקלאות  שטחי  צמצום  הגלובלית,  ההתחממות 
בהיקף האוכלוסייה העולמית מחייבים שינוי דפוסי החשיבה למציאת 

פתרונות מעשיים למניעת רעב פוטנציאלי.
מתברר כי עד כה טרם הוכח כי ניתן לגדל מסחרית חרקים מתאימים 

למטרת ייצור מזון חלבוני. 
והנה, משיחתי עם ד"ר שטיינברג מתברר כי בחזונו לשנות ה 50�30 
של המאה הזו הוא רואה את חברת "ביו בי" נרתמת למאמץ העולמי 

�לייצור מוגבר של מזון, בתחום שבו היא מתמחה: גידול חרקים. חבר
תו החלה בבדיקה ראשונית של היתכנות מעשית לייצור המוני למטרה 

האמורה ובודקת את התשתיות המתאימות לכך.
יצחק בר�זכאי

מבאי התערוכה
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 אבי אובליגנהרץ

 700

קורס ניהול עסק חקלאי
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25

 7
35 

 :   04-6059010  :   |050-7349792  | :  050-2167648  | :  054-3070976 

  –    |  –    |  –    |   /  –    |  –   |   
  –     |  –    | –    |  –     |  –   

   

. .     
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120,000 20,000

גדעון רותם

10

510 6

זנים חדשים

 

משתתפים בכנס מגדלי האבטיחים
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ליאורה שאלתיאל-הרפז1, תמר אלון2, יפתח גלעדי3 ,רוחי רבינוביץ4,   
שאול גרף1, שוש פלס1, מישה כצנלסון1 1מו“פ צפון, 2שה“מ, 3חוות עדן, 4מו“פ העמקים

  

2014

48

2014

 :  

.

2015     

9/12/2014

 

 :
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החוקרת האחראית: מרי דפני ילין  
רקע ותיאור הבעיה:

 rolfsii
Bazidiomycota 

2015-2014  
:    

PDA

2015
שאול גרף, מישה כצנלסון-מו“פ צפון  

רקע ותיאור הבעיה :

 

10 14   
 :    

3 1

5 .2
2-1

4
4

 2  :  
2 1

 :    

החוקר: ד“ר אופיר דגני  
 (Late wilt  :   30
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Harpophora maydis

DNA PCR

- :  

מהלך המחקר ושיטות העבודה:
in vitro 1

4-

H maydis

 C 

DDW  
H maydis

DDW

±1  C

DNA
PCR

1

4

 mm
*

166
-  C

4 
HM  

333 4

 – 3
31

PCR DNA

 

in vitro 5
Azoxystrobin

Azoxystrobin

Azoxystrobin 1

H maydis 6

4

PCR
1

(AM42+A200 PCR DNA 7
 sigma Rehovot Israel DNA 8
 Extract-N-amp plant PCR kit

 Idaho PCR H maydis DNA
 Technology Salt Lake City RapidcyclerUtah

A USA
rDNA AM H maydis

RNA
S rRNA gene

3 product rDNA
 :  

Azoxystrobin
 H maydis 4

1

in vitro

 DNA
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6Azoxystrobin
2 H maydis DNA

p

החוקר האחראי: גל ספיר  

10

1
2
3

1

2
412 366

3

4
100 100

החוקר האחראי: שמש דוד  

2014

6 12 4
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החוקר האחראי: יוסי הרשנהורן   

Cyperus rotundus)

35 

%5-3

40

4

2 3

2014 
2015

1

KlorBacKlorBac

" :

w w w c o n c e p t R x c o i l



052-3525907
08-6594734

assafs@ein-gedi.co.il
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 אופיר יואל אגרונום - "אדמה אגן"

active ingredient

Soluble Liquid

Soluble Powder

 Wettable

Powder, WP

Water

Dispersible Granules, WDG

Soluble Concentrate

 Emulsifiable

Concentrate

DX

Crop oil concentrate

BB

L 

Suspension)

Emulsion
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Chelator

 Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn,

Ni, Zn

pH

" :

w w w c o n c e p t R x c o i l
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 ערכה: נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח בירקות, שה"מ, משרד החקלאות

IRAC

METAM SODIUM

DICHLOROPROPENE 1,3

DIMETHYL DISULFIDE

FLUENSULFONE

1OXAMYL1A

BACILLUS FIRMUS

IMIDACLOPRIDA)

PROCHLORAZ

7FLUDIOXONIL

7CARBENDAZIM

PROPAMOCARB HCL

HYMEXAZOL

 COPPER SULPHATE+POTAS.

PHOSPHITE

7FENAMIDONE + PROPAMOCARB HCL

7MEFENOXAM

BOSCALID+PYRACLOSTROBIN

PROCHLORAZ
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 2507PROPINEB

150-3503CHLOROTHALONIL

2505MANEB

2505
MANCOZEB

4007
2505METIRAM

2503FOLPET

2003DIMETHOMORPH+MANCOZEB

2003
 DIMETHOMORPH +

PYRACLOSTROBIN

2503
 DIMETHOMORPH +

CHLOROTHALONIL

1604
 BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL +

MANCOZEB

M3007BENALAXYL*+MANCOZEB

RNA 3003METALAXYL*+MANCOZEB

 MZ3003MEFENOXAM+MANCOZEB

3003PROPAMOCARB HCL

3505CYMOXANIL+MANCOZEB

1003FLUOPICOLIDE+PROPAMOCARB

1507FENAMIDONE+MANCOZEB

2007FENAMIDONE+ PROPAMOCARB HCL

2003AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL

2004FOSETHYL AL

3503POTASSIUM PHOSPHITE

4003
 SALT OF PHOSPHOROUS

ACID+ CHLOROTHALONIL

0.3%3POTASSIUM PHOSPHITE

3503PHOSPHORIC ACID

3503POTASSIUM PHOSPHITE

35-703PENCONAZOLE

50-757FENBUCONAZOLE

503TRIADIMENOL

4014TETRACONAZOLE

603BROMUCONAZOLE

403MYCLOBUTANIL

253POLYOXIN AL

1003BUPIRIMATE

203CYFLUFENAMID

203KRESOXIM METHYL

503BOSCALID+ KRESOXIM METHYL
 3

1003AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL
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50-803TRIFORINE

0.5%3BACILLUS SUBTILIS

1%3NEEM OIL

JMS1%3MINERAL OIL

1%3
 C. SULPHATE+ POTASSIUM

HYDROGEN CARBONATE

1003POTASSIUM BICARBONATE

350-5003CHLOROTHALONIL

1503FENHEXAMID

2503PYRIMETHANIL

60 0.06%7CYPRODINIL+FLUDIOXONIL

10014MEPANIPYRIM

50-1003IPRODIONE

50-10014CARBENDAZIM + DIETHOFENCARB

0.15%7FENBUCONAZOLE

1%3BACILLUS SUBTILIS

50-1003IPRODIONE

40-807CARBENDAZIM
0.3

1003THIOPHANATE METHYL

60 0.06%7CYPRODINIL+FLUDIOXONIL
2

0.3%-0.25%3COPPER HYDROXIDE

30-507ABAMECTIN6

404CLOFENTEZINE(10A)

603SPIROMESIFEN(23)

150-2003ACEQUINOCYL(20B)
757FENBUTATIN OXIDE(12B)
1003CYFLUMETOFEN

0.1%4MILBEMECTIN6EOS 0.5%
75-1003FENAZAQUIN

(21) 1007TEBUFENPYRAD

1254PYRIDABEN



Field
proof.

www.adama.com/mcw | 03-6032310 03-6447447  

EOS

052-6080380 052-6056663
052-6056690 052-6056048
052-6056311 052-6054963

  052-6056681 052-6056037
   052-6056866 052-6056042

052-6056049 052-6056021
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257ETOXAZOLE(10B

403CHLORFENAPYR(13)

0.05%3BIFENAZATE

250-5003TETRADIFON12D
1%7PARAFFINIC OIL

50

EOS1%3MINERAL OIL

1%3PETROLEUM OIL
1

1%3NEEM OIL

1.53
70-10014THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE(14)

1003IMIDACLOPRID

(4A)
753DINOTEFURAN

607THIAMETHOXAM

307ACETAMIPRID

1003BUPROFEZIN16
0.1%3AZADIRACHTIN

60-10014CYFLUTHRIN3A
5003
1.53

25
50

200-3003MALATHION1B
153FLONICAMID(9C)

0.1%3AZADIRACHTIN

0.2
1003ETOFENPROX(3A
603PIRIMICARB(1A
503

 IMIDACLOPRID+ LAMBDA

CYHALOTHRIN

403IMIDACLOPRID

A(4 207THIAMETHOXAM

207ACETAMIPRID

753DINOTEFURAN

200-3003MALATHION
(1B)

1003FORMETANATE(1A1
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0.08%7SPINOSAD

5
0.1% 90

403SPINETROM

403CHLORFENAPYR(13)

60-803ACRINATHRIN
(3A

60-10014CYFLUTHRIN

70-10014THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE(14)

607ABAMECTIN6

203
 CHLORANTRANILIPROLE 100 +

LAMBADA CYHALOTHRIN

253CYROMAZINE17

20200-3503
METHOMYL(1A

9050-753

150-2003FENPROPATHRIN
(3A

100-15010ESFENVALERATE

 CHLORANTRANILIPROLE 100 +

THIAMETHOXAM

50-10014DELTAMETHRIN(3A

www.ocmis-irrigazione.it
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הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', יאיר אורן   
וניצן רוטמן, שה"מ, משרד החקלאות

הדברת מחלות

300
200

1% 1% 1
1 100

1
7 pH

pH
11

2

3
2000

-

4

-
6

 2000 -1%

 

הדברת מזיקים



ן ג א ה  מ ד א
 שוק מקומי

האיכות מתחילה מהשורש.

אדמה אגן 
החברה עם 

סל המוצרים 
הרחב ביותר.

 
www.adama.com/agan
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 -  

1%

0.04%

.0.08%

נזק של תריפס הסחלב בפירות אשכולית אדומה

ht tp ://www. i t ro lab .com/wp-content/
uploads/2014/08/citrus-addition-2015.12.pdf

הדברת עשבייה

INDAZIFLAM 

 D

100

5 25 0.1%

פרדסים  לריסוס  המלצות 

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה



RANGER EV ) 

 RANGER
DIESEL 1000

IL

 | www.motosport.co.il  | 16  |
12

*2717
24

 RANGER  -

2Years

220V

4WD

4WD/4X4

48
  30HP

v

30HP  
48V

2Years

 

4WD

4WD/4X4

1,000
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בגילים השונים

1%-2%

1
250-200

250 2
 

3-2

:
300-    1

    250
1% 

 250      2
-1%   

    
  "  150   3
    
  +   "  300  
  -1%   

  
 4

 "  50   (
  +  "  200  
  1%-   

    
    

 (  5
 "  15   

 1%    
  

4

    
:  

  250-200  1
  + 1%   + 

 25    5
    
      

    
  250-200  2

 100    + 
"  300-250  3

1%-   
  50    4

1%-   200
  (  5
  "  15  
  1%-   
      

   "  20  

חשוב: 

10

הערות חשובות:

 10

D-
 +  

D

50-40

30-25

2%

480

100
500
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 5

8

40
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תחולת חוק שעות עבודה 
ומנוחה 

(1)  5.11.15
(2)

 (3)

9 (4)

      
   

2

הערות שוליים
47114-03-13 1

2
2

.1951
1678/07 3

10007/09 4







 EMAIL: kesher@inter.net.il  ,WWW.KESHER-YAMI.CO.IL

 TRADE IN

100%
 60

03-6818814 9
058-5485959 052-5814242



 ינואר 2016 • גליון 66114

#

 שמעון וילנאי

83

1933

 .3

1992

 



 8 6,4,2
4X4

 מצברי TROJAN אמריקאיים
 מנוע חשמלי עוצמתי

 תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
 מחשב נסיעה ראשי CURTIS אמריקאי

 חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית
 גלגלים גדולים במידה 205/50
 2 מראות צד + מראה מרכזית

 גגון + ארגז משא – מקוריים

 התעשייה האווירית
 משרד הביטחון / צה"ל

 רשות שדות התעופה
 חברת החשמל

 רפא"ל
 מכון ויצמן למדע
 קיבוצים, מושבים

 אוניברסיטאות
 בתי חולים ועוד...

יותר מ-3,000 כלי רכב 
סופקו על-ידנו עד כה!

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34, אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811, פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

רכב מוגבה 

לשימוש במושבים 

ובקיבוצים, בדרכי 

עפר וכורכר 

משובשים.
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פרופסור עזרא סדן נולד בירושלים וגדל בתל�אביב. בן שנה הוריו עברו 
לתל�אביב. בוגר בית הספר היסודי "תל�נורדוי". אח"כ למד בתיכון עירוני א'. 
סיים את האוניברסיטה העברית בירושלים עם תואר שני בכלכלה חקלאית. 
עוד תואר שני במדעי החברה ודוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת שיקאגו. 
אחרי שסיים את לימודיו חזר לאוניברסיטה העברית. החל לעבוד במקביל 

�בחברת תה"ל מהנדסים כמתכנן כפרי חקלאי בארץ ומחוצה לה. קיבל שנ
הלטינית.  אמריקה  במדינות  לשליחות  ויצא  מהאוניברסיטה  חופשה  תיים 
משפחתו ישבה בפרו, המשרדים שלו היו בפרו, ארגנטינה, צ'ילי, בראזיל 
ואל סלבדור. במסגרת זו ניהל את צוות תה"ל בפרויקט משותף של האו"ם 

והבנק האינטר�אמריקני.
הלטינית,  לאמריקה  לחזור  בתה"ל  לו  הוצע  לאוניברסיטה  ששב  אחרי 
למכסיקו, בשנת 1979. "במקום" היה יועץ של שר האוצר שמחה ארליך. 

אחרי שנה מונה למנכ"ל משרד האוצר.
אחרי  אוצר.  שרי  ארבעה  התחלפו  האוצר  במשרד  שירותו  שנות  ב�4 
ארליך הגיע יגאל הורוביץ "אותו הכרתי טוב. כסטודנט הייתי מורה בבאר 
טוביה�כפר וורבורג והוא היה חבר מושב פעיל." יגאל הורוביץ לא האריך 
ימים כשר אוצר ואחריו בא יורם ארידור. "למדנו יחד בתיכון, הוא היה בית"רי 
ואני מארץ ישראל העובדת. אחרי שארידור התפטר הגיע יגאל כהן�אורגד".
�עזרא סדן נשוי לשולמית, פסלת באבן ומורה. הורים לבן ושתי בנות. הב

כור אורי (60) נשוי+4 ילדים+2 נכדים(נכד ונכדה). עובד מדינה. חבר מושב 
פרודה+2   (50) נעמי  גאליה.  במושב  ההורים  לביתם של  צמוד  המתגורר 
ילדים, מורה לחינוך גופני בסמינר הקיבוצים. רוני (40) אשר סבלה משיתוק 
היתה עצמאית. 18 שנה  "היא  לפני שנים ספורות.  נפטרה  מוחין מלידה 
שמשה מזכירה במשרד של רות לובנטל ותפקדה לבד, אך חטפה קריש דם 

בטיסה חזרה מארצות הברית".
ובו קליפים על  נוי  סדן מתגורר 40 שנה במושב גאליה. מחזיק פרדס 
שטח של שישה דונם. "אין יותר במושב קבוצת קטיף, בית אריזה בסביבה 
לנו  נקטפים  ההדרים  העונה  כשמגיעה  מייצא.  לא  משווק,  לא  אני  נסגר 
ולחברים". ובשטח פרדס של 12 דונם שאף הוא בבעלות המשפחה נשתלה 

חורשת עצי אקליפטוס - מרעה לדבורים.
עוד משהו: פרופסור עזרא סדן, בעל השקפה ודעות ימניות, היה חבר 
גורש  הוא  אולם  ולממשלה,  לכנסת  מטעמה  ומועמד  "התחייה"  בתנועת 

מהמפלגה.

"לא משנה מה ציפו ממני בתנועה. נפגשתי עם פייסל חוסייני (הורי גרו 
�אצל הסבא שלו בשייח ג'ראח ). נפגשתי עם פלשתינים כשהייתי חבר בת

נועת התחייה. עורך הדין אלי זהר חברי הטוב, בדק אז שזה מותר, על רקע 
זה גרשו אותי מהמפלגה כי דיברתי עם פייסל חוסייני ופלשתינאים אחרים 

על שת"פ", ALAS! (חבל).

ביקור נשיא רוסיה גורבצ'וב בוולקני קיץ 1992
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 70

4
1993 1990

צילום: ארז ביט סטודיו לצילום פרופסור עזרא סדן (מימין) והאלוף במיל' אילן בירן, 2013  

פרופסור עזרא סדן קובע 
חד משמעית שגם כראש 

מינהל המחקר החקלאי הוא 
לא רשם הצלחות. "בוולקני 
החמיצו הזדמנות לתיאגוד. 

זה קרה במשמרת שלי. 
�ניסיתי להציל את עתיד המ

חקר החקלאי ונכשלתי. בני 
גילי לא רצו את זה. העתיד 
עניין את הסבתא שלהם".
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 ד"ר ניצה קרדיש, מנהלת חממה טכנולוגית בחב' טרנדליינס�אגטק

1960
6.5 2005 3

2030
8.3

USAID

9
2050

30%
40% 2025

50
UP NATION START  

צילום: אופיר שפיגל תקשורת ד"ר ניצה קרדיש 
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2014/15

אורי אדלר - מועצת הצמחים, אחיעם מאיר, אפרים ציפלביץ, זיוה גלעד - מו"פ בקעת הירדן,   
דוד סילברמן, תמר אלון – שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מבוא 

2015 2014

מהלך המחקר ושיטות עבודה

1
8

2014 23

 40
2

3

2

 

1

206
14OVB208

TAR 1002
0031
180

362

1/11/14 1
2015

2

500 400

2

206
14OVB208

TAR 1002
0031
180

362
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 180 14OVB208 206

2

1

.(3

3

2.7
2062.0

14OVB2082.9
1.1

TAR 10021.3
0031
180
3622.0

1

2014

2. ניסוי עומדים בחציל מזן 206 בחממה

9 2
1.8

 IR
120 UVA

206 21.9.14

2
4 2

3 2 2

1

2
212002400
312003600

4
224004800
324007200

7
1

3
4

איור 1 – מבנה ניסוי

400

4 - 2

איור מס' 2: יבול כללי מצטבר של ארבעת הטיפולים בניסוי
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4 3

איור מס' 3: השפעה עיקרית של מספר הצמחים למטר על הצטברות היבול

הכללי  היבול  על  לצמח  ענפים  מספר  של  עיקרית  השפעה   :4 מס'  איור 
המצטבר

 5
6 -

4 2 14

איור מס' 5: מספר הענפים שהוסרו עקב נגיעות בבוטריטיס במהלך החורף.

4X3

איור מס' 6: מספר הענפים שנשארו בחלקה לאחר הסרת הענפים החולים.

2
3

הבעת תודה
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60

60 

60 5.5.16 22.3.16
2.11.16 2.9.16

     

2015

400

2015

400

 

 
90
85

55
 

 20

30

300

 100
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הנזקים המרכזיים: סערה, ברד וקרה בגינם 
שילמה קנט למעלה מ�220 מיליון ₪ 

85

80

55

מיליארד ₪ בשלוש שנים

310 2014 360 400
2013

אפרסמון - נזקי ברד

 074-7030807  
03-7621169   vip@elit-f.com 

288 1330

5

 500 א 
60 א 

א
10% א 

א  
350
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073-2369146
 

מעוניין לפרסם בעיתוננו?
התקשר עוד היום!

073-2369146 

למכירה
קונה מרססים תקינים   .1

ולא תקינים וציוד חקלאי 
054-4917064

2. פרגיסון 135
640 - 87 - רומני 3.טרקטור 

4. מרססי מפוח 500 + 1000 + 
1500 ליטר + 2000 ליטר

דיסק הידראולי+נגרר  .5
מתככת 1.80+1.60+1.00  .6

7. מכונת מיון לפירות
8. מזלג אחורי 3 נקודות הופך 

מיכלים
9.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 

משומש
10. מחרשה מתהפכת 2 

סכינים+ 4+3
11. מרסס עשביה 500 ליטר+ 

1000 ליטר
12. טרקטור ניו - הולנד 75 כ"ס,
13.  למכירה עצי זית בני 15 שנה

14.  הובלות טרקטורים לכל חלקי 
הארץ

לפרטים: 054-4917064

1. פיאט 66-60 מודל 87 ‘ צר
2. גולדוני 4X4 ,40 כ"ס מ' 96 ‘

3. מלגזה מפעיל הולך 2 טון 
גובה 2 מ'

4. בובקט גלידי מודל 96'
5. אפרון 5 מטר גובה

6. סאם אקספלור 90 מ' 97 
 4X4 ,2400 שעות

7. עגלת הייבר, 4 טון + נגררת
8. פיאט 666 מודל 83

9. מלגזה מניטו 83 ‘ 2.5 טון
10. מזלג אחורי, 3 נק‘ עד 1.5 

טון
MF .11 תעשייתי 650 כף 

4X4 96 'נפתחת, מ
12. סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם 

מ' 87
13. מלגזה חשמלית סטיל 1500 

ק"ג 2003
14.  מכולה משרדית + מחסן,

2.40X12 , אלומניום

15. פיאט tlf 90 קבינה מ' 2000  
2X4 + 4X4 מ' 99

16. פורגיזון 265 מודל 85
17. מרסס מפוח 1,000 + 

1,500 ליטר, דגניה + 500 
ליטר 3 נק'

 4X4 18. וולטרה 110 קבינה
2006

19 . רכב חשמלי גרירה ומסע
20 . סאם גולדין 85 כ"ס, קבינה 

4X4 למטע, מודל 2001
21. גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור
22 . פיאט 86 - 82 , מ' 1995, 

סגור+פתוח
23. גלידי 25 כ"ס מודל 83' 

במצב מצויין
24 . ג‘ון דיר 40-10 , מודל 81 ‘ 

למטע 83 +
25. פיאט 70.66 מודל 86 למטע
26. סאם פורטטו 4X4 ,75, הגה

מתהפך מודל 97 ' רק 1,500
שעות כחדש

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 - 5262526

למכירה מקרר פרחים. יכול 
לשמש לכל דבר ומחשב השקייה
077-3412756 ,054-7536343

למכירה/להשכרה
* מכירת חיסול! אתר קרוואנים 

במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686

* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

שתילים למכירה
במשתלת נאמן שתילי אננס 

מתרבית רקמה פרי גדול ומתוק 
.(MD2 תואם) ללא קוצים

.Queen ייחורי אננס מהזן
טל': 054-7688039
פקס: 03-9698326

חממות

קנו ישירות אצל היצרן

+ מיוחדים.

במחירים אטרקטיבים.

יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net 

eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

שירות שדה וחלפים בכל ארץ. 

למסנני סנומט-עמיעד, מערכות 

בקרה ופיקוד למסננים אוטמטיים 

ידע ומומחיות לשדרוג מסננים 

ופתרונות יצירתיים במחירים ללא 

תחרות. אלי סינון בע"מ, מושב 

שער אפרים. 

sani@yamit-f.com

www.yamit-f.com

054-6620627 ,09-8781758
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