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 OECD  EPPO

2016
EPPO

גרה  (עבד)  עבדאללה  פרופסור 
בן 60. נולד ומתגורר עד עצם היום 
נשוי  במשולש.  ג'ת  בכפר  הזה 
ללוטפיה, אחות במקצועה שלמדה 

יוע והיא  שני  לתואר  חינוכי  �ייעוץ 
צת חינוכית בבית ספר יסודי בכפר. 

�לבני הזוג ארבעה בנים וכן נכד ונ
כדה. בכור הבנים ד"ר שאדי רופא 
שיניים נשוי+1 לרופאת שיניים. גר 
עומר   :28 בני  תאומים  באשקלון. 
(האות ו' דגושה) נשוי+נכדה, ענאן 
בוגרי  הייטק,  עובדי  שניהם  נשוי, 
עומר  המחשב.  במדעי  הטכניון 
"סיידוייזר"  הזנק  בחברת  עובד 
הבן  חיפה.  ב"אינטל"  ענאן  בת"א. 
הרביעי אדם (17) חובב צילום, עם 
טבע  מצלם  משלו,  אינטרנט  אתר 

�דמויות ואתרים. מכנה עצמו פרופ
סור פוטוגרפי של המשפחה.

למשפחת  נולד  גרה  פרופסור 
בשדות"  בבוץ,  "גדלתי  חקלאים. 

מעיד על עצמו. ההורים שאינם עוד בחיים גידלו ירקות בשטח פתוח: 
ול למנהרות  עברו  אח"כ  צנוניות.  צנון,  שעועית,  מלפפון,  �עגבניות, 

יסודי  חממות. "עברנו את כל האבולוציה". עבד גרה למד בבית ספר 
בכפר ג'ת, תיכון �טירה במגמה ביולוגית. "אבא דחף אותי ללמוד. חינוך 
ולימודים היו תמיד בראש מעייניו. הוא רצה שנהיה בחקלאות. אנחנו 
ארבעה בנים וארבע בנות. אבא היה מוכן למכור אדמות כדי לחנך את 

הבנים שלו".
בשנים 1973 ועד 1985 למד באוניברסיטת תל�אביב. תואר ראשון 

�בביולוגיה. תואר שני ושלישי וירולוגיה עם התמחות במכון וולקני. פרו
�פסור גד לובנשטיין שהיה בשעתו ראש מינהל המחקר ומדען ראשי במ

שרד החקלאות ליווה אותי מקצועית לאורך שנות הלימוד לתואר השני 
והשלישי(בבוקסה נפרדת - פרופ' לובנשטיין על תלמידו גרה).

�"החלום של האמא הפולניה שלי היה שהבן שלה יהיה רופא. להגש
מת החלום הצטרפתי לתכנית ייחודית למעבר מד"ר לפילוסופיה לד"ר 
1983 היתה תכנית תחרותית. 40 ניגשו. ארבעה התק�  לרפואה. בשנת

בלו. בן 26 הייתי דוקטור. עובד במשרד החקלאות משנת 1976.

וניהלתי  לוירולוגיה  במחלקה  כחוקר  לוולקני  חזרתי   1985 בשנת 
2003.לימדתי  עד   1994 בשנים  בוולקני  לוירולוגיה  המחלקה  את 
ובפקולטה לחקלאות בהתנדבות מתוך מטרה  באוניברסיטת תל�אביב 

�ברורה להכין את הדור הבא של הווירולוגים ולמשוך בדרך הזאת סטוד
נטים שיבואו לחקור אתי".

בשעתו הגיש תוכנית בנושא טבע, חקלאות ואיכות הסביבה בערבית 
בערוץ הראשון.

בשנת 2000 קיבל את הפרופסורה באוניברסיטת תל�אביב ובשנים 
בוולקני. באותה עת היו  ניהל את המכון להגנת הצומח   2014�  2008
במכון הזה 140 עובדים: 40 חוקרים, 50 סטודנטים ו�50 עובדי מחקר.

פרופסור גרה כיהן בכל הוועדות המקצועיות שהוקמו בוולקני. חבר 
בקרן שת"פ ישראל�ארצות הברית. בוועדות של המדען הראשי במשרד 

�החקלאות. חבר בוועדה לקידום מקצועי של חוקרים ובוועדה הבין מש
רדית לקידום חוקרים ועוזרי מחקר. הוא כיהן כנשיא החברה הישראלית 

�למחלות צמחים ונשיא החברה הבין לאומית לוירוסים בצמחי נוי בפר
חים. אירגן עשרות כינוסים בארץ, גם כינוסים בין לאומיים.

פרופסור עבד גרה בכנס מקצועי בסין
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פרופסור גד לובנשטיין שהיה המנטור 
ללימודי התואר השני  גרה  של עבדאללה 
תלמידו:  על  אומר  בוירולוגיה  והשלישי 

�"עבד גרה הוא דוגמא יוצאת מן הכלל לת
למיד מבריק, ישר, הוגן והוא נכס לא רק 
למדינת ישראל, אלא גם לערביי ישראל. 
אריאל  אורי  החקלאות  ששר  שמח  אני 
מינה אותו למרות שהוא בן מיעוטים והוא 
דוגמא יוצאת מן הכלל לשילוב אוכלוסיות 
עבודת  עשה  גרה  עבד  במדינה.  שונות 
מחקר חשובה ומעניינת והצטערתי שעזב 
את תחום המחקר. בתפקידו החדש אין לי 
להגנת  השירותים  את  יוביל  שהוא  ספק 

הצומח להישגים חדשים וברוכים".

הגבול  ובמעברי  גוריון  בן  התעופה  בנמל 
השירותים  פקחי  סיכלו  הירדן  ונהר  אלנבי 
להגנת הצומח ולביקורת במהלך שנת 2015 
8000 ניסיונות להבריח לישראל מג� �יותר מ

וון גדול מאד של מוצרי חקלאות מגוונים.
בנמל בן גוריון נתפסו 16,000 קילוגרמים 
12,000 מהם ממדינות המ�  של סוגי פירות,
זרח הרחוק, 1800 פריטי אננס, 650 יחידות 
פירות  בעיקר  פירות,  ק"ג   550 אתרוגים, 
אקזוטיים, 15 עצי אשוח ו�120 יחידות של 

ייחו �חומרי ריבוי, פקעות פרחים, שורשים 
ריים של צמחים, זרעים וזרי פרחים.

בשירותים  צמחים  להסגר  האגף  מנהל 
�להגנת הצומח, מאיר מזרחי, מסר לנו שנ

 20 מ�  פחות  לא  הקיפו  ההברחה  סיונות 
צרפת,  הונגריה,  בלגיה,  אנגליה,  מדינות: 

ניגריה,  סין,  תאילנד,  נפאל,  הודו,  סרילנקה,  הברית,  ארצות  תורכיה, 
�גאנה, רוסיה, אוקראינה, אוזבקיסטאן, גרוזיה, מדינות חבר העמים וד

רום קוריאה.
בעלי   64 שעברה  בשנה  נתפסו  הירדן  ונהר  אלנבי  הגבול  במעברי 
חיים, 256 וחצי ק"ג בשר טרי, 207 וחצי ק"ג זרעים, 12 וחצי ק"ג של 

חיסונים וטרינריים, 17 ק"ג חומרי הדברה,520 ק"ג ירקות, 1354 ק"ג 
פירות טריים, 5 קילוגרם פירות יבשים, 285 ק"ג צמחי מרפא, 163 ק"ג 
שום, 2097 שתילים, 66 ק"ג וחצי דבש, 47 ק"ג תבלינים טריים, 46 
ק"ג תבלינים יבשים, 3076 ק"ג תמרים, (פרי אהוב במיוחד על המגזר 

הערבי), וכן ניסו להבריח לארץ 94 נוצות איכותיות.

תפיסות מוצרים צמחיים
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שלי  המינוי  אישור  עם  לציין:"  מבקש 
שירות  מנציבות  מיוחד  אישור  קיבלתי 
המדינה לסיים פרויקט אירופי גדול שאני 

עושה בוולקני".

אני משוכנע שלא תסתפק רק 
בקידום ההון האנושי בשירות 

שבראשו עתה עומד.
השת"פ  את  לחזק  עניין  לי  יש  "נכון. 
לייצוא  חדשים  שווקים  לפתח  האזורי, 
תוצרת חקלאית לאירופה ואולי גם לכיוון 
סינגפור,  תאילנד,  הודו,  סין,  המזרח: 

למ גם  המשיח  ובימות  קוריאה  ־טייוואן, 
הנו את  לחזק  שואף  אני  המפרץ.  ־דינות 

הדברה  בחומרי  שימוש  הפחתת  של  שא 
הירוקה.  ההדברה  הנושא של  את  ולקדם 
הדברה  של  במיזמים  זאת  ליישם  אפעל 
אזורית עם קואופרטיבים, מועצות אזוריות 
ובמימון משותף עם המשרד. כמו הדברת 

לה מבקש  לדוגמא".  התיכון,  הים  ־זבוב 
בלוחמה  תהיה  שלנו  החנית  "חוד  דגיש: 
כמו   - חדשים  נגעים  של  חדירה  במניעת 
וחיידקים  ווירוסים  ע"י  שנגרמות  מחלות 
וחרקים  זבובים  לארץ,  לאחרונה  שחדרו 

בפירות וירקות". אני מלא גאווה במעבדות 
־אבחון נגעים של השירותים שנותנות שי

רות אמין ויעיל למגדלים ולמדריכי שה"מ.

מניעת החדירה של הנגעים 
היא במניעת הברחות של מיני 

צמחים אסורים למדינת ישראל. 
תגביר את האכיפה בנמלי האויר 

ובמעברי הגבול?
"הלוואי שיכולתי להגביר את האכיפה. 
אנחנו סובלים ממחסור בכוח אדם. חסר 
המעברים.  נקודות  כל  את  למלא  תקנים 

בכל  מקום,  בכל  להיות  לצערי,  ניתן,  לא 
24 שעות ביממה. הפקחים שלנו  נקודה, 

הבר למנוע  נאמנה,  מלאכתם  ־עושים 
אנו  לישראל.  צמחיים  מוצרים  של  חה 

הת ונמל  הגבול  מעברי  בכל  ־ממוקמים 
מונע  בפקחים  המחסור  גוריון.  בן  עופה 
מאתנו להיות נוכחים בכל המשמרות של 
 2015 בשנת  לנו  היו  והמראות.  נחיתות 
מעל 8000 תפיסות במעברי הגבול. אעשה 

־כל מאמץ להגדיל את כוח האדם המקצו
וסיכון  עי במטרה ברורה למנוע הברחות 

הצומח בישראל". 

"הלוואי שיכולתי להגביר את האכיפה. אנחנו סובלים 
ממחסור בכוח אדם. חסר תקנים למלא את כל נקודות 

המעברים. לא ניתן, לצערי, להיות בכל מקום, בכל נקודה, 
24 שעות ביממה. הפקחים שלנו עושים מלאכתם נאמנה, 
למנוע הברחה של מוצרים צמחיים לישראל. אנו ממוקמים 

בכל מעברי הגבול ונמל התעופה בן גוריון"

קריאה למר משה כחלון, שר האוצר!

לציבור חקלאי ישראל )שטרם יצאו ממצרים(

אנו דורשים פיצוי "מן הדין" ולא "מן החסד"
נכבדי, 

כתוצאה מפתיחת היבוא החקלאי לרווחה אנו עומדים להיות מודרים מעיסוקנו ומפרנסתנו כחקלאים 

)שהרי עד עתה המרנו נגד כוחות הטבע ועכשיו עלינו להתמודד מול גזירות האדם(.

אנו העם ואנו הארץ מסרבים "לעולל שעול שעורים באדמת נכר". 

אנו גאים דיינו מלקבץ נדבות כתמורה לאובדן הערכים הלאומיים, החברתיים והכלכליים שאותם אנו מייצגים, 
אנו דורשים תמורה "מן הדין ולא מן החסד".

אי לכך אנו דורשים כתחליף להמיר את עיסוקנו בחקלאות לעיסוק בבניין, דהיינו להפשיר חלק מאדמותנו 

החקלאיות לבנייה לפי מתווה חדש של 75 אחוז לחקלאים )בתשלום מס( ו- 25 אחוז למדינה.

בכך ייפתר משבר הדיור, משבר החקלאות ומשבר הורדת יוקר המחייה ובא לציון גואל.

054-7422277חקלאי "תנועת העם והארץ"עמירם מוארמןבברכת חברים שלך,
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אלי אהרון, המנהל המקצועי של ארגון מגדלי ירקות והארגון לחקלאות אורגנית

דיקן הפקולטה לחקלאות פרופ' שמואל וולף
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אבשלום אבו וילן
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Nilsen
2015

Nilsen

BLACK GOLD FARM

בפעולה  שנוקטים  מגדלים  של  דוגמא  עוד  לפנינו   - וטיפ משלי 
להגברת הצריכה של תפוחי אדמה ובעיקר , עולים על טרנד הבריאות 

ומנסים לשנות את הרגלי הצריכה .
גם אצלנו יש לאחרונה תנועת צרכנים חזקה לכיוון של צריכת מזון 

בריא יותר 
אולם משום מה נפקד מקומו של תפוח האדמה וזה העיתוי הנכון 

לעלות על הגל.

POTATO WORLD :מקור
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אלון גלילי 



03-627020003-6270206
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שמות רבים נתנו לישובים בארץ הן בזמן עבר והן בימינו, 
בשפות הארץ עברית וערבית: כפר זיתים, עין זיתים, הר 

הזיתים, נחל זיתן ומושב זיתן, שאינם סמוכים זה לזה, 
זיתא, עין זיתון, ביר זית, בית נקופה ועוד

25 5 5
25

39 



נוטעים בטוח¨
רק עם מולטיגרו

Pioneering the Future

מולטיגרו ≠ דשנים בשחרור מבוקר¨ במגוון נוסחאות לנטיעה¨ ולמטע צעיר 
יישום אחד¨ פשוט ומהיר¨ מספק דישון רציף לאורך העונה  

יעיל בדישון הדרים¨ אבוקדו¨ נשירים¨ וגידולים נוספים  
ידידותי לסביבה¨ ומפחית שטיפת דשנים למי התהום  

נוסחאות מנצחות לנטיעות∫
מולטיגרו ∑≠∞≠¥≤ ©∏ חודשים®  

הנוסחה הקלאסית∫  
≠  לנטיעות בקרקעות כבדות או פוריות ללא מחסורי זרחן¨ ובמיוחד לקרקעות הצפון    

≠  לנטיעות אביב¨ יישום במרץ≠מאי  

מולטיגרו ¥≠∞≠¥≤ ©¥ חודשים®  
הנוסחה הטובה ביותר לנטיעות קיץ¨ יישום ביוני ≠ אוגוסט  

ME´MgO מולטיקוט  
 Æנוסחה מושלמת למשתלות ולנטיעות בקרקעות דלות או גירניות

Æ®מכילה רמות גבוהות של זרחן ואשלגן¨ ומועשרת ביסודות מיקרו ©ברזל¨ מנגן¨ אבץ¨ נחושת ומוליבדן

חדש: מולטיגרו ME´∏≠∂≠∞≤ ו©≥± חודשים®  
 Æהדשן מזין את העץ במשך כל השנה¨ לרבות חודשי החורף Æנוסחה מיוחדת לאבוקדו  

 Æ®מכילה תוספת זרחן ומועשרת ביסודות מיקרו ©ברזל¨ מנגן¨ אבץ¨ נחושת ומוליבדן  
Æמועד יישום מומלץ: פברואר עד אפריל

www.haifa-group.com

חיפה בשטחÆ האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך¨ ולחלוק איתך את הידע
המעודכן¨ המקצועי והמניב ביותרÆ לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
∞μ¥≠μ∂±∂±≤≤ דרום: יוסי סופר ¨∞μ¥≠μ∂±∂≤≤± מרכז: אבישי שניידר ¨∞μ¥≠∂∑μ∂∂∑μ צפון: ישי וקסמן

≥´¥±≠∑≠∑± ©∏ חודשים®
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�צבעו של השמן טעמו וריחו הם תוצאת שורה של מרכי
בים: זן הפרי, אופן גידולו, בעל, משמע ללא השקיה, או 

שלחין, בתוספת מים. תקופת המסיק – בהבשלה חלקית, 
מלאה או מאוחרת של הפרי, על פי בחירת המגדל, מידת 

טריות הפרי בעת סחיטתו בבית הבד שהיא חשובה מאוד, 
דרך עיבודו והפקתו של השמן
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1

(1) חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א�1951 (ס' 20 (א).
(2) 133/07 גולדברג נ' אורטל שירותי כוח אדם בע"מ.
(3) ע"ע 402/07 ניצנים חברה לאבטחה בע"מ נ' יאיר 

חודאדי.
(4) ס"ע 11�11�24144 מיכאלובסקי ילנה נ' ח.ב.ר. קלין 

שירותים בע"מ. 
(5) סע"ש 15�02�47756 יעקב זמסקי ואח' נ' תבניות כל 

בע"מ.

(1)



60

A7

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

"מכפר יובל ועד 
אילת, בכל הארץ. 

ביותר מ 80 
מדינות ברחבי 

העולם, בחקלאות 
בתעשייה ובכל 
תעשיות המים 
יודעים להעריך 

ולהוקיר את 
השירות המעולה 

והמסננים 
המצוינים שלנו,

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

ותיענו מיד.

סיכות ורודות   -   
רשימה חלקית
של  אלי סינון

שנת השקיה 
הכי טובה, יעילה 
ומושלמת רק עם
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200 1

 כתב וצילם: אבי אובליגנהרץ

78

 10,000

18

חקלאות עירונית

90%

16

  



052-6117083 052-6117099
053-7361270 050-7692114

25,00025,000
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רק 3 דונם נטו

 3 3
188

20 16

 1
 200

אירופוניקה

40

 1960

30

 Nutrient Film Technique
NFT

36 6 

1

 4 3

בן ציון קבקוב
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25

33

המגדלים בשיטות אלו משתמשים בכמעט 
97 אחוז פחות מים מאשר בחקלאות קונ�
בנציונאלית. בחממת "עלינו" מגדלים 44 
אלף צמחים במאגר של 5 קוב מי תמיסה 
כך שכל צמח גדל בתוך כ�120 סמ"ק מי 

תמיסה בלבד. השימוש במיכלי מים קטנים 
יותר מאשר אלה המוצבים בשדה, לא רק 

שאינו מכביד על הגג אלא מקל על הטיפול 
במים בכל הקשור לחימום, קירור וטיהור 

המים, והעשרתם בחמצן.

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

288 1330

5

 500 א 
60 א 

א
10% א 

א  
350

6.25

10% א  

60 א 
א 

70% א 
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97

5 44

120

30X
9

60
1

50

 שילוב כל האמצעים הללו, 
�לצד "מכסחת חרקים" המ

�צוידת בשואבי חרקים ענ
קיים בעלי שמונה להבים כל 
אחד המסתובבים במהירות 
של 3,000 סל“ד (מהירות 

מטוס, א.א) ומשמידים את 
כל החרקים המעופפים, 

מאפשר גידול ירק בכשרות 
מהודרת בהשגחת המכון 
לחקלאות על פי התורה 

בראשות הרב אפרתי וזאת 
על פי אמות מידה מקובלות 

בחקלאות אורגנית.



 8 6,4,2
4X4

 מצברי TROJAN אמריקאיים
 מנוע חשמלי עוצמתי

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

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

 גגון + ארגז משא – מקוריים

 התעשייה האווירית
 משרד הביטחון / צה"ל

 רשות שדות התעופה
 חברת החשמל

 רפא"ל
 מכון ויצמן למדע
 קיבוצים, מושבים

 אוניברסיטאות
 בתי חולים ועוד...

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

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

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

רכב מוגבה 

לשימוש במושבים 

ובקיבוצים, בדרכי 

עפר וכורכר 

משובשים.
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הגנת צומח דינמית

40

7
2 80

IP  50

8 

 בחממה המשתרעת על כ�4.5 דונם ברוטו (3 דונם נטו), 
גדלים בשנה כ�3 מיליון צמחים, כ�188 אלף צמחים בו 

זמנית, 20�16 מינים של ירקות ועשבי תיבול ביניהם 
חסה, בזיליקום, עירית, בקצ'וי ומרווה בכשרות מהדרין. 
הגידול מתבצע בהתאם לערכי הקיימות מבלי לגרום נזק 

לסביבה וללא מגע יד אדם, ואחרי הקטיף נארזת התוצרת 
בבית האריזה הממוקם בקומת הקרקע.
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יתי שמסוגל להיכנס מתחת לכיטין )השי
ריון, א.א( של החרק. שילוב כל האמצעים 
המצוידת  חרקים"  "מכסחת  לצד  הללו, 

יבשואבי חרקים ענקיים בעלי שמונה לה
של  במהירות  המסתובבים  אחד  כל  בים 
3,000 סל”ד )מהירות מטוס, א.א( ומשמיי
דים את כל החרקים המעופפים, מאפשר 

יגידול ירק בכשרות מהודרת בהשגחת המ
כון לחקלאות על פי התורה בראשות הרב 
אפרתי וזאת על פי אמות מידה מקובלות 

בחקלאות אורגנית.

מהפיכה חקלאית חדשה
בשנות הי90 נעשו תחשיבים כלכליים 

חק בחוות  השימוש  לכדאיות  יבנוגע 
מצאו  התחשיבים  הידרופוניות.  לאיות 
כדאי  הידרופוניים  בגידולים  שהשימוש 
2 דונם. עם זאת, הבי  החל משטחים של

סיס של התחשיבים הללו לדברי קבקוב 
רשת  קרי  המקובל,  ההפצה  מודל  היה 
לצרכן.  החקלאי  בין  הניצבת  השיווק 
"ברגע שמוציאים את המתווך מהמשחק 

משווקת  העירונית  החקלאית  והחווה 
יבאופן ישיר לקהילה או ללקוחות מקו

מיים, התגמול שמקבל המגדל הוא גבוה 
ילאין ערוך, הצרכן ישלם פחות עבור הס

חורה וכל הצדדים יוצאים נשכרים". עם 
זאת, החממה הראשונה על הגג בישראל 
עובדת עדיין על פי מודל ההפצה הישן 

ומוכרת בעיקר לרשתות השיווק.
יוכלו  לא  הקיימות  והמערכות  היות 
לספק בעתיד הלא רחוק את צורכי המזון 
אין  כי  ישראל, קבקוב סבור  של תושבי 

ימנוס מקידום הדרגתי של הכנסת החק
לאות למרחב העירוני, וקירובה ללקוחות 
החקלאית  התוצרת  "קירוב  הסופיים. 
לצרכנים ישפר את המצב האקולוגי של 

יישראל, יגדיל את כמות השטחים הירו
לביטחון  ויתרום  האורבני  במרחב  קים 

יר אספקת  תוך  המדינה  של  יהתזונתי 
אנחנו  לתושבים.  ואיכותיים  טריים  קות 
החקלאית  המהפכה  בתחילת  נמצאים 
מתגוררים  אנשים  במסגרתה  החדשה 
ברובם בערים והחקלאות באה אחריהם. 

זה יוצר שוק עבודה חדש ומקצוע חדש: 
הצעירים  כידוע  היום  עירוני.  חקלאי 
בארץ לא ששים להיות חקלאים היות וזו 

יעבודה פיזית ולא מספיק מתגמלת. אנ
חנו משנים למעשה את אופי החקלאות 
בכך שהעבודה נעשית בגובה המותניים, 
מול השולחן כמו כל פקיד עירוני ואפשר 

יאפילו לקרר את האוויר בחממה באמצ
עות מצננים.

"הודות למיכון שלנו גם אנשים בעלי 
יכולים לעבוד אצלנו, לקצור  מוגבלויות 
ולשתול. שימוש באוכלוסיות שנמצאות 

ילעת עתה מחוץ למעגל התעסוקה, לע
מהווה   - מגוריהם  מקום  בקרבת  בודה 

יתרומה חברתית עצומה. אני מקווה שה
מדינה תתן את דעתה על הנושא ותעודד 

העי לחקלאות  חדשות  יזמויות  יכניסת 
רונית. ההיתכנות קיימת, הכלים קיימים 
והחובה כעת היא על הרגולטור. כל עוד 
יתחולל  לא  בשטח  אחד  יזם  רק  יהיה 
שינוי ולכן צריכה לקום תנועת חקלאות 

עירונית".

iPhone מוזמנים לעשות לנו לייק בדף הפייסבוק ואנחנו נעדכן שתצא גרסת
לכל שאלה / עזרה בהתקנה: 052-3355343

אפליקציה חדשה לחקלאים
ולכל מי שעוסק בשוק הסיטוני

מה תמצאו שם?
א  מחירים יומיים והסטורים של מועצת הצמחים

א  מחירים יומיים והסטורים של השוק הסיטוני 
)שנסקרים ע"י מ. החקלאות(

א סטטיסטיקות על כל גידול

א שיתוף מחירי משווקים*

אנחנו, ב"העיקר האיכר" מאמינים שבעזרת 
שיתוף מידע ושקיפות נוכל להחזיר את 

הכוח לידיים של החקלאים.
כל מה שצריך לעשות הוא לכתוב
 "העיקר האיכר" ב -  

ולהוריד את האפליקציה –
 עכשיו בחינם 

למחזיקי מכשיר אנדרואיד

*ככל שתשתף יותר את מחירי המשווק שלך כך תהיה חשוף ליותר מחירים של משווקים אחרים!
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צילם: רועי יעקובי



ChloRun

ChloRun

ChloRun

ChloRun

ChloRunSSI
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שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות בתי צמיחה, ממ"ר עגבניות מאכל, שה"מ,   
מוחמד אבו טועמה - מדריך גידול ירקות, שה"מ, מולי זקס - ממ"ר טכנולוגיה של השקיה, שרות שדה, שה"מ, 

נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח בירקות, שה"מ

רקע

10%

זנים

        
         

   
         

  
:      

5656
(HR: Vd Fol (race 1220-160

HR: Vd Fol (race ToMV
IR: Mi Mj TYLCV TSWV

300-250

HR: Vd Fol (race ToMV IR: Mi Mj TYLCV Lt TSWV200-150
(HR: Vd Fol (race

IR: TYLCV
350-220

ToMV:0-2/Ff:A-E/ Fol Va:0/Vd YLCV/Ma/Mi/Mj220-180

HR: Vd Fol (race ToMV
IR: Mi TSWV Sl TYLCV

160-120

HR: Vd Fol (race
IR: TSWV sl Lt TYLCV

160-120

HR: Vd Fol (race
IR: TYLCV Sl TSWV

160-120

HR: Vd Fol (race ToMV  IR: Mi Mj Sl TSWV170-130
Vd Fol (race ToMV Mi TYLCV120-100

 
DRD8551

ToMV:0-2 /ToTV/Fol:0-1/ Va:0/Vd TYLCV/Ma/Mi/Mj 160-140

11



052-4260200 052-8730927 052-3223470 052-2247523
w w w . z e r a i m . c o . i l 054-5509074 052-8962507 052-6179263
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בחירת החלקה
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חיפוי הקרקע

160-150

5-3

שתיל ושתילה
5-3 

השקיה

60 100

5-3

הגנת הצומח

PVY 
CMV
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ריכזו: נטע מור ויעקב גוטליב, שה"מ מעודכן : ינואר 2016  
המידע נלקח ממאגר הנתונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת   

תכשירים להדברת פטריות וחיידקים

METHAM SODIUM

QUINOXYFEN

FLUAZINAM

PROCHLORAZ
PENCONAZOLE

CYPROCONAZOLE

FOSETHYL-AL

DIMETHOMORPH

 - 

3

(
TRIADIMENOL

CARBENDAZIM
50
 

(  

CHLOROTHALONIL

 C
( 

TETRACONAZOLE

PROPAMOCARB HCL

SULPHUR

BENTHIAVALICARB- 
ISOPROPYL

FLUTRIAFOL

PENCYCURON

PYRIMETHANIL

MANCOZEB 

CYMOXANILC

6 X

KRESOXIM METHYL 300



www.adama.com/mcw   03-6577577
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BOSCALID + 
PYRACLOSTROBIN

300
boscalid

MYCLOBUTANIL

FENAMIDONE

FLUDIOXONIL

 100
230

METALAXYL

DIFENOCONAZOLE

AZOXYSTROBIN

POLYOXIN 
B 10 AL
B B

AL

TEBUCONAZOLE

1,3 
DICHLOROPROPENE 

COPPER 
HYDROXIDE

POTASSIUM 
PHOSPHITE

MANDIPROPAMID

CAPTAN

METALAXYL-
M=MEFENOXAM

XL

IPRODIONE

תכשירים להדברת אקריות וחרקים

CHLORFLUAZURON
SPIRODICLOFEN

THIAMETHOXAM

FENBUTATIN OXIDE

BACILLUS 
THURINGIENSIS 

DELTAMETHRIN

CHLORPYRIFOS

SUMMER OILEOS
JMS

ABAMECTIN

PYRIPROXYFEN

BIFENTHRIN

CYROMAZINE

METHOMYL90 20

TEFLUBENZURON

ACETAMIPRID

AMITRAZ
MALATHION



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

 TRADE IN

100%
 60

03-6818814 9
058-5485959 052-5814242
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LUFENURON

METALDEHYDE

CYPERMETHRIN

DIAFENTHIURON500 250
500 250

CHLORFENAPYR
BIFENAZATE

CYHEXATIN

EMAMECTIN 
BENZOATE

IMIDACLOPRID

CHLORANTRANILIPROLE

THIACLOPRID

NOVALURON10

DIMETHOATE 

  

 ALACHLOR

OXYFLUORFEN +
PROPYZAMIDE

2,4-D as amino salt720
 MCPA

BENTAZONE
GLUFOSINATE 

AMMONIUM
 BROMOXYNIL

OXYFLUORFEN 
TRICLOPYRBUTOTYL

MECOPROP-P
 PARAQUAT

DIURON
FLORASULAM + 
FLUMETSULAM
 THIDIAZURON

 BROMACIL

CLODINAFOP 
PROPARGYL+ 

CLOQUINTOCET-
MEXYL

 FLUOMETURON
QUIZALOFOP-P-

ETHYL
 LINURON

PENDIMETHALIN

 FLUROXYPYR
 CLETHODIM

 METRIBUZIN
FOMESAFEN

DIFLUFENICAN
 PROPYZAMIDE

GLYPHOSATE

 DIQUAT

 OXADIAZON

FLUROCHLORIDONE
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 (Batrachedra amydraula)

 סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח, שה"מ

75%

בוגר של עש התמר הקטן

זחל של המזיק 

נזק של עש התמר הקטן

    
      
  "    

38  :

להלן כללי השימוש במערכת 
הניטור:

5

.   
3

50

  5
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600 1
200

 שמעון וילנאי

1

1 

 200

 600

17

 60
100  

18,000

100 21

600



RANGER EV (חשמלי) 

 RANGER
DIESEL 1000

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב | www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 
*לריינג�ר חשמלי - 12 חודשי אחריות למצברים. התמונות להמחשה בלבד. החברה רשאית להפסיק את תנאי המבצע ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

חייג עכשיו: 2717* וקבל הצעה עסקית

כל חקלאי וה- RANGER שלו!

2Years

V

WD
WD
X

  HP

v

HP 
V

2Years

WD
WD
X
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..."פרסים יוענקו גם לגד"ש חפר ולחברת "בר בעמק" 
�ממשמר העמק שהביאו לישראל את שתי הקטפות המה

דקות הראשונות של "ג'ון דיר" מארצות הברית וחוללו 
מיפנה בעבודת השטח. "היום יש בארץ 17 קטפות. יותר 
משבעים אחוזים מהכותנה נקטפת על ידי הקטפות שהן 
שילוב של קטפת רגילה ועגלת ביניים והקטפת המהדקת 

חוסכת שימוש בעגלת ביניים וגם בכוח אדם".

קטפת מהדקת

אורי גלעד
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 שמעון וילנאי

1995 1991

29

1959

1999

   

פרופסור ישעיהו פולמן
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13
פרופסור ישעיהו פולמן נולד ב�14 בינואר לפני 82 שנה בפיוטרקוב, פולין. לאביו היה בית 
דפוס. בן 11 ילדים גויים השליכו אותו לביוב ובקושי חולץ משם. אחרי המלחמה עברו ישעיהו 
ואמו ללודג'. אמו התאלמנה כשהיה נער ואפשרויות המחייה היו קשות מאד. בשנת 1949 אמו 
עלתה לישראל והוא הצטרף אליה. "עד גיל 13 לא הלכתי לבית ספר. לא למדתי הרבה עד אז. 
במחנה עקורים בגרמניה אחרי מלחמת העולם השניה ניסו ללמד עברית וקצת הצליחו. היתה 
מסגרת של שארית הפליטה". בישראל נשלח על ידי ארגון "עליית הנוער" לבן שמן. "המנהל 
ידע מה לעשות אתי. בחן אותי פסיכוטכנית, אמר  שהיה גם משורר, מרדכי אבי�שאול, לא 

שורה של מספרים ומיד ביקש שאחזור עליהם.
אחרי השירות הצבאי הגיע לפקולטה לחקלאות. "מדוע בחרתי בחקלאות? אשתי אומרת 

�שנים שלמרות שהייתי חובב היסטוריה, רציתי לעשות משהו למען הארץ ולכן בחרתי בחק
לאות.

ישעיהו פולמן נשוי לד"ר אהובה, רופאת שיניים והיה מי שהגדיר אותה "רופאת השיניים 
40 שנות עבודה. בני הזוג הכירו בעת של�  המיתולוגית של העיר רחובות". היא פרשה אחרי

מדו בבית ספר ערב בתל�אביב. "אהובה עלתה מרוסיה. שנינו למדנו בתיכון ערב א' ברחוב 
מזא"ה. למדנו יחד את כל המקצועות לבגרות. חמישה ימים בשבוע, ארבע שעות לימוד כל 
יום מ�17.35 ועד 20.35. כך הכרתי את אהובה. בחודש דצמבר השנה נציין 60 שנות נישואין.

בכורת  נינים.  ושני  נכדים  חמישה  ובן,  בנות  לשתי  הורים  ברחובות.  גרים  פולמן  הזוג  בני 
הילדים היא מיכל בת 56, נשואה+בת+2 נכדים. לפני שנים חזרה בתשובה ונמנית עם חסידות 
ברסלב. מתגוררת בעיר העתיקה בירושלים. עובדת סוציאלית בקהילה. בתה דתיה לאומית. רון 
(53) אב ל�3 ילדות ללא נישואין, פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. מתגורר בתל�אביב, 
באמנויות  תואר שני, מטפלת  בעלת  בזוגיות+ילד.   (46) אורנה  בבאר שבע.  ימים בשבוע   3

בחינוך מיוחד.
פרופסור פולמן כיהן כמדען ראשי במשרד החקלאות תחת שני שרים: רפאל איתן ז"ל ויעקב 

צור יבדל"א.
פירסם 100 מאמרים מקצועיים בעתונות "מבוקרת" כהגדרתו בחו"ל. 60 מאמרים בעתונות 

הישראלית.
עוד משהו: בשנת 2004 ראה אור ספר שחיבר, שאין לו כל קשר לחקלאות ישראל. "סיפורה 

של גדר ההפרדה - האמנם הפקרת חיים?"

טקס החלפת מדענים ראשיים: 
פרופ' ישעיהו פולמן מעביר את 

השרביט לפרופ' דן לבנון

"גם בגידול עגלים השינוי 
שהכנסתי היה לגדל עגלים 
תמימים ולא לסרס אותם. 

�בעולם המערבי, כולל אר
צות הברית היו מסרסים את 

�העגלים בגיל צעיר כדי לה
שמין אותם יותר. הסטייק 
האמריקני היה גדול יותר 
ושמן יותר והשינוי שאני 

ביצעתי הביא לכך שהבשר 
היה הרבה יותר רזה וכך זה 

גם הרבה יותר בריא"
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UNSCOP

"המתיישב היהודי לא קיבל את המסורת של דורות קודמים 
אלא תמיד שאף לשנות אותה והשינויים האלה נמשכים עד 
היום. זו נקודה שהיא אחת החשובות של המתיישב היהודי 

למעשה החקלאי בארץ".

חתימת הסכם לשיתוף פעולה 
בין מכון וולקני לאוניברסיטה 

של דרום קוריאה
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ד“ר אהד אפיק, תחום דבורים   
ד“ר שאול בן יהודה, תחום הגנת הצומח שה“מ, משרד החקלאות 

תקציר

כללי

5

המלצות כלליות למניעת נזקי 
ריסוס לדבורים

 

5%
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04-6666999 www.agrolan.co.il
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סליק של עופות

          Enviro Drum-  
          -  Econew  "   ,

.               
 .      ,    Enviro Drum-  

     .        Eonew 

Enviro Drum

yovel@econew.co.il

Econew Econew Green Solution
 DTE
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שמעון וילנאי

 "GALMOBILE

45

85 

2015
20

סיגל לוי

רכב ההתפלה
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073-2369146
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054-7688039
03-9698326

052-2343290
08-6341503

eet@bezeqint.net"
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

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

054-6620627 ,09-8781758

074-7030807

052-2796686

052-2358554

4.5 180
15

052-2754105

 050-5383071

1

054-4917064
135 2

87 - 640 3
1000 500 4

2000 1500
5
6
7

3 8

9

 2 10

500 11
1000

75 12
 15 13

14

054-4917064

87 66-60 1
96 4X 2

2 3
2

'96 4
68 5

'88
 97 90 6

 4X4 2400
4 7

83 666 8
2.5 83 9

1.5 3 10
650 MF  .11
4X4 96

60 12
87

87 13
2.5

14
2.40X12

  2000 tlf 90 15
99 2X X4

85 265 16
 17

3 500
 4X4 110 18

2006
19

85 20
2001 4X4

6.5 21
1995 82 - 86 22

 '83 25 23

81 40-10 24
83

86 70.66 25
4X 26
97

053 – 5262526

077-3412756 ,054-7536343





ן ג א ה  מ ד א
 שוק מקומי

האיכות מתחילה מהשורש.

אדמה אגן 
החברה עם 

סל המוצרים 
הרחב ביותר.
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