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פנה אלינו לקבלת המלצות יישום 
לתכשיר KF-10 בממשקי הגידול השונים 

ע"פ עקרונות ההזנה המוקדמת: 

מנהל מקצועי - חגי רבן: 054-6731098
שיווק והפצה - נטיע סולודר: 050-7626151
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VGI (ישראל) פיתוח מוצרים לחקלאות בע"מ, מושב מזור
מאושר לחקלאות אורגנית מס' רישיון: 7043   

מאושר בהתאמה לסטנדרט האמריקאי (NOP) מס' רישיון : 11,008
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NUTRITION !זה עובד
KF-10 תכשיר להזנה אופטימלית עם הצלחות בדוקות בשטח:

+  יותר יבול  +  פרי גדול יותר  +  יותר עמידות לעקות, מחלות ומזיקים 

תוצאות תצפית הזנה ב KF-10 באבטיח למאכל בקיבוץ אפק, יוני 2010:
בחלקת הביקורת נאספו 564 מיכלים (דולבים) סוג א‘

בחלקת ההזנה ב KF-10 נאספו 780 מיכלים (דולבים) סוג א‘

הפרש/יתרון טון לדונם טון לדונם  שטח (דונם)  מס‘ מיכלים   

5.64  33  564 ביקורת 

+1.316  6.95  37  780  KF-10
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לשנת  הראשון  שיא"  "יבול  הירחון 
נושא עוד את הלוגו "עיתון  2014 אינו 
לחקלאות מתקדמת". הסיבה פשוטה 
מתקדמת  הישראלית  החקלאות   -
הזאת  העובדה  את  לציין  צורך  ואין 
להיות  שמוניתי  מאז  חוצות.  בראש 
שאין  למסקנה  הגעתי  הראשי  העורך 
מקצועיים  על מאמרים  רק  להתבסס 
חשובים וחיוניים לכשעצמם, אלא לתת 
לרעיונות  אחרת,  לחשיבה  גם  דרור 
צדדים  של  לחשיפה  ואף  מקוריים, 
חסרים  לא  כאלה  ולצערי   - אפלים 

במגזר החקלאי.
מתחום  החקלאית  לעיתונות  באתי 
החדשות האלקטרוניות והצבתי בראש 
."NEWS"סולם העדיפויות את תחום ה
שנים נהגו לומר שחקלאי ישראל אינם 
ערים למילה הכתובה בעיתונות שלהם. 
מהשטח  התגובות  נכון.  לא  ממש  זה 
מוכיחות לי מדי חודש בחודשו כי ציבור 
הירחון.  בתכני  לשינויים  ער  החקלאים 
זה מעודד ומאיץ בנו להמשיך ולעורר 

ענין.

28 פרויקטים חקלאיים בהודו!
ועדת המינויים במשרד החוץ החליטה 
דני  השגריר  של  מינויו  על  באחרונה 
בהודו.  ישראל  שגריר  לתפקיד  כרמון 
תוקף המינוי הוא לארבע שנים. כרמון 
ייצא לניו-דלהי ככל הנראה בחודש יולי. 
דני כרמון מכהן כיום כסמנכ"ל משרד 
בין  שיתוף  מש"ב)מרכז  וראש  החוץ 

לאומי(זרוע הביצוע של ישראל במדינות 
עיקריים:  תחומים  בשלושה  נחשלות 
מיוחד  ריאיון  וחקלאות.  בריאות  חינוך, 
עם דני כרמון הובא כאן לפני חודשים 
הנושאים  שאחד  לנו  נודע  אחדים. 
שכרמון יהיה מעורב בהם בבואו להודו 
)2017 יהיה הסכם רב שנתי)עד שנת 
 28 לביצוע  ישראל  עם  חתמה  שהודו 
הודו  החקלאות.  בתחום  פרויקטים 
תשקיע 50 מיליון דולרים בפרויקטים. 
חלקה של ישראל יהיה ב-יידע, תשומות 
לדני  מאחלים  אנו  מקצועית.  והדרכה 
המאתגר.  בתפקידו  הצלחה  כרמון 
יהיה  מי  קבע  לא  עוד  החוץ  משרד 

ראש מש"ב הבא.

למה לייבא ירקות?
לאשר  החקלאות  משרד  החלטת   
מצטרפת  מכס  בלי  ירקות  יבוא 
בסופה  שהתקבלה  קודמת  להחלטה 
בחודש  ישראל  את  שפקדה  הגדולה 
שעבר. משרד החקלאות בישראל חייב 
ולא  המקומיים  החקלאים  על  להגן 
חקלאית  תוצרת  יבוא  ולאשר  למהר 
מגדלי  ארגון  עשה  ונכון  צודק  טרייה. 
של  לבו  תשומת  את  שהפנה  הירקות 
שאין  לכך  שמיר  יאיר  החקלאות  שר 
הצדקה לייבא ירקות מכל סיבה שהיא. 
לעיתים יש תחושה שההנהלה החדשה 
משקיעה  אינה  החקלאות  במשרד 
החקלאות  על  לשמור  מאמץ  די 
הישראלית המתקדמת ופוטרת עצמה 

בהחלטות בלתי ראויות לחלוטין.

אריק שרון ואני - הריאיון שלא היה
 החודש ליווינו למנוחתו האחרונה את 
שרון  אריאל  לשעבר  הממשלה  ראש 
שר  החקלאות,  שר  בצה"ל,  אלוף  ז"ל. 
במשרד  שרון  של  לפועלו  הביטחון. 
בירחון  נכבד  מקום  ייחדנו  החקלאות 
שהיה  מי  עם  מיוחד  בריאיון  הזה. 
במשרד  חקלאי  לתכנון  הרשות  מנהל 
החקלאות בתקופת אריאל שרון, מגלה 
סודות  פוהורילס  שמואל  פרופסור 
תרומה  הזה.  היום  עצם  עד  שנשמרו 
חשובה ביותר של אריאל שרון לשדרוג 
אמון  בונה  כצעד  במצרים  החקלאות 

לשלום עם ישראל.
אישי  צד  בפניכם  לחשוף  לי  הרשו   

בעבר,  שרון.  לאריאל  אותי  שקושר 
ערב ראש השנה או ערב יום הכיפורים 
ב"קול  להתראיין  ממשלה  ראשי  נהגו 
התקיימו  הראיונות  רוב  ישראל". 
בלשכת ראש הממשלה. באחת השנים 
הריאיון  ממשלה  כראש  כיהן  ששרון 
בתל- ישראל"  "קול  באולפני  התקיים 
לאולפני  במכונית  הגיע  שרון  אביב. 
נצמד  השרד  רכב  בתל-אביב.  הרדיו 
ראש  הגיח  ומשם  האולפן  לקיר 
הממשלה לריאיון. בסיום הריאיון הביע 
ויצא  ברדיו  עובדים  לפגוש  רצון  שרון 
לחצר. הוא לחץ ידיים, שאל לשמם של 
קודם  בעבודתם.  והתעניין  העובדים 
הסובבים  את  שאל  למכוניתו  שנכנס 
הרדיו?  של  החקלאות  כתב  מי  אותו: 
השבתי:  ומיד  לשרון  קרוב  עמדתי 
אני. מה שמך? שאל וכשהשבתי אמר 
אריאל שרון: אני מכיר אותך, אני שומע 
אותך כל בוקר מביא סיפורים מעניינים 
יש  שמעון,  והוסיף:  החקלאות.  על 
בהזדמנות  תיצור  ממך.  בקשה  לי 
אני  הממשלה.  ראש  לשכת  עם  קשר 
חקלאות.  על  רק  אותי  שתראיין  רוצה 
נממש  תקווה שאכן  והבעתי  הסכמתי 
את הרעיון לריאיון. בהזדמנויות שונות 
יצרתי קשר עם לשכת ראש הממשלה 
הצליחה  לא  הלשכה  ואולם  בירושלים 

לקבוע מועד להקלטת הריאיון...

יפות, יפות שבא לראות
 בגיליון האחרון של "יבול שיא" הפנינו 
בחקלאות  העוסקים  לכלל  בקשה 
על  מצולם  מידע  למערכת  להעביר 
"נשים בחקלאות". מסתבר שלא הכל 
הבינו שהכוונה היתה להראות את פניה 
מהצד  ישראל  חקלאות  של  היפות 
בפעילות  שמשתלב  חיצוני  יופי  הנשי. 
נשים  על  במידע  הוצפנו  מקצועית. 
גם  כמו  החקלאי,  מהשטח  יוצרות, 
הזה  בגיליון  כשתקראו  מהאקדמיה. 
את סיפורה האישי של סיגל כהן, ראש 
מטה נשיא התאחדות האיכרים, תבינו 
לנו  ושילחו  ראו  הביטו,  התכוונו.  למה 

עוד חקלאיות ראויות.

 קריאה מהנה ומועילה, 
שמעון וילנאי, עורך "יבול שיא"

קוראים יקרים
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פרופסור
שמואל פוהורילס

שמעון וילנאי

מנהל הרשות לתכנון ופיתוח חקלאי במשרד החקלאות – לשעבר - מגלה 
כשר  ז"ל  שרון  אריאל  של  כהונתו  מתקופת  היום(  )עד  כמוסים  סודות 

החקלאות העשירי של מדינת ישראל

קודם שבאתי לראיין את פרופסור פוהורילס, ערכתי סבב מקיף בקרב פעילי חקלאות בכירים 

חקלאות  כשר  בתקופתו  ז"ל  שרון  אריאל  של  במחיצתו  או  לצדו  שעבדו  פחות  ובכירים  יותר 

)1977-1981(. איש מהם לא היה מוכן להתראיין ובפי כולם היתה תשובה פחות או יותר זהה: מה 

אפשר לומר עליו? הוא רוקן את קופת משרד החקלאות והעביר את כל הכספים להתיישבות 

שמעבר לקו הירוק".

בין  שכיהן  ומי  פרס  שמעון  המדינה  נשיא  של  ביותר  הקרובים  מידידיו  פוהורילס,  לפרופסור   

השנים 1996 - 2009 כסמנכ"ל מרכז פרס לשלום וכמנהל התחום החקלאי הבין לאומי שם, יש 

מילים טובות לומר על אריק שרון כחקלאי וכבן אדם.

היה  פוהורילס  שמואל  פרופסור   
מנהל הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, 
ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות 
היה  1993.זה  שנת  ועד   1977 משנת 
של  העשירי  החקלאות  שר  של  מינוי 
החל  פוהורילס  שרון.  אריאל  ישראל, 
את עבודתו במשרד החקלאות בשנת 
1958 ועבד במחיצת 11 שרי חקלאות 

מכל הקשת הפוליטית.
הבנה  שרון,  לאריק  לו,  "היתה   
ענין  לו  והיה  מיקרו  בחקלאות  רבה 
לאסטרטגיה   - למקרו  להיכנס  רב 
שרון  עסקתי.  שבו  תחום   - חקלאית 
של  מקצועיים  בשיקולים  התערב  לא 

בלתי  בולדוזר  היה  לתכנון,  הרשות 
רגיל ולחץ כל הזמן להתקדם ולפתח" 
דברים שאומר לנו פרופסור פוהורילס 
לשנות  ניסה  "הוא  החודש.  בריאיון 
דגשים. לדוגמה - המושבות הפרטיות 
של האיכרים הרגישו את עצמן כבנות 
חורגות לעומת העדפה של הקיבוצים 
החקלאים.  של  בהיסטוריה  והמושבים 
לשוויון  להביא  כדי  אריק עשה מאמץ 
אגב,  המושבות.  לחקלאי  בגישה 
היחסים שלו עם הקיבוצים והמושבים 
היתר  בין  נבע  זה  מאד.  טובים  היו 
כנראה מהמעורבות והתרומה הצבאית 
של בני קיבוצים ומושבים שלחמו לצדו 

של אריק במלחמות ישראל".
ועד   1950 משנת  כי  לציין  חשוב 
1975,תוך תקופה של דור אחד, גדלה 
בשיעור   ,12 פי  הישראלית  החקלאות 
נתון ללא  10 אחוזים,  ריאלי של  שנתי 
שימוש  עשה  אריק  בעולם.  תקדים 
בין  בפורומים  בהופעותיו  זו  בעובדה 
בישראל  החקלאות  שונים.  לאומיים 
באותה תקופה היתה בעדיפות עליונה. 
גם  הייטק,  אז  היה  לא  להבין:  צריך 
לחקלאות  מה.  יודע  מי  תעשייה  לא 
בישראל היה אז מעמד דומה לתעשייה 

הצבאית בשלטון הסובייטי".

>>>

ריאיון החודש

בלעדי



 04-6800120 04-6937461 12205 41
 INFO@MASGERUT .CO.IL WWW.MASGERUT .CO.IL 050-7681044

TZUR&MORE
PROMOTION&MARKETING LTD 2012

TZUR&MORE

110

12v

TMR
110

TMS
110

ZANON ITALY
25-50

TCK

6-7

ZANON ITALY

TIGER-ZT 40 מזמרה חשמלית

* מיועדת לעבודה בכרם ובמטע
* כושר חיתוך עד 40 מ"מ
* שני מצבי עבודה 20\40

 LI-ON 48 בטריה *
   עד 16 שעות עבודה רצופות

* אפשרות לעבודה ע"י מוט מאריך 
   עד 2 מטר גובה

* באישור מכון התקנים

TMR מרסקת גזם
* ריתום אחורי וקדמי, כבדה במיוחד

* כושר ריסוק עד 110 מ”מ
* מערכת הידראולית לצידוד

* מיועדת לעבודה בנשירים, הדרים,
   זיתים וכרמי יין

מבחר מרסקות גזם למטעים בעלות ריתום דו צדדי לריסוק עד קוטר 110 מ”מ

מוכר 

למענק
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פעילות  פוהורילס  חושף  בריאיון 
אריאל  של  דופן  יוצאת  חיובית 
של  שונים,  בשלבים  שרון,סודית 
הזמן  עם  שהפכו  פרויקטים  קידום 
למוקד עניין בין לאומי. "על ידי קידום 
פרויקטים חקלאיים במצרים יצר שרון 
תשתית בין לאומית, מבוססת על יידע 
ישראלי עם רדיוס השפעה עצום שכלל 
את תימן, מדינות המפרץ, מרוקו, לוב, 
אלג'יר, עומן, סעודיה ותוניסיה. נציגים 
בפרויקטים  ביקרו  אלה  מדינות  של 
פעיל  באורח  והשתתפו  במצרים 

בכנסים שהתקיימו בקהיר". 
בנתב"ג  סאדאת  אנוואר  "כשנחת 
בחודש נובמבר 1977 הוא שאל:"איפה 
גנרל שרון". בשנת 1979 קרא לי שרון 
אז  היו  לא  למצרים.  נוסעים  ואמר: 
טיסות סדירות. טסנו בדקוטה של חיל 
האויר: אריק, אשתו לילי, הבנים עמרי 
וגלעד, אלי לנדאו, אורי דן ואברהם בן 
מאיר, מנכ"ל משרד החקלאות. בשדה 
והתנצל  לאשתי  שרון  ניגש  התעופה 
שזה  "מפני  אתנו  נוסעת  לא  שהיא 
 50 "אחרי  כדבריו.  קטן"  צבאי  מטוס 
לנו  המתין  ושם  בקהיר  נחתנו  דקות 
הפרופסור  מצרים  של  החקלאות  שר 

>>>

שר החקלאות אריאל שרון מארח בחוותו את שר הביטחון המצרי, חסן עלי )שני מימין(. במרכז הצילום 
פרופ' פוהורילס ומאחוריו לילי שרון. לשמאלו של שרון עזר ויצמן שר הביטחון בממשלת בגין

 מתקין / בודק מז”ח מוסמך )40 ש”ל(

 דוגם מי שתייה א’ / ב’ )54 ש”ל(

 דוגם מי נופש ומקוואות )40 ש”ל(

 מפעיל בריכה )222 ש”ל(

 דוגם מי ביוב שפכים וקולחין )54 ש”ל(

 משאבות ומערכות שאיבה )80 ש”ל( 

 טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה )56 ש”ל( 

 טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים )40 ש”ל(

 תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה )80 ש”ל( 

 תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה )96 ש”ל(

 ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך )60 ש”ל( 

 תחזוקת מערכות מים וביוב )100 שעות לימוד(

חלק מהקורסים בלעדיים לרופין ורובם נערכים בשיתוף ובהסמכת משרד הבריאות 
הלימודים נערכים במתכונת בוקר ו/או ערב ונהנים מתשתית מעבדות מתקדמות

מים הם לא רק מקור החיים של כולנו, אלא אחד 
ממקצועות העתיד שהדרישה אליו תלך ותתגבר 

בעתיד הקרוב. בזכות התנאים הגיאוגרפיים 
והאקלימיים, ישראל נחשבת כמעצמת ידע בנושא 

הטיפול במים על שימושיהם השונים.

במכללה הטכנולוגית ובמרכז להשתלמויות רופין, 
פועלת מגמת סביבה ומים הכוללת תכניות לימוד, ומגוון קורסים 
עשיר וייחודי בשראל. בואו ללגום לרוויה מהידע ומהטכנולוגיות 

העדכניות, מהמרצים המובילים ומשלל האפשרויות וההשתלמויות 
הקיימות ברופין ותעלו על גל ההצלחה. 

קורסים והשתלמויות במגמת סביבה ומים
במכללה הטכנולוגית רופין 

ה ל ל כ מ ה
גית לו ו הטכנ

ת ו י ו מ ל ת ש ה ל ז  כ ר מ ה

לפרטים נוספים:
09-8303525
09-8303500

אתר רופין:

mtr.ruppin.ac.il

טיפת ידע יכולה
לעשות אותך מלך



מזמרות פנאומטיות 
ומדחסים לגיזום

ייצור והספקה של מזמרות פנאומטיות מקצועיות 
המופעלות על ידי אויר דחוס. במגוון אפשרויות:

א. יחידה מופעלת PTO נישאת )3 נקודות( 
על גבי טרקטור הכוללת עד 6 יחידות לעבודה 

במקביל )6*100 מטר צנרת אויר(
ב. יחידה מופעלת PTO נגררת ע"י טרקטור 

הכוללת עד 10 יחידות עבודה במקביל )10*100 
מטר צנרת אויר(

ג. יחידות נייחות ואו מריצות פנאומטיות להפעלה 
ע"י מנועי בנזין או דיזל.

ש!!!לכרם ולמטע
חד

מזמרות נטענות 
חשמליות 

מזמרה לגיזום בכרם ובמטע כולל 
מנשא גב ונרתיק לנשיאת מזמרה 

תוספות:
ˆ מנשא גב 

ˆ נרתיק לנשיאת המזמרה

כפפות וציוד בטיחות חובה!

מידע לגבי ביצועים מיוחדים ניתן
להשיג לפי בקשה.

לכרם ולמטע
לגיזוםמזמרות פנאומטיות ומדחסים

.יצור והספקה של מזמרות פנאומטיות מקצועיות המופעלת על ידי אויר דחוס 
:במגוון אפשרויות 

 יחידות לעבודה 6על גבי טרקטור הכוללת עד ) נקודות 3(נישאת PTOיחידה מופעלת .א
)מטר צנרת אויר6X100(במקביל 

10X( יחידות עבודה במקביל 10י טרקטור הכוללת עד " נגררת עPTOעלת יחידה מופ.ב
) מטר צנרת אויר 100

.דיזלאובנזיןמנועיי " פנאומטיות להפעלה עיחידות נייחות ואו מריצות.ג
:יתרונות 

שימוש במזמרות מקצועיות 
קצב עבודה מהיר 

) בסוג הטרקטורתלוי.( ליטר ביום עבודה 7-10של כ )PTO(צריכת סולר 
נמוכיםללחציםדרגתיחדכיחידהלספקניתןמדחסיאת

מזמרות נטענות חשמלית
מזמרה לגיזום בכרם ובמטע

כולל מנשא גב ונרתיק 
.לנשיאת מזמרה

:תוספות
מנשא גב-
נרתיק לנשיאת המזמרה-

!כפפות וציוד בטיחות חובה 

.בקשהלפילהשיגניתןמיוחדיםביצועיםלגבימידע

0001513עמק הירדן .נ.ד'דגניה ב: מפעל–מׂ '' בעחברה דגניה תעשיות 
6906847731-054/:שיווק ומכירות  נייד,6755989-04:פקס;6655000-04מפעל  'טל

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

מרססים לחקלאות ומדחסים לתעשיה

יתרונות:
ˆ שימוש במזמרות 

מקצועיות.
ˆ קצב עבודה מהיר

)PTO( צריכת סולר ˆ
 של כ-7-10 ליטר 

ביום עבודה )תלוי בסוג 
הטרקטור(.

ˆ את המדחסים ניתן 
לספק כיחידה חד דרגתי 

ללחצים נמוכים

חברה דגניה תעשיות בע"מ
מפעל דגניה ב' ד.נ עמק הירדן 1513000

טל' מפעל 04-6655000, פקס 04-6755989, 
שיווק ומכירות נייד: 054-7731684/690

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

לכרם ולמטע
לגיזוםמזמרות פנאומטיות ומדחסים

.יצור והספקה של מזמרות פנאומטיות מקצועיות המופעלת על ידי אויר דחוס 
:במגוון אפשרויות 

 יחידות לעבודה 6על גבי טרקטור הכוללת עד ) נקודות 3(נישאת PTOיחידה מופעלת .א
)מטר צנרת אויר6X100(במקביל 

10X( יחידות עבודה במקביל 10י טרקטור הכוללת עד " נגררת עPTOעלת יחידה מופ.ב
) מטר צנרת אויר 100

.דיזלאובנזיןמנועיי " פנאומטיות להפעלה עיחידות נייחות ואו מריצות.ג
:יתרונות 

שימוש במזמרות מקצועיות 
קצב עבודה מהיר 

) בסוג הטרקטורתלוי.( ליטר ביום עבודה 7-10של כ )PTO(צריכת סולר 
נמוכיםללחציםדרגתיחדכיחידהלספקניתןמדחסיאת

מזמרות נטענות חשמלית
מזמרה לגיזום בכרם ובמטע

כולל מנשא גב ונרתיק 
.לנשיאת מזמרה

:תוספות
מנשא גב-
נרתיק לנשיאת המזמרה-

!כפפות וציוד בטיחות חובה 

.בקשהלפילהשיגניתןמיוחדיםביצועיםלגבימידע

0001513עמק הירדן .נ.ד'דגניה ב: מפעל–מׂ '' בעחברה דגניה תעשיות 
6906847731-054/:שיווק ומכירות  נייד,6755989-04:פקס;6655000-04מפעל  'טל

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



ינואר 2014 10

>>>

צמרת  ועימו  דאוד  מוחמד  לגנטיקה 
משרד החקלאות וגנרלים שלחמו נגד 
שרון  הכיפורים.  יום  במלחמת  שרון 
לשתף  בא  שהוא  למארחים  הודיע 
מוכן  והוא  החקלאי  בתחום  פעולה 
מינה  הוא  מצרים.  לחקלאי  לעזור 
אותי לעמוד בראש צוות הנורמליזציה 
בחקלאות ואחרי משא ומתן של כמעט 
שיתוף  של  הסכם  על  חתמתי  שנה, 
לחתימת  במקביל  בחקלאות  פעולה 

מצרים על ידי ד"ר מוחמד חרלדין".
פוהורילס:  פרופסור  ומגלה  מוסיף 
שלנו  המקצועיות  הנסיעות  "באחת 
בת  של  בחתונה  השתתפנו  למצרים 
שר החקלאות דאוד שהתקיימה בוילה 
בקהיר.  החיות  גן  בשטח  מדהימה 
סאדאת  אנוואר  היו  הכבוד  אורחי 
ורעייתו ג'יהאן סאדאת. סאדאת נפגש 
וביקש ממנו שיפעל לפתח  אריק  עם 
הוא  במצרים.  מתקדמת  חקלאות 
הציג בפני שרון שטח בשם נוברייה בין 
הוקם  שם  לאל-עלמיין,  אלכסנדריה 
סמוך  אוניברסיטאות  בוגרי  של  ישוב 
לשטח מדברי של 100 אלף דונם. שרון 
מפותח  יהיה  שהאזור  כדי  הכל  עשה 
חקלאית בסיוע ישראל. סאדאת הזמין 
וביקש  אותי לשולחנו במהלך החתונה 
שאגיע אליו למחרת. השבתי לו שמחר 
חג  ערב  זה  כי  לישראל  חוזרים  אנו 
הפסח וקבענו להיפגש במצרים אחרי 

החג".

נפגשתם?
 "לסאדאת ואשתו היתה חווה חקלאית 
פרטית ב-מיט אבו אל קום. נפגשתי אתו 
בביתו הפרטי בחווה. בפגישה נכח סגן 
החקלאות  מובארק,שר  חוסני  הנשיא 
ישראל בקהיר.  ונציגי שגרירות  המצרי 
סאדאת הזמין את שרון לביקור רשמי 
בקהיר ובאותו זמן סוכם בסודיות רבה 
על שיקום החווה הפרטית בכפרו של 
סאדאת מיט אבו אל קום, שנוהלה על 
ידי אשתו ג'יהאן. זה היה סוד שמעולם 

שר  את  בסוד  שיתף  אריק  נחשף.  לא 
החוץ יצחק שמיר ואת אגף התקציבים 
הנושא  על  לדבר  שלא  וביקש  באוצר 
מישראל  מקצועיות  משלחות  הזה. 
מנהל  אז  שהיה  שגיב  יעקב  ובראשן 
והמקצוע( ההדרכה  שה"מ)שירות 
במשרד החקלאות באו למצרים, ביקרו 
לטפטוף,  ההשקיה  את  ושינו  בחווה 
ניטעו זני הדרים והחווה שודרגה לרמה 

של חקלאות מודרנית".
את  מינה  סאדאת  תקופה  "באותה   
פרופסור יוסוף וואלי ליושב ראש הועדה 
מינה  ואותי  ישראל-מצרים  החקלאית 
שרון לאותו תפקיד. התיידדנו מאד עם 
וואלי והוא אחד החברים הטובים שהיו 

לי בחיי".
 ויש גם פרק סובייטי לא שיגרתי. "יום 
ממשלת  ראש  סגן  אותי  הזמין  אחד 
וואלי  יוסוף  החקלאות  ושר  מצרים 
ללשכתו. הוא אמר לי: עוד מעט תגיע 
דרג,  רמת  סובייטית  משלחת  לכאן 
במוסקבה.  מובארק  ביקור  לקראת 
ברית המועצות רוצה לפתח פרויקטים 
תוציא  ואל  שב  המצרית.  בחקלאות 
שאתה  יידעו  לא  הם  מהפה.  מילה 
ביקשו לפתח את  ישראלי. הסובייטים 
את  להם:  השיב  וואלי  והשר  נוברייה 
הם  אז  מפתחת.  ישראל  הזה  השטח 
וקיבלו  אל-עלמיין  את  לפתח  ביקשו 
תשובה זהה: גם את השטח הזה ישראל 
מפתחת. ואז הציעו לפתח את הישוב 
של בוגרי האוניברסיטאות והשר המצרי 
השיב להם: גם את זה ישראל מפתחת 
והסובייטים אמרו: הכל ישראל, לנו לא 

מסיבת עיתונאים שעורך שרון בנתב"ג באוקטובר 1979 לפני ביקור במצרים. מימין: עומד נפתלי יניב 
דובר משרד החקלאות, מנכ"ל המשרד אברהם בן מאיר, שרון, פוהורילס ודן אשל כתב "קול ישראל"

אריאל שרון מבקר בתערוכת "אגריטך" ב-1979. מימין פרופ' פוהורילס, באמצע השר שרון ואשתו לילי



להדגמת פתרונות המסה יעילים, פנה אל האגרונומים שלנו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675 , מרכז: שחר דיין 054-5616260,

דרום: יוסי סופר 054-5616122, המגזר הערבי: מוחמד גונדייה 054-5616144

חיפה כימיקלים בע”מ
www.haifa-group.com

Pioneering the Future

במגוון  זמין  דשן-כל  מיטביים.  ליבולים  הצמח-  הזנת  על  מרבית  שליטה  לך  מאפשר  כימיקלים  חיפה  של  דשן-כל 
הרכבים להתאמה מלאה לדרישות הגידול, לתנאי הקרקע ולאיכות מי ההשקיה, ומתאים ליישום בהדשיה או בריסוסי 

עלווה. כל נוסחאות דשן-כל מכילות 100% יסודות הזנה, ונקיות מכלור ומנתרן. 

נוסחאות דשן-כל מובילות: 20-20-20 | 23-7-23 | 20-2-30 | 17-10-27

ליבול שלך יש עתיד ירוק

דשן-כל
דשני NPK מסיסים להזנה מושלמת
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פרופסור שמואל פוהורילס נולד ב-22 באפריל 1928 בלבוב, פולין, למשפחה עשירה של בעלי אחוזות וקרקעות.
ארבעת  מבין  הבכור  היה  ליאון,  שמואל,  של  אביו  היערות.  גבעת  ומשמעותו  סלבי  במקור  הוא  פוהורילס  השם 
ילדיו של הסב מצד האב. בהגיעו לגבורות נתן לו)לאביו של שמואל( את הכפר הינקובצה, ליד זלסשצ'ייקי, על נהר 
ויקב. "כשסיפרתי לאריק שלאבי היתה חווה פי שלושה  הדנייסטר.1200 דונם אדמה,120 דונם יערות, טחנת קמח 
בגודל מזו שיש לו בדרום הארץ - הוא צחק. סבא שלי היה יועץ של קיסר אוסטריה פרנץ יוזף והוא קיבל ממנו 1000 

הקטר אדמות ועליהן שלושה כפרים לעיבוד חקלאי. היו שם ענבים ופירות מסוגים שונים. הייתי חקלאי".
עם  וורשה  באוניברסיטת  וסטטיסטיקה  לכלכלה  הספר  ובבית  עולמי  לסחר  באקדמיה  למד  פוהורילס  שמואל   
התמחות במזון. אח"כ למד בפקולטה לאגרונומיה באוניברסיטת בון, במכון ללימודי אגרונומיה באוקספורד ובמחלקה 
לכלכלה חקלאית בקיימברידג'. משנת 1958 החל לעבוד במשרד החקלאות במחלקת המחקר בחיזוי התפתחויות 

בחקלאות.
 פרופסור פוהורילס היה חבר באקדמיה הסובייטית למדעי החקלאות, כיום זו האקדמיה הרוסית למדעים חקלאיים. 
היה פרופסור לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל-אביב, עבד במכון הורביץ לפיתוח מדינות מתפתחות ובפקולטה לחקלאות 
של האוניברסיטה העברית בפיתוח פרויקטים במצרים ובאימוץ של טכנולוגיה חקלאית, וכן באוניברסיטת סן דיאגו 

בקליפורניה. שנים היה יושב ראש ועדת פולין-ישראל בחקלאות.

 בנובמבר 1994 זכה בעיטור הצלב עבור תרומה לפולין. העיטור הוענק לו אז על ידי נשיא פולין לך ולנסה. בחודש 
מאי 2002 העניק לו נשיא פולין אלכסנדר קווסנייבסקי את עיטור צלב הקומנדר של מסדר ההצטיינות של הרפובליקה 
הפולנית. בשנת 2008 העניק לו נשיא פולין לך קצ'ינסקי את צלב קומנדר עם כוכב. שמואל פוהורילס הוא חתן פרס 

בין לאומי של ממשל ארצות הברית על תרומה ייחודית לחקלאות מצרים והאזור.
 בשנת 1985 יצא בשליחות סודית בראש משלחת כלכלית לסין, ביוזמה ברוכה של יצחק שמיר שר החוץ ושמעון 
פרס שהיה ראש הממשלה, וכך החל שיתוף פעולה סודי בין שתי המדינות שנמשך עד לקשירת היחסים הדיפלומטיים, 
עשר שנים לאחר מכן. הוא גם בעל אות זהב על שם הגנטיקאי הרוסי הידוע ניקולאי ווילוב שחוסל על ידי סטאלין 

בעודו כלוא בבית סוהר.
 הדוקטורט של פוהורילס הוא בתחום גידולי שדה. "עסקתי כל החיים בפרויקטים משולבים של פיתוח חקלאות 

באזורים צחיחים ובעולם".
 "הקשר שלי עם אריק שרון נמשך שנים רבות. הוא החל כאשר אהרון אוזן ממפלגת העבודה היה שר החקלאות 
שקדם לשרון. יום אחד אומר לי אוזן: נוסעים לחווה של שרון. הייתי באותה עת מנהל האגף לסחר וייעוץ חקלאי. אריק 
החקלאי קיבל אותנו בזרועות פתוחות. הוא הכניס אותנו לג'יפ והוביל אותנו במרחבי החווה. מאז נוצר ביני ובין אריק 
קשר אישי .כשהוא מונה שר חקלאות בממשלת מנחם בגין בעת המהפך, הוא הגיע למשרדי עם אלי לנדאו כיועץ 

ומנהל לשכה, ואחרי תקופה קצרה מינה אותי למנהל הרשות לתכנון חקלאי והתיישבות".
 פרופסור פוהורילס נשוי לד"ר אולגה יושפה-פוהורילס, רופאה למחלות פנימיות ומשפחה, שהיתה בשעתו רופאה 
אזורית של שירותי בריאות כללית בשכונת ג'סי כהן בחולון. לבני הזוג שני בנים ושלושה נכדים. הבן הבכור ד"ר ליאון 
פולס, קרדיולוג בכיר, סגן מנהל המרכז הרפואי קפלן ברחובות, סגן אלוף במילואים, אב לבן. הבן השני במשפחת 

פוהורילס אביעד, משפטן בהשכלתו, עתונאי, כתב בכיר ב"מעריב". אב לשתי בנות.

נשאר כלום"...
במצרים  הישראלית  "המעורבות   
כשר  שרון  בתקופת  רבה  היתה 
שרון  של  האסטרטגיה  החקלאות. 
לו:  קרא  וואלי  השר  חקלאית.  היתה 
אני  אותו.  אהב  סאדאת  וחייל.  חקלאי 
היה  שרון  אריאל  כי  ולומר  לבוא  יכול 
פריצה  יצר  ובמצרים  חזון  עם  איש 
שיצרה  חקלאית-כלכלית-דיפלומטית 
תשתית יציבה של יידע והדרכה לאזור. 
לא  ערבים,  שונא  נחשב  שרון  תראה, 
במדינות  בגדולה  ודווקא  בהם  האמין 

ערב, במצרים, הוא השקיע רבות ופעל 
במלוא העוצמה לקדם את החקלאות 

המצרית". 
היו לך הרבה שעות שרון, איזה איש 

הכרת?
על  ידידותי  "איש מאד חם. מנומס,   
גבול הפולניות, למרות שלא בא משם. 
איש עם הרבה יידע ומאד מאד סקרן. 
גדולים למשימות  הוא השיג תקציבים 
במיוחד.  חשובות  לו  שנראו  חקלאיות 
ממשרד  תקציבים  שלקח  הטענה 
להתנחלויות  אותם  והעביר  החקלאות 

אגף התקציבים  אנשי  לי.  ידועה  לא   -
במצרים  נכון.  זה  אם  לדעת  צריכים 
אריק שרון השקיע בעיקר יידע ותכנון 
והתקציבים הגיעו מחוץ לארץ, מארצות 
וגופים מצריים  הולנד, דנמרק  הברית, 
פרטיים. שרון ראה בהשקעה במצרים 
פוטנציאל לקשרים עם ישראל. אני לא 
יודע אם הרבה אנשים יודעים: בתקופת 
"רפול" כשר החקלאות אריק היה שר 
הקמת  יזם  והוא  הלאומיות  התשתיות 
להתפלת  ראשונים  מפעלים  שלושה 

מי ים".
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קצוות  מכל  אריק  של  מספידיו 
תרומתו  את  בצדק  מציינים  הקשת 
הענקית למדינה מההיבטים הצבאיים 
והמדיניים אולם משום מה נגרע חלקו 
ישראל  לחקלאות  בתרומתו  הרב 
האחרים  ובתפקידיו  חקלאות  כשר 
בממשלה. זכיתי ל"שעות אריק" רבות 
במסגרת תפקידי כמזכיר ארגון מגדלי 
הירקות ורכז המחלקה החקלאית של 
משקי הנגב במחצית השנייה של שנות 
ה-70 וה-80 . פגשתי במרוצת השנים 
מספר שרי חקלאות שתרמו כל אחד 
הישראלית,  החקלאות  לקידום  בדרכו 
אבל אף אחד לא הצליח להגיע לרמה 
שאריק הגיע אליה. האיש בא לתפקיד 
מתוך אהבה אמיתית לאדמה ולעובדיה 
החקלאות  של  החשיבות  והכרת 

לביטחון ישראל ולכלכלתה.
שכנוע  של  לשעות  נדרשתי  לא 

בחשיבות של נושא זה או אחר. ברגע 
שהוא שלף את פנקס הקוהינור הכתום 
ידעתי שהעניין  בו את בקשתנו,  ורשם 

מסודר. 
שהיום  התענכים,  ויישובי  הערבה   
הם סמל ודוגמא לפיתוח מדברי כנגד 
לאריק  גדול  חוב  חבים  הסיכויים,  כל 
חוו  כשהם  קשות  שנים  באותם  שידע 
משברים קשים והתלבטו מאד בבחירת 
כיוון ההתפתחות שלהם , לתמוך בהם 
לחלצם  היה  שקשה  תמיכות  ולהזרים 

מהאוצר.
ידע  הוא  הנגב  שער  אזור  כתושב 
לאורך כל השנים לגייס תמיכה ולעודד 
ביטחונית  מציאות  מול  הישובים  את 
קשה ביותר. חשוב שאריק ייזכר ויונצח 
לא רק כמצביא ומדינאי דגול, אלא גם 
כחקלאי ושר חקלאות משכמו ומעלה. 

 יענקלה כהן, נחל-עוז 

אריק שר החקלאים

אריאל שרון בחווה  צילום: ראובן קסטרו
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סידור עבודה נוסח שלום שמחון

שמעון וילנאי

ומתמיד  מאז  נחשבה  כהן  עליזה   
לשלום  הבכירה  האישית  היועצת 
שמחון. ההיכרות ביניהם החלה כאשר 
הנוער.  בתנועת  שלו  חניכה  היתה 
שנות הנעורים עברו עליה במושב גורן 
בתחום המועצה האזורית מעלה יוסף, 
די קרוב למושב מגוריו של שמחון, אבן 
מנחם, בגליל המערבי. היה זה אך טבעי 
שכששלום שמחון השתלב בפוליטיקה 
- עליזה כהן תהיה לצידו. בכל דיון, בכל 

אירוע, בכל מקום.
של  "העצמאות"  מפלגת  פירוק   
הביא   ,2013 בחירות  ערב  ברק  אהוד 
שלום  של  הפוליטית  הקריירה  לסיום 
חושים  חד  פוליטיקאי  אולם  שמחון. 
כמוהו מצא מהר מאד חלופות רציניות 
להתמקד בהן. היום הוא יושב ראש "ניר 
קיבוצים  של  כלכלית  חברה  שיתופי", 
ומושבים שרכשה נדל"ן ונהנית ממחזור 
פעילות של מיליוני שקלים. פורסם גם 
של  בבעלותה  בחברה  פעיל  ששמחון 
עליזה  אבל  מסודר,  הוא  אריסון.  שרי 

נשארה בלי עבודה וצריך לדאוג לה.

 מה יודעת עליזה לעשות, חוץ מלהיות 
ובכן  לשמחון?  צמודה  אישית  יועצת 
שלום שמחון החליט לאתר לה מקום 
עבודה ראוי ויהי מה. הוא פנה למזכיר 
בו  והאיץ  צור  מאיר  המושבים  תנועת 
בכיר  בתפקיד  לעבודה  אותה  לקלוט 
של  טיפוחיו  בן  שנחשב  צור,  בתנועה. 
פנוי.  תפקיד  לו  אין  כי  השיב  שמחון, 
שמחון ביקש למנות את עליזה לראש 
אגף המשק. מאיר צור השיב שתפקיד 
את  מחזיק  כהן  איציק  פנוי.  אינו  זה 
גם  לדאוג  הבטיח  שמחון  המשבצת. 

לאיציק כהן.
לקלוט  אולץ  צור  שמאיר  לנו  נודע   
מיוחד.  בכירים  בחוזה  כהן  עליזה  את 
לאתר  בהליכים  שמחון  החל  ובינתיים 
כהן.  לאיציק  החליפית  העבודה  את 
מתפקיד  אשל  אילן  של  פרישתו 
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, הקלה על 
המלאכה. שמחון החל לנהל שיחות עם 
מושבניקים נאמנים לו ועם קיבוצניקים 
מגדלי  ארגון  מזכירות  חברי  מקרב 
הפירות שיתמכו במועמדותו של איציק 

יותר  הארגון  במזכירות  לתפקיד.  כהן 
אהבו  לא  הקיבוצניקים  חברים.  מ-60 
את ההתערבות של שמחון במעשיהם 
הבחירה.  ישיבת  את  שיחרימו  והודיעו 
המכרעת  לישיבה  התחתונה:  בשורה 
כולם  27 חברי מזכירות, כמעט  הגיעו 
שעליזה  לנו  נודע  המושבי.  מהמגזר 
נערכו  שבו  האולם  בפתח  ישבה  כהן 
הבחירות והאיצה בכל מי שנכנס לחדר 

שיצביע בעד איציק כהן.
ברורות  היו  ההצבעה  תוצאות   
הצבעה  זכות  בעלי  מ-27  לחלוטין:25 
שבאו לבחור הצביעו איציק כהן. סידור 
עבודה נוסח שלום שמחון יצא לדרכו. 
ותבע  צור  למאיר  שמחון  שב  מכאן 
למשרה  כהן  עליזה  את  לקלוט  ממנו 
את  אהב  לא  צור  מאיר  שהתפנתה. 
המהלך אך נכנע לו. עליזה כהן, שאין 
לה כל ניסיון מוכח בתפקידים בכירים 

בתנועה, מצאה עבודה.
שהמינוי  צור  מאיר  הבין  מאד  מהר   
לנו  נודע  טעות.  מקח  היה  עליזה  של 
תנועת  בהנהגת  תפקידים  שממלאי 
מתקשה  שעליזה  התלוננו  המושבים 
רבה  הבנה  לה  ואין  בישיבות  להתנהל 
בנעשה. מאיר צור הבין שהוא בבעיה, 
הודיע  חודשיים  של  זמן  פרק  ואחרי 
להמשיך  יכול  אינו  שהוא  לשמחון 
שמחון  שלום  עליזה.  את  להעסיק 
וילן  לאבו  עליזה  את  להעביר  הציע 
צור עשה  ישראל.  חקלאי  בהתאחדות 
כי  השיב  אבו  שמחון.  של  כמצוותו 
גדול  כספי  בגרעון  נתונה  ההתאחדות 
יכול לממן עוד חוזה עבודה  והוא אינו 

"בכיר". 
לוילן  הודיע  צור  שמאיר  לנו  נודע 
משכורתה  את  תממן  התנועה  כי 
תעבוד  שהיא  העיקר  עליזה,  של 

בהתאחדות החקלאים.
 וכך היה. אלא שאבו וילן לא ידע כל 
כך מה לעשות עם עליזה בהתאחדות, 
ובעצה אחת עם מאיר צור מינה אותה 

>>>

עליזה כהן, מי שהיתה עוזרת אישית לשר החקלאות לשעבר, מועסקת 
בהתאחדות חקלאי ישראל במימון תנועת המושבים

עליזה כהן עם גברי ברגיל מזכיר התנועה הקיבוצית לשעבר ויעל שאלתיאלי לשעבר מנכ"ל משרד 
החקלאות

מיוחד
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העובדים  תחום  על  אחראית  להיות 
מוכח  ניסיון  כל  ללא  כאן  גם  הזרים, 
בנושא  לפעילותה  כתמיכה  בתחום. 
מאיר  ימים  באותם  חתם  זה,  מורכב 
לקידום  לוועדה  מינוי  כתב  על  צור 
בחקלאות  הזרים  העובדים  נושא 
חומר  איסוף   .1 נכתב:  המינוי  ובכתב 
המידע לגבי כמות העובדים הנדרשת 
למדיניות  המצע  תכנית   .2 והקיימת. 
בנושא העובדים הזרים. 3. ריכוז בעיות 
מכמות  כתוצאה  קיימות  מהותיות 
 .4 העובדים.  של  ההקצאה  ומאופן 
התחום  על  הממונים  מול  מו"מ  ניהול 
במשרדי הממשלה. 5. בחינה מחודשת 
 .6 לארץ.  עובדים  הבאת  שולחן  של 
פעילות  וכו'.  המעסיקים  זכויות  מיצוי 
פי מדיניות שולחן  על  הועדה תיעשה 
ילוו את  וילן  התאומים. מאיר צור ואבו 

עבודת הוועדה.
הוועדה  "בראש  נכתב:  ובהמשך   
את  שתרכז  כהן  עליזה  תעמוד 
הוועדה ותהיה לכתובת מרכזית לכלל 

החקלאים".
גם  הגיעו  זה  ממכתב  העתקים   
לנשיא התאחדות האיכרים דובי אמיתי, 
לראש ארגון מגדלי הירקות מאיר יפרח 

ולמזכירי ארגונים בחקלאות.
כהן  עליזה  מועסקת  אלה  בימים   
כאחראית  ישראל  חקלאי  בהתאחדות 
ובמשכורת  הזרים  על תחום העובדים 
של חוזה בכירים. ממקור מהימן נמסר 
אלף  ל-40   30 בין  נע  ששכרה  לנו 
שקלים בחודש. ובא לעליזה כהן גואל. 

סידור עבודה נוסח שלום שמחון.

להלן תגובת   מזכ"ל תנועת המושבים 
מאיר צור:

ומקצועית   מצוינת  עובדת   עליזה 
שיש לה הרבה מה לתרום. נוסיף כאן  
שמאיר צור סירב בכל תוקף להתייחס  
לשיעור השכר  שעליזה כהן  מקבלת  
שכרה  את  שמשלם   הגוף   ומיהו 

החודשי.

עליזה כהן לצידו של שלום שמחון

04-6389551
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חקלאות היא הגשר
בין ישראל לדרא"פ

מיומנויות הדרכה  בידע, בטכנולוגיות, בהקניית  ישראליות מסייעות  חברות 
וביצירת מקומות עבודה

ריאיון בלעדי עם שגריר ישראל בפרטוריה - ארתור לנק

רולן מרקס

השגריר ארתור לנק הוא איש עם חזון. 
לנק, המכהן כיום כשגריר ישראל בדרום 
אפריקה, מבקש לבנות גשרים בין שתי 
ידי התמקדות בפתרונות  המדינות על 
לאתגרים המשותפים של שתי אלו. רק 
השגריר  התחיל  חודשים  מספר  לפני 
לנק את תפקידו בדרום אפריקה והנה, 
הוא כבר הצליח לחולל צמיחה אמיתית 

ותוצאות חיוביות.
במהלך השנים האחרונות, היחסים בין 
שתי המדינות נהיו מסובכים יותר ויותר. 
עם זאת, באמצעות פרויקטים עממיים 
ידי  ועל  חלשות  קהילות  עם  ועבודה 
פורצת  ישראלית  בטכנולוגיה  שימוש 

דרך, אנו רואים שישנה התקדמות .
"לישראל יש הרבה מה להציע לדרום 
"לשתי  לנק,  השגריר  אומר  אפריקה" 
בכך  מסובכת  היסטוריה  יש  המדינות 
שנולדו  מודרניות  מדינות  שתי  שהן 

וישראל  מתוך טרגדיה. דרום אפריקה 
גדולות,  בעיות  עם  להתמודד  צריכות 

אך שתי המדינות מעוררות השראה ".
בפני  העומדים  הדומים  האתגרים 
במים  מחסור  הם  המדינות  שתי 
ומציאת הדרך הנכונה לניהול התפוקה 
פי  על  קטנים.  משקים  של  והייצור 
לשיתוף  הארגון  של  האחרון  הדו"ח 
 )OECD( ופיתוח  כלכלי  פעולה 
,לדרום אפריקה יש פחות מים מאשר 
כל מדינה חברה אחרת, למעט ישראל. 
טכנולוגיה  באמצעות  הצליחה  ישראל 
להתגבר   - ומיחזור  מים  התפלת  של 

על מחסור זה.
בפני  הנושא המרכזי העומד  כאמור, 
אפריקה  דרום  של  החקלאות  ענף 
והתפוקה  הייצור  את  לנהל  כיצד  הוא 
לביטחון  חששות  קטנים.  במשקים 
מדינה  להאכיל  היכולת  או  תזונתי 

בינלאומית  למגמה  הופך  שלמה, 
גוברת - והדאגה רבה. לדרום אפריקה, 
וחלק חשוב מתכנית  היבט מרכזי  זהו 
הפיתוח הלאומי. בתוכנית הוקדש פרק 
החשיבות  ועל  המדבר,  לנושא  שלם 
עבודה  מקומות  לייצר  לעזור  והדרך 
לחקלאים,   - לסייע  ובכך  נחוצים, 
את  לקיים   - ולכפריים  לקהילות 

עצמם.
"ישראל מקיימת פרויקטים מוצלחים 
במשך  אפריקה  רחבי  בכל  זה  מסוג 
רואנדה,  כמו  במקומות  שנים  הרבה 
קניה, אתיופיה וגם כאן בדרום אפריקה", 
הסביר השגריר לנק. "מש"ב )הסוכנות 
ושיתוף  בינלאומי  לפיתוח  הישראלית 

>>>

כשהשגריר הגיש את כתב האמנה לנשיא 
דרא"פ, זומא – הוא העניק לו מתנה מקורית 
וייחודית, סלסלת ירקות שכולה מלאה בתוצרת 
חקלאית דרום אפריקנית שגדלה והבשילה 
באמצעות טכנולוגיה ישראלית

רולן מרקס

השגריר לנק בביקור באחד מהשדות החקלאיים 
המשתמשים בטכנולוגיה וידע ישראלי בדרא"פ 
 Hartbeespoort damבסמוך ל



טרקטור השנה של אירופה נוחת בישראל
השקה חגיגית ב-13 לפברואר 

במתחם צ.ל.ע פארק התעשיות עמק חפר

חברת צ.ל.ע. גאה להציג את סדרה 7
AGROTRON TTV 7250

263 כוחות סוס ן גיר רציף ן 10,000 ק"ג בזרועות ן קבינת פרימיום 
כל מה שצריך לעבודה פרודוקטיבית באמת.

אירוע השקה יתקיים ביום חמישי 13/02/14, החל מ-10.00
רחוב גשר העץ 46, פארק התעשיות עמק חפר.

info@cla.co.il ,04-6225591 :לפרטים נוספים התקשרו
ניר לוק: 054-2327977, אביעד אלוני: 054-6662089
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השגריר לנק עם נציג מש"ב מר יצחק יצחק שעומד בתמונה לימינו. פגישה עם חקלאים מקומיים 
 Hartbeespoort dam הנעזרים בידע וטכנולוגיה ישראלית באזור

באזורים  נרחב  באופן  עובדת  פעולה( 
לקהילות  לסייע  מנת  על  כפריים, 
השונות. בדרום אפריקה ראינו הצלחה 
יוצאת דופן בקהילות כפריות בפריפריה 
בזכות  אשר   Betheny כמו  במקומות 
לכלכל  מסוגלים  כיום,  ישראלי,  ידע 
עצמם באופן מלא מעבודת האדמה". 

בקהילות  הישראלית  התמיכה 
ידע  במתן  מסתיימת  איננה  הכפריות 
השקיה  כמו  טכנולוגי,  וסיוע  ישראלי 
עזרה  אחרים.  ופתרונות  בטפטוף 
והדרכת  שיווק  במונחי  ניתנת  נוספת 
לעסק.  עסק  מכירת  של  מיומנויות 
דוגמא  הינה   "Top Greenhouses“
הפעילות  ישראליות  חברות  של  אחת 
בדרום אפריקה ועוזרות לא רק ביצירת 
בהקניית  גם  אלא  עבודה,  מקומות 
מיומנויות הדרכה. החברה יצרה תהודה 
רבה כשאחד הפרויקטים שלה בדרום 
אפריקה אף הוצג לאחרונה בטלוויזיה 
אחרות  רבות  חברות  הלאומי.  בערוץ 
גם   - ותה"ל  נטפים  חישתיל,  כמו 
עם  עסקיים  קשרים  לקדם  מצליחות 

חברות בדרום אפריקה.
היא  שבכתר  היהלום  כי  נראה 
מערכת ההשקיה בטפטוף, שהותקנה 
במחוז    Hazyviewב כפרית  בקהילה 
לפארק  בסמוך   ,Mpumalanga
הישראלית  המערכת  קרוגר.  הלאומי 
של ההשקיה בטפטוף שיפרה לא רק 
אלא  הקהילה,  של  החיים  איכות  את 
ליצירת מקומות עבודה רבים.  הובילה 
חקלאים חולקים ביניהם את טכנולוגיית 
הדברת  ומערכות  בטפטוף  ההשקיה 

כולה  מכך הקהילה  וכתוצאה  מזיקים, 
ומודרנית.  יותר  הפכה להיות עצמאית 
הדבר מאפשר לקהילה לייצר הכנסות 

רבות יותר. 
חקלאיות  חברות  של  "ההצלחה 
נעשית  אפריקה  בדרום  ישראליות 
בפעם  השנה,  יום.  בכל  יותר  ברורה 
נוכחות  לישראל  תהיה  הראשונה, 
)תערוכת   NAMPO בתערוכה 
מיכון  טכנולוגיות  המציגה  חקלאות 
קציר(, זו התערוכה החקלאית הגדולה 

לנק,  אומר  אפריקה",  בדרום  ביותר 
"זו תהיה הזדמנות לחברות ישראליות 
בתערוכה  להשתתף  המעוניינות 

שתתקיים בבלומפונטיין במאי 2014".
ודרום  ישראל  בטוח.  אחד  דבר 
אפריקה עושות יותר מאשר רק "לזרוע 
את הזרעים". גשרים בעלי ערך נבנים 
ישנה  המדינות.  שתי  ירוויחו  ומהם 
צופן.  שהעתיד  למה  אדירה  תקווה 
"תיקון עולם" כבר חי וקיים כאן בדרום 

אפריקה. 

ביקור בחממות בפרויקט גידול עגבניות בKwaZulu Natal  )בסמוך לעיר דרבן( השגריר לנק בביקור בחממות לגידול תרד בסמוך לפרטוריה 
Top Green עם נציגי חברת

*רולן מרקס, כתבת ושדרית מדרום אפריקה ובעליה של חברת ייעוץ הנושאת 
את שמה המתמחה בשיווק, יחסי ציבור ומדיה ברשתות חברתיות
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"אור" לגויים
שמעון וילנאי

חברת "מהדרין" מצטיינת בתחום הייצוא החקלאי ליפן 

שנת 2013 נחשבת שנה של פריצת 
ישראליות  חברות  של  והצלחות  דרך 
אוהבת את  העולה  ביפן. ארץ השמש 
קליף המנדרינה "אור" שפותח במרכז 
ייצוא  של  התווך  עמוד  ונחשב  וולקני 
את  לסכם  בבואה  מישראל.  ההדרים 
פעילות הייצוא של ישראל ראתה לנכון 
להעטיר  ישראל-יפן  המסחר  לשכת 
ישראליות  על חברות  ופרסים  שבחים 
בערב  מרשימים.  ייצוא  נתוני  שרשמו 
באודיטוריום  שהיה  מיוחד  הוקרה 
בתל-אביב,  לאומי  בנק  של  המרכזי 
ציין יושב ראש לשכת המסחר ד"ר רוני 
נרשמה  החולפת  בשנה  כי  בורנשטיין 
מגמה חדשה של רכישת חברות יפניות 
על ידי חברות ישראליות, ולשנת 2014 
לחברות  רבות  הזדמנויות  צופה  הוא 

ישראליות להרחיב פעילות ביפן.
באו במהלך  רבות  לדבריו משלחות   
השנה היוצאת מיפן, והביעו עניין מיוחד 
חברות  עם  מסחרי  פעולה  בשיתוף 

לידיו  שהגיעו  שטח  מנתוני  ישראליות. 
ויפניות  ישראליות  שחברות  עולה 

משקיעות זו בזו בהיקפים ראויים.
הייצוא  חברת  החקלאי  בתחום   
דירוג  בראש  צועדת  "מהדרין" 
ההצטיינות בשיווק לשוק היפאני. היקף 

הייצוא ליפן במונחי CIF הסתכם ב- 2  
קליף  הוא  המוביל  הזן  דולרים.  מיליון 
מצוינות  פרס  ועדת  "אור".  המנדרינה 
עו"ד  בראשות  המסחר  לשכת  שליד 
שמואל שניצר, קבעה כי "מהדרין" היא 
מצטיינת הייצוא החקלאי לשנת 2013.

 מנכ"ל "מהדרין" גיא בינשטוק ציין כי 
החברה היא המגדל הגדול בעולם של 
הזן "אור", עם נטיעות של יותר משישה 
עשר אלף דונם, כשליש מהיקף שטחי 
הגידול בישראל. "האור מתאים לטעם 
הצרכן היפני, שהינו שיאן עולמי בצריכת 
והוסיף:  בינשטוק  הדגיש  קליפים". 
השוק  של  הפוטנציאל  למידת  "מתוך 
בצד האתגרים  היפני תמשיך מהדרין, 
ליכולות  השוק  את  לפתח  הרבים, 
עוד  העתידיים".  ליבולים  שיתאימו 
נחלש  היין,  היפאני  המטבע  כי  נאמר 
לעונת   2012 מעונת  אחוזים  בכ-22 
התמורות  נשחקו  לכך  ובהתאם   2013
בשער המטע - פערים שאינם ניתנים 

לגישור ברמת המחיר.
גם  בשנה  מייצאת  "מהדרין"  אגב,   
פירות סובטרופיים ובהם מנגו ואבוקדו 
מיליארד  של  כולל  כספי  בהיקף 

שקלים.

המצוינות  פרסי  הענקת  אורח   
החקלאות  שר  היה  יפן  עם  בעסקים 
ופיתוח הכפר יאיר שמיר. לאחרונה שב 
כי  בטקס  לנוכחים  וסיפר  ביפן  מסיור 
ניסה לקדם את פתיחת השוק היפאני 
מישראל,  טרייה  חקלאית  לתוצרת 
הערבה,  מאזור  פלפלים  של  בעיקר 
תבלינים, גזר ופקעות אמריליס. "בשל 
יפן  של  במיוחד  מחמירות  דרישות 
ניתן  היה  לא  הצומח,  הגנת  בתחום 
רב,  זמן  במשך  הייצוא  את  להסדיר 
של  נכונותם  מסתמנת  כעת  אולם 
ולאשר  ההליכים  את  לקדם  היפנים 
על  בהסתמך  מישראל,  היצוא  את 
ההסכמים הקיימים בין ישראל לארצות 
הברית והאיחוד האירופי, ואני תקווה כי 
היפני  השוק  הקרובים  בחודשים  כבר 

ייפתח בפני הסחורות מישראל".
 השר שמיר הדגיש כי מהיכרותו רבת 
להכיר  למד  ותרבותה,  יפן  עם  השנים 
את הזהירות היפנית הידועה ולהסתגל 
להתמשכות התהליכים, אך בסופו של 
דבר יש בו אמונה כי על ישראל להשקיע 
ביחסים עם המעצמה החשובה הזאת, 
לקדם  יפעל  ישראל  בממשלת  וכשר 
התחומים.  בכל  הפעולה  שיתוף  את 
"טכנולוגיה חקלאית וטכנולוגיה של חלב 
מאד  תחומים  הם  חלב  מוצרי  ועיבוד 
מבטיחים" ציין שר החקלאות והוסיף:" 
ביותר  הגדולה  החממות  כמות  ליפן 
ממריצה  יפן  וממשלת  לנפש  בעולם 
הטמעת טכנולוגיות חקלאיות חדשות 
כמו  והרווחיות,  האפקטיביות  להגדלת 
ממשלת  וניהול.  שיווק  טכנולוגיות  גם 
יפן מנסה גם להגדיל את צריכת החלב 
טובה  תדמית  לישראל  ביפן.  ומוצריו 
מאד בכל הקשור לטכנולוגיות חקלאיות 
חקלאיים  גידולים  של  זנים  ופיתוח 

יאיר  החקלאות  שר 

שמיר: בקרוב - הקמת 

למו"פ  משותפת  קרן 

חקלאי בין המדינות.

ורד פרבר, מנחת הערב ומנכ''לית המכון לאסיה
צילום: צחי וזאנה

>>>
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סאטו  הידאו  בישראל  יפן  שגריר   
דברים  כשנשא  הנוכחים  את  הפתיע 
זר.  מבטא  כל  ללא  רהוטה,  בעברית 
התברר כי ביקר בישראל פעמים רבות 
המקויה  כת  עם  נמנה  ואחיו  בעבר 
היהודי.  והעם  ישראל  את  האוהדת 
סאטו קרא להגביר את שיתוף הפעולה 
"אומרים  המדינות.  שתי  בין  החקלאי 
ניכר  ביפן  גם  בישראל.  דל  רגע  שאין 
אחרי  הענפים  בכל  משמעותי  שיפור 
אירוע הכורים ורעש האדמה. הבורסה 
היפאנית זינקה מאז האירועים הקשים 
ב-52 אחוזים והצמיחה הכלכלית באה 
שנת  ברבעון השלישי של  ביטוי  לכלל 
2013 ל-1.9 אחוז והצמיחה היא רבעון 
בטקס  נשאה  ברכה  ברציפות.  רביעי 
גם שגרירת ישראל בטוקיו רות כהנוב, 

אך  בתחום  הצלחות  יש  אפקטיביים. 
שפעילות  הישראליות  החברות  רוב 
מכניסה  נמנעות  מתפתחים  בשווקים 
הכניסה  מחיר  בגלל  היפאני  לשוק 
הגבוה ובגלל אי התאמה שיווקית מול 
מאד".  גבוהה  ברמה  פוטנציאלי  צרכן 
"נכון להיום -אמר השר שמיר- חברת 
ביפן  שהקימה  היחידה  היא  "נטפים" 
את  שם  שמפיצה  יפנית  בת  חברה 

הטכנולוגיות שלה".
בכל  כי  עוד  סיפר  החקלאות  שר   
שהממשל  לדעת  נוכח  ביפן  פגישותיו 
המקומי מעוניין להגביר את מעורבותן 
במדינה  הישראליות  החברות  של 
הוא  ולכן  ומים,  חקלאות  בתחומי 
מאמין כי הקמת קרן המחקר והפיתוח 
שעליה הוסכם עקרונית בעת הביקור, 
יעילה ביותר  יכולה להוות פלטפורמה 
המשותפות.  המטרות  את  להשיג 
"קרנות המחקר והפיתוח נהנות ממימון 
מממנת  מדינה  כל  כאשר  משותף, 
המקצועיים  והצוותים  חוקריה,  את 
בחירת  על  אמונים  הצדדים  משני 
תחומי  כי  מסתמן  המחקר.  תחומי 
במי  השימוש  בחממות,  הגידול  הדיג, 
את  יהוו  החלב,  ענף  ופיתוח  קולחין 
הנושאים הפוטנציאליים למחקר בקרן 
המגעים  כאשר  המשותפת,  המו"פ 
בין הצדדים נמצאים בשלב מתקדם".  
יכולה  יפן  כי  ואמר  הוסיף  השר שמיר 
ישראל  להיות שותף טבעי של מדינת 
הרמה  בשל  החקלאות  בתחום 
החקלאות  של  הגבוהה  הטכנולוגית 
בשתי המדינות. "לצערי -הדגיש השר 
עם  החקלאי  הסחר  היקף  בפועל   -
יפן מצומצם יחסית לפוטנציאל הקיים 
בלבד,  דולר  מיליון  בכ-80  ומסתכם 
החקלאיות.  התשומות  סביב  מרביתו 
מהווה  החקלאות  בישראל  כמו  ביפן, 
לאומית ערכית, הרבה מעבר  מערכת 

לחשיבותה במונחים הכלכליים". 
 שר החקלאות קבע כי "חדשנות היא 
קטר ההצלחה של המשק הישראלי ויש 
הבילטרליים  היחסים  לחיזוק  לפעול 
השלישית  הכלכלה  שהיא  יפן  עם 

בגודלה בעולם".

יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר בטקס

פרס המצוינות ניתן לגיא בינשטוק מנכ"ל יצואנית ההדרים "מהדרין"

בכנס  בארץ  ימים  באותם  ששהתה 
באירוע  העולם,  מכל  ישראל  שגרירי 

שהיה ביוזמת משרד החוץ.
שיצאה  הצחה  העברית  ולעומת   
מפיו של השגריר סאטו הופתעו אורחי 
שנשמעה  קולחת  מיפאנית  הטקס 
פרבר.  ורד  האירוע  מנחת  של  מפיה 
בשעתו  ששהתה  ישראלית  היא  ורד 
מקרוב  והתוודעה  שנים,  שבע  ביפן 
לסגנון  למסורת,  המקומית,  לתרבות 
הייחודית  העסקים  ולהתנהלות  החיים 
ביפן. ורד פרבר הפגינה את בקיאותה 
כל  על  עז  רושם  והשאירה  בשפה 

הנוכחים.
זו הופעת הבכורה   מסתבר שהיתה 
שלה כמנחת אירועים. היא סיפרה לנו 
כי הוזעקה ברגע האחרון על ידי לשכת 
המסחר ישראל-יפן להנחות את הערב 
ועשתה את עבודתה במקצועיות רבה. 
אחרי הטקס הופנו אליה הצעות רבות 

להנחות אירועים. ורד פרבר היא מנכ"ל 
בפיתוח  מתמחה  והיא  לאסיה  המכון 
החברה  היפני.  השוק  עם  עסקי 
שבבעלותה מעניקה שירותים עסקיים 
ביפן.  שפעילות  ישראליות  לחברות 
היא מגדירה את עבודתה "גשר עסקי 
הפועלות  ישראליות  לחברות  תרבותי 

מול יפן ואסיה".
 אותות הצטיינות בייצוא ליפן הוענקו 
ישראליות  חברות  של  לשורה  גם 
ובעיקר  שונים  בתחומים  מובילות 

בתחום מוצרי הצריכה.
ראש  יושב  גם  ברך  החגיגי  באירוע   
בנק לאומי דוד ברודט, ובין השאר נכחו 
באירוע גם נשיא איגוד לשכות המסחר 
בעבר  זייף,  אריה  וסגנו  לין  אוריאל 
סמנכ"ל סחר חוץ במשרד החקלאות.



18-Gallery9_360*260mm-1213 קו למושב הדף הירוק

את הצילום שצילמתם (ואשר הזכויות הקניינות שלו שלכם בלבד) שילחו לנו בצירוף שם, מספרי טלפון, כתובת ותיאור קצר אודותיו יש לשלוח עד לתאריך 12.2.2014 
באחת מהדרכים הבאות: בפורמט JPEG לכתובת האימייל gallery@kanat.co.il באיכות גבוהה ( dpi 300 ), להעלותו לדף הפייסבוק שלנו או לאתר התחרות שניתן 

,www.kanat.co.il :לגשת אליו מאתר קנט. כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון, אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של קנט שכתובתו
בדף הפייסבוק www.facebook.com/kanatpage או במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין 74 ת"א. *ט.ל.ח

שלחו אלינו תמונות טבע מרהיבות שאתם צילמתם של חקלאות טבע ונוף ישראלי בצירוף 
תיאור קצר והיכנסו לתחרות! 20 התמונות הנבחרות מבין כל התמונות שישלחו יתפרסמו 
באתר קנט ויועמדו לדירוג הגולשים! להזכירכם: כל משתתף זכאי לשלוח תמונה אחת בלבד.

מקום ראשון - אופניים חשמליות | מקום שני - אייפון 5s | מקום שלישי - טאבלט 

www.kanat.co.il | 03-6270200 | קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

שלחו אלינו תמונות טבע מרהיבות שאתם צילמתם של חקלאות טבע ונוף ישראלי בצירוף 
תיאור קצר והיכנסו לתחרות! 20 התמונות הנבחרות מבין כל התמונות שישלחו יתפרסמו 

הכינו את המצלמות! 
תחרות הגלריה החקלאית 10

יוצאת לדרך...
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המלצות להגנת 
הצומח בפרדס

מדריכי ההדרים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר | שירות ההדרכה והמקצוע | אגף הפירות, תחום הדרים

הדברת מחלות

ריקבון חום
כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית 
האריזה, חובה לרסס חודש ימים לפני 
המומלצים  התכשירים  באחד  הקטיף 
להדברת המחלה. כאשר כמות הגשמים 
היא מעל 300 מ"מ גשם בריסוס מרק 
תכשירי  בריסוס  מ"מ   200 או  בורדו 
נחושת אחרים, יש לחזור על הריסוס, 
לרסס  אין  כבדות.  בקרקעות  במיוחד 
הסמוכות  בחלקות  נחושת  תכשירי 

לתעלות שבהן זורמים מי ביוב.

התכשירים המומלצים:
אפילים,  בזנים   1% בורדו  מרק   .1
מוקדם.  שייקטפו  בזנים  ו-0.5% 
ליטר  ב-100  בורדו  מרק   1% להכנת 
מים ממיסים 1 ק"ג של גופרת נחושת 
אבקה טחונה דק ומוסיפים 1 ק"ג סיד 
להשתמש  ניתן  טרי,  הסיד  אם  כבוי. 
יש  ק"ג(.   0.6 )בערך  כבוי  סיד  בפחות 
)ניתן  ל-7  תגיע   pH-ה שרמת  לוודא 
לבדוק באמצעות נייר לוקמוס(. כשאין 
 pH-ה רמת  נחושת,  גופרת  עודפי 

עולה ל-11.
בהופעת  בורדו  במרק  לרסס  אין 

לבלוב צעיר מחשש לצריבות.
סולפט  קופר  תכשיר  נחושתן:   .2

בתוארית נוזלית, ליישום בריכוז 0.3%.
הנחושת:  הידרוקסיד  תכשירי   .3
בלו- או   0.25% בריכוז   2000 קוצייד 
בריכוז  וצ'מפיון  פונגרון, פרסול  שילד, 
בריכוז  אולטרה  בורדו  מרק  או   0.3%

.0.25%
)קנון,  זרחיתי  אשלגן  תכשירי   .4

קורדון, פוספירון( בריכוז 0.25%. 
5. קיפ בריכוז 0.25%-0.5%. 

בריכוז  )קנונחושת(  הרקולס   .6
.0.4%

אין לרסס חומרים משלוש הקבוצות 
ריסוס  לאחר  ו-5(   4  ,3( האחרונות 

בשמן.

מאלסקו
יש לעקור את העצים הנגועים במחלה 
את  לשרוף  יש  נגועים.  ענפים  ולגזום 
נבגי  של  הדבקה  למנוע  כדי  הגזם. 
הפטרייה לעלי העץ, יש לרסס במרק 
בקוצייד  או   1%-0.5% בריכוז  בורדו 
מומלץ  הריסוס   .0.25% בריכוז   2000
וקליפים שונים  ליים  באתרוג, לימונים, 
בחלקות  נגועים.  באזורים  הנמצאים 
ריסוס  יש לחזור על  הנגועות במחלה 
 - גשם  מ"מ   150 כל  לאחר  הנחושת 
כאשר הריסוס מבוצע בתכשירי נחושת 
הידרובסיד, ולאחר כל 250 מ"מ - אם 

הריסוס מבוצע במרק בורדו. 

עלעלת 
העצים  את  לזהות  קל  זו  בעונה 
פי מראה העץ  על  הנגועים בעלעלת 
יש לסמן את העצים  בפרי.  והסימנים 

הנגועים ולעקור אותם.

גומה שחורה
בלימונים.  בקטריאלית  מחלה 
שחורים  ככתמים  מופיע  בפרי  הנזק 
ושקועים המתפתחים באחסון לריקבון 
לתכשירי  מאוד  רגישה  הבקטריה  רך. 

נחושת.

קימטון
הגורמת  בפרי  פיסיולוגית  תופעה 
גדול  צהוב-ירוק  כתם  להופעת 
חום- לכתם  המתפתח  בפלאבדו, 
ידוע  לא  עדיין  קטיף.  לאחר  שחור 
ידועות דרכים  לא  וכן  הגורם לתופעה 
לקטוף  יש  נגועים  פירות  למניעתה. 

בשלביה הראשונים של המחלה.

הגנה בפני קרה
קרה  אירועי  של  לקיומם  סיכוי  יש 
מחייב  והדבר  מרס,  חודש  סוף  עד 
נזקים.  למניעת  מתאימה  היערכות 
הם  לקרה  ביותר  הרגישים  הזנים 
ובמיוחד  ופומלו,  לימון  ליים,  אתרוג, 
לימוניות.  כנות  על  המורכבים  אלה 
בחלקות המועדות לקרה בשל מיקומן 
באמצעים  להיעזר  ניתן  הטופוגרפי, 
פשוטים וזולים יחסית כדי לצמצם את 
הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות 
קליטת  לעידוד   - ולח  מעשבים  נקי 
ולפליטתו  ואגירתו בשעות היום  החום 
החוזרת בשעות הלילה. לחות הקרקע 
חום  של  טובה  מוליכות  מבטיחה 
רב  זמן  חלף  אם  ובפליטה.  בקליטה 
יבשים  הקרקע  ופני  האחרון  מהגשם 
דילול  קלה.  השקיה  להשקות  יש   -
משברי  של  התחתון  בחלקם  ענפים 
הקר.  האוויר  ניקוז  את  משפר  הרוח 
למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים, 
עוטפים את הגזעים עד לגובה של -50
40 ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. 
לקראת קרה קשה מפעילים המטרה 
מועד  מבעוד  שהותקנו  התזה  או 
ומפסיקים  לנזק,  המועדים  במקומות 
הקרח  שכל  לאחר  רק  ההשקיה  את 

שנוצר במהלך הקרה נמס.

טיפול בנטיעות סתיו 
הוציאו  שטרם  לפרדסנים  מומלץ 
השתילים  תומכי  הבמבוק  מקלות  את 
אותם  שישלפו  מהמשתלה,  המגיעים 
בשלמותם מהקרקע וירחיקו מסביבת 
ניתן  בתמיכה,  צורך  יש  אם  העץ. 
להשתמש בכל מקל תומך אחר שיוצב 
במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. אם 
התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ 
לפתוח "גומות אוויר" ולמרוח את הגזע 
אפשר   .2% של  בריכוז  בורדו  במרק 

>>>



חברת מרססי רז גאה לבשר על השקת המרסס החדש "אוהד"
בפיתוח בלעדי ובשיתוף שה"מ ומו"פ צפון. למרסס טכנולוגיה 

חדשנית המבוססת על 4 מוצאי אוויר המאפשרים 
זרימת אוויר לעצים ממישורים שונים, ובכך 

מבטיחה כיסוי ריסוס מקסימלי לעצים 
עד גובה 5.5 מטר. בנוסף, אפשרות 

לכיוון גובה מוצאי הריסוס וזוויות 
הריסוס ע"י מע' הידראולית 

המתאימה את המרסס 
לעבודה אפקטיבית 

עם כל סוגי 
הגידולים.

תוצאות הניסויים במו"פ צפון 
חוות מתיתיהו קבעו : 

• כיסוי אחיד ומלא לכל חתך העץ.
• חיסכון של כ-50% בחומרי הדברה.

רח' ש. בן-דוד 10 ראשל"צ, ת.ד. 2233 מיקוד 7512102, טל. 03-9643252, פקס. 03-9643239
www.razsprayers.co.il • raz@razsprayers.com

מתקדמת חקלאית  טכנולוגיה 
מרססי רז

מרסס אוהד
! ש ד ח
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מורשים  נחושת  בתכשירי  גם  לטפל 
של  מזו  פחותה  יעילותם  אך  אחרים, 
השורש  שצוואר  חשוב  בורדו.  המרק 
אם  תמיד.  חשוף  יהיה  השתיל  של 
עצמם,  בשורשים  גם  ריקבון  התפתח 
 .480 גולד  ברידומיל  לטפל  יש  אזי 
תמיסה  מכינים  כלהלן:  הטיפול  אופן 
של 0.04% מהתכשיר ומצניעים אותה 
לטפטפות(  )או  לטפטפת  מתחת 
שנה  בן  לעץ  סמ"ק   100 של  בכמות 
שגילו  לעץ  סמ"ק   500 ועד  אחת, 
החומר  את  להצניע  יש  שנים.  שלוש 

בהשקיה.

הדברת עשבייה
הקיימת  העשבייה  להדברת 
הצצה  מונע  תכשיר  לרסס  מומלץ 
מונעי  עלווה.  קוטל  תכשיר  בשילוב 
)דיאורקס,  דיאורון  תכשירי  ההצצה: 
תכשירי  סאנדורון(,  דיוקרון,  דוריאן, 
גליגן,  גול,  )אוקסיגל,  אוקסיפלורפן 
דיפלופניקן  תכשירי  גלאון(,  גליל, 
ותכשירי  לגטו(  פאלקון,  )קוורץ 

פלופנצט )טיארה(. 
גלייפוסט  תכשירי  העלווה:  קוטלי 

זבוב הים-התיכון

>>>

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש - לייעוץ ולהדרכה פנה למדריכי המחלקה החקלאית

האיכות מתחילה מהשורש
www.agan.co.il

חדש! נחושת�
(Copper  sulfate 190 g/L, SC)

ˆ מדביר מגוון רחב של מחלות כגון: 
   עין טווס, ריקבון חום, כימשון, 
   כשותית הגפן וסלסול עלים  

ˆ מאושר לשימוש בהדרים, זית, 
  תפוח אדמה, עגבנייה, גפן, אפרסק 

  ונקטרינה
   

תכשיר נחושת בתוארית נוזלית ייחודית
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גלייפוגן,  רונדומור,  ראונדאפ,  )גאלופ, 
טייפון(,  טורנדו,  גלייפון,  גלייפוס, 
הנטר,   ,X-הייבר( ברומסיל  תכשירי 
)אלבר-סופר,   D-2,4 תכשירי  אורגן(, 
ותכשירי  סאנפאן-סופר(  אמינובר, 
פאסטר,  )בסטה,  אמוניום  גליפוסינת 

בסט ביי(. 
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, 
הרב-שנתית  העשבייה  להרכב  לזן, 
הגה,  ינבוט,  )חבלבל,  בשטח  הקיימת 
ולהרכב  ועוד(  עדין  ירבוז  ארכובית, 
לדוגמה:  שנבטה.  החורפית  העשבייה 
וכרוב  מרקולית  סרפד,  חלמית,  צמחי 
החוף יודברו בריסוס הכולל ברומאסיל 
יודברו  לא  אלה  עשבים  ג'/ד'(.   100(
בריסוס בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס 
המשלב תכשירי אוקסיפלורופן במינון 
של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.

ההדר  פירות  שמרבית  משום 
מיועדים ליצוא, המלצותינו מסתמכות 
על רשימת החומרים המורשים ליצוא 
מקרה,  בכל  הקניינים.  דרישות  פי  על 
בתכשירים  ורק  אך  להשתמש  יש 

המורשים על פי הרשום בתווית.

בגילים  פרדסים  לריסוס  המלצות 
השונים

פרדסים בני שנה אחת
מטר  של  ברוחב  פס  לרסס  מומלץ 
וחצי עד שני מטרים מכל צד של העץ 
ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת 
גזעי  מהרטבת  להימנע  יש  סחף. 
מחומרי  נזקים  למנוע  כדי  השתילים 
הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות 

להגנתם.
מומלץ  הקיימת  העשבייה  להדברת 
ביי  בסט  או  פאסטר  בסטה,  לרסס 

בריכוז
מומלץ  הצצה  למניעת   .2%-1%
לשלב חומרים אלו באחד מהתכשירים 

שלהלן: 
במינון    Oxyfluorfenתכשיר  .1
לשימוש  מומלץ  ג'/ד'.   250-200 של 

רק עד תחילת הלבלוב.
ג'/ד'   250 תבור  או  אמיר   .2
וקרב(.    Oxyfluorfenשל )שילוב 
תחילת  עד  רק  לשימוש  מומלץ 

הלבלוב.

פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים
מטר  של  ברוחב  פס  לרסס  מומלץ 
וחצי עד שני מטרים מכל צד של העץ 
יש  השורות.  בין  עשבייה  ולהשאיר 
כדי  גזעי השתילים  להימנע מהרטבת 
למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת 

הגזעים תתרום רבות להגנתם.
מנוסחאות  באחת  לרסס  מומלץ 

הריסוס שלהלן:
300- של  במינון   Oxyfluorfen  .1
בריכוז  גלייפוסט  תכשיר   + ג'/ד'   250

של 1%.
2. אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' 
 .1%-0.5% של  בריכוז  גלייפוסט   +
מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

3. מגלן במינון של 150 סמ"ק לדונם 
במינון  אוקסיפלורופן  תכשיר  בשילוב 
גלייפוסט   + לדונם  סמ"ק   300 של 
לרסס  מומלץ   .1%-0.5% של  בריכוז 

לאחר נביטת העשבייה.
)קוורץ,  דיפלופניקן  תכשיר   .4
פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' 
לדונם  סמ"ק   200 של  במינון  מגלן   +
 1.5%-1% של  בריכוז  גלייפוסט   +
נביטה  למניעת  נועד  מגלן  )התכשיר 
מומלץ  בהמשך(.  וכשות  דגניים  של 

>>>

בחוםמעולה חנטה 

לפרטים נוספים:
רון סלומון: 052-6231712
שי מזרחי: 052-6056043

מיוצר על ידי:

משווק על ידי:

עגבנית חממה גלקסי )79300(
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לרסס לאחר נביטת העשבייה.

פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים(
מנוסחאות  באחת  לרסס  מומלץ 

הריסוס שלהלן:
1. תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע 
נביטה + תכשיר גלייפוסט 1%-1.5% + 
 Oxyfluorfen  25או אורורה  תכשיר 
 Oxyfluorfen-ו ג'/ד'. תכשירי אורורה 
אלא  זה  בריכוז  הצצה  מונעים  אינם 
פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה 

קיימת.
ג'/ד'   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
 100 הנטר  או  אורגן   + נביטה  כמונע 

ג'/ד'.
Oxyfluorfen 300-250 .3 סמ"ק/ד' 

+ תכשיר גלייפוסט 1%-1.5%.
 50 פאלקון  או  לגטו  או  קווארץ   .4
גלייפוסט   + ג'/ד'   200 דיאורון   + ג'/ד' 

.1.5%-1%

חשוב: 
א. אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן 
בעת  ודומיו(  גול   -  Oxyfluorfen(
מחשש  האביבי  הלבלוב  פריצת 

לצריבות.

 Oxyfluorfen ב. רצוי לרסס בתכשיר
רק כאשר צפוי גשם תוך 10 ימים מיום 
הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני 

התנדפותו.
יש  ג. בכל שילוב של קוטלי עשבים 
לשילוב(,  )עמידה  חמקנית  עשבייה 
לפני  זו  עשבייה  לעקור  מומלץ  לכן 

פריחתה למניעת התבססותה.

לשים לב:
הזון ממשפחת הדגניים עמיד לתכשירי 
אוקסיפלורופן,  ולתכשירי  גלייפוסט 
ולכן בחלקות המאולחות בעשב זה יש 

להשתמש בתכשירי ברומאסיל.
הקייצת נובטת בסתיו ונשארת נמוכה 
מ-10  גבוהה  בהיותה  אך  החורף,  כל 
לגלייפוסט  לברומסיל,  עמידה  היא 
ולD-2,4-. משום כך, מומלץ להדבירה 
 +  1.5% בגלייפוסט  נמוכה  בעודה 
הנביטה   .0.3% בריכוז   2,4-D תכשירי 
יהיה  וייתכן שצריך  אחידה,  אינה  לרוב 

לחזור על הטיפול. 

הדברת מזיקים
היה פעיל  הזבוב   - הים התיכון  זבוב 
אוקטובר-דצמבר.  בחודשים  מאוד 

נראתה נגיעות קלה או בינונית ברבות 
מחלקות הזנים הרגישים: ניוהול, מיכל, 
בתחילת  ופומלית.  מירב  קרה-קרה, 
אור.  בזן  גם  נגיעות  נראתה  דצמבר 
סקסס רוסס מהאוויר בהיקפים גבוהים 
ובפרקי זמן צפופים של אחת לשבוע. 
מלכודות  בהם  שהותקנו  בשטחים  גם 
לכידה נדרשנו לתגבורי ריסוס בעקבות 

הפיקוח שנעשה בחלקות אלה. 
בעונה  רבה  לערנות  נדרשים  אנחנו 
זו. מזיק זה הוא מזיק הסגר במדינות 
או  זבוב  רימות  סובלות  שאינן  רבות 

ביצים בפרי.

להדביר  מומלץ   - החלודה  אקרית 
להתחשב  יש  מאוחר.  שייקטפו  בזנים 
עד  מהריסוס  ההמתנה  ימי  במספר 

לקטיף.

אקרית ארגמנית - מומלץ לרסס בעת 
הפנבוטטין- מתכשירי  באחד  הצורך 
אוקסיד: אקרימייט, בוטרקס או טורק. 
ההמתנה  ימי  במספר  להתחשב  יש 

מהריסוס עד לקטיף.

>>>

עגבנית חממה גלקסי )79300(

לפרטים נוספים:
רון סלומון: 052-6231712
שי מזרחי: 052-6056043

מיוצר על ידי:

משווק על ידי:

שיאן 
* יבול! 

* על פי תוצאות ניסוי שלוש שנים אחרונות, מו"פ דרום
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נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה

כנימות ממוגנות - אדומה, מוץ ופסיק 
אם  בחורף.  להדבירן  מומלץ  לא   -
יש לעשות  מתעורר הצורך בהדברתן, 
זאת באביב. ניטור מצב הכנימות בעת 
הקטיף מסייע בתכנון ההדברה בשנה 

הבאה. 

כנימות קמחיות - הדר, חבויה וכדורית 
במידת  בחורף.  לא מומלץ להדבירן   -
הכנימות  הדברת  תיעשה  הצורך 

באביב.

לא   - וגדילנית  - צמרית  כנימות עש 
מומלץ להדבירן בחורף. במידת הצורך 

יודברו הכנימות באביב.

להסרת   - בפייחת  נגועות  חלקות 
קיצי  בשמן  לרסס  מומלץ  הפייחת 
בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין 
הריסוס  הקטיף.  לפני  שבוע  לפחות 
בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה 
ע"י הגשם ובבית האריזה. יש לשים לב 
לעיכוב  לגרום  עלול  הריסוס בשמן  כי 

שינוי הצבע. 

תריפס הסחלב - מזיק שהופיע בשתי 
אשכוליות  בחלקות  האחרונות  העונות 
המזיק  המערבי.  ובגליל  העליון  בגליל 
הפירות  בין  בחיבור  בעיקר  נמצא 
באשכולות ובנקודות המגע בין העלים 
לפרי. להדברת המזיק אושר לשימוש 

התכשיר 'ספרטה'. 

נמצא  כלל  בדרך   - הפקע  אקרית 
ישראל.  נמוכה בפרדסי  המזיק ברמה 
ובעיוות  הפירות  בעיוות  מתבטא  נזקו 
ומכאן  בפקעים,  פוגע  הוא  העלים. 
פגיעה  נראית  האחרונות  בשנים  שמו. 
המגע  בנקודות  בוגרים  בפירות  גם 

שבין הפירות. 

מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב 
בררה  גורמי  אחר  לבצע מעקב  מאוד 
לעשות  אפשר  ולמיינם.  מזיקים  של 
או  הקטיף  במכלי  הקטיף  בזמן  זאת 
לבקש  יש  ניתן,  אם  האריזה.  בבית 
הסיבות  את  לפרט  האריזה  מבית 
לבררה. הדבר חשוב ביותר לגבי ממשק 

ההדברה בעונה הבאה.
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בחינת זני חצילים פארתנוקארפיים
במנהרה עבירה מחופה פוליאתילן ובמנהרה 

מכוסה ברשת 50 מש, תחנת יאיר 2012/13
רבקה אופנבך דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, יורם צביאלי, ישראל צברי, סבטלנה גוגיו, 

רמי גולן – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  lrivka@arava.co.i :כתובת המחברת

תקציר
היקף שטחי החציל בערבה משתרע 
החציל  דונם.   550  – כ  של  שטח  על 
בעיית  אך  בערבה  חשוב  גידול  מהווה 
כוח האדם ומספר ימי העבודה בחציל 
מקשה מאד על חקלאי הערבה. עיקר 
ימי העבודה מתבטא בריסוס הורמונים 
ובהדליה על חוטים )הדליה הולנדית(. 
קלסיק  הינו  בערבה  המסורתי  הזן 
המשווק בחורף לשוק המקומי. בערבה 
כ – 1,300 דונם בתי רשת בעיקר לגידול 
פלפל. הצורך במגוון סל מוצרים לייצוא 
וגידול נוסף בבתי הרשת מחייב בחינת 
רשת  בבית  חציל  בגידול  הפוטנציאל 
המתקבל  המיטבי  לגידול  בהשוואה 
בעונת  פלסטיק.  מחופה  במנהרה 
זני  ניסוי  יאיר  בתחנת  נערך   2012/13
חציל פארתנוקארפיים במטרה לאתר 
בערבה  מוגן  לגידול  המתאימים  זנים 
פוליאתילן  מכוסה   במנהרה  ליצוא, 
הפלסטיק  במנהרת  מש.   50 רשת  או 
 11.7  –  13.7 בין  כללי  יבול  התקבל 
ק"ג/מ"ר. ללא הבדל סטטיסטי מובהק 
בין הזנים. לזן 6 הפארתנוקארפי, יבול 
כללי של 13.7 ק"ג/מ"ר לקלסיק 12.9 
ק"ג/מ"ר. היתרון לזן 6 הפארתנוקארפי 
)אין  עבודה  בימי  בחסכון  לביטוי  בה 
צורך בריסוס הורמונלי( באיכות הפרי 
לאחר השהייה מסתמן יתרון מסוים לזן 
6. במנהרת הרשת נמצא הבדל מובהק 
לזן  בהשוואה   6 הזן  של  הכללי  ביבול 
ק"ג/מ"ר   13.1 של  כללי  יבול  קלסיק, 
ק"ג/מ"ר.   10.3 לקלסיק  בהשוואה 
באיכות הפרי לאחר השהייה לא נמצא 
יתרון לזן הפארתנוקארפי. לסיכום, קיים 
פוטנציאל בגידול זן הפארתנוקארפי 6 
מכוסה  עבירה  במנהרה  יבולו  ליצוא. 
פוליאתילן זהה ליבול הזן קלסיק ובבית 
הרשת אף עולה יבולו  על זה של הזן 

קלסיק.

מבוא
היקף שטחי החציל בערבה משתרע 
החציל  דונם.   550  – כ  של  שטח  על 
מהווה גידול חשוב אך בעיית כוח האדם 
ומספר ימי העבודה בחציל מקשה מאד 
על חקלאי הערבה. עיקר ימי העבודה 
ובהדליה  הורמונים  בריסוס  מתבטא 
בשנים  הולנדית(.  )הדליה  חוטים  על 
2006/7 ו - 2007/8 נערכו ניסוים לזנים 
פארתנוקארפיים בתחנת יאיר. בניסוים 
אלה לא נבדלו הזנים פארתנוקארפיים 
עלו  ואף  קלסיק  מהזן  הכללי  ביבול 
הייתה  לזנים  ביבול.  קלסיק  הזן  על 
ובשוק  מהקלאסיק  שונה  מעט  צורה 
הזן  בברכה.   התקבלו  לא  המקומי 
העיקרי   הזן  להיות  ממשיך  קלסיק 
כולו  מיועד  הפרי  האחרונות,  בשנים 
איכות  המקומי.  לשוק  בחורף  לשיווק 
הזן אינה מאפשרת משלוח פרי ליצוא 
שנערך  בניסוי  הירודה.  איכותו  בגלל 
ובבדיקות  ברמת הנגב בשנה שחלפה 
לזנים  כי  נמצא  בערבה  שנערכו 
מהזן  טובה  איכות  פארתנוקארפיים 
קלסיק המאפשרת שיווק חציל ליצוא. 
מגבלת כוח האדם מחזקת את הצורך 
שאינם  פארתנוקארפיים  זנים  בגדול 

דורשים ריסוס בהורמונים.
רשת  בתי  דונם   1300  – כ  בערבה 
פלפל.  לגידול  בעיקר  המשמשים 
לייצוא  מוצרים  סל  במגוון  הצורך 
וגידול נוסף בבתי הרשת מחייב בחינת 
רשת  בבית  חציל  בגידול  הפוטנציאל 
המתקבל  המיטבי  לגידול  בהשוואה 
במידה  פלסטיק.  מחופה  במנהרה 
חצילים  של  סביר  יבול  לקבל  וניתן 
ליצוא בבית רשת בחורף בערבה תהא 
רשת  בבתי  לגדול  נוספת  אפשרות 

מלבד פלפל. 
חציל  זני  איתור   – הניסוי  מטרת 
לגידול  המתאימים  פארתנוקארפיים 

מחופה  במנהרה  ליצוא  בערבה  מוגן 
פוליאתילן ובמנהרה מחופה ברשת 50 

מש. 

חומרים ושיטות
בשני  יאיר  בתחנת  נערך  הניסוי 
האחת  סמוכות,  עבירות  מנהרות 
מכוסה  והשנייה   בפוליאתילן  מחופה 
התבצעה  השתילה  מש.   50 רשת 
ובגיל  כיסוי  ללא  לשטח   1/10/12 ב 
המנהרות.  כוסו  ימים)1/11/12(  חודש 
 4 ובהן  מטר,   6 היה   המנהרות  רוחב 
ס"מ,   40 כל  שתילה  שתילה.  ערוגות 
עומד מחושב של 1.67 צמחים עם 3.3 
בהדליה  נעשה  הגידול  למ"ר.  ענפים 
לצמח  ענפים   2 ל-  בגיזום  הולנדית, 

וזירוד במהלך העונה.
הניסוי כלל  3 זנים פארתנוקארפיים 
 6 זנים  מינואט.  הכנה  על  מורכבים 
ומרגרטה ) עדן זרעים(, ומיכל )ג'נסיס 
מיכל  הזן  כצ"ט(.  ע"י  משווק  זרעים, 
נשתל באיחור )17/10/12( בשל תקלה,  
היבול.  תוצאות  מפורסמים  לא  ולכן 
לזן  רק  ניתן  לחנטה   )0.5%( אורסט 
קלסיק, בריסוס לפרחים אחת לשבוע, 

החל ב- 7/11/12. 
ונמשך   18/11/12 ב-  החל  הקטיף 
עד 18/4/13. נערכו 21 קטיפים. הפרי 
הקטוף מוין  לאיכות יצוא ושוק מקומי. 
מהפרי המתאים ליצוא נלקחה דגימה 
לבדיקות איכות:  השהיה למשך 11 יום 
בטמפרטורה של 12 מ"צ ושלשה ימים 
נוספים ב- 20 מ"צ. לאחר הסימולציה 
הבאים:  הפרמטרים  נבדקו  ליצוא 
מוצקות )אחוז פרי מוצק, גמיש, ורך(, 
שעוקצם  הפירות  )אחוז  יבש  עוקץ 
ההשהיה(,  במהלך  והשחיר  התייבש 
הפירות  )אחוז  חיצונית  התמוטטות 
הציפה  של  התמוטטות  ארעה  שבהם 
מתחת לשטח הפנים(  ומספר זרעים 
>>>
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איכות  ציון  חושב  בחציל.  שנמצאו 
משוקלל לפי המרכיבים: מוצקות  35%, 

חריגי צבע 47% ועוקץ יבש 18%.

תוצאות וסיכום
יבול  התקבל  הפלסטיק  במנהרת 
ללא   ק"ג/מ"ר   11.7  –  13.7 בין  כללי 
הבדל סטטיסטי  בין הזנים )טבלה 1(. 
יתרון הזן 6 הפארתנוקארפי בא לביטוי 
בחסכון בימי עבודה )אין צורך בריסוס 
הורמונלי(. באיכות הפרי לאחר השהייה 
לא נמצא יתרון לזן הפארתנוקארפי.   

במנהרת הרשת נמצא הבדל מובהק 
ביבול הכללי )טבלה 1( של הזן 6 )13.1 
 10.3( לזן קלסיק  ק"ג/מ"ר( בהשוואה 

ק"ג/מ"ר(. 
בגידול  פוטנציאל  קיים   – לסיכום 
במנהרת  ליצוא,  פארתנוקארפי   6 זן 
ובבית  לקלסיק  זהה  יבולו  מפלסטיק 

הרשת יבולו העולה על הזן קלסיק.

 הבעת תודה 
עדן  הזרעים  לחברות  נתונה  תודתנו 
זרעים, ג'נסיס זרעים וכצ"ט,  ולמועצת 
מימון  השתתפות  עבור  הצמחים 

הניסוי.

ספרות
י,  צביאלי  ש,  אהרון  רבקה,  אופנבך 
אלקיים ד, צברי י, גולן ר 2007. בחינת 
במנהרה  פארתנוקארפים  חצילים  זני 
סיכום   ,2006/7 יאיר  תחנת  עבירה, 
ערבה  מו"פ   ,2006/7 מחקרים  עונת 

תיכונה וצפונית.    

י,  צביאלי  ש,  אהרון  רבקה,  אופנבך 
אלקיים ד, צברי י, גולן ר 2008. בחינת 
במנהרה  פארתנוקארפים  חצילים  זני 
סיכום   ,2007/8 יאיר  תחנת  עבירה, 
ערבה  מו"פ   ,2007/8 מחקרים  עונת 

תיכונה וצפונית.

h t t p : / / w w w . a r a v a .
c o . i l / c g i - w e b a x y / s a l / s a l .
pl?lang=he&ID=457087_arava20
12&act=show&dbid=files&datai

d=738

 Hochman O. and Regev U.
 )1990(. The binary quality price
 function: theory, empirical
 testing, and application to Israeli
 export. Acta Horticultura No.

.259: 117-138

איור 1. היקף שטחי החציל בערבה בשנים 1997/8– 2012/3

טבלה 1: נתוני יבול ביום הקטיף

טבלה 2: גורמי פסילה ביום הקטיף

טבלה 3: איכות פרי לאחר השהייה.

*ציון האיכות: מוצקות %35, צבע %47, עוקץ %18.
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ירידה של 22.4% 
במספר אירועי הפשיעה 

החקלאית ביחס 
לאשתקד

הישג  מציינים  הגבול  במשמר 
משמעותי במאבק המתמשך בפשיעה 
החקלאית. עם סיום שנת 2013, נבחנו 
בהשוואה  החקלאית  הפשיעה  נתוני 
ירידה  חלה  כי  ונמצא   2012 לשנת 
מרשימה. מפקד מג״ב ניצב עמוס יעקב: 
״צמצום היקף הפשיעה החקלאית הוא 
שהצבנו  המרכזיים  מהיעדים  אחד 
לעצמנו בתחילת השנה. נמשיך לפעול 

בנחישות גם ב-2014״.
ומגוונות  רבות  ממשימות  כחלק 
הגבול  משמר  לוחמי  שמבצעים 
השנה,  ימות  כל  במהלך  הארץ,  בכל 
במוקד  נמצאת  החקלאית  הפשיעה 
העשייה. לוחמי ומתנדבי מג״ב מקיימים 
יזומות  חלקן  פעילויות  ספור  אין 
במטרה  הכל  תגובה.  פעילויות  וחלקן 
לחקלאים  אדירים  נזקים  למנוע  אחת 
ולמגדלי הבקר והיבול החקלאי במדינת 

ישראל. 
איננה  החקלאית״  בפשיעה  ״לחימה 
מוקדש  רב  מאמץ  בלבד.  סיסמא 
חוליות,  או  עבריינים  באותם  ללחימה 
חלה  כך  פרותיו.  נותן  אכן  זה  ומאמץ 
בשנת 2013 ירידה של 14.5% במספר 

האירועים של גנבות מקנה )בקר וצאן( 
אשתקד.  המקבילה  התקופה  מול  אל 
בכמות  רק  לא  נרשמה  כזו  ירידה 
בהיקפי  גם  אלא  גניבת מקנה,  אירועי 
גניבות  נרשמו   2012 בשנת  הגניבות. 
מול  אל  וצאן  בקר  ראשי   4890 של 
ירידה של   - 3355 בלבד בשנת 2013 
31.3%. במקביל לירידה זו, חלה עלייה 
בכמות התפיסות של ראשי בקר וצאן 

בכמעט 5 אחוז.
באספקט נוסף של פשיעה חקלאית 
ירידות  נרשמו  חקלאי,  ציוד  גניבת   -

משמעותיות גם כן. בשנת 2012 נרשמו 
חקלאי  ציוד  של  גניבות  אירועי   430
ולעומת  ומלגזות.  טרקטורים  ובעיקר 
אירועים   305  -  2013 בשנת  זאת 
ההצלחה   !29% של  ירידה  כאלו. 
המשמעותית ביותר במאבק בכנופיות 
גנבי ציוד חקלאי נרשם בדרום. במהלך 
מבצע מורכב הצליחו לוחמי ימ״ר מג״ב 
דרום לשים את ידם על רשת כנופיות 
שפעלה במושבים בדרום באופן שיטתי 
מודיעינית  פעילות  לאחר  ומתוחכם. 
החוליה,  חברי  ששת  נעצרו  מאומצת 
ובהם ראש החוליה, כולם תושבי חברון 
ומזרח ירושלים. הצלחה זו יצרה ירידה 
החקלאית  הפשיעה  בעקומת  חדה 

בדרום לאחר סיום המבצע.
בסיכום הכללי כאמור, חלה ירידה של 
כמעט רבע בהיקף הפשיעה החקלאית 
להסיק  ניתן  מכאן  בישראל.  המדווחת 
מדווחת,  הלא  בפשיעה  ירידה  על  גם 
מכבר  זה  שנעשתה  בבדיקה  שכן 
 100 למוקד  הפניות  מספר  כי  נמצא 
של המשטרה מצוי בעלייה. המשמעות 
תעסוקתי  ביטחון  היא  ביותר  הגדולה 
וצמצום נזקים משמעותי לכל העוסקים 

בחקלאות על כל היבטיה. 
בעיקר  אופיינית  הפשיעה החקלאית 
ישראל  מדינת  של  הכפרי  במרחב 
המהווה את רוב שטחה הטריטוריאלי. 
מניעה,  סיכול,  שתכליתו  למאמץ 
>>>>>>

מג"ב « מג"ב « מג"ב

צילום: חטיבת דובר המשטרה
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שותפים  הרתעה,  חשוב  פחות  ולא 
שוטרי משטרת ישראל ובעיקר לוחמי 
משמר הגבול, ומתנדבים רבים. אליהם 
נוספים,  שותפויות  גורמי  מצטרפים 
יחידות  והגנים,  הטבע  רשות  כגון: 
החשמל,  חברת  החקלאי,  הפיצו״ח 
משתמשות  הכנופיות  ועוד.  קק״ל 
בטכניקות מתוחכמות לביצוע העבירות, 
והלוחמים נאלצים ללמוד כל הזמן את 

דרכי הפעולה ולהשתדרג בהתאם. 
בכלל  החקלאית  הפשיעה  את 
בפרט,  זה  בתחום  מג״ב  ופעילות 
רפ״ק  מג״ב,  אמ״ן  קצין  לתאר  מיטיב 
יובל מלכא: ״ הפעילות כנגד הפשיעה 
החקלאית מתחלקת לשניים. תחילתה 
בציר  וסיומה  המודיעיני/חקירתי  בציר 
וחוזר חלילה. הפעילות בציר  המבצעי 
אחר  בהתחקות  מתמקדת  המודיעיני 
אדם  יעדי  הגדרת  הפשיעה,  מחוללי 
וכנופיות פשיעה, והכנת תכנית עבודה 
לדין.  והבאתם  למעצרם  עד  סדורה 
כוללת  בשטח  שמתבצעת  הפעילות 
סיורים, מחסומים יזומים, מארבים על 
מתבצעות  הפעילויות  רוב  וכד׳.  צירים 
חלקם  קונקרטי,  מודיעיני  מידע  עפ״י 
עפ״י מודיעין מצטבר. כל העשייה הזו 

כמות  את  מקטינה  הרתעה,  מייצרת 
מפחיתה  בשטח,  הפשיעה  מחוללי 
דבר  של  ובסופו  הפשיעה,  כמות  את 
של  הביטחון  תחושת  את  מגבירה 

האזרח ".

חותמות ביצים
של  תבור  וגדוד  איו"ש  מג"ב  לוחמי 
יותר  מוקדם  פשטו  העורף  פיקוד 
ביותר  הגדול  המפעל  על  החודש 
ביצים,  חותמות  לזיוף  ושומרון  ביהודה 
בית-אל.  שבהרי  ליקיא  בבית  השוכן 
שלא  ביצים  בהחתמת  עסק  המפעל 
עברו אישור תברואתי בהיקף של כשני 
על  עומד  ששוויים  ליום,  ביצים  מיליון 

כ-10,000 שקלים.
"הימצאות של מפעלים כאלו מדירה 
שינה מעיני, הביצים הללו לא עוברות 
הבריאות,  משרד  של  ביקורת  תהליך 
משמעותי  כלכלי  נזק  גורמות  ובנוסף 
עובר  והכסף  היות  ישראל  למדינת 
ישירות  מהקונה  מס,  ללא  בשחור, 
הפלסטינית",  ברשות  שנמצא  למוכר 
איו"ש  מג"ב  של  האג"ם  קצין  ציין 

סנ"צ  של  לדבריו  פולומבו.  ירון  סנ"צ 
פולומבו, מדובר בביצים שמגיעות לכל 
בישראל  שספקים  מכיוון  זאת  בית.  
רוכשים ביצים ממפעל זה במחיר מוזל 
ומשווקים אותן בסניפים ברחבי הארץ, 
עליהן  על אף שהחותמות המוטבעות 

מזויפות.
יצאו  מוקדם  מודיעני  מידע  בעקבות 
למפעל  בבוקר  עשר  בשעה  הכוחות 
הוחרמו  "בפשיטה  הכפר.  בלב  השוכן 
בהטבעת  מרכזיים  רכיבים  שני 
פקודות  הנותנות  המזויפות  החותמות 
למכשיר המחתים, כאשר שווי של כל 
המבצע  שקלים.  אלף   300 הוא  רכיב 
סיפר  כהצלחה",  הוגדר  ספק  ללא 

סנ"צ פולומבו.
החשודים,  אחרי  למרדף  במקביל 
אבנים  ליידות  המקום  תושבי  החלו 
לעבר החיילים. אלו הגיבו בירי אמצעים 
לפיזור הפגנות )אלפ"א(, ויצאו מהכפר 
ללא פגע. "בעל המפעל התהלל בכך 
מכיוון  ליקיא  לבית  להיכנס  נעז  שלא 
נמצאו  במפעל  ואלים.  עוין  כפר  שזה 
מאות אלפי ביצים ובכך הוסב לחולייה 
שקלים",  מיליוני  של  גודל  בסדר  נזק 

הסביר סנ"צ פולומבו. 

www.agrolan.co.il :אגרולן - 04-6666999        כל המידע באתרנו באינטרנט

מדידה היא ידע
כל פתרונות המדידה במקום אחד

מוצרנו לתחום המדידה והחיסכון

חיזוי טמפרטורת אוויר

חיזוי לחות יחסית

חיזוי שלג

חיזוי נקודת טל, לחות עלה 

חיזוי כמות גשם, הסתברות לגשם.

חיזוי מהירות רוח + משבי רוח + כיוון רוח 

חיזוי התאדות יומית  

תחזית שעתית - 7 ימים קדימה 
לאחר שנת מדידה - איכות נתוני התחזית 

משתפרת עד 90% דיוק

תחנה לחיזוי מזג אוויר

אוגרי נתונים 
וערכות בדיקה

חיסכון במים
חקלאות מדייקת

קומפוסט ומיחזור פתרונות לחיסכון

ערכות אבחון

מוצר
החודש
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עדכונים בתחום המים
יורם תמרי

החל  והביוב  המים  תעריפי  ספר   .1
מיום 1 בינואר 2014 :

אנו מפרסמים לראשונה את הפירוט 
המלא של תעריפי המים לשנת 2014 
הקודם  הקובץ  את  מחליף  )הקובץ 

שפורסם ב- 1 ליולי 2013(.
להלן מספר הערות שכדאי לשים לב 

אליהן:
 - לחקלאות  שפירים  במים  חריגה   •
 25% של  תוספת   - חריגה   30% עד 

למחיר.
על  יושת    -  30% שמעל  בחריגה 
החורג תעריף ביתי ב' שמשמעותו קנס 

של 213%)!(.
 -  10% עד  של   - בשפד"ן  חריגה   •

תוספת תשלום של 33.4%.
תוספת   -  10% ל-  שמעבר  חריגה 

תשלום של +89%.
מחייבת   2010 משנת  החל  הערה: 
אלה  במים  החורגים  את  המים  רשות 

בתעריף מים שפירים בחקלאות )כיום 
- 2.15 ש"ח/מ"ק(. אין לנו, נכון להיום, 
מידע ברור שהשנה יחול שינוי כמופיע 

בפרסום זה.
 - בגליל  "עיון-זמר"  לצרכני מפעל   •
 9.5% בכ-  נמוך   - אחיד  תעריף  יונהג 

ממים שפירים לחקלאות ב"מקורות".
נא  ראו   - לחקלאות  מליחים  מים   •
הכולל   - התעריפים  בספר  פירוט 
שהמוליכות  ככל  בתעריף  הפחתה 

החשמלית עולה. 
• מים לתעשייה - ההתייקרות לעומת 
התעריף הקודם היא בגובה של 8.8%. 
לעומת זאת ההתייקרות ל"ספק שאינו 
וזאת   12.7% של  בגובה  היא  חברה" 

מסיבה לא ברורה.
 21 מעמוד  החל   - הפקה  היטלי 
שבחוברת מתפרסמים היטלי ההפקה 
 - דהיינו  עירוניים",  שאינם  "לספקים 

מפיקים בקבוצים, מושבים ופרטיים.

2. ניודי מים לשנת 2014
לחקלאות  המים  שהקצאות  אף 
)ה"ספר"  זו  לשנה  פורסמו  טרם 
שנה  פברואר  אמצע  לקראת  יפורסם 
זו( - נקבע כבר שניודי מים יתאפשרו 
ליום  עד  קודמות  בשנים  כמו  השנה 
כתוספת  וזאת   ,2014 באוקטובר   30
  - לאפשרות לבקש תוספת להקצאה 

לאחר פרסום ההקצאה לישוב.

בקריאה  יצאו  המים  עובדי  בארגון 
ולרשות  החקלאות  למשרד  דחופה 
הקולחים,  למי  חלופות  לשקול  המים 
היבול  אספקת  את  להבטיח  כדי 
עובדי  ארגון  מנכל  השנה.  החקלאי 
ההשקיה  "עונת  וייסמן:  ארז  המים, 
בעשור  והתארכה  הלכה  החקלאית 
כבר  מתחילה  היא  וכיום  האחרון 
בפברואר ומגיעה עד מעבר לאוקטובר 
ובאזורים מסויימים בארץ אף נמשכת 
לאורך השנה כולה. במצב שבו אין שינוי 
המגיעים  המושבים  המים  באספקת 
מצד  הקולחים  למאגרי  מהמט"שים 
שבו  הזמן  משך  השני  הצד  ומן  אחד 
נעשה שימוש במים אלה מתארך, אנו 

עומדים בפני שוקת שבורה".
הקשה  הסופה  מאז  חלף  כחודש 

שפקדה את ישראל ובתקופה זו כמעט 
ולא ירדו גשמים. למעשה, ינואר 2014 
נחשב כבר כעת לאחד השחונים ביותר 
שחוותה המדינה מאז 1995. כבר כיום 
חצי  העומדים  קולחים  מאגרי  ישנם 
ריקים ובמידה ולא יהיה שינוי משמעותי 
בתקופה  כבר  המשקעים,  בהיקף 
הקרובה, עלולה להיגרם פגיעה חמורה 

להיקפי התוצרת החקלאית השנה. 
המים  אגודת  מנכ"ל  גרבר,  צביקה 
שעברה  "בשנה  חפר:  עמק  אפיקי 
כי  מאוחר,  מאוד  שלב  עד  השקינו 
רק  הגיעו  המשמעותיים  הגשמים 
מכך,  כתוצאה  דצמבר.  באמצע 
בעצם  שיועד  במלאי  השתמשנו 
התחלנו  השנה  זו.   בשנה  להשקיה 
לפני  כבר  מאסיבית  בצורה  להשקות 

הולכים  והמאגרים  שבועות  מספר 
ומתרוקנים. יש לנו שני מאגרי קולחים 
שבמצב רגיל אמורים להכיל 3.6 מיליון 
מ"ק בתקופה זו של השנה, אך בפועל 
אנו  מ"ק.  מיליון   2.5 רק  כעת  מכילים 
עומדים כבר כעת בחסר של 1.1 מיליון 
להשקיה  תספיק  שלא  כמות  מ"ק, 

הנדרשת בהמשך השנה".
לא  הנוכחי,  העניינים  "במצב  וייסמן: 
ברור מדוע מעדיפה המדינה להשבית 
במקום  ההתפלה,  מתקני  פעולת  את 
בעלות  העודפים,  המים  את  להעביר 
לאור  החקלאים.  לשימוש  מתאימה, 
לרשות  קוראים  אנו  הללו,  הנתונים 
להיערך  החקלאות  ולמשרד  המים 
למתן פתרונות שימנעו פגיעה חסרת 

תקדים וארוכת טווח בחקלאים". 

מיעוט הגשמים מאלץ את החקלאים
להתחיל את עונת ההשקיה מוקדם מהצפוי

מיעוט הגשמים והשבועות הארוכים ללא משקעים, מאלצים את החקלאים להתחיל את עונת ההשקיה מוקדם מהצפוי. 
לצד העובדה שמאגרי מי ההשקיה הולכים ומתרוקנים, קיים חשש כבד לפגיעה חמורה בהיקף התוצרת החקלאית השנה.
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השפעת תוספת
מנגן על איכות פרי הפלפל, תחנת יאיר 2012/13

רבקה אופנבך, דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, יובל ברזילי, יורם צביאלי, סבטלנה גוגיו, ישראל צברי, רמי 
גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

חגי יסעור - מרכז מחקר גילת, מנהל המחקר החקלאי 
rivka@arava.co.il :כתובת המחברת

תקציר
פגיעה  בפני  עומד  הפלפל  ענף 
שוק  תחרות  עקב  הגידול  ברווחיות 
בשווקי העולם, על מנת לצמצם פגיעה 
דרכים  למצוא  יש  החקלאי  ברווחיות 
להגברת היבול. התפתחותו הווגטטיבית, 
של  הפרי  ואיכות  ההנבה,  הפריחה, 
מתנאי  מאד  מושפעים  הפלפל  צמח 
ועומס הפרי על  הטמפרטורה, קרינה 
הגידול  עונת  בתחילת  גידול  הצמח. 
מאופיין בטמפרטורות גבוהות במהלך 
להופעת  וגורמת  הפרי  התפתחות 
באיכותו  פוגעים  אשר  חום,  חטטי 
בעיקר על ידי הקטנת חיי המדף ואופן 
המטרה  הקטיף.  לאחר  השתמרותו 
רחוקת הטווח של המחקר היא למצוא 
גידול.  עונת  הארכת  שיאפשרו  כלים 
שטמפרטורות  היא  העבודה  הנחת  
בציפת  חמצון  לנזקי  גורמות  גבוהות 
גנטית  שונות  ושישנה  הפלפל  פרי 
ברגישות לתופעה זו. המטרה הייחודית 
מנגן  שיישום  האפשרות  בדיקת  היא: 
החום.  חטטי  תופעת  את  מצמצם 
)זרעים   7227 הזן  תגובת  נבחנה 
גדרה(, זן פלפל קיצי רגיש לחטטי חום 
בבית   )23/7/12  ( מוקדמת  בשתילה 
בשתי  השתילה  מיום  מכוסה  צמיחה 
מש   25 חרקים  נגד  רשת  רשתות: 
ורשת 40% צל. רשת הצל הוסרה ב- 
27/8 ומאוחר יותר )25/10/12( הוחלף 
פלסטיק.   ליריעת  המש  רשת  כיסוי 
רשת 40% צל נפרסה מעל הפלסטיק 
ב- 3/3  והושארה שם עד סיום העונה. 
נבחנו שני טיפולי דישון, הראשון דישון 
 7:3:7 דשן  והשני    7:3:7 בדשן  רגיל 
שניתן  מנגן  כקורטין  מנגן  בתוספת 
לאורך  ח"מ   2.0 של  בריכוז  בטיפטוף 
ואשלגן  זרחן  חנקן,  ריכוזי  העונה.  כל 
הנגיעות  רמת  הטיפולים.  לכל  שווים 
לאורך  פעמים   3 נבחנה  בחטטים 
העונה כאשר הפירות לאחר מיון מוינו ל 
4 רמות נגיעות שונות.  לתוספת המנגן 
היבול.  צבירת  על  השפעה  היתה  לא 

תופעת  לצמצום  גרמה  מנגן  תוספת 
החטטים בתחילת עונת הגידול , כאשר 
עיקר ההשפעה היתה על צמצום רמת 
הנגיעות הגבוהה ועליה באחוז הפירות 
עם רמת נגיעות נמוכה עם התקדמות 
ברמת  צמצום  היה  הקטיף  עונת 
להשפעה  בנוסף  בחטטים.  הנגיעות 
זו נמצא שתוספת המנגן השפיעה על 
הפעילות הפוטוסינטטית של הפלפל, 
בדיקות אלו בוצעו לאחר החשכה של 
העלים על מנת לראות את הפוטנציאל 
בו  עקה  למצב  כמדד  הפוטוסינטטי 

שרוי הצמח.
מבוא

פגיעה  בפני  עומד  הפלפל  ענף 
שוק  תחרות  עקב  הגידול  ברווחיות 
לצמצם  מנת  על  העולם,  בשווקי 
למצוא  יש  החקלאי  ברווחיות  פגיעה 
התפתחותו  היבול.  להגברת  דרכים 
ואיכות  ההנבה,  הפריחה,  הווגטטיבית, 
מושפעים  הפלפל  צמח  של  הפרי 
קרינה  הטמפרטורה,  מתנאי  מאד 
ועומס הפרי על הצמח. גידול בתחילת 
בטמפרטורות  מאופיין  הגידול  עונת 
הפרי  התפתחות  במהלך  גבוהות 
אשר  חום,  חטטי  להופעת  וגורמת 
פוגעים באיכותו בעיקר על ידי הקטנת 
לאחר  השתמרותו  ואופן  המדף  חיי 

הקטיף.
במערכת  מפתח  תפקיד  למנגן 
פירוק  בתהליכי  הפוטוסינטטית 
החמצן  וצבירת  המים  מולקולת 
 .)McEvoy and Brudvig 2006(
צמחים מפעילים מערכות הגנה שונות 
עקות  נזקי  עם  להתמודד  מנת  על 
ביוטיות ואביוטיות. תגובת התא הצמחי 
לעקות היא בדרך ייצור קבוצות חמצן 
ידי  )ROS( אשר בדרך כלל על  פעיל 
וביוכימיים  אנזימטים  תהליכים  מספר 
עם  המגיבות  פעילות  לצורות  הופכים 
חומצות  שומן,  )חומצות  התא  מרכיבי 
גורמים לנזקים  ידי כך  ועל  וכו'(  גרעין 
קו- מהווה  מנגן  לתא.  הפיכים  בלתי 

המעורב  מפתח  באנזים  פקטור 
סופר-אוקסיד   ROS קבוצות  בפירוק 
ברמת  עליה  לכן   ,)SOD( דיסמוטאז 
המנגן בצמח עשויה להעלות את רמת 
פעילות אנזים זה ועל ידי כך לצמצמם 

את נזקי החמצון. 
כנראה  הם  בפלפל  החום  חטטי 
ניסויים  חמצון.  נזקי  של  תוצאה 
קודמים הראו בצורה ישירה שתוספת 
מנותק  במצע  בגידול  בהגמעה  מנגן 
התופעה  את  צמצמה  )פרלייט( 
ובצורה עקיפה על ידי מתן מנגן לפרי 
את  העלה  מוקדם  התפתחות  בשלב 
האנטי-אוקסידנטים  האנזימים  רמת 
הרדיקלים  וצמצמה את רמת   )SOD(
חשיפתו  לאחר  בפרי  החופשיים 
 Silber et al.,( גבוהות  לטמפרטורות 
2009(, עובדה המצביעה על מעורבות 
של נזקי חמצון. יישום מנגן בקרקעות 
 pH ישראל עשוי להיות בעיתי מכוון ש
תמיסת הקרקע יגרום לצמצום זמינותו 

.)Silber et al., 2008(
שיטות וחומרים

פלפל  זן  גדרה(  )זרעים   7227 הזן 
נשתל  חום  לחטטי  רגיש  קיצי 
)מבנה  צמיחה  בבית   )23/7/2012(
מכוסה  מ"ר,   340 של  בשטח  חממה( 
מיום השתילה בשתי רשתות: רשת נגד 
רשת  צל.  ורשת 40%  מש   25 חרקים 
הצל הוסרה ב- 27/8, כיסוי רשת המש 
הוחלף ביריעת פלסטיק ב- 25/10/12 
צל  רשת  נפרסה   3/3/12 ובתאריך 
עד  שם  והושארה  הפלסטיק  מעל 

סיום העונה.
הראשון  דישון,  טיפולי  שני  נבחנו 
דשן  והשני   7:3:7 בדשן  רגיל  דישון 
מנגן  כקורטין  מנגן  בתוספת   7:3:7
ח"מ   2.0 של  בריכוז  בטפטוף  שניתן 
זרחן  חנקן,  ריכוזי  העונה.  כל  לאורך 
רמת  הטיפולים.  לכל  שווים  ואשלגן 
פעמים   3 נבחנה  בחטטים  הנגיעות 
לאחר  הפירות  כאשר  העונה  לאורך 
שונות.  נגיעות  רמות   4 ל  מוינו  מיון 
>>>
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והסתיים   28/10/12 ב-  החל  הקטיף 
קטיפים.   14 נערכו  סה"כ   .7/5/13 ב- 
הפרי מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר 
לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות 
יצוא  לתנאי  בסימולציה  הושהה  יצוא 
למשך 14 יום בטמפרטורה של 7 מ"צ 
ימים   3 ואח"כ  יחסית  לחות   96% ו- 
ונבדק שוב  20 מ"צ  בטמפרטורה של 
לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים 
לאחר ההשהיה. בסיום הבדיקה נקבע 
ציון. מרכיבי הציון 60% פרי זקן, 30% 
כתום, 10% חריגי צבע. האיכות   לפי 

 .)Hochman and Regev )1990
תוצאות ודיון

השפעה  הייתה  לא  המנגן  לתוספת 
תוספת   .)1 )איור  היבול  צבירת  על 
מנגן גרמה לצמצום תופעת החטטים 
בתחילת עונת הגידול )איור 2(, כאשר 
צמצום  על  היתה  ההשפעה  עיקר 
ועליה   )high( הגבוהה  הנגיעות  רמת 
באחוז הפרות עם רמת נגיעות נמוכה 
)low, medium( ואו ללא חטטים. עם 
צמצום  ישנו  הקטיף  עונת  התקדמות 
בנוסף  בחטטים.  הנגיעות  ברמת 
המנגן  שתוספת  נמצא  זו  להשפעה 
השפיעה על הפעילות הפוטוסינטטית 

איור 1: צבירת יבול בזן 7227 עם וללא תוספת מנגן )2.0 
ח"מ( שניתן בהגמעה.

איור2: רמת הנגיעות בחטטי חום בתחילת עונת הקטיף, 
הערכים מציינים אחוז מסך הפירות שנדגמו

איור 3: השפעת תגבור במנגן על פעילות פוטוסינטטית 

 ,)3 )איור  הפלפל  של 
לאחר  בוצעו  אלו  בדיקות 
על  העלים  של  החשכה 
מנת לראות את הפוטנציאל 
למצב  כמדד  הפוטוסינטטי 
בו שרוי הצמח. רמות  עקה 
גבוהות  היו  בעלים  המנגן 
בהשוואה לביקורת )נספח(.

השפעה  שלמנגן  נמצא 
תופעת  צמצום  על  חיובית 
נזקי החום. המנגנון בו המנגן 
דיו.  ברור  לא  עדין  פועל 
בעונת הגידול הבאה יועמד 
הבא  זוהר  בתחנת  ניסוי 
המנגן  השפעת  את  לבחון 
בכניסה  החום  נזקי  על 

לעונה האביבית.
הבעת תודה

לשחר רסל ולחב' חומרים 
עבור  כימיים  ודשנים 
וליווי  הדשנים  הספקת 
דשן  מים,  בבדיקות  הניסוי 

ועלים.

Mail - reutap@gmail.com

08-8584906 08-8560200
052-8385704 050-3120245
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על הדבש ועל העוקץ
מאת חיים אפרת ויוסי סלבצקי  - מדריכי דבורים 

בתכשיר  שימוש  ללא  חלפה  שנה 
שבהן  המכוורות,  ומרבית  הצ'קמייט 
והגיבו  לשינויים  ערנות  גילו  המגדלים 
בזמן ובהתאם להמלצות, ניזוקו מעט, 
מלכות  החליפו  ואף  יבולים  השיגו 

ופיצלו נחילים. 
החורף  עונת  בשיא  כעת  מצויים  אנו 
ואל לנו לשכוח כי הטיפול החורפי יעיל 
הכוורות  לשרידות  מאוד  ומשמעותי 
בטיפולים  כמו  שלא  הדבש.  וליבולי 
הצ'קמייט+,  בעידן  בעיקר  בעבר, 
מאפיינם  אחידות,  תוצאות  שהניבו 
הבולט של הטיפולים השונים כיום הוא 
לחזות  היכולת  וחוסר  האחידות  חוסר 
למרות  יעילותם,  את  מוחלט  באופן 
רבים  ושכלולים  שביצענו  ניסויים 
שהוכנסו. לפיכך, בתום טיפול בקבוצת 
שפחתה  דבוריות  למצוא  נוכל  כוורות 
לצד אחרות  הוורואה,  בהן מאוד רמת 
הוורואה  אקריות  ברמת  הירידה  שבהן 
מחייב  זה  עניין  בלתי מספקת.  הייתה 
ומשאבים,  זמן  להקדיש  המגדל  את 
בתום  התוצאה  לבדיקת  נכון  להיות 
ולהגיב  המומלצת  הטיפול  תקופת 

בזמן.
ניתן  השנה  שנעשו  מהטיפולים 
הושגה  הוורואה  הדברת  כי  להסיק 
באמצעות הטיפול באמיטראז בשלוש 

שיטות יישום שונות: 
התכשיר   - האפיוואר  תכשיר   .1
הצרפתי הגיע לישראל ביוזמת מועצת 
הדבש. דבוראים שעשו שימוש בתכשיר 
בכוורות  וטיפלו  ההמלצות  פי  על 
להשיג  הצליחו  השנה,  הקיץ  במהלך 

הדברה יעילה של האקרית.
- "לא נס ליחה"  עישון בטק-טיק   .2
של שיטת העישון הישנה של הדבורית 
טק-טיק.  עם  עישון  ניירות  באמצעות 
בפוגרים  השתמשו  דבוראים  כמה 
עישון.  במקום  בטק-טיק  לערפול 
איננה  בפוגר  בטיפול  ההצלחה  מידת 
רבים שילבו  דבוראים  ברורה לחלוטין. 

הדברת אקרית הוורואה במכוורת – חורף-אביב תשע"ד, 2013-2014

שירות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בטק-טיק  ועישון  מלכות  החלפת 
נותר  לא  בנחילים  או  בדבוריות  כאשר 
ולד חתום. אחרים יישמו זאת בסדרת 
בפוגר  בטיפול  כי  לזכור  יש  עישונים. 
או בעישון חובה להצטייד באמצעי מגן 

למניעת נשימת העשן. 
3. מקלות אמיטראז - התכשיר מבוסס 
על מקלות רופא - שפאדלים, הספוגים 
להגיע  בכוונתנו  מומס.  באמיטראז 
התכשיר  של  ואחראי  מסודר  לייצור 
מסובסד  ולשווקו  תפזול,  חברת  ע"י 
למגדלים בסיוע המועצה, אך לצערנו 
טרם עלה בידנו להביאו לרמת יעילות 
אחידה ולרישויו בזמן, וחלק מהמגדלים 
בעצמם,  שהכינו  במקלות  משתמשים 
מגוון  בהכנתם.  הכרוך  הסיכון  למרות 
משימוש  מתקבלות  הדברה  תוצאות 
מתוצאות  החל  האמיטראז:  במקלות 
טובות ויעילות עד חוסר הצלחה מוחלט 
אקריות  של  בהימצאותן  המתבטא 
הטיפול.  בתום  בדבורית  )מדי(  רבות 
באמצעות  הטיפול  משך  כי  נראה 
שונה מזה שהיכרנו  מקלות אמיטראז 
כי  התברר  שביצענו  מניסויים  כה.  עד 
הולכת  בכוורת  הוורואה  אוכלוסיית 
חודשי  שלושה  לאחר  גם  ופוחתת  
טיפול במקלות. חוסר הצלחה בטיפול 

עלול להיגרם מהסיבות שלהלן:
הוורואה  עמידות  התפתחות  א. 
שלנו  משותף  במאמץ  לאמיטראז: 
לבדב  וגלינה  גאנם  מורד  פרופ'  ושל 
במינהל  לאנטומולוגיה  מהמחלקה 
המחקר החקלאי, אנו מנסים לברר אם 
קיים הבדל ברגישות הוורואה לאמיטרז 
בין מכוורות שבהן הטיפול הצליח לבין 
המכוורות שבהן נכשל. בדיקת מעבדה 
נובע  הכישלון  אם  לקבוע  תסייע  זו 
מאופן ההגשה או ההכנה של המקלות 

או מעמידות הוורואה. 
ב. ייתכן כי טרם הצלחנו להגיע לצורת 
כמות  מבחינת  אופטימלית  הגשה 
טורחים  ואנחנו  המקל,  וגודל  החומר 

עדיין בנושא.
ג. טיפול שלא נעשה כמומלץ: בכדי 
להצליח בטיפול יש להקפיד על יישומו 
להיות  צריכים  המקלות  שני  המדויק. 
"זז"  הדבורית  קן  אם  הוולד.  באזור 
במהלך הטיפול והמקל נותר במקומו, 
ההצלחה.  לחוסר  הסיבה  שזו  ייתכן 
מקלות שנפלו על רצפת הכוורת - גם 

הם אינם יעילים להדברת הוורואה.
הכנה לקויה של התכשיר: כישלון  ד. 
ייצור  מתהליך  לנבוע  עלול  הטיפול 
לקוי של התכשיר ע"י הדבוראים, משום 

שאינו ניתן לפיקוח.
טיפול  מאוחר:  טיפול  עיתוי  ה. 
יכול  אינו  מוורואה  פגועה  בדבורית 
שהדבורים  מכיוון  הן  להבריאה,  תמיד 
המדביר,  התכשיר  את  המעבירות  הן 
את  יפחיתו  חולשתן  או  חסרונן  לכן 
אם  שגם  מכיוון  והן  הטיפול;  יעילות 
ננקה את הדבורית מאקריות, לא תמיד 
לצדנו  יעמדו  הטבע  ותנאי  הפריחה 
בחיזוקה. דרושה כמות סף של דבורים 

וחוזק כדי לצלוח את המשבר.
מקלות  התכשיר  הכנת  כי  לזכור  יש 
אמיטראז טומן בחובו סכנות בריאותיות 
רבות לדבוראי . מגדל הדבורים המצוי 
ולכן  כבחמורה",  ב"קלה  נוקט  אינו 
הפעולות  בכל  ינקוט  המקצועי  הצוות 
באופן  המקלות  לייצור  האפשריות 

מסודר ותוך בקרת איכות יסודית.

>>>

חיים ויוסי
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משמעות הטיפול החורפי-אביבי נגד 
הוורואה

אמנם בתום טיפולי החורף-אביב כנגד 
הוורואה לא ניתן יהיה להבחין בנזק גם 
אם ההדברה לא תהיה מושלמת, מכיוון 
את  ויסווה  בכוורת  "יתמוך"  שהטבע 
הנזק, אך חשוב מאוד להדגיש כי כמות 
הנותרות בתום הטיפול, עם  האקריות 
הרמת קומה, משמעותית ביותר לעתיד 
העונה. אוכלוסייה זו של אקריות הינה 
וככל  בכוורת,  הראשוני  הריבוי  גרעין 
תקצר  כך   – יותר  גבוהה  תהיה  שזו 
הגורמות  מדי  גבוהות  לרמות  הדרך 
נזק. לפיכך, טוב יעשה כל דבוראי אם 
ישכיל להתבונן כבר עתה לעבר הקיץ 
המאוחר, יטפל במהלך החורף והאביב 
נגד הוורואה ויוודא כי הטיפול אכן היה 

יעיל. 
הוורואה  כניסת  מאז  השנים  במהלך 
הדברה  ממשק  מנהלים  אנו  לארץ 
את  לשמר  כדי  הארץ  בכל  אחיד 
את  ולבצע  הקיימים  התכשירים 
והכלכלית  היעילה  בצורה  ההדברה 
ביותר. אנו מסתייעים בטובי החוקרים 
המגדלים  בארגון  והמעבדות, 
קשים  בימים  גם  הדבש,  ובמועצת 
ומאבדים  "נשברים"  תכשירים  כאשר 

צווים  להוציא  אין אפשרות  מיעילותם. 
ולכן  המומלץ,  השימוש  על  לפקח  או 
זה  עלון  דפי  מעל  אליכם  פונים  אנו 
לפעול  הדבוראים,  מכם,  ומבקשים 
בתכשירים  להשתמש  ולא  בהיגיון 
בתכשירים  שימוש  מומלצים.  שאינם 
כאלה עלול להיחשב בתחילה כפתרון 
לענף  נזק  יגרום  בעתיד  אך  מוצלח, 
תכשירים  מגוון  באמתחתנו  אין  כולו. 
שימוש,  נעשה  כבר  בכולם  חדשים, 
ועלינו להסתייע בקיים, לתמרן ולנסות 

לשרוד.

דגשים:
בעונת  יותר  יעילים  הטיפולים  כל  א. 

השפל, כאשר כמות הוולד מזערית.
ולמים  ללחות  רגיש  אמיטרז  ב. 
זאת  לקחת  יש  מהר.  בהם  ומתפרק 
בחשבון במיוחד לקראת טיפולי החורף 
עם  לפוגר  התערובת  את  להכין  )אין 
מים זמן רב לפני השימוש ויש להיזהר 
שסרטי אפיוואר או מקלות או טק-טיק 

לא יירטבו או לא יספגו לחות(.

במה להשתמש ומתי
« רצוי להתחיל את הטיפול החורפי 
כמות  בכוורת  כאשר  בדצמבר,  כבר 

מזערית של ולד, ונותר די זמן לתקן.
מועצת  תפיץ  הקרובים  בימים   »
מידע  דפי  עמנו,  בתיאום  הדבש, 
אחד  של  הזמנתם  בדבר  לדבוראים 
מקלות  או  אפיוואר  מהתכשירים: 

אמיטראז, בהתאם להתפתחויות.
 – ולד  מעט  יש  כאשר   - העישון   »

מוסיף.
« בדקו מדגמית את יעילות הטיפול 

בזמן.
"מנוחת הלוחמים" - מדריכי הדבורים
חיים אפרת ויוסי סלבצקי
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עלי כותרת
שמעון וילנאי

"השר שמיר כמעט שאינו פוגש חקלאים ובמבחן התוצאה השר אינו 
יכול להתגאות בהישגים" - זו אחת מאמרותיו של חיים חדד, מזכיר ארגון 

מגדלי פרחים, בריאיון מיוחד עם עורך "יבול שיא"

 חיים חדד )בצילום( מזוהה שנים עם 
מכהן  הוא  שנים  עשר  הפרחים.  ענף 
ואחרי  פרחים  מגדלי  ארגון  כמזכיר 
עלה  ולא  קרסה  אגרקסקו  שחברת 
בידו לרכוש אותה, הקים לפני שנתיים 
חברה חדשה בשם "מועצת הפרחים" 
ייצור  מועצת  של  בשעתו שמה  שהיה 
סגר  שמחון  שלום  החקלאות  ששר 

בשנת 2006.

 מגדלי פרחים מובילים בתחום רוגזים 
מאד על מעשיו של חיים חדד. עם מי 
שלא תדבר תזכה מיד לתגובה נזעמת 
שמייצג  חדד  כלפי  קשה  וביקורת 
ומנגד  יצואנים,  המגדלים  בארגון 
ייצוא  שירותי  שמציעה  בחברה  אוחז 
חיים  עניינים?  ניגוד  לחקלאים אחרים. 
חדד יאמר לך מיד: "מה פתאום! חברת 
פרטית  חברה  היא  הפרחים"  "מועצת 
מעסיקה  היא  מדף.  כחברת  שפעילה 
אבי  הוא  שלה  המנכ"ל  עובדים.   25
ב"אגרקסקו".  לשעבר  כלכלן  וילוז'ני 
יושב הראש שלה הוא רני מיימון מגדל 
רק  אני  עוז.  מניצני  נוי  וצמחי  שתילים 
שעוסקת  פרטית  חברה  זו  דירקטור. 
רק  שאינה  חקלאית  תוצרת  בייצוא 

דרכנו  מייצאים  מגדלים  פרחים.140 
תבלינים,  גזר,  צ'ילי,  תות שדה, פלפל 
הדר.  פרי   - העיקרי  והמוצר  שזיף 
אחרי  הדרים  ביצוא   3 מספר  אנחנו 
גם  אנחנו  מילואות".  ו"גליל  "מהדרין" 
הרשות  חקלאי  של  ראשיים  יצואנים 
הפלשתינית. שבעים אחוז מהתות של 
עזה מיוצא דרכנו )כ-300 טון( וכך גם 
התבלינים  מכמות  אחוז  חמישים  עם 
מנהלים  אנחנו  אלה  בימים  עזה.  של 
להסב  אירופיים  גופים  עם  שיחות 
להם  שיהיה  לגידולים  מעזה  גידולים 
ערך כלכלי רב. מוצרים אקזוטיים שניתן 
מחירים  בעתיד  עבורם  להשיג  יהיה 
טובים בשוקי אירופה. בהתחשב בכוח 

העבודה הזול ברצועה".
במתכונתה  הפרחים"  "מועצת   
אריזה  בית  במתחם  יושבת  החדשה 
ב-1977  שהוקם  "השרון",  לפרחים 
בית  פרחים.  למגדלי  שירותים  למתן 
האריזה הוא בבעלות 11 מושבים. "כאן 
החברה"  של  הלוגיסטי  המרכז  נמצא 
במרחבי  בסיור  חדד  לנו  מסביר 
להפעלת  הראשונה  "בשנה  המתחם. 
אינו  שהמקום  זיהינו  החדשה  החברה 
מופעל כלכלית כראוי והחלטנו - ארגון 
אחוזי   -100 ב  האוחז  הפרחים  מגדלי 
מניות - לנהל אותו בעצמנו. שכרנו את 
המתחם לעשר שנים במיליון שקלים. 
לעסק  אותו  הפכנו  וחצי  שנה  בתוך 

כלכלי לכל דבר".
 חיים חדד מגלה כי הכניס בצל קורת 
המתחם גופים שמשלמים דמי שכירות 
ראויים. "קדם הדרים מנס ציונה מייצא 
הדרים; אגריוור בבעלות שלושה יזמים 
ייקב  ופרחים;  מייצא תבלינים  פרטיים 
שקד בא ממושב צוריאל; חברת ימ"א 
וייצוא  מקומי  לשוק  אריזות  המייצרת 
מחזיקה בשטח מחסן לוגיסטי; חברת 
ברחבי  חנויות   34 שלה  יו",  פור  "זר 

פישמן,  קבוצת  בבעלות  והיא  הארץ 
מחזיקה כאן מרכז לוגיסטי; יש בשטח 
שירותי אחסנה לפרדסן הפרטי הגדול 
במדינה אבי צרפתי מתל-מונד; שירותי 
חברה  "אפא"י,  לחברת  וייצוא  אחסנה 
לבית  שירותים  וכן  "גרנות"  של  בת 
של  ייצוא  שירותי  וגם  גלבוע  אריזה 

אבוקדו ומנגו לחקלאים פרטיים".
 חדד מדגיש: "יש רווח על ההשקעה". 
הוא מסרב לומר מהו הסכום המדוייק 
ל"מועצת  מכניסים  האלה  שהגופים 
כי  אומרים  דבר  יודעי  אולם  הפרחים" 
מדובר במיליון ורבע שקלים בשנה,רבע 
השכירות  מדמי  יותר  שקלים  מיליון 
המתחם  לבעלי  שילמו  וחבריו  שחדד 
משרד  החזיק  חדד  המושבניקים.   -
דה-וינצ'י  ליאונרדו  ברחוב  מהודר 
החקלאות  מוסדות  באזור  בתל-אביב 
אך  עובדות,  שתי  העסיק  המרכזיים, 
המקום  את  סגר  החודש  בתחילת 
תנועת  ובבעלות  בשכירות  שהיה 
מועסקות  העובדות  שתי  המושבים. 
לחשה  קטנה  וציפור  בשרון,  במתחם 
שכירות  דמי  חייב  נשאר  שחדד  לנו 

לתנועת המושבים...
ארגון מגדלים  גם  - אתה  זאת  ובכל 
ניגוד  לא  זה  מייצאת,  חברה  וגם 

עניינים?

על המנכ"ל רמי כהן: "הראייה 
בישראל  החקלאות  על  שלו 

לא מובנת כלל"
לא  שאנחנו  יודעים  "כולנו 
החדשה  ההנהלה  את  רואים 
האמיתיים  לצרכים  דואגת 
בישראל....  החקלאות  של 
לאנשי  הנגישות  אפילו  היום 
המקצוע במשרד החקלאות - 

נחסמה"

>>>

בלעדי





ינואר 2014 48

 חדד: "ארגון מגדלי הפרחים מייצג את 
לא בתחום השיווק  אך  כלל המגדלים 
המדינה.  מול  בעיקר  אלא  והייצוא, 
אחרי קריסת אגרקסקו החלטנו בארגון 
שמגדלי פרחים לא יהיו תלויים בחברה 
יצואנית כזו או אחרת, אלא בגוף שנותן 
שירות ובבעלותם. אין כאן ניגוד עניינים. 
נטו.  חקלאי  בסיס  על  היא  החברה 
של  דירקטוריון  יש  הפרחים  למועצת 
11 מגדלי פרחים גדולים. הם מנהלים 
את העסק שלהם. הם מבקשים לצרף 
ומנגו.  פלפל  הדרים,  מגדלי  אליהם 
"אגרקסקו  את  לבנות  היא  המטרה 
שנרכשה  בחברה  שתתחרה  החדשה" 
חברת  ובאחרים.  ביקל  גדעון  ידי  על 
שמשווקים  המגדלים  בבעלות  ייצוא 
דרכה. לחקלאי יהיה אינטרס לשווק כי 

זו חברה בבעלותו".

מיקדתם מטרה?
להגיע   2016 שנת  עד  "בהחלט.   
לכל  שקלים  מיליארד  חצי  של  לייצוא 
היעדים בעולם. השנה מחזור המכירות 
של החברה צפוי להגיע ל-300 מיליון 
שקלים כולל יצוא של חקלאים מהרשות 
ייצוא  מבצעת  החברה  הפלשתינית. 
לבורסות הפרחים באירופה של כ-30 
המיוצאות  הפרחים  מכמויות  אחוזים 
יש  ישראלי  שלמוצר  גילינו  מישראל. 
חקלאי  מוצר  כל  כמעט  על  העדפה 
ישראלי.  היותו  מעצם  בעולם,  אחר 
 2 מספר  אנחנו  עולמית.  הערכה  זוהי 
בייצוא, והשילוב של "אגריוור" ומועצת 
מספר  לייצואן  אותנו  הופך  הפרחים 
מהערבה  מגדלים  לנו  יש  בפרחים.   1
עד הגולן. לאחרונה חתמנו על הסכם 
חקלאות"  "אגריוור  עם  פעולה  שיתוף 
שעוסקת בייצוא תוצרת טרייה ליעדים 
אירופה,  מזרח  לרבות  בעולם  שונים 

רוסיה, ארצות הברית, קנדה ויפן".
התנהלות  דרך  על  אותך  מבקרים 
האחרונה  בפעם  מתי  שקופה.  לא 
מגדלי  ארגון  לראשות  בחירות  היו 

הפרחים?
כל  בחירות.  יהיו  הקרובה  "בשנה   
המאזנים הכספיים הוגשו בזמן. הנהלת 

הארגון מנהלת את העניינים בצורה הכי 
דמוקרטית".

ארגון  כובעים.  כמה  ראשך  על 
מגדלים, חברת ייצוא פרטית וגם מרכז 
בהתאחדות  הזרים  העובדים  תחום 

חקלאי ישראל.
 "כמזכיר ארגון מגדלי פרחים הוכחתי 
של  בימיו  ומעבר.  מעל  עצמי  את 
חקלאי  בהתאחדות  ז"ל  בלייר  יוסטה 
מאז  יצירה.  חדוות  לי  היתה  ישראל 
מאד  גדול  חסר  נוצר  נפטר  שהוא 
בא  זה  הישראלי.  החקלאי  של  בייצוגו 
התאחדות  התחומים.  בכל  ביטוי  לידי 
פתרון  להיות  הפכה  ישראל  חקלאי 
העסקה לאנשים שלא מצאו תעסוקה 
התוצאה  מבחן  את  וכשבוחנים  אחרת 
לאפס.  שואפת  התוצאה  לחקלאים, 
הגיעו  גם ראשי ההתאחדות  לאחרונה 
והם  מזמן  אליה  שהגעתי  למסקנה 
במדויק  שיגדיר  פנל  להקים  החליטו 
את הצרכים של החקלאות והחקלאים 
מטרות.  להשיג  יעדים  ויציב  בישראל 
בקרוב יתקיים יום עיון שבמהלכו ידונו 

במטרות ההתאחדות".
 - חדד  חיים  מדגיש  "תראה-   
מול  כלל  נאבקה  לא  ההתאחדות 
משרד החקלאות בנושא החלב, הדבש, 
רוצה  ההתאחדות  החקלאי.  הביטוח 
החקלאות  משרד  מול  נחמדה  להיות 
ומתיישרת עם המדיניות של ההנהלה 

החדשה במשרד החקלאות".
יאיר שמיר  השר  נגד  ביקורת  לך  יש 

והמנכ"ל רמי כהן?
רואים  לא  שאנחנו  יודעים  "כולנו   
לצרכים  דואגת  החדשה  ההנהלה  את 
בישראל.  החקלאות  של  האמיתיים 
למרות הביקורת הקשה שהיתה כלפי 
כתובת.  לפחות  היתה   - שמחון  שלום 

המקצוע  לאנשי  הנגישות  אפילו  היום 
במשרד החקלאות - נחסמה".

 חדד מוסיף ומדגיש: "בטקס החלפת 
השר   2013 במארס  ב-19  השרים 
שהוא  ועולם  עם  קבל  הודיע  שמיר 
כתובת לכל בעיה של כל חקלאי וכאדם 
אובייקטיבי שלא בא מהמגזר החקלאי 
אחרת,  או  כזו  תנועה  עם  מזוהה  ולא 
הוא יוכל להביא הישגים גדולים לחקלאי 
ולחקלאות. עברו עשרה חודשים מאז 
שאינו  כמעט  שמיר  והשר  ההצהרה 
ובמבחן התוצאה השר  פוגש חקלאים 

אינו יכול להתגאות בהישגים". 
והמנכ"ל כהן?

 "הראייה שלו על החקלאות בישראל 
שבא  שמי  רצוי  היה  כלל.  מובנת  לא 
לו  תהיה  החקלאות  משרד  את  לנהל 
הבנה בסיסית על החקלאים והוא יפעל 
בגולן  חדשות  נחלות  להקים  פיה.  על 
זה לא צורך מיידי של החקלאות. היה 
קיימים  חקלאיים  משקים  לחזק  רצוי 

בגליל ובנגב".
וחקלאות  חקלאי  את  יושיע  מי  אז 

ישראל?
המנכ"ל  או  שהשר  חשבנו  "בעבר   
אסור שתהיה להם אוריינטציה חקלאית. 
של  אוריינטציה  שבלי  מוכיח  הניסיון 
את  לנהל  ניתן  לא  המנכ"ל  או  השר 
החקלאות  לטובת  החקלאות  משרד 

בישראל".

תגובות
שמיר,  השר  של  התקשורת  יועץ 
לדברי  בתגובה  מסר  ליברמן,  אמנון  
ראויים  אינם  האיש  של  "דבריו  חדד: 

לתגובה". 
 יו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר 

צור מגיב על דברי חדד: 
אני מציע לחיים חדד לשאול את עצמו 
מה הוא תרם לחקלאות ולא להתעסק 
אם  עושה.  לא  או  עושה  שהוא  במה 
כל אחד יעשה את המקסימום לטובת 
החקלאות ולא יפעיל שיקולים זרים - 

מצבנו יהיה טוב יותר. 
חיים  דברי  על  וילן  אבשלום  תגובת   
הפכה  החקלאים  שהתאחדות  חדד 
להיות פתרון תעסוקתי למי שלא מצא 

תעסוקה אחרת:
 הבל ורעות רוח. בהתאחדות חקלאי 
ישראל עובדים חמישה אנשים בשכר.  
בשכר.  ארבעה  עבדו  שנה  חצי  לפני 
המאזנים  מאוזן,  צנוע,  התקציב 

מסודרים.

ישראל  חקלאי  "התאחדות 
העסקה  פתרון  להיות  הפכה 
לאנשים שלא מצאו תעסוקה 
מבחן  את  וכשבוחנים  אחרת 
התוצאה  לחקלאים,  התוצאה 

שואפת לאפס"
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נשים בחקלאות

סיגל כהן
ראש מטה נשיא התאחדות האיכרים

 מערכת "יבול שיא" מכריזה על שנת 
2014 כ"שנת האשה בחקלאות ישראל". 
במהלך השנה נחשוף את הפנים היפות 
של בנות המין הנשי, אלה הממוקמות 
במרכז העשייה החקלאית במדינה. אנו 
שבים וקוראים לכל מי שפעיל במילייה 
החקלאי להביא לידיעתנו על יפי האשה 
כהן  ב-סיגל  בחרנו  במגזר.  שפעילה 
בת 30, נשואה ואם לפעוט בן שנתיים, 

להיות הראשונה במדור החדש שלנו. 
סיגל, בבקשה.

הראשונה  שאני  מאד  לי  "מחמיא   
מקווה  אני  החקלאי.  בירחון  להיחשף 
שאני  הטובה  העבודה  בזכות  שזה 
עושה. נולדתי בבלארוס לפני 30 שנה 
ולאבי  גננת  שהיתה  טטיאנה  לאמי 
במשפחת  במקצועו  מהנדס  אנטולי 
לתעשיית  קשר  כל  לי  אין  סיקורסקי. 

הורי  לישראל.  8 עליתי  בת  המסוקים. 
התגרשו קודם לעלייתנו. בצבא שירתתי 
כרכזת כוח אדם במפקדת קצין צנחנים 
 20 בת  השירות  את  סיימתי  ראשי. 
בעבודה  לעבוד  בחרתי  סמל.  בדרגת 
תתפלאו,  השירות,  אחרי  מועדפת 
כל  שחר.  במושב  היה  זה  בחקלאות. 
התייצבתי  ב-6  בבוקר,  ב-5  קמתי  יום 
בדילול  ועבדתי  ורדים  של  בחממות 
השחורים  העלים  ובהוצאת  הפרחים 
ורדים  ואריזה של  למיון  וב-10 עברתי 

לשוק המקומי ולייצוא.
 בהמשך דרכי פניתי להרחיב השכלה. 
אני בעלת תואר ראשון במדעי המדינה 
באוניברסיטה הפתוחה וכרגע מסיימת 
במינהל עסקים)MBA(.אני  שני  תואר 
ואנגלית. עשיתי  דוברת עברית, רוסית 
את  שכחתי  אבל  צרפתית  יחידות   5

השפה.
נסיעות   התקבלתי לעבודה כסוכנת 
קבוצות  ארגנתי  נכנסת,  לתיירות 
והייתי בקשר עם סוכני נסיעות מחו"ל. 
התיירות עברה משבר ונאלצתי לעזוב. 
חיפשתי עבודה חדשה והיה מי שהמליץ 

עלי לעבודה בהתאחדות האיכרים. 
אני  האחרונות  השנים  בשלוש   
התאחדות  נשיא  מטה  ראש  משמשת 
האיכרים. נהנית מאד לעבוד עם אנשים 
דובי  עם  ובראשם  ומעלה  משכמם 
אמיתי, נשיא ההתאחדות. אני מרגישה 
משלוש  שנתיים  במשפחה.  כמו  שם 
השנים אני דוברת התאחדות האיכרים 
שהחשיפה  לכך  הבאתי  זה  ובתפקידי 
של ההתאחדות במדיה צמחה במאות 
בתפקיד  שהתחלתי  לאחר  אחוזים. 
עשיתי היכרות עם הנושאים החשובים 
הוא  בעבודתי  חשוב  חלק  לחקלאים. 
בידיעות  תקשורתית  חשיפה  ייזום 
שחשוב  החשובים  לנושאים  וכתבות 

לי לקדם כמו פערי התיווך. התייקרות 
מפער  בעיקר  נובעת  וירקות  פירות 
שאינם  גבוהים  כה  פערים  התיווך, 
סבירים באורח קיצוני בכל קנה מידה. 
על  ולהגן  לסייע  להשפיע,  חשוב  לכן 
רשתות  מפני  והצרכנים  החקלאים 

השיווק.
 למי שלא יודע אני נשואה ליניב כהן, 
לסער  ואמא  הייטק  בחברת  דירקטור 
בראשון  מתגוררים  אנחנו  שנתיים.  בן 

לציון.
אני  יופי.  מלכת  שאני  סבורה  איני   
אמנם מתנשאת לגובה של 1.78 מטר 
היופי  את  דוגמנית.  הייתי  לא  גם  אבל 

שלי אני שומרת לעצמי".

שמעון וילנאי



• מנוע 4 
צילינדרים 

מתוצרת 
YANMAR יפן, 

הידוע בביצועיו 
המעולים, 

עכשיו בהישג 
ידך. חסכוני 

בתצרוכת 
הסולר, ובאורך 

חייו הארוכים.

מלגזות שדה

מבית   מהוות

את הפיתרון האידיאלי לשינוע 

הסחורה מן השטח החוצה

• נעילת דיפרנציאל אוטומטית המאפשרת כוח 
גרירה מוחלט בתנאי שטח ובתפעול על גבי 

משטחים משובשים. תא המפעיל מונח על בולמי 
זעזועים ומספק חווית נהיגה ותפעול נוחים במיוחד.

• בסיס הגלגלים הקצר מאפשר 
רדיוס פניה קטן ומדוייק לתמרון 

באזורי עבודה צפופים או מוגבלים.

• מרווח גחון גבוה, ניידות ויציבות על קרקע משובשת 
עם או בלי מטען, ציר היגוי מופרד מאפשר לכל גלגל 

לעבור מכשולים בנפרד תוך שמירה על פילוס המלגזה 
והמטען, הינע צף יחד עם צמיגי היגוי, מקנים כוח 

גרירה ויציבות מעולים.
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השקיה נבונה
פתרון חכם של סינג'נטה להפחתת צריכת המים של מגדלי התירס בארה"ב 

בכ-25%

אבי אובליגנהרץ

ושוב  שוב  שברו  התירס  תעריפי 
שיאים אשתקד. השרב הכבד והבצורת 
החמורה ביותר ב-50 השנים האחרונות 
שפקדו את חגורת התירס האמריקנית 
האחראית לכ-40% מהיבול העולמי, בד 
בבד עם הביקוש הגובר לתירס לייצור 
הקפיץ  חיים,  בעלי  ולהאכלת  אתנול 
את מחיר הירק/פרי הפופולארי לשיא 
של כל הזמנים: 8 דולר לבושל)=ל-25 
ק"ג(. העלייה בתעריפי התירס הביאה 
עמה גל של התייקרויות במחירי המזון 

בכלל ובמחירי הבשר בפרט.
של  החרפתה  הגואים,  המזון  מחירי 
והגידול  הגלובלית  הרעב  מצוקת 
העולם,  אוכלוסיית  של  הטבעי  בריבוי 
ראשי  בקרב  רבה  דאגה  מעוררים 
תעשיית המזון והחקלאות. על פי נתוני 
כדי  האו"ם,  של  העולמי  המזון  כנס 
לעמוד בקצב גידול האוכלוסין, יצטרך 
העולם לייצר ב-50 השנים הבאות יותר 
 10,000 במשך  בו  שיוצר  מכפי  מזון 
בכך  די  לא  אם  האחרונות.  השנים 
וכמות  וגדל  הולך  העיור  שקצב  הרי 
השטחים החקלאיים והידיים העובדות 

בחקלאות, הולכת ופוחתת.
המציאות החדשה והמדאיגה היוותה 
האגרו- חברת  סינג'נטה,  עבור  זרז 
כימיה הגדולה בעולם, לפיתוח תוכנית 
אסטרטגית למלחמה במשבר התירס 
בראשית  בכלל.  העולמי  וברעב 
הזרעים  ענקית  שינתה   2011 שנת 
שלה  האסטרטגיה  את  הבינלאומית 
ומייצרת  המפתחת  מחברה  והפכה 
לסוג  בהתאם  ייעודיים  מדף  מוצרי 
פתרונות  חבילת  לספקית  הגידול, 
והעגבניות  התירס  למגדלי  המסייעת 
מגדלי  בברזיל,  סויה  מגדלי  בארה"ב, 
וכדומה. החבילה הקרויה  חיטה בהודו 
 ,)The Good Growth Plan )GGP
וטכנולוגיות  מוצרים  על  מושתתת 
קרקעות  השבחת  התפוקה,  לשיפור 
ושמירה  טכנולוגית  הכשרה  חקלאיות, 

העמלים  ובריאות  בעבודה  ביטחון  על 
יעילה  עבודה  במילים אחרות,  בשטח. 
יותר, שתאפשר להגדיל תפוקה מבלי 
להשתמש ביותר שטח אדמה, במים או 

בתשומות. 
עבורם  גידולים אסטרטגיים  "הגדרנו 
בודד  מוצר  רק  לא  מפתחים  אנחנו 
כמו חומר הדברה אלא מגוון רחב של 
פתרונות שנועדו למקסם את הגידולים 
של החקלאים הנמנים על חוג לקוחותינו. 
זה הצריך מאתנו התבוננות רחבה יותר 
בבעיות ובצרכים של המגדל הבודד או 
קבוצת מגדלים, ומתן מענה אופטימלי 
גידול  את  למשל  כשבוחנים  בהתאם. 
להסתכל  צריך  בערבה,  הפלפלים 
הדבר  שאינו  גורם  המים,  מליחות  על 
בתור  בעבר  הסתכלנו  עליו  העיקרי 
וחומרי הדברה", מסביר  זרעים  חברת 
עקות  מחלקת  מנהל  חביון,  פלג 
של  האם  חברת  בסינג'נטה,  אביוטיות 

זרעים גדרה. 
חטוף  מולדת  לביקור  שהגיע  חביון 
החממה  של  אגריווסט   כנס  לרגל 
הטכנולוגית טרנדליינס אגטק )מופת(, 

העולמי  במטה  עימו  שיושב  והצוות 
של סינג'נטה בבזל, שווייץ, זכו בפרס 
החדשנות של החברה לשנת 2012, בגין 
בהשקיית  במים  חסכון  שיטת  פיתוח 
חוות תירס. חביון מסביר כי כיום ארה"ב 
היא מגדלת התירס הגדולה בעולם עם 
329 אלף טונות לעומת 195 אלף בסין 
ו-68 אלף בברזיל. ראוי לציין כי כל 27 
מדינות האיחוד האירופי גידלו ביחד 65 

אלף טונות ב-2011.
בשנים  שנרשם  המשקעים  מיעוט 
האחרונות במדינות כמו איובה, אילינוי, 
מיזורי, אינדיאנה ושאר מדינות המערב 
קפדני.  מים  למשטר  הוביל  התיכון, 
עצמם  את  להתאים  נאלצו  המגדלים 
בין  שהתבטאה  החדשה  למציאות 
באיכות  משמעותית  בפגיעה  השאר 
ירידה  תהום,  ממי  הנשאבים  המים 
צריכת  את  המגדילה  המים  בעומק 
האנרגיה ומייקרת את עלויות השאיבה, 
המים  במכסות  חד  קיצוץ  וכמובן 
יוכלו  שהחקלאים  מנת  על  שלהם. 
בעבר  כמו  יבולים  להפיק  להמשיך 
יותר, השיקה סינג'נטה  גדולים  ואפילו 
אשתקד פתרון להפחתת צריכת המים 

בכ-25%.
ואשר   Water Plus שנקרא  הפתרון 
מיושם כיום בקנזס, נברסקה וקולורדו, 
הוא בעצם ארגז כלים הכולל זני תירס 
 )Water Optimized( בצורת  נוגדי 
ספציפי;  גיאוגרפי  לאזור  המתאימים 
לקטילת  הדברה  וחומרי  כימיקלים 
עם  מתחרים  שלמעשה  העשבים 
מזינים;  וחומרים  המים  על  הצמח 
של  הפיזיולוגיה  לשינוי  טכנולוגיות 
להעמקת  היתר  בין  הדואגים  הצמח 
הפוטוסינתזה  שדרוג  הצמח,  שורשי 
המים  ותעבורת  עמידתו  שיפור  שלו, 
שפיתחנו  "הטכנולוגיה  הצמח.  בתוך 
חזק  יותר,  לעמיד  הצמח  את  הופכת 
מקסימלי  יבול  ובעל  יותר  יעיל  יותר, 
משקעים,  ומיעוט  בצורת  בתנאי 

פלג חביון, מנהל מח' עקות אביוטיות בסינג'נטה

>>>
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של  הרווחיות  את  למקסם  במטרה 
יכול  שהחיסכון  גם  מה  החקלאי. 
לשדה  מים  להעביר  לחקלאי  לאפשר 
פחות מוצלח ועל ידי כך לשדרג אותו. 
משתנה  בעצם  המוסף  שהערך  כך 

מלקוח ללקוח".
בצד  הטכנולוגיים  לרכיבים  בנוסף 
סינג'נטה  פיתחה  הכימי,  ובצד  הגנטי 
בשיתוף  חדשנית  השקיה  מערכת 
לינדזי,  ההשקיה  ענקית  עם  פעולה 
ומקטינה  ממוקדת  להשקיה  הדואגת 
ומערכת  הפחת;  את  משמעותית 
המאפשרת   Field Net בשם  בקרה 
ניטור מלא ותזמון של השקיית הצמח 
הותקנו  כך  לשם  לצרכיו.  בהתאם 
חיישנים בקרקע באזור הגידול, ובנוסף 
נעשה שימוש בתצלומי אוויר כדי לקבל 
בשדה,  המתרחש  על  מלאה  תמונה 
ואלו טיפולים יש לבצע כדי לשפר את 

היבולים.
יכולה  החדשנית  ההוליסטית  הגישה 
לגידולים  גם  להתאים  חביון  לדברי 
במידה  נוספים  גידול  ולאזורי  אחרים 
הנדרשות.  ההתאמות  ותבוצענה 
בארה"ב,  שנחלה  ההצלחה  בעקבות 
מיזם  סינג'נטה  אלה  בימים  מבצעת 
דומה באיטליה המבוסס על מערכות 
לתנאים  הותאם  ואשר  מקומיות 
התיכון.  הים  אגן  של  הגיאוגרפיים 
מן הסתם  ובשווייץ  "בצורת באפריקה 
קודם  להגדיר  חייבים  ולכן  דומות  אינן 
כל את הבעיות הניצבות בפני המגדלים 
יהיה כדאי  הולם שכמובן  ולתת מענה 
כלכלית ופשוט לתפעול. זאת בהחלט 
כיום".  הולכת  המגמה שאליה החברה 

חדשנות בהגדלת יבולים
עדיין  מיושמת  אינה   Water Plus טכנולוגיית 
הינו  לה  קרוב  שהכי  הכולל  והפתרון  בישראל, 
GroNTec. מדובר במיזם המלווה את המגדל בזמן 
בצורה  הגידול  וניהול  היבול  בהגדלת  ומסייע  אמת 
כ-130  חלק  בו  ונוטלים  ובדוקה  מדודה  מיטבית, 

מגדלי פלפל מהערבה. 
חלקת המגדל מנוטרת באופן רציף באמצעות צוות 
מדדים  לזהות  במטרה  מתקדמים  וחיישנים  טכני 
חיוניים להתפתחות היבול כגון: תנאי האקלים, רמת 
במדדי  הקרקע  ניטור  וקרינה;  טמפרטורה  הלחות, 
ואף  וטמפרטורה;  קרקע  רטיבות  מליחות,  הזנה, 
את קצב התפתחות הצמח באמצעות מדידות קצב 
המידע  הצמח.  של  ווגטציה  פירות  צבירת  גדילה, 
הנאסף מתנקז לאתר אינטרנט ייעודי כך שכל מגדל 

רגע  בכל  בנתוני החלקה האישית שלו  לצפות  יכול 
נתון. בנוסף, מדי שבוע מגיע לחלקה אגרונום מלווה 
ניתוח  בסיס  על  השדה  את  להוביל  למגדל  מסייע 

הנתונים שנאספו מהחלקה. 
"השירות החדשני שפיתחנו רץ בהצלחה כשנתיים 
ונועד בין השאר להקטין את השימוש בדשנים מצד 
אחד ומצד שני, להגדיל את היבולים", אומר ג'וש פלג, 
ישראל.  בסינג'נטה  לקוחות  שיווק  מחלקת  מנהל 
"הפתרון עוזר ללקוחות שלנו לקבל את ההחלטות 
מהידע  נהנים  שהם  תוך  ביותר,  הנכונות  הכלכליות 
הרחב שנצבר על ידי מגדלים אחרים ומידע המגיע 
באמצעות מחקרים מכווני יבול. השיטה הזאת גרמה 
שעברה  ובשנה  בערבה  מהפכה  למיני  ספק  ללא 

ראינו גידול ממוצע של כ-20% ביבולים".

של  ההוליסטי  ליישום  נוספת  דוגמא 
סינג'נטה הינו GroNTec )ר' מסגרת(, 
כיום  המבוצע  היבולים  להגדלת  מיזם 

בערבה.
הטכנולוגית,  להתפתחות  במקביל 
דרך  קפיצת  עשו  החקלאים  גם 
ושימוש  לידע  הקשור  בכל  מרשימה 
למקסום  מתקדמות  בטכנולוגיות 
רווחיהם. "החקלאי כיום שואף להגדיל 
את  ולהקטין  וההכנסות  היבולים  את 
אינו  והוא  היות  והנזקים.  הסיכונים 
בשטחים  נתון  רגע  בכל  להיות  יכול 
בחוות  כשמדובר  לא  במיוחד  שלו, 
את  לקבל  עליו  בארה"ב,  העצומות 
מהשטח  שזורם  הרב  המידע  כל 
שלו.  לסמארטפון  או  המחשב  לצג 
ובמהירות  בקלות  לזרום  צריך  המידע 
והבקרים  מהחיישנים  מהטרקטור, 
האוויר,  מתצלומי  בקרקע,  שמותקנים 

המידע,  ספקי  ומשאר  מהאגרונומים 
מצב  בהערכת  לו  ולסייע  המגדל  אל 

וקבלת ההחלטות. 
"התפקיד שלנו הוא להקנות לחקלאי 
הסיכונים  את  ולמזער  ביטחון  תחושת 
שעליו לקחת בכל הקשור לשדה שלו, 
שעשויים  הגורמים  כל  של  ניתוח  תוך 
הרווחת  הגישה  היבול.  על  להשפיע 
אך   - שמרניים  הם  שחקלאים  היא 
סיכונים  מנהלים  הם  כי   - נכון  לא  זה 
האדם.  בני  מרוב  גדולים  יותר  הרבה 
היינו עוזרים להם לנהל את  אם פעם 
הגידול הרי שהיום אנחנו עוזרים להם 
בניהול כלכלי של הגידול, ונותנים להם 
לעשות  כדי  המתאימים  הכלים  את 
אופטימיזציה לגידולים שלהם במיוחד 
האקלימיות  בבעיות  ההחרפה  לאור 

בעולמנו".

ג'וש פלג מנהל שיווק לקוחות





ינואר 2014 56

הסופה
היקפים; נזקים; פיצויים; תמיכה

אנו מביאים מקבץ ידיעות בנושא ממקורות שונים.                           
ייתכנו נתונים שונים בין ידיעה אחת לשניה

החקלאים צפויים לקבל 
פיצויים של 100 מיליון 

שקל 
 

הצמחים  ומועצת  החקלאות  משרד 
נזקי  מפני  הביטוח  בזכות  כי  מודיעים 
טבע שעשתה מועצת הצמחים נמנעו 

מקרי קריסה של חקלאים רבים. 
אלון,  צבי  המועצה  מנכ"ל  להערכת 
מהביטוח  לקבל  צפויים  החקלאים 
פיצויים בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח.
מהשמאות שנערכת בימים אלה עולה 
הירקות,   בשטחי  הם  הנזקים  שעיקר 
רשת  בבתי  והן  פתוחים  בשטחים  הן 
הירקות  שטחי  היקף  צמיחה.  ובתי 
דונם,  כ-400,000  הוא  המבוטחים 
ובתי  רשת  בתי  דונם  כ-80,000  מהם 

צמיחה. 
בימים אלה נציגי הקרן עוברים בין כל 
נזקים  אישרו  וכבר  שנפגעו  החלקות 

רבים.
יש לציין כי במטעי ההדרים שמבוטחים 
קרוב  והיקפם  המועצה,   ע"י  הם  גם 
היו פגיעות מברד  דונם,   ל- 200,000 
שמאויות  נערכות  שלגביהם  בעיקר,  
יש  המרכז  שבאזור  נציין  אלה.  בימים 
נזקים  שספגו   קליפים  מטעי  מספר 

רציניים.
נרשמה  וברד  מקור  הקלה  הפגיעה 
בננות   אבוקדו,  כמו  בגידולים  בעיקר 
מבוטחים  ככולם  רובם   – ופסיפלורה 
והמגדלים,  הצמחים  מועצת  ע"י 

והיקפם כ-100,000 דונם.
הענפים  כלל  של  השנתית  הפרמיה 
)פירות,  הצמחים  מועצת  שבמסגרת 
 20 לכ-  מגיעה  והדרים(  ירקות 

מלש"ח.

ח"כ כלפה פועל למצוא 
פתרונות לחקלאים 

שניזוקו במהלך הסופה: 
"הנזקים הם חסרי 

תקדים ומחייבים טיפול 
והתייחסות מיוחדת של 

הממשלה"
בכנסת  החקלאי  הלובי  ראש  יושב 
מול  מגעים  מנהל  כלפה  זבולון  ח"כ 
משרד האוצר ורשות המיסים במטרה 
לפצות חקלאים רבים שניזוקו במהלך 

ימי הסופה.
מיוחד  דיון  כלפה  ח"כ  יזם  לאחרונה 
פי  על  כי  דווח  שם  הכספים  בוועדת 
נפגעה  בארץ  החקלאות   - ההערכות 
בהיקף של 150 מיליון שקלים. הפגיעה 
המרכזית  הייתה בגידולי ירקות בדרום 
אבוקדו  מטעי  נפגעו  בנוסף  ובמרכז. 
לולים  קרסו  ובצפון  מהברד  ופרדסים 

בגלל השלג הכבד. 
על פי ההערכות, רוב היבול החקלאי 
 50 מבוטח אך נזק כבד המוערך בכ- 
מיליון שקלים, נגרם למבנים החקלאים 
, לבתי צמיחה, ללולים ולחממות שאינם 

מבוטחים. 
שספגו  "הנזקים  כלפה:  זבולון  ח"כ 
הם  האחרונה  בסערה  חקלאים 
טיפול  ומחייבים  תקדים  חסרי  נזקים 
הממשלה.  של  מיוחדת  והתייחסות 
כאשר  שעבר  בשבוע  בכך  התחלתי 
בוועדת  בנושא  מיוחד  דיון  יזמתי 
בקרוב  שנגיע  מאמין  אני  הכספים. 
מענה  שיתנו  מעשיים  לפתרונות 

לאוכלוסייה החקלאית ביהודה ושומרון 
ובכלל במדינה. 

המועצות  ראשי  לפניית  בהתייחסו 
ביו"ש לשר החקלאות בדרישה להכיר 
מוכה  כ"אזור  ושומרון  יהודה  באזור 
"הכרזה  כלפה:  ח"כ  אמר  טבע"  אסון 
שלה  והקריטריונים  מסובכת  היא  כזו 
אם  גדול  בספק  אני  מורכבים.  מאוד 
בדקתי  לבקשה.  ייענה  החקלאות  שר 
הסופה  לאחר  מיד  בעצמי  העניין  את 
כמעט  הוא  הזה  הדבר  כי  לי  והתברר 
להתמקד  מציע  אני  אפשרי.  בלתי 
מציאת  שהיא  החשובה  במשימה 

פתרונות לחקלאים שניזוקו".
לצד המשך השיח עם האוצר ורשות 
החקלאות,  משרד  עם  ביחד  המיסים 
לחקלאים  כלפה  הכנסת  חבר  קורא 
דבר  "שום  רכושם:  את  לבטח  לדאוג 
מלהיות  החקלאים  את  פוטר  לא 
טבע  לנזקי  הקרן  במסגרת  מבוטחים 
אחת  כאן  קורים  טבע  שאסונות  כיוון 

לכמה שנים".

הסופה שכופפה את 
הבננות

 – לציבור  קוראים  הבננות  מגדלי 
הסתכלו מתחת לקליפה

יבול הבננות שמגיע לרשתות השיווק 
דצמבר.  תחילת  של  בסערה  נפגע 
יוצאים  הצמחים  ומועצת  המגדלים 
הבננות  וקוראים:  הסברה  במסע 
הקליפה  על  הקור  פגמי  טעימות, 
בלבד; הנזק לענף הבננות בלבד נאמד 

בכ-50 מיליון שקל
ענף הפירות במועצת הצמחים מודיע 
את  שפקדה  הגדולה  הסופה  עקב  כי 

>>>
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קרה  ועמה  דצמבר  בתחילת  ישראל 
של מספר ימים, נפגע למעלה מ-50% 
אלה  בימים  שמגיע  הבננות  מיבול 
לרשתות השיווק. מן הסופה נפגעו כל 
מטעי הבננות בארץ, מהגליל המערבי, 
הכרמל.  חוף  ועד  הירדן  עמק  דרך 
דונם  אלף  כ-25  מגדלים  בישראל 
שמוערך  הכספי  הנזק  כאשר  בננות, 
בעקבות סופת דצמבר עומד על כ-50 

מיליון שקל.
מועצת  בשיתוף  הבננות,  מגדלי 
הסברה  במסע  יוצאים  הצמחים, 
לציבור  וקוראים  השיווק  ברשתות 
לסייע לחקלאים ולהמשיך לרכוש את 
הבננות, כיוון שפגעי הקור מופיעים על 
הקליפה ועשויים להרתיע את הקונים. 

אך הבננות עצמן – טעימות כתמיד. 
עופר  הבננות,  שולחן  יו"ר  לדברי 
על  השחורות  "הנקודות  אריאל, 
הקליפה הן סימן חיצוני בלבד שנגרם 
לו  ואין  הסופה,  בזמן  הקיצוני  מהקור 
כל השפעה על הטעם הנפלא כתמיד 

של הבננות".

משרד החקלאות 
ומועצת הצמחים 

נערכים לסייע למגדלי 
הירקות שחממותיהם 

קרסו
דצמבר  חודש  אמצע  של  בסערה 
הירקות  למגדלי  כבדים  נזקים  נגרמו 
נזק  נגרם  ובעיקר  הארץ,  רחבי  בכל 
כבד ל-120 דונם מבנים, חממות ובתי 

רשת, שקרסו כליל.
כל  את  מבטחת  הצמחים  מועצת 
אוטומטית  בישראל  הירקות  מגדלי 
אך  לגידולים,  נזקים  המכסה  בביטוח 
ביטוח  הוא  המבנים  ביטוח  זאת,  עם 
רשות, ולכן רבים מהחקלאים לא ביטחו 

וכך נותרו עם חממות ועונה שקרסו.
החקלאים  של  הקשיים  לאור 
מגדלי  ארגון  מזכיר  פנה  להשתקם, 
משרד  למנכ"ל  יפרח,  מאיר  ירקות, 
מועצת  ולמנכ"ל  כהן,  רמי  החקלאות, 
לבצע  בבקשה  אלון,  צבי  הצמחים, 
את  להחזיר  כדי  משותפת  פעילות 

המגדלים למעגל הייצור.
החקלאות  ומשרד  נענתה,  הבקשה 
לסייע  נערכים  הצמחים  ומועצת 
לחקלאים לשיקום המבנים, שנזקיהם 

מוערכים בכ-5 מיליוני ש"ח.
לימדה  "הסערה  יפרח,  מאיר  לדברי 
החובה  ביטוח  חיוני  כמה  עד  אותנו 

של מועצת הצמחים לגידולים, אחרת 
לחשוב  יכולים  היו  לא  רבים  משקים 
על התאוששות". "כולי תקווה", הוסיף 
המשרד  של  "שהפעילות  יפרח, 
המבנים,  בנזקי  גם  לסייע  והמועצה, 
שנפגעו  הירקות  למגדלי  תאפשר 
לפעילות  בהקדם  לחזור  מהסערה 

שוטפת".

יבולי תפוחי האדמה 
בנגב המערבי יהיו 
נמוכים בשל נזקי 

הסופה הגדולה
בשנתיים האחרונות נפגע אזור הנגב 
אקלימיים  אירועים  משני  המערבי 
משמעותיים  לנזקים  שגרמו  קשים 
בחקלאות. באירוע האחרון של אמצע 
דצמבר 2013 נפגע יבול תפוחי האדמה 
של  בשיעור  נמוך  להיות  צפוי  והוא 
30%-20% בהשוואה לשנים הקודמות, 
וזאת בנוסף לנזקים משמעותיים בגזר 
ובצנונית, כך עולה מהסיכומים שנערכו 
בקיבוצי יח"מ )ישובי חבל מעון שבנגב 

המערבי(.
של  סחף  מברד,  נגרמו  הנזקים 
צעירים  ושתילים  זרעים  עם  קרקע 
בשל  בטמפרטורות.  החדה  והירידה 
מחדש  לזרוע  ניתן  לא  הסופה  עיתוי 
העונה  וכך  שנפגעו  השטחים  את 
ירדה לטמיון בשטחים אלו. בסך הכל 
בקיבוצי  דונם   3,000 כ  בסופה  נפגעו 
חבל מעון – חלקם באופן מלא וחלקם 

באופן חלקי. 
דרור תנורי, מנכ"ל מפעלי חבל מעון, 
מסר שכל הקיבוצים מבוטחים ויקבלו 
פיצוי ברמה כזו או אחרת, אולם הירידה 
גדול  קושי  מייצרת  ביבול  הכוללת 
העלויות  בהיבט  האזוריים  למפעלים 
ואל מול לקוחות שיש מולם הסכמים. 
לצמצם  פועלים  האזוריים  המפעלים 
את הנזק השיווקי ולעמוד בהתחייבויות 

במסגרת המגבלות. 
תפוחי  מגדלי  הם  מעון  חבל  קיבוצי 
ומייצאים  בישראל  הגדולים  האדמה 
האדמה  תפוחי  ולרוסיה.  לאירופה 
משווקים  הגבוהה  האיכות  ברמת 

בישראל תחת המותג "דוד משה". 
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ד"ר עליזה ורדי ז"ל - משביחת ההדרים 
המפורסמת ביותר בעולם - הלכה לעולמה

טל עמית

ראשו  מרכין  בישראל  ההדרים  ענף 
עליזה  ד"ר  של  פטירתה  עם  בצער, 

ורדי ז"ל.
ד"ר ורדי, ילידת 1935, החלה עבודתה 
במנהל המחקר החקלאי בשנת 1972. 
יציאתה  ועד  עבודתה  החל מראשית 
ד"ר  עסקה   ,  2004 בשנת  לגמלאות, 
חדשים;  הדרים  זני  בטיפוח  ורדי 
פנחס  פרופ'  עם  בשיתוף  בתחילה 
 90 ה-  שנות  ומתחילת  שפיגל-רואי, 

כמנהלת ההשבחה בתחום ההדרים.
ענף  היה   2000  –  1980 בשנים 
התמוטטות  סף  על  בארץ  ההדרים 
כללית כתוצאה מהרכב הזנים המיושן 
שלו, חוסר רווחיות ותחרות קשה מצד 

יצרניות הדרים אחרות בעולם.
ביחד עם ראשי מנהל המחקר באותה 
וד"ר  ז"ל  ועדיה  יואש  פרופ'  תקופה, 
עודד ראובני ז"ל, ובמימון מאסיבי של 
בשנת  לדרך  יצא  ההדרים,  מועצת 
לייצר  שמטרתו  ענק  מיזם   1990
שיקנו  ואיכותיים  ייחודיים  הדרים  זני 
למגדלים הישראליים יתרונות שיווקיים 

על פני המתחרים.
במשך תקופה קצרה יחסית, היטיבה 
לזנים  נכונים  הורים  לבחור  ורדי  ד"ר 
תומכות  פעולות  שילבה  העתידיים, 
היוביניליות  לשבירת  כיפופים  כגון 
בזנים הצעירים, כדי להכניסם מוקדם 
שנראו  זנים  והקרינה  לפוריות,  יותר 
את  בהם  להפחית  מנת  על  מבטיחים 

מספר הזרעים.
והמסור,  המצומצם  וצוותה  עליזה 

ויוסי,  שכלל את חנה, אהובה, אברהם 
חדשים  צאצאים   5,000  – כ  ייצרה 
זה,  אדיר  ייצור  לצד  כאשר  שנה,  בכל 
הצאצאים  את  לברור  שנה  כל  צריך 

המבטיחים, להמשך העבודה.
בענף  חדשה  רוח  הפיחה  עליזה 
החדשים  הזנים  בישראל.  ההדרים 
"מנוע  את  היום  עד  מהווים  שפיתחה 

הצמיחה" של הענף !
ומגוון.  עצום  שפיתחה  הזנים  מגוון 
כל  את  מלמנות  היריעה  תקצר 
"עידית"  "אור",  "אורה",   : שמותיהם 
"ראשון"  ו"אודם",  "אדמוני"  ו"יפית", 
וזו  "נקטר"....  "וינולה",  "מור",  ו"קדם", 

כאמור רק רשימה חלקית !
בישראל  ההדרים  מענף  שליש  מעל 
)המונה כיום 192 אלף דונם (, כולל את 
הזן  ובראשם  פיתחה,  שעליזה  הזנים 
"אור", המשתרע על פני 50 אלף דונם 

ונחשב כמנדרינה הטובה בעולם !
תרומתה,  של  הכלכלי  הפוטנציאל   
שקל  ממיליארד  למעלה  על  עומד 
הישראליים,  ההדרים  למגדלי  בשנה 
מלש"ח   2 כ  של  קטן"  "כסף  ועוד 
המוצרים  עבור  למדינה  כתמלוגים 

הפטנטיים שפיתחה .
עליזה הייתה אישה מופלאה ונפלאה, 
שתענוג היה לעבוד עימה. גם בעשור 
בעניינים  הייתה  כגימלאית,  האחרון, 
בעצה  לעזור  )לשמחתנו(  ושמחה 

ובניסיונה הרב.
מובילה  כחוקרת  נחשבה  עליזה 
בתחומה בעולם. מטפחי הדרים מסין, 

דרום  ספרד,  איטליה,  ארה"ב,  יפן, 
כיבדו  אותה,  העריצו  ועוד,  אפריקה 
למרות  בהצלחותיה,  בה  וקינאו  אותה 
שהיא תמיד הצטנעה, הן בעבודתה והן 

בהליכותיה.
שהייתה  ורדי  עליזה  ד"ר  מבחינתנו, 
לגדול  זכתה  ישראל,  לפרס  ראויה 
הדונם  אלפי  "עשרות   – בפרסים 
לכבודה,  הנטועים  ישראל  הדרי  של 
לחקלאות  ותרומתה  עבודתה  על 

הישראלית".
פרסי  בשני  עליזה  את  כבדנו  בחייה 

הוקרה:
ענף  מטעם  מצטיינת"  "חוקרת 

ההדרים – מועצת הצמחים. 
דרך"  פורצת  ל"חקלאות  קנט  אות   

בשנת 2011.
היה  ראוי  עליזה  של  לכתה  עם 
שמנהל המחקר ימצא לנכון לבטא את 
תרומתה ופעילותה לחקלאות ישראל. 
אנו רואים את עצמנו שותפים ומחויבים 

לכך בכל ליבנו.

ובשקט,  בשלום  לכי   - יקרה  עליזה 
בפעילותינו  אנו  חייך.  כל  כפי שעשית 
נהייה   , לנו  הנהדרים שהורשת  והזנים 
לך הזיכרון הטוב ביותר. הפרדסן עפרוני 
באשכולות  קברך  את  קישט  אפילו 

יפהפיים שילוו אותך בדרכך .

טל עמית וכל חברייך 
ומוקירייך בענף ההדרים

מערכת "יבול שיא" מביעה את השתתפותה בצער 
המשפחה ובצערו של ענף ההדרים כולו, עם לכתה 
תרומה  שתרמה  והגדולה  הדגולה  החוקרת  של 
לחקלאות  וסגולית  ייחודית  כלכלית,  מקצועית, 

ישראל.
להדרים  כמנהל המחלקה  בעבר,  הזכות  לי  היתה 
עליזה  את  להכיר  המדריכים,  חבריי  ולכל  בשה"ם 

ולעמוד מקרוב על עבודתה.
את  לפועל  להוציא  היינו  אמונים  המדריכים  אנו 

פרי עבודתה - לבחון, להתאים, להפיץ ולמסחר את 
ומפרדסי  האולפנה  מבית  ידיה  תחת  שיצאו  הזנים 
ההשבחה בוולקני - ומכאן ראוי לציון שיתוף הפעולה 
מתוך  לבינה  בינינו  שנרקם  מאד  והמיוחד  הפורה 

כבוד אישי והערכה מקצועית הדדיים.
ובד בבד מסתכלים  אנו אבלים על לכתה מעמנו, 
הבא  לדור  שהותירה  המורשת  על  קדימה  בגאווה 

להמשיך את פועלה המבורך.
יצחק בר-זכאי
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היכן הם היום?

שמחה אסף
לשעבר יו"ר המרכז החקלאי

שמעון וילנאי

קרקעות חקלאיות רבות של חקלאים 
יהודים שעברו זה מכבר לידיים ערביות. 
כי השחיטה  יותר כספים,  יש  לערבים 
שחיטה  ידם,  על  לעיתים  נעשית 
שחורה, והכל מפני שאין סדר ואין דין 

ואין דיין".
שהתכנון  לכולנו  מזכיר  שמחה 
החקלאי נקבע עוד בימי שר החקלאות 
משה  ישראל  מדינת  של  השביעי 
אגף  ראש  ידי  דיין)1959-1964(ועל 
התכנון במשרדו גד יעקובי. "אז משרד 
לפי  ייצור  מכסות  קבע  החקלאות 
המדינה  לצערי  מזון.  צריכת  של  מדד 
סבסוד  את  מסוים  בשלב  הפסיקה 

החקלאות וחקלאים הפסידו בגדול".
הסבסוד  החזרת  בעד  אתה 

לחקלאות?
בלי  ממשלתי.  סבסוד  להיות  "חייב 
כל ספק. ארצות הברית מסבסדת את 
החקלאות שלה ושומרת על החקלאים 
המדינה  לך,  אומר  אני  משמר.  מכל 
עוד תשלם ביוקר על ביטול הסבסוד. 
עבודה  מקומות  לייצר  ההשקעות  כל 
הכשירו  לטמיון.  יירדו  בהתיישבות 

שמחה אסף חתום על היוזמה לחוקק 
שעד  חוק  החקלאות,  יסוד  חוק  את 
עצם היום הזה לא נחקק. אם היה חוק 
כזה - מעמדם של חקלאי ישראל היה 
קבעה  החוק  "טיוטת  בתכלית.  שונה 
את חובת החקלאים לייצר מזון וחובת 
ואמצעים  קרקע  להחכיר  המדינה 
אסף,  שמחה  לנו  אומר  מזון"  לייצור 
בכור הבנים במושב כפר יהושע, שעלה 
יסוד  "חוק  87 שנה.  על הקרקע לפני 
חקלאות קיים ופועל במדינות האיחוד 

האירופי ובארצות הברית".
החקלאי  המרכז  ראש  אסף,  שמחה 
השמונים  בשנות  שנה,   12 לאורך 
והתשעים של המאה העשרים, התכוון 
החקלאי  המרכז  עמדת  את  להציג 
בעניין החוק, בפני שר המשפטים דוד 
התקיימה  לכך  שנקבע  במועד  ליבאי. 
יצחק  הממשלה  ראש  של  הלווייתו 
רבין ז"ל, לפני 19 שנה. "עמדתנו היתה 
יהיה  ניתן  שלא  חוק  לחוקק  שחייבים 
ליבאי  השר  עם  כשנפגשתי  לשנותו. 
ברחבי  הסוגיה.  את  היטב  לו  הבהרתי 
את  עוזבים  רבים  חקלאים  המדינה 
החוק  הבית.  את  עוזבים  ולא  המשק 
תוצרת  של  מתחרה  יבוא  מונע  היה 
במחיר  בקר  מביאים  היום  חקלאית. 
שאין כדאיות כלכלית לגדל בקר בארץ. 
וממקומות  מאוסטרליה  צאן  מביאים 
יכולים  אחרים כשחקלאי ישראל אינם 
להתחרות מול המחירים מיבוא. הוצאות 
של  מחירו  על  עולות  בארץ  הייצור 
הבשר המיובא. משרד החקלאות אינו 
מעוניינת  המדינה  יבוא מתחרה.  מונע 
במזון זול מיבוא יותר מאשר ייצור מזון 
שכשהמחירים  הוא  שיהיה  מה  בארץ. 
בחו"ל יתייקרו בארץ כבר לא יישארו מי 

שיגדלו כאן בקר או צאן".
אסף קובל על המדיניות הממשלתית 
- הקרקע  "מי שמעבד קרקע  וקובע: 
היא שלו. חקלאים לא מעטים מחכירים 
קרקע לזרים כי אין להם די כסף לגדל 
יש  שלהם.  הקרקע  על  חיים  בעלי 

שדות גידול, פיתחו רשתות מים והכל 
בוודאות  יודע  אני  זרות.  לידיים  הולך 
שיש במדינה מאגרי מים מלאים כי לא 
אינם  פשוט  המחירים  להשקות.  שווה 

מכסים את הוצאות הייצור".
עצם  שעד  לנו  מגלה  אסף  שמחה 
היום הזה לא הגיע לכלל סיום רישום 
על  החקלאיות  והמשבצות  הקרקעות 
הושלם  לא  היום  עד  הישובים.  שם 
הרישום בספרי האחוזה-טאבו. מועצת 
מקרקעי ישראל היתה מורכבת בשעתו 
ומחצית  ממשלה  נציגי  ממחצית 
קרקע  של  נושא  כל  הקיימת.  מהקרן 
עובר למועצת מקרקעי  היה  חקלאית 
של  חקלאית  שוועדה  אחרי  ישראל 
המינהל היתה דנה בעניין. רוב החוזים 
הם זמניים מפני שלא הושלם הרישום 
בספרי האחוזה. רוב הקיבוצים הצליחו 
כנראה  זאת  עשה  שלא  מי  לרשום. 
ניסוח  זה  למדינה.  תעבור  שהקרקע 
של הסכמה בין מתיישבים לבין מועצת 
ההסכמה  נוסח  על  ישראל.  מקרקעי 

החליטה מועצת מקרקעי ישראל".
שמחה אסף אינו מצטער על כך שלא 
הכנסת.  אל  דרכו  את  בשעתו  עשה 
רבין,  יצחק  של  הקרובים  מאנשיו  היה 
אך לא ביקש מעמד פוליטי, כמו אביו. 
כיהן  האב עמי אסף היה חבר מפא"י, 
כסגן שר החינוך והתרבות ונפטר בעת 

כהונתו, בן 60, ב-1963.
לשנות  בשעתו  ניסה  אסף  שמחה 
"המרכז  החקלאי.  במרכז  עולם  סדרי 
החקלאי נועד רק למתיישבים ששייכים 
לתנועות כשבתקנון נכתב שחבר חייב 
להיות באגודה שיתופית וחברי האגודה 
ההסתדרות  חברי  להיות  חייבים 
לבחור  יכלו  לא  מושב  חברי  הכללית. 
ולא להיבחר למרכז החקלאי, אלא רק 
אם היו בתנועת האיחוד החקלאי. זה לא 
היה סביר. אני הזמנתי לישיבות המרכז 
החקלאי אפילו את אנשי ההתנחלויות. 
על  הוזמן  חבר)"זמביש"(  זאב  אפילו 
ידי והשתתף בישיבות המרכז החקלאי. 
>>>

שמחה אסף
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שמחה אסף-וילקומיץ. נולד בכפר יהושע ב-20 בדצמבר 
1926, ביום שבו עלה המושב על הקרקע לפני 87 שנה, 
ונקרא על שמו של גואל אדמות ישראל יהושע חנקין. נשוי 
לרחל אסף-רייזנר )נולדה ב-10 באפריל 1928(,בת בית 
אלפא-רמת יוחנן בעת הפילוג. התגייסה לפלמ"ח, "שם 
מג"ד  בשעתו  היה  אסף  שמחה  נישאנו".  ואח"כ  היכרנו 
חי"ר בדרגת סגן אלוף. לבני הזוג שלושה ילדים: הבכורה 
חיה)61( מתגוררת בכפר יהושע, אם חד הורית למתן בן 

)שלושה  ובת   )3( לבן  ואב  נשוי  גרפי,  בעיצוב  פעיל   ,34
חודשים(. ירון בן 56, הוא יושב ראש כלכלי של הקיבוצים 
מלכיה, כפר גלעדי ומבוא חמה. גר במושב כפר יהושע, 
ואחריו  בצה"ל  רב-סרן  ניב  הבכור  ילדים:  לשלושה  אב 
דור שסיים את מכללת עמק יזרעאל ומור בשירות סדיר 
בצה"ל. יובל בן 52 עובד בחברת "אלביט", מתגורר בבת-
כחניך  קצינים  קורס  סיים  נווה   - ובן  לבת  אב  שלמה, 

מצטיין. לשמחה ורחל אסף שישה נכדים ושני נינים.

שוחחתי על כך עם יצחק רבין. הצעתי 
בפני  החקלאי  המרכז  את  לפתוח  לו 
ההתיישבות  לו שבראש  הצעתי  כולם. 
צריך להיות מרכז התיישבותי שהחברים 
בו יהיו מכל צורות ההתיישבות. זה לא 

הסתדר".

שמחה אסף עם עזר ויצמן, לשעבר נשיא המדינהשמחה אסף על הטרקטור עם עגלת תערובת
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אתגר השמיטה –
לקראת שנת השמיטה תשע"ה

פרופ' אליעזר גולדשמידט, הפקולטה לחקלאות – רחובות, האוניברסיטה העברית

תשס"ח  השמיטה  שנת  בתום 
)2007/8( נשמו חקלאי ישראל לרווחה, 
וחוויותיה',  שמיטה  'תכלה  בבחינת 
דאגות  את  מעצמם  והדחיקו  הרחיקו 
השמיטה הבאה וביקשו לישב בשלוה. 
אבל הזמן רץ, והנה קרבה ובאה שנת 
בא'  )המתחילה  תשע"ה  השמיטה 
בתשרי תשע"ה; 25.09.14 ( ושוב עלינו 
מצווה  של  קיומה  לקראת  להיערך 

מיוחדת זו.
מצוות השמיטה  "ושבתה הארץ שבת 
לה' ) ויקרא כ"ה, ב'(" – תופסת מקום 
התורה.  של  המצוות  במערכת  חשוב 
במערכת  המרכזית  המצווה  היא 
על  כגמול  בארץ;  התלויות  המצוות  
ביטחון,  התורה  מבטיחה  שמירתה 
שמירתה  אי  אבל  ושגשוג,  פוריות 
גלות  של  הקשה  לעונש  להביא  סופו 
ויקרא כ"ו, ל"ד –   ( עם ישראל מארצו 
ל"ה(. התורה אינה מתעלמת מן הקושי 
האדמה  עבודת  שבהשבתת  הקיומי 
למשך שנה תמימה,   "וכי תאמרו : מה 
נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא 
נאסוף את תבואתנו ? ) ויקרא כ"ה, כ'(" 
ברכתי... את  "וציוויתי  משיבה  והתורה 
האדם  על  כלומר,  כ"א("  שם,  שם,   (
כך  ורק  לברכתו  ולצפות  בה'  להאמין 

יוכל להתמודד עם אתגר השמיטה.
נושא השמיטה מלווה את החקלאות 
ישראל  בארץ  החדשה  היהודית 
מראשיתה, מימי פתח תקווה ומושבות 
האדמה  עבודת  השבתת  הברון. 
בהתיישבות  שלמה  שנה  למשך 
וכך  מנשוא;  קשה  נראתה  החדשה 
תרמ"ט  השמיטה  שנת  לקראת  נולד 
מכירת   – המכירה'  'היתר   )1888/9(
באופן  לגוי,  ישראל  ארץ  קרקע 
שיאפשר להמשיך את קיום החקלאות 
היהודית בשנת השמיטה. אומנם, היתר 
הלכתית  שנוי במחלוקת  היה  המכירה 
הרבנים  אבל  היוולדו,  מיום  חריפה 
רוב  נהגו  וכך  אותו  קיבלו  הראשיים 
בארץ.                                                                                                                        הכללי  הציבור  ורוב  החקלאים 
פולמוס 'היתר המכירה' קשור עד היום 

הרב  מרכזיים,  אישים  שני  של  בשמם 
אברהם יצחק הכהן קוק, והרב אברהם 
ישעיהו קרליץ – החזון אי"ש. הרב קוק 
ביסס את היתר המכירה והחל לתמוך 
 ;)1909/10( בו לקראת שמיטת תר"ע 
אחד משיקוליו העיקריים היה לאפשר 
ופרי  יין   ( החקלאי  היצוא  המשך  את 
חיוני  כלכלי  כבסיס  שנחשב   ) הדר 
לקיומן של מושבות הברון. החזון אי"ש 
תרצ"ג  בשנת  מליטא  ארצה  שעלה 
השמיטה  בנושא  לפעול  החל   )1933(
תרצ"ח)1937/8(.  שמיטת  לקראת 
המכירה  להיתר  נחרצות  התנגד  הוא 
ההלכתי  כוחו  כל  את  גייס  זאת  ועם 
על  שקבלו  החקלאים  על  להקל 
ללא  השמיטה  שמירת  את  עצמם 
כוח  בכל  פעל  החזו"א  מכירה.  היתר 
הישובים  אותם  את  לחזק  השפעתו 
החקלאיים שקבלו עליהם את שמירת 
השביעית במלואה ונשמעו להוראותיו.                                                                                                       
בקווים כלליים, כך הוא המצב גם היום; 
ושמירה  'היתר המכירה' לכלל הצבור, 
מוקפדת על שמיטה במלואה לישובים 
דתי- עירוני  ולציבור  דתיים  חקלאיים 
על  להסתמך  רוצים  שאינם  חרדי 
היתר המכירה. בשנים האחרונות נטוש 
וויכוח על ההצדקה להמשך קיומו של 
הכלכלי  המצב  כאשר  המכירה,  היתר 
השתפר מאד לעומת תקופתו של הרב 

קוק ונשמעים קולות הקוראים להיעזר 
פחות ופחות  בהיתר המכירה.

השמיטה  שנת  על  עתה  עד  דברנו 
כללי,   באופן  'שביעית'(  גם  )המכונה 

אבל כעת עלינו לפרט קצת יותר.
השמיטה  של  ההלכתית  במערכת 
היתר  על  מסתמך  שאינו  מי  )עבור 

המכירה( שני חלקים עיקריים:
האסורות  החקלאיות  העבודות  א[ 

והמותרות בשנת השמיטה.
ירקות,  )תבואות,  היבולים  דיני  ב[ 

פירות( הגדלים בשנה זו.
את נושא העבודות ניתן לסכם בצורה 
לחדש,  אסור  ולומר:  ביותר  שטחית 
לזרוע  מותר לשמור על הקיים; אסור 
ולהדביר  להשקות  מותר  ולשתול, 
ואת  הצמחים  את  המסכנים  מזיקים 

היבול. הפרטים רבים מאד, כמובן.
נושא היבולים מורכב יותר.

1[ יבולי עצי הפרי שהתפתחו בשנת 
הם  שביעית;  בקדושת  הם  השמיטה 
על  מגבלות  יש  אבל  באכילה  מותרים 
מותר  השיווק  לייצאם.  ואסור  שיווקם 
דין', במחירי  בית  'אוצר  רק באמצעות 

עלות ללא רווח.
בשנת  שנזרעו  וירקות  תבואות   ]2
באכילה  אסורים  יהודים  ע"י  השמיטה 
)איסור ספיחין(. איסור הירקות הטריים 
הוא המכביד ביותר על הצרכנים, כי הם 

>>>

פרופ' אליעזר גולדשמידט
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פורום רחב של 40 
רבנים הגיע לעין יהב
לקבוע את גבולות 

ארץ ישראל ההלכתית 
לקראת השמיטה 

פורום הרבנים החל לפעול לאחר מותו 
של הרב עובדיה יוסף

על מנת לגבש פסיקות הלכתיות

פורום רחב של 40 רבנים הגיע לסיור 
התיכונה.  בערבה  יהב  בעין  מיוחד 
הרבנים סיירו בשטחי החקלאות ואזורי 
על  השטח  תוואי  את  ובדקו  תצפית 
מנת לפסוק לגבי הגבול הדרומי של 
ארץ ישראל על פי ההלכה. לפסיקה 
בשנת  לכת  מרחיקות  משמעויות 
והמוסדות  הציבור  לגבי  השמיטה 

שצורכים ירקות בכשרות מהדרין.
פורום הרבנים שבראשו עומד הרב 
זלמן שניאור רווח הוקם לאחר פטירתו 
של הרב עובדיה יוסף במטרה לגבש 
פסיקות הלכתיות. את הסיור של חברי 
הפורום אירחו דניאל לב, מנהל אגודת 
יהב  עין  ירקות" של חקלאי  "יופי של 

והערבה ורב האגודה יגאל אלמליח.
במסגרת הסיור עברו הרבנים לצד 
הירדני של הערבה וביקרו במובלעת 
ירדן  שחקלאי צופר מעבדים בשטח 
בהמשך  השלום.  להסכם  בהתאם 
שממנה  תצפית  בנקודת  ביקרו  הם 
ניתן לראות את שטחי הערבה ונעזרו 
מפגש  נערך  הסיור  בסיום  במפות. 

ודיון בעין יהב.
של  "יופי  אגודת  מנהל  לב,  דניאל 
הערבה  שחקלאי  אמר  ירקות", 
הגדולים  הירקות  כמשווקי  התיכונה 
מקפידים  בישראל,  המקומי  לשוק 
לאפשר  כדי  הכשרויות  בכל  לעמוד 
לכל אדם במדינה להנות מהתוצרת. 
מאמץ  נעשה  השמיטה  בשנת  גם 
לספק לכל הזרמים תוצרת חקלאית 
בהתאם לדרישה. אנו מודים לרבנים 
שלם  יום  שמקדישים  המכובדים 
ההלכתי  הנושא  בדיקת  לטובת 

לעומקו.

אינם ניתנים לאחסון ממושך.
לנושא  חלקיים  פתרונות  כמה  ישנם 

הירקות.
ביבולי  נוהג  אינו  ספיחין  איסור   •

נוכרים.
• איסור ספיחין אינו חל על מקומות 
שמחוץ לגבולותיה ההלכתיים של ארץ 

ישראל, כגון דרום הערבה.
תשס"ח  בשמיטת   ( מחו"ל  יבוא   •
יובאו כמויות גדולות של ירקות מירדן(.

ניתן לשפר את כושר האחסון  כמוכן 
 ) תפו"א  גזר,   ( הירקות  מן  חלק  של 
ולהקל את המצב בחודשים הראשונים 

של שנת השמיטה. 
לפיתוח  נעשו  גדולים  מאמצים 
גידול שמותר להשתמש בהן  מערכות 
מערכת  השמיטה.   בשנת  ובתוצרתן 
'גידולי מים' שפותחה ע"י מאיר שוורץ 
של  בהסכמתו  חיים'  'חפץ  בקיבוץ 
הסנונית  הייתה  ובעידודו  אי"ש  החזון 
הראשונה ואחריה באו חממות מסוגים 
גידול  הלכתיים.  דיונים  שעוררו  שונים 
בתוך  מנותקים  במצעים  עלים  ירקות 
חממות, שפותח ע"י מוטי שומרון וצוות 
והארץ',  התורה  'מכון  של  המחקר 
התקבל מבחינה הלכתית והיה בשימוש 

נרחב  כבר בשמיטות הקודמות.
כיוון מחקרי אחר הוא פיתוח  גידולים 
רב שנתיים שניתן להמשיך ולגדל אותם 
של  שנתי  דו  גידול  השמיטה.  בשנת 
ב-'מכון  זקס  משה  ע"י  פותח  כותנה 
וזכה  התורה'  פי  על  לחקר החקלאות 
נוספים  גידולים  מסויימת.  להצלחה 
מוקדמת  זריעה  בבדיקה.  נמצאים 
הותרה  השנה  ראש  לפני  תבואות  של 
בתנאים מסויימים כבר ע"י החזון אי"ש 
והיא מיושמת גם כיום. בזריעה כזו ישנה 
בעקבות  מוקדמת  נביטה  של  סכנה 
מוקדש  רב  מחקר  אקראיים;  גשמים 
זמירת  המוקדמת.  הנביטה  למניעת 
האסורות  המלאכות  אחת  היא  הגפן 
ניכרים  מן התורה; מאמצים מחקריים 
כיום  נעשים  הזמירה  בעיית  לפתרון 
המחקר  במינהל  קליין,  יהושע  ע"י 

החקלאי.
מרבית חקלאי ישראל אינם משביתים 
ובכל  השמיטה,  בשנת  שדותיהם  את 
השלכות  השמיטה  לנושא  יש  זאת  
המגזר  שיווקיות.  ובעיקר  כלכליות 
ניכר  אחוז  מהווה  גווניו  כל  על  הדתי 
מאוכלוסיית הצרכנים, ועבור אוכלוסייה 
לבוא עם  השיווק  מוכרחות רשתות  זו 
תוצרת שיש לה תעודת הכשר, לפחות 
לפיכך,  מכירה'.  'היתר  של  ברמה 

יחתמו על הצטרפותם  חקלאים שלא 
ל-'היתר המכירה' לא יוכלו לשווק את 
העיקריים.  השיווק  בערוצי  תוצרתם 
עבור אלה שאינם מסתפקים ב-'היתר 
נכרים,  מיבול  תוצרת  מכינים  מכירה' 

מאזור הערבה או מיבוא מחו"ל.
מדינת ישראל, כמדינה יהודית, מכירה 
מאז היווסדה בחשיבותה הלאומית של 
משאבים  ומקדישה  השמיטה  מצוות 
לסייע לשומרי השמיטה. חוק השמיטה 
השמיטה  במהלך  בכנסת  שנחקק 
הקודמת מתבצע בפועל במטרה לתת 
מענה ועזרה לחקלאים ולצרכנים לפי 
המקובל עליהם על פי הוראות הרבנים 
תשע"ה  שמיטת  לקראת  השונים. 
משרדי  נציגי  עם  וועדה  הוקמה 
ונציגי  והאוצר  הדתות  החקלאות, 
החקלאים והמכונים הקשורים.  גרשון 
נבחר  'עלומים',  קבוץ  חבר  שליסל, 
gershons@( לשמש יועץ ליד הוועדה
alu.org.il(. הוכן תקציב של 158 מיליון 
פרט  אושר,  טרם  אך  הוגש  אשר   ₪
ולעריכת  יועץ  להעסקת  למקדמה 

מחקרים לקראת השמיטה.
צריך  לחקלאים  הפונה  זה  במאמר 
לחזור ולהדגיש את חשיבות ההרשמה 
למעט  המכירה)  להיתר  המסודרת 
אותם חקלאים הבוחרים להשבית את 
יפנו  הקרובים  בחדשים  שדותיהם(. 
הטפסים  את  למלא  ויבקשו  אליכם 
הנדרש,  את  עשו  אנא   – המתאימים 
השמיטה  שומרי  למעגל  הצטרפו 
בשיווק  קשיים  מעצמכם  וחסכו 

התוצרת במהלך שנת השמיטה.
ניתן  ההלכתיים  בנושאים  ייעוץ 
וכן במכונים  לקבל ברבנויות האזוריות 
העוסקים בנושאי השמיטה; כתובותיהם 

רשומות בהערה למטה.
עם ישראל השב לארצו לא זכה עדיין 
במלואה.  השמיטה  מצוות  את  לקיים 
אף על פי כן באה השמיטה לידי ביטוי 
כלל  על  המקובלים  נושאים  בכמה 

הציבור. נציין כאן שניים:
השמיטה  לפני  פרי  עצי  נטיעת   *
חייבת להסתיים עד ט"ו באב תשע"ד 
)11.8.14(, תאריך זה ידוע ומקובל על 

ציבור הנוטעים והכורמים.
את  מקיימים  אין  השמיטה  בשנת   *

טקסי הנטיעות של ט"ו בשבט.
האישית,  תקוותי  בהבעת  אסיים 
שתימצא הדרך הנכונה להחזיר עטרה 
השמיטה  מצוות  את  ולקיים  ליושנה 

בישראל במלואה.



 מערך לוגיסטי 
זריז וקשוב

סל מוצרים מגוון 
נוזלי ומוצק

גמישות ייצורית 
מירבית תפורה 

לפי מידה
הדרכה וייעוץ 
אגרונומי צמוד

פתרונות הדישון של דשן גת

חפשו אותנו ב-

התקשר כעת לקבלת הצעה מותאמת אישית או לתיאום פגישה עם נציג החברה באזורך:
מרכז הזמנות ושירות לקוחות, אזור צפון: 04-6407640   אזור דרום: 08-6811050

סרוק ואתה באתר דשן גת

11096  1.14
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התערוכה החקלאית 
במו"פ ערבה תיכונה וצפונית 

התערוכה נפתחה במעמד נשיא המדינה שמעון פרס והתארחו בה שר 
החקלאות יאיר שמיר, שר הרווחה מאיר כהן, סגנית שר הפנים פאינה 

קירשנבאום, יו"ר קק"ל אפי שטנצלר, חברי כנסת, ראשי רשויות, ראשי 
ארגונים חקלאיים ועוד

פירות  של  רבים  סוגים  החדשנית, 
מרגש  רגע  ועוד.  חדשים  אקזוטיים 
נרשם כאשר פגש הנשיא את זאינאב 
טאייה, סטודנטית מירדן המבצעת את 
מחקרה במרכז המו"פ המדעי בערבה 
חדשה  מדעית  תגלית  לנשיא  והציגה 
תכונות   - מחקרה  פרי  דרך  ופורצת 
המדברי  בצמח  לריפוי סרטן שנמצאו 

והארצישראלי - כוכב ריחני.
כמו כן, במהלך התערוכה שתלו שר 
משרדו  ומנכ"ל  שמיר  יאיר  החקלאות 
מפרויקט  כחלק  שיטה  עץ  כהן  רמי 
"אמץ שיטה" הנערך בערבה התיכונה, 
ערבה  אזורית  מועצה  קק"ל,  בשיתוף 
תיכונה ומועצה אזורית תמר, להצלת זני 

שלמים  מיומיים  נהנו  מבקרים  אלפי 
בתערוכה החקלאית הגדולה בישראל, 
ערבה  מו"פ  יאיר,  בתחנת  שהתקיימה 
אירחה  התערוכה  וצפונית.  תיכונה 
חוקרים, חקלאים, אנשי ענף החקלאות 
מפגשים  החקלאית,  והתעשייה 
יצואנים  חברות  חקלאים,  בין  עסקיים 
על  השתרעה  התערוכה  ותעשיינים. 
למשך  במיוחד  והוקמה  דונם   15 פני 
יומיים בתחנת המחקר "יאיר" בחצבה, 
בה הציגו 250 חברות מהארץ והעולם 
את החידושים העדכניים ביותר בתחום 
החשמל  והמיכון,  הרכב  החקלאות, 
ועוד.  במים  חיסכון  שיטות  הסולארי, 
המבקרים השתתפו בסיורים מודרכים 

שנערכו בחממות תחנת המחקר.
במעמד  החגיגי  הפתיחה  באירוע 
שיבח  פרס,  שמעון  המדינה  נשיא 
הנשיא את פועלם של תושבי וחקלאי 
הערבה ואמר: "החקלאות בערבה היא 
הדבר האופטימי ביותר בישראל, דווקא 
הפסימי  להיות  היה  שאמור  במקום 
ביותר. חקלאי הערבה ניצחו את איתני 
הטבע ומפריחים את המדבר מידי יום. 
אתם ניצחתם את השממה ויצרתם את 
אני  כך  ועל  בעולם  הטובה  החקלאות 

גאה בכם". 
במהלך הסיור ביקר הנשיא בחממות 
הערבה  של  הייחודיות  הפיתוח 
החקלאיים  הפיתוחים  במיטב  וצפה 
זן  ובראשם-  בערבה  החדשניים 
זני חצילים  ים, מגוון  ייחודי של סוסוני 
חדשים בעלי תכונות מיוחדות לבישול, 
ההדליה  בשיטת  הגדלים  שדה  תותי 

השיטה הנכחדים והחזרתם למדבר.
בתערוכה השנה, נערך כנס מקצועי 
בחקלאות",  "חדשנות  בנושא  גדול 
בהשתתפות עשרות חוקרים, מומחים, 
ראשי ארגונים, ראשי רשויות חקלאים 
החוקרים  הציגו  הכנס  במסגרת  ועוד. 
בתעשיית  ועשייה  חקר  מגזרי  ממגוון 
המזון והביוטכנולוגיה, ממחקר בתחומי 
הגישה החדשה לקידום  ואת  הרפואה 

חקלאות חכמה.
מלגות  הוענקו  התערוכה  במסגרת 
מטעם  למחקר  לסטודנטים  לימודים 
הקרן ע"ש יאיר גוראון ז"ל לשנת 2013. 
המלגות הוענקו בטקס חגיגי על ידי רן 
זוכי  בין  בזק,  למנכ"ל  המשנה  גוראון, 
המלגות: הסטודנטית הירדנית זאינאב 
טאייה, סיון איזקסון, סטודנטית לתואר 
PhD , גדעון  אורגיל, סטודנט לתואר 
לתואר  סטודנט  שטיין,  אבי   ,MSc
MSc, שיר זקן, תלמידה בתיכון שטים 
ועומר דור, סער אורון, וגיל-עד אופיר, 

תלמידי בי"ס "עין גדי".
וצפונית,  תיכונה  ערבה  מו"פ  מנכ"ל 
בועז הורויץ, בירך את מבקרי התערוכה 
החברות  לכל  והודה  הערבה  וחקלאי 
בראש  לעמוד  השנה  "זכינו  המציגות. 
התערוכה החקלאית הגדולה בישראל 
של  בהגיעם  רבה,  להצלחה  שזכתה 
מרחבי  מבקרים  אלף   50 מ-  למעלה 
גדלה  התערוכה  לשנה  משנה  הארץ. 
מיוחד  מפגש  ומשמשת  ומתפתחת 
בין החקלאים ואנשי המחקר, ההדרכה 
ומביאה לשיתופי  ותעשיית החקלאות, 
"יאיר"  בתחנת  אנו  פוריים.  פעולה 

נשיא המדינה שמעון פרס עם סוסון ים 
בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה - 
צילום: אדוארד קפרוב
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נמשיך להניף את דגל הפיתוח החקלאי 
אני  נוספות.  חברות  שנה  כל  ולארח 
מאחל לענף החקלאות ולעוסקים בה, 
פתרונות  פיתוחים,  של  פוריות  שנים 
החקלאות,  בתחום  נוספים  וחידושים 
החקלאית  לתוצרת  יחסי  יתרון  ויצירת 
ורמה  ביעילות  המתחרה  מישראל 
בשווקי  מתחרים  מוצרים  עם  גבוהה 

העולם".
סגנית  בתערוכה:  המבקרים  בין 
יו"ר  קירשנבאום,  פאינה  הפנים  שר 
תנועת  מזכ"ל  שטנצלר,  אפי  קק"ל 
המושבים מאיר צור, מנכ"ל התאחדות 
מגדלי בקר לחלב אביתר דותן, מנכ"ל 
מנכ"ל  אבידור,  הרצל  הדבש  מועצת 
פרופ'  שניידר,  איציק  הנוקדים  ארגון 
המחקר  מינהל  מנהל  קפולניק  יורם 
רשויות,  ראשי  שגרירים,  החקלאי, 

מנכ"לי החברות המציגות וקהל רב. 
נשיא המדינה שמעון פרס עם בועז הורויץ מנכ"ל מו"פ ערבה )חולצה לבנה(
ואייל בלום ראש מועצה ערבה תיכונה - צילום: אדוארד קפרוב

שימושים משלימים 
לחקלאות במרחב 

הכפרי 

הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
פתרונות  למתן  מקיפה  תכנית  יוזם 
ותומכת  משלימה  לתעסוקה 
התקבלה  בנושא  החלטה  בחקלאות. 
אמש במועצת רשות מקרקעי ישראל, 
של  ההגדרה  את  מרחיבה  והיא 
מדובר  בנחלה;  החקלאית  הפעילות 
בפעילות המיועדת להשלמת ההכנסה 
עם  המתמודד  החקלאי,  המשק  של 

שחיקה ופגיעה ברווחיות החקלאות.
החקלאות  משרד  מנכ"ל  כהן,  רמי 
בהחלטה  "מדובר  הכפר:  ופיתוח 
היסטורית אשר תתרום לחיזוק המשק 
אני  כולה.  וההתיישבות  המשפחתי 
מודה לרשות מקרקעי ישראל שסייעה 
ההיסטורי  השינוי  את  לעשות  לנו 
מצטרף  זה  הישג  והמתבקש. 
ומתארכת  הולכת  הישגים  לרשימת 
המגלמות  האחרונה,  השנה  בחצי 
אמצעי  בכלל  משמעותית  תוספת 
שפירים  מים  תוספת  ביניהם:  הייצור, 
העובדים  מכסת  והגדלת  לחקלאות 

הזרים בענף".
המרחב  משנה  האחרונות  בשנים 
המשק   – פניו  את  בישראל  הכפרי 
החקלאות  לצד  מפתח  המשפחתי 

המסורתית גם יזמות כפרית. תופעה זו 
הינה חלק מתהליך רחב יותר, המתרחש 
ואשר  המפותחות,  המדינות  במרבית 
הופך את המרחב הכפרי למגוון ורחב 
יחסית  קטנים  המיזמים  מרבית  יותר. 
הן במספר העובדים בהם והן בשטחם, 
אך תרומתם לפיתוח המקומי והאזורי 
לאור  משמעותי.  הקהילתי  ולחוסן 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  כך, 
המשלימה  היזמות  פיתוח  את  מקדם 

לחקלאות בכל ענפיה.
כיום, על פי הכללים הקבועים על ידי 
בעל  חוכר  ישראל,  מקרקעי  מועצת 
תעסוקה  לקיים  רשאי  בנחלה  זכויות 
לא חקלאית בחלקת המגורים. משרד 
אלה,  בתנאים  כי  נוכח  החקלאות 
משלימים  שימושים  לפתח  ניתן  לא 

לפעילות החקלאית.
פתרונות  המשרד  יזם  כן,  על 
לפעילות  משלימים  תעסוקתיים 
מובהק,  כפרי  אופי  בעלי  החקלאית, 
של  חכירה  דמי  לתשלום  בתמורה 
מקרקעי  לרשות  החקלאי  השטח 
התקבלה  בנושא  החלטה  ישראל. 
והיא  ישראל,  במועצת רשות מקרקעי 
פעילות  של  ההגדרה  את  מרחיבה 

חקלאית.
חקלאית  פעילות  ההחלטה  פי  על 
תחשב גם בתחומים הבאים: שימושים 
נלווים לגידול בעלי חיים, כדוגמת גידול 
בעלי חיים למטרות טיפוליות רפואיות, 

ספורט  למטרות  וחינוכיות,  לימודיות 
)מרוצים, רכיבת אומנותית ועוד(. 

אשר  חקלאית  תוצרת  עיבוד  בנוסף, 
פי  על  חקלאיים  במבנים  יתאפשר 
ופיתוח  החקלאות  משרד  המלצת 
ומתקנים  מבנים  כדוגמת:  הכפר[, 
תוצרת  ועיבוד  לטיפול  המשמשים 
מחלבה,  בד,  בית  יקב,   - חקלאית 

מגבנה, שמנים ארומטיים ועוד. 
הינו  משלימה  לפעילות  נוסף  תחום 
התיירותית.  בחקלאות  פעילות  פיתוח 
דבר  לכל  חקלאית  בפעילות  מדובר 
תיירותי,  היצע  אליה  נלווה  אשר 
כדוגמת גידול פירות אקזוטיים, שיתוף 
המבקרים בקטיף פרי או פרחים, צפייה 
החקלאית,  התוצרת  עיבוד  בהליכי 
חיים  בעלי  בגידול  והתנסות  לימוד 
וכד'(.  צאן  נוי,  דגי  תנינים,  )ציפורים, 
בכל הפעילויות הללו תותר גם מכירת 

תוצרת המקום, מן היצרן לצרכן.
מנהל  סגנית  פרום-אריכא,  רותי 
החקלאות  במשרד  לתכנון  הרשות 
ופיתוח הכפר: "פיתוח ענפים משלימים 
התעסוקה  גיוון  את  יאפשר  אלו, 
במרחב הכפרי ויתרום לחיזוק הישובים 
האופי  על  שמירה  תוך  החקלאיים, 
זו  פעילות  שלהם.  והכפרי  החקלאי 
בחקלאות  התומכת  פעילות  הינה 
ותפקודה  קיומה  את המשך  ותאפשר 
החשובה  החקלאית  הפעילות  של 
ותרומה  השפעה  מבחינת  הן  כך  כל 

ידיעות ממשרד החקלאות ומוועדות הכנסת
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ידיעות ממשרד החקלאות ומוועדות הכנסת
ערכית  מבחינה  והן  חברתית-חינוכית, 
כחלון ראווה לערכי החקלאות, הטבע 

והסביבה".

60 מיליון ₪ יושקעו 
בחיזוק וקידום התיירות 

במרחב הכפרי 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
בשיתוף משרד התיירות משיקים 
תוכנית רב-שנתית )ל-5 שנים( 

לקידום התיירות הכפרית.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר 
שמיר: "הגברת שיתוף הפעולה עם 

משרד התיירות לחיזוק התיירות 
במרחב הכפרי תעשיר את חווית 
החופשה הכפרית, ותבטיח רמת 

שירותים טובה יותר לנופשים. כפועל 
יוצא מכך, ישובי הפריפריה יתעצמו 

כלכלית בזכות הגדלת תנועת 
התיירות וגיוון מקורות התעסוקה של 

תושביהם".

מיליון   25 ייועדו  התוכנית,  במסגרת 
התשתית  חיזוק  עבור  למענקים   ₪
התיירותית ביישובים הכפריים ובמרחב 
הכפרי, לשיפור חזות היישובים, שיפור 
אחיד  שילוט  אליהם,  הכניסה  ושדרוג 
פינות  והקמת  ומזמין לעסקי התיירות 
ישיבה בתוך היישובים הכפריים. בנוסף, 
ומרחביים  אזוריים  פרויקטים  יקודמו 
ועוד  מצפורים  אופניים,  שבילי  כמו 
פי  ועל  המשרדים  שני  בין  בתיאום 
הינה  המטרה  תיירותית.  פרוגרמה 
להפוך את היישובים הכפריים למוקד 
ותיירים,  אטרקטיבי למשיכת מבקרים 
יכולת הפרנסה  והגדלת  לגיוון  ולתרום 
הפריפריה,  ביישובי  במיוחד  לתושבים, 

בהם אפשרויות הפרנסה מוגבלות.
בנוסף לכך, יוקצו 25 מיליון ₪ נוספים 
חניוני  נופש,  חניוני  להקמת  למענקים 
לילה )קמפינג(, פיתוח ושיפור תשתיות 
ופיתוח  והקמה  קרוואנים  לקליטת 
תשתיות תומכות לאתרי קמפינג וחניוני 

לילה.
לחיזוק  תוקצה  התקציב  יתרת 

פרויקטים קיימים וקד"מ.
רותי פרום - אריכא, מנהלת הרשות 
ופיתוח  החקלאות  במשרד  לתכנון 
הכפר: "התוכנית עולה בקנה אחד עם 
אחד מיעדי המשרד המרכזיים לחיזוק 
מתוך  נובע  זה  הסכם  ההתיישבות. 
הפרנסה  מקורות  ולהגדלת  לגוון  רצון 

ומתוך  בפריפריה,  היישובים  לתושבי 
רצון להבליט את המשאבים החקלאיים 
קביעת  אלה.  בישובים  והסביבתיים 
על  תוחלט  לתמיכה  שיזכו  הישובים 
במסגרת  במשותף  שני המשרדים  ידי 

ועדת תמיכות ייעודית לנושא".

הממשלה עם הגולן 

הממשלה אישרה את הצעת ראש 
הממשלה, בנימין נתניהו, ושר 

החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, 
לפיתוח מאות נחלות חקלאיות 

חדשות ברמת הגולן

במסגרתה  ולאייש  לפתח  ההצעה 
הגולן  באזור  חדשות  נחלות   750
בחמש השנים הקרובות 2014 - 2018, 
לחזק  במטרה  השרים  ידי  על  אושרה 
על  במקום.  החקלאית  הפעילות  את 
יושקעו 375 מיליון  נוסח ההחלטה  פי 
בהכשרת  הקרובות  השנים  בחמש   ₪
השטח החקלאי, שדרוג מערכת המים, 

פינוי מוקשים ועוד.
ופיתוח הכפר,  לדברי שר החקלאות 
נסמכים  הגולן  ״תושבי  שמיר:  יאיר 
החקלאות  ענף  על  משמעותי  באופן 
באה  זאת  והחלטה  פרנסה,  כמקור 
במטרה להרחיב עבורם את אפשרויות 
את  שיחזקו  עוגנים  וליצור  התעסוקה 

ההתיישבות בגולן״.
ההחלטה מטילה על משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, בשיתוף הגורמים השונים 
פיתוח  תוכנית  לגבש  לדבר,  הנוגעים 
חקלאית מפורטת לאזור הגולן, לרבות 
פעולות בתחום התשתיות הנגזרות מן 
התוכנית, בכפוף למסגרות התקציביות 
המובאות בהחלטה. במסגרת התוכנית 
תוכשר קרקע בהיקף של כ- 30 אלף 

דונם בסמוך ליישובים קיימים. 
המים  רשות  הקרקע,  הכשרת  לצד 
המים  מערכת  לפיתוח  תוכנית  תגבש 
הנגזרים  לצרכים  במענה  בגולן, 
בהיקף  החקלאית,  הפיתוח  מתוכנית 

כספי של כ- 113 מיליון ₪. 
יפעל  התוכנית,  לטובת  כן  כמו 
משרד הביטחון לפנות שדות מוקשים 
תוכנית  במסגרת  שיפותחו  בשטחים 

הפיתוח החקלאית.
הכלכלי- במטה  גובשה  ההחלטה 
הממשלה  ראש  במשרד  חברתי 
לוקר  הראל  המשרד,  מנכ"ל  בראשות 
הכפר.  ופיתוח  החקלאות  ובמשרד 
היגוי,  ועדת  תוקם  להחלטה  בהתאם 

החקלאות  משרד  מנכ"ל  בראשות 
ובהשתתפות  כהן,  רמי  הכפר,  ופיתוח 
משרד  הממשלה;  ראש  משרד 
במשרד  התקציבים  אגף  הביטחון; 
האוצר; משרד הפנים ; המשרד להגנת 
הסביבה; המשרד לפיתוח הנגב והגליל; 
ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות 
במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 
ועדת  ישראל.  ורשות מקרקעי  והמים; 
ההיגוי תהיה אמונה על ליווי שוטף של 
והסרת  ביצועה  אחר  מעקב  התוכנית, 
חסמים, וכן על אישור תקציב הפעילות 

השנתי הנגזר מתוכנית העבודה.

ימשך הפטור מהסדר 
כובל

הממונה על רשות ההגבלים: כיום 
יש קרטל לגיטימי של חקלאים לצד 

קרטל לא לגיטימי של סיטונאים 
ורשתות שיווק 

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ ברוורמן: 
נקדם את ביטול הפטור מהסדר 

כובל לסיטונאים בצורה אחראית, כדי 
להוריד מחירים לצרכנים תוך שמירה 

על החקלאים
האוצר: החקלאים מקבלים עבור 

התוצרת בסך הכל 29 מיליארד שקל 
– והצרכן משלם כ-70 מיליארד שקל

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות 
החלה  ברוורמן,  אבישי  פרופ'  ח"כ 
ושלישית  שנייה  לקריאה  להכין  היום 
ההגבלים  חוק  את  לתקן  ההצעה  את 
העסקיים ולבטל את הפטור מהסדרים 
כובלים )הסדר שנועד לפגוע בתחרות( 
לסיטונאים המשווקים תוצרת חקלאית, 
שפוצלה מחוק ההסדרים. לפי ההצעה, 
ביטול הפטור נועד למנוע מסיטונאים 
לפגוע  שעלולים  הסכמים  לעשות 
בתחרות ולהעלות את מחירי התוצרת 
החקלאים  על  יחול  ולא  החקלאית, 
שמוכרים את התוצרת שייצרו בעצמם. 
בפתח הישיבה התייחס היו"ר ברוורמן 
לפרסומים בתקשורת ואמר כי "נראה 
שמישהו מתדרך עיתונאים ואומר להם 
אחרים.  ועל  עלי  לחץ,  עלי  שמופעל 
הן  דוב  שירות  עושה  זאת  שעושה  מי 
משרת.  שהוא  למשרד  והן  לעצמו 
היא  הכנסת  חברי  ושל  שלי  המטרה 
זאת  ולעשות  לצרכן,  מחירים  להוריד 
בצורה אחראית ביותר כדי לשמור על 
שמתדרך  מי  החקלאים.  התארגנות 
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וועדת הכספים בראשות חבר הכנסת 
היהודי(, התכנסה  )הבית  זבולון כלפה 
בגין  לחקלאים  פיצויים  בנושא  לדון 
נזקי מבצע 'עמוד ענן'. למרות שחלפה 
המבצע,  סיום  מאז  משנה  למעלה 
עשרות חקלאים עדיין מנהלים תביעות 
מול רשות המיסים על מנת לקבל את 

הפיצויים המגיעים להם.
שר החקלאות יאיר שמיר אמר בפתח 
שהחקלאי  ההנחה  לי  "צורמת  הדיון: 
לחמוס  רוצה  ורק  עושק המדינה  הוא 
והאי  גמישות  האי  הציבור.  כספי  את 
בפרט  החקלאים,  לקראת  ללכת  רצון 
בשעת מלחמה זה דבר שלא מתאים. 
יכול להיות שבגלל מרחק הזמן שחלף 
הפכה  הסימפתיה  ענן,  עמוד  מאז 
"הסחר  מאוד  לי  הפריע  לאמפתיה. 
המיסים  רשות  אנשי  שעשו  סוסים" 
מזומן?  רוצה  'אתה  החקלאים:  על 
קבל רק 15 אחוז מהסכום', על תביעה 
כמה  רק  לך  נותנים  עתק  סכום  של 
את  להעביר  מציע  אני  שקלים.  מאות 
ולא לרשות  הטיפול לקרן לנזקי טבע 

המיסים".
כלפה:  זבולון  ח"כ  הועדה  יו"ר 
עם  להתמודד  נדרשים  "החקלאים 
נדרש  חקלאי  מורכבת.  מאוד  מציאות 
דין,  להיות מגדל מעולה, כלכלן, עורך 
מנהל צוות עובדים ובעל משפחה. לא 
אישית  ואני  בזה  לעמוד  יכול  אחד  כל 
יודע על חקלאי מאזור לכיש שהתאבד 
בגלל הקשיים הכלכליים וחוסר הסיוע 
זמנים  לוחות  כאן  צריך  מהמדינה. 
מנת  על  הפיצויים  לתשלום  ברורים 
בייעוד  להתעסק  לחקלאים  לאפשר 

האמיתי שלהם ולהתקיים בכבוד". 
מאזור  רבים  חקלאים  הגיעו  לוועדה 
בזמן  כבדים  נזקים  שספגו  הדרום 
של  ונציגים  שמאים  ענן,  עמוד  מבצע 
משרד החקלאות, משרד האוצר ורשות 

המיסים.  
הירקות  מגדלי  מארגון  אהרון  אלי 
ניצלו  המיסים  רשות  "אנשי  האשים: 
זקוקים  שהיו  החקלאים  מצוקת  את 
'מסחרה'.  איתם  וניהלו  לכסף  נואשות 
לא  הסכמים  על  הוחתמו  החקלאים 
כיוון  זעומים  סכומים  וקיבלו  הגיוניים 

שהתעקשו על כסף "מזומן". 
חקלאית  ועדה  מרכז  קטרי,  ליאור 
"האמון של  במועצה האזורית אשכול: 
המשמעת  נפגע,  במערכת  החקלאים 
לחימה  של  כאלה  בעיתות  שלהם 
הלחימה  בסבב  ומידרדרת.  הולכת 
כי  והרוגים,  פצועים  יותר  יהיו  הבא 

שהתיקון  או  עבריינים  יהיו  החקלאים 
לא ייאכף.

בתנועה  ומחקר  כלכלה  סמנכ"ל 
חן,  אבן  נילי  עו"ד  השלטון,  לאיכות 
הוסיפה כי "ההצעה היא בגדר כוונותיך 
היא  רצויים".  אינם  ומעשיך  רצויות 
יוצר  כיום  ההצעה  נוסח  כי  הסבירה 
להיכנס  יוכלו  שהסיטונאים  מסננת 
מגדלים  לתוכם  יספחו  אם  לתוכה, 
גידול  יהיה  מהעסק  ש-25%  וידאגו 
חקלאי. ח"כ יצחק וקנין הצטרף לדברים 
יש מציאות בשטח  כיום  כי כבר  ואמר 
מזכיר  למגדלים.  הפכו  שמשווקים 
והירקות, הרצל  איגוד משווקי הפירות 
הסיטונאיים  המשווקים  כי  אמר  קרן, 
תיאמו  לא  ומעולם  בהצעה  תומכים 
היא  הבעיה  כי  הוסיף  הוא  מחירים. 
גם  שפועלות  השיווק,  רשתות  עם 
וגם  מהחקלאי  שקונים  כסיטונאים 
התוצרת  את  שמוכרים  כקמעונאים 
והבעלים של  לוי, המנכ"ל  לצרכן. רמי 
צריך  כי  אמר  השקמה,  שיווק  רשת 
על  גם  אבל  החקלאים  על  לשמור 
הצרכנים, כי ללא הצרכנים אין חקלאים 
אם  כי  הוסיף  הוא  שיווק.  רשתות  ואין 
להמשיך  יוכלו  לא  השיווק  רשתות 
בשיתוף הפעולה עם החקלאים המחיר 

יעלה בעד 20%.
רשתות  כי  אמר  רוזנטל  מיקי  ח"כ 
הפסד  במחירי  ירקות  מכרו  השיווק 
והירקניות.  השווקים  לסגירת  והביאו 
לדבריו, מצד שני רשתות השיווק נהנות 
המחיר  בין  כ-80%  של  תיווך  מפערי 
דרכי  ושתי  לצרכן,  והמחיר  לחקלאי 
הפעולה שלהן בעצם מביאות לפגיעה 
בצרכנים, ולכן אסור להגן על סיטונאים 

שקשורים עם רשתות השיווק.

וועדת הכספים דנה 
במתן פיצויים לחקלאים 
על נזקי מבצע עמוד ענן

שר החקלאות יאיר שמיר: "אנשי 
רשות המיסים עשו "סחר סוסים" על 
החקלאים כאילו החקלאי הוא עושק 

המדינה"
יו"ר הועדה ח"כ כלפה: "החקלאים 
מתמודדים עם מציאות כלכלית לא 
פשוטה. צריך לוח זמנים לתשלום 
הפיצויים כדי לאפשר לחקלאים 

להתקיים בכבוד"

של  פריפריה  לענייני  המשנה  ועדת 

כן,  כמו  לחייך".  לנו  גורם  רק  אחרת 
לשלב  הוועדה  אישרה  הדיון  בפתח 
החוק  הצעת  את  גם  החוק  בהצעת 

הפרטית של ח"כ מיקי רוזנטל.

הממונה על הרשות להגבלים עסקיים, 
פרופ' דיוויד גילה, הסביר כי "הדבר הכי 
גרוע לצרכן הוא קרטל, שבו הספקים 
גם  הוא  קרטל  מחירים.  מתאמים 
יוקר  לבעיית  לגרום  בוטה  הכי  הצורה 
המחייה". הוא הוסיף כי הפטור מהסדר 
אולם  מוצדק,  הוא  לחקלאים  כובל 
בישראל יש שורה של גורמים נוספים, 
"יש  מהפטור.  שנהנים  חקלאיים,  לא 
ולצדו  חקלאים  של  לגיטימי  קרטל 
ושל  לגיטימי של סיטונאים  קרטל לא 
רשתות השיווק שמחזיקות בסיטונאים, 
היום החוק לא נותן לצרכן משקל מול 
גילה.  פרופ'  אמר  הללו",  הקרטלים 
נציג האוצר, אלון מסר, אמר כי התיקון 
הוא חלק ממסקנות ועדת טרכטנברג, 
הוסיף  הוא  המחייה.  יוקר  להורדת 
בשער  החקלאית  התוצרת  עלות  כי 
המשק עומדת על 29 מיליארד שקל, 
כאשר העלות הסופית לצרכן, לעיתים 
לאחר עיבוד התוצרת, עומדת על כ-70 

מיליארד שקל.
אלון,  צבי  הצמחים,  מועצת  מנכ"ל 
הזהיר כי אם החקלאים יפגעו כתוצאה 
ייפגע. לדבריו, בין  מהתיקון גם הצרכן 
קשה  ולכן  כולל  הסדר  אין  החקלאים 
יהיה לדאוג להם. הוא הוסיף כי הצעת 
התיקון הוגשה ללא כל דיאלוג מקצועי 
התאחדות  מזכ"ל  החקלאים.  עם 
חקלאי ישראל, אבשלום וילן, הוסיף כי 
הכוונה בהצעה היא ראויה, אך הביצוע 
בהצעת  והניסוחים  מאחר  מוצלח  לא 
הדברים  אם  לדבריו,  ארכאיים.  החוק 
לא יתוקנו אז ייווצר מצב שבו או שכל 

ידיעות ממשרד החקלאות ומוועדות הכנסת

פרופ' דיוויד גילה
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אנשים ייאלצו לנקוט פעולות של עזרה 
הגידולים.  את  להציל  וירוצו  ראשונה 
חקלאים יסכנו את חייהם מתוך ידיעה 
ידאגו לעצמם, אף אחד  שאם הם לא 

אחר לא יעשה את זה". 
אמיר דהן נציג רשות המיסים הסביר 
המיסים  לרשות  הוגשו  כה  עד  כי 
ענן,  עמוד  נזקי  בגין  תביעות   14,371
נותרו  כרגע  חקלאיות.  מתוכן   534

פתוחים 42 תיקים. 
)עבודה(:  בירן  מיכל  הכנסת  חברת 
אנחנו  לחקלאים,  להגיד  רוצה  "אני 
שקרו  דברים  לא  אלו  מאחוריכם. 
בגלל שחקלאי לקח הימור אלא בגלל 
שאתם חלק ממדינת ישראל והבעיות 
הביטחוניות פה. המדינה צריכה לקחת 
ובזמן  אתכם  ולפצות  זה  על  אחריות 
הכספים  בוועדת  כאן  אנחנו  סביר. 

מבטיחים לעקוב". 
יושב ראש הועדה חבר הכנסת כלפה 
סיכם את הדיון: "אני מתרשם שיש כאן 
הסוגיה  בשטח.  פתרונות  לספק  רצון 
שנותרה בעייתית היא טיפול בתביעות 
מחקלאים המתגוררים במרחק של עד 
המיסים  רשות  כאשר  מהגבול  ק"מ   7
לא  שהחקלאים  נזק  הוכחת  מבקשת 
ישיר  נזק  איתה.  להתמודד  מסוגלים 
נזק  אבל  אותו  ורואים  מוחשי  הוא 
לתת  גם  צריך  להוכיח.  בעייתי  עקיף 
פתרונות לתביעות שהוגשו מחקלאים 
מהגבול.  ק"מ   7 מעל  המתגוררים 
חדשות  תקנות  בתיקנון  לדון  בכוונתנו 
על מנת להתמודד עם הבעיה ולהקל 
הבא  הלחימה  בסבב  החקלאים  על 

ועדיפה שעה אחת קודם".

מההה...ו-מווו... חוק 
הרעייה

ועדת הכלכלה החלה להכין לקריאה 
שנייה ושלישית את הצעת החוק 

להסדרת הרעייה;
משרד המשפטים: לא נאפשר 

להקים מבני מגורים בשטחי המרעה 
תוך עקיפת מוסדות התכנון

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות 
ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן, החלה להכין 
הצעת  את  ושלישית  שנייה  לקריאה 
הרעייה  להסדרת  הממשלתית  החוק 
להסדיר  שנועדה  ציבור,  בשטחי 
לצורך  מרעה  בשטחי  השימוש  את 
שמירה על מקרקעי הציבור, השטחים 

הפתוחים והיערות.

במשרד  לתכנון  הרשות  מנהל  סגנית 
החקלאות, תניב רופא, אמרה כי בישראל 
שטחי  של  דונם  מיליון  כשני  ישנם 
מרעה, והסבירה כי הצעת החוק נועדה 
לטפל בהקצאה שוויונית של השטחים 
החוק.  לאכיפת  מפקחים  ובהסמכת 
על  לשמור  נועדה  ההצעה  לדבריה, 
שטחי המרעה והריאות הירוקות, למנוע 
שרירותית  בצורה  שטחים  הקצאת 
ולהגביר את האכיפה כדי להתמודד עם 
הפרת  לשטחים,  פלישות  של  תופעות 

החוק ורעייה ללא היתר.
ח"כ רוברט אילטוב הזכיר כי ההצעה 
הקודמת,  בכנסת  בוועדה  נדונה  כבר 
סוגיית  לפתרון  הסכמות  היו  כי  ואמר 
בשטחי  הבקר  מגדלי  של  המגורים 
להתיישבות,  החטיבה  מנכ"ל  המרעה. 
נועדו  כי ההסכמות  ציין  עזרא,  בן  ירון 
מגורים  הבקר  עדרי  למגדלי  לאפשר 
קורה  לא  הדבר  אולם  הגידול,  בשטח 
המשפטים,  משרד  נציג  בשטח. 
אין  כרגע  כי  מנגד  טען  זעירא,  יותם 
עלול  הדבר  לדבריו,  לסוגיה.  פתרון 
מוסדות  של  הדעת  בשיקול  לפגוע 
קרקעות  הקצאת  ולאפשר  התכנון 
נציגת  מכרז.  וללא  שוויוני  לא  באופן 
המשרד  של  המשפטית  הלשכה 
כי  אמרה  זסק,  טל  הסביבה,  להגנת 
מכירים  לא  הסביבה  להגנת  במשרד 
אם  וכי  דובר,  עליהן  ההסכמות  את 
ועדות התכנון  עוקפות את  ההסכמות 

- המשרד מתנגד להן.
חיים  הבקר,  מגדלי  ארגון  מנכ"ל 
כהצעת  החלה  ההצעה  כי  הזכיר  דיין, 
חוק פרטית של ח"כ אורי אריאל וח"כ 
הידברות  שקיימו  חרמש,  שי  לשעבר 
עם המגדלים. לדבריו, השניים הסכימו 
ההצעה  בהכנת  הטיפול  את  להעביר 
למשרד החקלאות, אולם נציגי משרד 
המגדלים  את  שיתפו  לא  החקלאות 
בדיונים המקדימים. הוא הוסיף כי בזמן 
ומצבם  נפגעו  הבקר  מגדלי  שחלף 
בשפל. בעוד שמחיר הבקר יורד, מחיר 

הבשר לצרכן דווקא עולה.

קידום תחרות בענף 
המזון

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ ברוורמן: 
נדרוש מהממשלה להעביר לוועדה 
דיווח שנתי על השינוי במחירי המזון
היו"ר ברוורמן אמר את הדברים 

בדיון שקיימה הוועדה בהצעת החוק 
לקידום התחרות בענף המזון והבהיר: 

"ההצעה לא תאושר אם האוצר 
לא יתקצב תקנים נוספים לרשות 

ההגבלים לטובת אכיפה"

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה 
פרופ'  ח"כ  בראשות  הכספים,  וועדת 
להכין  המשיכה  ברוורמן,  אבישי 
הצעת  את  ושלישית  שנייה  לקריאה 
התחרות  לקידום  הממשלתית  החוק 
ליישום  להביא  שנועדה  המזון,  בענף 
בפתח  קדמי.  ועדת  המלצות  את 
ברוורמן  היו"ר  התייחס  הישיבה 
והמידע  המחקר  מרכז  של  למסמך 
המנתח  לוועדה,  שהוגש  הכנסת  של 
את עליית מחירי המזון. לפי המסמך, 
מחירי המזון בישראל גבוהים בכ-25% 
מהמחירים במדינות האיחוד האירופאי. 
הביע  כבר  כי  הזכיר  ברוורמן  ח"כ 
יוביל להוזלת  חשש בעבר שהחוק לא 
הוועדה  כי  ואמר  המקווה,  המחירים 
ניתן  לפיהם  פרמטרים  מספר  תקבע 
במחירים,  השינוי  את  למדוד  יהיה 
אחת  לה  לדווח  מהממשלה  ותדרוש 
נוכל  "ככה  בהם.  השינוי  על  לשנה 
ולאן אנחנו הולכים",  לדעת מה עשינו 

אמר ח"כ ברוורמן.
כמו כן הבהיר ח"כ ברוורמן כי לאחר 
אישור ההצעה יוטלו על רשות ההגבלים 
משימות נוספות, לכן דרש לתגבר את 
כוח האדם ברשות על מנת שניתן יהיה 
אפקטיבית.  בצורה  החוק  את  לאכוף 
"ההצעה לא תאושר אם משרד האוצר 
נוספים  לתקנים  תקציב  יקצה  לא 

לטובת רשות ההגבלים", אמר.
בפרק  לדון  הוועדה  החלה  בישיבה 
הספקים  פעילות  את  המסדיר 
ואישרה  המזון,  בשוק  והקמעונאים 
מהן  להגדיר  שנועדו  סעיפים  מספר 
השחקנים  על  האסורות  הפעולות 
נועד  שאושרו  הסעיפים  אחד  בשוק. 
ויקבע  יתערב  לא  קמעונאי  כי  לקבוע 
להתנהלותם  באשר  תנאים  לספקים 
רשת  למשל,  אחרים.  קמעונאים  עם 
לספקי  להורות  תוכל  לא  אחת  שיווק 
מוצרים שלא לתת הנחות לרשת שיווק 
סעיף  הוועדה  אישרה  עוד  אחרת. 
עליהם  ואוסר  הספקים  את  המגביל 
להתערב במחיר שגובות רשתות השיווק 
ספקים  של  מוצרים  עבור  מהצרכים 
אחרים. המשמעות היא כי ספק מוצר 
מסוים לא יכול להפעיל לחץ על רשת 
שיווק, על מנת שזו תמכור את המוצר 
של הספק המתחרה במחיר גבוה יותר 

מהמוצר שלו.

ידיעות ממשרד החקלאות ומוועדות הכנסת
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ˆ ˆ ˆ

בסין אוכלים תפוחי 
אדמה )ולא רק אורז(

הבלה"ד: יענקלה כהן, נחל–עוז

בעולם  הגדולה  תפוא"ד  יצרנית  סין, 
 80 מעל  כיום  מייצרת   ,  1993 מאז 
מיליון   350 )מתוך  לשנה  טון  מיליון 
הסינית  הדיאטה  עולמי(.  ייצור  טון 
הרפורמה  מאז  דרסטי  באופן  שונתה 
תפוחי  כניסת  ב-1980.  הכלכלית 
חברות  ע"י  )צ'יפס(  מעובדים  אדמה 
לשינוי  הביאו  )מק-דונלד(  מערביות 
בגישה של צריכת תפוא"ד. הממשלה 
הבטחת  תכנית  שמקדמת  הסינית 
מעודדת  לאוכלוסייה,  מזון  הספקת 
יבול  עתירי  מזינים,  גידולים  של  שורה 
ותפוא"ד  חשובים,  תזונתיים  ומרכיבים 
בתכנית  שבהם.  מהחשובים  הוא 
שאפתני  יעד  הוצג  האחרונה  החומש 

של 250 מיליון טון ייצור שנתי.
 למעשה, תפוא"ד אינם כל כך חדשים 
בסין. הם הובאו לשם במאה ה-17 ע"י 
הפורטוגזים אבל נשארו ברמת צריכה 
נמוכה עד כמעט סוף המאה האחרונה 
. לאחר הרפורמות של הממשל הסיני 
מ- 1979 עד 1986, כשביטל בהדרגה 
את  ועודד  הקולחוזים  שיטת  את 
חקלאים  החלו  הפרטית,  החקלאות 
הכנסה  רמת  עם  גידולים  לגדל  רבים 
גבוהה - ותפוא"ד הוא אחד מהם. מכיוון 
יסוד,  מצרך  היה  לא  תפוא"ד  שבזמנו 
העדיפו  וחקלאים  גבוהים  היו  מחיריו 
של  ההתחלה  הייתה  זו   - אותו  לגדל 
גדול  מידה  בקנה  הגידול  תפוצת 
ממשיכה  משיקוליה  הממשלה  בסין. 
לעודד את גידול תפוא"ד וכך יש עתה 
בעיקר  אותם  צורכים  תפוא"ד בשפע. 
סין.  מערב  ובדרום  סין  מזרח  בצפון 
אינר-מונגוליה  הסינית  האוטונומיה 
)בצפון( היא הפרובינציה שבה מגדלים 
ואילו  לזרעים,   השטחים  מרבית  את 
כמו  עונות  שתי  מגדלים   - בדרום 
בישראל. לצד חוות ענק שמגדלים בהן 
מיטב  לפי  מתקדמות,  מאד  בשיטות 
ומשיגים  המערבי,  והידע  הטכנולוגיות 
לדונם,   / טון   4-5 של  יבולים  בהם 
עדיין  נרחבים שמגדלים  אזורים  ישנם 
בחלקות זעירות וברמה מאד נמוכה - 

ובהם יש אתגר לקידום ופיתוח. הסינים 
של  ייבוא  על  מוחלט  באופן  אוסרים 
הריבוי  וכל  לסין  מחוץ  ריבוי  חומר 
מכיוון  בסין.  מבוצע  הזנים  ופיתוח 
תמלוגים  לשלם  מוכנים  לא  שהסינים 
מערביות  חברות  אין  הזנים,  עבור 
בודדות  חברות  למעט  בסין,  פעילות 
זרעים  וריבוי  ייצור  מערכי  שהקימו 
שלהם במקום. הסינים פיתחו מתכונים 
שונים ומגוונים שמתאימים לחיך הסיני 
אורז"  רק  אוכלים  "בסין  של  והדימוי 

מזמן אינו תופס יותר.

ˆ ˆ ˆ

צדק היסטורי לאחר 22 
שנים

מגדלי הפירות יקבלו 50 מיליון שקל 
מהמדינה

בשל עיכוב תשלום פיצויים על אסון 
טבע 

מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, איציק 
כהן: אלמלא המאבק הנחוש של 

הארגון, המגדלים לא היו זוכים לראות 
את הפיצוי המגיע להם.

חלק מהמגדלים שנפגעו כבר אינם 
בחיים והפיצוי יגיע ליורשיהם

 3000 הפירות:  מגדלי  לארגון  הישג 
סכום  מהמדינה  יקבלו  פירות  מגדלי 
הצמדה  כהפרשי  שקל  מיליון   50 של 
בתשלום  רבות  שנים  של  עיכוב  בשל 
הסכום  טבע.  אסון  נזקי  על  פיצויים 
משפטי  הליך  בתום  כפשרה  נקבע 

ממושך. 
התביעה שהגיש ארגון מגדלי הפירות 
באמצעות עו"ד שאול פלס מתייחסת 
שארע  הטבע  אסון  על  לתשלומים 
בחורף 1991-1992 ואשר גרם לנזקים 
המגדלים  לחקלאות.  ביותר  כבדים 
קיבלו פיצוי של כ-180 מיליון שקל בשל 
אולם  לטמיון,  שירדו  הרבים  היבולים 
רבות  שנים  לאחר  להם  ניתן  הסכום 

כשהוא אינו צמוד למדד המחירים.
להשלים  סרב  הפירות  מגדלי  ארגון 
והגיש  בתשלום  ה"תספורת"  עם 
לקבלת  פלס  עו"ד  באמצעות  תביעה 
שנדונה  והצמדה  ריבית  הפרשי 
לבית  עד  והגיעה  ערכאות  במספר 

שהמגדלים  שקבע  העליון  המשפט 
זכאים לפיצוי. בעקבות הפסיקה החלה 
התדיינות עם משרד האוצר לגבי גובה 

הפיצוי, שנמשכה אף היא זמן רב.
איציק  הפירות,  מגדלי  ארגון  מנכ"ל 
כהן, פעל עם כניסתו לתפקיד להאצת 
הליכי ההידברות עם האוצר כדי להביא 
שנים   22 כבר  שנמשך  ההליך  את 
שנפגעו  מהמגדלים  "חלק  לסיומו. 
כבר אנשים מבוגרים ואנו רוצים שהם 
יקבלו את הפיצוי בימי חייהם. המאבק 
הממושך והצלחתו הם הוכחה נוספת 
החקלאים  של  ההתארגנות  לחשיבות 
הארגון,  אלמלא  משותפת.  במסגרת 
את  לראות  זוכים  היו  לא  המגדלים 

הכסף שמגיע להם," אמר כהן.
למגדלים  ההצמדה  הפרשי  תשלום 
הצורך  בשל  חודשים  מספר  יארך 
לאתר את המגדלים ולקבוע את החלק 
היחסי שמגיע לכל אחד מהם. הארגון 
קרא למגדלים להתאזר בסבלנות עד 
והעברת  הבדיקה  תהליכי  להשלמת 

הכספים.
ˆ ˆ ˆ

קנט שילמה למגדלי 
הפירות כ- 48 מיליון ₪ 
בגין נזקי טבע ואסונות 
טבע בשנה האחרונה

בימים אלה מחדשת קנט את ביטוח 
הפירות לשנת 2014

בשנה האחרונה פוצו מגדלי הפירות 
בכ- 48 מיליון ₪ בגין נזקי טבע ואסונות 
טבע. כך עולה מסיכום שערכה קנט, 
הקרן לביטוח נזקי טבע על רקע חידוש 
בקנט   .2014 לשנת  הפירות  ביטוח 
מציינים כי מדובר בסכום גבוה במיוחד 
האחרונות,  השנים   5 במהלך  כאשר 
ביחד, שילמה החברה כ-150 מליון ₪ 

פיצויים למגדלי הפירות.
מיליון  כ-30  קנט,  נתוני  פי  על 
שנגרם  ביבול  חוסר  בגין  שולמו   ₪
כתוצאה מתנאי מזג אוויר חריג בחודשי 
החורף. מזג האוויר החריג גרם לפגיעה 
במינים רבים של פירות, החל מהפירות 
בפגיעה  וכלה  ביותר  המוקדמים 
מיליון  כ-18  הגולן.  ברמת  בתפוחים 
₪ שולמו בגין נזקי טבע כשהעיקריים 

>>>
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אפריל  בחודש  מהברד  נגרמו  שבהם 
ומגלי חום שפגעו באיכות הפרי. 

הגידולים   2013 נתוני  סיכום  פי  על 
הפיצויים  שולמו  בגינם  העיקריים 
טבע  מנזקי  כתוצאה  ביותר  הגבוהים 
כ-7  נקטרינה  הינם:  טבע  ואסונות 
תפוח   ,₪ מיליון  כ-6  אגס   ,₪ מיליון 
עץ כ-6 מיליון ₪, מנגו כ- 4 מיליון ₪ 

ואפרסק כ-4 מיליון ₪. 
בימים אלו חידשה מועצת הצמחים, 
הבסיסי  הביטוח  את  הפירות,  ענף 
לכלל המגדלים כנגד נזקי טבע וכנגד 
מכסה  הבסיסי  הביטוח  טבע.  אסונות 
והמינים  המגדלים  עבור  רק  נזקים 
המועצה.  ברשימות  לקנט  שהועברו 
בקנט מדגישים כי בכל מקרה, רכישת 
ביטוח מורחב ישירות בחברה מאפשרת 
יותר בעת נזק ולכן בקנט  הגנה טובה 
ממליצים לרכוש את הביטוח המורחב 
ביטוח  כנגד  ומקיף  כולל  שנותן מענה 

נזקי טבע ואסונות טבע. 
ניתן  טבע  נזקי  ביטוח  במסגרת 
האוויר  מזג  פגעי  כנגד  ביטוחי  כיסוי 
המוגדרים כגורמים לנזק כמותי ואיכותי 
מספר  בין  לבחור  יכול  המגדל  בפרי. 
בדמי  מזו  זו  הנבדלות  ביטוח  רמות 
וכן לבטח כל  הביטוח ובסכומי הפיצוי 
בנוסף,  בה.  הצפוי  היבול  ע"פ  חלקה 
ההשתתפות העצמית בביטוח נמוכה. 

ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים 
מכוסים  שאינם  אקלים  נזקי  מכסה 
מזיקים  נזקי  וכן  טבע  נזקי  בביטוח 
ומחלות לפרי, שפגיעתם הינה בהיקף 
אזורי הגורם לנזק כמותי ליבול. המגדל 
ביטוח  רמות  מספר  בין  לבחור  יכול 
הנבדלות זו מזו בדמי הביטוח ובסכומי 
הפיצוי וכן לבטח ע"פ היבול הנורמטיבי 
או ממוצע השיווק בארבע שנים )-2009
העצמית  ההשתתפות  בנוסף,   .)2012
מהיבול   30% על  עומדת  ליבולים 
והמקרים.  המינים  במרבית  המבוטח 
הביטוח מכסה גם אסונות טבע בעצים 
לסיכונים מוגדרים. ההצטרפות לביטוח 

מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע.
כי  שוב,  הוכיחה,  האחרונה  הסערה 
הגנו  הביטוח  את  שהרחיבו  מגדלים 
נכון  הדבר  והשקעותיהם.  רכושם  על 
זה  ובכלל  שונים  בתחומים  למגדלים 
יקבלו  ובעליהם  שקרסו  צמיחה  בתי 
פיצוי, ועוד. בתחום מטעים טרם הנבה 
והגידולים  היות  יותר  עוד  בולט  הדבר 
אינם מכוסים כלל, גם לא בביטוח ברמה 
הבסיסית הנרכש ע"י מועצת הצמחים. 

לכן בקנט ממליצים לרכוש את ביטוח 
אסונות טבע המורחב למטעים שאינם 
מניבים ולזכות בהגנה על גידולים אלה. 
יועבר  זה  במקרה  פיצויים  תשלום 

ישירות למגדל.

ˆ ˆ ˆ

קנט מחדשת את 
הביטוחים לענף גפן היין 

לשנת 2014

גם השנה הוזלו דמי הביטוח בביטוח 
נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע

, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 
מחדשת את הביטוחים לענף גפן היין 
לשנת 2014. השנה הוזלו פעם נוספת 
דמי הביטוח: בביטוח נזקי טבע בשיעור 
ובביטוח אסונות טבע בשיעור  כ- 5% 
של כ- 8%. הביטוח אותו מציעה קנט 
גפן  לענבי  טבע  נזקי  ביטוח  כולל 
עבור  לגפן  טבע  אסונות  וביטוח  יין 
ביטוח  ושאינם מניבים.  כרמים מניבים 
להימנע  למגדלים  מאפשר  יין  גפן 
שיכולים  לנזקים  כלכלית  מחשיפה 
לגרום להשמדת היבול ולפגיעה קשה 
לא  יין  גפן  בענף  כי  יצוין  בפרנסתם. 
ולכן ממליצה קנט  קיים ביטוח בסיסי 
לרכוש גם ביטוח אסונות טבע לכרמים 

שאינם מניבים. 
ביטוח נזקי טבע בגפן יין מעניק כיסוי 
מוגדרים  אוויר  מזג  כנגד פגעי  ביטוחי 
לענבי  ואיכותי  כמותי  לנזק  הגורמים 
הגפן. בביטוח נזקי טבע היבול המבוטח 
וחלקה  זן  לכל  המגדל  ידי  על  נקבע 
תחושב  תביעות  העדר  והנחת  בנפרד 
מאפשרת  קנט  בנפרד.  זן  כל  עבור 
המבוטח  היבול  את  להגדיל  למגדלים 
שתי  עבור  שיווק  נתוני  שיציגו  ובתנאי 
עונות רצופות. במקרה של נזק, חישוב 
תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית 
וללא  בנפרד  וחלקה  זן  לכל  נעשים 
כן,  כמו  החלקות.  ביתר  ביבול  תלות 
נעשה  נזק  במקרי  הפיצויים  תשלום 
ובמרבית  הנזק  סיום הערכת  מיד עם 
שיווק  נתוני  מתן  יידרש  לא  המקרים 
המקצר  דבר  הפיצוי,  חישוב  לצורך 

משמעותית את מועד קבלת הפיצוי. 
ביטוח אסונות טבע בגפן היין לכרמים 
כנגד  ביטוחי  כיסוי  מעניק  מניבים 

בביטוח  מכוסים  שאינם  אקלים  נזקי 
ומחלות,  מזיקים  נזקי  וכן  טבע  נזקי 
הגורם  אזורי  בהיקף  הינה  שפגיעתם 
לנזק כמותי ליבול. הביטוח יקבע לכל 
זן בנפרד ויתבסס על יבול נורמטיבי או 
על ממוצע היבולים של המגדל )בשנים 
למגדלים  מציעה  קנט   .)2009-2012
מניבים,  שאינם  לכרמים  ביטוח  גם 
שעשויים  אקלימיים  נזקים  המכסה 
של  בשלב  בהיותם  לכרמים  להיגרם 

טרם הנבה. 
כי  שוב,  הוכיחה,  האחרונה  הסערה 
הגנו  הביטוח  את  שהרחיבו  מגדלים 
נכון  הדבר  והשקעותיהם.  רכושם  על 
בתחום  שונים.  בתחומים  למגדלים 
כרמים שאינם מניבים הדבר בולט עוד 
את  גם  לרכוש  ממליצים  בקנט  יותר. 
לכרמים  מורחב  טבע  אסונות  ביטוח 
שאינם מניבים ולהגן על גידולים אלה. 

לביטוח  להצטרפות  האחרון  המועד 
הינו 28.2.2014.

ˆ ˆ ˆ

העץ מקריא סיפור...

ברוח ט"ו בשבט, משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר מפרסם 

מפת טיולים בעקבות עצים

מסורת  נוספה  האחרונות  בשנים 
נהפך  זה  ושבוע  בשבט  לט"ו  חדשה 
לשבוע שמירת הטבע והסביבה ושבוע 
ט"ו  ולרגל  זו,  ברוח  אילנות.  הגנת 
במשרד  היערות  פקיד  הפיק  בשבט, 
טיולי  מפת  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
עצים לציבור הרחב לטיולים בעקבות 

עצים, בחודש שבט ובכל השנה. 
החקלאות  במשרד  היערות  פקיד 
ופיתוח הכפר בחר ב- 72 עצים מצפון 
מיוחדים  עצים  לדרומה,  ועד  הארץ 
סיפורים  ובעלי  שלהם  בממדים 
הראויים  וותיקים  אישיים  היסטוריים, 

לביקור ולשימור.
תעודת  למצוא  תוכלו  המפה  בתוך 
שם  העץ,  שם  עץ,  לכל  שלמה  זהות 
מקום  משתייך,  הוא  אליה  המשפחה 
ההגעה  ודרך  ממדיו  גילו,  הנטיעה, 

אליו. 
ניתן לקבל, ללא תשלום,  את המפה 
במשרד החקלאות, באמצעות משלוח 
>>>
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דרך  המפה  לקבלת  פניות  בדואר. 
שליחת מייל לכתובת:

trees@moag.gov.il
מתוך העצים שנבחרו למפת הטיולים, 
בנתניה.  חאלד  באום  השקמה  פיקוס 
אחד העצים הוותיקים ביותר בישראל, 
כ-  לפחות  הינו  ההערכות  פי  על  גילו 
גילו ב-  )ויש המעריכים את  600 שנה 
שצויר  כיוון  נבחר  העץ  שנה(.   1,200
וילסון במסעותיו בארץ במאה  ידי  על 
בצלו  חנה  נפוליאון  18, הצבא של  ה- 
ויהודית  במסעותיו בשנת 1799. משה 

מונטפיורי נחו בצלו בסיורם במושבות 
בשנת 1839. הגברת אום חאלד ישבה 
תחת העץ כשופטת. גובהו כ- 10 מטר 
וקוטר צמרתו כ- 25 מטר והיקף גזעו 

כ- 8 מטר.
אלון  המפה,  עצי   72 מבין  נוסף  עץ 
שגילו  עציון  בגוש  הבודד  האלון  מצוי, 
מעל 500 שנה, בגובה 10 מטר וקוטר 
ההיסטורי  האלון  מטר.   12 כ-  נוף 
את  מסמל  הינו  ביותר,  המפורסם 
נפילתו  מאז  עציון  לגוש  הגעגועים 

בשנת 1948. 

ומנהל  היערות  פקיד  גלון,  ישראל 
במשרד  הצומח  והנדסת  פרחים  אגף 
"בארץ  הכפר:  ופיתוח  החקלאות 
ישראל יש מספר רב של עצים מיוחדים, 
ובהיסטוריה  האישי  בסיפורם  בגילם, 
והעצמת  שימור  השנים.  עם  שצברו 
לאתרי  אותם  הופך  הוותיקים  העצים 
לחלקם  כאשר  לרגל  ועליה  ביקור 
להיסטוריה  אותם  הקושרים  סיפורים 
של ארץ ישראל ולמורשת אבות. ביקור 
וטיול בעקבות עצים, התרשמות והנאה 
לאהבת  הציבור  את  מחברים  בצלם 

העצים ולשמירה עליהם".
רבה  חשיבות  "יש  גלון:  מוסיף  עוד 
וגדולים  וותיקים  עצים  על  לשמירה 
לאיכות  תרומתם  נוכח  עליהם,  והגנה 
מעשרות  ערוך  לאין  הגדולה  הסביבה 

>>>

עץ החרוב בפקיעין

אלה אטלנטית בקדש

אלה אטלנטית בכדיתא ליד קבר ר' טרפון

עצים צעירים, ולכן חשוב להגן ולשמור 
בישראל  העצים  של  עליהם.תרומתם 
לאקלים,  לאסתטיקה,  לנוף,  רבה  היא 
הביולוגי,  למגוון  הסביבה,  לאיכות 
שלנו.  ולתרבות  עם  של  למורשתו 
בעל  הביולוגי  היצור  הינם  העצים 
משך  ובעל  ביותר  הגדולים  הממדים 
חיים הארוך ביותר. העצים מהווים זכר 

לעבר, סמל ההווה ותקווה לעתיד".
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שיא של 5 שנים בהיקף 
נזקי הטבע לחקלאים: 
קנט תשלם לחקלאים 

פיצוי של כ- 300 
מיליון ₪ בגין נזקי טבע 
ואסונות טבע שאירעו 

בשנת 2013

מדובר בפיצוי הגבוה ביותר בחמש 
השנים האחרונות # דוד גינזבורג, 

מנכ"ל קנט: "השנה האחרונה הוכיחה, 
שוב, עד כמה מקצוע החקלאות הינו 

עתיר סיכונים ועד כמה האירועים 
האקלימיים הפכו לקיצוניים יותר"

מליון  כ-300  לחקלאים  תשלם  קנט 
ואסונות  טבע  נזקי  עבור  פיצויים   ₪
כך  האחרונה.  בשנה  שאירעו  טבע 
עולה מסיכום נתוני החברה. מהבדיקה 
ניכר  חלק  כי  עולה  בקנט  שנערכה 
ממספר  כתוצאה  נגרם  מהנזקים 
אירועי אקלים חריגים ובכללם סערות 
בחודשים  שאירעו  בעוצמתן  חזקות 
כבד  ברד  ואירוע   2013 ודצמבר  ינואר 
אומרים  בחברה  אפריל.  בחודש  שירד 
בהיקף  חדה  בעלייה  מדובר  כי  היום 
לחקלאים  האוויר  מזג  שגרם  הנזקים 
ובשיא של היקף הפיצויים ששולם להם. 
לשם השוואה, הממוצע בחמש השנים 
האחרונות עמד על היקף פיצויים שנתי 

של כ-170 מיליון ₪ בלבד.
מנתוני קנט עולה כי החברה תשלם 
כ-  הירקות  למגדלי  האחרונה  בשנה 
הסערות  בשל  בעיקר   ,₪ מיליון   129
בשל  וכן  ודצמבר  בינואר  שהתרחשו 
מלפפונים,  באבטיחים,  שפגע  וירוס 
פלפלים ועגבניות. מגדלי הפירות יפוצו 
הברד  בשל  בעיקר   ,₪ מיליון   56 בכ- 
חוסר  אובדן  בגין  וכן  אפריל  בחודש 
דובדבן  אגס,  מנגו,  תפוחים,  של  יבול 
כ-  שולמו  הפלחה  למגדלי  ואפרסק. 
23 מיליון ₪ ולמגדלי האבוקדו הבננות 
מיליון   7  .₪ מיליון   27.5 כ-  וההדרים 
 5 ו-  הפרחים  למגדלי  ישולמו  ש"ח 
זיתי  בענף  למגדלים  שולמו   ₪ מיליון 
בנוסף,  יבול.  בגין חוסר  השמן, בעיקר 

נזקים  נגרמו  האחרונה  השנה  במהלך 
כבדים גם למגדלים בענפי החי והחברה 
שילמה כ-14 מיליון ₪ למגדלים בענפי 
הבקר, כ-11 מיליון ₪ למגדלי המדגה 
וכ- 6 מיליון ₪ למגדלים בענפי הלול. 
על  שולמו  נוספים   ₪ מיליון  כ-17 
החולפת  בשנה  שקרסו  צמיחה  בתי 

כתוצאה מסערות, רוחות ושלגים.
האירועים המרכזיים של שנת 2013

השנה  שולמו   ₪ מיליון   60 כ- 
הסערה  בגין  הארץ  ברחבי  למגדלים 
 .2013 ינואר  בתחילת  שהתרחשה 
הסערה פגעה בעיקר בגידולי הירקות, 
הפירות והפלחה וכן בפרחים בשטחים 
אירועים  שני  ובחממות.  פתוחים 
בחודש אפריל  נרשמו  נוספים  חריגים 
ירדו  כבד  וברד  עזים  גשמים  כאשר 
הנזק  עיקר  ובמרכזה.  הארץ  בצפון 
פירות  לגידולי  נגרם  אלה  מאירועים 
דובדבנים,  שזיפים,  ובכללם  קיץ 
גשם  לנזקי  וכן  ואפרסקים  נקטרינות 
בעקבות  לפלחה.  השחת  לגידולי 
באפריל  האקלים  באירועי  הנזקים 
כ-  השונים  בענפים  למגדלים  שולמו 

40 מיליון ₪. 
בעוצמתו  ביותר  החריג  האירוע 
התרחש במחצית דצמבר כאשר שלג, 
וחסמו  הציפו  כבדים  וגשמים  ברד 
הסערה,  הארץ.  ברחבי  רבים  אזורים 
לנזקים  גרמה  בעוצמתה,  החריגה 
כבדים בעיקר לגידולי הירקות בשטחים 
בצל  אדמה,  תפוחי  ובכללם  פתוחים 
גם  גרמה  הסערה  עלים.  וגידולי 
שקרסו,  ולולים  צמיחה  לבתי  לנזקים 
כתוצאה מהשלג והברד הכבד שנערמו 
בבננות  פגיעות קשות  ונרשמו  עליהם 
מהטמפרטורות  כתוצאה  אמנון  ובדגי 
הסערה.  במהלך  ששררו  הנמוכות 
המגדלים  את  תפצה  החברה  בסה"כ 
אותה  בגין   ₪ מיליון  בכ-110  השונים 

הסערה.
"השנה  קנט,  מנכ"ל  גינזבורג,  דודי 
האחרונה הוכיחה, שוב, עד כמה מקצוע 
החקלאות הינו עתיר סיכונים ועד כמה 
בשנים  הפכו  האקלימיים  האירועים 
החקלאות  יותר.  לקיצוניים  האחרונות 
לאומי  למשאב  נחשבת  הישראלית 
נמצאים  הישראלים  החקלאים  כאשר 
בקידמה  העולמית  החנית  בחוד 
האפשר  ככל  לעשות  ויש  ובפיתוחים, 

על מנת לשמור על כך".

ˆ ˆ ˆ

הוכתרו הזוכים בתחרות 
שמן זית 'ראשון המסיק' 

לשנת 2013

הזוכים הגדולים הם שמן הזית 
"מגל-מסיק", "טבע גב-אשוש" 

ו"סינדיאנת הגליל"

הזיתים  מסיק  סיום  למועד  בסמוך 
של סתיו 2013, מגדלי ויצרני שמן הזית 
ברחבי הארץ, מציגים את שמן "ראשון 
המופק  הראשון  השמן   - המסיק" 
הטריות  בזכות  המוכר  בעונה,  ומשווק 
ארומה  לשמן  הדומיננטי.  וטעמו 
והוא לרוב בעל טעם עז של  מיוחדת, 

פרי הזית ומאופיין בסמיכות ועכירות.
הראשון  הגעת השמן  את  לחגוג  כדי 
לעונה, נערך פסטיבל "ראשון המסיק" 
הצמחים  במועצת  הזית  ענף  ידי  על 

ובשיתוף בית יגאל אלון.
במהלך הכנס, הוצגו שמני הזית של 
המגדלים והמשווקים השונים, וטעימות 
המבוסס  קל  כיבוד  לצד  הוצעו  ניסיון 
היה  האירוע,  של  שיאו  זית.  שמן  על 
שמן  בתחרות  הזוכים  על  בהכרזה 

"ראשון המסיק".
לתחרות השנה ניגשו 39 שמנים, אשר 
עברו בדיקות מעבדה כימיות לבדיקת 
השמנים.  של  ותקינותם  איכותם 
השמנים שעברו את בדיקות המעבדה, 
זית  24 טועמי שמן  הגיעו לפאנל של 
אחד  כל  ודירגו  בחנו  אשר  מומחים, 
ריח,  של  פרמטרים  לפי  מהשמנים 

צבע וטעם.
ל-3  חולקו  בתחרות,  השמנים 
יצרן  קטן:  שיווק  היקף  קטגוריות: 
שיווק  היקף  שמן;  טון   5 עד  המייצר 
בינוני: יצרן המשווק בין 5 טון שמן זית 
יצרן  גדול:  שיווק  היקף  טון;   25 ועד 

המייצר למעלה מ 25 טון שמן זית.
בין השמנים שניגשו השנה לראשונה 
אשר  סג'רה,  שמן  גם  היה  לתחרות, 
ריקלין.  וזיו  בנאי  יובל  ידי  על  מיוצר 
נהנה  לאירוע,  גם  הגיע  אשר  בנאי, 
המתחרים  של  זית  שמן  מטעימות 
הלהקות  מאחת  חי,  מוזיקלי  וממופע 

המקומיות.

>>>



ידיעות ידיעות   
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מצ"ב פירוט השמנים הזוכים, בקטגוריות השונות:

יובל בנאי וזיו ריקלין יצרני שמן הזית "סג'רה"  צילום: רגב כלףמקבלי פרס "ראשון המסיק"  צילום: רגב כלף

א שירות שדה וחלפים
     בכל הארץ למסנני
     סנומט – עמיעד.

א מערכות בקרה ופיקוד
    למסננים אוטומטיים.

א ידע ומומחיות לשדרוג
    מסננים ופתרונות

     יצירתייםבמחירים ללא תחרות.

אלי –סינון בע"מ, מושב שער אפרים 

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

09-8781758
054-6620627



טלפון 04-6667846 העצמאות 43 חיפה 33035 33035

נייד: 054-4703397  פקס: 04-6667847 

agrizone@agrizone.co.il
www.agrizone.co.il 

1-700-703-433

אגריזון ציוד ומיכון חקלאי בע”מ

חברת אגריזון הינה הנציגה 
הבלעדית של חברת ברויליירי , 

BREVIGLIERI , איטליה
המובילות  מהחברות  הינה  ברויליירי  חברת 

בעולם בייצור מתחחות מ-90 ס”מ ועד 5 מטר.
הנעת  בחוזק,  מצטיינות  ברויליירי  מתחחות 
טיפול  שעוברים  שיניים  גלגלי  ידי  על  הציר 
טרמי, דלתות וגוף עם פח כפול וגירים לעבודה 
מתחחות,  מייצרת  ברויליירי  חברת  מאומצת. 
כולל  צד,  מכסחות  מכסחות,  גזם,  מרסקות 

מתחחות מתקפלות עם מערכת הידראולית.
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4X4, 79  1000 8. פיאט 
9. מזבלת אורגנית 

9 קוב “יורן” 
9 רגלים   ,7 10. קלטרת 

קפצי “שנצקי”
16 צלחות  11. דיסק 

3 נקודות “שנצקי” 
3 נקודות  12. מגלז 

“שנצקי”
3 נקודות  13. תורן 
הודראלי לטרקטור

14. מלגזה   בייסטר  
2004 תלת שלבי, תורן 

נמוך
 200  160 15. מתחחת 

חדש “שנצקי”
16. מלגזה קייס שדה 
מהצבא במצב מעולה 

₪ 25,000
 28 17. דיסק נגרר 

צלחות
 2000 18. מלגזה מנטו 

במצב מעולה
85 פורטטו  19. סאם 

4X4 2003
 1998 20. מני מחפרון 

455 זחל ליברה 
 60 L.S .21 טרקטור 
4X4  2014 חדש כ”ס 
 90 L.S .22 טרקטור 
4X4  2014 חדש כ”ס 

 100 L.S .23 טרקטור 
כ”ס 4X4 קבינה 2014 חדש

קניה / החלפה / מכירה

0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

וקרוואנים.  מכולות 
חלקי  בכל  הובלות 
טון.   100 מנוף   + הארץ 
ומבנים.           מכולות  קונה 
0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6
0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9
0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2
0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

למכירה/להשכרה

שתילים למכירה

למכירה

להשכרה

רהיטים

073-2369146
 

עיתון הרפתניםעיתון החקלאיםעיתון המושביםעיתון הקיבוצים

להשכרה בעמק יזרעאל:
משוכלל  אריזה  בית   •
 50 ועוד  מטר   300
בצמוד. קירורים  מטר 

משוכללות,  חממות   •
אקלים,  בקרת 
וצינון. חימום 
0522825921 מרים: 

שתילי  נאמן  משתלת 
מידית.  לשתילה  פאפיה 
מזן  אננס  שתילי 
ומתוק  גדול  פרי   MD2
אספקה  קוצים.  ללא 
.2014 מאי  בחודש 
054-7688039 טלפון: 
03-9698326 פקס: 

 12  + שולחן  למכירה 

עור  מצופה  כיסאות 

נדיר  אמריקאי  דרום 

במיוחד.  שמור  וייחודי 

 0 5 4 - 4 8 8 7 8 4 4
0 3 - 9 6 0 4 2 6 8

ריסוס  תותח  למכירה 

מתוצרת  ליטר   500

האחים רז, במצב מצויין.

050-6220195 יצחק: 

 79  ,42-40 1. ג'ון דור 
במצב מעולה + מזגן

 81  ,40-40 2. ג'ון דיר 
במצב מעולה + מזגן

 72  ,20-30 3. ג'ון דיר 
דגם אמריקאי מצויין
 4X4,  67-80 4. לנדני 

2010, יד ראשונה
   2010 5. בל פדנה, 

אטלקי 4X4 הגה 
מתהפך, חדש

82 הגה   ,240 6. פרגסון 
הודראלי

79 הגה   ,265 7. פרגסון 
הודראלי

1. מכונת מיון לפירות+ 
מברשות + מסועים

2. דיסקוס 8 צלחות + 24
 640 3. טרקטור פיאט 

78 מודל 
 540 4. טרקטור פיאט 

80 מודל 
5. מחפרון קייס

6. עגלות לטרקטור 
ולטרקטורון

7. קומרסור אוויר מכל 
הגדלים

 1000 8. מרסס מפוח 
500 ליטר + 

 500 9. מרסס עשביה 
1000 ליטר + 

10. משאית דאבל קבינה 
להובלת פירות

11. מכסחת שרשרת
12. מרסקת גזם

13. עצי זית במחיר מיוחד
14. הובלות טרקטורים 

לכל חלקי הארץ
לפרטים: 054-4917064

T-N ,1. פיאט
2003 4X4 ,80 למטע 

 95 82-86, מודל  2. פיאט 
למטע

 ,85 3. סאם פורטטו 
97 4X4, קבינה 

 2.5 4. מלגזה לינדה, 
'93 טון, 

5. מרסס דגניה חשמלי, 
300 ליטר

6. רתכת קרדל 
לטרקטור

4 טון+  7. עגלת הייבר, 
7 טון + פלטה

8. טרקטרון ג'ון דיר 
2013 מכסחת חדשה 

 ,500 9. רינ'גר הייסן 
 4X4 ,2011,כחדש

3 נ'ק  10. מזלג אחורי, 
1.5 טון עד 

11. אינטרנשיונל 454, 75
12. קוליטוטור 7+9 

סכנים
13. מזלג אחורי לגזם
14. מכולה משרדית+ 

 ,12X2.40 מחסן , 
אלומניום

15. פיאט רומני, 640, 89'
4X4 16. טרקה תעשייתי
'75  ,10-20 17. ג'ון דיר 

'83  ,566 18. פיאט 
'83  ,880 19. פיאט 

79  ,240 20. פורגסון 
 ,75 21. סאם פורטטו 

4X4, מודל 2000
 ,TNF ,75 22. פיאט 

קבינה 2005
23. פורד 3000, מודל 75'

 ,40-10 24. ג'ון דיר 
'83 מודל 

25. מכסחת שרשראות
26. מקצרת תופים

מכירה   * קנייה 
החלפה  * תיווך 

0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

דולב  מיכלי  להשכרה 
חקלאית,  מטרה  לכל 
לתקופות  ועוד,  תעשיית 
וקצרות. ארוכות 
0 5 0 - 5 2 1 1 0 8 4
04-6650029 פקס: 






