
קטלוג התערוכה 2013

התערוכה השנתית לטכנולוגיה חקלאית,
מים ואנרגיה מתחדשת

מעיין חרוד, נובמבר 2013
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יום רביעי ג' בכסלו תשע"ד בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד.

מקבוצת : מארגני התערוכה :

עיתון הקיבוציםעיתון המושבים

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :
עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@maariv.co.il : מייל

הכניסההזמנה
חופשית

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

לוגו חדש!!!

ארועי
התערוכה:

השדולה החקלאית הפרלמנטרית בנושא:
חקלאות ההיטק - בעידן משבר המזון

בהשתתפות: ח"כ זבולון כלפה, ח"כ איציק וקנין, ח"כ עמר בר-לב
בהנחיית: מאיר צור - מזכ"ל תנועת המושבים

כנס/פאנל של ארגון מגדלי הפירות בנושא:
פער התיווך בחקלאות ותוצאותיו - "מי ישרוד ומי יפול"

בהנחיית - אילן אשל

כנס "מבט מושבים" בנושא:
הדרך למימוש זכויות המגורים בנחלות במושבים

טקס פרידה חגיגי
מבכירי הממסד החקלאי שסיימו תפקידם השנה:

יוסי ישי, יעקב בכר, אילן אשל, יעקב כהן ומנהלי מו"פ

הכנסים יתקיימו במעמד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
מר רמי כהן י ל ו ע פ ת ב  כ ר ל  ר ג ו י ה  כ ו ר ע ת ה י  א ב ן  י ב

ת ר צ ו דגם  DRIVE G29-Eת
www.kesher-yami.co.il | 03-6818814 | יבואן רשמי קשר ימי בע"מ
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מולטיגרו
דשנים בשחרור מבוקר להזנה מתמשכת

מולטיגרו מבטיח הזנה רציפה ומאוזנת במהלך תקופת הגידול.
• פתרון דישון משתלם

• מנת הדשן ניתנת ביישום אחד 
• דשן חסכוני וידידותי לסביבה

<< מולטיגרו זמין במגוון נוסחאות, ובמשכי שחרור שבין חודשיים ל-8 חודשים.

 חיפה כימיקלים בע"מ   ת.ד. 15011, מת"מ חיפה  3190500
Israel@haifa-group.com :טל.: 074-7373716/720 , פקס: 074-7373646 , דוא"ל

צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: שחר דיין 054-5616260, דרום: יוסי סופר 054-5616122
www.haifa-group.comPioneering the Future

¢ימית¨ אלי סינון¢
שדרוג מסננים אוטומטים ≠

שדרג את המערכת הקיימת על פי צרכייך

לפני שדרוגאחרי שדרוג

∞π≠∏∑∏±∂∏≤ פקס∫   ¨∞π≠∏∑∏±∑μ∏ משרד∫   ¨∞μ¥≠∂∂≤∞∂≤∑ סני∫   ¨∞μ¥≠¥μμμ±∑≥ לייזר∫ 

שיפור ביצועים ≠•∞∞± ניקיון בכל שטיפה  £

חסכון בתפעול ובתחזוקה ≠ באנרגיה¨ המים¨   £

בזמן ובשמירה על שלמות הרשת  

גמישות בתפעול ובתחזוקה   £

שדרוג המערכת ללא פגיעה במפרט הקיים   £

המערכת∫ את  ששדרגו  מרוצים  לקוחות  של  חלקית  רשימה 

יעקב≠שאול¨  שדה  מושב  הסוללים≠גßקי¨  גב≠מיקי¨  עין  מירב≠גדי¨  קיבוץ 

מושבה יוקנעם≠לבעמי¨ גבע≠איצ¢ן¨ אל¢ץ≠גיל¨ רשפים≠מויס¨ טירת צבי≠רלי¨ 

דרום≠אבישי¨  בני  צרעה≠רמי¨  רעים≠ניב¨  שמואל≠יהודה¨  גן  מסילות≠גיורא¨ 

הדרי  שחר≠יואל¨  מושב  ברקאי≠אמרי¨  יקום≠אודי¨  שחר≠יניב¨  טל  מושב 

Æבטחה≠נתי
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ברוכים הבאים 
לתערוכת

"יבול שיא" 2013
א יש לי הכבוד והעונג לקדם את פניכם או

רחינו היקרים מכל שדרות המגזר החקלאי 
השנתי  האירוע  בשערי  הבאים  בישראל,  

המסורתי תערוכת "יבול שיא".
אזו השנה החמישית שאנו גאים להציג בפ
אניכם את מיטב היצירה והחדשנות של החק

נאות:  גילוי  לאות הישראלית על כל רבדיה. 
אעבורי זו הפעם הראשונה לחוות מקרוב אי

רוע ארצי שכזה. ב-16 השנים שבהן סיקרתי 
חקלאות במיטבה, בשידור הממלכתי ב"קול 
שבאירוע  למיוחדות  נחשפתי  לא  ישראל" 

זה.
שיגרתי.  שנתי  חקלאי  מפגש  עוד  זה  אין 
חבריי העושים במלאכה עשו הכל להצלחת 
האירוע: מנהלת מחלקת "הירוקים" ומנהלת 
רבים  חודשים  שקדה  זיו,  עדנה  התערוכה, 
אכן  והיא  ומכובד  ייצוגי,רציני  אירוע  למען 
הירחון  מנהל  טביבי,  יורם  לשבחים.  ראויה 
השטח  גורמי  כל  את  שיתף  שיא",  "יבול 

המקצועיים והביאם אל מיתחם האירוע, כאן 
אבגן הלאומי מעיין חרוד, והוא אכן ראוי להו

קרה על כך.
מצוקות היום-יום של חקלאי ישראל יבואו 
שיתקיימו  במפגשים מקצועיים  ביטוי  לכלל 

יו שבו  מיוחד  בטקס  נחתום  היום.  אבמהלך 
במגזר  בכירים  לתשעה  הוקרה  מגני  ענקו 
שנים  ארוך  שירות  השנה  שסיימו  החקלאי 

ומבורך מעשים.
האזורית  המועצה  לראש  מיוחדת  תודה 
העמקים  מחוז  ומנהל  עטר  דני  הגלבוע, 
במשרד החקלאות, נתי גלבוע, שבחבל ארץ 
תודה  השנתי.  האירוע  את  מקיימים  אנו  זה 

מעצ יועצים,  כתבים,   - מבית  לאנשינו  אגם 
בים גרפיים - על העבודה המסורה בהכנת 

הקטלוג שאתם מעיינים בו כעת.
חברת  את  זו  בהזדמנות  לברך  לי  הרשו 

א"סטוקטון", חברה כחול-לבן שמתמחה בפי
ידידותיים  הדברה  חומרי  ושיווק  ייצור  תוח, 

ימים  לפני  הצומח, שזכתה  בהגנת  לסביבה 
אחדים ב"פרס האוסקר" של תעשיית הגנת 
 AGROW AWARDS העולמית  הצומח 
הטוב  הירוק  ההדברה  מוצר  בקטגוריית 
קיבל  תירוש  זיו  החברה  מנכ"ל  השנה.  של 

באמסט בתחרות  חגיגי  בטקס  הפרס  אאת 
ומוצרים  חברות   60 חלק  נטלו  שבה  רדאם 
נוסדה  הישראלית  החברה  קטגוריות.  ב-13 
ב-1994 ומעסיקה 25 עובדים בארץ וכ-100 
את  שזיכה  המוצר  העולם.  ברחבי  עובדים 
מחלות  קוטל  הוא  העולמי  בפרס  החברה 
והוא פעיל  ביולוגי המבוסס על מיצוי צמחי 

אויעיל נגד מגוון מחלות בגפן, עגבניות, מלפ
פונים, בננות ועוד. כה לחי!
ולכולנו יום פורה ומעניין.

  שלכם, שמעון וילנאי
  עורך הירחון "יבול שיא"
   ועורך קטלוג התערוכה

 עורך אחראי 
שמעון וילנאי

052-3684767 
shimonvilnai10@gmail.com

מנהלת מחלקת "הירוקים" ותערוכת "יבול שיא"
עדנה זיו 052-6052070 

עורך לשוני ויועץ מקצועי יצחק בר זכאי

מנהל עיתון "יבול שיא" ומנהל פרוייקטים
יורם טביבי

yoram.tabibi@maariv.co.il
 052-2773132

כתבים גדעון רותם, עזי בירמן, אבי אובליגנהרץ, יואב וזאנה

עיצוב ועריכה גרפית שרה ראובן 

גרפיקה מודעות ניקולאי קולניק

יועצי פרסום יעקב קניאל

מזכירת מערכת והפקה אסתי כלפון

מפיקה מזי עזרא

טל’ מערכת 03-5632547 
פקס: 03-5638728 

 e-mail: kav_daf@maariv.co.il

כתובת: ת.ד 20010, תל-אביב 61200



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

חפשו אותנו ב-סרוק ואתה באתר דשן גת

www.deshengat.co.il

שירותי יישום   מוצרי בקרת השקיה ייעוץ אגרונומי מיקרו אלמנטיםדשן מוצק בשקיםדשן נוזלי 

דישון ישיר
דשן נוזליאישית אליך!

מבית דשן גת

10882  10.13
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ברכת שר החקלאות 
ופיתוח הכפר

יאיר שמיר

התערוכה  משתתפי  כל  את  מברך  אני 
אהחמישית של "יבול שיא" שיצרה במה חשו

בה לכל ענף החקלאות הישראלי. 
הוא אם ההמצאה״ קבע אפלטון.  ״הצורך 
גם ניסיון חיי לימד אותי כי כאשר אתה עומד 
וגבך אל הקיר, אז, ותמיד אז בא הניצוץ, בא 
הרעיון, ובאים הכוחות – שמאפשרים פריצת 
דרך שאילולא הגענו למצב של גב אל הקיר 
30 שנים הראא -הם לא היו מגיעים אליה. ב
שונות לקיומה של מדינת ישראל, התמקדנו 
בבניית עוצמה צבאית וביטחונית שתאפשר 
לנו לשרוד באזור המורכב הזה. ב-30 השנים 
הבאות, בעקבות התובנה כי אין די בעוצמה 

אצבאית אלא שלצדה נדרשת גם עוצמה ועצ
מאות כלכלית, קמה בישראל תעשיית ההיי 
טק שעד היום מהווה את קטר הצמיחה של 
את  שהוליד  הזה  הטכנולוגי  המשק. הפלא 
הכינוי start up nation שדבק בנו, הוא זה 
היום  שהיא  למה  ישראל  מדינת  את  שהפך 

א- מדינה המובילה בנושא החדשנות הטכנו
לוגית, דוגמה ומופת לאומות העולם. 

ב-30 השנים הבאות, על ישראל לנצל את 
מתקדמות  לטכנולוגיות  העולמי  הביקוש 
בתחום החקלאות. אינני משלה את עצמי כי 
נוכל להפוך לאסם התבואה של העולם בשל 

לגנר נהיה  ולא  ובמים  בשטחים  אהמחסור 
טור המספק את צרכי האנרגיה של העולם 
נוכל להפוך ל"אסם הרעיונות".  אך בהחלט 
והמקוריים  המלהיבים  הנועזים,  הרעיונות 
הגלובאליות  לבעיות  ושיותאמו  כאן  שנפתח 
– הם אלה שיישאו את שמנו ויבטיחו צמיחה 

ושגשוג כלכלי. 
והשימוש  החדשנות  המקורית,  המחשבה 

ישר את  הביאו  המתקדמות  אבטכנולוגיות 
העול הטרנדים  מובילת  של  לעמדה  אאל 

מיים בענף החקלאות. אך החקלאות, עיבוד 
עבורי  מהווים  ההתיישבות  ופיתוח  האדמה 
הראשונה.  מהמעלה  ערכית  מערכת  גם 
לנושאי  רבים  דמיון  קווי  ישראל  לחקלאות 
על  וההגנה  ההתיישבות  הלאומי,  הביטחון 

החקל של  תכליתה  זו  המולדת.  אגבולות 
בזה.  זה  שלובים  וההתיישבות  ביטחון  אות- 
לייצר מזון, לשמר את ערכי טבע ונוף ולקיים 
חיים קהילתיים עם נוכחות כלכלית וחברתית 
במרחב הכפרי בכל מקום בארץ ישראל. על 
כולנו מוטלת המשימה להמשיך ולקדם את 
רמתה של חקלאות ישראל, כל אחד בתחומו 
ועל פי כישוריו. אנו במשרד החקלאות רואים 
את עצמנו כתובת להמשך הפיתוח המדעי 
לקיומו  כתובת  החקלאות,  של  והטכנולוגי 

החקלאי,  בסקטור  המשך  דור  של  וטיפוחו 
וכתובת לקידום תהליכי ייעול בתחומי הייצור 
בכל  רואה  אני  השיווק.  ומערכות  החקלאי 
להוציאם  יחד  שניתן  ושליחות  אתגר  אלה 

לפועל .

"הרעיונות הנועזים, המלהיבים והמקוריים שנפתח כאן ושיותאמו לבעיות 
הגלובאליות – הם אלה שיישאו את שמנו ויבטיחו צמיחה ושגשוג כלכלי" 



מחלקת הקירור של החברה מתמחה במגוון תחומים, ביכולתינו להציע:
  מכירת מכולות קירור בכל גודל ובהתאמה לצורכי הלקוח.

  השכרת מכולות קירור.
  בניית חדרי קירור וחדרי הקפאה.

  תחזוקה ושירות תיקונים למכולות וחדרי קירור.
  תיקון ואחזקה של ארגזי משאיות קירור ויחידות קירור.

  ביצוע שינויים ביחידות קירור וכן החלפת גז לגז ידידותי לסביבה.
  שיפוץ מדחסים למערכות קירור בכל גודל נדרש.

  בניית לוחות חשמל, פיקוד ובקרה למערכות קירור.

על  קירור  למערכות  ותיקונים  תחזוקה  שירותי  מספקת  ים  אמקו 
בסיס שנתי.

צוות טכנאים מיומן ומקצועי ערוך לשירותכם למענה מהיר לכל תקלה 
- 24 שעות ביממה!

בין לקוחותינו נמנים: 
מקומיות,  רשויות  ממשלה,  משרדי  מובילות,  ספנות  חברות  האו"ם, 
נמלי ישראל )אשדוד, חיפה, אילת(, בתי חולים, חברות הייטק, חברות 

תעופה, גופים ציבוריים, מהדרין, חקלאים, פרטיים ועוד...

אמקו ים בע"מ
cooling@emco.co.il :משרד קירור ארצי:  טלפון: 08-8562643   פקס: 08-8604196   דוא"ל
משרד ראשי אשדוד: רח' החשמל 1, ת.ד. 4061  אשדוד 77140  טל': 08-8523113   פקס: 08-8523022
31096 חיפה   9676 ת.ד.  שמן,  חוף  המלאכה  פינת  גזאל  רח'  חיפה:  אזורי  משרד 
services@emco.co.il דוא"ל:    04-8671632 פקס:     04-8670086/7 טלפון: 

wשיחת חינם: 1-800-30-11-66      w w . e m c o . c o . i l

המקצועיות
שלנו היא 

העוגן שלכם
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דבר ראש מועצה 
אזורית הגלבוע –

דני עטר
אני שמח לארח גם בשנה זו, את תערוכת 
לטכנולוגיה  השנתית  התערוכה  שיא,  יבול 

אחקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת,  בגן הלאו
מי מעיין חרוד שבגלבוע.

זו, המציגה את מיטב  קיומה של תערוכה 
כאן  החקלאות,  בתחום  והפיתוח  החידושים 

שהנ העובדת,  ההתיישבות  ערש  אבגלבוע, 
האדמה  עבודת  ערכי  את  והשרישה  חילה 
כביטוי הציוני המובהק לקימומה של מדינת 
צידי  של  לחיבורם  ואות  סמל  הוא  ישראל, 

קשת זו. 
האחרונות  בשנים  מתמודדת  החקלאות 

המהו אחד  ומורכבים.  שונים  אתגרים  אעם 
תיים שבהם הוא  המעתק הציבורי והתודעתי 

אהמתחולל בחשיבות שימושי הקרקע. במצי
יישו אאות של פיתוח נדל"ני מואץ, הרחבות 

בים, פיתוח תעבורתי רב ממדי ופיתוח אזורי 
יותר  נתפסים  הקפיטליזם  ערכי   - תעשיה 

אויותר כנורמות חברתיות החותרות להתמע
החק בקרקעות  ברעבתנות  ונוגסות  ארבות 

לאיות. שימור הקרקע החקלאית והשטחים 
אהפתוחים צריכה לעמוד בראש סדר העדי

פויות של השדולה החקלאית הפרלמנטרית 
אבמטרה להעלות סוגיה זו לדיון ציבורי ולעו

ההחלטות  ומקבלי  הציבור  מודעות  את  רר 
במדינה לחשיבותה.

היקף,  רחב  ציבורי  בתהליך  בגלבוע,  כאן, 
ולתת  הקרקע  ייעודי  את  לשמר  השכלנו 
נגישות  ולייצר  כבוד  של  מקום  לחקלאות 
וכדאיות לחקלאות מתקדמת השועה לערכי 
גיבשנו  כאן  ומועילות.  יעילות  סביבה,  הגנת 

אתכנית אב לפיתוח בר קיימא ובהחלטה צי
לשמור  השכלנו  ונורמטיבית  ערכית  בורית, 
ועל  האזור  של  החקלאי  הייחודי  צביונו  על 

בחי מוביל  כערך  החקלאות  של  אמיקומה 
ולעבודת  המולדת  לאהבת  להתיישבות,  נוך 

ההת של  הנוער  מיטב  בכדי  לא  אהאדמה. 
ערכים  על  ושגשג  שצמח  העובדת,  יישבות 
כל השנים בראש רשימת  לאורך  ניצב  אלה 
תורם  בצה"ל,  קרביות  ליחידות  המתגייסים 
לפרויקטים  ומתנדב  שירות  שנת  במסגרת 
לאומיים שונים. מיקומה של החקלאות איתן 
הביטחון  בתפיסת  מרכזי  כמרכיב  כיום  גם 
של מדינת ישראל. זו עדיין מוכיחה כי קצה 
העימות.  בגזרות  התלם  קצה  הוא  הגבול 
החקלאות מעגנת את תפיסות הביטחון של 
ועד  בסוריה  בלבנון,  בעזה,  ישראל  מדינת 
לפני שנים ספורות התקיימה מציאות זו גם 

בגלבוע.
אני מאחל לכל באי התערוכה הנאה מרובה 
והפרייה הדדית, ומחזק את ידי כל העושים 

במלאכה.     
 

www.mcw.co.il

לשקט הנפשי שלך...לשקט הנפשי שלך...



www.mcw.co.il

לשקט הנפשי שלך...לשקט הנפשי שלך...
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ברחבי  החקלאות   משרד  של  פעולותיו 
אזו או  מחוזות  לחמישה   מחולקות  אהארץ 

הגדול  הינו  העמקים  מחוז  גיאוגרפיים.  רים 
היקף  הכללי,  השטח  היקף  מבחינת  שבהם 
השטחים המעובדים וגודל הענפים השונים. 
בדרום  גדי  מעין  משתרעים  המחוז  גבולות 
ועד מפרץ חיפה בצפון, ומיישובי עמק הירדן 
שלחוף הכנרת ועד מגידו, כשבתחום טיפולו 

גם יישובי השומרון ובנימין. 
פגשנו את ד"ר נתי גלבוע, שמנהל את מחוז 
העמקים של משרד החקלאות מזה שמונה 
והמרשים שאליו  וחצי שנים, במבנה החדש 
עברו משרדי ופעילויות המחוז לפני כשלוש 
ומרצה,  חוקר  היה בעבר  גלבוע  וחצי שנים. 
וכיום חולש על המחוז הענק ממשרד צנוע, 
הוא  לכאן  הישיבות.    שולחן  גם  מוצב  שבו 
 – לומר  מקפיד  שהוא  כפי  יום–  מדי  מגיע 
הזה  שהמושב  למרות  גנים",  עין  "ממושב 
כבר מזמן נבלע בתוך העיר פתח תקווה. נתי 
מזכיר לנו שבניגוד למקובל , המושב הראשון 
בארץ לא היה נהלל )1921( אלא דווקא עין 
גנים )1908(, רק שאז לא קראו לזה מושב. 
ובין  הפרטי,  מכספו  קרקע  רכש  איכר  כל 

אלה שרכשו היו גם סבו וסבתו.
לבקשתנו, נתי נותן תיאור קצר ותמציתי על 
המחוז: "כפי שנאמר, זהו מחוז גדול מאוד. 
חמישה  וקיבוצים,  מושבים    160 כ-  לנו  יש 

אזו מפעלים  מספר  חקלאיים,  ספר  אבתי 
מועצות  ועשרות  אזוריות  מועצות   13 ריים, 
ערים  ו-17  המיעוטים,  מגזר  של  מקומיות 
שגם בהן יש  חקלאים. בעפולה, למשל, יש 

אאגודה חקלאית בשם "יעלה", שיש בה חקל

החקלאות פורחת 
במחוז העמקים

ד"ר נתי גלבוע, מנהל מחוז העמקים במשרד החקלאות, הוא איש 
אופטימי. הוא מקדיש הרבה מזמנו לביקורים במשקים של קיבוצים, 
מושבים, בני מיעוטים ואגודות חקלאיות  – ואוהב את מה שהוא רואה

אים אמיתיים, ולא נשכח גם את דייגי טבריה 
ודייגי נמל הקישון שדגים בים התיכון ויוצאים 
מנמל חיפה. סך השטח המעובד במחוז הוא 
כ-1,115,000 דונם. זאת לפי הסקר האחרון, 
ולא כולל  שטחי מרעה. יש ענפים שהמחוז 
מאוד דומיננטי בהם ברמה הארצית. מדגה 
הדגים  מבריכות  אחוז   90 כמעט   – למשל 
נמצאות במחוז העמקים, כך גם כ-40 אחוז 
מ-70%  למעלה  בארץ,  החולבות  מהפרות 
הבננות,  משטחי  כשליש  התמרים,  משטחי 

ו50 אחוז מגידול התבלינים בישראל."

עלי קדם  

-אכן, מעצמה חקלאית של ממש, איך מש
תלטים על  גודל ומורכבות כאלה?

אנתי: "יש לנו צוות מעולה של עובדים, שכו
מלאה.  באחריות  ועובדים  כתף  נותנים  לם 
השיטה שלנו היא להגיע לכל חקלאי, לאתר 

אבעיות ולטפל בהן בשלב מוקדם ככל האפ
שר. יש אצלנו מיזם שנקרא: "מים לים – דרך 
והפירוש – מים המלח אל הים התיכון,  ים", 
6 אזוא -דרך ים כנרת. המחוז כולו מחולק ל

רי משנה. אני, יחד עם שני הסגנים )לתכנון 
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אולהדרכה( ועם המתכנן  של אותו אזור, מק
אדישים בכל כמה שבועות יום לביקור ביישו

בים. מגיעים לכל קיבוץ, כפר, בי"ס חקלאי 
על  ועוברים  וחצי,  כשעה  יושבים  מושב.  או 
כל הנושאים: קרקע, מים, תשתיות, פיתוח, 
כוח אדם. רואים אם יש עניינים תקועים. כבר 
יישובים בסא ימי סיור כאלה, כ-6   27  עשינו

יור, כך שכבר עברנו ברוב היישובים במחוז. 
אבנוסף לכך, למחוז יש שלוחות קדמיות בא

עמק  האזורית  במועצה  לדוגמא,  כך  זורים. 
הירדן יש לנו משרד, עם שעות קבלה אחת 
לשבוע, והמגדלים יכולים לבוא ולקבל עצה 
וסיוע, יש משרד כזה גם באריאל, כך שהם 

לא חייבים להגיע לבניין בגלבוע."
אנתי מציין שהתמונה המצטיירת אחרי הבי

שהחקלאות  "התרשמנו  חיובית.  היא  קורים 
בשנים  בה.  העוסקים  את  בכבוד  מפרנסת 
האחרונות הרווחיות בענף היא טובה. כמובן, 
תמיד יש תנודות, יש ענף שעולה יותר ואחר 
חיובית.  היא  הכללית  המגמה  אבל  שנפגע, 
שמצויים  במושבים  משקים  מספר  איתרנו 
בקשיים, בדרך כלל כתוצאה מהסתמכות על 
ענף אחד בלבד, ובכוונתנו להיכנס למשקים 

אלה בצורה מרוכזת ולסייע ככל שניתן."
, הסמוך  נתי, מבנה המטה  לתפיסתו של 

"סופר כמו  הוא  גלבוע,  האזורית  אלמועצה 
אמרקט" שמספק את מגוון השירותים החקל

איים לתושבים. תחת גג אחד יושבים חמישה 
גופים שונים: המחוז עצמו שכולל בין היתר 

אתא תכנון )שמטפל בבקשות להשקעות ול
קבלת מענקים( ותא שימור קרקע. מדריכים 
וצומח  חי  פיקוח  פיצו"ח–  יחידת  חקלאיים. 
בהעברת מוצרים משטחי השומרון לישראל. 

-  אישורי חיסונים והעב אהשירות הוטרינרי 
רת בקר. וקנ"ט– הקרן לנזקי טבע. כך יכול 
החקלאי לרכז עניינים וסידורים ולטפל בהם 

ביעילות במקום אחד.

מה קורה בתחומי המחוז בנושא המים?
הת שלנו  המים  משק  האחרונות  אבשנים 

זה  בתחום  המצב  הכל  ובסך  מאוד,  קדם 
בחקלא מהמים  אחוז   70 מ למעלה  -מצויין. 
קולחים  מי   – מושבים  מים  הם  במחוז  אות 
שעברו טיהור, טיפול שניוני ושלישוני. במים 
וגידולי השדה.  האלה משקים את המטעים 
כל המדגה באזור – שכפי שנאמר הוא הגדול 
בארץ – משתמש במים מהולים עם מליחות 
גבוהה. כל מגדלי הכותנה משתמשים גם הם 

במים מושבים. 

שנעשים  למחקרים  שותפים  אתם  האם 
בחקלאות?

אבוודאי. כל המדריכים לוקחים חלק במח
קרים ובניסויים. אני נוהג לדבר על המשולש: 
חוקר-מדריך-חקלאי. החקלאי מזהה בעיה– 

אוזה עובר ממנו למדריך ולאנשי המדע, שמ
זהים ועובדים על פתרונות. זה נכון שמצבת 
כוח האדם של שה"מ קטנה, אך בכל זאת יש 

לנו באזור 20 מדריכים.

דור צעיר, תיירות חקלאית
איך לדעתך ניתן למשוך את הדור הצעיר 

להמשיך בחקלאות?
מהמשימות  חלק  זה  בנושא  רואים  אנחנו 

אשלנו. הגיתי רעיון שנקרא "דור צעיר בחקל
אות". לחוות עדן, שבעמק המעיינות, מגיעים 
ילדי בתי הספר שבאזור, כתה אחר כתה. הם 

אחוז מהייצור הארציענפי החקלאות

45%רפת חלב

80%תמרים

60%צאן לחלב

56%מנגו

45%זיתים

45%בננות

85%דגים

60%שקדים

50%תבלינים ירוקים

52%פיטום עגלים

ענפי חקלאות עיקריים במחוז

חמישה מחוזות – אלפי דונם
ובכמות החקלאים הפעילים. במסגרת המחוז כ- 6,500 חקלאים.  מחוז העמקים הוא הגדול בין המחוזות בפעילות החקלאית 
המחוז פועל מצפון הכנרת עד צפון ים המלח, מהירדן עד שפלת החוף וכן עד מפרץ חיפה. למחוז ששה מרכזי פעילות עיקריים: 
עפולה, בית שאן, בקעת הירדן, עמק הירדן, זבולון ושומרון. המחוז חולש על כ- 7.5 מיליון דונם, מתוכם מעל למיליון דונם שטחים 

חקלאיים.
הפריסה הגאוגרפית של המחוז מתאפיינת בשונות טופואקלימית רבה. במישור החוף אקלים ממוזג, לאורך שבר הירדן מעמק 
הירדן ועד מגילות אקלים חם וברמת מיזוג הולכת ופוחתת, בשומרון ובבנימין אקלים הררי וקר. במחוז שוקדים על מתן מענה הולם 

לכל התנאים הטופוגרפיים והגיאוגרפיים שבתחום המחוז.
המחוז מטפל ב- 13 מועצות אזוריות וב- 34 מועצות מקומיות אשר במסגרתן: 79 קיבוצים, 69 מושבים, 3 מושבות, 4 בתי ספר 

חקלאיים  23 כפרים, 92  ישובים קהילתיים ו- 3 מצפים. בתחום המחוז נמצאות גם 16 ערים.
אקלים  תנאי  באזור  פתוחים.  בשטחים  וגידולים  שדה  לגידולי  המתאימה  חקלאית  קרקע  של  גדולות  עתודות  העמקים  באזור 
מיוחדים המתאימים לגידול מטעי תמרים, בננות, מנגו, אבוקדו, הדרים, כרמי מאכל מוקדמים, שקדים, זיתים ורימונים. כמו כן, גם 
באזור ישנן גם עתודות גדולות של מים שוליים, מים מליחים המשמשים את ענף המדגה והתמרים ומי קולחין של תשלובת הקישון 

לגידולי שדה ומטע.
ניצול מים שוליים שאין להם שימוש חלופי, אספקת תוצרת חקלאית מענף  באזור בשימור הקרקע,  חשיבותה של החקלאות 

המדגה, גידולי שדה ומטעים סובטרופיים ועוד.
ישובי עמק הירדן, בקעת בית שאן ובקעת הירדן הם אזורים פריפריאליים, דלי אוכלוסין, בגבולה המזרחי של המדינה ולכן הם בעלי 

חשיבות גבוהה בפיתוח החקלאות כעוגן פרנסה להרחבת ההתיישבות הכפרית באזור )ראה טבלה(.
)מתוך : אתר האינטרנט של משרד החקלאות(
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בחקלאות,  לדוגמא"  "שיעור  שם  מקבלים 
לפתוח  היא  המטרה  מדריך.  ידי  על  מלווה 
אנו  השונים.  החקלאות  לענפי  צוהר  להם 
ג,   מכתה  החל  לילדים,  סיורים  גם  עורכים 
ולנוער, בהם הם נחשפים לחקלאות: רובוט 

אחליבה, ניעור שקדים ועוד. המטרה היא לה
גיע אליהם, לעניין וליצור קשר. אם מכל כתה 

כזאת אחד יחזור לחקלאות – כבר הרווחנו.

בהרבה  היתר,  בין  מאופיין,  שלכם  האזור 
לאותה  זוכים  הם  האם   – ערבים  חקלאים 

רמה של שירותים כמו כולם?
תכנון,  לענייני  כל הסגן שלי  קודם  בוודאי. 

לנו בצ ויש  בן מיעוטים,  זועבי, הוא  אסולימן 
וות  עוד עובדים רבים כמוהו, שהם שותפים 
מלאים בעבודה. כמו כן יש לנו מנהל אזורי 
גם את  כולל  וזה  שעוסק ספציפית במגזר, 

אהכפרים הערביים שבתחום המועצות האזו
ריות כמו גלבוע. החקלאים הערבים מקבלים 
טיפול וסיוע כמו כל מגדל אחר, במענקים, 

אהדרכה וכו. יש גם תחומים עם העדפה מתק
דרך   – חקלאית  דרך  לסלילת  לדוגמא,  נת. 
אל השטחים שלהם – הם עשויים לקבל עד 
80 אחוז מענק. בכל המגזר חל מהפך ענק 

של  כנא  בכפר  לדוגמה,  גדולה.  והתקדמות 
הצ'רקסים יש חקלאות ברמה מאוד גבוהה. 
או  לאירופה.  זרעים  שמייצא  מגדל  שם  יש 
כפר איכסאל, שם התאחדו מגדלים לשיתוף 
פעולה בשימוש במי קולחין, שמשקים 2500 
דונם של שקדים וזיתים. כפי שהזכרתי, אנו 

אמטפלים גם ביישובים היהודים בשומרון וב
בנימין. בין היתר התפתחה שם חקלאות של 
את השטח  ויקבים, שמנצלת  יין  ענבי  גידול 

הסלעי, ש"אהוב" על הגפנים ליין".
כיום  שרצים  הפרוייקטים  את  נתי מפרט 

וחזון לעתיד. "אחד הדב אבמחוז, עם מבט 
רים המעניינים שאנו עושים זה מיפוי לווייני 
תוכנת  באמצעות  במחוז  השטחים  כל  של 
חלקה  כל  לגבי  נדע  העבודה,  בסיום   .GIS
מים  באילו  עליה,  גדל  מה  גודלה,  מה   –
כפתור,  בלחיצת  והכל  ועוד,  מושקית  היא 
ההדרכה,  התכנון,  יכולת  את  שישדרג  מה 
הדברה  הוא  נוסף  פרוייקט  ועוד.  ההדברה 
של  מעוקרים  בזכרים  השימוש  משולבת: 

ומופ שפותחה  שיטה   – התיכון  הים  אזבוב 
– על מנת  ידי קיבוץ שדה אליהו  עלת על 
מספר  את  ולהפחית  המזיק  את  להדביר 
הריסוסים. המחוז גם מעורב מאוד בפיתוח 

אשל חקלאות תיירותית. שים לב שאני בכוו
אנה אומר קודם חקלאות ורק אחר כך – תיי

רות. מדובר בחקלאים אמיתיים, שפותחים 
ולהתנסות.  –לחווייה  למבקרים  המשק  את 
כך למשל ברפת הרובוטית של משק קרמר 

אביבנאל יש מרכז מבקרים, במפעל ההדב
רה הביולוגית של שדה אליהו שכבר הזכרנו, 

ועוד דוגמאות רבות."
הפיתוח במחוז נעשה מתוך גישת הקיימות 

אושמירת הסביבה. נתי: "אנחנו עובדים ברא
החקלאות,  את  לקדם  במגמה  קדימה,  ייה 
ואת החקלאי, תוך הגנה על הסביבה למען 
להתייחסות  שזוכה  נושא  הבאים.  הדורות 
לנו מדריך  יש  מיוחדת הוא שימור הקרקע. 
המגדלים  את  ומלמד  בכך,  שעוסק  מיוחד 
נזק  לגרום  מבלי  נכונה,  בצורה  לעבד  איך 

הקר בה  מצויים  שאנחנו  בעונה  אלקרקע. 
חזק,  גשם  של  סכנה  יש  נחרשות.  קעות 
שיגרום לסחף של שכבת הקרקע העליונה, 
מענקים  נותן  המחוז  ביותר.  הפוריה  שהיא 
מהמשקים  בחלק  משמר.  לעיבוד  גבוהים 
שזורעות  אי-פליחה,  מזרעות  עם  עובדים 
אוחז  השלף  שעברה.  מהשנה  השלף  לתוך 

את הקרקע ומונע סחף ונזק".
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לפני שנה גילו התקשורת 
אמריקה  את  והעיתונאים  

א– מזג האוויר משפיע ומק
חקל מוצרי  יצור  על  אשה 

אות ומזון!
חום  יובש,  של  בעיות 

במדי גשמים  אועצירת 
התבואות,  מחירי  את  מקפיצות  העולם  נות 

הבשר, הלחם והפסטה – לא להאמין...
המציאות הזו גרמה זה מכבר להתייקרות 
של מוצרים רבים, בסיסיים ואחרים בין שהם 
ובשר  תירס  שמן,  כאורז,  בחו"ל  מיוצרים 
חומר  עם  בארץ  מיוצרים  שהם  ובין  קפוא 
גלם מיובא כמו לחם, ביצים, בשר, עוף ועוד.

לאיד,  אינם שמחים  כמובן  ישראל  חקלאי 
הם גם כן צרכנים שמרגישים זאת טוב טוב 
מזון  יצרני  גם  הם  אבל  המתדלדל.  בכיסם 

אם רק היו נותנים 
לחקלאים לעבוד !!!

חקלאי ישראל על רקע משבר מזון  אפשרי

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים
בנסיבות  שראוי  בעולם,  והיעילים  מהטובים 
והישגיהם  לפעילותם  מבט  להפנות  אלה, 
מקצועי  סקטור  שיש  טוב  כמה  עד  ולהבין 

כזה בישראל. 
אמרבית מגדלי הירקות והפירות בארץ  הת

מחו לגדל בתנאי אקלים קשים זה שנים! 
מגבלות  עם  המדבר,  שפת  על  תפקודם 

החו עם  יחד  אותם  הניעו  וחום,  יובש  אמים, 
קרים והמדריכים לפתח שיטות גידול יעילות 

ובפריון גבוה.
ומתקדמות,  חסכוניות  השקיה  מערכות 
לפירות  צל  רשתות  מיוחדים,  צמיחה  בתי 
וירקות ומעל הכל - יצור נרחב  עם מי ביוב 
אותם  מעמידים   - ומטוהרים  ממוחזרים 
המתמודדים  חקלאים  של  ראשונה  בשורה 

עם אתגרי הטבע. 
לערך היצור ליחידת מים בישראל , אין אח 

ורע בעולם.
מהתייקרות  החרדה  רקע  על  עתה,  אולי 

ייפול למי אנוספת וממושכת במחירי המזון, 
בשם  רק  ולו  ויבין,  האסימון  בירושלים  שהו 
רלבנטי  מאוד  מושג  שהוא  המזון",  "בטחון 
לשפר  מקום  שיש   .... הגיאופוליטי  באזורנו 
את המדיניות כלפי החקלאים,  לעזור מעט 

או .... לפחות לא להפריע !!! 
אנו משווקים בארץ 300 מיליון ק"ג תפוא"ד 
לפסטה  נהדרת  אלטרנטיבה  שמהווים    !

ולאורז שמתייקרים לאורך השנים.
אנו מייצרים קרוב ל- 150 מיליון ק"ג בננות 
במחירים סבירים,   כמקור אנרגיה טרי וזמין 

מול היבוא המתייקר.
אנו משווקים 20 מליון קג' תמרים "פצצות 
של  קבועה  הרחבה  תוך  ובריאות"  אנרגיה 

השטחים. 
לתרומתה  מוחשיות  דוגמאות  מעט  אלה 
של החקלאות להתמודדות עם הסובב אותנו 
עם משבר מזון אפשרי... רק  שלא יפריעו... 

אלפי  כמה  עוד  להעסיק  לנו  שיאפשרו 
אפועלים, לאסוף ולשווק את פרי עמלנו, שי

מידי   ₪ מיליון  כ-200  של  ציני  מיסוי  בטלו 
הא שארגון  מיסוי  שלנו,  העובדים  על  שנה, 
שיגבירו  רבה,  בחומרה  אותו  רואה   OECD
את המחקר וההדרכה שהם נשמת אפם של 
הישגי הסקטור החקלאי... וכן - שיעדיפו את 
החקלאות בכל הקשור למים כי ... אנו עושים 
עמם נפלאות, בעיקר תוך שמירת הסביבה 

בקליטה ושימוש של מי ביוב ושפכים. 
הטון,  אלפי  מאות  את  הזכרנו  לא  עוד  ו... 
אבוקדו,   , פלפל  גזר,  אדמה,  תפוחי  של 
צרכנים  בהם  משביעים  שאנו  ועוד  הדרים 

ברחבי העולם...!



תוכנה למיון פירות וירקות
המתאימה לכל מכונה! 

למידע נוסף ולתיאום פגישה            

09-8942993
www.Plug-N-Sort.com

Plug-N-Sort תוכנת הזיהוי והמיון הידידותית והמתקדמת מסוגה, 
מתממשקת בקלות למערכי מיון קיימים ולמכונות חדשות

ומאפשרת לך ליהנות מתהליכי מיון מהירים, מדויקים ויציבים במיוחד!

• ניתנת להתקנה במכונות חדשות או פעילות
• מיון איכותי לרוב סוגי הפירות והירקות
• יכולת מיון פירות שונים במכונה אחת*

• הגדרה וחלוקת הפרי לקטגוריות שונות ותמיכה
   בגודל דומיננטי

* כפוף ליכולות המכאניות של מערך המיון

 •  הגדרת מערכת חוקים בהתאמה אישית על ידי
    שילוב צירופים שונים של פרמטרים כגון:

     צבע, גודל, איכות, חריגים ועוד
•  ממשק משתמש גמיש, ידידותי ורב-לשוני

חברת Communication & Sensors) Com-N-Sense( בע”מ מפתחת מאז שנת 2000 מגוון מוצרים ופתרונות טכנולוגיים

המשלבים עיבוד תמונה/וידאו, מערכות חישה ומערכות שליטה ובקרה לצרכים שונים בתחומי התעשייה, הביטחון והחקלאות.

החשיבה היצירתית, הגישה הרב-תחומית ויכולות הפיתוח המוכחות של Com-N-Sense בתחומי התוכנה, החומרה והמכניקה,

מאפשרות לך ליהנות מפתרונות Turn Key מלאים ומטיפול מקיף בפרויקטים מורכבים - משלב הרעיון ועד הפתרון.
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אחד  בבעלות  שיתופית  אגודה  היא  אלצ 
 .1961 שנת  מאז  שפעילה  משקים,  עשר 
עסקה בעבר בעיקר בעבודות עפר, ו"עשתה 
אסיף  ממוכנות:  חקלאיות  לעבודות  הסבה" 

וחו חמניות  חיטה,  כמו  תבואות,  אוקציר של 
אמוס, כיבוש חבילות שחת וחציר, קטיף שק
אדים זיתים ועוד. בשנים האחרונות אלצ מנה

לת במשותף גד"ש של שלושה משקים: בית 
אקשת, נווה איתן ובית השיטה. בתחום העיבו

דים והגידולים- אלצ צברה ניסיון רב שהביא 
ליכולות מקצועיות גבוהות ומוכחות.

אלאלצ שותפות עם משקי בית שאן בפעי
לות שיווק מזונות גסים – תחמיצים ושחתות 

הצר אל  המגדל  מן   -" גלבוע  עמק   " א- 
. לשותפות מחזור  כן - רפתות ומרכזי מזון 
הפעילות  ורווחי  בשנה,   ₪ מיליון  כ-25  של 
דרך  ישירות למשקים שמשווקים  מחולקים 

השותפות .
עמק  מפעלי  עם  אלצ  שותפה  בנוסף, 
בייצור  העמק",  חקלאי  "מרכז   - יזרעאל 
ושיווק קומפוסט אורגני. המפעל, שממוקם 
איחוד, מקבל מהרפתנים  חרוד  עין  בשטחי 

אזבל במצב גולמי, מבצע את תהליך הקומפו
סטציה, ומשווק בחזרה למשקים קומפוסט 
בעזרת  הקרקע  השבחת  למטרת   , אורגני 

פיזור הקומפוסט בשטחים.
 מיזם שלישי של אלצ הוא מחצבת בזלת 
ליד רמת צבי, שממש בימים אלה מספקת 
חומרים מתוצרתה לתשתיות "רכבת העמק" 

אלצ – אגודה שיתופית 
לציוד חקלאי בע"מ

באמצעות צי של כלים ומפעילים מיומנים, וידע מקצועי וניסיון רב, עומדת 
חברת אלצ לשירות חקלאי העמקים והגלבוע הסמוכים, 24 שעות ביממה 

בכל עונות השנה. בראיון עמו מסביר המנכ"ל, ישראל יוספיאן, שאצלם 
האיכות והשרות – מעל לכל

עלי קדם

המתחדשת. 
עם  בנפרד,  מנוהלות  השונות  השותפויות 

מאזנים ודו"חות משלהן.
50 כלים, הכוללים קומא -לאלצ למעלה מ
ביינים, מקצרות, מכבשים לחבילות , מנערות 

טרק וכמובן  זבל,  מפזרות  ושקדים,  אזיתים 
כלים  צי  לתחזק  כדי  שונים.  בגדלים  טורים 
מורשה  מוסך  כזה, החברה מפעילה  בגודל 

של ג'ון דיר. 
שיקו מתוך  מתנהלת  שהחברה  א"למרות 
יוספי ישראל  המנכ"ל  אומר  כלכליים,  אלים 

אן )חבר קיבוץ אושה(, במסגרת סדר היום 
ישראל יוספיאן, מנכ"ל
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דגם 3520R עם מעמיס
מנוע: 3 צילינדר דיזל 35 כ”ס 
F12+R12 תמסורת: סינכרונית

היגוי הידרוסטאטי: בלמים טבולים בשמן
מידות: אורך 330 ס”מ, רוחב 165-182 ס”מ

דגם 2400
מנוע: 3 צילינדר דיזל 24 כ”ס 
F6+R2 תמסורת: סינכרונית

היגוי הידרוסטאטי: בלמים טבולים בשמן
מידות: אורך 269 ס”מ, רוחב 112 ס”מ

איכות 
קוריאנית

ללא 
פשרות!

1800-282-888
www.czapnik.co. i l

BRANSON
טרקטור

גדול
קטן

אבל

דגם 6640C עם מעמיס
מנוע: 4 צילנדר דיזל 66 כ’’ס עם קירור מים

F12+R12 תמסורת: סינכרונית
היגוי הידרוסטאטי: בלמים טבולים בשמן
קבינה מפוארת עם מערכת מיזוג טרופית

מידות: אורך 350 ס”מ, רוחב 189-177 ס”מ

4520R דגם
מנוע: 4 צילינדר דיזל 47 כ”ס עם קירור מים

F12+R12 תמסורת: סינכרונית
היגוי הידרוסטאטי: בלמים טבולים בשמן

מידות: אורך 330 ס”מ, רוחב 165-182 ס”מ
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שלנו חשוב לנו קודם כל שהשטחים יעובדו 
על ידי המשקים, ובמידת הצורך גם בשיתוף 
ועזרה מאתנו. זאת בניגוד לחלק מהאזורים 
זר מעבד את השטחים  גורם  האחרים, שם 

ללא מעורבות של בעלי הקרקע.
חוק  בדרישות  עומדות  שלנו  השותפויות 

ההתיישבות ובאישור הפורום להתיישבות ."
המש אסיפת  הוא  אלצ  של  העליון  אהגוף 

קים, תחתיה פועל דירקטוריון בראשותו של 
אהיו"ר יעקב אדר מבית השיטה. למנכ"ל יוס

פיאן עוזרים מנהלי השותפויות, מנהל גד"ש 
והציוד  החקלאית  המחלקה  ומנהל  אלצ, 

החקלאי. 
"כמו כל חברה חקלאית, אנו שואפים לתת 
ביותר  הטובה  ברמה  וניהול  עיבוד  שירותי 

הא לחקלאות  ולתרום  הבעלים,  אלמשקים 
כוללים  לקוחותינו  יוספיאן.  אומר  זורית", 
הפריסה  בעלים.  רק  ולא  בעלים  משקים 
ידי צוותי אלצ  של העבודות שמבוצעות על 
כוללת משקים  שבדרום,  מקליה  משתרעת 

בעמק הירדן ובאזור צומת מגידו וגניגר. 
מהו היתרון היחסי שלכם?

חברה  אנחנו  המיקום,  "מבחינת  יוספיאן: 
חקלאית  פעילות  במרכז  יושבים  אזורית, 
שזה  ,כמובן  גדולים  שטחים  הקפי   , ענפה 

אתורם ליעילות. הייחוד שלנו הוא באיכות וב
אמקצוענות, ובפרט, ביכולת שלנו לתת תשו

בות בתקופות של "פיקים", למשל בתקופה 
או  תירס,  תחמיצי  של  קציר  מתרכז  שבה 
הפעולה  שיתוף  ועוד.  תבואות  קציר  חיטה, 
עם חקלאי האזור הוא מאוד הדוק. עוד יתרון 
יודעים  אלא  נישה,  חברת  לא  שאנחנו  הוא, 
אנחנו  צרכים.  של  למגוון  רחב,  פתרון  לתת 

אהחברה הגדולה ביותר באזור בתחומי הפעי
אלות שלנו, ולא מתביישים לפרגן גם למתח

רים, איתם יש לנו יחסים טובים."
האם אתם עוסקים גם במחקר חקלאי?

הזרעים  חברת  עם  פעולה  משתפים  אנו 

בשיתוף   . וקנולה  הקיקיון  בגידול  "קיימא", 
דיזל,  למיצוי שמן  קיקיון  אנו מגדלים  איתם 
לחו"ל,  זרעים  למכירת  מכוון  הגידול  כאשר 
להנדסה  המכון  ועם  איתם  יחד  ומפתחים 
קיקיון,  לקציר  כלי   - וולקני  במכון  חקלאית 

שלא קיים היום באף מקום בעולם. 
לטיפוח  חלקות  עיבוד  הוא  נוסף  פרוייקט 

אזנים של, חיטה, תירס קנולה, ואף אורז. קיי
ואנחנו  הגידול,  פרוטוקול  את  קובעים  מא 

מבצעים את העבודות החקלאיות. "
ישראל יוספיאן מנהל את אלצ מזה חמש 
שנים. בעבר כיהן שתי קדנציות כמרכז משק 
כמנהל  פולק  בחברת  ועבד  אושה,  בקיבוצו 
"אני  . על תפקידו הנוכחי הוא מעיד:  שיווק 

אאוהב את האזור, בא כל יום עם הזריחה ועו
זב אחרי השקיעה".

התוכנית השנתית בנויה לפי 
עונות השנה 

אאלצ מעסיקה חבר'ה צעירים מיישובי הא
שמספר  תקופות  "יש  ישראל.  אומר   – זור 
לא קטן של בנים מסדרים את זמני הטיולים 
באים  הם  באלצ.  העונות  לפי  בחו"ל שלהם 

ולת לקציר  חוזרים  השחרור,  אחרי  אאלינו 
והפעלת  בגד"ש  שהעבודה  כנראה  חמיץ. 

אכלים חקלאיים גדולים עדיין נחשבת ליוקר
תית. כדי לעבוד על הכלים הם חייבים לעבור 
מן  בחלק  משתתפים  ואנחנו  יקר,  די  קורס 

ההוצאה אם מתמידים . "
 האם יש שיתוף פעולה גם עם הארגונים 

האזוריים?
הא והמפעלים  הקניות  ארגוני  א"בהחלט. 

פתרונות  שנותנת  חברה  בנו  רואים  זוריים 
בכלל.  והחקלאות  ליישובים בתחומי הגד"ש 
בתחומים שלהם אין כוח האדם המקצועי או 
הכלים הנדרשים. לפי הצורך אנו גם מסייעים 
למשל  החקלאי,  בתחום  למשקים  במימון 
בשדרוג תשתיות מים ומערכות השקיה ,כל 

אזה כחלק מסדר היום שלנו – השבחת שט
חים ."

כיום כ-40 עובדים קבועים  באלצ עובדים 
ובית שאן. בעונות  ממשקי הסביבה, עפולה 

הבוערות נוספים 20-30 עובדים זמניים. 
אבמסגרת הפעילות הכללית מפעילה החב

רה כאמור מוסך מורשה של ג'ון דיר, כש90% 
מתעסוקתו מופנית לצורכי צי הכלים, והיתר 

לטיפול בכלים של חיצוניים. 
המפעילים עצמם, מציין ישראל, מטפלים 
לכך  מקדישים  היתר  ובין  בכלים,  במסירות 

ואין פעי אזמן בחודשי החורף כאשר כמעט 
לות.

איך נבנית תוכנית העבודה השנתית?
ישראל: "התוכנית שלנו מבוססת על עונות 

מתחי שבמרץ  אומר  זה  החקלאי.  אהגידול 
לים עם תחמיצי החיטה, במאי קציר חיטה 
ביולי- תירס,  קציר   – מכן  לאחר  לגרעינים, 
אוגוסט קציר חמניות וחומוס ,ניעור שקדים, 
בהמשך פיזורי זבל, בחורף ניעור זיתים, ובין 
כאשר  למיניהן,  וכיבוש השחתות  קציר  לבין 
אספסת  משקי  יש  שאן  בית  באזור  בפרט 

אגדולים. בחודשי החורף אנו מקבלים מהמג
דלים את תוכניות הזריעה, ולפיהן מתכננים 
ימים שעובדים סביב  יש  את שנת העבודה. 
השעון, כולל הלילה, למשל בעונה של כיבוש 

אהחבילות. ואם כבר מדברים על עבודה בלי
וזאת  לה, הרי שחמניות קוצרים רק בלילה, 

אאחרי שממתינים לקבלת הלחות האופטימ
את  – מקפלים  איננה  היא  ואם  באוויר,  לית 

הכלים וחוזרים הביתה."
בעבודות  גם  עוסקים  לא  אתם  מדוע 

הקשורות בכותנה?
"זה נכון ששטחי הכותנה גדלו שוב בשנים 

שדו מיוחדת  התמחות  זו  אבל  אהאחרונות, 
יש  הזה,  לגידול  ספציפי  כלים  מערך  רשת 

מספר חברות שנותנות מענה מצוין .
ישראל מבקש להדגיש את המעורבות של 

אלצ בתערוכה החקלאית של "יבול שיא".
"אני רואה בקיום התערוכה חגיגה חקלאית 

גדולה באזורי העמקים והגלבוע .
טביבי,  ויורם  זיו  עדנה  את  לברך  מבקש 
 - שיא  יבול  ירחון  ומנהלי  התערוכה  מנהלי 
לא  תקופה  שזו  אף  על   , מעריב  מקבוצת 
חשובה  פעילות  עושים   - למעריב  קלה 

בתחום.
וכמובן שנקבל את באי התערוכה , חקלאי 

אהאזור, לקוחותינו והקולגות שלנו בביתן מו
שקע במסגרת התערוכה. 

האזורית,  החקלאות  את  לחזק  בכוונתנו 
והגל אלהמשיך לשרת את חקלאי העמקים 

בוע עוד הרבה שנים, ולהמשיך להיות גורם 
משמעותי ותורם בחקלאות ".
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המושבים   תנועת  מבית  מושבים”   “מבט 
אובנק לאומי שמחים להכריז על שיתוף פעו
והא המושבים  חברי  לכם,  הנותן  חדש  אלה 

הבנק  חשבון  לניהול  ייחודית  הצעה  גודות, 
המותאמת במיוחד לצרכיכם. 

א“מבט מושבים” הנה זרוע הביצוע של תנו
עת המושבים, הוקמה לפני כשנתיים מתוך 

ייעול התהליכים המת אתפיסה כלכלית של 
רחשים במושבים בנושא המגורים והקרקע.  
במטרה  נוצר  לאומי  עם  הפעולה  שיתוף 
לסייע לכם ולפתח מנגנון יעיל למיצוי זכויות 

המגורים והתעסוקה..
לאומי רואה בעסקים הקטנים בכלל ובכם 
זרוע  בפרט,  והחקלאים  המושבים  חברי 
בישראל  והכלכלה  המשק  בפיתוח  חשובה 

אולכן בנה עבורכם את “זירת העסקים” הנו
תנת מעטפת של כלים ושירותים המסייעים 

לצמיחתו וניהולו של העסק.

הזירה מורכבת מארבעה עולמות תוכן:
א אשראי

א שירות וזמינות
א מומחיות ותוכן

א כלים דיגיטליים
א זירת האשראי

אשראי הינו צורך קיומי לרוב העסקים.
ללקוחותינו העסקיים  אנו מציעים  לפיכך, 
מוצרי אשראי המותאמים לצרכיהם: אשראי 
גם  הזמין   - גבוהים  בסכומים  גמיש,  מהיר, 

כשהסניף סגור.
קרן לאומי:  מיועדת לעסקים קטנים בעלי 
1-20 מיליון ₪, המעונא  מחזור שנתי הנע בין

יינים לצמוח ולהשקיע בעסק. סכום הלוואה 
בין 300,000 ₪ - 1,000,000 ₪, בתנאי ריבית 
אטרקטיביים ובהליך אישור מהיר - תוך כ- 

14 ימי עסקים!
עס ללקוחות  מיועדת  בקליק:  אהלוואה 

קיים בלאומי. עד 100,000 ₪ בקליק אחד, 
באמצעות גלישה לחשבון הבנק של העסק 
באינטרנט. ללא בטחונות נוספים וללא צורך 

להגיע לסניף. 

שיתוף פעולה - מבט 
מושבים עם בנק לאומי

זירת השירות והזמינות
אמוקד העסקים: כדי להעניק ללקוחות העס

 קיים שלנו את חווית השירות הטובה ביותר, 
מקבלת  ליהנות  להם  לאפשר  שמחים  אנו 

אשירות טלפוני במוקד מקצועי ייעודי, המת
לא  בשעות  גם  וזמין  העסקי  בעולם  מחה 
בין  א’-ה’:  השבוע  ימי  בכל  קונבנציונאליות: 
השעות 6:00 בבוקר ל – 24:00, וביום ו’ וערבי 
חג בין השעות 6:00 בבוקר ל- 14:00 . ניתן 
במוא  .*5522 למספר  למוקד    להתקשר 
מידע  ממתן  הלקוחות  נהנים  העסקים  קד 
על חשבונם העסקי,  ומביצוע פעולות כגון 

קבלת הלוואה, הזמנת שיקים ועוד.

זירת הדיגיטל
אבעידן שבו כולנו פועלים בזירות הדיגיטל

לשלב  חשוב  בחיינו,  תחום  בכל  כמעט  יות 
כך,  לשם  העסק.  של  בהצלחתו  זו  זירה 
קבוצת לאומי שמה דגש על הכלים הניתנים 

לבעל העסק:
אגלישה לחשבון העסקי ביצוע פעולות נב

חרות באינטרנט ובסלולר 
המאפשר  מתקדם  שירות  בזמן:  לאומי 

אללקוח העסקי לקבל הודעות ומידע על אי
 SMS רועים שהתרחשו בחשבונו באמצעות

לטלפון הנייד.
הפקדת שיק באמצעות הסלולר:  לא צריך 
להגיע לסניף כדי להפקיד שיקים. מצלמים 

מופקד  והוא  הסלולר  באמצעות  השיק  את 
לשיקים  מיועד  השירות  לחשבונך.  ישירות 
של לאומי בסכום של עד 6000 ₪ להפקדה 

בודדת ועד 24,000 ₪ ליום!
החבילה הדיגיטלית של לאומיקארד: חברת 

העס ללקוחותיה  מאפשרת  אלאומיקארד 
ממגוון  ליהנות  באמצעותה  הסולקים  קיים 
בניית  לעסק.  השיווק  וניהול  לפרסום  כלים 
אתר אינטרנט ודומיין חינם לשנה באמצעות 
WIX. שימור לקוחות באמצעות פרא  חברת

 REWARDY הנאמנות  באפליקציית  סום 
למשך 3 חודשים חינם. פרסום חינם בארנק 

הדיגיטלי של לאומיקארד. 

כיצד ניתן להצטרף להסדר?
אאתם מוזמנים לפגוש אותנו בביתן המשו

תף ללאומי ולמבט מושבים, בתערוכה “יבול 
שיא” הקרובה. בנוסף אתם מוזמנים להיכנס 

לכל אחד מסניפי לאומי. 
ניתן לקבל במשרדי מבט  נוספים  פרטים 
באתר  או   03-6099300 בטלפון  מושבים 

 www.mbtm.org.il
 

הערות משפטיות: קבלת כל שירות כפופה 
ולתנאי  חשבונות  לניהול  הכלליים  לתנאים 
לבטל  או  לשנות  רשאי  לאומי  שירות;  אותו 
את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת; 
התחייבות  ו/או  הצעה  מהווה  אינו  הפרסום 

להעמדת אשראי.

יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"
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בחירת מערכת סינון - הלקוח תמיד במרכז

הקדמה 
בישראל  ופועלות  מותקנות  אוטומטיות  סינון  מערכות  אלפי 

מזה עשרות שנים. רובן משמשות את החקלאים, את חברת 

הוא  המסננים  תפקיד  למיניהן.  המים  אגודות  ואת  מקורות 

טפטפות  סתימת  ולמנוע  נקיים  השקיה  קווי  על  לשמור 

רוב מי ההשקיה בארץ מגיעים  ומעברי מים קטנים במיוחד. 

ממי ביוב, קולחים, מאגרים ומתקנים לטיהור שפכים ברמות 

שונות של איכות. איכות המים והאחריות על תפקוד המסננים 

מוטלת על לקוחות הקצה.

התפתחות מערכות סינון אוטומטיות
וחיסכון במי שטיפה

עיקר  השמונים,  שנות  תחילת  השבעים,  שנות  סוף  עד 

השימוש היה במסנני מברשות, חשמליים ומסנני חצץ. מסנני 

חצץ ידועים באיכות סינון גבוהה, אבל הם מסורבלים, כבדים, 

גדולות  צורכים כמויות מים  ובתחזוקה,  יקרים מאד ברכישה 

מאד לשטיפה ותופסים שטחים גדולים. 

הפתרון לחלק ניכר מהבעיות ניתן על ידי פיתוח מסנני רשת 

נכנסו  יותר  מאוחר  שנים  מספר  הידראוליים.  אוטומטיים 

לשוק הסינון מסנני דסקיות או טבעות בניסיון להגיע לאיכות 

סינון טובה יותר. 

כיום עיקר המסננים שבשימוש הם: מסנני רשת ידניים, רשת 

רשת  הידראוליים,  אוטומטיים  רשת  אוטומטיים,  חצי 

אוטומטיים חשמליים, דסקיות ידניים, דסקיות אוטומטיים.

האתגר
כאשר גודל השטחים וסוגי הגידול משתנים כל הזמן, יש צורך 

רצוי  זה  ואיכותו, בשלב  המים  למקור  הסינון  ציוד  בהתאמת 

ומומלץ לפנות לאנשי מקצוע בתחום הסינון. סינון אינו מדע 

מדויק ונדרשות לכך הרבה שנות התמחות בשטח. לכן, הפניה 

את  יציעו  שבד"כ  המסחריות  מהחברות  יעוץ  לקבלת  תהיה 

הציוד המתאים והחדיש ביותר. 

הלקוח במרכז
אתו  הלקוח,  עם  ביחד  תעשה  הצרכים  שהתאמת  חשוב 

ושדרוג  שפור  שמאפשרת  תכנית  ובונים  הקיים  את  בודקים 

של המערכת הקיימת.

 5 שנים  מספר  לפני  רכש  הארץ,  במרכז  גדול  קבוץ  דוגמא: 

לחץ  מק"ש   1000 של  לספיקה   "8 אוטומטיים  רשת  מסנני 

עבודה 7 בר, המסננים מדגם  M108LPך120 מיקרון, מיועדים 

לסינון מי מאגר המכילים ביוב ומי נחל חדרה. 

המסננים הותקנו בסוללה, כאשר במורד כל מסנן הותקן מגוף 

אולם,  ומספקת  מתאימה  מערכת  לכאורה  לחץ.  שומר 

בספיקה  עבדו  המסננים  בפועל  שונה.  הייתה  המציאות 

כתב: סני כספי - "אלי סינון"

המסננים המקוריים משודרגים

גסות  רשתות  הותקנו  כאשר  גם  350 מק"ש,  מקסימלית של 

יותר של 200 מיקרון )80 מק"ש( ומעולם לא הצליחו להעביר 

מהיר  לבלאי  גרם  הגבוה  השטיפות  קצב  מק"ש.   400

במסננים, לתקלות מרובות והצריך התערבות ידנית מתמדת. 

ניסיון להכלרות וריסוסים על המאגר נגד בעלי החיים שבד"כ 

מופיעים בשיא העונה גם לא הועילו בצורה משמעותית. 

לפני שנתיים התבקשה חברת "אלי סינון" לתת הצעה להחליף 

האם  הייתה  הדילמה  חדשה.  סינון  במערכת  המסננים  את 

גדול במיוחד או לשדרג את  נפח סינון  להציע סינון כבד עם 

של  החלפה  שכללה  הצעה,  הוגשה  מחשבה  לאחר  הקיים. 

מכלול מנגנון ניקוי המסננים והחלפת רשתות 120 מיקרון כל 

זאת, מבלי לפרק ואו לשנות את המפרט.

ההשקיה  מערכת  עונות,  שתי  בתום  להיום  נכון  התוצאה: 

מגופים  ללא  מק"ש,   1000 של  מקסימלית  בתפוקה  פועלת 

אוטומטית  שטיפה  רק  מהאוויר,  ריסוסים  ללא  לחץ,  שומרי 

על פי הפרשי לחצים. המערכת מתפקדת בצורה אופטימלית 

והלקוח קיבל פתרון לבעיה בשטח.

היתרונות שבסינון אוטומטי 
השטיפה  בטכנולוגית  ידועים  סינון"  "אלי  של  רשת  מסנני 

שמירה  בשטיפה,  מינימלית  ואנרגיה  לחץ  שלהם,  הייחודית 

על שלמות הרשת, כמות מי שטיפה קטנה מאד, זמן שטיפה 

קצר ויעיל במיוחד.

מאשר   5 פי  הוא  הפתוח  השטח  סינון"  "אלי  של  במסננים 

במסנני דסקיות. אילו עלולים להיסתם כאשר יש התפתחות 

שיגרום  מה  פתוחים,  מים  במקורות  חיים  בעלי  של  מואצת 

להתערבות ידנית תכופה.

בזמן  בר   1.8-2 של  בלחץ  לעבוד  מסוגלים  שלא  מסננים 

שטיפה, כנ"ל ייסתמו ויש לחלצם ידנית.

בכל  ב-100%  הרשת  את  לנקות  אוטומטי  בסינון  היכולת 

שטיפה לקראת המחזור הבא.

מצטברת  לסתימה  תגרום   100% מ  פחות  של  תוצאה  כל 

במסננים.

כלא  או  מספיק  כלא  שנחשד  ציוד  קיים  אם  גם  המסקנה: 

לעצור,  שווה  חדש.  ציוד  ולקנות  למהר  צורך  אין  מתאים, 

לבדוק, להתייעץ אולי אפשר לשדרג את הקיים.

סיכום ומסקנות 
לפני רכישה של ציוד סינון, מומלץ לבדוק:

לתכנן  תמיד  שלנו,  המים  איכות  את  מכירים  אנו  כמה   .1

למצב הגרוע ביותר.   

איזה  לדעת  נמוך,  בלחץ  לעבודה  אופציה  תמיד  לבקש   .2

לחץ מינימום נדרש לשטיפה.  

לשאוף למעברי מים גדולים במסנן.   .3

יכולת שטיפה וניקוי המסנן ב-100%.  .4

יש  האם  לדסקיות,  או  המסנן  לרשת  נזק  של  במקרה   .5

אפשרות להחליף רק את החלק הפגום.  

האם יש צורך בהגנה למכלול המסנן עם סינון מקדים .  .6

האם גודל החלקיקים מצדיק שטיפה אוטומטית גם לסינון   .7

המקדים.  

ויכולת מתן שירות עצמי בקלות ללא כלים  הבנת המסנן   .8

מיוחדים - תלות מינימלית בספק.  

שטח הסינון, האם אנו מבינים את המשמעות של "שטח   .9

הסינון  וטיב  המסנן  איכות  תמיד  לא   - טיפ  גדול",  סינון 

קשורים בשטח או נפח הסינון ! 

עלות מערכת הסינון זו לא ההוצאה היחידה. יש להתחשב   .10

מהירות  הסינון,  מפרט  והתשתית,  הפריפריה  בעלות 

תגובה לשירות וחלפים, כימיקלים, כח אדם, ועוד כל מה 

שקשור לתפקוד סביר של המסנן. 

יכולת לשאול  המטרה במאמר להביא את הקורא למצב של 

התמורה  את  לקבל  לשאוף  מנת  על  הנכונות,  השאלות  את 

ציוד  את  וטכנית  כלכלית  מבחינה  ולמקסם  ביותר  הגבוהה 

הסינון שברשותו או שבכוונתו לרכוש. מסנן מקורי לפני שדרוג 

מסנן מגה 10,000 מק"ש 

מ.

שדרוג מסננים במערכות קיימות
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הקדמה 
בישראל  ופועלות  מותקנות  אוטומטיות  סינון  מערכות  אלפי 

מזה עשרות שנים. רובן משמשות את החקלאים, את חברת 

הוא  המסננים  תפקיד  למיניהן.  המים  אגודות  ואת  מקורות 

טפטפות  סתימת  ולמנוע  נקיים  השקיה  קווי  על  לשמור 

רוב מי ההשקיה בארץ מגיעים  ומעברי מים קטנים במיוחד. 

ממי ביוב, קולחים, מאגרים ומתקנים לטיהור שפכים ברמות 

שונות של איכות. איכות המים והאחריות על תפקוד המסננים 

מוטלת על לקוחות הקצה.

התפתחות מערכות סינון אוטומטיות
וחיסכון במי שטיפה

עיקר  השמונים,  שנות  תחילת  השבעים,  שנות  סוף  עד 

השימוש היה במסנני מברשות, חשמליים ומסנני חצץ. מסנני 

חצץ ידועים באיכות סינון גבוהה, אבל הם מסורבלים, כבדים, 

גדולות  צורכים כמויות מים  ובתחזוקה,  יקרים מאד ברכישה 

מאד לשטיפה ותופסים שטחים גדולים. 

הפתרון לחלק ניכר מהבעיות ניתן על ידי פיתוח מסנני רשת 

נכנסו  יותר  מאוחר  שנים  מספר  הידראוליים.  אוטומטיים 

לשוק הסינון מסנני דסקיות או טבעות בניסיון להגיע לאיכות 

סינון טובה יותר. 

כיום עיקר המסננים שבשימוש הם: מסנני רשת ידניים, רשת 

רשת  הידראוליים,  אוטומטיים  רשת  אוטומטיים,  חצי 

אוטומטיים חשמליים, דסקיות ידניים, דסקיות אוטומטיים.

האתגר
כאשר גודל השטחים וסוגי הגידול משתנים כל הזמן, יש צורך 

רצוי  זה  ואיכותו, בשלב  המים  למקור  הסינון  ציוד  בהתאמת 

ומומלץ לפנות לאנשי מקצוע בתחום הסינון. סינון אינו מדע 

מדויק ונדרשות לכך הרבה שנות התמחות בשטח. לכן, הפניה 

את  יציעו  שבד"כ  המסחריות  מהחברות  יעוץ  לקבלת  תהיה 

הציוד המתאים והחדיש ביותר. 

הלקוח במרכז
אתו  הלקוח,  עם  ביחד  תעשה  הצרכים  שהתאמת  חשוב 

ושדרוג  שפור  שמאפשרת  תכנית  ובונים  הקיים  את  בודקים 

של המערכת הקיימת.

 5 שנים  מספר  לפני  רכש  הארץ,  במרכז  גדול  קבוץ  דוגמא: 

לחץ  מק"ש   1000 של  לספיקה   "8 אוטומטיים  רשת  מסנני 

עבודה 7 בר, המסננים מדגם  M108LPך120 מיקרון, מיועדים 

לסינון מי מאגר המכילים ביוב ומי נחל חדרה. 

המסננים הותקנו בסוללה, כאשר במורד כל מסנן הותקן מגוף 

אולם,  ומספקת  מתאימה  מערכת  לכאורה  לחץ.  שומר 

בספיקה  עבדו  המסננים  בפועל  שונה.  הייתה  המציאות 

כתב: סני כספי - "אלי סינון"

המסננים המקוריים משודרגים

גסות  רשתות  הותקנו  כאשר  גם  350 מק"ש,  של  מקסימלית 

יותר של 200 מיקרון )80 מק"ש( ומעולם לא הצליחו להעביר 

מהיר  לבלאי  גרם  הגבוה  השטיפות  קצב  מק"ש.   400

במסננים, לתקלות מרובות והצריך התערבות ידנית מתמדת. 

ניסיון להכלרות וריסוסים על המאגר נגד בעלי החיים שבד"כ 

מופיעים בשיא העונה גם לא הועילו בצורה משמעותית. 

לפני שנתיים התבקשה חברת "אלי סינון" לתת הצעה להחליף 

האם  הייתה  הדילמה  חדשה.  סינון  במערכת  המסננים  את 

גדול במיוחד או לשדרג את  נפח סינון  להציע סינון כבד עם 

של  החלפה  שכללה  הצעה,  הוגשה  מחשבה  לאחר  הקיים. 

מכלול מנגנון ניקוי המסננים והחלפת רשתות 120 מיקרון כל 

זאת, מבלי לפרק ואו לשנות את המפרט.

ההשקיה  מערכת  עונות,  שתי  בתום  להיום  נכון  התוצאה: 

מגופים  ללא  מק"ש,   1000 של  מקסימלית  בתפוקה  פועלת 

אוטומטית  שטיפה  רק  מהאוויר,  ריסוסים  ללא  לחץ,  שומרי 

על פי הפרשי לחצים. המערכת מתפקדת בצורה אופטימלית 

והלקוח קיבל פתרון לבעיה בשטח.

היתרונות שבסינון אוטומטי 
השטיפה  בטכנולוגית  ידועים  סינון"  "אלי  של  רשת  מסנני 

שמירה  בשטיפה,  מינימלית  ואנרגיה  לחץ  שלהם,  הייחודית 

על שלמות הרשת, כמות מי שטיפה קטנה מאד, זמן שטיפה 

קצר ויעיל במיוחד.

מאשר   5 פי  הוא  הפתוח  השטח  סינון"  "אלי  של  במסננים 

במסנני דסקיות. אילו עלולים להיסתם כאשר יש התפתחות 

שיגרום  מה  פתוחים,  מים  במקורות  חיים  בעלי  של  מואצת 

להתערבות ידנית תכופה.

בזמן  בר   1.8-2 של  בלחץ  לעבוד  מסוגלים  שלא  מסננים 

שטיפה, כנ"ל ייסתמו ויש לחלצם ידנית.

בכל  ב-100%  הרשת  את  לנקות  אוטומטי  בסינון  היכולת 

שטיפה לקראת המחזור הבא.

מצטברת  לסתימה  תגרום   100% מ  פחות  של  תוצאה  כל 

במסננים.

כלא  או  מספיק  כלא  שנחשד  ציוד  קיים  אם  גם  המסקנה: 

לעצור,  שווה  חדש.  ציוד  ולקנות  למהר  צורך  אין  מתאים, 

לבדוק, להתייעץ אולי אפשר לשדרג את הקיים.

סיכום ומסקנות 
לפני רכישה של ציוד סינון, מומלץ לבדוק:

לתכנן  תמיד  שלנו,  המים  איכות  את  מכירים  אנו  כמה   .1

למצב הגרוע ביותר.   

איזה  לדעת  נמוך,  בלחץ  לעבודה  אופציה  תמיד  לבקש   .2

לחץ מינימום נדרש לשטיפה.  

לשאוף למעברי מים גדולים במסנן.   .3

יכולת שטיפה וניקוי המסנן ב-100%.  .4

יש  האם  לדסקיות,  או  המסנן  לרשת  נזק  של  במקרה   .5

אפשרות להחליף רק את החלק הפגום.  

האם יש צורך בהגנה למכלול המסנן עם סינון מקדים .  .6

האם גודל החלקיקים מצדיק שטיפה אוטומטית גם לסינון   .7

המקדים.  

ויכולת מתן שירות עצמי בקלות ללא כלים  הבנת המסנן   .8

מיוחדים - תלות מינימלית בספק.  

שטח הסינון, האם אנו מבינים את המשמעות של "שטח   .9

הסינון  וטיב  המסנן  איכות  תמיד  לא   - טיפ  גדול",  סינון 

קשורים בשטח או נפח הסינון ! 

עלות מערכת הסינון זו לא ההוצאה היחידה. יש להתחשב   .10

מהירות  הסינון,  מפרט  והתשתית,  הפריפריה  בעלות 

תגובה לשירות וחלפים, כימיקלים, כח אדם, ועוד כל מה 

שקשור לתפקוד סביר של המסנן. 

יכולת לשאול  המטרה במאמר להביא את הקורא למצב של 

התמורה  את  לקבל  לשאוף  מנת  על  הנכונות,  השאלות  את 

ציוד  את  וטכנית  כלכלית  מבחינה  ולמקסם  ביותר  הגבוהה 

הסינון שברשותו או שבכוונתו לרכוש. מסנן מקורי לפני שדרוג 

מסנן מגה 10,000 מק"ש 

מ.

מערכת סינון מרכזית של "אלי-סינון" במתקן "מקורות" כפר ברוך
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תשכחו כל מה שידעתם על תוכנות למיון 
פירות וירקות. 

המא הישראלית,   Com-N-Sense  חברת
בתחומי  טכנולוגיים  פתרונות   מגוון  פתחת 

אהחקלאות, התעשייה והביטחון, מציגה  בת
ערוכת יבול שיא את  Plug N Sort- תוכנת 
ומיון  הניתנת לשילוב בכל מערך מיון  זיהוי 

קיים ובכל מכונת מיון חדשה. 
של  והבעלים  המנכ"ל  שחר  לירן  מספר 
שפיתחנו  "התוכנה    :Com-N-Sense
חקלאי  לכל  ונגיש  אמיתי  מענה  מספקת 

אהמעוניין להוסיף יכולת מיון אופטית או לשד
רג יכולת קיימת. Plug N Sort מתממשקת 
הקיימים  הרכיבים  ולכל  מכונה  לכל  בקלות 
בה: בקרים, מצלמות, דוחות ועוד, ללא צורך 
ביצוע תהליכי מיון  והיא מאפשרת  בשינויים 
מתמיד".  ואיכותי  יציב  מהיר,  באופן  אופטי 

חשיפה בלעדית בתערוכת יבול שיא:

-  Plug N Sort
תוכנת מיון פירות 
וירקות המתאימה

לכל מכונה!  
Plug N Sort  - התוכנה הישראלית המהפכנית למיון פירות וירקות 

המתאימה הן למכונות חדשות והן למערכי מיון פעילים, נחשפת לראשונה 
בביתן חברת Com-N-Sense בתערוכת יבול שיא

Com-N- רונן בריל, מנהל השיווק של
Sense מרחיב: Plug N Sort"  מתאפא

יינת במגוון יתרונות משמעותיים למנהל 
מכונות  וליצרן  לחקלאי  האריזה,  בית 
בכל  ההתקנה  לפשטות  מעבר  המיון. 
גמיש  בממשק  מלווה  התוכנה  מכונה, 
למשתמש  המספק  ביותר,  וידידותי 
ביצוע  ונתוני  סטטיסטיים  נתונים  מגוון 
בשפה שלו: עברית, ערבית, תאית ועוד. 

 Plug N Sort בין התכונות הבולטות של
הפי סוגי  למרבית  איכותי  מיון  למצוא  אניתן 

רות והירקות, מיון סוגי פירות שונים )בכפוף 
ליכולות המכונה(, הגדרת מערכת חוקי מיון 
בהתאמה אישית, חלוקת הפרי למספר רב 
של קטגוריות, קביעת גודל דומיננטי ופיזורו 

למספר יציאות שונות". 
Plug N Sort" )www.Plug-N-Sort.

com( מציבה סטנדרטים חדשים בזיהוי ומיון 
תוצרת חקלאית " מסכם לירן שחר: "לרשות 
לקוחותינו עומד מערך טכני ארצי, המספק 
תמיכה זמינה ויעילה, הן באמצעות הטלפון 
שקיבלנו  והתגובות  בשטח  והן  והאינטרנט 
עד כה מלקוחות שרכשו את התוכנה פשוט 

מצוינות". 
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 הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ביצעה 
אדירה.  נחשונית  קפיצה  האחרונות  בשנים 

אהיא התאימה עצמה לצרכיו של עובד האד
מה במאה העשרים ואחת ופוליסות הביטוח 
שלה מעניקות לחקלאי ישראל הגנה ייחודית 
מפני אסונות ופגעי טבע קשים. חשוב מכל 
הוא בכך שהמיגזר החקלאי נותן בחברה אמון 
בלתי מסוייג ויודע היטב שיש על מי לסמוך 

במצבי קיצון, חרדה ומצוקה של ממש.
א מנכ"ל הקרן בחמש עשרה השנים האח
ארונות דוד)דודי( גינזבורג מודה שבשנים הא
משמעו בצורה  החברה  התפתחה  אחרונות 

תית כדי לספק לחקלאים ביטוחים מקיפים 
ורחבים יותר.

2000 עסקנו רק בביטוח של סיא   "עד שנת
אכונים מוגדרים בחקלאות. מאז הפעלנו מס
אלול ביטוח אסונות טבע בחקלאות שהסיכו

נים בו הוגדרו שעל כל נזק חקלאי - בכלל זה 
ממזיקים וממחלות - ושלא ניתן היה להתגבר 
עליהם באמצעים מקובלים ושעלולים לגרום 

אנזקים ליבולים, יהיה ביטוח ראוי. היום מחזי
קים החקלאים שתי פוליסות: אחת מגדירה 

בהשתת שיטפון  קרה,  ברד,  כמו  אסיכונים 
פות עצמית נמוכה של 5 אחוזים, והפוליסה 
השנייה היא ביטוח אסונות טבע שמכסה את 
כל הסיכונים האקלימיים וכן מחלות ומזיקים 

עם השתתפות עצמית של 30 אחוז".
 גינזבורג מציין כי השתתפות המדינה כיום 
אחוזים   35 של  היא  לחקלאים  בפרמיות 
אסונות  בביטוחי  אחוזים  ו-80  טבע  בנזקי 
חייבים  טבע  אסונות  שביטוחי  ומכיוון  טבע, 
גם ביטוח נזקי טבע - הממשלה מאפשרת 

לחקלאים לרכוש את שני הביטוחים.
שי כמה  עד  להמחיש  מבקש  גינזבורג  א 

"עד  האחרון.  בעשור  גדלו  הפוליסות  עורי 
חמיא היה  הכולל  הביטוח  היקף   2000  שנת

שה מיליארד ושבע מאות מיליון ש"ח והיום 
הוא עומד על ארבעה עשר מיליארד וחמש 
חמישה  מבוטחים  בחברה   .₪ מיליון  מאות 
עשר אלף חקלאים ישראלים. רק לחקלאים 

דודי גינזבורג

בודדים אין הגנה ביטוחית".
באחרו נכנסה  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  א 

אחד  בפלחה.  "הכנסה  חדש.  לתחום  נה 
הי לסיכון  בנוסף  החקלאים,  של  אהסיכונים 

בול הוא המחיר. במצבים של עודפי תוצרת 
מזג  מתנאי  כתוצאה  שנגרמים  חקלאית, 
אויר אופטימליים, מחירי השוק מתמוטטים 
נזק  הגורם  דבר  נמוכה,  לרמה  יורדים  או 
לבטח  התחלנו  כך  משום  לחקלאים.  גדול 
לפני  הפלחה.  חקלאי  של  ההכנסה  את  גם 
באדמת  חיטה  לבטח  התחלנו  שנים  ארבע 
בעל וביטוח הכנסה שהמשמעות היא שאנו 
כפול  בארץ  איזור  בכל  צפוי  יבול  מבטחים 
מחזיק  המגדל  יוני.  בחודש  הצפוי  המחיר 
מינימלי  כספי  סכום  לו  שמבטיחה  פוליסה 
טוב  עצמו,  את  מוכיח  הזה  התהליך  לדונם. 
ויעיל לחקלאים ויש לנו כוונות לשכלל אותו 

ולהפעילו גם בגידולים נוספים".
טבע(  נזקי  לביטוח  קנט)הקרן  מנכ"ל   
מתחשבים  מהביטוחים  חלק  כי  לנו  מגלה 
ברצון ובדרישות של איכות הסביבה. "למשל, 
ביטוח לאיסוף פגרי בקר. מגדלי בקר לבשר 

נקלעים למצבים קשים אחרי שפ אבמרעה 
יוצרות  הן  בכך  הפתוח.  בשטח  מתות  רות 
מחלות  בהפצת  שמתבטא  אקולוגי  מפגע 

וריבוי טורפים".
  מה עשיתם בשטח?

"פיתחנו מודל לביטוח. חקלאי שמתה אצלו 
יום  ובאותו  שירות  למרכז  טלפון  מרים  פרה 
יגיע רכב ויפנה את הבקר המת. השירות דואג 

אתחילה לגדר את הפרה המתה, למנוע מטור
פים להתנפל על הפגר ואחר-כך הצוות מגדר 
את השטח כולו. רשות שמורות הטבע דיווחה 
הטורפים,  בכמות  ירידה  בשטח  שניכרת  לנו 

דבר שמקטין נזקים עתידיים לחקלאים".
על  נתמכת  ביטוח  חברת  רק  אינה  קנט   

החקל לקידום  פעילה  היא  הממשלה.  אידי 
בשנים  לשנה,  אחת  אחרים.  במישורים  אות 

אהאחרונות, היא מקיימת תחרות לבחירת צי
לום חקלאות מרהיב ומרשים כאחד. "אנחנו 

אמבקשים להביא לתודעה את היופי שהחק
לאות מייצרת בישראל".

עם  משותף  כנס  החברה  ערכה  השנה   
"יזמות  שכותרתו:  "גלובס"  הכלכלי  העיתון 
"לספר   - מתקדמת"  וחקלאות  חקלאית 
בישראל  שהחקלאות  כמה  הרחב  לציבור 
בין  קשר  וליצור  ומתקדמת  הייטקיסטית 
חקלאים שפיתחו ויצרו המצאות מתוחכמות 
עם בעלי עסקים להמשך ייצור המוצר" דברי 

מנכ"ל קנט.
 קנט מעניקה גם מילגה לסטודנט לתואר 

שע ברחובות,  לחקלאות  בפקולטה  אראשון 
אבודתו עוסקת בניהול סיכונים בתחום החק

אלף   20 של  סכום  על  היא  המילגה  לאות. 
התכנית"  את  מריצים  שנים  "עשר  שקלים. 

אומר גינזבורג.
בשנים   - קנט  של  ציבורית  פעילות  עוד   
את  שנה  מדי  החברה  מעניקה  האחרונות 
)גילוי  דרך.  פורצת  לחקלאות  קנט"  "אות 
אלה  שורות  וכותב  שיא"  "יבול  עורך  נאות: 

אנמנה עם שופטי התחרות(. מנכ"ל קנט מס
את  הציבור  בפני  להציג  נועד  האות  כי  ביר 
התיחכום המיוחד של החקלאות הישראלית. 

"זו חקלאות הייטק במלוא מובן המילה".
מפעילה  החברה  כי  מגלה  גינזבורג  דוד   

אבצוותא עם "לקט ישראל" פרוייקט של חלו
קת פירות וירקות שנפגעו ושחקלאים אינם 
יכולים לשווק אותם מסחרית. "לקט ישראל" 
התוצרת  את  ממיינים  השטח,  את  מנקים 
שראויה למאכל ומעבירים אותה למשפחות 

של נזקקים.
הישר המרכז  עם  משותף   - מיזם  ועוד  א 

אלי לניהול)מיל( - תומכים במנהיגות צעירה. 
פעילות בראשית דרכה שהחלה אשתקד.

 ולסיום: קנט משתתפת פעילה בתערוכת 
גינז דוד  המנכ"ל  חרוד.  במעיין  שיא"  א"יבול 

רבה  חשיבות  בעלת  היא  "התערוכה  בורג: 
שכן היא מציגה את התיחכום של החקלאות 
הישראלית לכלל הציבור. אנו שמחים לפגוש 

את לקוחותינו בשטח התערוכה".

שמעון וילנאי

מנכ"ל קנט
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שנת 2012 שינתה את 
בנושא  המשחק  כללי 

תאי עובדים  וליווי  אגיוס 
לנדים לחקלאות.

סיימו  ישראל  חקלאי 
את השנה החקלאית עם 
חוסר של 4,000 עובדים 
הנובע  )תאילנדים(,  זרים 
בעיקר משינויי שיטת גיוס 

העובדים.
בפועל - מתחילת שנת 2012 ועד יוני 2012, 

)תאילנדים( לחקל זרים  אלא הובאו עובדים 
ישראל  העובדה שממשלת  בשל  וזאת  אות 
TIC( עם ממא )חתמה על הסכם בילטראלי 
שירות   –  IOM ה  ארגון  ועם  תאילנד  שלת 
התעסוקה וההגירה של האו"ם, וחברות כ"א 
שהיו אחראיות עד אז להבאת העובדים לא 
יכלו יותר לגייס את העובדים בתאילנד אלא 
רק ללוות בישראל; אלה התנגדו למהלך ולכן 

אנוצר מצב בו ניתן היה להביא עובדים לחקל
אות, אך בפועל לא הגיעו העובדים. 

מגד ארגון  עם  בשיתוף  מושבים  אמבט 
לפעילות  ייחודית  חברה  הקימו  ירקות,  לי 
בע"מ".  זרים  עובדים   – מושבים  "מבט   – זו 
החברה נכנסה לתחום זה כחלק מתפקידה 
בין  המושבים,  תנועת  של  ביצועית  כזרוע 
המושבים  לחברי  זכויות  מיצוי  בנושא  היתר 

והאגודות.
לאחר הקמת "מבט מושבים עובדים זרים" 

אהתרחשו שני מהלכים במקביל לטובת החק
ותחילת  החסם  שחרור  היה  הראשון  לאים, 
 TIC ה  מנגנון  דרך  זרים  לעובדים  הזמנות 
והשני הנו המחיר, שהחברה היוותה סמן ימני 

אלמחיר אשר החברות גובות מהחקלאי לטו
בת גיוס וליווי העובד.

השינויים העיקריים בנוהל החדש עוסקים 
לבין  התאילנדים  העובדים  בין  חיץ  ביצירת 

חברות כ"א ובעלויות הגיוס.
בתאילנד,  כולו  נערך  המיון,  כולל  הגיוס, 
כאשר החברה בישראל אחראית על העובד 

מרגע נחיתתו בארץ בלבד. 
מספקת  מושבים  שמבט  השירותים  סל 

עובדים במושבים 

לחקלאים הוא סל מלא הכולל: 
 TIC 1.הגשת בקשה לעובד חדש לפי נהלי

והכנת כל המסמכים הרלוונטיים.
2.קבלת העובד בשדה התעופה והעברתו 

לחקלאי )עלות הסעה ע"ח החקלאי(.
3.שרותי תרגום לחקלאי ולעובד.

4.סיוע בפתרון בעיות בין החקלאי לעובד.
בעיות  ופתרון  עובדים  בהחלפת  5.סיוע 

בשטח.
6.סיוע לעובדים מאושפזים ותרגום לצוות 

הרפואי ולעובד.
7.ניוד עובדים בכפוף לנהלים.

8.סיוע בהוצאת העובד לאינטר ויזה.
9.סיוע בחידושי דרכונים לשגרירות.

10.סיוע בהסדרת אישורים רפואיים.

11.סיוע באיזוני תיקים.
12.הזמנת כרטיסי טיסה לתאילנד )לעובא

דים חדשים עלות הכרטיס על ידי העובד(.
13.מתן ייעוץ בנושא חוקי העבודה ותלושי 

שכר.
14.מתן ייעוץ וליווי בנושא תביעות עובדים.
15.עדכונים שוטפים לחקלאים בכל הנושא

אים הרלוונטיים להעסקת עובדים.
לחשבונו  העובד  של  כספים  העברת   .16

בתאילנד

מעניקה  זרים"  עובדים   – מושבים  "מבט 
מושבים,  )חברי  מעסיקים  למאות  שירות 
כ- המעסיקים  פרטיים(  חקלאיים  קיבוצים, 

אלפיים תאילנדים שעובדים דרכנו. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 מבט מושבים

 .והינה בבעלותן של תנועת המושבים וברית פיקוח 2102חברת 'מבט מושבים' הוקמה בשנת 

החברה עוסקת בליווי מקצועי של חברי המושב, אגודת המושב והמועצה האזורית במימוש הזכויות 
 היבטים  כלכליים, תכנוניים  ומיסויים.בהקנייניות במגורים ותעסוקה במושב, ובליווי כולל 

מוסמך תואר שני במנהל עסקים, בעל ידע וניסיון מצטבר  מנכ"ל החברה, יוגב שריד, הינו כלכלן,
 בתחומים הללו, בשנים האחרונות כיהן יוגב כמנהל אגף כלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים.

 חזון

 ליווי וייעוץ עסקי, כלכלי לכל אגודות המושבים וחברי המושבים.

 עבור הלקוחות.מתן שירות יעיל וממוקד 

 מבט מושבים תחתור למיצוי הזכויות המקסימלי של הלקוחות.

 מגוון השירותים המוצעים על ידי מבט מושבים:מ חלק  להלן

 קרקעות   

 .ליווי הליך חתימת חוזי חכירה לדורות לאגודה ולחבר המושב 
 ייעוץ כלכלי והיבטי מיסוי. -העברה בין דורית 
 תכנון ומיסוי-הפרדת מגרש מנחלה. 
 תכנון ומיסוי -הסדרת פל"ח. 
 יזום וניהול פרויקטים כלכליים ע"ב החלטות ממ"י. 
 עדכון ויצירת תב"ע למושב ולאזור. 
 ניהול תהליכי תכנון לאזור, למושב ולחברי המושב. 

 
 חקלאות

 גיוס וליווי עובדים זרים לחקלאות. 
 .מיזמים חקלאיים משותפים לאגודה ולחבר אגודה 
 ות.הסדרת שותפויות ע"י מנגנון חוק ההתיישב 
 .)בניית סביבת ידע מקצועית לטיפול בגורמי הייצור החקלאיים )קרקעות ומים 
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יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים"
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בענף  בישראל  מסוגו  ראשון  ייחודי,  מיזם 
שופ  קו-אופ  המרכולים  רשת  הקמעונאות. 
ברחבי  שלה  הפעילות  היקף  את  מרחיבה 

מו הכולל  הכפרי  למרחב  וחודרת  אהמדינה 
שבים, קיבוצים וישובים קהילתיים. 

א הרשת חתמה על הסכם עם תנועת המו
לראות  ניתן  חודשים  כשלושה  ומזה  שבים 

אשינוי של ממש בהתנהלות הצרכניות הוותי
קות במושבים. עד פרסום זה - קו-אופ-שופ 
במרחב  ישובים  ב-65  ובועטת  נושמת  חיה, 
הכפרי. "אנו מאמינים שנגיע עד סוף השנה 
סוף  ועד  ישובים  בכ-100  כוללת  לפעילות 
הכפרי"  במרחב  הישובים  לרוב   2014 שנת 

אאומר ערן הופמן, עוזר מנכ"ל קו-אופ ישר
אל, בריאיון מיוחד.

א הופמן מדגיש כי " בעל צרכנייה אשר ני
הרשת  של  זכיין  להיות  והופך  להסכם  כנס 
בכוח  משימוש  החל  דברים:  מספר  מרוויח 

לחי מוביל  מיידית  אשר  הרשת  של  אהקניה 
סכון בעלויות, הנאה ממגוון המוצרים הרחב 
הוא  שמהיום  ברשת  אחרות  לחנויות  הזהה 
האספקה  ויכולות  ללקוחותיו,  להציע  יכול 
)המרכז   – המרלוג  זה  ובכלל  הרשת  של 
אנו  בנוסף  במודיעין.  שממוקם  הלוגיסטי( 
מעניקים לזכיין הצרכנייה יעוץ מקצועי וליווי 
צמוד לאורך השנה כולה ובכלל זה מעטפת 
יומית מול מוקד  פרסומית ותמיכה שוטפת 

שירות ייעודי".
כי בתקופה האח אהופמן מעלה בשיחתנו 
המצי שונות,  להתארגנויות  עדים  אנו  ארונה 

גות עצמן כקואופרציות אך אינן עושות את 
ההבחנה בין כלל ערכי הקואופרציה ונותרות 
בניגוד  חברתית  אג'נדה  עם  כקואפרציות 
המוביל  המרכזי  הנושא  אשר   - לקו-אופ 

מק והלאה  ומכאן  הכלכלי  הוא  אבפעילותה 
דמים גם מטרות חברתיות.

 קו-אופ ישראל מונה כארבעה עשר אלף 
אחד  ממון  בעל  "אין  מניות.  בעלי  חברים, 
שקובע. כל בעל מניה הוא שווה ערך לחברו. 
חברה  המילה.  מובן  במלוא  הקואופרציה  זו 
כלכלית שמרוויחה כסף והכסף חוזר לבעלי 
המניות וחלקו לקהילה. חברה שונה לחלוטין 

אמכל מיני קואופרציות שקמו והניפו דגל חב

קו-אופ שופ

רתי אך בפועל לא עושות דבר בנידון".
אהופמן מגלה כי הפרוייקט עם תנועת המו

שבים נולד וקרם עור וגידים מהצורך בשינוי 
הכפרי.  שבמרחב  בישובים  חשיבה  דפוסי 

"מטרות הפרוייקט הן:
בצרא לקנות  במושבים  לחברים  1.לגרום 
בשדות  לרעות  צורך  ללא  המושבית  כנייה 

הו הארצית  הרשת  ביצעה  כך  לשם  אזרים. 
הישובים  בצרכניות  ממש  של  מחירים  רדת 
חיצוני  גוף  בידי  שבוצעה  השונים)בדיקה 
מצאה שבאזור הערבה ניכרה ירידה של -15

20 אחוזים במחירי המוצרים(.
נרחב  בשילוב  המוצרים  מגוון  2.הגדלת 

במבצעים.
לקהילה  תרומה  של  קואופרטיבי  ערך   .3
עם אופק לעידוד התעסוקה ועידוד יצרנים 

מקומיים.
א"אנו מאמינים שהמחזור הכספי יגדל והזכ

יינים יצטרכו לקלוט עוד עובדים, ואנו מקווים 
שהם יעשו זאת מתוך המושבים עצמם, שהם 

נגישים יותר מהאחרים לצרכנייה המקומית".
שלא  יודעים  קו-אופ-ישראל  בהנהלת 

אהכל יהיה כל כך וורוד. "עם כל הרצון לס
ראויה,  תמיכה  ולתת  מקצועית  ללוות  ייע, 
פעילות  לאורח  תסתגל  צרכנייה  כל  לא 
אחר, לתנאי העבודה של רשת גדולה, ולא 
מן הנמנע שניאלץ להיפרד מזכיינים שלא 

כידי ניפרד  ואז:  החדש  למיזם  איסתגלו 
דים".

א לפי שעה רשת המרכולים הארצית חתו
המושבים.  תנועת  עם  רק  הסכם  על  מה 

קו היא  הקיבוצית(שאף  אבתק"מ)התנועה 

יהיו  ובקו-אופ-ישראל  עניין  הביעו  אופרציה 
בקיבוצים.  גם  המיזם  את  להפעיל  שמחים 
נחתם הסכם עם קיבוץ קריית ענבים, שהינו 
באופן  הזכיינות  להפעלת  התק"מ,  מקיבוצי 
נודע כי כרגע מתנהל משא ומתן עם  מידי. 

אהקיבוץ הדתי ובשלב זה עם כל קיבוץ בנפ
רד. 

ואסטרטגיה  שיווק  אגף  ראש  קפלן,  ירון 
"הצ שכותרתו:  במהלך  שמדובר  לנו  אאומר 

לחה -מהלך ענק עם תנופה מדהימה". הוא 
וישובים  מושבים  לחברי  באמצעותנו  פונה 

אקהילתיים שעדיין אינם במיזם: "תבקשו מה
מזכירות ותדרשו – שגם אתם רוצים קואופ 
זו בשורה  שופ ליד הבית ! אצלכם במושב! 

התו של  הקניות  ולחוויית  למושבים  אחדשה 
שבים בהם. מהיום חוזרים ללב המושב. לא 
צריך לבזבז דלק, זמן ועצבים. פשוט קופצים 
." ובזול  וקונים כל מה שצריך   לקואופ שופ 
 בנוסף לסניפים במושבים - לקו-אופ-שופ 
וממוקמים  שכונתיים  מהם   43 סניפים.   47
בלב השכונה. ארבעה סניפים נוספים תחת 
סניפים  הינם  אקסטרה  קו-אופ-שופ  השם 
אזוריים הנותנים מענה לאזור רחב במיוחד. 
עירוני  סניף  הינו  ברשת  הקיים  נוסף  סניף 
הנמצא ברחוב אלנבי בתל-אביב ונקרא קו-

אופ-סטופ.
תנועת  עם  המשותפת  הפעילות  בזכות   
ל-112  המרכולים  רשת  צמחה  המושבים 
סניפים בפריסה ארצית בזכות 65 הצרכניות 
מגוון  להם  המקנה  זיכיון   . מהזיכיון  הנהנות 
מוצרים עצום, שרשרת אספקה רחבה, וליווי 

מקצועי צמוד במושבים ברחבי המדינה.



חדש!

הרכבים התפעוליים המובילים בעולם
E-Z-GO, CUSHMAN

שירות ומכירה בפריסה ארצית. חייגו עכשיו:

עכשיו בהפצה בלעדית של אפיקים רכב תפעולי, יצרנית קלנועית® אפיקים

רכב תפעולי
אפיקים זה 
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ברא והממשלה העומדת  ישראל  א"מדינת 
בר לעניין משבר המזון  לא מתייחסים  אשה 

הייצור  למען  בנחישות  פועלים  ולא  צינות 
המקומי. על זה אנחנו עלולים לשלם בגדול 

בעתיד.
היצרן המקומי.  על  דבר  בכל  הם מקשים 

בתע גם  אלא  לחקלאות,  רק  נכון  לא  אזה 
וממשיך  מזון  ממפעלי  מתחיל  וזה  שייה, 
בחקלאות. שולחים את כל התעשיינים לייצר 
הכול בחו"ל. זו מדיניות של השנים האחרונות 

מאיר צור
מזכיר תנועת המושבים

המסתכלת דרך החור של הגרוש על הייצור 
ולא רואה את התמונה כולה של בטחון המזון 

אואי תלות במדינות אחרות. אם לא יקרה שי
חמורה  לבעיה  צפויים  אנחנו  משמעותי  נוי 
מאוד בייצור המקומי ונהיה תלויים באחרים. 
ייבוא המים  הדוגמה הטובה ביותר זה נושא 
מטורקיה. תארו לעצמכם מה היה קורה אם 

אהיינו תלויים היום במים מטורקיה ולא מתפי
לים בעצמנו, היו סוגרים לנו את הברז. 

אהחקלאות הישראלית הינה מתקדמת ושו

אמרת סביבה ביסודה. לא רק שהיא לא הור
סת אלא עוזרת לשימור כדה"א. כל הנושאים 
הנוגעים  הבינ"ל  בארגונים  כיום  שמועלים 

ומת אלמשבר לא חדשים שלנו. אנחנו מאז 
מחסור  במים,  מחסור  עם  מתמודדים  מיד 
בקרקעות, אקלים חם וצרות נוספות. המו"פ 
פה תמיד היה בחוד החנית. בעיני תמיד צריך 
כשמייצרים  גם  הסביבה  איכות  על  לשמור 

בחקלאות.

יואב וזאנה

דיור,  יחידות   2 לבנות  כיום  מותר  "בנחלה 
אחת לבעלי הנחלה ואחת לדור השני בנחלה. 
אם ישנו דור שלישי מוכח אז ניתן גם לבנות 
עוד  לבנות  ניתן  כלומר,  נוספת.  דיור  יחידת 
מבנה של 55 מטר שצריך להיות צמוד לשני 
מטר.  ב375  מדובר  סה"כ  הקיימים,  הבתים 
תכנוניות  זכויות  שלהם  יישובים  הרבה  ישנם 
גדולות יותר. התב"ע המקומית מתירה לבנות 
400-500 מטר. זה שני דברים שונים. המינהל 
לא יכול להגיד לבן אדם לבנות 160 מטר. אך 
אם תרצה לבנות יותר תצטרך לשלם יותר על 
מאוד  מוצר  היא  הנחלה  הקנייניות.  הזכויות 

רק על שם מש לרישום  ניתנת  היא  אמיוחד. 
ברגע שתע כי  קריטי  וזה מאוד  אפחה אחת 

שה זאת תהיה בדילמה. למרבית ההורים אין 
תמשיך  שהנחלה  רוצים  הם  אחרים.  נכסים 
רק  להוריש  רוצים  לא  והם  חקלאית  להיות 
לבן אחד )בן מועדף(. משק לא עולה 2 מיליון 

אשקלים כמו בפריפריה, אלא הרבה יותר בא

מזכיר תנועת האיחוד דודו קוכמן 
החקלאי

זורי הביקוש. הילדים לא יכולים לפצות האחד 
ניסו  מיליון שקל.  ה-20   בסביבות  השני  את 
ליזום מספר פתרונות ב15 השנים האחרונות. 
אחד מהם הוא הרחבת היישובים. במסגרת זו 
הזרימו דם צעיר של בני המקום שבנו יחידת 
התוכנית  לנחלה.  אחת שלא קשורה  מגורים 
עיבה  זה  קהילתית  מבחינה  מצוינת.  הייתה 
לזה  היה  לא  אך  הקהילתיים  הקשרים  את 
קשר לנחלה. הילדים יכלו לבנות במחיר מלא 
רלוונטי  לא  זה  כרגע  ביישוב.  לגור  ולהמשיך 
יותר, כי יש מכרזים וביטלו את ועדות הקבלה, 
חדש  פתרון  מתממשות.  אינן  ההרחבות  לכן 

הח הוא  ישראל  מקרקעי  במועצת  אשאושר 
 1155 בהחלטה  שהוחלפה   979 גנרית  לטה 
זכות  לפצל  שניתן  ואומרת  אותה  שמתקנת 
מגורים אחת במחיר מסוים והיא תהיה זכות 

מהנח חלק  תהיה  ולא  עצמאית  אקרקעית 
 35 תמ"א  במסגרת  נוספת  בעיה  ישנה  לה. 
כפרי. שלא  יישוב  לגדול  יכול  כמה  שקובעת 

ביישו תושבים  מגבלת  יש  בכפר  בעיר,  אכמו 

בים מסוימים. ניקח לדוגמא את יישובי גדרות 
המגורים  יחידות  מגבלת  את  מימשו  שכבר 
מגורים  יחידות  עוד  להם  יהיו  כעת  שלהם. 

אותם יוכלו לנצל. 
לא  אתה  אם  מהעיר  בשונה  קטן  ביישוב 
זוגות צעירים אתה מגיע למצב שבו  מכניס 
ילדים  גן  ואין  מזדקנת  ברובה  האוכלוסייה 
ואין בית ספר. ישנה עקומה העוזרת לשמור 
על הקהילתיות של היישוב ומחייבת להכניס 
כל הזמן זוגות חדשים. זה מאפשר קיום של 
פעמון נורמטיבי בתוך קהילה בה צומח דור 
סתומים.  אנחנו  הקיימות  במגבלות  חדש. 
ישנם יישובים שלא יכולים להגדיל את עצמם 
יחידות בתמ"א   450 כמו בית יצחק, שם יש 
אך בפועל ישנם מעל 600 מקומות מגורים, 
לא  אף  ליצור  יכולים  ולא  תקועים  הם  ולכן 
יחידת מגורים אחת נוספת. אנחנו מצד אחד 
רוצים לשמור על האופי הכפרי של היישוב 
היישוב  את  ולהצעיר  לרענן  גם  מנגד  אך 

ולדאוג לדור הבא". 

יואב וזאנה



קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

ad wide insurance21x27-0913
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"בתפקידי האחרון בתנועת המושבים באגף 
הרוח החקלאיים  בנושאים  עסקתי  אהמשק 

ביים של כל תחומי החקלאות, כל החסמים 
אשיש לחקלאים בעבודתם מול השלטון המר

האוויר,  מזג  עם  להם  שיש  בעיות  ומול  כזי 
אחסמי מיסוי וכדומה. טיפלנו בשורה של דב

רים, אז אני מכיר קצת את הנושאים מקרוב. 
הייצור  ממועצות  אחת  בכל  כנציג  ישבתי 
של החלב, לול וצמחים, ובארגוני מגדלים - 
בשיווק  גם עסקתי  כן  לפני  הפירות.  מגדלי 
היה  בצפון.  הפירות  מגדלי  כל  של  פירות 
בית  לנו  היה  החקלאים,  של  משותף  שיווק 
אריזה מאורגן של כולם, וניהלתי את מערך 
והבעיות  הפוטנציאל  את  מכיר  אני  השיווק. 
אשל  שאילן  וכששמעתי  הפירות  ענף  של 
ביקש לפרוש, ראיתי אתגר בכניסה לתפקיד 
שלי  מההיכרות  ונבחרתי.  עליו  והתמודדתי 
המגדלים.  באיחוד  רבה  חשיבות  רואה  אני 
 - הממסד  נגד  חקלאים  של  מנטרה  ישנה 
אווירה שהדבר הכי  יצרו איזושהי  "מורדים". 
לדעתי התפקיד  רוצים".  "לא  להגיד  זה  קל 
לנסות  זה  הצמחים,  מועצת  של  וגם  שלנו 
להסביר עוד ועוד מה הנחיצות שלנו. אם אני 
לא מצליח להסביר את חשיבות הארגון - אז 
הם צודקים, צריך להביא אותם למצב שהם 

איבינו שהבעיות המרכזיות שיש בענף לא נית
זו  אם  הבודד,  החקלאי  ידי  על  לפתרון  נות 
בעיית עובדים, חסמים, עודפים, מים, מיסוי 
וכדומה, את זה לא יכול לעשות חקלאי בודד 
מרכזי  אחד  גוף  להיות  חייב  משק,  רכז  או 
שיטפל בדברים הללו מול ארגוני הממשלה 

הפי ענף  להבנות.  איתם  ויגיעו  אוהמוסדות 
לזכור  רות תמיד צריך להיות מעודכן. צריך 
שאותו חקלאי שמגדל פירות, בשונה ממגדל 
ירקות, נוטע לטווח של שנים ארוכות. יש לנו 
בעולם.  דבר  שם  מצוינים,  חקלאים  בארץ 
זה מתחיל במו"פ ומסתיים בחקלאי בשטח. 
ולגדול.  להתייעל  שיודעים  זריזים  חקלאים 
גבוהים  באחוזים  היום  גדול  בארץ  הייצור 
מאוד לעומת המצב לפני 20 שנים וזה אותו 
מספר של חקלאים .יבול גדול יותר ואיכותי 

איותר לדונם. הייתה התייעלות רבה והתמקצ
יכול  לא  חקלאי  נמנע,  בלתי  דבר  זה  עות, 
סה"כ  החקלאים  דונם.  מ10-20  להתפרנס 

איציק כהן
מזכיר ארגון מגדלי פירות

האחרו בשנים  בעיסוקם.  יציבות  אצריכים 
וחוסר  נקלעו להרבה סימני שאלה  נות הם 
יהיה להם בשנה  ידעו כמה מים  לא  ודאות, 
גידולים  שהיו  כך  מים  להם  קיצצו  הבאה. 
שחיסלו אותם. היו מטעים שנתנו להם מנות 
חוסר  יבול.  ללא  ימותו,  שלא  כדי  רק  מים 
אני שמח  נוראי.  היה  בנושא המים  הוודאות 
רשות  עם  להבנות  הגיע  החדש  שהמשרד 
ל-3  מראש  ידועה  מים  מנת  שתהיה  המים 
מצב  להיות  מתחיל  היום  ולשמחתנו  שנים 
שלא חסר מים. הבעיה היא שמחירם גבוה. 
אמרתי זאת כבר מזמן - לא להסכים לשלם 
כל מחיר על מים - ולצערי הגענו למצב הזה 
ומחיר המים גבוה. קיימת גם הסאגה הבלתי 

נא והחקלאים  אנגמרת עם העובדים הזרים 
זהו  זה בצורה קשה. בכל העולם  בקים על 
כוח העבודה ורק בארץ עושים בעיות. יש לנו 
כרגע מאבק עם הממשלה ומשרד התמ"ת 
נושא העלאת סכום הדיור אותו  לבדוק את 
 ,₪  208 על  כרגע  העומד  משלם  העובד 
זה סכום לא הוגן ולא הגיוני כלפי החקלאי. 
אנחנו רוצים לעשות בדיקה מחודשת לנושא 
ונלך לבית המשפט עם זה. מול רשות המים 

אאנו מנסים להגיע להבנות שמחירי המים וה
יהיו תחת  המושבים  במים  שיש  התייקרויות 
על  שנשמור  סבירה,  ובהתייקרות  פיקוח 
הסכם המים שנחתם ואולי אף נמשיך אותו. 
הנהלת המשרד החדשה בראשות שמיר - 
אף  על  אותם,  ולהכיר  ללמוד  מנסים  אנחנו 

אשאין להם ניסיון, יכול להיות שזה יתרון שא
נשים שנכנסים לדבר שלא עסקו בו קודם, 
ראייתם הבתולית בקטע הזה היא טובה, הם 
פתרו  הם  טובה.  בצורה  הדברים  את  יבינו 
על  מע"מ  להטיל  הניסיון  כמו  בעיות  כמה 
פירות וירקות, שהמשרד הצליח לעצור זאת. 
להגיע להסכמה  הצליחו  בסיפור המים הם 
ולא כל פעם  של הסכם מים לשלוש שנים 

להצ להאמין  נוטה  מאוד  אני  אחת.  אלשנה 
אהרות המשרד שהם רואים בחקלאות התיי

שבות, זוהי גם דעתי האישית. חקלאות היא 
את  להגשים  כדי  ביותר  והיעיל  הזול  הכלי 
ההתיישבות. תמיד ניתן לייבא פירות וירקות 

אמחו"ל, אך בשעת משבר עלולים לצוץ בע
יות. אני רואה בחקלאות ערכים חשובים של 

התיישבות והגשמה של ערכים ציוניים.
המושבות  מגדלי  את  אליי  לחבר  מטרתי 
הדרוזים  המגדלים,  בארגון  חברים  שאינם 
לא  אך  חבר  דמי  שמשלמים  הגולן  ברמת 
ככל  פרטיים.  מגדלים  וגם  בארגון,  חברים 
שנהיה גדולים בייצוג שלנו ככה יהיה לנו יותר 
כוח ויכולת להשפיע ולשנות דברים. העיסוק 
שלי כעת הוא לחרוש את השטח, להגיע לכל 
המגדלים, להתחבר אליהם ולהעצים את זה. 

זה מבחן עבורי. 
אפערי התיווך זו בעיה ישנה, כל חוליה בשר

שרת מנסה להרוויח יותר. בשנים האחרונות 
הגדולות.  השיווק  רשתות  והתפתחו  צמחו 
פעם היו יותר ירקנים ומכולות, היום רשתות 
וזה  גדול מאוד במכירה  נתח  השיווק תפסו 
נותן להם הרבה כוח. זה טוב לחקלאי שיושב 

אמול רשת מסודרת שמבטיחה לו קנייה מסו
דרת לאורך זמן, אך היא גם מכתיבה לו את 
שהיא  הפחת  אחוזי  אריזה,  צורת  האיכויות, 
הפחתים(  בכל  איתה  שותף  הוא  מורידה) 
ומכתיבה לו את המחירים. אם ייפתח השוק 
הסיטונאי החדש הוא יצמצם את הדבר הזה. 
אם נדע לעבוד מול הרשתות בצורה נכונה, 
הרשת היא הפרטנר שלנו. אך לפעמים אתה 

ארואה מבצעים כמו ברמי לוי שמבחינתו מר
וויח, אך הוא פוגע בנו. הצרכנים לא מבינים 
שאנחנו  חושבים  אלא  זה,  את  סופג  שהוא 
משחקים במחירים. יכול להיות שיש דברים 
בעולם  יש  אותם.  לסדר  בחקיקה  שצריך 
יכול למכור מוצר מתחת  חוקים שאתה לא 

אותו. אסור לעשות אסטרטג אלמה שקנית 
יית רמי לוי במקומות שכאלה. לפעמים אתה 
והצרכן  לרשתות,  טוב  במצב  תוצרת  מביא 

ארואה תוצרת לא טובה כי הרשת קונה תוצ
ארת ברמה נמוכה. צריך לעשות חוק סטנדר

טים. אותו דבר לגבי הטעם של פירות בוסר 
תפל.  טעמם  אך  צבע  שינוי  בהם  שעושים 
קונים  שהם  לציבור  ולהוכיח  לשכנע  צריך 
בפערי  מניפולציות.  ללא  גבוהה  ברמה  פרי 
 - התיווך צריך להגיע להסדר עם הרשתות 
לרשתות יש פחת גדול ועלויות נוספות . אני 
על  יעבוד  לפיקוח, השוק  שנגיע  לא מאמין 
ולנתב  לו  לעזור  צריך  אך  השוק  כוחות  פי 

אותו".

יואב וזאנה
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מגדלי  התאחדות  מזכיר  בתפקיד  "שירתי 
בקר כ- 6 שנים. תפקיד מרתק, מעניין ומלא 
מהמורות. החקלאות נמצאת בקרב מתמשך 

בסי באופן  לפעול  נדרשים  ואנחנו  חייה  אעל 
סי במספר חזיתות. העניין המרכזי שהעסיק 
אותי בקדנציה שלי זה הבאתו לגמר של חוק 
החלב שבו ביססנו, על בסיס חקיקה ראשי, 
הגליל  מחוק  חוץ  לדעתי  חקלאיות.  זכויות 

חו כמה  עוד  יודע  לא  אני  גיאוגרפי,  אשהוא 

יעקב בכר
לשעבר מזכיר התאחדות מגדלי בקר

"בעצם הלכנו להסכם הידוע כמתווה לוקר. הסכם זה רחוק מלהיות אהבת 
חיי אך הוא הרע במיעוטו. הוא גם הוביל לסיום תפקידי"

קים בתחום החקלאים קיימים ככאלו שאינם 
אנשענים בדרך כלל על צווים. אני חושב שחיי

בים להתבסס על חקיקה בתחום החקלאות. 
הסערה,  בעין  אותנו  שם  הקוטג'  משבר 
למעלה  של  יציבות  לחוסר  שהוביל  דבר 
משנה וחצי, שבו בעצם איימו עלינו בביטול 
החוק אם לא נעשה הסכם, שבו פעלתי מול 
החלב.  ענף  את  מאוד  העוין  ממשלה  ראש 
שלו.  בקדנציה  עבר  כזה  חוק  איך  מבין  לא 
לוקר.  כמתווה  הידוע  להסכם  הלכנו  בעצם 

הסכם זה רחוק מלהיות אהבת חיי אך הוא 
הרע במיעוטו. הוא גם הוביל לסיום תפקידי. 
כשאתה חותם הסכם - אתה מאבד תמיכה 
בענף, מבלי להיכנס מי צודק ומי לא. במצב 

כזה אתה חייב לפנות את תפקידך. 
אני לא מרגיש פספוס. האלטרנטיבה הייתה 
ביטול כל חוק החלב. אני כן רואה כישלון בכך 

אשמצד אחד העברתי את זה במוסדות הפור
מליים באופן רשמי, אך לא הצלחתי לשכנע 

את הרפתנים שזהו הסכם טוב, וחבל".

יואב וזאנה

הוקרה לפורשים

יוסי ישי, 65, נשוי + 3 בנים ו-8 נכדים, פרש 
אבחודש מאי מתפקידו כמנכ"ל משרד החק

שבעה  תחת  שנים   13 מילא  שאותו  לאות, 
שרי חקלאות.

עם  חזר  גילת,  ממושב  רפתן  שהוא  ישי, 
ברפת"  מלאה  "במשרה  לעבודה  פרישתו 
בכל  ובנו  אחיו  עם  להחזיק  המשיך  שאותה 

40 שנות עבודתו במשרד החקלאות.

יוסי ישי
לשעבר מנכ"ל משרד החקלאות

ישי התחיל ככלכלן זוטר והתקדם במהלך 
השנים עד המשרה הבכירה ביותר – מנכ"ל 

משרד החקלאות.
פרו שני  על  ממונה  היה  תפקידו  אבתוקף 

ייקטים חשובים:
א. בשנים 1980-1983 היה אחראי על פינוי 
הפיצויים  הסדר  בסיני,  החקלאיים  הישובים 
לחקלאים, והעברתם של המפונים ליישובים 

הוקמו  היתר  בין  בישראל.  וקיימים  חדשים 
חמישה ישובים חדשים בפתחת שלום ועוד 

שני ישובים: עין הבשור ונתיב העשרה.
בראש  ישי  עמד   1992-1999 בשנים  ב. 
חובות  את  שהסדירה  הממשלתית  החברה 
המושבים )חוק גל(. הפעולה כללה הסדרת 

פשי לפני  שעמדו  מושבים  של  אחובותיהם 
טת רגל, מימוש נכסים וחידוש ערבויות כדי 
לאפשר לחקלאים לעמוד שוב על הרגליים.

כאשר סיים את המבצע הסבוך הזה, עבר 
ישי בשנת 2000 לנהל את משרד החקלאות, 

עד לפרישתו לפני כחצי שנה.
ישי רואה את הבעיה העיקרית היום במשק 
שמתקשה  והמשפחתי  הקטן  החקלאי 
מזה,  כתוצאה  נמוכה.  רווחיות  בגלל  לשרוד 
והריכוזיות  הון,  מבוססי  ענק  משקי  נוצרים 

אשמאפיינת את החברות הגדולות במשק פו
געת גם במשקים החקלאיים הקטנים.

הוא מזהיר מפני התופעה הזאת, המנוגדת 
אלצרכים של החקלאים ושל המדינה המעונ

ולאורך  בפריפריה  אוכלוסיה  בפיזור  יינת 
הגבולות. לדבריו, באיחוד האירופי מועברים 
50% מתקציבי החקלאות לתמיכה במשקים 
שרואות  החשיבות  בגלל  וזאת  משפחתיים, 

מדינות אירופה בשימור המצב הקיים.

לדבריו, באיחוד האירופי מועברים 50% מתקציבי 
החקלאות לתמיכה במשקים משפחתיים, וזאת 

בגלל החשיבות שרואות מדינות אירופה בשימור 
המצב הקיים

גדעון רותם
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המו"פ  את  ניהל  מיטבתה,  גרינברג  אמנון 
השנים  ושלוש  בעשרים  הדרומית  בערבה 
האחרונות עתה הוא פינה את מקומו לצעיר 

אממנו ובוודאי גם מוכשר לפחות כמוהו. בת
אות  גרינברג  אמנון  יקבל  שיא  יבול  ערוכת 

הוקרה על פועלו. עזי בירמן שוחח עמו. 
אזור  אינה  הדרומית  שהערבה  ספק  אין 
הן מבחינת  בו  מוכנים להתיישב  היו  שרבים 
ריחוקו מהמרכז והן בשל תנאיו האקלימיים 

גיאוגרפיים.
-מה מאפיין את האזור שלכם משאר האזו

רים בארץ וכיצד הוא שונה מהם?
א"האזור שלנו הוא בעל אקלים מדברי קיצו
אני , 'אקלים צחיח קיצון', לפי הגדרת המטאו

גבוהות  בטמפרטורת  שמאופיין  רולוגים, 
בקיץ, בלחות נמוכה מאוד ובהיעדר גשמים. 
ממוצע הגשם הרב-שנתי עומד על 15 מ"מ 
האזור  חקלאית.  משמעות  שום  להם  שאין 
וברוח  ובאביב  בסתיו  חול  בסופות  מאופיין 
צפונית - לכל אורך השנה שגורמת יחד עם 
גבוהה מאוד  להתאדות  הגורמים שנמנו  כל 
בערך של 3,300 מ"מ בשנה וזו ההתאיידות 
בעולם  ומהגבוהות  בישראל,  ביותר  הגבוהה 
– משמעותה שאם אנחנו רוצים לשמור על 
שדה ירוק כל השנה אנחנו צריכים להשתמש 
בכמות אדירה של מים, כ- 3,000 עד 3,300 

ממ"ק לדונם!
מקידוחים  הם  שלנו  שהמים  היא  הבעיה 

למער מחוברים  לא  אנחנו  הערבה.  אלאורך 
משתמשים  אנחנו  כך  ומשום  הארצית,  כת 
במי הקידוחים שמליחותם גבוהה פי שלושה 
בארץ  החקלאות  שרוב  השפירים  מהמים 
מלוחים  מים  של  הזה  השילוב  משתמשת. 

אמנון גרינברג

"אחד המרכיבים שמאפשרים קיום חקלאות והתיישבות באזור קשה זה 
הם קומץ של חקלאים מתקדמים ומשכילים ומו"פ חקלאי שנותן להם 

סיוע צמוד"

וגידולים  לצמחיה  קטלני  הינו  קיצון  ותנאי 
שא אלו  את  גם  לגדל.  ניתן  לא  כלל  ארבים 

נחנו מגדלים - יש בהם פחיתה ביבול. אלה 
תנאי פתיחה קשים במיוחד כשרוצים לפתח 
יישובים שעיקר פרנסתם – חקלאות. בעצם 
אנחנו לא מוצאים דוגמה דומה בשום מקום 
אחר בעולם שבו מתקיימת התיישבות ברמה 

לע הצלחנו  שאנחנו  שמה  מכאן  אמערבית. 
שות זה בחזקת – חצי נס". 

והחצי השני מהו?
במטרה  שדבקים  האנשים  של  "נחישותם 
ומתמידים בעשייתם וחושבים שחיוני לקיים 

התיישבות ברת קיימא גם בחבל ארץ זה.
חקל קיום  שמאפשרים  המרכיבים  אאחד 

קומץ  הם  זה  קשה  באזור  והתיישבות  אות 
ומו"פ  ומשכילים  מתקדמים  חקלאים  של 

חקלאי שנותן להם סיוע צמוד".
המו"פ  כמנהל  מבחינתך  השיא  היה  מה 

בערבה הדרומית?
"המו"פ אצלנו הקדים את זמנו, ובהנהגתי 

אוהנחייתי הפנה בחמש עשרה השנים האח
רונות משאבים רבים למחקר ופיתוח בתמר 

אמזן מג'הול וכך הוא הפך להיות המו"פ המר
כזי והמוביל בארץ בנושא תמרים. היום גידול 
תמרים הוא הגידול החקלאי העיקרי והמוביל 

של יישובי הערבה הדרומית.
איש לנו גם גידולי שדה שבהם אנחנו מגד
אלים בצל, שום, תפו"א, דלועיים)מלונים ואב

טיחים(, חצילים, פלפל בבתי צמיחה לשוק 
המקומי וליצוא, בצל ירוק ליצוא, ייצור זרעים 

של חמניות נוי וצמחי מדבר ליצוא. 
מפו חלב  משק  לנו  יש  חיים  בעלי  אבענף 

תח שכולו מיועד למחלבת יטבתה, שני דירי 

מטילות  ולול  חלב  ולמוצרי  לגבינות  עזים 
משוכלל לביצים ".

מה אתה יודע על מתן אות ההוקרה?
"אני לא יודע עליו כלום. אני יודע שאני מוזמן 
לטכס פרידה מכמה מנהלים בעלי תפקידים 

במשרד החקלאות וכמה מנהלי מו"פ".
וחוץ מזה הכול הולך לכם חלק?

חקלאות  לקיים  גם  בעיות  הרבה  יש  "לא. 
וגם לקיים התיישבות באזור מרוחק כל כך. 
יש הרבה בעיות להביא חוקרים וליישב אותם 

אבאזורנו. זה לא פשוט, אבל, עד עתה הצלח
נו להסתדר". 

המדינה תומכת?
א”חלקית, השנה היא הרעה את תנאי המע

נק בעיקר למו"פ הפריפריאלי, דבר שעלול 
רוצה  אני  חוששים.  אנחנו  ומזה  בנו  לפגוע 

אלציין לשבח דווקא את קק"ל שבאופן מסור
תי תומכת במו"פ האזורי והיא העוגן המרכזי 

של המו"פ הפריפריאלי". 
מה חשיבותה של החקלאות לגביכם?

תופסת  החקלאות  הפרנסה,  "מבחינת 
מקום מרכזי 70 – 80 אחוזים מההכנסה". 

על  רגל  לשבת  לעשות,  הולך  אתה  מה 
רגל?

שאני  נושאים  כמה  לי  יש  שלא.  "בוודאי 
עוסק בהם ובנוסף למדתי בקורס מורי דרך 
ואני מתכוון להנחות  3 שנים  שסיימתי לפני 
טיולים ייחודיים בנושאי התיישבות וחקלאות 

בערבה ".
מידיעה אישית - אמנון כבר מזמן עבר את 
70 אבל עם המרץ שלו, הנחישות וההתא  גיל

להבות שלו הוא מתנהג כמו בן 30 , כי הוא 
לא מסוגל אחרת.

עזי בירמן

לשעבר מנהל מו"פ ערבה דרומית

הוקרה לפורשים
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ופיתוח  המחקר  מרכז  הינו  דרום  מו"פ 
ופעילותו  בארץ  שהוקם  הראשון  האזורי 
פיתוח  מרכזיים:  מישורים  בשני  מתמקדת 
צמיחה  בבתי  מתקדמות  ייצור  טכנולוגיות 
ואינטרודוקציה ופיתוח מוצרים חדשים. "מה 
שמייחד אותנו הוא המחויבות למחקר יישומי. 
צריכים  שלנו  שהממצאים  דבר  של  פירושו 

אתמיד 'לעבור את הכביש' ולשרת את החק
לאים באופן מעשי תוך שלוש שנים", מעיד 

שלושה צבעים מאפיינים את עבודתו של 
קרקע  פיתוח  מינהל  כמנהל  אבני  גרשון 
בקק"ל: ירוק, חום וכחול.  הירוק מאפיין את 
כ-1.5  של  וניהול  אחזקה  הייעור,  פעילויות 

לפל למעשה  שהפכו  יערות  דונם  אמיליון 
המובילה  והפנאי  הנופש  פעילות  טפורמת 
בארץ. החום מאפיין את הסיוע להתיישבות 
החקלאית: הכשרות קרקע בהיקפים גדולים, 
קליטת משפחות חדשות בפריפריה ופיתוח 

מירון סופר

גרשון  אבני

 לשעבר מנהל מו"פ דרום

לשעבר מנהל מינהל פיתוח קרקע בקק"ל

המנהל היוצא של מו"פ דרום, מירון  סופר.
לנבילה  גורמת  הבקטריאלי  הכיב  מחלת 
הקשה  בתופעה  לטפל  מנת  ועל  בעגבניות 

אהוקם המיזם הארצי חוס"ן קלויבקטר. המי
זם שהפך לגולת הכותרת של כהונת סופר 

אבמו"פ דרום, נועד לפתח אסטרטגיה למני
והתפשטותה  עת הנזקים שגורמת המחלה 
העגבניות  ענף  על  הקיים  האיום  והסרת 
סופר  גאה  בהן  נוספת  פעילויות  בישראל. 
ברחבי  המדויקת  ההשקיה  יכולת  שדרוג  הן 
בדמות  מקצועי  אדם  כוח  והוספת  המו"פ 

דרכים חקלאיות ואמצעי ניקוז. הצבע הכחול 
מים  מאגרי  פיתוח  וכולל  המים  את  מסמל 
להשקיה  והפנייתם  מושבים  מים  לקליטת 

לפאר והפיכתם  הנחלים  ושיקום  אחקלאית, 
קים עירוניים מרהיבים במישור החוף.

באחת  הירוקים   השטחים  על  השמירה 
לדעת  היא  במערב,  צפופות  הכי  המדינות 
אבני הפעילות החשובה ביותר בקדנציה בת 
"הקרן  הפיתוח.  במינהל  שלו  שנים  העשר 
התמ"א  באמצעות  דאגה  לישראל  הקיימת 
וייעור,  ליער  הארצית  המתאר  תוכנית   ,22

שלישי  תואר  בעלי  חוקרים  שני  הצטרפות 
למרכז. 

בפעילות  סיפוק  וחש  גאה  מאוד  "אני 
דרום,  במו"פ  כהונתי  במהלך  שהתרחשה 
זכיתי כהוקרה בפעילות  ורואה בהוקרה לה 
של כל צוות מו"פ דרום שעבד עימי. הצוות 
הינו שותף מלא לביצועים וההישגים הנאים 
צוות  לכל  תודה  אסיר  ואני  התברכנו  בהם 
שלי,  החלומות  את  להגשים  שעזר  המו"פ  
ולהגיע להישגים שהובילו לחקיקת שמי על 

מגן ההוקרה".

המהווים  הפתוחים,  השטחים  כל  את  לעגן 
2 מיליון דונם, בתוכניות מתאר מאוא -קרוב ל

פינוי  לחצי  בפני  עליהם  להגן  ובכך  שרות 
עתידיים ממה שמכונה הון- שלטון".

אבני שפרש לפני כחצי שנה מקק"ל אחרי 
פעילות ענפה, שמח מאוד בחלקו ומודה על 
"ההזדמנות שנפלה בחיקי לעשות מהלכים 
הפתוחים  השטחים  על  שישמרו  חשובים 

אוהירוקים למען הדורות הבאים, ויסייעו לחק
לאים באשר הם. אני מרגיש טוב ושלם עם 

מעשי".

אבי אובליגנהרץ

אבי אובליגנהרץ

המיזם הארצי חוס"ן קלוויבקטר הפך לגולת הכותרת 
של כהונת סופר במו"פ דרום

השמירה על השטחים הירוקים  באחת המדינות הכי 
צפופות במערב, היא לדעת אבני הפעילות החשובה 

ביותר בקדנציה בת העשר שנים שלו במינהל הפיתוח
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וחצי  בשש  הארגון  כמנכ"ל  תפקידי  עיקר 
תקופה  בכל  לזהות  היה  האחרונות  השנים 
את הבעיות הבוערות והקריטיות של הענף, 
הצנועה  יכולתי  במידת  בהן  לטפל  לנסות 
חברי  עבור  רצון  משביעות  תוצאות  ולהשיג 
לא  הארגון  הישגי  עבדתי.  לבד  ולא  הארגון. 

אהושגו על ידי בלבד. לצדי עמדה איתן המז
)בעבר  הפעילה  ההנהלה  המזכירה,  כירות, 
ועדת כספים( ורבים מחברי הארגון באזורים 
הפעולה  שיתוף  את  גם  לציין  עליי  השונים. 

המגד ארגוני  עם  רבים  בנושאים  אהפורה 
ישראל  חקלאי  התאחדות  עם  האחים,  לים 
במועצת  הפירות  ענף  ראשי  עם  ובמיוחד 
פעולה  שיתוף  רק  ובהווה.  בעבר  הצמחים 
של כל הגורמים יש בכוחו להביא להישגים, 
וזאת למרות גישה לא ידידותית של מקבלי 
אוהדת.  לא  קהל  ודעת  במדינה  ההחלטות 
עם חלק מהישגינו ניתן למנות את: השמירה 
השגת  עזה,  לרצועת  פתוחים  מעברים  על 
פיצויים בגין קרת 2008, פיצויים בגין קיצוץ 
בפיצוא הטיפול   ,2008/09 ב שפירים  -במים 

יים לנפגעי 'אגרקסקו' והטיפול בפיצויי אסון 
טבע 1991/92.

בין  בהצלחה,  שהסתיימו  לפעולות  מעבר 
באר המשכנו  מוחצת,  אם  ובין  חלקית  אאם 

רבה  בעשייה  האחרונות  השנים  בשש  גון 
בתחומים שונים. מדובר בפעילות שקיבלתי 

שראי נאות  מסורות  התפקיד,  עם  אבירושה 
תי לנכון לכבדן ולהמשיכן – כמו גם מסורות 

אחדשות שהחלו בתקופתי - נאות לנו, לעבר
האינ אתר  הנוטע',  'עלון  כגון:  ולעתידנו  אנו 

מעבדת  הפייסבוק,  דף  הארגון,  של  טרנט 
הארגון  ותיקי  כנס  שמונה,  בקריית  הקירור 

אילן אשל
לשעבר מנכ"ל ארגון מגדלי פירות

בט"ו בשבט, ביקור ט"ו בשבט במשכן נשיא 
המדינה והענקת מלגות לימודים על שם דני 
פעילויות שהתחלנו  ישנן  בנוסף,  ז”ל.  ברונר 
עם  הקשר  שיפור  שתימשכנה:  וחשוב  בהן 
המגדלים המושביים, צירוף ארגונים נוספים 

ועבודה משותפת וספר פירות ובריאות.
מחשבות לעתיד

נע  כולה,  החקלאות  כמו  המטעים,  ענף 
קדימה. השינויים המתרחשים סביבנו בעולם 
ובארץ אדירים הם, גם אם נעשים בצעדים 

אקטנים ועדינים. מה שהיה נכון לנו לפני חמי
אשים שנה לא תמיד יתאים לנו היום. אנו נדר

שים אם כן להפשיל שרוולים, לשנס מותניים 
ענף  התאמת  הבאות:  לקראת  ולהתארגן 
הענף  התאמת  האקלים,  לשינויי  המטעים 
 - ורובוטיקה  מיכון  שוליים,  במים  להשקיה 

בריחה מהתלות בעובדים זרים ויחסי ציבור.
כל  של  משותף  מאמץ  לעשות  כן  אם  יש 

הבל הפער  לביטול  בחקלאות,  אהעוסקים 
של  האמיתית  התדמית  בין  הזה  מוצדק  תי 
יתכן  לא  לה.  שנוצר  הדימוי  לבין  החקלאות 
בטוח שאת  יהיה  אביב  בן חמש בתל  שילד 
ואת  בסופרמרקט  מגדלים  והתפוח  הבננה 

החלב עושה תנובה.
אאני מאחל לכל הנוטעים חברי הארגון ולא

לה שעדיין אינם חברים אך יצטרפו בעתיד, 
וכמובן למנכ"ל שיחליף אותי בקרוב, הצלחה 
רבה בכל. אני מאמין שענף המטעים הקרוב 
ללבי והחשוב לכולנו ולכל יושבי הארץ שלנו 

ימשיך להתפתח ויתגבר על כל בעיותיו.
אהבה רבה לכולכם.

יואב וזאנה

"יש אם כן לעשות מאמץ משותף של כל העוסקים בחקלאות, לביטול 
הפער הבלתי מוצדק הזה בין התדמית האמיתית של החקלאות לבין 

הדימוי שנוצר לה"
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אעל המדינה והמגדלים למצוא מכנה משו
תף על מנת לבצע את שדרוג הענף.

כמזכ"ל הארגון פעלתי בכל מאודי על מנת 
בכל  המגדלים  ופרנסת  רווחת  על  לשמור 
ציבור המגדלים בכל  ולשרת את  השלוחות, 

בעיה שנתקלנו בה.
ייצגתי את המגדלים מול משרד החקלאות 
בכל הנושאים, שיפרתי את הביטוח בק.נ.ט, 

תושב   ,3  + נשוי   ,57 בונה,  עמרי  דוקטור 
גבעת אלה שליד טבעון, היה עד לפני חצי 
שנה יו״ר מו״פ צפון במשך 18 שנים, ומכהן 

כמדען הראשי של הקק״ל.
היא ארץ קטנה,  לדבריו, למרות שישראל 

אזו של  יובש  בעיות  עם  להתמודד  אעליה 
שטחה.  מחצית  את  המהווים  צחיחים  רים 
גם  מי-נגר  לאיסוף  שיטות  פיתחה  הקק״ל 
באזורים שבהם ממוצע הגשמים הוא פחות 
לגדל  מאפשר  הדבר  לשנה.  מ״מ  מ-200 

יעקב כהן

ד"ר עמרי בונה

לשעבר מזכיר ארגון מגדלי עופות

לשעבר יו"ר מו"פ צפון

שי חיים,  אפעלתי להקלות בתוך צער בעלי 
פרתי את ערכי הפיצוי בגין שפעת העופות 
ומחלת הניוקאסל במסגרת פקודת מ. בעלי 
הרפורמה,  תנאי  לשיפור  נאבקתי  החיים, 
מתן  והמשך  ההטלה  בענף  התכנון  המשך 

הדרכה באמצעות שה"מ.
זו  בהזדמנות  להודות  רוצה  הנני  לסיכום, 
לכל אנשי משרד החקלאות, לשרים, למנכ"ל 

יותר,  גשומים  באזורים  גדלים  עצים שבד״כ 
וכך ליצור במקומות כמו באר שבע, דימונה 
להתמודד  שיאפשרו  ירוקות  חגורות  וירוחם 
אזורי  כאשר  גם  העולמית  ההתחממות  עם 

היובש ינדדו צפונה.
הידע  בחזית  נמצאת  כי קק״ל  אומר  בונה 

מחלי ובארץ  היערות,  שמירת  של  אהעולמי 
שאיפיין  הירושלמי  האורן  את  בהדרגה  פים 
את רוב היערות במזה״ת, בעצים רחבי עלים 

כמו אלונים, אלות, וחרובים.

איוסי ישי וליתר בעלי התפקידים איתם שית
פתי פעולה ונתנו יחס מיוחד וטוב לענף הלול 

לאורך כל התקופה בה כיהנתי כמזכ"ל.
כמו כן אני רוצה להודות ולהוקיר את חברי 
בהנהלת 'יבול שיא' על כי ראו לנכון להיפרד 

תפ את  לעזוב  נאלצתי  הרב  לצערי  אממני. 
לעבודתי  קשורות  שאינן  נסיבות  בשל  קידי 

כמזכ"ל הארגון.

בתפקידו כיו״ר מו״פ צפון היה עמרי בונה 
עצי  של  חדשים  גידולים  פיתוח  על  אחראי 
פרי בצפון הארץ ובהם דובדבנים ואוכמניות. 
במים  הגובר  המחסור  למרות  כי  מציין  הוא 
החקלאים  הצליחו  התשומות  מחירי  ועליית 
שהם  המרעה  ושטחי  המטעים  על  לשמור 
מגדלים. בעניין זה הוא מציין את חשיבותם 
לשמירה  הפתוחים  בשטחים  הגידולים  של 

על האדמה ומניעת שריפות.
שכ גדול  כה  הוא  זה  בנושא  אהתיחכום 

מכשירים  צאן  ולעדרי  לפרות  מצמידים  יום 
מיוחדים המאפשרים לעקוב אחר תנועתם, 
מזונם, ותרומתם לקרקע. זהו ידע יקר ערך 

הי השטחים  של  ופיתוח  בשמירה  אהמסייע 
רוקים בגליל.

יואב וזאנה

גדעון רותם

"נאבקתי לשיפור תנאי הרפורמה, המשך התכנון 
בענף ההטלה והמשך מתן הדרכה באמצעות 

שה"מ"

"למרות המחסור הגובר במים ועליית מחירי 
התשומות הצליחו החקלאים לשמור על 
המטעים ושטחי המרעה שהם מגדלים"

הוקרה לפורשים
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אינטנסיבית,  מאוד  תקופה  היתה  "זאת 
מעניינת ומאתגרת שבמהלכה עשינו קפיצת 
מדרגה בתחום המחקר והפיתוח החקלאי", 
מסכם אילון גדיאל את כהונתו כמנהל מרכז 
המחקר והפיתוח בערבה התיכונה והצפונית. 
התמקדה  הפעילות  עיקר  הדברים,  מטבע 
המליחים,  המים  מגבלת  עם  בהתמודדות 

וה המים  איכות  לשיפור  פתרונות  אומציאת 
תוצרת החקלאית באזור.

לשעבר מנהל אילון גדיאל
מו"פ ערבה תיכונה 

וצפונית 

"בעשר השנים האחרונה גדלה התפוקה מ-5 טון פלפלים לדונם ליצוא 
לכדי 10 טון, ולא רחוק היום שבזכות פעילות המרכז תצמח התפוקה לכדי 

שי13-15 טון לדונם" הודק  גדיאל  של  הקדנציה  אבמרוצת 
המח גורמי  עם  המרכז  של  הפעולה  אתוף 

ושה"מ,  וולקני  מכון  קר במשרד החקלאות, 
תפוקת  משמעותית  גדלה  זאת  ובעקבות 

האחרו השנים  בעשר  לראיה,  אהחקלאים. 
נה גדלה התפוקה מ-5 טון פלפלים לדונם 
ליצוא לכדי 10 טון, ולא רחוק היום שבזכות 
13- לכדי  התפוקה  תצמח  המרכז  פעילות 
15 טון לדונם. בנוסף, פיתח המרכז בהנהגתו 
הנזקפים  הצומח  להגנת  ייחודיים  פתרונות 
מנהל מחלקת  פיבוניה,  ד"ר שמעון  לזכות  
מענה  נותנים  ואשר  במו"פ,  הצומח  הגנת 

למזיקים התוקפים את גידולי האזור ובכלל, 
ברומיד  בדגש על החלפת השימוש במתיל 
לא  משולבת.  להדברה  ממשק  באמצעות 
רק שהפתרונות מונעים נזקים כבדים, אלא 
מוסיפים  המגדלים,  עלויות  את  מקטינים 
יבול ומאפשרים שיווק של תוצרת חקלאית 

נקייה ומתקדמת. 
הכבוד  על  שיא'  ל'יבול  להודות  רוצה  "אני 
לא  כי  להדגיש  ראוי  לי.  שהוענקו  וההוקרה 
בפעילות  אלא  אינדיבידואלי  במשהו  מדובר 
של כל מו"פ ערבה ולכן אני מקבל את הפרס 

הזה בשם כל חקלאי הערבה

אבי אובליגנהרץ  
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א
ארגון מגדלי הפירות

מנכ"ל: יצחק כהן 
כתובת: רח' לאונרדו דה וינצ'י 19, 

תל אביב
טל: 03-6966267

פקס: 03-6917625
Email : meital@perot.org.il

www.perot.org.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: הארגון מייצג את 

מגדלי הפירות בישראל כלפי 
קובעי המדיניות החקלאית במדינה 

המשפיעים על עתיד הענף.

אגרולן בע"מ
מנכ"ל: מר יהודה גליקמן
מנהל שיווק: משה אוחנה

כתובת: מושב נוב, רמת הגולן, 
1292100

טל: 04-6666999
פקס: 04-6763093

Email : sales@agrolan.co.il
www.agrolan.co.il :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: מדידה ובקרה 
לחקלאות, פתרונות לחיסכון 

במים ולהשקיה נכונה, תחנות 
מטאורולוגיות, חיישנים, בקרים, 

אוגרי נתונים, ערכות אבחון ועוד...

אגריזון  
מנכ"ל: נתן קלאורה  

כתובת: מתחם עאסי סנטר – 
מעלות 

טל: 04-6667846
פקס: 04-6667847

Email : info@agrizone.co.il
אתר אינטרנט:

www.agrizone.co.il 
תחום העיסוק: ציוד ומיכון חקלאי 

)פיתוח ייצור, מכירה, שיווק ושירות 
אחרי מכירה(

אוסקיו בע"מ
מנכ"ל: שרי גלעדי

מנהל שיווק: דוד פלס
כתובת: מחסן צפון, חד נס

טל: 03-6208006 / 052-3382035
פקס: 03-6208806

Email : info@oskayo.com
אתר אינטרנט: 

 www. oskayo.com
תחום העיסוק: פתרונות טכניים 

וציוד נלווה לחקלאות, לבתי אריזה 
ולתעשייה

אלומה פתרונות באלומיניום בע"מ
מנכ"ל: יצחק אבירם

מנהל שיווק: יוסי גור 
כתובת: מושב שדמה

טל: 08-8598150
פקס: 08-8598157

Email : alumail@bezeqint.net
אתר אינטרנט: 

www.aluma-israel.co.il
תחום העיסוק: פיתוח, ייצור ושיווק 

פרופילי אלומיניום לחקלאות.

אגרו תמיר תבור בע"מ
מנכ"ל: גידי רדנר

מנהל שיווק: רונן ורדי
כתובת: כפר תצבור א. התעשיה 

טל: 04-8718010
פקס:04-8718014

Email :agrott@gmail.co.il
תחום העיסוק: יבואני טרקטורים 

VALTRA פינלנד, TYM קוריאה, 
מלגזות שדה AUSA ספרד, 

קומביין CLAAS גרמניה, מרססי 
BARGAM איטליה

 א.ל.י סינון בע"מ
מנכ"ל: לייזר ליזרוביץ
מנהל שיווק:סני כספי

כתובת: מושב שער אפריים
טל: 09-8781758

פקס:09-8781682 

Email :sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com:אתר אינטרנט
תחום העיסוק: סינון מים אוטומטי, 
טיפול במים, מחזור, מערכות סינון 

מולטי מדיה, שירות שדה ושדרוג 
מסננים, מסננים חצי אוטומטיים, 

מסננים ידניים 

אלון גנרטורים בע"מ
מנכ"ל: עמרם עמיר

כתובת: גבעת עדה, ת.ד. 70, 37808
טל: 04-6288262

פקס: 04-6288262
 : Email

alon.generators@gmail.com
תחום העיסוק: החברה מייבאת 
ומשווקת גנרטורים, דיזל ובנזין 

רגילים ומושתקים כולל עבודות 
התקנת מערכות אקוסטיות 

ומערכות דלק.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
מנכ"ל: חיים ליבה

מנהל שיווק: ד"ר מיכאלה ליבה
כתובת: המצודה 3, אזור

טל: 03-5590277
פקס: 03-5590360

Email : elina@inter.net.il
אתר אינטרנט:

www.elinatech.com
תחום העיסוק: ייצור ושיווק מכשור 

בדיקה לגידולי שדה ומים.

אלמוג ציוד טכני 
מנכ"ל: אביגדור אלון

מנהל שיווק:צחי נקש
כתובת: חלוצי תעשיה 31 מפרץ 

חיפה
טל: 04-8815000

פקס: 04-8815026
 :Email

tzachin@almog-tech.com
WWW.ALMOG- :אתר אינטרנט

TECH.COM

תערוכת יבול שיא 2013 
אינדקס משתתפים
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תחום העיסוק: יבוא ושווק ציוד טכני 
מגוון מכונות שטיפה בלחץ.

 אלצ  – אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

מנכ"ל: ישראל יוספיאן
מנהל שיווק: קצירים וכיבושים – 

רותם סולץ: 050-4047009
מזונות גסים- דידי דור:

050-5230604 
קומפוסט אורגני – יוסי ביטון:

057-8044480 
כתובת: ד.נ. גלבוע 18120

טל: 04-6531455
פקס: 04-6531603

Email : office@elz.co.il
www.elz.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: עבודות קציר 

תחמיצים ותבואות, כיבוש קש 
ושחתות. ניהול גדולי שדה, 

קומפוסט אורגני ושיווק מזונות 
גסים, וחומרי מחצבה.

א.פ. מכונות שטיפה בע"מ
מנכ"ל: פיני איוניר – נדל אילן

מנהל שיווק: פיני איוניר
כתובת: משק 56, מושב חדיד

טל: 054-7848071
פקס: 08-9255167

Email : i_p@zahav.net.il
ip-cleaning.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: ציוד ניקוי תעשייתי 
לענף החקלאות,רפתות ניקוי ציוד 

כבד, מכונות שטיפה לרצפות עבור 
חדרי אוכל ומפעלי תעשייה. שירות 

ומכירה.

אפיקים רכב חשמלי
מנכ"ל: יחיעם שגיא

מנהל שיווק: עופר אמיתי
כתובת: קיבוץ אפיקים 15148

טל: 1-800-773344
פקס: 04-6751456

Email : local@kalnoit.com
www.kalnoit.com :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: אפיקים רכב חשמלי 
מפתחת ומייצרת קלנועיות מתוצרת 

"כחול לבן" ומובילה עולמית בתחום 
פתרונות הניידות האישית

ב
בוס דיימקס בע"מ

מנכ"ל: יובל וינר
משנה למנכ"ל: עוזי פריזט

כתובת:רחוב יעקב פריימן 20, 
רשל"צ

טל: 03-9542000/ 050-8777133
פקס:03-6498390

Email :uzi@dimex.co.il
www.dimex.co.il:אתר אינטרנט
תחום העיסוק: בוס דיימקס הינה 

החברה המובילה במערכות איסוף 
נתונים אוטומטיים: מסועים משולבי 

ברקוד, הדפסת ברקוד, תוכנות 
לניהול ובקרה בתחום החקלאי, 
מסופונים ותקשורת אלחוטית.

בית תוכנה ופרויקטים המתמחה 
בפתרונות לעקיבות בתחום החקלאי 

וניהול משקים מכל הסוגים.

סל טבע המפעל המוביל לייצור 
תרמילי קטיף ומוצרים נלווים

תרמיל הדרים

תרמיל דובדבן תרמיל נשירים סגור

תרמיל נשירים פתוח

מטרתנו כיצרנים: לשפר ולייעל את הקטיף תוך שימת דגש 
על צרכי החקלאי ומניעת נזק גופני לקוטף ככל הניתן.

על  והן  הקוטף  על  הן  לשמור  לחקלאי  מאפשר  שלנו  התרמיל 
איכות הפרי הנקטף, תוך הספק קטיף גבוה יותר ואיכותי לאורך 

יום העבודה.

על לקוחותינו נמנים: תאגיד בראשית, המשביר לחקלאי, 
הגרעין, עמיר אספקה.

הראשון בתחום ובאיכות כבר 14 שנים

טל': 04-6962005,  פקס: 04-6247004
sal-teva.co.il :אתר   salteva.enz@gmail.com :דוא"ל 
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ב.א חברה למיכון ותוצרת חקלאית 
בע"מ

מנכ"ל: יוסי ארבסמן
מנהל שיווק: ניר ארבסמן

כתובת: כפר קיש
טל: 04-6767905 / 050-4991505

פקס: 04-6760018
Email :  BAkfarkish@gmail.com

אתר אינטרנט: 
www.bet-alef.com

תחום העיסוק: יבוא ושרות 
למנערות זיתים לשמן ושקדים 

בררדנוצי איטליה וכן שרות ל
JUMA מיכון לגיזום שדרה במטעי 

זיתים וכיתום וזמירה בכרם.

בוקמן )ישראל( בע"מ
מנכ"ל: ויינגולד יאיר

מנהל שיווק: ויינגולד יאיר
כתובת: רח' היצירה 2, א.ת.

הר טוב א'
טל: 02-9994501 / 054-2225111

פקס: 02-9994528
Email : yair@weingold.co.il

אתר אינטרנט: 
www.bockmann.co.il

תחום העיסוק: טרקטורים
www.avanttecno.com 

www. מפינלנד, נגררים לסוסים
boeckmann.com מגרמניה.

www.maier- כרכרות לסוסים
sulky,de יצרנים נגררים ומתקני 

אופניים מערך שירות ארצי.

בנק לאומי לישראל בע"מ
מנכ"ל: רקפת רוסק עמינח

כתובת: יהודה הלוי 34, תל אביב
טל: 076-8858888

www.leumi.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: בנק מסחרי המספק 

מגוון שירותים בנקאיים ללקוחות 
פרטיים ומסחריים.

ג
גזפרו בע"מ

מנכ"ל: אודי תמיר 
כתובת: גשר העץ 10, פארק 

תעשיות עמק חפר.
טל: 04-6212414

פקס: 04-6212412
Email : udi@gaspro.co.il

www.gaspro.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: ליסינג מימוני 

לרכבים פרטיים, מסחריים 
 ,F-150 ומשאיות, שיווק טנדר פורד

הסבת רכבים לגז.

גלבוע טייר סנטר בע"מ
מנכ"ל: גיל מימון

כתובת: צומת תל יוסף, ת.ד. 5, 
דואר גלבוע 1812000

טל: 04-6532640, 04-6070555
פקס: 04-6532642

Email : gilboa@tirecenter.co.il
תחום העיסוק: שיווק תיקון ומכירת 

צמיגים לכל כלי הרכב, מומחים 
לצמיגים לחקלאות וצמ"ה, משווק 
בלעדי של צמיגי מישלין לחקלאות.

גן מור
מנהל שיווק: דן רוטנברג

כתובת: ראש פינה 
טל: 04-6800070

פקס: 04-6930806
Email : dganmore@gmail.com

ganmore.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: חברת גן מור פועלת 

בעיקר בגידולי הנשירים.
החברה מתמקצעת בהפצה ויישום 
של מווסתי צמיחה, דשנים מסוגים 

שונים וכילאטים ובמגוון פתרונות 
למיקסום של היבולים במטע.

גלקון
מנכ"ל: שגיא רובין

מנהל שיווק: אלי בן דויד
כתובת: קיבוץ כפר בלום

טל: 04-6900222
פקס: 04-6902727

Email : info@galconc.com
אתר אינטרנט:

www. galconc.com 
תחום העיסוק: מערכות בקרת 

השקיה ואקלים מהמובילות בעולם, 
סל מוצרים רחב בתחום ההשקיה, 

ההדשיה ובקרת אקלים.

ד
דוד צ'פניק ובניו בע"מ

מנכ"ל: בני צ'פניק ואבי צ'פניק
כתובת: בן צבי 10 רמת אליהו

טל: 03-9533200
פקס: 03-9622310

Email: czpnikltd@czapnik.co.il
אתר אינטרנט:

www.czapnik.co.il 
תחום העיסוק: דוד צ'פניק ובניו 

בע"מ הינה חברה המובילה בישראל 
ביבוא, שיווק ואחזקה של ציוד מכני 

הנדסי לתחומים שונים.
כבר למעלה מ-40 שנה משווקת 

החברה מגוון רחב של מותגי 
טרקטורים, מלגזות, מנופים וציוד 
לעבודות עפר מהמובילים בעולם.

דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ 
מנכ"ל: ניסים אמש

מנהל שיווק: עודד פריירייך 
כתובת: קיבוץ דביר, ד.נ. הנגב 

טל: 08-9111700
פקס: 08-9918710

Email : sales.israel@dolav.co.il
www.dolav.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: חברת דולב מוצרי 

פלסטיק הינו מפעל 'כחול לבן' 
שנוסד בשנת 1976 ונחשב למוביל 

בתחומו בארץ ובעולם בייצור 
ובשיווק מוצרים בנפח גדול לאריזה. 
מוצרי איכות סביבה עגלות אפשה, 

מאצרות, משטחים.

דיזל הנדסה טכנולוגיה )2003( 
בע"מ

מנכ"ל: נמרוד אבני
מנהל מסחרי: דניאל אבני

כתובת: לב פסח, אזור תעשייה 
צפוני לוד.

טל: 08-9781188
פקס: 08-9781147

Email : davni@dslnim.co.il
אתר אינטרנט: 

www.diesel-eng.co.il
תחום העיסוק: מכירה שירות 

וחלפים למנועי דיזל תעשיתיים 
ינמאר, טרנצ'רים דיטש ויטש, 
בובקאטים מוסטאנג, שופלים 

קטנים אטלס, מיני בגרים איצ'י.

ד.ל.ב. מוטוספורט בע"מ
מנכ"ל: רון פת

מנהל שיווק: רותם/אפרת
כתובת: כהנמן 103, בני ברק

טל: 03-6710571
פקס: 03-6710162

Email : efratda@lubinski.co.il
אתר אינטרנט: 
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www.motosport.co.il
תחום העיסוק: יבואנית פולריס 

בישראל.

דנזיו פתרונות שינוע בע"מ
מנכ"ל: בצלאל גולדמן

כתובת: בת שבע 1, לוד
טל: 03-9600777

פקס: 03-9600999
Email : danziv@danziv.co.il

www.danziv.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: מכירה, שיווק ושירות 

 BT , RAYMOND של מלגזות
מקבוצת TOYOTA המתמחים 

בכלי שינוע חשמליים למחסנים 
ולמפעלים.

דשנים וחומרים כימיים בע"מ – 
"דשנים"

מנכ"ל: חנן דור
מנהל שיווק: ראובן פינקלשטיין

כתובת: קרית אתא
טל: 1800-778877

פקס: 04-8468296

Email : info@deshanim.co.il
אתר אינטרנט: 

www. deshanim.co.il
תחום העיסוק: ייצור ושיווק של מגוון 

דשנים והצעת סל רחב של מוצרי 
דשן והזנה לחקלאות לכל גידול, 

מטרה וצורך.

דשן גת בע"מ
מנכ"ל: קותי סולימני

אגרונום ראשי: ירון יוטל
כתובת: א.ת. אלון תבור, ת.ד. 1078 

עפולה 18128
טל: 04-6407640

פקס: 04-6407666
Email : sivan.s@federman.co.il

אתר אינטרנט:
www.deshengat.co.il

תחום העיסוק: "דשן גת" מייצרת 
ומשווקת תמיסות דשן במגוון הרכבי 

NPK ותמיסות מיקרו אלמנטים.
"דשן גת" מספקת מכלול פתרונות 

דישון וייעוץ אגרונומי.

ה
 הסוף לריח – עמי שפט- 

תרמוגרפיה
מנכ"ל: עמי שפט

מנהל שיווק: רקפת גורן 
כתובת: ת.ד 7261 כפר יונה

טל: 09-8985962
תרמוגרפיה – 09-8987535

פקס: 09-8987534
Email : contact@stopsmell.co.il

אתר אינטרנט: 
www.stopsmell.co.il

 www.amishefet.co.il
תחום העיסוק: מחוללי אוזון 

לניטרול ריח אתילן וחיטוי פטריות.
כמו כן בדיקות תרמו גרפיות לרישוי 

וביטוח.

המברשת רוחמה אגש"ח בע"מ
מנכ"ל: שחר גבאי

מנהל שיווק: משה גולן
כתובת: קיבוץ רוחמה 7918000
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טל: 08-6807161
פקס: 08-6807404

Email : krgolan@gmail.com
www.kronline.co.il :אינטרנט

תחום העיסוק: מגוון רחב של 
מברשות לחקלאות, תעשייה, 

תברואה, פסי אטימה ומכונות לניקוי 
ביצים של עופות.

ו
ויקטור חברה לייבוא ושיווק צמיגים 

2008
מנכ"ל: ויקטור בדש

מנהל שיווק: רונן בדש 
סוכן צפון - מזרח

נייד – 057-2243566
נתנאל בדש סוכן צפון – מערב נייד 

054-7785904 –
אמיר בדש – סוכן דרום – נייד – 

050-5273618
כתובת: החרושת 13 קריית מלאכי

טל: 08-8502027
פקס: 08-8502037

: Email
import@super-tyre.com 

www.super-tyre.com :אינטרנט
תחום העיסוק: החברה הינה יבואנית 
ומשווקת בפריסה ארצית. לחברתנו 

בלעדיות של צמיגי BKT – חברה 
יצרנית של צמיגי חקלאות, יערנות, 

תעשייה, עבודות עפר והינה בין 
 BKT .המובילים בעולם

ח
חיפה כימיקלים 
מנכ"ל: נדב שחר

מנהל שיווק: נתן פלדמן 
כתובת: מפרץ חיפה

טל: 074-7373720 \074-7373716 
פקס:074-7373646

:Email
-israel@haifa-group.com

אתר אינטרנט:
www.haifa-group.com

תחום העיסוק: חיפה כימיקלים 
היא חברה רב – לאומית שבסיסה 
בישראל. החברה היא ספק עולמי 

מוביל של חנקת אשלגן, דשנים 
מיוחדים וכימיקלים לתעשייה.

ט
טל-יה

מנכ"ל: אבי תמיר
מנהל שיווק: מיקי צ'סלה

כתובת: רגבים 99א', ניצני עוז
טל: 050-8442703 )מיקי צ'סלה(

Email : mickey@tal-ya.com
www. tal-ya.com :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: טל-יה מייצרת מגש 
ייחודי אשר מביא להאצה ביבול, חיסכון 

במים ודשן, מניעת עשבים ועוד.

ט.ק. שיווק והפצה בע"מ
מנכ"ל: קובי רוזמרין
כתובת: ערוגות 292
טל: 1700-308508

פקס: 077-4410059
Email : info@cleangrass.co.il

אתר אינטרנט: 
www. cleangrass.co.il

תחום העיסוק: יבוא ושיווק מיני 
 ,Gianni Ferrari מעמיסים תוצרת
.SMG וציוד לדשא סינטטי תוצרת

טרקטורים ניר דוד
מנכ"ל: אהרון נהרן

מנהל שיווק: אהרון מדר, נמרוד 
גלס

כתובת: קיבוץ ניר דוד
טל: 04-6488995

פקס: 04-6488992
Email: anaharan@nirdavid.co.il

אתר אינטרנט: 
www.nirdavid.co.il

תחום העיסוק: יבוא, שיווק, מכירה 
ושירות של טרקטורים מתוצרת 

Kubota יפן לחקלאות טרקטורוני 
משא וציוד כיסוח מקצועי.

טרקטורם אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

מנכ"ל: מוטי חורש
מנהל שיווק: איתי חורש

כתובת: קיבוץ רמת יוחנן
טל: 04-8459195

פקס: 04-8459182
Email : info@tractoram.com

אתר אינטרנט: 
www. tractoram.com

תחום העיסוק: טרקטורים וציוד 
חקלאי.

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ 
)UTI(

מנכ"ל:  דורון ליאור
מנהל שיווק: שרה גולדמן

כתובת: הרכבת 9, א.ת. סגולה 
פתח-תקווה, ת.ד. 4599, מיקוד 

49145
טל: 03-9120033, 1800-566777/ 

*884 מכל נייד
פקס: 03-9120034

Email : sara@uti.co.il
www.uti.co.il :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: משווקת משאיות 
איסוזו סומו בישראל. החברה 

עוסקת במכירה, ליסינג תפעולי, 
טרייד אין והשכרה של משאיות 
איסוזו סומו, ואספקת חלפים. 

באתר UTI מרוכזות כל פעילויות 
החברה: מוסך מרכזי, מסירת רכב 

חדש, מגרש טרייד אין ומשרדי 
הנהלה ומכירות.

י
 - TOYOTA - יוניון מוטורס בע"מ 

חטיבת משאיות ומלגזות
מנכ"ל: תמיר ויג

מנהל שיווק: זוהר תשבי
כתובת: הלהב 1 חולון 

טל:074-7155507 \054-5600471
פקס: 074-7155510

Email :  forkliftsales@toyota.co.il
אתר אינטרנט:

www.toyota-forklift.co.il
תחום העיסוק: יבוא ושיווק מלגזות 

TOYOTA דיזל וחשמליות.

יזהר הלוי מערכות השקיה ובקרה 
בע"מ

מנכ"ל: יזהר הלוי
מנהל שיווק: וולפברג אבי

כתובת: משרד ראשי רמות נפתלי, 
משרד משני עין חרוד מאוחד

טל: 04-6902869
פקס: 04-6951379

Email : avi@yhltd.co.il
www. yhltd.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: מערכות השקייה, 
בקרה, ביוב, אספקות מים, בריכה 
משאבה, קריאת מונים אלחוטית.



הכלים בדגמים המדהימים!
פתרונות לכל החלומות!

04-6070134 להזמנת הדגמה חינם בביתך: 
052-4315281 נווה שרון: 

Web: www.clubnoa.com | E-mail: kal-h@bezeqint.net
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 י. קמחי בע"מ
מנכ"ל: קמחי יובל

מנהל מכירות – רווה תבורי
כתובת: כפר הנגיד, האלה 61 ת.ד 

96 מיקוד 76875
טל: 08-9421120 

פקס: 08-9421119 
:Email

j_kimchi@netvision.ner.il
www.jkimchi.co.il :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: ייבוא ושיווק מיכון 
לגינון מקצועי, חצרנות וחקלאות ג'ון 

דיר, סנפר ופרייס

כ
כנען טרקטורים בע"מ 
כתובת: מושב עין עירון 

טל: 04-6273313
פקס: 04-6273310

Email : knaant@013.net.il
אתר אינטרנט: 

qs4.info/046273313
תחום העיסוק: כנען טרקטורים 
הינו עסק ותיק המתמחה ביבוא 

שיווק והפצה של חלקי חילוף 
לטרקטורים, ציוד חקלאי טכני 

ותעשייתי מעניק פתרונות היקיפיים 
ומגוונים ללקוחות בכל רחבי הארץ. 

סניפים בעין עירון ועפולה.

מ
מאזני שקל 2008 בע"מ

מנכ"ל: גולן קלימי
מנהל שיווק: פרננדו גרוס
כתובת: קיבוץ ביץ קשת

טל: 04-6629100
פקס: 04-6765775

: Email
Fernando@shekelonline.com 

www. :אתר אינטרנט
shekelonline.co.il

תחום העיסוק: פתוח וייצור מאזניים 
לחקלאות ולתעשייה.

מבט מושבים 
מנכ"ל: יוגב שריד

מנהל שיווק: תמר שלף
כתובת: לאונרדו דה וינצי 19 ת"א

טל: 03-6099300

פקס: 03-6099200
Email : tamar@mbth.org

www.mbtm.org.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: החברה הינה זרוע 

ביצועית לאגודות החקלאיות ליישום 
החלטות ממ"י, החברה הינה חברת 

כ"א לגיוס וליווי עובדים זרים 
לחקלאות.

מולטי-סק פתרונות אבטחה 
מתקדמים בע"מ
מנכ"ל: דוד קורח

סמנכ"ל שיווק: מיכל בלקין
כתובת: העסיס 15, ראשון לציון

טל: מרכז תפעול- 072-2788840 
משרד – 03-9522286

פקס: מרכז תפעול- 072-2788850 
משרד: 03-952287

: Email
sales@rsm-multisec.co.il 

אתר אינטרנט: 
www. rsm-multisec.co.il

תחום העיסוק: מתמחים במתן 
פתרונות טכנולוגיים ייחודיים 

המותאמים למניעת גניבת כלים 
וציוד חקלאי בשטח,בעלי חיים, 

ולבתי אריזה, מחסנים ומפעלים.

מוטי לוין סוכנויות שיווק בע"מ 
מנכ"ל: מוטי לוין 

כתובת: קהילת ציון 35, עפולה
טל: 04-6402880 )רב-קווי(

פקס: 04-6400445
Email : m_levin@012.net.il

www.toptul.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: ייבוא ושיווק כלי 

עבודה למוסכים.

מורטק מיכון תשתיות ומיחזור 
בע"מ

מנכ"ל: ארנון מור
כתובת: הזית 16, כפר בילו 76965

טל: 08-9352707
פקס: 08-9153152

 : Email
arnonmor@mortec.co.il

 info@mortec.co.il
www.mortec.co.il:אתר אינטרנט

תחום העיסוק: חברת מורטק 
מתמחה בייבוא של ציוד מכני הנדסי 

ייחודי לענפי הבנייה, התשתיות, 
החקלאות והמיחזור ומשרתת 

לקוחות בכל רחבי הארץ.

מטרו מוטור שיווק )1981( בע"מ
מנהל מותג: אמנון זוהר

כתובת:פארק 2000 עתיר ידע 18 
כ"ס 66463

טל: 052-6119974
פקס: 09-7670210

Email : amnon@metro.co.il
www.metro.co.il :אתר אינטרנט

 מיכון והנדסה בע"מ – אפרון
מנכ"ל: ירון מיכלזון

מנהל שיווק: מורן לשם 
כתובת: פרדס חנה 37110 ת.ד 

1342
טל: 04-6371203

פקס: 04-6370246
Email : contact@afron.com

www.afron.com :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: אפרון – מיכון 

והנדסה בע"מ משווקת משנת 
1963 מיכון חוסך כח אדם למטע.

מוצרי החברה: במות הרמה, מכונות 
גיזום, כלי גיזום ידניים, מערכי מסיק 

וקטיף לזית, שקד ותמר.

מ.נ מערכות לתחבורה ולתעשייה 
בע"מ

מנכ"ל: נהב מיכאל 
מנהל שיווק: מונסטר יובל 

כתובת: בית הראשונים 4 פארק 
תעשיות עמק חפר
טל: 04-6220111

פקס: 04-6220808
Email : yuval@mnsys.co.il

www.mnsys.co.ill :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: החברה פועלת 

משנת 1986 בתחום הרכב הכבד 
ומתמחה בענף הנגררים והנתמכים, 

מרכבים וארגזים יעודיים, מכללים 
למגזר החקלאי, ענף האוטובוסים, 

רכבי השטח ועוד.

מפרם סוכנויות )1999( בע"מ
מנכ"ל: אלי אורן

כתובת: יוסף לוי 6 א.ת קריית 
ביאליק

טל: 04-8808826
פקס: 04-8750740

Email : שירי קוחנסקי מתאמת 
מכירות

shiri@mifram.co.il
תחום העיסוק: יבואן בלעדי של ג'ון 
דיר ישראל. יבוא טרקטורים מכול 



53  |  

הדגמים כולל קומביינים, קטפות 
כותנה, מקצרות וציוד חקלאי אחר. 

כמו כן יבוא חלפים מקוריים

מכתשים מפעלים כימיים בע"מ
מנכ"ל: שלומי נחום

מנהל שיווק: דני צחור
כתובת: רחוב הגולן 1 קריית שדה 

התעופה
טל: 03-6577577

פקס: 03-6032310
www.mcw.co.il :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: חומרי הדברה 
לחקלאות

מצלמות אבטחה לשטח
מנכ"ל: אביב אלדג'ם
מנהל שיווק: לירן לב 

כתובת: אביב אלדג'ם ת.ד 21 אילון 
22845

טל: 052-8605772
פקס: 04-9806962

: Email
camerasg550m@gmail.com 

אתר אינטרנט:
trail-camera.co.il 

תחום העיסוק: חברתנו מתמחה 
בשיווק, מתן שרות, תמיכה ואחריות 
למצלמות שביל ומעקב לשטח של 

Uovision,bolymedia חברת

מרססי דגניה )1998( בע"מ 
מנכ"ל: שי בן - עמי

מנהל שיווק: שיווק צפון – יהודה 
צרויה

שיווק דרום – דודו מעוז
כתובת: דגניה ב'

טל: 04-6655015
פקס: 04-6755989

: Email
shivukspr@degania-b.org.il 

אתר אינטרנט: 
www.degania-sprayers.co.il

תחום העיסוק: ייצור ושיווק 
מרססים ומדחסים לחקלאות 

ותעשייה.

נ
נטפים בע"מ

מנכ"ל: רוני רוט
מנהל שיווק: אלירון טובי

כתובת: קיבוץ חצרים ד.נ הנגב 
8542000

טל: 08-6473111
פקס: 08-6420098

Email : isranet@netafim.com
www.netafim.co.il :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: נטפים היא חלוצה 
ומובילה עולמית בתחום טכנולוגיית 
ההשקיה המדויקת. מנהלי השירות 

והמכירות בישראל פרוסים בכל 
רחבי המדינה כדי לתת לציבור 
המגדלים בישראל מענה מידי 

לאתגרי ההשקיה והמים שלהם – 
ממקור המים ועד לפיזור בחלקה, 

זאת מתוך מחוייבות עמוקה למוטו 
הבסיסי: יותר תוצאות בפחות 

תשומות.

ל א ר ש י ב ו  י ש כ ע ם  ל ו ע ב ה  ב ו ט ה ת  י א ק י ר מ א ה ם  ז ג ה ת  צ צ ק מ
ת י ל ו א ר ד י ה ם  ז ג ת  נ ז ה ת  כ ר ע מ ל  ל ו כ

H E A V Y  U S E  - ל  י  ו נ ב ש ם  ו ש ר י  ס ד נ ה ט  נ ט פ

www.WoodMaxx.co.il :יבואן בלעדי: ניר דורון שרות וחקלאות, מושב אליעד רמת הגולן 12927 | נייד: 050-7811095 | אתר
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נ. פלדמן ובנו בע"מ
מנכ"ל: גדעון פלדמן )דור שלישי 

למייסדי החברה(
מנהל שיווק: ירון שיפמן

כתובת: רחוב יוסף לוי 15 מפרץ 
חיפה

טל: 04-8471222
פקס: 04-8411117

Email : yarons@feldman.co.il
אתר אינטרנט: 

www.feldman.co.il
תחום העיסוק: ציוד לעבודות 

פיתוח ומחצבות. מסורת ארוכה של 
מצויינות לאורך זמן, שירות ואמינות. 

חברה שמוכרת בישראל הכי 
הרבה טרקטורים חקלאיים בתחום 

המטעים.

ס
סאן אפקט

מנכ"ל: רוני כהן
מנהל שיווק: אפרת שגיא - אופיר

כתובת: מושב מסילת ציון 
טל: 1700-700-588

054-3233068 
Email : efrat@suneffect.co.il

אתר אינטרנט: 
www.suneffect.co.il

תחום העיסוק: חברה המתמחה 
באאנרגיה מתחדשת - מערכות 

סולאריות, רובוט אוטומטי לשטיפת 
הפאנלים הסולאריים ומערכות 

ידניות לשטיפת הפאנלים.

סל טבע
מנכ"ל: תומר להב 

כתובת: קיבוץ עין זיוון רמתץ הגולן
טל: 04-6962005

פקס: 04-6247004
Email : salteva.enz@gmail.com

אתר אינטרנט:
www.sal-teva.co.il 

תחום העיסוק: ייצור ושיווק תרמילי 
קטיף ומוצרים נלווים לחקלאות.

scopetech סקופטק
מנכ"ל: תום אשר

כתובת: מושב מולדת ד.נ גלבוע 
מיקוד 19130

טל: 04-6537231
פקס: 15346537231

Email : tom@scope-t.com
www.scope-t.com :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: חברה לגידור 
ומערכות בטחון, מתמחה בכל סוגי 

הגדרות ומתן פתרונות אבטחה 
מתקדמים כגון: גידור אלקטרוני, 

מצלמות ומערכות אבטחה.

סרנגה פתרונות שקילה לתעשייה  
מנכ"ל: סמי סרנגה

כתובת: הנגר 10 חולון 
טל: 03-6032999

פקס: 03-6037005
Email : samy@sarangas.co.il
www.sarangas.co.il  :אינטרנט

תחום העיסוק: ייצור, שיווק ייבוא, 
שרות ומכירה לכלל מוצרי השקילה 

לחקלאות ולתעשייה כמו כן ייצור 
מכירה והשכרה של מאזני גשר 

לשקילת משאיות

ע
עין גל פוליאוריתן
מנכ"ל: אסף סבג

כתובת: קיבוץ עין גדי ד.נ ים המלח.
טל: 08-6594734

פקס: 08-6584551
Email : assafs@ein-gedi.co.il

www.ein-gal.com :אתר אינטרנט

עץ ואבן מתן 
מנכ"ל: רמי מתן 

כתובת: נטף 31 ד.נ הרי יהודה 
מיקוד 90804

טל: 052-3822890
פקס: 02-5334857

Email :rami@matan.name
תחום העיסוק: ייבוא ושיווק דשנים 

אורגניים. שיווק מזמרות, עבודות 
עץ ואבן, עציצים מחביות יין.

עוז בת גלים בע"מ
מנכ"ל: דוידוביץ שמואל 

מנהל שיווק: בראל מנחם
כתובת: יפו 196 חיפה ת.ד 8694 

מיקוד 3108602
טל: 04-8521831

פקס: 04-8512057
Email : office@oz-b-g.com

www.oz-b-g.com :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: ייבוא ושווק מכונות 
שטיפה לרכב וציוד ניקיון מקצועי 

לחקלאות, תעשייה, מוסדי ופרטי, 
קיטורים שואבים ומקרצפות.

ע.מ.י טנסיומטרים 
מנכ"ל: ישראל פרץ

מנהל שיווק: צבי מירב
כתובת: ההדרים 33 אשדוד

טל: 08-8523236
פקס: 08-8523964

Email : a_m_i@netvision.net.il
אתר אינטרנט: 

www.ami-tens.zapages.co.il
תחום העיסוק: מכשור לבקרת 

השקייה ודישון 

פ
פוליביד אגש"ח בע"מ

מנכ"ל: מר גבי מגן
מנהל שיווק: אינג' הדס וסרמן

כתובת: קיבוץ משמר הנגב
טל: 08-6408555

פקס: 08-9919189
Email : enav@polybid.co.il

www.polybid.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: היברה המובילה 

בארץ ליצור מוצרי פוליסטרין 
מוקצף )קלקר( ופוליפרופילן 

מוקצף EPP. מגשי הנבטה, מיכלי 
גידול, פתיתים לאוורור מצע גידול, 

פיתוח מוצרים לפי דרישה.

פיטק בע"מ
מנכ"ל: שריג דוויק

מנהל שיווק: לירז עזיזי
)052-4709744(

כתובת: קיבוץ יד מרדכי ד.נ חוף 
אשקלון 79145

טל: 08-6715175
פקס: 08-6736819

Email : info@phytech.com
אתר אינטרנט: 

 www.phytech.com
תחום העיסוק: מערכות מידע 

תומכות החלטה לניהול גידולים 
מבוססות על מדידת הצמח, 

הקרקע ומיקרו אקלים.
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פלסגד מוצרים פלסטיים אגש"ח 
בע"מ

מנכ"ל: רמי לוי
סמנכ"ל שוק מקומי: אייל לוי

כתובת: קיבוץ גדות, גליל עליון 2, 
מיקוד 12325

טל: 04-6939104
פקס: 04-6935471

Email : sales@plasgad.com
אתר אינטרנט: 

www.plasgad.com
תחום העיסוק: פלסגד החברה 

המובילה בתחום פתרונות האריזה 
והשינוע מפלסטיק לשימוש חוזר.
במגוון המוצרים: ארגזים, מיכלים 

ומשטחים המיועדים לחקלאות, מזון 
ותעשייה.

פרפקט פרטס בע"מ
מנכ"ל: עיסאם בראנסה

כתובת: א.ת כפר כנא ת.ד 2129 
מיקוד 16930

טל: 04-8847800
פקס: 03-7250124

: Email

sales@perfect-parts.co.il 
אתר אינטרנט:

www.perfect-parts.co.il 
תחום העיסוק: ייבוא, שיווק ושרות 

צמ"ה – טרקטורים חקלאיים וחלקי 
חילוף לטרקטורים.

צ
צור אנד מור בע"מ/ מסגריית 

אביטל
מנכ"ל: שמואל אביטל

מנהל שיווק: צור אביטל 
כתובת: מושב שדה אליעזר

טל: 050-7681044
פקס:04-6800120

Email :info@masgerut.co.il
אתר אינטרנט:

www.masgerut.co.il 
תחום העיסוק: ייצור יבוא ושיווק 

מיכון חקלאי למטעים.

צ.ל.ע ציוד לעבודות עפר בע"מ
מנכ"ל: מעוז סואץ

כתובת: רח' גשר העץ 46 פארק 
התעשיות עמק חפר

טל: 04-6225591
פקס: 04-6225579

Email : info@cla.co.il
www.cla.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: יבואנית סאמה 

דיוטש- פאר

צ'מפיון מוטורס
מנכ"ל: צביקה לוי

מנהל שיווק: דרור נחמיאס
כתובת: לח"י 9 בני ברק

טל: 03-5779011
פקס: 03-5775269

Email : shiral@champ.co.il
תחום העיסוק: ייבוא רכבי פולקסווגן 

מסחריות
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צמיגי שלומי בע"מ
מנכ"ל: שלום מיכאלוביץ
כתובת: ת.ד 80 בינימינה

טל: 04-6391019/ 052-6686258
פקס: 04-6396962

: Email
shlomimh1954@gmail.com 

www.alteker.co.il :אתר אינטרנט
www.shlomi-tires.co.il

תחום העיסוק: ייבואן בלעדי של אל 
תקר –ליקוויפיל, לכלים חקלאיים 

ועבודות עפר. מכירת צמיגים 
ואבובים, ג'נטים וחילוצי דרך.

ק
קואופ ישראל רשת סופרמרקטים 

בע"מ
מנכ"ל: עופר פיינשטיין
עוזר מנכ"ל: ערן הופמן

מנהל קואופ שופ בכפר: קובי 
ישראלי

כתובת: רחוב ההגנה 19 ירושלים 
טל: 02-5410671

פקס: 02-5410633
Email : eranh@coop-is.co.il

אתר אינטרנט:
www.coop-israel.co.il 

תחום העיסוק: קואופ ישראל 
מפעילה את רשת הסופרמרקטים 

קואופ שופ המונה 110 סניפים, 
מהם 47 עירוניים ו-63 סניפים 

במרחב הכפרי ונמצאת בהתרחבות 
מתמדת.

 com-n-sense בע"מ
מנכ"ל:  לירן שחר

מנהל שיווק: רונן בריל 
כתובת:כפר מונאש ת.ד 169

טל: 09-8942993
פקס: 09-8943424

 : Email
ronen@com-n-sense.com 

אתר אינטרנט:
www.com-n-sense.com 

com-n- תחום העיסוק: חברת
sense בע"מ מפתחת מזה 13 שנה 
מגוון מוצרים ופתרונות טכנולוגיים 

המשלבים עיבוד תמונה/וידאו, 
מערכות חישה ומערכת שליטה 

ובקרה לצרכים שונים בתחומי 
החקלאות, התעשייה והביטחון.

קונצפט לרוקחות בע"מ
מנכ"ל: שמעון בן חורין

מנהל שיווק: ישי פרידמן
כתובת: עתיר 21 כפר סבא 

טל: 09-7667890
פקס: 09-7667899

:Email
horacio@concept-rx.co.il 

אתר אינטרנט: 
www.concept-rx.co.il

תחום העיסוק: ייצור ושווק חומרי 
חיטוי לשימוש בחקלאות, משתלות, 

בתי אריזה ווטרינריה.

קנט – קרן לביטוח נזקי טבע 
בחקלאות בע"מ

מנכ"ל: דוד גינזבורג
מנהל שיווק: תמי שקורי

כתובת: דרך מנחם בגין 74 ת"א
טל: 03-6270200

פקס: 03-6270206
Email : kanat@kanat.co.il

www.kanat.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: קנט מבטחת את 

חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע 
בחקלאות ומספקת להם רשת 

ביטחון עסקית משנת 1967.
הביטוח מאפשר לחקלאים להיות 

עצמאיים בכל הנושא של הגנת 
עסקיהם בפני סיכוני טבע.

 קשר ימי בע"מ
מנכ"ל: שרון שטיינברג

מנהל שיווק: ארמונד בן שמעון 
כתובת: שניצלר 9 תל אביב

טל: 03-6818814 
פקס: 03-5180150

Email : kesher@inter.net.il
אתר אינטרנט: 

www.kesher-yami.co.il
תחום העיסוק: יבואני מותגי 
ארקטיקט וימאהה בישראל.

טרקטורונים, רכבים תפעוליים, 
טרקטור משא, גנרטורים, אופנועי 

ים, סירות ומנועים ימיים 

ר
רם אפ בע"מ

מנכ"ל: אלון טמיר
מנהל שיווק: מאיה קנדלקר

כתובת: קיבוץ מענית ד.נ מנשה 
37855

טל: 04-6375123
פקס: 04-6375599

Email: kmaya@rum-up.com
אתר אינטרנט:

www.rum-up.com 
תחום העיסוק: יבואני ציוד שינוע 

לחקלאות ולתעשייה.
GOLDONI - טרקטורים

MAXIMAL – מלגזות
PRAMAC – עגלות משטחים
מלגזות וציוד שינוע למרלוגים 

.CROWN - ולמחסן

רשות הטבע והגנים 
מנכ"ל: שאול גולדשטיין

מנהל אגף הסברה: מזי מגנאג' 
מוסקוביץ 

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת 
שאול, ירושלים

טל: 02-5005444
פקס: 02-6529232

Email : mazi.m@npa.org.il
www.parks.org.il :אתר אינטרנט

תחום העיסוק: רשות הטבע 
והגנים פועל ואחראי מכוח החוק, 
על שמירת ערכי הטבע והמורשת 

בישראל. היא פועלת לרווחתם 
ובטיחותם של המטיילים ומשמשת 

דוגמה לגופים ברחבי העולם.

ש
ש. ונציה ובניו בע"מ

מנכ"ל: בוני פיה 
מנהל שיווק: שלומי עתמון

כתובת: רח' המלאכה 18, ראש העין
טל: 03-5203400

פקס: 03-6875635
Email : contact@svenezia.co.il

www.svenezia.co.il  :אינטרנט
תחום העיסוק: יבוא, הפצה ושרות 

של כלי גינון וחקלאות.
נציגים בארץ של החברות:

STIHL, VIKING, BILLY GOAT 
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שערי חורי תעשיות בע"מ
מנכ"ל: מאיר חורי

כתובת: אברהם רוזנמן 624 שדות נגב
טל: 08-9944666

פקס: 08-9942745  
Email meirhuri@bezeqint.net

אתר אינטרנט:
www.hurigates.com

תחום העיסוק: דלתות לקירור, 
משווה גובה, דלתות נגללות, 

מחסומי כניסה, דלתות מתרוממות 
לחניה.

שרות וחקלאות – ניר דורון
מנכ"ל: ניר דורון

מנהל שיווק: איתי בן דוד
כתובת:מושב אליעד רמת הגולן

טל: 050-7811095
פקס: 04-6763269

Email :nir312@gmail.com
אתר אינטרנט:

www.woodmaxx.co.il 
תחום העיסוק: מכונות לגינון 

וחקלאות

שרות וציוד בע"מ
מנכ"ל: זאב פרידלין

מנהל שיווק: אושרה ברודי
כתובת: העבודה 36 אזה"ת ראש 

העין 
טל:03-5352028

פקס:03-7262709
Email :info@serply.co.il

www.echo-il.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: 60 שנים בשירות 

הגנן והחקלאי ייבוא, שירות ושווק 
ציוד מוטורי ממטיב היצרנים.

שרות בכל רחבי הארץ.

ת
תל יוסף רכב חשמלי בע"מ

מנכ"ל: לוי עובדיה 
מנהל שיווק:שרון נווה 

כתובת:ת.ד 216 מ.א גלבוע 18944
טל: 04-6070134

פקס: 04-6070135
Email :kal-n@bezeqint.net

www.clubnoa.com :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: שיווק ושירות 

קולנועיות ורכב תפעולי.
עם מגוון של דגמים מתוצרת 
ישראל, טיוואן וארצות הברית.

הרכב החשמלי שלך כבר מחכה לך.

תפזול תעשיות כימיות בע"מ
מנכ"ל: הררי יצחק מנכ"ל משותף

מנהל אזור צפון: אוהד אגרא-
052-6010424

כתובת: רחוב הסוללה 1 א.ת מערבי 
בית שמש 99052
טל: 02-9926040

פקס: 02-9926050
Email :info@tapazol.co.il

www.tapazol.co.il :אתר אינטרנט
תחום העיסוק: תפזול תעשיות 

כימיות הינה חברה המתמחה 
בייצור ושיווק תכשירי הדברה 

לתחום החקלאות, תברואה והדברה 
וטרינרית.

ניתן להשיג אצל המפיצים, לבירורים נוספים: דן רוטנברג-שיווק ומכירות 050-3337667, טל. 04-6800070, פקס. 04-6930913 ת.ד. 160 ראש פינה, ישראל

מהיום גם

בהדרים

1.4 ליטר שווה ערך ל-1 קילו כילאט ברזל 6%



 

 
 
 
 
 
 

 

  

www.trail-camera.co.il 
250-2725660     camerasg550m@gmail.com 

 

 אבטחה לשטח מצלמות      
 
 מיידית התרעה
 אמת בזמן

 למייל או לנייד
 

 ”שומרים אלף שווה אחת תמונה“     
 

 
של  לשטח ומעקב מצלמות שבילחברתנו מתמחה בשיווק 

 .  Uovisionו BolyMedia  חברות

 : בין השירותים שאנו מספקים
 מתן שרות, ואחריות. 
 מתן הדרכה ותמיכה טכנית מלאה ללקוחות הקצה. 
  מתן יעוץ להצבה נכונה של המצלמות בשטח, לשם

 .השגת התוצאות הטובות ביותר
 מעבדת תיקונים מוסמכת ע"י היצרניםב תיקון מצלמות. 
 אחזקת חלקי חילוף מקוריים מהיצרן. 
  להתאים את התוכנה לדרישות  היכולתיש לנו את

 .הלקוח בזמן אמת ובעלויות מינימאליות
 עדכוני תוכנה ושדרוגים במידת הצורך. 
  התאמת ופיתוח מצלמות וציוד נלווה לצורכי אכיפה

 .והטמעה בשטח
 אחזקה ושיווק של מוצרים נלווים למצלמות. 

 : אנו מתמחים במתן פתרונות מגוונים למגזרים
 לגופי אכיפה וביטחון. 
 לרשויות מקומיות. 
 למגזר החקלאי. 
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Ó¢Ú· ÌÈÈÓÈÎ ÌÈ¯ÓÁÂ ÌÈ˘„
±≠∏∞∞≠∑∑≠∏∏≠∑∑ ∫˙ÂÓÊ‰

≥±∞±≥ ‰ÙÈÁ ¨±¥≤∏ Æ„Æ˙
∞¥≠∏¥∂∏≤π∂ ÆÒ˜Ù ∞¥≠∏¥∂∏±∑∏Øπ ÆÏË

www.deshanim.co.il

˙ÂÁÂ˜Ï È¯˘˜Â ÏÂÚÙ˙
 „ÈÓ˙Ó ¯˘˜·Â ÁË˘· ‡ˆÓ‰ ˙Â¯È˘
 ˙¯˜·Â ·˜ÚÓ ¨‰ÎÈÓ˙ Æ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÌÚ

 ‰„Â·Ú Í˘Ó‰Ï ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘
ÆÌ‰ÈÎ¯ˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ‰ÏÈÚÈ

 ‰˜ÙÒ‡Â ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ
 ¨¢ÁÂ˜Ï‰ ˙È·Ï „Ú Ô˘„¢ ˙Â¯È˘

 ÆÏÎÈÓÏ „Ú ¨¢Door to door¢
 ÏÎ· ¨ÔÈÈÏ≠ÔÂ‡ ˜ÂÏ„˙Ï ‰˙Ó‰

ÆÁË˘ È‡ÂÂ˙ Â‡ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ¨ÌÂ˜Ó

ÌÈ˘„ ¯ÂˆÈÈ
 ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÓÊ‰ ÌÚ „ÁÈ ¢Û„Ó È˘„¢ ¯ÂˆÈÈ
 È˜˙Ó· Úˆ·˙Ó ¯ÂˆÈÈ‰ Æ¢Tailor made¢

 È˜˙Ï ÛÂÙÎ· ¨ÌÈ·˘ÁÂÓÓÂ ÌÈÈ¯„ÂÓ ¯ÂˆÈÈ
ÆÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ· ÌÈÓ„˜˙Ó‰Ó ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‡

ÈÓÂÂ¯‚‡ ıÂÚÈÈ
 ıÂÚÈÈ ¨ÁË˘· ÌÂÂ¯‚‡ È¯Â˜È·

 ¨ÔÂ˘È„ ˙ÂÈÎÂ˙ ˙Î‰ ¨ÈÚÂˆ˜Ó
 Ô˘„‰ ˙Ó‡˙‰ ¨‰„·ÚÓ ˙Â˜È„·

ÆÔÂ˘È„‰ È˙Â¯È˘ ÚÂˆÈ·Â ıÂÁ‰

Í̇ אישית Â‡ ÌÈÁ ẪÏ
 ˙¯ˆÂÈ  ¨˙Â‡Ï˜ÁÏ  Ô˘„  È¯ˆÂÓ  ‰˘  ÌÈ˘È˘Ó  ‰ÏÚÓÏ  ‰Ê  ˙˜ÙÒÓ‰  ¨ÌÈ˘„  ˙¯·Á

 ÒÁÈ ÔÈ·Ï ÔÂÈÒÈÂ Ú„È È¯‚‡Ó ¨˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ÔÈ· ˙¯·ÁÓÂ ˙Â¯˘· Ì‚ ÌÈ˘„Á ÌÈË¯„ËÒ

 ÌÈ˘„ Ï  ̆ÌÈÓÂÂ¯‚‡‰ ˙ÂÂ  ̂Æ˙ÂÁÂ˜Ï‰Â ÁË˘‰ ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰Â ˙È˙ÈÓ‡ ˙ÂÈ˙ÙÎ‡ ¨È˘È‡

ÆÍ Â̄̂  Â‡ ̄ ÂÒÁÓ ̈ ‰ÂÚ ÏÎ· Â̄ Â·Ú ̄ Â̇È· È·ÈË˜Ù‡‰Â ÔÂÎ‰ ÔÂ̄ ˙Ù‰ ̇ ‡ ÁẪ Ï ÏÎÏ ÌÈ‡˙Ó

°‰Ó˘‰ ˙‡ ÌÈ˙Â




