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מגדלים מישראל וקליפורניה מדווחים
על יתרונות בעקבות השימוש ב :KF-10
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 +שיפור בצבע הפרי
 +שיפור באחידות ובמשקל העינב
 +הבשלה אחידה יותר
 +שיפור בכושר השתמרות
האשכולות בכרם
 +שיפור ברמת הסוכר בפרי

כרמים מטופלים ב  ,KF-10בציר  2013קליפורניה

מגדל כרמים בבקעת הירדן” :רמת הסוכר
עלתה משמעותית והגפנים שמחים יותר“.
יואל לוצאטו ממושב שחר ,מגדל מספר זנים
ומשתמש בתכשיר מאז ” :2009פרי רענן
יותר ,פחות התמוטטויות ,פחות זטרת .הנשר
לאחר הבציר הצטמצם ,ואולי החשוב ביותר
 נראה כי טיפולי הגיברלין לדילול פועליםבצורה יעילה יותר ,דבר שחוסך ימי עבודה
רבים ומפחית התערבות ידנית באשכול“.
פנה אלינו לקבלת המלצות יישום
לתכשיר  KF-10בממשקי הגידול השונים
ע"פ עקרונות ההזנה המוקדמת:

מנהל מקצועי  -חגי רבן054-6731098 :
שיווק והפצה  -נטיע סולודר050-7626151 :
www.vgi.co.il avitsur@vgi.co.il

) VGIישראל( פיתוח מוצרים לחקלאות בע"מ ,מושב מזור
מאושר לחקלאות אורגנית מס' רישיון7043 :
מאושר בהתאמה לסטנדרט האמריקאי ) (NOPמס' רישיון 11,008 :

‚'ון „יר ‰ירו˜ים ˘ל‡ נ‚מרים !!!
י˜ .מחי בע"מ מˆי‚ ˙‡ - ‰ס„ר˙ טר˜טורי ‰מ˘‡
‰ייחו„י˙ ˘ל ‚'ון „יר ‡˘ר נו˙נ˙ פ˙רונו˙
‚ם לעבו„ ‰˘˜ ‰ומ˙מ˘כ˙ ו‚ם ל˘עו˙ ‰פנ‡י
‰כלים מ˙‡פיינים במבנ‰ ‰נ„סי ˜˘יח כמו ˘ר˜ ‚'ון „יר יו„ע˙ לייˆר.
נוחו˙ ו‰נ„ס˙ ‡נו˘ ‚בו‰ים.
‚מי˘ו˙ ורכו˙ בנסיע‚ ‰ם ב˘טחים ˜˘ים ומ˘וב˘ים.
עבירו˙ ‚בו ‰‰ב˙נ‡י ˘טח ˜˘ים ומורכבים.
חיסכון בעלויו˙ נסיע ,‰טיפולים ו‡חז˜˘ ‰וטפ˙.
עלו˙ חלפים נמוכ ‰מ˘מעו˙י˙ ב˘‰וו‡ ‰לרוב ‰כלים ‰מ˙חרים.

ובעי˜ר ‡מינו˙ !!! ‡מינו˙ !!! ‡מינו˙ !!!
„‚ם ‚יטור XUV550

מנוע בנזין  16כ"ס  570סמ"˜ 2 ,בוכנו˙.
מ˙לים נפר„ים.
‰נע.4X4 ‰
נעילו˙ „יפרנˆי‡ל ‡חורי˙ ו˜„מי˙.
˘ל„ ‰חז˜ ‰ו˜˘יח.‰
„‚ם ‚יטור XUV855

מנוע „יזל  25כ"ס  854סמ"˜,
 3בוכנו˙.
מ˙לים נפר„ים.
‰נע.4X4 ‰
נעילו˙ „יפרנˆי‡ל ‡חורי˙ ו˜„מי˙.
˘ל„ ‰חז˜ ‰ו˜˘יח.‰
„‚ם ‚יטור HPX

מנוע „יזל  21כ"ס  854סמ"˜ 3 ,בוכנו˙.
סרן ‡חורי "חי".
‰נע.4X4 ‰
נעילו˙ „יפרנˆי‡ל ‡חורי˙ ו˜„מי˙.
˘ל„ ‰חז˜ ‰ו˜˘יח ‰עם מפר˜ נ„נ„ ‰במרכז לריכוך ‰נסיע.‰

˙‰מונ ‰ל‰מח˘ ‰בלב„
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קוראים יקרים
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חודש מלאה שנה לכהונת השר
יאיר שמיר במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר .טקס החלפת השרים
היה ליתר דיוק ב 19-במארס .2013
שמיר התייצב אל מול מאות מעובדי
המשרד במתחם בית דגן והצהיר:
"אני לא פוליטיקאי וגם אבי לא היה
פוליטיקאי (יצחק שמיר ז"ל היה ראש
הממשלה ,יושב ראש הכנסת ,שר
החוץ  -ש.ו ).גדלתי וחונכתי שזו ארץ
ישראל ועם ישראל ובאתי לממש
מטרה שלשמה הגעתי לעולם הזה
והחקלאות נקרתה לדרכי" והוסיף:
"תפריעו לי ,תטרידו אותי ,תבואו עם
רעיונות .אני פתוח".
שרת החקלאות היוצאת אורית נוקד
העריכה אז כי "נושא החקלאות עשוי
לקבל מינוף אדיר בתקופתו של יאיר
שמיר .באוצר ,בשל הרצון להוריד את
יוקר המחיה ,רוצים להוריד הגנות
על השוק המקומי .אדוני השר ,צריך
להילחם נגד ויש גם לגבש מתווה חדש
להעסקת עובדים זרים".
נאום הבכורה של שר החקלאות
העשרים וחמישה של ישראל נטע אז
בלב המגזר החקלאי כולו תקווה .מימין
ומשמאל ,במושבים ובקיבוצים ,דיברו
על רוח רעננה ,חלוצית ,שאפתנית
שתמנף את חקלאות ישראל .הידיעה
שזו פעם ראשונה שגם שר וגם מנכ"ל
במשרד החקלאות אינם בני המגזר,
הפיחה אמונה שיש לצפות למשהו
אחר ,נטול לחצים פוליטיים .שפרנסת
חקלאי ישראל ומאבקם הבלתי פוסק
מול הממסד תזכה לרוח גבית ראויה.
שנה אחרי נאום החזון של השר
שמיר המגזר החקלאי נחלק בדעתו.
יש שעדיין מאמינים ביכולתו של השר
לחולל שינויים ושנה אחת עדיין אין בה
כדי לשפוט את מעשיו .אחרים ,לא
מעטים  -על פי השיחות המתנהלות
במפגשים מקצועיים שונים ,מאוכזבים
מהתנהלות השר .מנכ"ל המשרד
רמי כהן ,מציין אמנם בכל הזדמנות,
כי ההנהגה החדשה במשרד השיגה
מכסות מים מוגדלות ,מספר עובדים
זרים רבים מבעבר וקרקעות חדשות
לעיבוד חקלאי ,אולם בתנועות
המיישבות מדגישים כי אין אלה תחומים
"נטו" של משרד החקלאות ולכן שמיר
עוד לא הטביע את חותמו על התחום.
אמנון ליברמן ,יועץ התקשורת של
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השר שמיר ,שלח למערכת את סיכום
הפעילות לשנת העבודה הראשונה,
כמובן מנקודת ראותם של השר
שמיר ומנכ"ל המשרד ,רמי כהן .ציבור
הקוראים מוזמן לקרוא בהמשך ולהגיב
בהתאם.

"א

ין ולא יהיו מינויים פוליטיים
במשרד החקלאות" הצהיר
מנכ"ל המשרד רמי כהן בריאיון
שקיימנו אתו והתפרסם בגיליון 92
(פברואר  .)2014בחודשים האחרונים
רחשו שמועות שלתפקיד המתפנה
של מנכ"ל מועצת החלב ימונה רפתן
חבר ב"הליכוד ביתנו" .זה לא קרה
לשמחתנו ומינויה של מיכל קראוס
מקבוצת שילר לתפקיד רב ההשפעה
הזה בהחלט ראוי להערכה.
מיכל התייצבה על אדן הזינוק
בצוותא עם  20מועמדים גברים
ודירקטוריון המועצה לענף החלב
אישר את המלצת ועדת האיתור ובחר
בה לתפקיד .כמובן בתמיכה מלאה של
מנכ"ל משרד החקלאות .בנושא הזה
מגיע ציון לשבח לרמי כהן וגם טרחתי
לעשות זאת בפניו.
היכרותי עם מיכל היא רבת שנים .עוד
מפעילות משותפת בתחום התעשייתי.
בין השאר היתה מנהלת היחידה
לשותפויות וגיוסי הון באיגוד התעשייה
הקיבוצית כאשר סיקרתי את התחום
ב"קול ישראל" .היא גם רשמה לעצמה
הישגים כאשר עמדה כגורם כלכלי
מוביל בראש שורה של קיבוצים :גלאון,
צרעה ,שריד ,עין חרוד מאוחד .באחרון
פעלה בדרכים רבות למזער נזקים
ולהציל את מפעל הרהיטים שסגר
החודש את שעריו ופיטר  33עובדים,
בהם שבעה מחברי הקיבוץ .בימים
אלה מתחילה מיכל ,בת  , 58פרק
חדש ומאתגר בחייה ואנו מאחלים לה
הצלחה בכל מעשי ידיה .בהזדמנות זו
נכיר תודה לשייקה דרורי מנכ"ל מועצת
החלב בעשר השנים האחרונות שעשה
עבודת קודש ,בין השאר במאבק הבלתי
מתפשר מול ממסד שלא ראה לאורך
השנים עין בעין את חשיבות פעילותם
של רפתני ישראל.

"ה

שר יאיר שמיר מוביל מהפכה
שוויונית"  -אמרה לנו מנהלת
הרשות לקידום מעמד האשה במשרד

ראש הממשלה ורד סוויד" .המינוי של
מיכל קראוס למנכ"ל מועצת החלב
הוא מינוי מקצועי .מדובר באשה
מוכשרת ביותר וזה מסר שהגיעו לסוף
דרכם המעוזים הגבריים החקלאיים
ויש התייחסות שוויונית ומקצועית
לכישורי הנשים בארץ" הוסיפה סוויד
והדגישה" :שמיר מתקן עוול היסטורי
ונשבר מונופול גברי סביב עיסוקים
חקלאיים" .ורד סוויד סיפרה לי כי
טילפנה אל השר שמיר והודתה לו על
המהלך .היא הודתה לשר על מהלך
אחר של הנהלת המשרד  -מינויה של
עו"ד אפרת אביאני למשרת היועצת
המשפטית של משרד החקלאות .יוסי
ישי ,המנכ"ל לשעבר במשרד אומר
כי מדובר ב"אשה מקצועית ממדרגה
ראשונה" .יש במגזר החקלאי מי שהרים
גבה לנוכח המינוי ,לאו דווקא כביקורת
על כישוריה של אביאני ,אלא על כך
שכאשר נתקבלה בשעתו לעבודתה
בלשכה המשפטית של משרד
החקלאות ,זה נעשה לא באמצעות
מכרז ועבר פרק זמן עד שעברה מכרז
כדין.

פ

תחנו בציון העובדה שמלאה
שנה לכהונתו של יאיר שמיר
לשר החקלאות .והיכן היום אורית נוקד,
השרה היוצאת? אז ככה .אורית נהנית
להיות גם סבתא ועל כך ברכות מקרב
לב ולאחרונה פצחה בקריירה חדשה-
ישנה כעורכת דין מן המניין ,הצטרפה
למשרד בלטר-גוט-אלוני בתל-אביב
והיא מטפלת בתיקים אזרחיים .היא
עושה את דרכה יום-יום מביתה בקיבוץ
שפיים למשרדה בכרך הגדול ונהנית
מהחיים .הצעתי לה להביע את דעותיה
מעל דפי "יבול שיא" .בשלב הזה היא
עדיין לא ערוכה ואולם מתברר שהיא
קוראת אדוקה של הירחון וכדבריה:
"אני קוראת את הכתבות ,הריאיונות
והגילויים המרתקים" .חן חן לה.

ב

פרוס חג הפסח ,חג החרות,
מערכת "יבול שיא" מאחלת
לקהל קוראיה הנאמנים ולכל בית
ישראל חג פסח שמח וכשר.
שמעון וילנאי ,עורך "יבול שיא"
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מכתבים למערכת
החלום ושברו
מספרים על שר חקלאות בשם לוי אשר
כול שהיה יהודי חם וחכם.
וכשבאו אליו נציגי החקלאים בתלונות על
חוסר רווחיות בחקלאות ,נעץ עיניו במתלור
ננים ,ובמבטא יידישאי ששמור לבני חכמים
מהחיידר ,אמר להם כך ":רגע ,רגע!!! הנהג
מרוויח? המשווק מרוויח? בית האריזה מרר
וויח?" וכך מנה אחד לאחד את כל שרשרת
המזון ולבסוף פסק" :נו  ,טוב ,אז יש אחד
שלא מרוויח! ח,ח,ח"...
אבל זה בדיוק המצב.
באתי לכינוס חקלאים במועדון ובתום לב
חשבתי שידובר על הוראות עדכניות לשנת
יבול שבפתח.
ולהפתעתי הרבה מיד החלו עסקני
ומדריכי הענף לתקוף את החקלאים  ,סרר
בני התשלומים שמממנים להם משכורות
ותנאי ת"ש נאים למדי.
ושוב שמענו את הטענות הנדושות וחור
זרות על מה שהם עושים למעננו ,ציבור
החקלאים .בדיון שהתפתח בין שני הצדר
דים בלטה העובדה שזהו דו–שיח של חרר
שים ,ואף צד לא מבין ולא מנסה להבין את
הצד השני.
הם לא מבינים איך פער תיווך של 300-
 400אחוזים מפריע לי.הם לא מבינים את
מצוקת החקלאי הבודד ,שעל כל צעד
ושעל הוא נדרש לשלם סכומי עתק לכל
מיני גופים נצלניים .הם לא מבינים שאני
לא ממש מתרשם מהניסיונות בחדר קירור
והארכת חיי המדף של הפרי ,ואינם מבינים
שאני החקלאי הבודד מתרכז בהארכת חיי
המדף שלי ,למען ילדיי ונכדיי.
מה כאן לא בסדר?
איך הגענו למצב שאנשים שבאו מאותו
רקע וכיום הם כביכול מייצגים אותי ,החקר
לאי הבודד ,אינם מבינים על מה אני מדבר,
וגרוע מכך ,אפילו לא מנסים ,אלא חוזר
רים וחוזרים על המנטרות הישנות ,שלפי
דבריהם ,אני לא מבין מתי הם מספיקים
לישון?!
למה ,מה קרה?
ארגון הנגרים משלם היטל?
ומה עם ארגון המסגרים ,משלם?
אני משלם מס הכנסה .נקודה.
ולסיכום ביניים ,אני אומר להם ,לכו הביר
תה! אני לא רוצה בכם!
היסטוריה – הייתי מגדל בננות  27שנה.
בשנות השמונים ,התפרנסתי מ 8-דונם
בננות ועוד איזה קשקוש אביבי – תירס,
מקשה ,פלפל .ואז ,בד בבד התחלתי
לנטוע מנגו ,שהיה אז תדמית "העשירים"
באלמגור .העתיד נראה מבטיח.
בתור מושבניקים לא השתלבנו "בצמח
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בננות" ,ויצאנו למאבק לצאת מ"צמח"
לדרך שיווק פרטנית .נציגי "צמח" באו עם
אצבעות מאיימות ,שלא נעיז לבצע את
הצעד ,כי לא תהיה דרך חזרה .דנו ודשר
נו ,ובהיסוס עם פחדים רבים ,יצאנו לדרך
חדשה .השאר היסטוריה.
הממשל במדינה התחלף ,ופסקנו להיות
מיוצגים על ידי ממשלות ישראל כבעבר.
כך פשוט ,מגזר ללא ייצוג! ולא עוד ,גם נהר
פכנו לשק חבטות של מדינת ישראל .ומציר
בור גאה ,יוצר ומשפיע ,ברוב מרקם החיים
במדינה ,מיקד והסית ,הממשל החדש ,את
תשומת לב הציבור אלינו כגוזלי אדמות ומר
זהמיה ,וכמו כן – הנצלן הראשי של מקורות
המים של המדינה .הבן המיוחס של ההר
תיישבות העובדת ,הושפל ברבים ,ודמותו
עוותה לדרגה דמונית.
כלכלה חדשה תפסה את מקום הישנה,
ויש לה גם שם סקסי ,היא נקראת כלכלה
חופשית .שם כל כך יפה ...מי יכול להתנגד?
כל כך חדיש ועדכני ,מבשר קידמה ומרץ
נעורים...
במסגרת הכלכלה החופשית ,ירדה רווחר
יות הענף פלאים ,והחלום שהנה אני מרחיב
את משקי ,והנה אני כבר נוטע את אדמות
הבן ,והנה הוא חוזר מהצבא ומקבל מאבא
מתנה נאה ,מטע מנגו מלבלב ומוריק...
וככל שהדונמים הנטועים התגברו ,ומבחר
הזנים מגוון יותר ,והפוריות עלתה ,כך האור
פק החשיך ,והיעדים שאליהם רצינו להגיע
התרחקו יותר ויותר.
זהו שיברו של החלום!
במאבק הזה של כלכלה חופשית ,אני
כחקלאי בודד ,מתמודד כל השנה בנושא
עלויות ותשלומים ,מנסה לייעל ולחסוך.
כל דבר שלא קשור ישירות לגידול המנגו
– נחסך.
ההיטל המדובר ,כ , ₪ 7000 -לא תורם לי
עלה אחד על העצים.
בכלכלה החופשית ,מחקרים להעלאת
הפוריות ושיפור מזג האוויר ,עושים על
מנת להרוויח .מי שרוצה למכור ימצא את
מי שרוצה לקנות .על תתלו לי בחוק ארכאי
מימי המנדט שיהיה חוקי ככל שיהיה.
גם באוקראינה זה לא חוקי לשרוף בתי
ממשל ,אבל מחאה חברתית ומחאת
עמלים באה על מנת להפוך את השולחן
ולשרוף חוקים ישנים.
אני כחקלאי בודד ,במסגרת הכלכלה
החופשית ,נשארתי להיאבק עם יד אחת
קשורה ,ואין לי שום חשק לשלם היטל
מהפנסיה של אשתי .כל תשלום שקשור
בענף המנגו צריך לבוא רק במסגרת הענף
ולא ממקורות חוץ .האנשים שאמורים
לדאוג לי לפרנסה טובה ,מדברים איתי על
מחקרים וכל מיני ,ונמנעים מלהשיב לי על

עניין רווחיות .יש בינינו נתק מוחלט .זה גוף
שמתפעל את עצמו.
ואם לא הבנתם  ,נציגנו החרוצים ,אומר
לכם שוב – לכו הביתה ! אני לא צריך
אתכם.
לתושבי אלמגור  -אני לא יודע כמה מכם
משלמים את ההיטל וכמה לא .הנתונים
נשמרים בסוד על ידי הנוגעים בדבר ,ונתור
נים אחרים מפורסמים על מנת להציג את
המאבק כחסר תוחלת.
אני חייב כמה עשרות אלפי שקלים ומדי
פעם משלם כמה מאות שקלים ,על מנת
להתגונן כנגד פעולות עונשין של המועצה.
המאבק לא זוכה להכרעה ,בגלל אנשים
שממשיכים להזרים מנות דם מיותרות
למועצה המדממת ,שאין ספק שהיא בדרך
להיזכר כקוריוז!
אנחנו  ,הסרבנים ,לא טפילים ולא מרר
גישים כך .אנחנו בגופנו שוכבים על הגדר
וקוראים לכם " :תעברו עלינו ואלינו"! אני
מעריך שעוד כמה מאות חקלאים יצטרפו
והמאבק יוכרע ,ונצא לדרך חדשה שבה
הפאזל יורכב מחדש על ידי כוחות השוק.
אני מכיר טוב את הטיעון של שפיכת
התינוק עם האמבטיה ,ואני אומר לכם" :אל
לכם לדאוג ,הפאזל יסתדר ברובו מעצמו".
והשאר :ישנה במטה מאבק החקלאים
פרוגראמה לסדר יום חדש ,שבו מקומו של
החקלאי הוא במרכז ולא בשוליים .התינוק
חי  ,חזק ובועט!
המועצה הצמחית המנופחת מעל לכל
פרופורציה ,היא מערכת שמנה ומדושנת,
שאינה רואה אותי  ,החקלאי הבודד ,גם
כשאני מאד קרוב.
היא מזינה את עצמה ונלחמת בי עם
עורכי דינים שלהם ,על מנת להנציח את
שליטתה ואת תזרים משכורותיהם.
הם כולם על גבינו יגיעו לפנסיות יפות,
בעוד אתה ,החקלאי הבודד ,תישאר עם
פנסיה על העץ!
ועד סוף חייך תצטרך בזיעת אפך ,לאכול
לחם ,לטפס על סולם על מנת להגיע ,תוך
כדי כאבי גב ,לפנסיה הדלה שמספק לך
מטע המנגו שלך.
ניכור וניגוד אינטרסים שורר בין החקלאי
לבין נציגיו .ניכור הנהנה מחסינות החוק,
אבל חוק אינו חזות הכל .אנשים שאין להם
אפשרות למלא את החוק ,ואין מי שייצג
אותם בממשל ,הופכים שולחנות ושורפים
חוקים שעבר עליהם הכלח.
עורו קומו! הכספים שאתם משלמים
להם הם של ילדיכם ונכדיכם.
על תתנו להם מנות דם מיותרות! זה בזר
בוז זמן וכסף!
שמעון כורה – מושב אלמגור

מבצע

תכיר ,העובד הכי
טוב שיהיה לך

רינג'ר דיזל של פולריס,
טרקטור המשא דיזל הנמכר ביותר בישראל
בשל היותו חזק ,אמין וחסכוני
עכשיו במבצע חסר תקדים לחודש בלבד:
•  ₪ 63,560ב 24-תשלומים (אשראי בלבד) ללא ריבית !
•  24חודשי אחריות ללא הגבלת ק"מ !

RANGER DIESEL

*לא כולל מע"מ .ניתן לשלם בכרטיס אשראי  -כפוף לבדיקת  .E.R.Nהתמונה להמחשה בלבד ,טרקטור המשא הכי נמכר בישראל לפי דו"ח תוצרים  .2013המבצע עד התאריך .15.4.2014

*

חייגו עכשיו  2717והזמינו נסיעת מבחן
מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן  16תל-אביב |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-
לפרטים נוספים :עומרי ,מנהל אזור צפון | 057-5370079 :אלון ,מנהל אזור דרום057-7244860 :

דוגי ישראלי משיב לרמי כהן
בגיליון האחרון מפברוא ר  2014פ�ר
סמתם ראיון נרחב עם מר רמי כהן,
מנכ"ל משרד החקלאות .כחקלאי מזה
 300שנה ,וכנציג עמותת מאבק הח�ק
לאים ,בה שותפים כ 3,000-חקלאים
ו 47-קיבוצים ,אני רואה חובה לעצמי
להגיב על דבריו ,שחלקם מתייחס ישיר
רות אליי ולרבים אחרים הנאבקים נגד
היטלי מועצת הצמחים ופערי התיווך.
דבריו של מר כהן מלאים בקלישר
אות ריקות ,המעידות יותר מכל על
זחיחות ועל ניתוק מהשטח .למעשה,
נראה שמר כהן שכח שהוא משרת
ציבור .בתחילת הראיון הוא מבהיר כי
לא מעניין אותו כלל מה יגידו החקלר
אים ,אמירה המסגירה גישה מזלזלת
ופטרונית ,המבוססת על ההנחה כי
ציבור החקלאים הינו מטומטם .בהינתן
גישה שכזו ,אין זה מפתיע כי מר כהן
בחר למצב את עצמו לאחרונה כמשר
רתם של כוחות ההון וכמשת"פ של
עסקני החקלאות.
אסביר במה דברים אמורים .אין זה
סוד שבישראל קיימת שכבה של עסר
קני חקלאות ,אשר הקשר בינה ובין
חקלאות של ממש עובר בעיקר דרך
נטילת כספם של חקלאים .כדי לממן
את מועצת הצמחים ע ל  )!( 136עוב�ד
יה נדרשים חקלאי ישראל לשלם "היר
טלים" בשיעור של עד כ 20%-מהרווח
השנתי שלהם .זאת בזמן שהמועצה
אינה תורמת לחקלאי דבר ,ומהווה
בסיכומו של דבר עוד שיטה לחלוקת
ג'ובים למקורבים (כן ,לצערנו זה עד
כדי כך פשוט).
לאור מצב הרסני זה ,בשנים האחר
רונות מנהלים אלפי חקלאים מאבק
נגד ההיטלים ובעד הזכות להתפרנס
בכבוד .בחודש יולי האחרון נענינו לבר
קשתו של מר כהן להגיע לסדרה של
פגישות (שבה הוא "שרף את זמנו עליר
נו" ,כלשונו)  ,זאת מתוך כוונה לנסות
ולמצוא הסדר הוגן ,ולמרות שחשדנו
שאולי מדובר בסך הכל ב"ספין" .לבקר
שתו של מר כהן ,ניסחנו הצעת פשרה
שכללה תוכנית למועצה חדשה ,אחת
כזו שהחקלאים יוכלו לחיות איתה .הצר
עתנו המפורטת (שאותה נשמח להער

10

מארס 2014

ביר לכל המעוניין) כללה צמצום נרחב
של המועצה ,ביטול ההיטלים והפיכר
תם לאגרה שנתית בס ך  , ₪ 750וחל�ו
קת נטל צודקת בין חקלאים ומשווקים
כנהוג בכל העולם ,וכן הקמת מנגנון
שיאפשר פיקוח ממשי על המחירים
והורדה של פערי התיווך.
חשוב להדגיש כי לא המצאנו את הגר
לגל .תהליך של צמצום או ביטול מוער
צות מתרחש בכל רחבי העולם :באיחוד
האירופי המועצות בוטלו ואילו החקלר
אים מקבלים תמיכה שנתית של 51
מיליארד יורו .בארצות הברית מספר
המועצות מצטמצם משנה לשנה,
בזמן שהחקלאים לא משלמים היטלים
ומקבלים תמיכה של כ 100-מיליארד
דולר לשנה .ישראל היא המדינה המער
רבית היחידה שבה גוף מיושן ומסואב
כמועצת הצמחים מוסיף להתקיים.
יתר על כן ,דומה כי בארץ המשווקים
ורשתות השיווק מתאמים את המחיר
רים הן ביחס לחקלאים והן ביחס לצרר
כנים ,מה שמאפשר לרשתות לגבות,
לדוגמה 12 ,ש"ח בעבור קילו פלפל,
שעליו קיבל החקלאי  3ש"ח בלבד.
לאחר מספר מפגשים התחוור לנו
כי למר כהן אין כוונה אמיתית לערוך
את השינויים שיובילו לייעול המערר
כת ולהקלה על החקלאים והצרכנים.
תחת זאת ,הוא בחר לדבוק באותה
פוליטיקה ישנה ומסואבת ,אותה הוא
מנסה לעטוף בראיון עמו בדיבורים
גבוהים ומלומדים.
מר כהן מתייחס בלגלוג לתוכנית
האופרטיבית שהגשנו לו ,ובפרט לדריר
שותינו להסיר את עול ההיטלים .הוא
רואה בנו נאיביים שרוצים "שרמי לוי
ישלם" .במילים אחרות ,מנכ"ל משרד
החקלאות (שלדבריו אין לו "אג'נדה")
סבור כנראה שזה הגיוני להעמיס על
החקלאים שיעור היטלים שערורייר
תי ,בה בעת שפוטרים את המשווקים
הגדולים מכל תשלום .יתרה מזאת,
מר כהן אולי "שכח" ,אבל סעיף  36א'
לחוק מועצת הצמחים קובע במפורש
כי ניתן לגבות היטלים גם מהמשווקים.
העובדה שמנכ"ל משרד החקלאות
בוחר לקיים את לשון החוק רק ביחס

לחקלאים היא ,בלשון המעטה ,תמור
הה.
לבסוף ,טענתו של מר כהן ,כי אנו
הפרנו הסכם עם המועצה היא מגור
חכת ודמגוגית ,משום שלא היה כל
הסכם שכזה .למעשה ,בתקופה האר
חרונה נראה שהמועצה היא זו שהחר
ליטה "להיכנס" בחקלאים ,ובכל הכוח.
לאחר שחקלאים רבים קיבלו התראות
לפני עיקול מההוצאה לפועל ,הם הגיר
שו התנגדויות וההוצאות לפועל בוטלו.
אלא שלאחר מכן ,הפכנו עדים לדפוס
התנהגות פלילי :רבים מאיתנו קיבלו
עיקולים על רכבים וחשבונות בנק
מבלי שהתריעו בפניהם על כך ,כמתחר
ייב בחוק .זאת ועוד ,בתיקי ההוצאה
לפועל התגלו זיופי חתימות ותצהירים
שיקרים של מסירות פיקטיביות .מספר
חקלאים כבר הגישו תלונות במשטרה,
אשר פתחה בחקירה .מעל במה זו אני
קורא לכלל החקלאים שלא להיכנע
להתנהלות פלילית ובריונית מעין זו,
להודיע למטה המאבק על מנת לקבל
הגנה משפטית ,וללכת למשטרה בכדי
להתלונן על פורעי החוק.

דוגי ישראלי – עמותת מאבק החקו
לאים

סיכום פעילות משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
מרס  – 2013מרס 2014
רמי כהן ,מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל
למען פיתוח חקלאות ישראל וביסוס
ההתיישבות ברוח ערכי הציונות .המשר
רד פועל לשמירה על אדמות המדינה
ומשאביה ולהבטחת אספקת מזון טרי
ואיכותי לתושבי מדינת ישראל.
בשנה האחרונה המשרד הוסיף לער
בודתו השוטפת מספר פרויקטים מרר
כזיים ובעלי חשיבות למגזר החקלאי
ולציבור כולו ,בהם נמנים:
מינוף המו"פ החקלא י  -מדינת יש�ר
אל מצויה בחוד החנית בעולם מבחינת
טכנולגיות חקלאיות ,אשר התפתחו
מתוך הבנה רבת שנים כי המפתח
להצלחת החקלאות הישראלית הוא
במחקר וידע מתקדמים .בשנים האר
חרונות הולכים ומחריפים האתגרים
הגלובליים הכרוכים באספקת מזון.
מתוך הבנה כי למדינת ישראל יכולת
השפעה על פיתוח פתרונות לאתגרים
אלו וזיהוי הפוטנציאל הכלכלי והמדיר
ני-תדמיתי הרב ,המשרד פועל באמצר
עות תכניות מגוונות כגון ,יישום "תוכנית
קנדל" למינוף המו"פ החקלאי ,אשר
תביא לשדרוג תשתיות המחקר והפיר
תוח של טכנולוגיה חקלאית בישראל
והתאמתן להתמודדות עם אתגרי הקר
יימות העולמיים ,סיוע במינוף הון פרטי
למו"פ חקלאי ע"י הקמת קרן הון סיכון
בתחומי החקלאות .בשנת  2014תחל
הקמתו של פארק """ Agrotechלש�י
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לוב תעשייה ,מחקר וחקלאות .כמו כן,
יתווספו  15מלש"ח לתמיכה בחוקרים
במו"פ יישומי.
בריאות הציברור  -בשל חשיבות הנ�ו
שא והשפעתו הרבה על חיי היום יום
של כלל אזרחי מדינת ישראל ,המשר
רד קידם השנה מספר תהליכים ,כגון:
שדרוג ענף ההטלה והתאמתו לדרישות
הווטריניות ולשיפור רווחת המטילות.
המשרד העביר בקריאה ראשונה ובר
וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של
הכנסת את חוק הפיקוח על מזון לבער
לי חיים ,כך שהמזון שמגיע אל הציר
בור יהיה הבריא והאיכותי ביותר .בשנת
 2014תחל התכנית להדברת מחלת
הברוצלוזיס התוקפת בעלי חיים ובני
אדם כאחד.כמו כן ,יותקנו תקנות לפי
חוק הפיקוח על הצמח ומוצריו ,יקודמו
תקנות לסימון ביצים בענף הלול ויחור
קק חוק הדבש.
טיפול באמצעי הייצור  -בכדי לקיים
חקלאות יציבה יש לפעול למען פיתוח
חקלאות בעלת כדאיות כלכלית שתדע
להתמודד בזירה הכלכלית שהופכת
יותר ויותר לגלובלית ותחרותית ,בשנה
החולפת הגדלנו את מצאי הקרקע,
ע"י פיתוח והרחבת ישובים באמצעות
ניהול ועדת פרוגרמות להגדלת משבר
צת הקרקע ,שיפרנו את זמינות המים
השפירים ע"י הגדלת המכסה בכ-

 - 30%כ 1.8 -מליארד מ"ק תוך מתן
אפשרות לתכנון שלוש שנתי בתעריף
אחיד ,הכשרנו יותר עובדים מקצועיים
בחקלאות ,ע"י קיבוע של כמות עובדים
על  25,000עובדים ,הנחוצים כבסיס
קריטי לקיום החקלאות .בנוסף ,המשר
רד חיזק ותיגבר את מערך ההדרכה
לחקלאים בתקציבים ובכ"א.
בשנ ת  2014המשרד יבנה מנגנון יע�ו
די למתן אשראי זמין לחקלאים.
טיפול ביוקר המחיה  -המשרד נרתם
לטיפול בנושא זה ע"י בחינת שרשרת
הערך מן החקלאי לצרכן .המשרד
פועל לצמצום פערי התיווך ,שיפור
התחרותיות ואיכות השינוע בין היתר
על ידי יציאה לתהליך מכרז  botלשוק
סיטוני חדש ,הרחבת המידע לציבור
ובדיקת עלויות בכל שרשרת המוצרים
המפוקחים ,בדגש על ענף החלב תוך
החזרה לפיקוח של שני מוצרים נוסר
פים.
חיזוק ההתיישבות  -חזון משרד
החקלאות ופיתוח הכפר פותח בערך
של חיזוק ההתיישבות אשר היוותה
בסיס להקמת המדינה תוך מתן דגש
מיוחד לאזורי הפריפריה בהם מרכיב
החקלאות דומיננטי ביותר .על מנת
לקדם יעד זה פועל המשרד הן במסר
גרת חוק עידוד השקעות הון ,הן בהקר
צאת גורמי ייצור והן בשיקום תשתיות
>>>

ביישובים כפריים .השנה המשרד טיפל
ב 17 -ישובים נוספים ,אשר נכללו
בתוכנית שיקום התשתיות בה הושקר
ע ו  40מלש"ח .המשרד הפעיל תו�כ
נית לאומית לפיתוח הכפר ,המעודדת
את פיתוח ההתיישבות ,מספקת כלים
לצמיחה דמוגרפית ולהסרת חסמים
לפיתוח כלכלי וקהילתי .בתוכנית זו
עוד פעל
הושקעו  14מלש"ח.
המשרד לגיוון והרחבת תחומי העיסוק
וחיזוק המשק המשפחתי ,כגון ,שימור
שים נלווים לגידול בעלי חיים ,כדוגמת
גידול בעלי חיים למטרות טיפוליות
רפואיות ,לימודיות וחינוכיות ,למטרות
ספורט כגון מרוצים ,רכיבת אומנותית
ועוד ,עיבוד תוצרת חקלאית ,מבנים
ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד
תוצרת חקלאית  -יקב ,בית בד ,מחלר
בה ,מגבנה ,שמנים ארומטיים ועוד.
פיתוח פעילות בחקלאות התיירור
תית  -מדובר בפעילות חקלאית לכל
דבר אשר נלווה אליה היצע תיירותי,
כדוגמת גידול פירות אקזוטיים ,שיר
תוף המבקרים בקטיף פרי או פרחים,
צפייה בהליכי עיבוד התוצרת החקר

לאית ,לימוד והתנסות בגידול בעלי
חיים כגון ציפורים ,תנינים ,דגי נוי וצאן.
בכל הפעילויות הללו תותר גם מכירת
תוצרת המקום ,מן היצרן לצרכן .גיוון
התעסוקה במרחב הכפרי יתרום לחיר
זוק המשק המשפחתי והישובים החקר
לאיים ,תוך שמירה על האופי החקלאי
והכפרי שלהם.
בשנ ת  2014מתוכננת הענקת תמ�י
כות למרעה בשטחים פתוחים ,בעיקר
באזור הצפון ,מתוכננת קליטה של
 250משפחות חדשות ברמת הגולן
והרחבת פרוגראמות ליישובים קיימים
ברחבי הארץ.
חינוך לחקלאות  -בשנה החולפת
זיהינו את הנושא כבעל חשיבות מבחיר
נה ערכית ,על מנת להביא את הדור
הצעיר לעסוק בתחום החקלאות ולהר
תיישב באזורים החקלאים .בשנת 2014
יעסוק המשרד בפיתוח תחום החינוך
לחקלאות על ידי הכנת תכנית לאור
מית לטיפול בנושא .התוכנית תסייע
בהטמעת נושא החקלאות במוסדות
החינוך השונים בטווח רחב של גילאים,

במגוון אוכלוסיות ,חקלאיות ועירוניות
ובקשת רחבה של פעולות כגון הקצאת
מכסות ייצור לבתי הספר החקלאיים,
שיתוף פעולה עם משרד החינוך להכר
נסת נושא החקלאות לבתי ספר טכר
נולוגיים ,עבודה עם כפרי נוער ,שתוף
פעולה עם המו"פים האזוריים כמוקד
לפעילות בתי ספר וחינוך לחקלאות
העתיד ,תכנית להעסקת סטודנטים
בחקלאות בחופשת הקיץ ועוד.
התוכנית להעצמת הסדרת המגזר
הבדואי בנגב  -בשנת  ,2014הופקד
הנושא תחת סמכות משרד החקלאות
ופיתוח הכפר .בעקבות זאת מגבש
המשרד השנה תוכנית אסטרטגית
ותוכנית פעולה לטיפול בנושא ומתר
ארגן לשילוב המוסדות שעברו תחת
אחריותו .כבר בשנה החולפת פעל
המשרד להקמת חווה מדברית אקור
לוגית בנגב בוואדי עתיר ,לשם לימוד
והדרכה של גידול צאן בשיטות מודרר
ניות .כמו כן ,פעל המשרד להוצאה של
העדרים מהיישובים במגזר המיעוטים
בכלל.
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ניתוח ארוך טווח של מצב
ההמלחה בחקלאות ישראל
ערן רוה ( ,)eran@agri.gov.ilמוטי פרס ,יסמין לוזון ,ברוך לוזון ,משה אהרון ,סאלם אבו-חזאעל,
ואפרת נויהאוס – מרכז מחקר גילת ,מכון וולקני
מחקרים ארוכי טווח מאפשרים לנו
לנטר תנודות ושינויים החלים במערכות
על ציר זמן של שנים .שינויים אלו יכור
לים לנבוע מתנודות באקלים ,אגרוטכר
ניקה ,או איכויות מי ההשקיה .כנס הנגב
האחרון שנערך בתחילת מרץ התמקד
במחקרים ארוכי טווח באגרואקולוגיה
בנגב ,בדגש על גידולי שדה ושטחים
פתוחים .העבודה הנוכחית מסכר
מת הסתכלות רחבת היקף על מצב
ההמלחה בחקלאות ישראל בעשרים
השנה האחרונות כפי שבאה לידי ביטוי
ברמת הנתרון של הקרקע ,רמת הכר
לורידים והנתרן שבעצים ,ורמת הנתרן
במכלול הפירות והירקות המשווקים
על ידי חקלאי ישראל .העבודה הוצגה
במקור בפני מגדלי ההדרים של ארצנו
אך לממצאים השלכות על כולנו.
רקע כללי
צבירה עודפת של מלחים יכולה
להוביל להרס מבנה הקרקע ,לפגיעה
בפוריות הצמחים ולשינויים בהרכב
התזונתי של התוצרת החקלאית .בכל
הקשור למבנה הקרקע ,המדד אחריו
אנו עוקבים הינו "מנת ספיחת הנתרן"
SAR (Sodium adsorption ratio
; היחס בין ריכוז יוני הנתרן לשורש
הריבועי של ריכוז יוני הסידן והמגניון
שבקרקע).

כאשר ערכי  ה  SARשל הקרקע נ�מ
צאים במגמת עליה תוך שערכי ההולר
כה החשמלית נשמרים קבועים ,ישנו
הרס של מבנה תלכידי הקרקע והקרר
קע נאטמת (איור .)1
כאשר בוחנים את השפעת המלחים
על הצמחים ,מדובר בשתי השפר
עות עיקריות .בשלב הראשון מדובר
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שיטות העבודה
בעבודה הנוכחית התמקדנו בניתוח
ובדיקה של שלושה משתנים :רמת
ההולכה החשמלית וה SAR -של
הקרקע ,רמת הנתרן וכלוריד בעלים
שנדגמו מעצי הדרים ובדיקת הנתר
רן בפירות וירקות ארצנו .ניתוח רמת
ההולכה החשמלית וה  SAR -של מ�י
צויי הקרקע (עיסה רוויה) התבסס על
דוגמאות הקרקע שנשלחו למעבדת
צמח במהלך שני העשורים האחרונים
(מאגר נתונים המשקף בין  212ל-
 1209אנליזות קרקע שנעשו כל שנה
במהלך השנים  1995ל.)2012 -
ניתוח רמת הכלוריד והנתרן בעלי
הדרים התבסס על אותן דוגמאות עלים
אותן שולחים מגדלי ההדרים כל שנה
לאנליזות במעבדות שירות שדה (דוגר
מת גילת ,חדרה ,נווה יער ,וצמח) .בדיר
קות הכלוריד והנתרן נעשות על חומר

בפגיעה ביכולתם של הצמחים לקלוט
מים מהקרקע (האפקט האוסמוטי),
כאשר בשלב השני נוסף אל האפקט
האוסמוטי גם אפקט הרעילות היונית
הנגרם מצבירה עודפת של נתרן וכר
לוריד בצמח .רגישותם של הצמחים
השונים אינה קבועה .ישנם הרגישים
יותר כדוגמת ההדרים ,וישנם הרר
גישים פחות כדוגמת התמרים ועצי
זית .בהדרים למשל ,כשריכוז הכלוריד
והנתרן בעלים עולים על  0.5%או-
 0.24%מחומר יבש בהתאמה ,העצים
חשופים לרעילות היונית (זאת בנוסף
לאפקט האוסמוטי שנמצא ברקע).
במצב שכזה ,קשה לעצים לקלוט מים
ודשן מהקרקע ,והדבר מלווה בפחיתה
ברמת היבולים (איור .)2
שינויים בהרכב התזונתי של הפירות
והירקות כתוצאה מחשיפת הגידולים
החקלאיים להמלחה מתייחס בעיקרו
לרמות הנתרן שבמזון .נכון
להיום ,בכל העולם ישנה איור  .1השפעת השינוי בערכי ההולכה החשמלית
חובה לפרסם על המזון של הקרקע (ציר ה  )X -וערכי ה SAR -של הק�ר
המעובד את רמות הנתרן קע על חדירות המים (מידת אטימותה) של הקרקע.
שבתוכו .בארה"ב חובה ניתן לראות שעלייה בערכי ה SAR -תוך שמירה על
לציין את רמות הנתרן גם ערכי הולכה חשמלית קבועים מוביל לאטימתה של
בפירות והירקות הטריים .הקרקע (מותאם מתוך )Hanson et al., 1999
נתון זה חשוב במיוחד
לאנשים הסובלים מבער
יות לחץ דם אשר נדרר
שים למזון דל נתרן .בארץ
חובת הפרסום הינה על
מוצרים מעובדים בלבד,
אך ייתכן שבעקבות יוזמת
חקיקה (החוק לפיקוח על
יצור הצמח ושיווקו הידוע
גם בשם "חוק הסטנדרר
טיים) בעתיד נאלץ גם
בארץ להציג נתונים לגבי
רמות הנתרן שבתוצרת
הטריה.
>>>

חג שמח!

חפשו אותנו ב-

פתרונות הדישון של דשן גת

סרוק ואתה באתר דשן גת

התקשר כעת לקבלת הצעה מותאמת אישית או לתיאום פגישה עם נציג החברה באזורך:
מרכז הזמנות ושירות לקוחות ,אזור צפון 04-6407640 :אזור דרום08-6811050 :

11216 03.14

סל מוצרים מגוון
נוזלי ומוצק

מערך לוגיסטי
זריז וקשוב

גמישות ייצורית
מירבית תפורה
לפי מידה

הדרכה וייעוץ
אגרונומי צמוד

יבש (עלים שנשטפו ויובשו בשבעים
מעלות) .המדידה עצמה נעשית בהתר
אם למקובל ,על בסיס טיטרציה עם
יוני כסף או פוטומטר להבה בהתאמה.
בניתוח עצמו לא הפרדנו בין אזורי הגיר
דול השונים ,הזנים השונים או הכנות,
כאשר בכל שנה נבדקו לכלוריד ונתרן
בין  110ל 985 -פרדסים.
בדיקת רמת הנתרן בפירות והיר
רקות מחקלאות ישראל התבססו על
 650דוגמאות שנאספו על ידי ברוך
לוזון (סגן מנהל מחוז דרום\משרד
החקלאות) מהמגדלים ומהשווקים
השונים ברחבי הארץ .החלק הנאר
כל של הפרות והירקות עבר הקפאה
לצורך הרס הרקמות ,טחינה בטור
חן רקמות עם מים מזוקקים ,סרכוז
במהירות של  RPM 10000למשך
 10דקות וסינון .לאחר הסינון נקראה
רמת הנתרן שבמיצוי בעזרת פוטומר
טר להבה .בניגוד לעלים התוצאות חור
שבו ליחידת חומר טרי (החומר הנאר
כל) .הצגת הנתונים הינה של הערך
הנמדד ביחס לערך הסטנדרטי של
אותו ירק\פרי כפי שמופיע בנתוני ה-
FDA - http://www.fda.gov/food/
ingredientspackaginglabeling/
labelingnutrition/ucm063367.htm
תוצאות
רמת ה  SAR -של הקרקע :ניתוח
נתוני הקרקע בעשרים שנה האחרונות
(איור  )3מראה כי ישנה מגמת עליה
בנתוני ה .SARאם בשנת  1995הערך
הממוצע נע סביב  SARשל  ,6בשנת
 20122הערך נע סביב  .9.5מאחר ו�ב
שנים הללו נתוני ההולכה החשמלית
נשארו יציבים (נעו סביב הערך של
 5.5ד"ס למטר; נתונים אינם מובאים),
הדבר מצביע על תחילת מגמה של
הרס מבנה תלכידי הקרקע ואטימתה.
חשוב לציין שהמגמה מייצגת ממוצע
של כל הדוגמאות שנשלחו לבדיקה,
ובפועל ידוע כי הנטייה של החקלאים
לשלוח דוגמאות מאזורים בעיתיים או
כאלו שאין להם לגביהם כל מידע .כלור
מר יתכן וישנן חלקות רבות שלא נדגמו
בהן המצב טוב מזה שתואר.
רמת הנתרן וכלוריד בעלים שנדגו
מו מעצי הדרים :על מנת לבחון את
השינויים שחלו בצמחים ,ניתחנו את
רמת הכלוריד והנתרן שנמדדו בעלי
ההדרים .חשוב לציין שברוב הספרות
המדעית ,כאשר מדברים על חשיפת
עצי הדר לעקת מלח ,מתייחסים לרעיר
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איו ר  .2הקשר בין רמת הכלורידים בעלי הדרים וה�י
בול .החץ האדום מסמן את הערך של הכלורידים בעלים
שמעליו מתחילה פחיתה ביבולים(מותאם מתוך(Raveh,
2012

לות היונית הנגרמת
מצבירה עודפת של
יוני הכלוריד (Raveh
 .)2005, 2012ניתן
לראות כי במהלך
עשרים השנה האחר
רונות חלה עליה של
 200-250%בריכוז
הכלורידים והנתרן
שנמדדו בפרדסי ישר
ראל (איור  ,4ואיור ,5
בהתאמה) .גם נתוני
הכלוריד וגם נתור
ני הנתרן בפרדסים
הגיעו לערך המוגדר
כרעיל (.)Eran 2012
עצם ההגעה לרעיר
לות של נתרן בפרדר
סים היתה מבחינתנו
מפתיעה ,ומצביעה
עד כמה חמור המצב .איו ר  .3העלייה בערכי ה SAR -של הקרקע כפי שנ�מ
מניסיוננו אנו יודעים דד בין השנים  1995ל .2012 -הנתונים באדיבות נורית בן
שגם השקיה במהר הגיא,מעבדת צמח .כל נקודה מייצגת ממוצע של 212-
לך עונה שלמה של  1209דוגמאות קרקע שנשלחו לאנליזה למעבדת צמח
עצים בוגרים מפר באותה שנה
רדס מסחרי במים
מליחים (לדוגמא EC
של  2.6ד"ס למטר,
 8000מ"ג כלור לל�י
טר; ראה ניסוי המר
ליחות שנעשה בחר
וות גילת) ,לא תבוא
לידי ביטוי בצבירה
מוגברת של כלוריר
דים בעלים במהלך
השנה הראשונה או
צבירה מוגברת של
נתרן בעלים במהר
לך ארבע השנים
הראשונות מתחילת
החשיפה ( .)Raveh 2012לפיכך ,ברור נו :בעקבות המגמות שמדדנו בקרקע
לכל שמדובר בנזק שנבנה בתהליך ובעצי ההדר שאלנו את עצמנו האם
ממושך (ציר זמן של שנים) ,וידרשו הדבר ייחודי לענף ההדרים או שמה
מספר שנים להחזרת העצים לנקודת מדובר בבעיה המקיפה את כלל חקר
הפתיחה (לנתוני  .)1993הנתונים הללו לאות ישראל ,ועד כמה באמת המצב
מסבירים בפעם הראשונה ,את תופעת חמור (מה רמת ההמלחה אליה הגר
התנוונותם של פרדסים עליה הצביעו ענו) .בעוד שעבור ענף ההדרים היה
לפני כשנה החקלאים .גם פה ,בדומה בידנו מאגר נתונים של בדיקות העלים
לנתוני הקרקע יש לזכור כי לרוב המגר מעשרים השנה האחרונות ,עבור כלל
דלים שולחים עלים לבדיקת נתרן וכר הפירות והירקות מישראל לא קיים
לוריד רק מהפרדסים הבעיתיים ,ולכן בנמצא מאגר שכזה .לפיכך ,במהלך
יש להתמקד במגמה בלבד ולא בהכר  20122ביצענו דיגום מקיף ככול הא�פ
שר של פירות וירקות מרחבי הארץ
רח בערכים המוחלטים שנמצאו.
בדיקת הנתרן בפירות וירקות ארצו ומדדנו את רמות הנתרן שברקמה
>>>

פעם היה שומר שדות

היום יש ...

www.skylock.co.il
1-800-350-555

הנאכלת ,וערכנו השוואה בין הרמות
אותם מדדנו בארץ לסטנדרטים הקר
יימים בספרות (סטנדרטים של רשויות
ה .)FDA -נמצא כי במרבית הפירות
והירקות אותם אנו מגדלים בארץ רמות
הנתרן חורגות בעשרות ומאות אחוזים
ביחס לסטנדרטים של ה( FDA -איור
 .)6כפי שהיה צפוי מבדיקות העלים,
ההדרים מככבים בין אלו שחרגו במר
אות אחוזים ביחס לסטנדרטים של
ה .FDA -בין הדוגמאות שהתאפיינו
ברמות נתרן נמוכות ניתן למצוא את
צמחי הפלפל והתאנים הידועים ביכור
לתם לדחיקת נתרן ,ואת צמחי החסה.
נתוני החסה אכן הפתיעו אותנו מאחר
שמדובר בצמח רגיש למלח .מברור
מהיר אותו ערכנו עם ברוך לוזון (שדגם
את הצמחים) ,התברר שמדובר בדוגר
מאות עלים אותן אסף מחקלאי המגר
דל במצעים מנותק (ולא בקרקע) .ניר
תוח נוסף אותו ערכנו כלל השוואה של
מידת החריגה מנתוני הסטנדרט של
חד-שנתיים אל מול רב-שנתיים .כפי
שציפינו החריגה היתה גדולה יותר בצר
מחים הרב שנתיים ,מאחר שהמלחים
מצטברים בהם משנה לשנה.
דיון
מהנתונים שהוצגו עולה כי חקלאות
ישראל נמצאת במשבר עמוק של
המלחה .הדבר בא לידי ביטוי הן במגר
מת פגיעה בקרקע (ניתרון קרקעות),
הן במגמה של צבירת מלחים לכדי
רמות של רעילות בעצים עצמם ,והן
ברמות גבוהות של נתרן בתוצרת החקר
לאית .ייתכן והדבר הינו תוצר של רצף
שנות בצורת ,עליית מחירי המים ,קיומן
של מכסות מים ,המעבר להשקיה במי
קולחים ,או המעבר להשקיה בטכנור
לוגיות המקשות על שטיפת הקרקע.
מהנתונים שנאספו לא ניתן להצביע
על אותו הגורם או הגורמים שהובילו
לדבר .יחד עם זאת ברור שאם היה
מתבצע ניטור של הקרקע והצמחים
במהלך עונת ההשקיה ,היה ניתן לער
לות על הבעיה מבעוד מועד ,טרם הגר
עתנו לנקודה בה אנו נמצאים כיום.
מהאספקט הבריאותי ,למרות שערכי
הנתרן במוצרי החקלאות מישראל גבור
הים בעשרות עד מאות אחוזים מעל
לסטנדרטים האמריקאים ,עדין הם
נמצאים בטווח המוגדר כמזון דל נתרן.
היחידים שהוטרדו מהנושא בארץ
הינם יצרני המיץ הטרי החייבים לדווח
על גבי אריזות המוצרים שלהם את ריר

18

מארס 2014

איור  .4השתנות ריכוז הכלורידים בפרדסי ישראל במהלך
השנים  .1993-2011כל נקודה מייצגת ממוצע של 110
עד 985 -פרדסים שנדגמו באותה שנה ונשלחו לבדיקה
במעבדות שירות שדה

כוזי הנתרן בתוצרת,
ואכן הם היו המגזר
הראשון שעלה על
הבעיה (נושא שעלה
בשיחות פרטיות עם
נציגי המפעלים) .נכון
שהמתחרים יכולים
לנגח אותנו בשוקי
היצוא ,אבל די בטוח
שגם אצלם ישנה
עליה ברמת הנתרן
במוצרים .ידוע לכל
כי נושא המליחות
מאפיין גם את גידול
ההדרים בקליפורניה,
פלורידה ,פרו וספרד.
זה שעדיין לא ערכו
שם בדיקות מעודכר
נות לתוצרת החקלר
אית  -לא מצביע על
ר
כך שהם אינם חור
איור  .5השתנות ריכוז הנתרן בפרדסי ישראל במהלך
מהסטנדרטים
גים
השנים  .1993-2011כל נקודה מייצגת ממוצע של 110
.FDA
ה-
של
עד 985 -פרדסים שנדגמו באותה שנה ונשלחו לבדיקה
השאלה
נשאלת
במעבדות שירות שדה
מה יהיה בעתיד
והאם ניתן לשפר
את המצב? נכון
להיום נראה כי ניתן
לטפל בבעיה על
ידי משטרי השקיה
נכונים ומנות השקיה
מספקות (תלוי גיר
דול ,קרקע ,ואיכות
מים) .הדבר חייב
להיות מלווה במר
עקב רציף אחר מצב
המלחים בקרקע
ובצמחים .לצורך כך
יש להעזר במעבדות
שרות שדה ואנשי
יעלו למרות שכמות המלחים המומר
ההדרכה של משרד
החקלאות .במטעים ,בהם המלח סים שבהם תרד .יחד עם זאת לא
הצטבר בגזע ובענפים ,תהליך שטיר ברור כיצד הדבר ישפיע על הקרקע
פת המלחים מהעצים יימשך על פני ומה יהיה ציר הזמן שיידרש להתייצבות
המערכת מחדש .כמו כן לא ברור מה
מספר שנים ולא יהיו קיצורי דרך.
ומה לגבי העתיד הרחוק יותר? נראה תהיה ההשלכה הכלכלית של שינויים
שלפחות מהאספקט של איכות המים אלו ,ומי יכסה את הנזקים הכלכליים
המצב ישתפר .המעבר לשימוש במים במידה וייגרמו .כבר היום ידוע כי המים
מותפלים יוביל לכך שמי הרקע שיגיר המותפלים אינם מכילים את כלל
עו למתקני הטהור (כדוגמת השפד"ן יסודות ההזנה שהכילו המים שהופר
ואחרים) יכילו רמות נמוכות יותר של נו בעבר לטובת החקלאים (כדוגמת
נתרן וכלור ,והדבר יפחית את הבעיה המגניון והסידן) .שאלות אלו ואחרות
של ההמלחה .ישנו גם צפי כי ערכי ה -יצטרכו להיבדק לעומק על ידי מערך
 SARשל המים המופנים לחקלאות המחקר וההדרכה.
>>>

איור  .6ריכוז הנתרן בפירות וירקות מישראל ביחס לסטנדרטים של רשויות ה-
 .FDAהערכים הינם ממוצע וסטיית תקן של  5-45דוגמאות .הקו האדום מציין
ערך של  ,100%כלומר מצב בו הערכים שנמדדו בארץ היו בדומה לסטנדרטים
של ה FDA

כל שנותר הוא להדגיש למגדלים כי
חוסר מעקב אחר מצב הקרקע והצמר
חים במהלך תקופת הגידול שקול לאי
הליכה תקופתית לרופא ,ולפעמים אי
זיהוי הבעיה מבעוד מועד יכול להוביל
לכדי נזקים בלתי הפיכים.
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חמץ ומצה
מצוות חג הפסח

				
שמעון וילנאי
חג הפסח הוא חג האביב .האביב הוא
החג הראשון בשנה וזה גם שמה של
השעורה הירוקה המבשילה ראשונה,
שאבותינו אכלו אותה קלויה" .מחג
הפסח כל היבולים הבאים הם פרי
הגשמים שירדו על ארצנו .כמו שבטר
חנו בקב"ה בחציית ים סוף ,כך נבטח
בו שעונות הגידול הבאות יהיו שלמות,
מושלמות ומפרנסות"  -דברים שאומר
לנו ערב חג הפסח תשע"ד ד"ר יהושע
(ג'וש) קליין ,היועץ והסמכות הבכירה
ביותר במינהל המחקר החקלאי לקיום
מצוות התלויות בארץ ,במשק חקלאי
עכשווי.
ד"ר קליין קובע כי "מה שמאפיין את
חג הפסח הוא שאין שימוש בקמחים
מחמשת מיני הדגן :חיטה ,שעורה,
שיפון ,כוסמת ושיבולת שועל .כל אלה
עשויים להיות חמץ .ההגדרה הקלר
אסית של חמץ היא אם מים באים
במגע עם זרעים מחמשת מיני הדגן
(18ח"י)דקות מזמן האפייה .פרק הזמן
הזה מסמן את תחילת התפיחה של
הקמח ואז  -הוא חמץ".
"קמח יבש משעת הקציר אינו חמץ.
אלא רק אם יבוא במגע עם מים .כל
מה שיבש ונשאר יבש אינו חמץ .ולכן
ויסקי ובירה הם חמץ בחג הפסח".
גם את הפרות לחלב מכשירים זמן רב
לפני חג הפסח על ידי הגשת מזון שאין
חשש שהוא חמץ " .שנים קיבלו הפרות
תירס כתחמיץ כחודש לפני חג הפסח
כדי שתתרגלנה למזון אחר .ואולם מסר
תבר שלאורך שנים הפרות אינן מאור
שרות משינוי התפריט הקבוע שלהן.
ניכרת אצלן ירידה בכמויות החלב .הכל
מפני שהן התרגלו לחיטה".
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השגחה צמודה בעת הקציר

ד"ר יהושע קליין מגלה כי בשנים
האחרונות ניכרת מגמה של ייצור תחר
מיץ חיטה כשר לפסח" .הרעיון פשוט.
הביצוע קשה .קוצרים חיטה לפני שהר
גרעינים מהווים מקור לחמץ .בגמרא
נאמר שזרע דגן שלא הגיע לשליש גור
דלו אינו נחשב כמקור לחמץ .הוא לא
ינבוט ולא יהיה חשש חמץ .ניתן לקצור
אותו די מוקדם והחקלאים מקבלים,
כמעין פיצוי ,יותר כסף ליחידה .אם היו
מחכים עם הקציר  -היבול היה הרבה
יותר גדול .כל יום נוסף בשדה חיטה
היה מוסיף קילו חיטה ליום".
מסתבר שמי שאמון בחקלאות ישר
ראל על קיום מצוות התלויות בארץ
פיתח שיטה ולפיה ניתן לבדוק בשטח

של חיטה או שעורה נוכחות של חלבון
גלוטן(גלוטאין) שנותן גיבוי למשגיח
כשרות בעת שהוא נאלץ לפסול שטח
שהחקלאי חשב לתומו שיתאים לתחר
מיץ חיטה כשר לפסח" .השיטה קייר
מת אך טרם הופעלה" אומר לנו ד"ר
יהושע קליין ומוסיף" :בארץ יש 80
אלף דונם שנקצרים לתחמיץ חיטה
לפסח .צריכים לבדוק  50אחוזים ויותר
דונמים כדי להגיע לשטח הזה .בעונה
החל מט"ו בשבט ועד תחילת חודשניסן יש צוות משגיחים שעוברים את
הארץ ובודקים את החיטה .הם יודעים
שמתקופת שליפת האבקנים של החיר
טה ,הגרעינים מתחילים להתפתח ואז
נותרים חמישה עד עשרה ימים שניתן

>>>

"יש עליה במכירת עלי חסה ,או למר
רור או לחזרת .בחסה עלולים להיות
חרקים ומומלץ לשטוף.
ד"ר יהושע קליין מציין כי הוא מתווה
דרך לחקלאים באמצעות שיטות וכר
לים לשמור יותר על חג הפסח ,מהר
היבט ההלכתי.
ד"ר קליין ,חקלאות ומדינת ישרו
אל בפני שנת שמיטה שתחל בראש
השנה תשע"ה.
"שמיטה נועדה להעניק שנת מנוחה
לאדמה המעובדת לחקלאות .כל מה
שגדל בשנת שמיטה  -פרי או ירק ,יש
בו קדושת שביעית ועל החקלאי נאסר
להרוויח על הגידולים האלה חוץ מהור
צאות שהן למעשה עלויות הייצור".
לקצור את החיטה לפני שהזרע מגיע
לשלב שיכיל גלוטן ואז במגע עם מים
בבור התחמיץ הוא יהפוך לחמץ".
ד"ר קליין מציין כי השנה בגלל הבר
צורת חלק מהזרעים מתפתחים מהר
מאד ,אך הם מצומקים ויגיעו לשלב
החמץ מוקדם מדי .מה עושים? "מתבר
צע יבוא של תחמיץ מרומניה".
לדבריו ,גם במשק העופות מקפיר
דים שהמנה לא תכיל את חמשת מיני
הדגן.
ביקשתי מד"ר קליין הסבר למי שבחג
הפסח מעדיף לאכול קטניות.
יש להבדיל בין המושג ההלכתי והמור
שג הבוטני של קטניות .הזרעים דומים
בצורתם או בשימושם לחמשת מיני דגן.
"קהילת אשכנז וחלק מקהילות ספרד
אינם משתמשים בפסח בקטניות .יש
מנהגים שונים בנידון .חלק מיהדות
צפון אפריקה לא עושה שימוש באורז.
חלק כן .חלק לא יאכלו שעועית ירוקה,
חלק יגידו שאין חשש .יש שיגידו ששמן
סויה לא טוב ואז יעשו שימוש בקנולה
או באגוזים או בשמן דקלים ,אך דקלים
אינם בריאים במיוחד".
"מי שסובל מצליאק ורוצה לקיים
מצוות אכילת מצה יקנה מצות משבור
לת שועל שיש בהן פחות מהחלבון
שמעורר רגישות לחולי המחלה".
רואים גם סוג של לחמניה בפסח.
"נכון .כל שנה מציגים איזה פיתוח
של תפוחי אדמה עם קמח בטכנולוגיה
מתקדמת ויוצרים תחליפים לחמץ .יש
המסתייגים מזה כי זה לא יאה להירר
אות כאוכל לחמניות בפסח".
ועוד על סעודת ליל הסדר.
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לקראת קציר חיטים ושעורים

ד"ר יהושע("ג'וש") קליין בן  .58כמובן שומר מצוות .נולד בצפון
מדינת ניו-יורק .עלה לישראל בשנת .1986הדוקטורט שלו הוא
בתחום פיזיולוגיה של הצמח .נמנה עם בכירי החוקרים במכון
למדעי הצמח במחלקת משאבי טבע ,ביחידה שמטפלת בתחום
חקלאות על פי התורה .פעיל גם בענייני כלאיים של הזרע והרכר
בות של עצים ,ובגידול עצי אתרוג .פיתח שיטות לווסת את קטיף
האתרוג ואיחסון הפרי .עוד משהו :לגדל אתרוג עולה לחקלאי
 5שקלים .אחרי חג הסוכות  1000טונות לא שמישים .במהלך
חג הסוכות נמכרים בישראל כמיליון ו 300-אלף אתרוגים .אתרוג
מגדלים בעיקר ליד חדרה וליד רחובות

שת"פ ישראלי-פלשתיני
בענף שמן הזית
ב

לעדי

"יש לנו בשטחי הגדה מיליון דונם זיתים ו 11-מיליון עצי זית;  100אלף
משפחות פלשתיניות מבוססות מתפרנסות מעסקי שמן זית" דברי חאלד
חסן חוסיין יאסין אלדז'וניידי ,יועץ שר החקלאות הפלשתיני
שמעון וילנאי
"מגדלי זית אורגני ישראלים ופלסטיר
נים משתתפים בקורסים משותפים
כשלנגד עינינו קירוב לבבות לעתיד
טוב יותר" דברים שאומר בריאיון מיור
חד ל"יבול שיא" יועץ שר החקלאות
הפלסטיני  -חאלד חסן חוסיין יאסין
אלדז'וניידי .האיש תושב הכפר דז'ונד
ליד שכם התארח ביום עיון שערך
הארגון לחקלאות אורגנית בנושא זיו
תים אורגניים ב"בית העם" של קיבוץ
מצר .שר החקלאות הפלסטיני הוא
ואליד אסאף המתגורר בכפר ליד קלר
קיליה.
חאלד חוסיין יאסין בא משכם בצר
וותא עם פארס ג'אבי ,מנהל המרכז
הפלסטיני למחקר ועוד פעיל משכם.
השלושה ייחדו דברים לשיפור הרב
שחל בשטחי הגדה המערבית לשיווק
שמן זית אורגני איכותי" .התחום הזה
סבל לאורך תקופה ארוכה מירידה
חריגה במכירות שנבעה בעיקר משיר
ווק גדול של שמן זית מזויף שמקורו
במפעל בישראל" אומר לנו חאלד
אלדז'וניידי" .משרד החקלאות בישר
ראל ביצע חקירת שטח יסודית וגרם
לצמצום התופעה החמורה שפגעה
גם במגדלים האורגניים בישראל וגם
בשטחי הרשות הפלשתינית.
"אחרי שנחשף מקור הזיוף ונתפסו
החשודים במעשים ,התחום התאושש
ומחירי השמן האורגני זינקו לשמיים.
משישה שקלים לקילו ל 35-שקלים
לקילו .תבין ,אצלנו זה עסק פורח
שמתבסס על שמן זית איכותי ואחרי
שהציפו את השווקים בשמן מזויף ,אף
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אחד לא רצה לקנות".
חאלד אלדז'וניידי מגלה לנו כי במרחר
בי הגדה המערבית  100אלף משפחות
פלשתיניות המתפרנסות מעסקי שמן
זית ומדובר במשפחות מבוססות .אלה
הם מגדלים ,מוסקים ועובדים בתער
שיית השמן" .יש עונות שופעות שמן
ויש עונות שהכמויות נמוכות ובשנים
שיש יבולים נמוכים ,הפרנסה בבעיה.
זה עסק מכניס מאד .יש לנו בשטחי
הגדה מיליון דונם זיתים ו 11-מיליון
עצי זית".
חאלד שב לדבר על זיוף השמן הגדול
שהתגלה בישראל והשפיע על האזור
כולו" .סוחרים ישראליים מכרו בשטח
הגדה שמן מזויף בניסיון להתמודד
מול השמן שאנחנו מייצרים .הם הורידו
מחירים ותושבי הגדה התפתו לרכוש
שמן זול .זה לא היה שמן למאכל אדם.
זה היה שמן שמשתמשים בו בכנסייה.
שמן שיוצא מהגפת.מין שמן מרפא
ברמה נמוכה מאד וזה מה שמכרו לנו
הרבה זמן".
חאלד חסן חוסיין יאסין היה יושב
ראש מועצת הזיתים ברשות הפלר
סטינית עד שנת  2004ויש לו זיכרונות
נפלאים מעמיתו הישראלי אמין חסן
ז"ל" .היינו חברים טובים מאד .נפגשנו
לעיתים תכופות וניהלנו מפגשים רבים
משותפים לשתי מועצות הזית .הוא
חסר לי .נפטר כל כך צעיר .חבל".
בשנת  2008הקים חאלד בצוותא
עם אנשי מקצוע אחרים את PCARD
המרכז הפלסטיני למחקר שבא במקום
מועצת הזית הפלסטינית שהתפרקה.

"פארס ג'אבי הוא המנהל .אגרונום,
מומחה לגידול זיתים ואני סגן המנהל.
זה מרכז לקידום החקלאות ובין השאר
אנחנו מקיימים מפגשים רבים עם מגר
דלי שמן הזית בישראל .לאירוע בקיר
בוץ מצר הגעתי בשעת בוקר מוקדמת
משכם .לקח לי שעתיים לעבור מחר
סומים ולהגיע .אני מקווה שבעתיד לא
יהיו מחסומים וניפגש זה עם זה בדרך
קלה יותר".
חאלד מגלה כי הוא מקיים פרוייקטים
בתחום שמן הזית האורגני גם עם גופי
מחקר ופעילות בארצות הברית" .הכי
חשוב הוא לקיים פעילות משותפת עם
החקלאים הישראליים .תראה ,אין לנו
ברירה .אנחנו והישראלים נמשיך לחיות
זה לצד זה בתקווה לעתיד טוב יותר.
אסור לנו להשאיר את הילדים של שני
העמים באוויר ,ללא עתיד".
חאלד חסן חוסיין יאסין דובר עברית
רהוטה .הוא מגלה לנו כי למד עבר
רית בשנות לימודיו להנדסאות מכור
נות באוניברסיטת תל-אביב בשנים
".1980-1985כל בוקר יצאתי מהכפר
ב 05.30-בבוקר וחזרתי לכפר בחצות
הלילה .אחרי שסיימתי ללמוד עבדתי
כראש מחלקה טכנית במפעל "עסיס"
ברמת-גן ואני הייתי בין אלה שהעבירו
את המפעל לנתניה".
חאלד מתפרנס היום גם כסוחר מסר
חטות שמן" .זה יבוא מאיטליה ואני הזר
כיין והיבואן בשטחי הרשות הפלשתינית
ומשווק מסחטות לחקלאי הגדה".
חאלד נראה צעיר בהרבה מגילו הבר
יולוגי הוא בן  69אב לשמונה וסב ל25"-
>>>

יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל ,במגוון דגמים לכל מטרה  6,4,2ו8-
נוסעים ,כלי רכב מוגבהים ,4X4,אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים
ובאספקה מיידית!

מ-

החל
₪ 25,000

כולל מע"מ

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך  8מצברים  ,6V ,225 A/Hאמריקאים סה"כ  ,48Vטווח נסיעה  70קילומטר
 4מתח 48V
א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק
א בקר ראשי  400Aאמריקאי CURTIS
א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן ,איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית  +מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה  205/50עם חישוקי אלומיניום
א חגורת בטיחות לכל נוסע
א  2מראות צד  +מראה מרכזית
א כיסוי חורף (להגנה בפני גשמים ורוחות) – מקורי
א גגון  +ארגז משא (במידות שונות) – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית
א משרד הביטחון  /צה"ל
א רשות שדות התעופה
א חברת החשמל
א רפא"ל
א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים ,מושבים
א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

לפרטים נוספים בקרו באתר WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL
אולם תצוגה והדגמה :רח' החופר  34אזור תעשייה חולון 58858
טלפון 03-5599811 :פקס03-5584086 :
נייד :אבי שאול 050-6501448 -

דר עדי נעלי (מימין) ודר רועי בורוכוב

נכדים ואפילו יותר .תכתוב  25פלוס,
זה יהיה יותר מדויק".
מנהל ענף הזית במועצת הצמחים
ד"ר עדי נעלי מחזק את דברי האורח
משכם וקובע" :עבודה משותפת של
יחידת הפיצו"ח(פיקוח צומח וחי -
ש.ו ).במשרד החקלאות ושירות המזון
במשרד הבריאות הביאה לצמצום משר
מעותי בשיווק שמן זית מזויף בישראל
ובשטחי הגדה .ההיצע היה של שמן
זית אורגני שהיו לו תעודות ,אבל זה לא
היה שמן זית לבני אדם .זה היה שמן
למאור .השמן הזה יוצר במפעל "איבו"
באזור התעשייה קדמת גליל .בחקירה,
ואחרי תהליכי בדיקה ממושכים ,נמצא
שהשמנים אינם ראויים למאכל אדם"
אומר נעלי ומדגיש" :בלשכה המשפר
טית במשרד החקלאות שוקדים בימים
אלה על כתב אישום נגד בעלי המפר
על ,שסגר בינתיים את שעריו ובשוק
האורגני הורגשה אנחת רווחה .ניכרת
עליה בביקושים לשמן זית אורגני איר
כותי .המפעל בקדמת גליל הציג שמן
זית זול למאור ,והרשתות האורגניות
שהתפתו לרכוש שמנים זולים הקפיר
צו עשרות מונים את המחירים .מפעל
איבו היה קיים מספר שנים ובשנים אלו
סבל השוק האורגני מהיצף שגרם פגיר
עה אנושה בחקלאים אורגניים מפני
שלא היה כלל ביקוש לתוצרת שלהם".
דורון עקיבא ,מגדל שמן זית אורגני
מהישוב עזוז ,מתערב בשיחה ומציין
בפנינו כי נפגע קשה ממכירות המפר
על ,כי השמן הוצע למכירה בחצי
מחיר" .עכשיו גובר הביקוש לשמן זית
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אורגני איכותי .צריך להבין כ י  20אח�ו
זים מהחקלאות האורגנית בישראל -
זה שמן זית".
הדוברים מגלים לנו כי "ניצת הדובדבן"
הציגה את מותג הבית של מפעל "איבו"
ב 14-שקלים .סיטונאי אורגני מציע
קילוגרם ב 33-34-שקלים לקילו .את
מי יעדיפו? כמובן שאת מותג הבית של
רשת אורגנית ידועה ומוכרת שנפלה
קורבן למותג לא אמין".
מנהל ענף הזית במועצת הצמחים
מסכם" :זו דוגמא לעבודה משותפת
של ענף ,שמשפיעה על המגדל .בחקר
לאות צריך הרבה מזל וגם שכל .ולשכל
יש מסתבר עוצמות רבות".
ד"ר רועי בורוכוב ,מנכ"ל הארגון
לחקלאות אורגנית פתח את יום העיון
ולהלן תמצית דבריו:
הארגון לחקלאות אורגנית פועל לקיר
דום התחום האורגני בישראל על ידי:
 .1פיתוח ענף ידידותי לאדם ,לחי ו�ל
סביבה.
 .2פיתוח התעשייה האורגנית ביש�ר
אל.
 .3הגברת המודעות לתרבות האו�ר
גנית דרך חינוך.
כל זאת תוך שמירה על ארבעת עקר
רונות החקלאות האורגנית :סביבה,
בריאות ,הוגנות ואחריות.
ענף הזית הוא אחד מענפי המטעים

חאלד אלדז'וניידי

הגדולים של החקלאות האורגנית בישר
ראל .רוב הזיתים האורגנים בארץ נמר
צאים בכרמי שלחין ומעובדים בשיטות
מודרניות.
שמן הזית האורגני הישראלי מיוצר
באיכויות גבוהות ביותר ובשל שיטת
העיבוד האורגנית ניתן להצביע על
הבדלים משמעותיים בין שמן זית אורר
גני לכזה שאינו אורגני.
בשנים האחרונות מדינת ישראל
אפשרה ייבוא כמויות גדולות של שמן
זית מחו"ל ,לרוב באיכויות נמוכות במיור
חד ,פעולה שתוצאתה הייתה שחיקה
במחירי שמן הזית והורדת הרווחיות
לרמה שסיכנה את העוסקים בגידול
ובייצור.
רק מאמץ מתמשך והתמדה של
החקלאים היא שאפשרה את המשך
הייצור והגידול תחת תנאי שוק קשים
אלה.
שנת  2013-2014מתאפיינת בצריכה
של שמן הזית האורגני מהשוק המקור
מי שהינו שמן זית איכותי ביותר המוצע
לצרכנים במחירים הוגנים.
יש להמשיך ולשמור על ייצור מוצר
רי זית אורגניים ,מקומיים ,איכותיים
ובמחירים הוגנים ועל ידי כך להבטיח
את ההעדפה המתמשכת לתוצרת
המקומית הנושאת את הסמל המזהה
של "טוב השדה" ומצביעה על איכות
המוצר.
בימים אלה שוקדים על קביעת תו
תקן אורגני איכותי שיוטבע על כל
המוצרים האורגניים.
האגרונום אופיר יואל מחברת "אגן"
הציג בפני משתתפי יום העיון את
האויב הגדול ביותר לענף הזית :סס
הנמר .זחל שפוגע פגיעה קשה בזית
אבל גם בעצי רימון .הנזק הראשוני זה
עלה שהתייבש .כששוברים ענף צעיר
מקבלים זחל בראשית דרכו ,אח"כ
המחילות גדלות ,ענפי העץ חלולים
ומוחלשים .הזחל מתפתח לגודל של
מספר ס"מ ,מגיע לגזע ומפריש חומר
שהורס את העץ .הזחל הופך לפרפר
מנומר ומכאן מכנים אותו נמר .הנקבה
מגיעה עד ארבעה ס"מ והיא כבדה
בתנועותיה מהזכר שהוא קל ונייד
לעשרות מטרים במטע .הנקבה מטיר
לה עשרות רבות של ביצים בתהליך
שנמשך יממה .בקיעת הביצים מתבצר
עת בעשרה ימים .השימוש היעיל ביור
תר נגד סס הנמר הוא בהדברה ישירה
לתוך המחילה.

מרססי רז
טכנולוגיה חקלאית מתקדמת

חדש!

מרסס אוהד

חברת מרססי רז גאה לבשר על השקת המרסס החדש "אוהד"
בפיתוח בלעדי ובשיתוף שה"מ ומו"פ צפון .למרסס טכנולוגיה
חדשנית המבוססת על  4מוצאי אוויר המאפשרים
זרימת אוויר לעצים ממישורים שונים ,ובכך
מבטיחה כיסוי ריסוס מקסימלי לעצים
עד גובה  5.5מטר .בנוסף ,אפשרות
לכיוון גובה מוצאי הריסוס וזוויות
הריסוס ע"י מע' הידראולית
המתאימה את המרסס
לעבודה אפקטיבית
עם כל סוגי
הגידולים.
תוצאות הניסויים במו"פ צפון
חוות מתיתיהו קבעו :
• כיסוי אחיד ומלא לכל חתך העץ.
• חיסכון של כ 50%-בחומרי הדברה.

רח' ש .בן-דוד  10ראשל"צ ,ת.ד 2233 .מיקוד  ,7512102טל ,03-9643252 .פקס03-9643239 .
www.razsprayers.co.il • raz@razsprayers.com

ישיבת מועצת הכפרים
השיתופיים של תנועת
האיחוד החקלאי
אריה גצלר ,מוותיקי החקלאים" :אני נותן קרדיט לשר
החקלאות ולמנכ"ל ,לעומת זאת רשות מקרקעי ישראל
היא השופר של כל אויבי החקלאות ביחד"
			
שמעון וילנאי
ותיקי הכפר בישראל ,החברים בתנור
עת האיחוד החקלאי ,האזינו בקשב רב
לדברים שהשמיע היועץ המשפטי של
התנועה עורך הדין עופר נועם בסוגיית
עקרונות החוזה המוצע שאושר במור
עצת מקרקעי ישראל והשפעתם על
החוזה(ראה מאמר פרי עטו של מזכ"ל
התנועה עורך הדין דודו קוכמן).
עשרות חברי מועצת הכפרים השיר
תופיים שהתרכזו במרכז "יד טבנקין"
של התנועה הקיבוצית באפעל ,האזינו
בקשר רב לדבריו של אורח המפגש,
מנכ"ל משרד החקלאות רמי כהן .הוא
הציג את ה"אני מאמין" שלו ,ציטור
טים מדויקים לאלה שהשמיע בריאיון
המיוחד של מערכת "יבול שיא" בירחון
החודש שעבר" .אני והשר שמיר נטולי
פניות ונטולי לחצים .אנחנו לא עושים
חשבון לאף אחד .אנחנו לא צריכים לחר
זור למושב או לקיבוץ ואנחנו לא חייבים
לאיש"  -פתח המנכ"ל את דבריו והמר
שיך" :הגדרנו חזון למשרד החקלאות.
הממשלה החליטה בישיבתה בקיבוץ
דגניה בשנ ת  2010להפסיק את הה�ש
קעות בחקלאות .ראש המפלגה של
השר שמיר ,שר החוץ ליברמן משך 50
מיליון שקלים מההקצבה הממשלתית
למפלגה והם יועברו להשקעות בחקר
לאות".
מנכ"ל משרד החקלאות הצהיר כי
"אין בעיה של מים בארץ .בצורת אמנם
צפויה והיא מורגשת במספר מקומות
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בארץ אולם בזכות ההתפלה אין מחר
סור במים לחקלאות .בעמק יזרעאל
הוספנו תשעה מיליון מ"ק של מים
מושבים שעורבבו עם מים שפירים
והם יסייעו לחקלאי האזור .גם בתחום
המים השפירים לחקלאות אנחנו עוזר
רים לחקלאים .הגדלנו את המכסות
ב 30-אחוז ,הכל בתעריף א' פלוס 3
אגורות .כך חקלאי יוכל לתכנן שלוש
שנים קדימה".
ועוד מפיו של המנכ"ל רמי כהן" :נזר
רים הון לפעילות השוטפת .החקלאות
הישראלית צריכה להמשיך ולייצר עשר
רות שנים קדימה .בשנת  2050יהיה
משבר מזון בעולם וישראל תיתן מענה
לחלק מהבעיה הכלל-עולמית".
ועוד" :הוספנו  15מיליון שקלים
למו"פים האזוריים- .מ 30-מיליון ש�ק
לים ל 45-מיליון שקלים לשנה .
רמי כהן קבל על כך שהמשרד לא
ידע בעבר לשמור על תמלוגים והכנר
סה מפיתוחים" .בנושא הזה אנחנו לור
קים בחסר .בקופת קנט(הקרן לביטוח
נזקי טבע-ש.ו ).יש  700מיליון שקלים.
ניקח מהקופ ה  100מיליון והם יש�מ
שו כבטוחות לבנקים .החקלאים יוכלו
לקבל הלוואות ללא כל בעיות .נקים
קרן יוזמה ,נעשה שיתוף פעולה עם
התאחדות התעשיינים ונזרים הון לייצר
הכנסות מבחוץ .זה יקרה כבר בחודר
שים הקרובים".
רמי כהן הדגיש שהבעיה באה לכלל

ביטוי בכך שהמדינה אינה מכירה בחקר
לאות כערך עליון" .חקלאות זה התייר
שבות והתיישבות זה ביטחון .התדמית
של החקלאי שהיתה פעם אליטה -
מידרדרת .אנחנו שואפים לכך שנשר
כנע נוער שישתלב בעבודה חקלאית
ושחקלאות תהיה מופנמת בכל חלקי
המדינה .נעשה מאמץ רב-מערכתי
של משרדי ממשלה :רוה"מ ,ביטחון,
אוצר ,כלכלה ,חקלאות ,ונגיע למצב
שלפחות  25מדינות ביבשת אפריקה
ייהנו מאנשי מקצוע ישראלים שישדר
רגו להם את החקלאות ואז המדינות
האלה יצביעו בעדנו באו"ם".
כהן גילה כי בתי ספר ועמותות לחקר
לאות יוזמים פעילויות בעלות ערך
מוסף" .נשלב ידיים עם משרד החיר
נוך וחקלאים יכשירו תלמידים בענפי
החקלאות השונים :רפת ,לול ,אורווה.
נגדיל מכסות ואנחנו מקוים לשכנע
יותר בני נוער להשתלב בחקלאות .כבר
היום מופעלת טכנולוגיה חקלאית בבתי
ספר במעלה אדומים .נגביר פעולות
לשיפור המודעות .אחת הבעיות המרר
כזיות היא שאין שיעורי חקלאות בבתי
הספר .נמקד מאמצים בתחום החינוך
לטכנולוגיה חקלאית".
רמי כהן ציין כי המכסות בלול ובחלב
אינן משביעות את רצונו אך בשלב הזה
אין בדעת הנהלת המשרד לשנות בהן
דבר .עם זאת הדגיש כי המשרד תומך
ברעיון שחקלאים יוכלו להקים תחנות
>>>

ממכר של תוצרתם בקרקע שלהם
במושבים" .נגדיל נחלות ב 50-אחוזים
מ 30-ל 45-דונם ונוסיף נחלות בחבל
אשכול ,בערבה ,בגולן .זוג צעיר יבוא
למקומות האלה והכל יהיה מוכן עבורו
כך שיוכל להתקיים".
מנכ"ל משרד החקלאות ציין בצער
כי חקלאים עושים מעשים לא הוגר
נים" .מוכרים מכסות למי שאינו חקר
לאי .בשנת  1200 - 2013מכסות של
עובדים זרים לא נוצלו וחקלאים מכרו
מכסות מבלי להודיע למשרד החקר
לאות ,בעוד שיש חקלאים הכורעים
תחת הנטל של מחסור בעובדים זרים.
במטולה כבר עושים עיסקאות עתיר
דיות על שטחי גידול ומס הכנסה כבר
שולם על זה .אני מצפה מכם שתתנו
לי כלים מה לעשות נכון ואיך" אמר רמי
כהן לוותיקי הכפר.
בתשובות לשאלות שהציגו חקלאי
הפורום אמר מנכ"ל משרד החקלאות
כי החליט להתערב בנעשה במועצת
הדבש כי "הדבוראים לא רצו להכניס אף
לא  3אחוז של דבוראים חדשים בשנה.
 24אנשים מחזיקים  60אחוז משטחי
המרעה של דבורים וצריך לאפשר גם
לאחרים להשתלב בתחום .והדגיש :יש
לנו היום כוח פוליטי לשנות.
ובנושא אחר ציין" :בשה"מ(שירות

ההדרכה והמקצוע  -ש.ו ).במשרד
החקלאות היו בעבר  600מדריכים.
היום נשארו  .150הקצבנו  15מיליון
שקלים להשיג מדריכים מחוץ למסר
גרת הממשלתית".
ועוד בתשובה לשאלה" :סיכמנו עם
אגף התקציבים באוצר להוסיף עוד
 2000שקלים לישראלי שיסכים לעבוד

בחקלאות".
חברי מועצת הכפרים
השיתופיים בתנועת האיר
חוד החקלאי נראו מרוצים
מדבריו של מנכ"ל משרד
החקלאות .רבים מהם חיזר
קו את ידיו והוא קרן וחייך
במלוא פיו קודם שעזב את
המקום .ירון סולומון מבכיר
רי "האיחוד החקלאי" אמר
בקול" :שאפו לרמי כהן".
בעלת משתלת "שמי"
במושב שדמה אמרה לרמי
כהן" :בשנה עשיתם עבודה
יפה".
אריה גצלר ממושב בני
ציון ,בעל משתלה ומוותיר
קי החקלאים ,הגיב" :השר
שמיר הוא סולן בתזמורת
והמנכ"ל כהן הוא השור
פר שלו .הוא אמר לנו את
כל מה שהוא מאמין .אני
מקבל את הרוח החדשה
צילום :יח"צ במשרד החקלאות .האוצר
אומר כל הזמן שחקלאים
לא מעניינים אותו .אולי מפני שבכל
העולם העניים הם החקלאים אבל אצר
לנו בישראל אין לנו עניים בחקלאות.
הבעיה היא שכל כמה זמן מחליפים
לנו את התזמורת .בא שר חדש ומבר
טיח ואחרי זמן הממשלה מתחלפת
ואנחנו לא יודעים איזה זמר חדש יבוא
לשיר בפנינו".

דודו קוכמן (משמאל) ,מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי ועופר נועם היועץ המשפטי .צילום :יח"צ
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גצלר ,בן  ,83המגדיר עצמו "דור שני
בחקלאות כי אבי למ ד  8שנים חק�ל
אות" מקווה שההנהלה החדשה במשר
רד החקלאות תסייע לחקלאי ישראל
להביא חקלאים חדשים" .יש בנים
בישובים שלא יכולים להיות חקלאים.
שמחתי שהבן שלי ,יוסי ,מוכן לעבוד
אתי .קניתי אדמה פרטית גובלת במור
שב שלנו .בן ובת שלי מפעילים את
החלקה בקשיים עצומים .לנכד שלי
אומר :אל תהיה חקלאי ,כי אין כאן ביר
טחון .בניתי  2דונם חממה ,אמרו לי -
יותר אתה לא צריך .יש לי  28דונם בתי
צמיחה .הפסקנו את החימום כשעלו
מחירי הדלק .אנחנו מחזיקים את בתי
הצמיחה רק לצורך חומרי ריבוי".
המשתלה של גצלר מייצרת שתיר
לי אבוקדו וצמחי נוי ומייצאת להולנד.
אריה גצלר ,אב לשלושה ,סב ל3-
נכדים ו 7-נינים ,קובל על מכסות
המים".מרפול למדתי משהו .אמרנו לו
החקלאות הולכת וגוססת והוא ענה:
זה לא נכון .הייצור החקלאי עלה .רפול
הפריד בין חקלאות לחקלאים".
ובשורה התחתונה" :אני נותן קרדיט

לשר החקלאות ולמנכ"ל .ולעומת זאת
רשות מקרקעי ישראל היא השופר של
כל אויבי החקלאות ביחד".
המזכיר הכללי של תנועת "האיחוד
החקלאי" עורך הדין דודו קוכמן האזין
בקשב רב לדבריו של מנכ"ל משרד
החקלאות רמי כהן וכך אמר לנו" :מרר
גישים רוח חדשה במשרד החקלאות.
ההנהגה מבינה אסטרטגית ויש לה
מחשבה אחרת על המרחב הכפר
רי והחקלאות .אין לי ספק שהנהלת
המשרד קיבלה ירושה מאד בעייר
תית שבה האחריות על המים ,הקרר
קע והעובדים הזרים לא בידי משרד
החקלאות(האחריות על רשות המים
עברה ממשרד החקלאות למשרד
התשתיות הלאומיות אחרי בחירות
,1996לשר אריאל שרון ז"ל מידיו של
שר החקלאות דאז רפאל איתן ז"ל -
ש.ו.").
"אני מוטרד מדור ההמשך בחקלאות"
הוסיף קוכמן " -מהמשק המשפחר
תי המידלדל בגלל הצורך בהתייעלות
בלתי אפשרית .הענף החקלאי מתייר
על כל שנה ב 4-אחוזים .הענף מחייב

גדילה .הוצאה של חקלאים ממעגל
הפרנסה -מצב שמסכן חקלאות והר
תיישבות בישראל .יש לשנות תפיסה
ולקבוע מהי חקלאות במשק המשר
פחתי .אפשר היום בחווה אחת לגדל
את כל תצרוכת החלב של ישראל ולכן
חשוב לחשוב אחרת על נושא החקלר
אות וערכים נוספים ובהם התיישבות,
פריפריה ופרנסה למי שגר באזורים
מרוחקים".
אתה יכול להצביע על פעולות ששו
מיר וכהן עשו מאז החלו בתפקידם?
"שלושה דברים .הם השיגו מכסה
קבועה של  26אלף עובדים זרים .מודל
המים הוא קריטי והם קיבעו את תחזית
החקלאי ,אמנם במחיר גבוה מדי והם
השיגו שיתוף פעולה עם מינהל מקרר
קעי ישראל לפיתוח מגוון שימושים נור
ספים ותעסוקות לפעילות חקלאית".
תנועת "האיחוד החקלאי" אינה תנור
עה פוליטית .היא מונ ה  70כפרים ש�י
תופיים מנווה אטיב בצפון ועד נאות
הכיכר בדרום.

לציבור החקלאים!

"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים
והסביבה ,ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת
השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה
ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע.

בס"ד

לאחרונה נכנסו לשימוש  2חומרים חדשים:
א .שבח ( 44בהגמעה) -שבח  = 44שבח 11
בתוספת ברזל.
מתאים לגידולים :אבטיח ,מלון ,פלפל ,עגבנייה,
כרם ומנגו.
ב .גולן (בריסוס עלווה) = אמינו שבח בתוספת
ברזל ,מנגן ואבץ.
מתאים לגידולים :פרחים ,אבטיח ,מנגו ומלון
למגדלי ענבים:
גמרנו עם מו"פ בקעת הירדן 4 ,שנים של ניסיונות
באמינו שבח.
החומר נמצא משפיע על רמת הסוכר.

חקלאות ביולוגית בע"מ

משרד 02-5324053 :אלי סלע – 052-3766744
מיילbiofarm10@gmail.com :

"חקלאות ביולוגית" שואפת לשפר את איכות החיים והסביבה ,ובה בעת לשמור על האיזון האקולוגי הנכון.
הדשנים האורגנים שלנו תורמים להקטנת השימוש בדשנים פטרוכימיים הפוגעים בסביבה ואוטמים את המערכת האקולוגית של הקרקע .יישום
המוצרים האורגניים שלנו מאפשר את פיתוחה של התפיסה האורגנית כדרך הנכונה לגדל מזון למען האדם ,הסביבה והטבע .מוצרי "חקלאות
ביולוגית" מקלים ומסייעים במעבר לשיטות חקלאות ידידותיות לסביבה וחקלאות אקולוגית ואורגנית .הדשנים המשווקים על ידי "חקלאות
ביולוגית" ,מאופיינים בקליטה מהירה ויעילה על ידי השורשים .מאיצים את קצב גידול הצמחים ,מזרזים תהליכים אנזימטיים ,לשיפור היבולים.
המוצרים הייחודיים והאיכותיים של "חקלאות ביולוגיות" עוזרים בבניית מערכת בריאה ומפותחת היטב ונוף בריא ומאוזן .מעשירים את טעם
הירקות ,הפירות וצמחי התבלין ,ותורמים לקרקע בריאה ונקייה .מוצרי "חקלאות ביולוגית" עוברים דרך כל מערכת השקיה רגילה או בריסוס עלווה
ומזינים כל סוג קרקע :חולית ,כבדה ,מבלי להותיר כל שאריות מיותרות בקרקע או במי התהום.
המוצרים של "חקלאות ביולוגיות" בטוחים ויעילים לכל הגידולים .מוצרי "חקלאות ביולוגית" ניתנים ליישום גם מספר ימים לפני הקטיף .מוצרי
"חקלאות ביולוגית" עוזרים בשיקום קרקע לאחר שימוש יתר בדשן כימי .חברת "חקלאות ביולוגית" השקיעה שנות מחקר רבות בפיתוח המוצרים
המשווקים על ידה .פיתוח מבוקר של המוצרים ,עריכת בדיקות שוטפות ושימוש בחומרי גלם איכותיים  -מבטיחים את רמת המוצרים הגבוהה
ואת יעילותם.
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חוזה חכירה לדורות
במשק המשפחתי
דודו קוכמן ,מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי
מאז הקמת מינהל מקרקעי ישראל
והחל מהחלטה מס'  1ועד להחלטה
מס '  823התחייבה רמ"י(רשות מק�ר
קעי ישראל) ,או ממ"י בשמה הקודם,
בשורה של החלטות מועצה לחתום
עם בעלי הזכויות בנחלה על חוזה
חכירה לדורות.
לחוזה יש חשיבות רבה שכן מטר
רתו להבטיח יציבות ולעגן את זכויות
המתיישבים ,כך שלא בכל פעם יבואו
פקידים וינסו לשנות את מעמדם של
החוכרים.
החוזה מקבל יתר חשיבות שכן על פי
החלט ה  823ניתן לרשום ע"ש המתי�י
שב בנוסף לחלקה א' גם חלקות נור
ספות בחוזה חכירה לדורות ,עד תקן
הנחלה ברוטו באותו אזור.
לחוזה יש חשיבות נוספת בימים
אלה ,שכן בלעדיו לא ניתן יהיה לחתום
על יישום החלטה  1155המאפשרת
היוון זכויות המגורים ופיצולם בתנאים
טובים מבעבר.
בעקבות החוזה המוצע שתוקן יש
מס' סעיפים שקיומם בחוזה עלולים
לסכל את
הסכמתו של הפרט לחתום עליהם:
 .1סוגיית הפיצוי המוסכם  -טיוטת
חוזה החכירה מטילה סנקציות דרקור
ניות על החוכר ,סנקציות ,אשר אינן
עומדות בשום קנה מידה מקובל בדיני
החוזים ובוודאי שלא על ידי רשות מנר
הלית .כך עלול החוכר להידרש לשלם
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בגין כל חודש איחור  0.50% -מהערכת
שווי הקרקע לאחר שינוי יעודה ,סכום
המשקף לעיתים את גובה הפיצוי כולו
שמקבל החוכר .בנוסף לפיצוי המוסר
כם נדרש החוכר לשלם גם נזקים מוכר
חים לרמ"י ואם לא די בכך הרי שלרמ"י
זכות לסעד עצמי כנגד החוכר .כמו כן,
אין לקבל את הדרישה הדרקונית לפיר
נוי חד צדדי תוך תקופה קצרה שבין 3
ל 6-חודשים והכל לפי שיקול דעתה
של רמ"י ,בהתעלם ממצב הגידולים
והזמן הנדרש לפינוי ,כמו גם בהתעלם
מהצורך למציאת תעסוקה אלטרנטיר
בית.
מבוקש לקבוע כי גובה הפיצוי המוסר
כם שיוטל על חוכר שאינו מפנה במור
עד את הקרקע  -יופחת ויותאם לגובה
הפיצוי שמקבל החוכר ,ללא מתן סעד
עצמי לרמ"י ,תוך קביעת פיצויים סביר
רים בהתחשב בגובה הפיצוי לו זכאי
החוכר בגין אובדן זכויותיו במקרקעין.
כמו כן יוזכר כי בהתאם לחוק מקרקר
עי ציבור (פינוי קרקע) ,תשמ"א1981-
(סעיף .4א ).ממילא לרמ"י הסמכות
לפנות חוכר מהמקרקעין תוך  30יום
ממועד שינוי היעוד (חוק המעורר
בעצמו בעיות קשות) .בנסיבות אלו יש
למתן את הסנקציות כנגד החוכר ואין
להתייחס אליו כ"אויב העם" .כן ראוי
לקבוע זמן סביר לפינוי המקרקעין
בהתחשב במצב הקרקע ,הגידולים
החקלאיים והמבנים הבנויים עליה.

 .2סוגיית מעמד האגודה בהעברת
זכויות  -טיוטת חוזה החכירה מקנה
שיקול דעת לרמ"י לקבוע האם סירוב
האגודה לקבל חבר זה או אחר הינו
סביר אם לאו .עמדה זו כאמור תגרור
את רמ"י לעתירות שונות בהן תיאלץ
רמ"י לבחון את שיקולי כל אגודה ואר
גודה ,והתוצאה תהיה כי רמ"י תהפוך
לוועדת קבלה עליונה לכל אגודה שיר
תופית ,שהינה גוף מהמשפט הפרטי.
אנו מנסים לפעול בחקיקה שהערעור
יהיה בפני רשם האגודות השיתופיות.
 .3יציבות החוזה  -החוזה המוצע
קובע כי בעת חידושו הוא ינוסח בהתר
אם להחלטות שיהיו בעתיד .משמעות
הדבר שקיומו של חוזה ל 196-שנים (4
תקופות של  44שנים) מוטל בספק.
 .4שטחי ציבור  -עקרונות החוזה
מציעים כי שטחי הציבור ,שהם חלק
ממשבצת האגודה ,לא ירשמו ע"ש
האגודה בחוזה חכירה לדורות אלא
בחוזה קצר טווח ,ולכך עלולות להיות
השפעות מרחיקות לכת.
ולסיכום – הכל טמון באיזונים בין
חשיבות קיומו של חוזה חכירה לדורות
למתיישב למול הסעיפים הדרקוניים -
האם יחתמו המתיישבים על חוזה ובכך
יסכימו לעקרונות המפלים והפוגעים
במתיישבים או יימנעו מחתימה.

מרססים לחקלאות ומדחסים לתעשיה

לכרם ולמטע

מרסס לכרם יין דו שורתי 2014

מרסס לריסוס שתי שורות בכרם בלחץ גבוה.
זרוע שמאלית וימנית לריסוס הצד החיצוני של כל שורה.

הזרועות מופעלות הידראולית לשינוי רוחב הריסוס.
פנאומטיותל'.
 1500או 2000
נגרר
מקצועיות המופעלת על ידי אויר דחוס .
מזמרות
מיכל של
יצור והספקה
אפשרויות :בוכנה  120ליטר לדקה.
במגוון משאבת
נישאת ) 3נקודות ( על גבי טרקטור הכוללת עד  6יחידות לעבודה
מופעלת
PTOבר.
עד 30
יחידהעבודה
א .לחץ
במקביל )100X 6מטר צנרת אויר(
סל"יחומרים.
לטרקטור עם
רתום
טרקטור הכוללת עד  10יחידות עבודה במקביל )X 10
נגררת ע
עלת PTO
מנשאמופ
ב .יחידה
חשמלית
מערכת
מבוקרת ע"י מחשב .לכרם ולמטע
 100מטר צנרת אויר (

מזמרות פנאומטיות ומדחסים לגיזום

ג .יחידות נייחות ואו מריצות פנאומטיות להפעלה ע"י מנועי בנזין או דיזל.
יתרונות :
שימוש במזמרות מקצועיות
קצב עבודה מהיר
צריכת סולר ) (PTOשל כ 7-10
 את מדחסי ניתן לספק

 מזמרות פנאומטיות ומדחסים לגיזום

יצור והספקה של מזמרות פנאומטיות מקצועיות המופעלת על ידי אויר דחוס .
במגוון אפשרויות :
א .יחידה מופעלת  PTOנישאת ) 3נקודות ( על גבי טרקטור הכוללת עד  6יחידות לעבודה
בסוגמטר צנרת
תלוי100X 6
במקביל )
אויר((
הטרקטור
ליטר ביום עבודה ).
ב .יחידה מופעלת  PTOנגררת ע"י טרקטור הכוללת עד  10יחידות עבודה במקביל )X 10
נמוכים
ללחצים
צנרת אויר (
כיחידה חד דרגתי 100מטר
ג .יחידות נייחות ואו מריצות פנאומטיות להפעלה ע"י מנועי בנזין או דיזל.
יתרונות :

מכונת קיטום עלווה בכרם צד אחד
שימוש במזמרות מקצועיות
קצב עבודה מהיר
צריכת סולר ) (PTOשל כ  7-10ליטר ביום עבודה ).תלוי בסוג הטרקטור(
 את מדחסי ניתן לספק כיחידה חד דרגתי ללחצים נמוכים

 4תנועות הידראוליות
הרמה
שיפועים
תיקון שיפועים
שיפוע עליון
סכיני מתכת מחוסמת
לאבטחת איכות קיטום גבוהה.
 מזמרות נטענות חשמלית
מהירות קיטום גבוהה
מזמרה לגיזום בכרם ובמטע
(.)2000-2500
כולל מנשא גב ונרתיק
לנשיאת מזמרה.
בלאי חגורות נמוך.

 מזמרות נטענות חשמלית
תוספות:
 מנשא גב -נרתיק לנשיאת המזמרה

בכרם
לגיזום
מזמרה
ובמטעבע"מ
תעשיות
דגניה
חברת
ונרתיק
גב
מנשא
כולל
מפעל דגניה ב' ד.נ עמק הירדן 1513000
מזמרה ,04-6655000.פקס ,04-6755989
לנשיאתמפעל
טל'
חברה דגניה תעשיות בע''מׂ – מפעל :דגניה ב' ד.נ .עמק הירדן 1513000
,04-6755989054-7731684/690שיווק ומכירות נייד054-7731684/690 :
טל' מפעל ;04-6655000פקס:
שיווק ומכירות נייד:
www.degania-sprayers.co.il ; officspray@degania-b.org.il
תוספות:
www.degania-sprayers.co.il
| officspray@degania-b.org.il
כפפות וציוד בטיחות חובה !

מידע לגבי ביצועים מיוחדים ניתן להשיג לפי בקשה.

 מנשא גב -נרתיק לנשיאת המזמרה

חיטוי סולרי של הקרקע
Soil Solarization

בהמשך לכתבה על החתן המיועד לפרס ישראל בתחום החקלאות ,פרופ'
יעקב קטן ,שפורסמה בגיליון הקודם ,אנו מביאים כאן את מכתבו של דר'
חיים צבן בנושא ובעקבותיו מאמר נוסף מאת איש צוות ששיתף פעולה
עם חתן הפרס בפיתוח החיטוי הסולרי

לכבוד :שמעון וילנאי
התבשרנו לאחרונה על הענקת פרס ישראל לפרופ' יעקב קטן בנושא חיטוי סולרי של הקרקע.
שיתוף הפעולה בין אנשי המדע ואנשי המקצוע בחקלאות ישראל מהווה את אחד הגורמים בהצטיינות
החקלאות מעל ומעבר למקובל.
ביקשתי מ"אבו" (אביחיל גרינברגר) לתאר את הפעילות שלו ושל שמוליק בן שאול מפצאל בנושא החיטוי
הסולארי יחד עם פרופ' יעקב קטן.
בקשה זו מובאת בפני הקוראים כהדגמה ממשית של הדרך הנכונה לקדם חקלאות מודרנית במודל של
חקלאי  -איש מקצוע ומדען חקלאי.
בברכה,
ד"ר חיים צבן

אביחיל גרינברגר
לאחרונה התבשרנו על הענקת פרס
ישראל לפרופ' יעקב קטן ,מורי רבי
וידידי .לעניות דעתי אין איש הראוי
לפרס יותר ממנו .פרופ' קטן יצא שמו
בארץ ובעולם הן מבחינה מקצועית
– מדעית ,והן מבחינה אישית .תחום
התמחותו היה מחלות קרקע ובפרט
חיטויי קרקע .הוא החל את דרכו בבחינה
ופיתוח של החיטוי במתיל ברומיד.
אך נראה שעיקר גדולתו ותפארתו
היה פיתוח החיטוי הסולרי והפצתו
ברחבי העולם ,מהמזרח הרחוק ועד
אמריקה וכמובן במרכז המזרח התיכון.
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בהזדמנות חגיגית זו ,ברצוני לתאר את
תהליך הפיתוח של החיטוי הסולרי ,את
חשיבותו ויתרונותיו ואת חדירתו לסדר
העבודות של חקלאים רבים.
חיטוי סולרי משמעו פריסת יריעת
פלסטיק שקופה על גבי קרקע לחה
למשך כחודש ימים בעיצומו של קיץ.
החום המצטבר בקרקע ,בשילוב עם
תהליכים פיסיקליים וביולוגים בקרקע,
מביאים להדברת פתוגנים ועשבים
ומטה את שיווי המשקל הביולוגי
לטובת מיקרואורגניזמים לא פתוגנים.
רעיון החיטוי הסולרי נולד בבקעת

הירדן עם תחילת ההתיישבות העברית
המחודשת בתחילת שנות ה .70-שיטת
ההשקיה בטפטוף ,שעשתה אז את
צעדיה הראשונים ,אפשרה גידול ירקות
בערוגות מחופות ביריעות פלסטיק.
חיפוי הקרקע בעונת השתילה ביריעה
שקופה יצר חום רב בקרקע עד כדי
השהיית השתילה אחרי חירור היריעה
עד שהיא תצטנן .בין העוסקים בנושא
עלתה האפשרות שמא יש כאן אפקט
של חיטוי חומני .מבין האנשים שפיתחו
את הרעיון ראוי לציין את חיים יעקובי
ז"ל מטירת צבי שהיה מדריך לגידול
>>>

ירקות בבקעה ,שמוליק בן שאול
ממושב פצאל והח"מ .עלי הוטלה
המשימה להביא את הרעיון לפני ידידי
פרופ' יעקב קטן ולהציע לו לבחון אותו.
ניסוי השדה הראשון נעשה בשדות
פצאל על ידי עזרא קצב הי"ד ויובל
ידידיה יבלח"א .ניסוי השדה הראשון עם
צמחים נעשה אף הוא בבקעת הירדן
באזור הג'יפטליק על מחלת הדוררת
בחציל .מכאן ואילך התגלגלו והתפתחו
העניינים באזורים רבים בארץ ,בשפלה
ובהר ,בצפון ובדרום ,עד שהחיטוי
הסולרי הפך לשיטה מוכרת בכל רחבי
העולם.
חשיבותו של החיטוי היא קודם כל
במניעת חמרי הדברה זרים בקרקע.
ניתן להשתמש בו ללא חשש ובכל
ענפי החקלאות .עלותו נמוכה מאחר
והיריעות משמשות במקרים רבים גם
להמשך הגידול בחורף .הוזכר שקטילת
המיקרואורגניזמים בקרקע במהלך

החיטוי הסולרי היא סלקטיבית ,פוגעת
בעיקר בפתוגנים ומעניקה יתרון
למיקרואורגניזמים ספרופיטים לא
פתוגנים .הודות לשיווי המשקל הביולוגי
החדש שנוצר בקרקע ,נמנעת תופעת
הואקום הביולוגי המוכר בכל השיטות
האחרות הקוטלות ללא אבחנה.
יישום החיטוי החל באזורים חמים
כגון בקעת הירדן והערבה .באזורים
אלו עיקר הגידול הוא בחורף והחיטוי
הנעשה בקיץ אינו משבש את
סדר הגידולים .החיטוי הסולרי זכה
להורות טובה שתרמה להתפשטותו
והתבססותו כשלב קריטי בסדר
העבודות .ההורות התבטאה בשיתוף
הדוק בין המערכת החקלאית שחשה,
בצדק ,שיש לה חלק בשיטה ,ובין
המערכת המחקרית שתרמה להבנת
התהליכים ,הרחבת העונה האפשרית
לחיטוי ,הגדלת קשת הגידולים הנענים
לשימוש בחיטוי והפצת השיטה ברחבי

העולם .כקוריוז ,ענף החצילים הוא
בין הגידולים העיקרים בבקעת הירדן.
אחת המחלות הקשות בחציל היא
דוררת הנפוצה מאד בבקעה .והנה רוב
החקלאים בבקעת הירדן אינם מכירים
אפילו את שם המחלה הודות למניעתה
המוחלטת על ידי חיטוי סולרי.
תיארתי את פיתוח והפצת שיטת
החיטוי הסולרי כעבודה שרבים
מעורבים בה .אך המנהיג של מהפכת
החיטוי הסולרי הוא ,ללא ספק ,פרופ'
יעקב קטן .הוא שהגה רעיונות לשכלול
השיטה ,הוא שרתם רבים  -סטודנטים,
חוקרים ,אנשי חברות וכמובן חקלאים,
והקים צוות שעבד תחת הנהגתו
לשיפור והפצת השיטה.
ביום זה אני מקווה להיות לפה לרבים
ולאחל לפרופ' יעקב קטן כה לחי
ושתזכה לשנים רבות פוריות ויעילות.
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אפריקה שלי –
יבשת בצמיחה
ד"ר איילה ויטנר

למה אפריקה שלי? שמי ד"ר איילה
ויטנר והנני מאוהבת באפריקה !!!
במהלך שנות פעילותי העסקית
ביבשת השחורה הבנתי כי אפריקה
היא הרבה מעבר ליבשת עצומת
ממדים של כ  54מדינות עם שטח של
למעלה מ  30מיליון קמ"ר של נופים
מרהיבים עוצמי נשימה  ,של חיות פרא
וקשת רחבה של תרבויות וטעמים של
שמחה ,ואהבה ומעל כל אלה  -אנושיות
מדהימה השוכנת בקרוב למיליארד בני
אדם .
אני מהלכת ברחובות היבשת
השחורה ושומעת קולות של ילדים
העונים לשם "גולדה" "יעקב" בת-
אל"  ,אני קוראת בשקיקה נתונים
המצביעים כי חלק נכבד מהכלכלות
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בעלות הצמיחה הגבוהה בעולם
הן ביבשת זו ,ואני מבינה עד כמה
אפריקה קרובה .אני רואה את העוני
 ,את המושג "מדינת-לאום" האמורפי
הנותן את ביטויו בגבולות שקבעו אז
האימפריות למדינות אפריקה ,את
מלחמות האזרחים שדומה כי דאגתם
נתונה ראשית לשבט המוצא שלהם
יותר מאשר ל "אזרחי המדינה" ואו אז
אני מבינה עד כמה אפריקה רחוקה.
בדומה למצב באפריקה ,ישראל
הייתה תחת מנדט זר משך שנים רבות,
והשתחררה ממנו בשנות ה 40 -של
המאה הקודמת .השלטון באפריקה
התחלק בעיקר בין הבריטים ,הצרפתים,
הספרדים והפורטוגלים .רוב המדינות
זכו לעצמאותן במקביל לישראל או
במרוצת השנים שלאחר מכן .כלומר
– ישראל נמצאת בגיל של רוב מדינות
אפריקה שמדרום לסהרה.
גם ישראל ,בדומה לאפריקה ,התחילה
את דרכה במצב קשה מאוד ,סבלה
רבות ממלחמות ,בצורת ,יובש ,חוסר
יציבות ביטחונית ,חוסר בתשתיות
בסיסיות ועוד.
רבים ממנהיגי אפריקה רואים בישראל
מודל ללמוד ממנו .מדינה אשר החלה
את דרכה בערך באותן שנים ובאותם
תנאים כמו רבות ממדינות אפריקה,
במדבר צחיח ,הצליחה להפוך
למעצמה חקלאית ,רפואית ,צבאית
וטכנולוגית – בדיוק הדברים שמנהיגים
אלה מייחלים להם.

הזריזים
הישראלים
היזמים
והיצירתיים מוכרים לאפריקה אמצעי
השקיה ודישון ,ציוד רפואי ,מערכות
ביטחוניות וטכנולוגיה מתקדמת.
הקרבה הגיאוגרפית וודאי שתורמת
למכירות.
בסדרת כתבות זו אנסה להסיר מעט
מהערפל העסקי אודות אפריקה אשר
במדינות רבות בה הבירוקרטיה כבדה
ומסורבלת ,מוסדות השלטון חלשים
לעיתים והסביבה העסקית קשה
לפעולה מצד אחד .מאידך ,אנסה
לחשוף את האפשרויות וההזדמנויות
ביבשת אשר נהנית משינויים מפליגים
ומצמיחה מתמשכת חרף המשברים
במערב .יש יאמרו כי שינויים אלו הם
תוצר של תהליכים פנימיים ,אחרים
יאמרו כי אפריקה מונעת על ידי צמיחת
המעצמות החדשות ובראשן סין .בכל
צורה שנבחן את הנושא נמצא כי
בשנים האחרונות אנו עדים לטלטלות
ומהפכים כלכליים אשר שינו  -ועודם
משנים  -את פני הכלכלה העולמית.
מתוך כך עולה הנתון המדהים הבא:
התפוקה הכלכלית ביבשת השחורה
גדלה פי שלושה ויותר במהלך העשור
האחרון .
בעוד מדינות כגון הודו וסין ביססו
לעצמן מקום של כבוד בתחום הייצור
והפיתוח ומשכו אליהן את תשומת
לבם והונם של מדינות ,תאגידים,
משקיעים ואנשי עסקים מכל העולם,
כיום ,ניתן בהחלט לשים את החותמת
>>>

על מתחרה רצינית במרוץ הצמיחה
הכלכלית ,אשר לא ניתן עוד להתעלם
ממנה :מומחים כלכליים ואנליסטים
מסמנים את יבשת אפריקה כדבר
הגדול הבא.
מבחינתנו כישראלים ,ההזדמנות
הכלכלית הגדולה ביותר בעולם בשנים
הקרובות נמצאת ממש קרוב .עם
ממוצע הצמיחה הגבוה בעולם,5.4% ,
אפריקה אטרקטיבית ליזמים מרחבי
העולם.

ניתוח שנערך על ידי 'האקונומיסט'
מראה ,כי במהלך עשור ,עד ,2010
שש מהמדינות בהן נצפתה הצמיחה
הכלכלית המהירה ביותר ,הן מדינות
אפריקאיות השוכנות מדרום לסהרה.
תוך מספר שנים ,אפריקה עומדת
להביס את אסיה בהתמודדות על
התואר "היבשת עם הצמיחה הכלכלית
המהירה ביותר":
בישראל ,יש מי שכבר זיהו את השינוי
ועלו על הגל :לפי נתוני אגף הכלכלה

במכון היצוא ,בעשור האחרון צמח
היצוא לאפריקה בכ ,250% -מכ342 -
מיליון דולר בלבד בשנת  2002לכ-
 1.2מיליארד דולר בשנת  .2012יחד
עם זאת ,רק כ 2.6%-בלבד מהיצוא
הישראלי מיועד ליבשת אפריקה.
כאשר לוקחים בחשבון את קצב
גידול האוכלוסייה המהיר ביבשת ,את
הרפורמות הכלכליות המתרחשות
במדינות רבות ברחביה ,את מגמת
ההתייצבות הפוליטית והשלטונית,
ואת המגוון העצום של שטחי פעילות
הצמאים לפיתוח ולהתרחבות (חקלאות,
ביטחון ,חינוך ,בריאות ,תשתיות מים,
בניין ,מסחר ,שימור אקולוגי וסביבתי,
ייצור) ,ניתן רק לדמיין את האפשרויות
העומדות לפתחנו.
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אלטע זאכן
			
שמעון וילנאי

תחום הציוד החקלאי המשומש

"תחום הציוד החקלאי המשומש בישר
ראל פרוץ לכל עבר" .אין דין ואין דיין"
מגלה לנו אלי מגידס ממגדל העמק,הנחשב בר-סמכא בתיווך והערכת
שווי של טרקטורים ומכונות חקלאיות
לסוגיהן ,שהם בשימוש באתרי חקלר
אות שונים ,לאורך שנים" .התחום כל
כך פרוץ עד כדי כך שבכל פינה תמצא
סוחר שפעיל בנושא .אין מה להסתיר.
הכל יודעים שלסוחר יש שאיפה טבר
עית לקנות בשקל ,למכור ב 2-שקל
ולהרוויח  2אחוז."...
מגידס מציין כי בתחום הערכת ציוד
משומש יש שני שמאים ותיקים  -משה
פסו ואורי נוימן  -שמציגים מחירון של
ציוד עפר ,ציוד חקלאי משומש ומר
לגזות" .כשאתה עוסק ביום-יום מול
הלקוחות מהמושבים ,מהקיבוצים או
לקוחות פרטיים ,הכל יודעים שהבסיס
לכל עסקה הוא עמלת  3אחוז מערך
הקניה או המכירה" .זה מודגש בכל
אמצעי הפרסום" מציין מגידס ומוסיף:
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"התחום פרוץ כי מסתובבים סוחרים
רבים שמרימים טלפון ללקוח ,מדברים
על ליבו ,חותכים מחיר וחותמים על
עסקה בו במקום".
אלי מגידס פועל בשיטה שאיפיינה
אותו שנים" .אני מרכז נתונים של מי
שחפץ לקנות או למכור ציוד חקלאי.
מתוך היקף הפניות יש בסיס מחירים
ריאלי בשוק .יש אלפי כלים בשנה
שמתנהל עליהם מסחר .רוב הכלים
הם בגידולי שדה ,אך גם בשאר ענפי
החקלאות -מטעים ,רפתות ,לולים ,תור
צרת כחול לבן ויבוא מחו"ל .גם כאשר
יש פנייה אלי אין זו התקשרות חד
צדדית .תראה כבר היו מקרים חריגים
של החלטה על מכירת ציוד של משק
שסוגר ענף .במקרה כזה עטו על בעל
המשק סוחרים שהציעו לו קניית כלל
הציוד בכ 30-אחוז מערכו .אם חקלאי
במצב כזה לא מתייעץ עם איש מקר
צוע ,המשק שלו עלול להפסיד סכומי
כסף לא מבוטלים".

אלי מגידס

אלי מגידס מציין בפנינו כי התחום
מעניין ומאתגר במיוחד לאדם כמור
הו שלא בא מהשטח אלא מאסכולה
שונה" .שירתתי שירות ארוך בצה"ל,
ביחידת מודיעין .הגעתי עד לתפקיד
של קצין מודיעין באוגדה .מה שלמדר
תי בצה"ל הבאתי אתי לשוק האזרחי.
עומק חשיבה ,עומק ביצוע ,לא חפיף,
לא שטחי .יש רבים שהכירו אותי מהצר
בא ושואלים מה יש לי לעשות בהשר
תלמויות שדה ומיכון ,ואני עונה שיום
אחרי יום מייצר אתגר חדש".
מגידס אחז בשעתו משק חקלאי
של פרחים ופרדס בישוב ינוב בשר
רון .ב 1974-אחרי שהשתחרר בדרגת
רב-סרן מצה"ל ,הקים משרד שמר
קיים קשר רציף עם חקלאים ומתווך
בתחום הציוד החקלאי המשומש בכלל
זה טרקטורים והערכת ציוד לעבודת
שטח .עם אלי מגידס משתפים פעולה
משרדי שמאים של טרקטורים וציוד
חקלאי וכן ארגון עובדי הפלחה.

ריאיון החודש

אפרים טייב – הירקן
האחרון בבית שקמה

						
שמעון וילנאי
המושב בית שקמה ,מדרום לאשקר
לון ,עלה על הקרקע בשנ ת  1950ו�ה
מייסדים היו רובם ככולם עולים מלוב
שהציבו אוהלים ראשונים עוד שנה
קודם לכן ,והמתינו להכרזה הרשמית
על מקום ישוב מוכר .אפרים טייב היה
בן שנה פלוס כשהוריו עלו לישראל
והועברו תחילה למעברה שהוקמה
בבית ליד.
האבא של אפרים ,אהרון ז"ל ,היה
חקלאי במושב החדש ,בגידולי שדה.
אפרים המשיך את המסורת המשפחר
תית ובנו רונן-אהרון הוא דור חקלאי
שלישי במשפחה.
בימים הטובים של בית שקמה היו
ש ם  70משפחות שהתפרנסו מח�ק
לאות .זה היה בשנות השבעים של
המאה הקודמת .על רקע מצוקה כלר
כלית קשה והיעדר אופק פרנסה ראוי,
נשרו אט-אט החקלאים המקומיים
ועשו דרכם למקצועות חופשיים כאלה
ואחרים.
אפרים טייב הוא החקלאי האחרון של
בית שקמה בגידולי ירקות .לא שלא היו
לו שנים קשות ,חודשים ,שבועות וימים
של חשבון נפש .אבל הוא לא התייאש.
היה ונשאר אופטימי .אולי החקלאי
האופטימי האחרון במושב.
"היו תקופות קשות מאד .מזג האוויר
מהתל בך ללא רחם .פוגע טוטלית .גם
בחודשים האחרונים היכה בי מזג האר
וויר" מציין אפרים טייב ומזכיר לנו את
הסופה האדירה של ה 12-בדצמבר.
"הנזק שלי מהסופה קשה מאד .חמר
מות שלי קרסו ,ניילונים מעל הגידולים
נקרעו .תשעה דונם של חצילון במנהרות

קרסו .הנזק שלי מע ל  200אלף ש�ק
לים .חלק מבוטח ביטוח חובה ,חלק ביר
טוח רשות .עד היום אנחנו במאבק מול
קנט(הקרן לביטוח נזקי טבע  -ש.ו).
 -אני אמור לקבל כ 60-אלף שקלים.

צילומים :טומי יונגר

בקנט עונים לי כי יש הרבה תביעות,
לא סיימנו עם אחרים .בינתיים אני לא
רואה כסף".
לאפרים  300דונם ,בכלל זה שטחי
גידול ששכר לאורך השנים מחקלר
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בחרת
חדש

כות
בזיבול
ה

יבול גבוה ומוצקות מצויינת
המשכיות טובה מאוד בצימוח
וחנטה בגל האחרון
חלוקת פרי טובה מאוד לאורך העונה
חנטות טובות בטמפרטורות גבוהות ונמוכות
קל לקטיף
FAR

בז
הגלכות
הא
חרון

חדש

ריכוז גבוה של היבול בגל האחרון
קטיף קל
צבע צהוב לימוני מבריק
מוצקות מצויינת
חנטות קור טובות
עוצמת צימוח חזקה
FAR

גדרה-סינג'נטה מאחלת
זרעים
גדרה מאחלת
זרעים
והצלחה.
שגשוג
שמח,
אביב
חגחג
והצלחה.
שגשוג
שמח,
אביב

FARMING THE FUTURE
זרעים גדרה בע”מ
טלפון 08 9446220
FAR

/
/

קיבוץ רבדים ,ד.נ .שקמים ,מיקוד 7982000
w w w. z e r a i m . c o m
פקס / 08 9446262

מטיפוח הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית ירושלים

אים ,בני המושב שפרשו מהתחום.
הוא מגדל כרוב ,חסה ,ברוקולי ,חציר
לון ,עגבניות ועגבניות שרי .הוא חתום
על חוזה לאספקה טריה ,מדי בוקר,
לרשת "מגה".
"כל בוקר אני מתעורר ב ,5-יוצא
לשטח עם בני וחמשת העובדים התר
אילנדים שלי ,קוטפים וממלאים ארר
גזים לתוך מכולת הקירור שלי וסביב
השעה  9-10בבוקר אני נוסע למרכז
הלוגיסטי של רשת המזון בראשון
לציון .באותו ערב מחלקת הרשת את
התוצרת לסניפים .למחרת בבוקר היא
אצל עקרת הבית .הקיבולת של המכור
לה היא  10טונות .את המכולה קניתי
ב 2010-ב 300-אלף שקלים בהלוואות
לחמש שנים".
ככה מתנהלים וחיים?
"כן .יום יום ,כל השנה ,וכשלא מקבר
לים מחיר ראוי על התוצרת ,כשהמחיר
רים הם מתחת למחירי עלות ,זה גורם
נזק כבד שלא מצליחים לכסות .לצערי

זה קורה לעיר
תים קרובות".
אז מה עוו
שים?
"אין עזרה.
מורידים ראש,
לתת לסערה
לחלוף ושוב
מרימים ראש.
אני שורד עם
קצת-הרבה
חובות לבנקים.
בערבויות הבנר
קים מוכנים
להתחשב בך.
המזל הגדול
שלי שמנהל
הבנק
סניף
שלי באשקר
לון מכיר אותי
ומוכן
היטב
להתחשב".
חשבת פעם
לקום ולפרוש
מהתחום?
"מה זה חשר
בתי .עד היום
אני חושב שלא
כדאי לי להר
משיך לטבוע
בבוץ .אני טובע
וטובע ואומר
לעצמי מחר
יהיה יותר טוב ,ואז מחכה ומחכה אולי
יהיה יותר טוב וממשיכים .מאד רציתי
שהבן השני שלי איתן יעבוד איתי .הוא
לא רצה בשום אופן .כנראה שהוא יודע
לקרוא את המפה טוב יותר"...
עובדים מתאילנד הם חלופה ראויה?
"קיבלתי את הכמות שביקשתי .חמיר
שה עושים עבודה מצוינת והם אצלי
כל השנה .הבעיה החמורה ביותר היא
מס מעסיקים .כסף שהאוצר שודד
ממך לאור היום .עוד לפני שאתה מרר
וויח אגורה אחת ,אתה כבר משלם את
המס .זה עוול בל ישוער .אני משלם
בתחילת כל חודש  2500שקלים שזה
עשרה אחוזים משכר המינימום שאני
משלם לחמשת העובדים הזרים .צריך
להפסיק מיד את הגזל הזה .זה נקבע
בזמנו בגלל לחץ שהפעילו מפלגות
במסגרת חוק ההסדרים ,כדי שיוכלו
לקבל עובדים ישראלים .לצערנו או
לשמחתנו אין עובדים ישראלים .התר

אחדות החקלאים לא צריכה לוותר.
לפנות מיד דחוף לראש הממשלה
ולשר האוצר לבטל את מס המעסיר
קים .מי שמרוויח מזה זה רק משרד
האוצר שמקבל  200מיליון שקלים
בשנה מהחקלאים .אין הצדקה לכך.
בשום מקום בעולם זה לא קיים".
התאילנדים עובדים על פי הסכם?
"הם מקבלים ממני  25קילו אורז
בחודש .שקית של קילו ליום .זה בהסר
כם .הם אוכלים גם ירקות .יש להם
חדרים מחוממים ,מים חמים .תנאים
נוחים ,אבל מס הגולגולת פוגע בנו
החקלאים .זו המחלה הכי רעה לחקלר
אי הישראלי".
מה דעתך שבראש משרד החקלאות
עומדים שר ומנכ"ל שלא צמחו במגזר
החקלאי?
"שמעתי שהשר שמיר אינו מבין כמו
אלה שקדמו לו ,אבל אני אופטימי .יש
לו רצון עז וטוב .הוא מוכן לשכב על
הגדר לטובת החקלאים .אני מקווה
שיפעל לשפר את מצב החקלאים
בארץ .קראתי שהוא מוכן לעזור .נקר
ווה .שר ומנכ"ל לא אנשי חקלאות -
נראה לי לא טבעי  -אבל עדיין מאמין
שדרכם תצמח הישועה .רצונות עזים
יש להם .נפגשתי אתם ,כחבר מזכירות
ארגון מגדלי ירקות והתרשמתי מהם
לטובה".
מתכונן לשנת השמיטה?
"כל החממות של העגבניות הן על
מצע מנותק .זה כך לאורך עשרות
שנים ,מבחירה אישית ,ולכן לא תהיה
בעיה לשווק את העגבניות .יש לי איר
שור מהרבנות .מה שגדל בשטחים
הפתוחים תהיה מכירת שמיטה רגילה.
על מצע מנותק אין בעיה הלכתית ולכן
אמכור רגיל לרשת המזון".
לחקלאות הישראלית אתה רואה
עתיד?
"עתיד החקלאות מדאיג .לא יישארו
בארץ הרבה חקלאים .הרווחיות הולכת
ופוחתת .הרבה חקלאים ובנים ממשיר
כים אינם מוכנים להמשיך .אין חקלר
אות  -אין מדינה .זו אינה סתם סיסמא,
זו המציאות .אני שורד כי אני נאחזתי
בציפורניים .גם בזכות מנהל הבנק שלי
ששמע שיש לי נזק רציני ואמר לי :אני
מאמין בך ,אפרים ,אני אדאג שאף לא
צ'ק אחד שלך יחזור .בזכותו עמדתי
על הרגליים ולא התרסקתי".
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אפרים טייב בן  .66נשוי לגרציה ,עקרת בית .אב לשלוש בנות ושני בנים ,סב ל 18-נכדים ( 11בנים ו 7-בנות)ונין
אחד .הבכורה בבנות :רונית()45נשואה 3+ילדים ,גננת .רונן-אהרון ( )44נשוי 4+ילדים .אורלי ( )43נשואה 4+ילדים
ונכד .איתן ( )41נשוי ,4+מנהל אחזקה בגן אירועים "אחוזת טל" שבבעלות יצחק טייב ,אחיו של אפרים ,יושב ראש
ועד אולמי השמחות והאירועים במדינה .ירדן ( )39נשואה 3+ילדים .ארבעה מחמשת הילדים של אפרים מתגוררים
בבית שקמה .הבת אורלי ובני משפחתה מתגוררים בישוב הקהילתי הסמוך נהורה .אפרים נולד בטריפולי ,לוב.
במושב בית שקמה  98חברים .בחלקות ההרחבה עוד  100חברים .במושב נותר עוד חקלאי שאוחז מטעים על
שטח של  150דונם ,מחצית מהשטח החקלאי של אפרים טייב.

האדמו"ר
גילוי נאות :היכרותי עם אפרים טייב רבת שנים .האירוע
שבעטיו נקשרו בינינו קשרים הדוקים אירע בשנת
 .1997באחד הימים ,כששימשתי כתב חקלאות של "קול
ישראל" טילפן אלי החקלאי ממושב בית שקמה וביקש
את עזרתי" .טילפנו אלי עכשיו מחברת החשמל והודיעו
לי שבעוד מספר ימים הם באים אלי לבצע תיקונים
ברשת החשמל והם מתכוונים לנתק את זרם החשמל
מהחממות .אמרתי להם שאם אני מנתק את החממות
מהחשמל אפילו ליום אחד  -אני יכול לסגור את המשק.
הם השיבו לי :אנחנו לא בייבי סיטר שלך .תדאג לעצמך,
לקראת היום שנגיע אליך" .הודעתי לאפרים טייב שיתכונן
להקלטה ושיספר את מה שאמרו לו .הבטחתי לו
שנעשה כתבה ליומן הבוקר של "קול ישראל" .טילפנתי
לדובר חברת החשמל וביקשתי תגובה להתנהגות של

אנשי החברה כלפי החקלאי .כעבור שעה קלה טילפנו
מחברת החשמל לאפרים טייב ואמרו לו כך :למה אתה
ממהר לפנות לתקשורת .מחר בבוקר יבואו אליך מנהלי
האזור כדי לבחון באיזו דרך לעזור לך עם ניתוק הזרם.
טייב טילפן אלי וסיפר על כך ואני הצעתי שנמתין עוד
יום לראות מה יהיה .למחרת בבוקר התייצבו בביתו של
אפרים טייב בכירים בחברת החשמל :מנהל האזור ,מנהל
הסניף ואחרים .תחילה התנצלו בפניו על הדברים שאמר
יום קודם לכן עובד החברה ("בייבי סיטר") והודיעו לו כי
ביום העבודה של החברה בשטח הם יביאו עימם גנרטור
להפעיל את החממות .וכך היה .כמובן שלא שידרנו
דבר וזה הפרסום הראשון של הסיפור מלפני  17שנה.
מאז אותו יום נקשרו קשרי רעות ביני ובין אפרים .אני
בא לאירועים שלו והוא הוזמן לאירועים שלי ומדי שנה
ביום הולדתי הוא מתקשר לברך ומזמר לי בטלפון .ומאז
סיפור החשמל  -אפרים טייב קורא לי האדמו"ר...
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עדכונים בתחום המים
יורם תמרי
דיווח על שימוש במים בשנת

.1
2013
מרשות המים בקשו מאתנו לאזכר
לכל הישובים המתוכננים שטרם
העבירו את הדיווחים השנתיים שלהם
על השימושים במים בשנת  2013תוך
הפרדת הצריכות השונות(חקלאות,
בית ותעשייה)  -לעשות זאת בהקדם.
נזכיר ,כי דיווחים אלו נדרשו על ידי
רשות המים עד ליום  15בפברואר
 , 2014ומעדכון שקבלנו עולה שיותר
מ  120-ישובים טרם העבירו את
הדוחות.
כמו כן נזכיר ,כי מילוי הדוח מלווה
בהכנסת קוד ספציפי לישוב) מי
שטרם קיבל את הקוד  -מכל סיבה
שהיא  -יכול לקבלו טלפונית ממר דני
לביא בטלפון  .-6369651-03אנו נוכל
לסייע במידת הצורך במילוי הטופס.
 .2כללי המים  -קביעת תנאים
ברישיון) תשע"ד )2014-
בחוזרנו מספר 25/14נדרשנו לעניין
שבכותרת ,שענינו תקנות חדשות
שפורסמו ברשומות ביום  13בפברואר
 2014ונכנסו לתוקפן לאחר  30יום
מפרסומן.
מרבית הכללים והדרישות הכלולות
בהם נראות כבלתי סבירות והכרחיות,
ואין ספק שיטילו על מנהלי אגודות
וישובים הצורכים  500,000מ"ק
מיםומעלה בשנה  -עבודה רבה נוספת,
שספק אם יהיו די פקידים ברשות
המים שיקראו דוחות אלה ויעשו בהם
שימוש...
ניתן לראות את מכלול ההנחיות
החדשות בקובץ התקנות מספר 7341
הנמצא באתרנו.
 .3זכאים נוספים להנחות בתעריפי
מים ביתיים
ועדת הכספים של הכנסת אישרה
להרחיב את מעגל הזכאים לכמות
כפולה של מים לבית בתעריפי ה"כמות
המוכרת" ומעתה ,בנוסף לאוכלוסיית
הנכים ,יזכו להטבה גם נכי צה"ל ,נפגעי
פעולות איבה ,ניצולי שואה ומי שהגיע
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לגיל פרישה וזכאי להשלמת הכנסה.
משמעות ההטבה :מתן הקצאה
חודשית של  7מ"ק לחודש במקום 3.5
מ"ק בתעריף של  2.739ש"ח/מ"ק
כולל מע"מ) במקום  7.902ש"ח למ"ק,
שהוא תעריף"ביתי ב").
על פי ההערכות תסתכמנה ההטבות
בהיקף של כ  70-מיליון ש"ח לעומת
 50מיליון  ₪שהוקצו ,מתוכן נוצלו רק
 20מיליון ש"ח.
התקנות בנדון טרם פורסמו ,ואנו
נדווח את מלוא הפרטים עם הפרסום.
עדכונים בתחום המים  -מרץ 2014
 .4תזכורת  -תוספת מים לחקלאות
לאחר שכל צרכני המים החקלאיים
קיבלו את הקצאותיהם לשנת 2014
 אנו מזכירים שבקשה לתוספת מיםיש להעביר דרך משרד החקלאות
האזורי ,עד ליום  9במאי  .2014מאחר
שקיימת הנחה שהשנה יהיה מחסור
במי קולחין להשקיה חקלאית  -מומלץ
לקחת בחשבון הגדלת השימוש במים
שפירים ,זאת תוך התייעצות עם מנהלי
אגודות הקולחין.

 .5עתירות לבג"צ
במהלך החודש הבא אמורות להגיע
לדיון בבג"צ שתי עתירות חשובות
לחקלאות ולהתיישבות:
ביום  3באפריל  2014בסוגיית
"השאיבה השנייה" ,שעניינה כיסוי
הוצאות הגברת לחצי מים בשטחים
חקלאים על ידי הישוב עצמו -
במקומות בהם לא מצליחה חברת
מקורות לספק את המים באופן מיטבי
ומלא.
מדובר בכ  80-ישובים ברחבי הארץ(
יתכן שיש ישובים נוספים שלא דיווחו
על כך עד כה) .העתירה עוסקת
בדרישת הישובים החל משנת 2010
ואילך.
ביום  16באפריל  2014יתקיים ,סוף
סוף ,הדיון בסוגיית ייקור המים בסיווג
ביתי מיום  1בינואר  2013לישובים
המתוכננים בלבד בהיקף של כ 28%-
(!)מבלי שמישהו יצליח להסביר את
הסיבה לכך.
הייקור המקביל באותה עת לתאגידים
העירוניים,לא עלה על !2.8%
נקווה להצלחה בשתי העתירות ,או
לחילופין  -להסדר פשרה ראוי.

בחרת א.ר.י  -תרגיש בטוח
עם הידע ,הנסיון והאמינות הבלעדיים של א.ר.י ,מובטח לך פתרון יעיל ומתקדם מאי פעם.
 D-43ברק פרו ,מוצר חדשני מבית א.ר.י ,
משלב בין יכולות ספיקה גבוהות לבין מבנה פשוט וקומפקטי.
 RP-500מז“ח ,מונע חזרת מים מהצרכן לרשת מי השתיה
ומספק הגנה מירבית מפני חדירת חומרים מזהמים לרשת.
מאושר ע“י משרד הבריאות ומכון התקנים.

04-6761980 www.ari.co.il info@ari.co.il
שרות צפון :אמיר גוזלן 054-2566748
שרות דרום :יונתן דביר 054-5676840

OPTIMAL FLOW SOLUTIONS

Where Knowledge & Experience join with Innovation

מג"ב » מג"ב » מג"ב

בשר מסוכן למאכל אדם
נתפס במושב בית אלעזרי
לאחרונה התקבל מידע מודיעיני על
שוהים בלתי חוקיים העובדים במפעל
במושב בית אלעזרי .אל המקום הגיעו
מש"ק ברנר ,מפקד בסיס ברנר ומש"ק
נחל שורק ,שלושתם ממשמר
הגבול ,ומשהתברר כי המפעל הוא
מפעל לא חוקי לעיבוד בשר ,הוזמנו
למקום גם אנשי היחידה המרכזית
לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד
החקלאות.
מדי יום מתמודדים לוחמי ומתנדר
בי משמר הגבול מול מבריחי בשר
ומאכלים אחרים מאיו"ש לישראל.
מעבר להיותו של הבשר בלתי מפור
קח ,הוא מובל בתנאים לא סטריליים
וללא קירור .הבשר ,ומבריחיו ,נעצרים
פעמים רבות רגע לפני שהם מגיר

עים לחנויות ומסעדות ומשם לצלחת
שלכם.
"נכנסנו למתחם וראינו שהשוהים
הבלתי חוקיים ברחו ",מספר דוד שמש,

צילום :חטיבת דובר המשטרה

מש"ק ברנר" ,ראינו לפנינו מקום עם
תנאים תברואתיים מחפירים" .במקום

08-8560200
08-8584906
052-8385704
050-3120245
Mail - reutap@gmail.com
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נמצאו כעשרה טון של בשר לא מעובד
ובשר המוכן למילוי נקניקיות .בנוסף
נמצאו במקום מדבקות המזייפות את
האישור הווטרינרי ואת אישור משרד
הבריאות .בנוסף נמצאו מדבקות
המזייפות אישורי כשרות.
למקום הובא ווטרינר הרשות
שדרש לסגור את המקום והכריז כי
הבשר אינו ראוי למאכל אדם .הפעיר
לות ארכה כשעתיים וחצי ,בסיומה
עוכב אדם תושב רחובות ששהה
במקום וסירב לשתף פעולה עם
השוטרים ,הוא נלקח לחקירה וטיר
פול על ידי יחידת הפיצו"ח .הבשר
הועבר להשמדה והמקום נסגר.
לצלחות שלכם הבשר הזה כנראה
כבר לא יגיע וטוב שכך.

GSI AG

Galcon Smart Irrigation
בקר השקיה חכם לחקלאי

מבוסס אינטרנט סלולארי ,לשליטה ,השקיה ובקרה איכותית ופשוטה.
§
§
§
§
§

§בקרים§מופעלי§סוללות§§/תא§סולארי§ובקרים§מופעלי§חשמל
§שליטה§,בקרה§ומעקב§על§כל§מערכת§ההשקיה§בזמן§אמת
§ניהול§זמין§ונח§דרך§האינטרנט§מכל§מחשב§§וכן§אפליקציה§בטלפון§החכם
§קבלת§התראות§בזמן§אמת§לדואר§האלקטרוני
§התקנה§פשוטה

ucs.co.il

agriculture waterworks

& Turf
Landscape

Residential
Gardening

גלקון כפר בלום מיקוד  1215000טל 04-6900222 .פקס04-6902727 .
דוא”ל info@galconc.com .אתר www.galconc.com
גלקון דרום קיבוץ נגבה טל08-6736804 .

היכן הם היום?

פרופ' שמעון לביא:

"שמן הזית הישראלי ברובו ברמה גבוהה ביותר
ומתחרה עם כל שמן אחר בעולם,
הרבה בזכות הגידול בהשקיה"
				
שמעון וילנאי

"המשק היהודי לא יגדל לעולם זיר
תים איכותיים לשמן אם נעבוד בהתר
אם לרמת הגידולים של הזית הסורי.
אין סיבה מדוע לא לגדל זיתים לשמן
עם השקיה" .דברים שאמר לפני שנים
רבות פרופסור שמעון לביא הנחשב
עד עצם היום הזה לאחד המומחים
הגדולים בעולם בתחום גידול הזית.
"זית לשמן גידלו בעבר רק חקלאים
ערבים ולכן מועצת הזית המקורית
היתה כולה בידיים של ערבים .לעומת
זאת ,אלו שגידלו זית לכיבושים(תעשיית
שימורים-ש.ו ).היוו חלק ממועצת הפיר
רות" מוסיף פרופסור לביא וממשיך:
"נאבקתי שנים על איחוד .זה לא קרה.
להיבט הפוליטי היה משקל רב.
התחלנו לעבוד על השבחה .פיתחר
נו זנים שיתאימו לגידול אינטנסיבי -
השקיה ,דישון ,מסיק ממוכן ,מערכת
גידול מודרנית".
פרופסור לביא מדגיש בפנינו כי "הזן
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ברנע הוא זן לשמן למטע אינטנסיבי
שניתן למיכון ,יבול גבוה ואחוז שמן
גבוה .מקור השם הוא חומר גנטי ראר
שון בקדש ברנע" .על פיתוח ה"ברנע"
העניק משרד החקלאות פרס לשמעון
לביא.
ענף הזית הוא ענף עם היסטור
ריה" .זיתים היו קיימים עוד מתקופת
התנ"ך ולפניו" מעיד פרופסור לביא.
"הזית היה גידול מסורתי וחלק מתרר
בות חקלאית ים תיכונית .הערבים גידר
לו אך ורק זיתים לשמן כי שמן זה חלק
מהדיאטה הים-תיכונית ,עם הכנסה
יחסית נמוכה".
"כשהחלה התיישבות בארץ חיפשו
בבית שאן גידול שדורש השקיה רציר
פה .מצאו שניתן לגדל זני
זיתים עם יבול גדול ,גם
בהתחשב בסרוגיות .הניסור
יים הראשונים שביצענו היו
בהשקיית זיתים לשמן .גם
אז הזיתים היו מהזן הסור
רי ואנחנו חיפשנו דרכים
להקל על המסיק ,לניתוק
ולא לניעור" .פרופסור לביא
שהיה לאורך  8שנים נשיא
הסקציה הישראלית של
האיגוד הבין לאומי לגידול
תרביות רקמה ,החל לבצע
עבודות שעיקרן היה טיפול
ברקמת הניתוק של הפרי.
"התחלנו לעבוד על צימוח והיינו הראר
שונים בעולם בגידול תרביות רקמה

של הזית.
לביא קובע כי שמן הזית הישראלי
ברובו ברמה גבוהה ביותר ומתחרה
עם כל שמן אחר בעולם ,הרבה בזכות
הגידול בהשקיה" .היום אפילו בספר
רד ,שהיא מעצמת זית מובילה עם 30
אחוז מכמות הזיתים העולמית ו50-
אחוזים מהשמן העולמי ,מקבלים זני
הזיתים השקיה באיזו שהיא רמה.
היום מובן מאליו שלגדל זיתים לשמן
לא בגידול אינטנסיבי ,אין לזה סיכוי.
כמה זנים יש בישראל?
"בארץ יש עשרה זני גידול .בעולם
יש  2000זנים .הזן הישראלי ברנע יעיל
ביותר בתנאים אינטנסיביים .באוסר
טרליה  50 -אחוזים מזיתי השמן הם

ברנע ואנחנו סייענו להם בגידול הזן
כחול-לבן".
>>>

מיהם היצרנים המובילים בעולם?
"ספרד ,איטליה ,יוון  -אלה הגדולים ביותר.
תורכיה וסוריה מתקרבות לצמרת העולמית .גם
תוניסיה".
המחקר הישראלי בתחום ראוי?
"עד לפנ י  15שנה נחשבנו לאימפריה במ�ח
קר בזית .לפעמים בהרצאות בעולם שאלו אותי
לגודל השטח שלנו והיה לא כל כך נעים לומר...
היום אנחנו בקצב עליה בתחום המחקר .העור
לם התפתח והבין שבלי מחקר טוב אי אפשר
להצליח".
אם זה כך ,על משרד החקלאות להגדיל את
תקציבי המו"פ.
"בהחלט .תקציב המו"פ חייב להיות גדול יותר.
כדי להתקדם ,כדי להשיג יתרונות על אחרים.
צריך שיהיו לנו רעיונות מספיק טובים .היום כל
עבודה מולקולרית יקרה מאד ולכן צריך עוד ועוד
כספים .בתחום המחקרי יש לנו חבר'ה צעירים
טובים ויש על מי לסמוך כדי שנישאר על המפה
כמובילים .כל העבודות בזית או בענבים בחמר
מות הן בשיתוף מלא עם מדריכים וחקלאים .בלי
עבודה משותפת לא ניתן היה לקבל כסף למחר
קר .לא היינו מגיעים למה שהגענו ללא שיתוף
מדריכים וחקלאים".
עץ זית הוא עץ מיוחד.
"זה עץ קשה ללימוד ,למחקר .אתה חייב להר
כיר היטב את תכונות העץ וזה לגמרי לא פשוט.
פרופ' שמעון לביא בהדרכת חקלאים (למעלה) ובכנס בין לאומי בסין

פרופסור שמעון לביא נולד בברלין לפני  83שנה .אביו היה
רופא והוא עלה לארץ ישראל בשנת  1934כששמעון לביא
היה בן " .3הוא הגיע לכאן עם אזרחות פלסטינית וכשהייתי
ב ן  7אבי העלה אותי לארץ" .המשפחה התגוררה בא�ו
תם ימים בתל-אביב .בן  17עזב את העיר הגדולה לשרת
בצה"ל ,כבן מחזור של מקימי הנח"ל .אחרי השירות היה
ממקימי קיבוץ תל-קציר .באוניברסיטה העברית עשה את
כל התארים האקדמיים שלו והתמחה בתחום הפיזיולוגיה
של הצמח" .פוסט דוקטורט" עשיתי באוניברסיטת מדיר
סון במדינת ויסקונסין ,גם בתחום הפיזיולוגיה" .פרופסור
חבר משנת  1970ושש שנים אחר-כך ,בן  , 45פרופסור מן
המניין .בין תפקידיו :ראש המחלקה למטעים נשירים ,גפן
וזית בוולקני" .היו לי  12חוקרים .רציתי שצעירים יפרשו
כנפיים וחילקתי את המחלקה לשתיים :האחת נשירים והר
שנייה גפן וזית" .בשנים  1975עד  1978היה מנהל המכון
למטעים בוולקני ובשנים  1983עד  1985סגן ראש מינהל
המחקר החקלאי למחקר .במילים אחרות :המנהל המדעי
של וולקני .פעמיים נבחר לנשיא ארגון הזית העולמי וכיהן
גם כנשיא הארגון הבין לאומי של גידול תרביות רקמה,
אחרי שהיה  8שנים נשיא הסקציה הישראלית של הארגון.
ארגון הזית העולמי מונה  28מדינות בעיקר מאזור הים
התיכון אך גם מדרום אמריקה וניו-זילנד .האיחוד האירופי

נחשב גוף אחד .עוד משהו :הבחירה לנשיא הארגון נער
שית על ידי המדינה שבה חבר נציג הארגון .לביא היה 35
שנים נציג ישראל בארגון הבין לאומי והוא הראשון שנבחר
לתפקיד שאינו שר ,סגן שר או מנכ"ל משרד ממשלתי
כפי שנבחרים נשיאי הארגון לדורותיהם .אחד מתלמידיו
של פרופסור לביא ד"ר עדי נעלי ,יושב ראש ענף הזית
במועצת הצמחים ,החליף את לביא כנציג ישראל בארגון
הבין לאומי.
פרופסור לביא נחשב מומחה בעל שיעור קומה בתחום
הגנטיקה ,זנים ,שיטות גידול ,יצירת שמן ופריחה .מתגורר
ברחובות .נשוי לאיה ,יקירת העיר רחובות ויועצת תרבות
של ארבעה ראשי ערים .היא יסדה את "בימת הנוער"
וחינכה דורות של ילדים ונערים לתיאטרון ,למשחק ולר
בימוי .היא אוחזת תואר ראשון בחינוך ופסיכולוגיה .לבני
הזוג לביא  3ילדים ושבעה נכדים .הבן הבכור איתי בוגר
בהצטיינות של הפקולטה לחקלאות ובוגר בהצטיינות במר
חשבים ,מדריך תיירים ומומחה לנצרות 2+ילדים .ענת ד"ר
לפסיכיאטריה ובלשנות ,מאמנת ראשית יחידה בארץ בניר
הול וייעוץ לחברות גדולות ולמנהלים 3+ילדים .ערן ,סיים
לימודים אקדמיים בתיאטרון ,עוסק בתנועה וכוריאוגרפיה
ובעיקר בלוליינות .נשוי 2+ילדים .הנכד הבכור של שמעון
ואיה לביא  -בן .40
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נשים בחקלאות

עירית דורי

חוקרת במו"פ דרום
צילומים :טומי יונגר

מהיום שעמדתי על דעתי היה ברור
לי שחקלאות תהיה המקצוע שבו אער
סוק .נולדתי בקיבוץ ניר יצחק .אבי היה
בצעירותו חקלאי ,רכז מטעים בקיבוץ.
הקיבוץ מאד רצה שאלמד כימיה כי
היה בקיבוץ מפעל כימיקלים וחשבו
שזה יהיה המקצוע שלי .בחרתי בחקר
לאות .אחרי השירות הצבאי למדתי
בפקולטה לחקלאות הורטיקולטורה
עצי פרי ופרחים .סיימתי תואר ראשוןולא המשכתי ללמוד.
עבדתי במטעים בניר יצחק .אחרי
שנישאתי עברנו לקיבוץ סופה שם
עסקתי בגידול צמחי בית ופרחים,
באריזה ובשיווק .זה היה ענף שהקיר
בוץ שיווק .בשלב מסוים החלו הפרר
טות בקיבוץ והיה ברור שלא נשאר שם
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יותר .אמרנו לעצמנו אם לא
קיבוץ נעבור לכפר .אחר-כך
התחלתי לעבוד במפעלים
האזוריים ביח"מ(ישובי חבל
מעון) ,ביחידת המחקר והפיר
תוח לתפוחי אדמה ,פעילות
מחקרית מרתקת שהתפרר
סה על פני חמש שנים וחצי.
משם היתה הדרך למו"פ
דרום קצרה ,יחסית .אני בשנה
השש-עשרה שלי במו"פ האר
זורי .ריכזתי את ענף הפרר
חים אולם בשנים האחרונות
הצטמצם הענף
ועברנו לגידולים
אחרים ,נוספים
 תות שדה וארננס ,שאותו מגר
דלים לא מעט
חקלאים בחבל
הבשור .אני עור
סקת במחקר
יישומי ומסייעת
לחקלאי האזור.
ביתי הוא בחר
לקת ההרחבה של קיבוץ
זיקים .כמעט כל מי שגר
כאן אינו חבר קיבוץ ואר
פילו לא בן ממשיך .בניתי
כאן את ביתי שיחד עם
החצר הוא על חצי דונם.
בינתיים התגרשתי .שלור
שת ילדיי גרים אתי :שניר
בן  ,25שגיא בן  22ועינב
בת .16
אתם רואים את הפרחים
שבידי ,אני מאד אוהבת
את פרח האדמונית(פיוני
בלע"ז).זה צמח שמוצאו
מסין ,דורש קור ,מתפתח
בטמפרטורות נמוכות.
מגדלים אותו במקומות

גבוהים ובהר הנגב .כתר הפרח נכנס
לקירור ל 90-100-ימים ואז מפריחים.
תראו איזה צבעים יפים .יש מגוון .לבן,
וורוד ,אדום ,כתום וצהוב.
יש לי פרח משלי .השם שלי והוא
קרוב לליבי .כשהמליצו עלי בני משר
פחה וחברים להיחשף בירחון החקלר
אי  -לא חשבתי פעמיים .אני לא יכולה
להגדיר את עצמי יפה .אתם תפעילו
את החושים ותשפטו .מה שאני כן יכור
לה לומר :לא מאמינים לי שאני בת .54
עוד שאלה שעליכם הקוראים להשיב
עליה.

גם אתה יכול:

דשנים המבוססים על חנקת אשלגן
עם דשני חיפה אתה יכול להיות בטוח שהגידולים שלך מקבלים רק דשנים המבוססים על חנקת אשלגן ,ונהנים מכל היתרונות של
הזנה מדוייקת המותאמת לתנאי הגידול בארץ .הדשנים מבוססי חנקת אשלגן מספקים כל מה שהצמח צריך 100% :יסודות הזנה
ללא כלור או נתרן .הודות ליתרונות היחודיים של חנקת האשלגן ,הדשנים נקלטים במהירות ,מזינים את הצמח ביעילות ,ואינם מותירים
שאריות בקרקע.

חיפה בשטח .האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך ,ולחלוק איתך את הידע
המעודכן ,המקצועי והמניב ביותר .לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון :ישי וקסמן  ,054-6756675מרכז :שחר דיין  ,054-5616260דרום :יוסי סופר 054-5616122

חיפה כימיקלים בע”מ טל074-7373737 :

מיילinfo@haifa-group.com :

Pioneering the Future

www.haifa-group.com

בחינת מרססים לשיפור
יישום חומרי הדברה
צוות המחקר :יהושוע יחזקאלי(שה"מ) ,סמדר אדלין ,יובל עגני
מבוא
מרסס המפוח הינו הנפוץ ביותר במר
טעים מזה עשרות שנים ,חרף מגבלור
תיו הידועות ,אך הוא מרסס אוניברר
סאלי ,העונה לטווח רחב של גידולים
ונפח עץ .בעבר נבחנו גישות שונות
של מרססים בנפח נמוך ,אך בפועל
הם לא נכנסו ככלים מסחריים .בשר
נים האחרונות נמצא בשימוש מרסס
נפח נמוך של חברת א.ר.ן ,וכן נמצא
בפיתוח מרסס נפח בינוני של האחים
רז .מרססים אלו יכולים להביא לחסר
כון בעבודה ובחומרים ,ולהשיג הדברה
טובה יותר.
מטרות העבודה
 .1שיפור יעילות הכיסוי
 .2חסכון בזמן העבודה
 .3חסכון בחומרי הדברה
 .4הפחתת זיהום
המטרות לשנת :2013
 .1מודלים רחבים לשימוש במרסס
רז בתפוח ובאפרסק/נקטרינה
 .2השלמת נסיונות באגס להדברת
פסילה
 .3בחינת מרסס רז בהדברת מחלות
על פרי
שנות בצוע
2012-2014
חומרים ושיטות

הנסיונות שהוצבו ב:2013 -
 .1ניסוי להדברת סלסול עלים באפ�ר
סק בעזרת מרפאן.
 .2מודל רחב של טיפולי התעוררות
בתפוח ודובדבן.
 .3מודל הדברה בתפוח ואפרסק/
נקטרינה לכל העונה במרסס רז.
 .4הדברת קימחון בנקטרינה כאשר
הפרי הוא המטרה.
 .5הדברת פסילת האגס.
 .6בדיקת סחף חומרי הדברה (דר�י
פט) על ידי צוות הטכניון .
תוצאות:
 .1ניסוי סילסול עלים ללא תוצאות,
לא הופיעה מחלה בביקורת.
 .2מודל טיפולי התעוררות בתפוח
ודובדבן :
א .דובדבן – הבדיקה נערכה בזן בור
רלא בחוות מתתיהו:
מרסס רז בנפח ריסו ס  40ליטר לד�ו
נם ובריכוז  4.5%אלזודף.
מרסס מפוח בנפח ריסוס  120ליטר
לדונם ובריכוז  3%אלזודף.
התוצאה דומה לשני המרססים ,ויותר
טובה מהביקורת.
ב .תפוח – הבדיקה נערכה בזן זהוב:
מרסס רז בנפח ריסו ס  40ליטר לד�ו
נם ובריכוז  0.75%אלזודף  +וינטרזול
.3%
מרסס רז בנפח ריסוס  120ליטר
לדונם ובריכוז  0.5%אלזודף  +וינטרזול
. 3%

התוצאה דומה לשני המרססים,
ומעט יותר טובה מהביקורת ,ההבדל
מהביקורת לא היה גדול ,מאחר ועצי
התפוח התעוררו היטב גם ללא ריסוס
התעוררות.
לסיכום טיפולי התעוררות ,מרסס רז
נתן תוצאה לא פחות טובה ממפוח,
והביא לחסכון של  50%חומר ריסוס.
 .3א .מודל הדברה בתפוח לכל הע�ו
נה במרסס רז:
  10חלקות תפוח ( סה"כ  100דונם)רוססו כל העונה במרסס רז בנפח 50
ליטר לדונם ובריכוזים פי  1.5מהריכוז
המומלץ לכל חומר ,ומולם רוססו 2
חלקות (סה"כ  15דונם).
 במרסס מפוח בנפח ריסוס 150ליטר לדונם ובריכוז המומלץ לכל
חומר.
כפי שנראה באיור  ,1לא נמצאו
הבדלים בהדברת המזיקים ובהדברת
קימחון .גרב הופיע בחלק מהחלקות,
ובניגוד למה שנראה באיור  ,1יש רמזים
להדברה פחות טובה של גרב במרסס
אוהד ,דבר הדורש בחינה נוספת.
ב .מודל הדברה באפרסק/נקטריר
נה לכל העונה במרסס רז:
  2חלקות אפרסק/נקטרינה ( סה"כ 16דונם) רוססו כל העונה במרסס רז
בנפח  50-60ליטר לדונם ובריכוזים פי
 1.55מהריכוז המומלץ לכל חומר ,ומ�ו
לם רוססה חלקה של  9דונם במרסס
מפוח בנפח ריסוס  150-180ליטר
לדונם ובריכוז המומלץ לכל חומר.
 לא נמצאו הבדלים בהדברת המזירקים.
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 הדברת קימחון עלים וחילדון הייתה פחות טובהבמרסס רז ,כפי שניתן לראות באיורים .2-3
סיכום מודלים של הדברה :בהדברת מזיקים מרסס
רז הביא לחסכון של  50%בחומרי הדברה ,ללא הבדל
בתוצאה.
בהדברת מחלות עדיין לא ניתן לגבש המלצות לשיר
מוש במרסס רז ,יש להמשיך לבדוק את השימוש
במרסס זה להדברת מחלות.
 .4הדברת קימחון על פרי בנקטרינה:
בחלקות הנקטרינה לא היה קימחון על פרי ,ללא
הבדל בין כלי הריסוס
(לא נבחנה ביקורת ללא ריסוס).
 .5אגס ברמת מגשימים  -גם במפוח וגם במרסס
רז התוצאות לא טובות ,לא ניתן להסיק מסקנות.
 .6צוות הטכניון ביצע מספר ימי עבודה לבדיקת
הדריפט – התוצאות עדיין לא נותחו.

איור :1

איור :2

סיכום:
מרסס אוהד (רז) נבדק במשך  3שנים בניסיונות
ובמודלים .גובשו פרמטרים להפעלת הכלי מבחינת
נפחי הריסוס ,מהירות הנסיעה ,ועוצמת הרוח במוצא
קשת הריסוס.
ניתן לצאת בהמלצות להפעלת הכלי להדברת מזיר
קים בתפוח ,באפרסק ,ובנקטרינה ,וכן לטיפולי התר
עוררות.
נקודות להמשך המחקר:
עדיין לא ניתן לגבש המלצות להדברת מחלות ,ודרור
שה עבודה נוספת לבחינה זו.
לא ניתן לגבש המלצות להדברת פסילת האגס ,ויש
לשקול האם להמשיך בכיוון זה.
הדברה בשקד – המרסס נבדק (בהצלחה) רק עונה
אחת ועדיין לא ניתן לגבש המלצות ,נראה שיש פוטנר
ציאל גבוה לשיפור ההדברה בשקד.
צריכת דלק – מאחר וכל הבדיקות נערכו באב-טיר
פוס של מרסס אוהד שנמצא בחוות מתתיהו ,מומלץ
לבדוק את הכלי החדש שנמצא ברמת מגשימים.

איור :3

מרסס "אוהד"
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בפרדס

נכתב ע"י מדריכי ההדרים ויורם אייזנשטדט  -תחום שירות שדה
בימים אלה אנו מסיימים את הקטיף
של זני העונה הקודמת .במרבית אזורי
הארץ הייתה עונת חורף שחונה ביותר.
בחלק מהפרדסים לא תהיינה זמינות
מנות המים הנדרשות להשקיה מיטו
בית של כל הפרדסים ,וזה יחייב אותנו
להיערך בהתאם להשקיית הפרדסים
במנת המים שלרשותנו .מזה כ 3-שנים
נמצא זן האשכולית האדומה במשבר:
בשנים האחרונות נעקרו חלקות רבות,
ומשיא של  28,000דונם בשנת 2009
ירדנו ל 21,000-דונם בשנה האחרונה.
כדי לזכות במחירים טובים יותר בשוקי
היצוא ,עלינו לשפר את תדמית המוו
צר ,וניתן לעשות זאת ע"י שינוי מדדי
ההבשלה לקטיף והפיכת האשכולית
האדומה מישראל למוצר איכותי בעל
מתיקות רבה יותר וחמיצות נמוכה מזו
שבה הפרי משווק היום .בחלק מהאו
זורים לא ניתן להגיע לקריטריונים החו
דשים ,ולכן יהיה צורך בעקירת חלקות
אלה .הזן 'אור  '1הפך לזן הדומיננטי
והגדול ביותר בענף ההדרים ,הן בכו

מויות המיוצאות והן בתמורה למגדל.
בשנתיים האחרונות יוצא ה"אור" בכ-
 60,000-50,000טון .חלקות ה"אור"
הקיימות עשויות להניב בעוד כשלוש
שנים  200,000-150,000טון פרי
בערך ,והיצוא האפשרי הוא 150,000-
 100,000טון – זהו ללא ספק אתגר
רציני למשווקים!
הדברת מזיקים
בימים אלה מסתיימת עונת הקטיף
של הזנים המאוחרים ומתחילים הלבר
לוב והפריחה של העונה הבאה .בתקור
פה זו יש לגזום כהלכה שמלה ודלת
ולדלל ענפים במקומות סבוכים במר
עטפת העץ (ראו סעיף "גיזום" בדפון
זה) .בעץ גזום היטב מתגלים המזיקים
ופעולות ההדברה אפקטיביות יותר.
כנימות עלה
בתקופת האביב כנימות העלה נמר
שכות ללבלוב האביבי החדש .עיקר
הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות צעיר

כנימות עלה

רות .יש להגן על הלבלוב באמצעי
הדברה שונים :ריסוס ,הגמעה דרך
מערכת השורשים או מריחת תכשירים
מומלצים על הגזע.
בפרדסים בוגרים ,בעיקר בעצי
מנדרינה ,נראית לעתים רחוקות התר
קפה מסיבית של כנימות עלה רבות
הפוגעות בלבלוב ,בפריחה וביבול
העץ .נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל
דבש" מרובה וביצירת פייחת על הער
לים והפרחים ,ובמקרים אלה יש לטפל
בריסוס.
עש הפריחה
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול
להשמיד פרחים וחנטים רבים ולגרום
להפחתה משמעותית ביבול הבא ,לכן
יש לבדוק בפרחים או בחנטים הימצר
אות של עש פריחה .ניתן לזהות את
העש על פי נוכחות זחלים בפרחים,
על פי "נסורת" של חלקי פרחים ועל
פי חורי נבירה של הזחלים בפרח ובחר
נטים הצעירים .כשרמת המזיק בינונית

טפילות בכנימות עלה .צילום :בועז הרפז
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וגבוהה ,יש לרסס בתכשירי ההדברה
המותרים לשימוש.
עש המנהרות
המזיק פוגע בלבלוב הצעיר ,בעיקר
בשלהי האביב .מומלץ לטפל רק בנר
טיעות צעירות באמצעות ריסוס ,הגמר
עה לבית השורשים ומריחת הגזעים.
אקרית חלודה
בתחילת העונה תיראה האקרית בער
לוות העצים ,בעיקר בחלקו התחתון
של העלה ,ובהמשך תתפשט לחנטים
ולפירות .בשלב ההתחלתי ,שבו היא
מופיעה על העלים ,מומלץ לטפל
רק ברמות גבוהות; בשלב שבו נראית
האקרית [גם ברמות נמוכות] על החנר
טים והפירות ,יש לטפל לאלתר .חשוב
מאוד לגלות את המזיק כבר בשלבים
הראשונים ,כיוון שאז ההדברה יעילה
יותר ולפרקי זמן ארוכים יותר .כאשר
רמות האקרית גבוהות מדי ,מתעוררת
בעיה בהדברה ובקטילתה המלאה.
קמחית ההדר
במקרה הצורך ניתן להדביר את
קמחית ההדר לאחר הפריחה ועם
התפתחות החנטים בתכשירי אימידקר
לופריד מורשים .לאחרונה קיבל רישוי
תכשיר חדש הנקרא "פלאש" .תכשיר
זה מומלץ לריסוס בריכוז  0.03%לפני
סגירת עלי הגביע על בסיס החנט.
קמחית כדורית
מומלץ להדבירה בחלקות שהיו נגור
עות בקמחית הכדורית בעונה החור
לפת .הדברתה תיעשה לאחר הפריחה
באמצעות הגמעת תכשירי אימידקר
לופריד המורשים על פי התווית .השיר
מוש בתכשירים אלה מומלץ בתדירות
מינימלית של אחת לשלוש שנים ,כיוון
ששימוש תכוף יפחית מיעילותם ויסייע
לפיתוח עמידות .חל איסור להשתמש
בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה
ובמהלכה מחשש לפגיעה בדבורים.
כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחר
נטים ובפירות .הכנימה תודבר כאשר
יימצאו זחלנים וכיפות לבנות על החר
נטים ברמה של  5%ומעלה מפירות
העץ .יש לטפל בתכשירים המורשים.
לאחרונה קיבל רישוי תכשיר חדש
הנקרא "פלאש" ,ומומלץ להשתמש
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זחלי עש הפריחה

בו כאשר הזחלנים מתיישבים על החנר
טים ,משלב "הכיפות הלבנות" עד שלב
זחל שני ,בריכוז .0.03%
כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת
הנגיעות של הכנימה במכלי הקטיף.
יש לרכז את נתוני הבררה ,ומראשית
העונה לבצע מעקב על גבי הפרי
הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת,
במיוחד מתחת לעלי הגביע ובאזור
המקביל על גבי הפרי .בחלקות שבהן
זוהתה נגיעות משמעותית בקטיף ,יש
לשקול הדברה באמצעות תכשירי איר
מידקלופריד מורשים.
הערה :את רשימת תכשירי ההדברה
המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית
המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היו
צוא השונות .בחלק מתכשירי ההדברה
יש החמרה בריכוזים ובימים מקטיף בין
רשימות היצואנים לבין הרשום על התו
ווית; בכל מקרה ,יש לבצע את ההוראה
המחמירה יותר.
הדברת מחלות
מאלסקו  -יש לעקור את העצים
הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים.
יש לשרוף את הגזם .כדי למנוע הדבר
קה של נבגי הפטרייה לעלי העץ ,יש
לרסס במרק בורדו בריכוז 1%-0.5%
או בקוציי ד  2000בריכוז  .0.25%הר�י
סוס מומלץ באתרוג ,בלימונים ,בליים
ובקליפים שונים הנמצאים באזורים

נגועים .בחלקות הנגועות במחלה יש
לחזור על ריסוס הנחושת כל  150מ"מ
גשם ,כאשר הריסוס מבוצע בקוצייד
 ;2000וכל  250מ"מ גשם ,אם הריסוס
מבוצע במרק בורדו (אין הכוונה למרק
בורדו אולטרא).
עלעלת  -בעונה זו קל לזהות את
העצים הנגועים בעלעלת ,בנטיעות
צעירות ,על פי מראה העץ והסימנים
בפרי .יש לסמן את העצים הנגועים
ולעקור אותם.
ריקבון צוואר השורש והשורשים –
כדי להישמר מנזקי הפיטופטורה יש
להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל,
ובנטיעות צעירות בפרט .בפרדסים
מעל גיל שנה בכל סוגי הקרקע (כולל
קלות) מומלץ להרחיק את הטפטפות
מהגזע בכ 40-ס"מ לפחות ולהימנע
מהשקיות תכופות.
אלטרנריה – הריסוסים יחלו בתום
הפריחה ,עם חשיפת החנטים ,לאחר
נשירת עלי הכותרת ,באזורים המועדים
להדבקה .חשוב מאוד לנטר ולבדוק אם
נדבקו עלים צעירים .הזנים הרגישים
לאלטרנריה הם :מינאולה ,מנדרינה
דייזי ,נובה ,מיכל ,מורקוט ,מור ,מירב,
וינולה ועידית .אשכולית אדומה ולבנה
רגישות מעט פחות .התכשירים הניתר
נים לריסוס הם הרקולס (קנון נחושת)
 ,0.4%קוצייד  ,0.25% 2000אנטראקול
 ,0.25%קנון  ,50קיפ ,קורדון ,פוסיפירון
>>>

 ,0.25%חוסן ,קוז'אק  ,0.15%סיגנום
 ,0.05%%בליס  ,0.04%עמיסטר ,מי�ר
דור ,עמיעוז  ,0.075%רובראל ,רודיון
 ,0.1%קליפמן  .0.15%מומלץ לבצע
תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על
זמן טיפול לפני קטיף לגבי כל חומר.
הדברת עשבייה
בפרדסים אשר רוססו נגד עשביה
בסתו והם נקיים מעשבים חורפיים יש
עשבייה חורפית של עשבים עמידים
כמו מרור הגינה ,מיני חלמית חדשים,
ירבוז חדש ועוד .כמו כן חשיפת הקרר
קע לשמש הקדימה את נביטת העשר
בייה הקיצית בעיקר הקייצת שנמצאת
בשלב של שושנת עלים .כדי למנוע
התבססות הקייצת ,מומלץ להדביר
רה לפני שתגיע לגובה של  10ס"מ.
מרססים גלייפוסט  1.5%בשילוב עם
 -2-4D . 0.3%מאחר והנביטה אינה
אחידה ייתכן ויהיה צריך לחזור על
הטיפול .בפרדסים שלא רוססו ומשור
בשים מעשבייה חורפית גבוהה ,מומלץ
לכסח ,ולרסס רק לאחר נביטת הקייר
צת (עשבי קיץ נובטים מאוחר יותר
בגלל ההצלה של עשבי חורף).
בהנחה שלא ירד גשם ,אין לרסס
קוטלי עשבים המופעלים באמצעות
מים (מונעי הצצה ותכשירי ברומסיל;
הייב-ר ,X-הנטר ,אורגן) ,אלא רק ב�ח
לקות המושקות במתזים /ממטירונים.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ
לרסס בתכשירים קוטלי עלווה:
תכשירי גלייפוסט (גאלופ ,ראונדאפ,
רונדומור ,גלייפוגן ,גלייפוס ,גלייפון,
טורנדו ,טייפון) ,תכשיר י ( D-2,4א�ל
בר-סופר ,אמינובר ,סאנפאן-סופר)
ותכשירי גליפוסינת אמוניום (בסטה,
פאסטר ,בסט ביי) .את התכשיר יש
לבחור בהתאם לגיל ,לזן ,להרכב
העשבייה הרב-שנתית הקיימת בשטח
(חבלבל ,ינבוט ,הגה ,ארכובית ,ירבוז
עדין ועוד) ולהרכב העשבייה החור
רפית שנבטה ,לדוגמה :צמחי חלר
מית ,סירפד ,מרקולית וכרוב החוף.
אלה לא יודברו בריסוס בגלייפוסט
בלבד ,אלא בריסוס המשלב תכשיר
רי אוקסיפלורופן(אוקסיגל ,גול ,גליגן,
גליל ,גלאון) ,במינון של  25( 0.1%ג'/ד')
או אורור ה  5ג'/ד' .מינון זה של אוקס�י
פלורופן איננו גורם לנזק גם בעונה זו .
משום שמרבית פירות ההדר מיוער
דים ליצוא ,המלצותינו מסתמכות על
רשימת החומרים המורשים ליצוא על
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פי דרישות הקניינים .בכל מקרה ,יש
להשתמש אך ורק בתכשירים המורו
שים על-פי הרשום בתווית.
המלצות לריסוס פרדסים בגילים
השונים
פרדסים מגיל שנה אחת
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר
וחצי עד שני מטרים מכל צד של העץ
ולהשאיר עשבייה בין השורות .יש
להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי
למנוע נזקים מחומרי הריסוס .עטיפת
הגזעים תתרום רבות להגנתם.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ
לרסס בסטה ,פאסטר או בסט ביי
בריכוז  ,2%-1%ניתן לשלב עם חומרים
אלו תכשיר Oxyfluorfenבמינון של
 25ג'/ד' ( )0.1%כאשר נפח התרסיס
הוא בין  30-40ל'/ד' .חשוב להדגיש
כי אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן
( - Oxyfluorfenגול ודומיו) בריכוזים
הגבוהים בעת פריצת הלבלוב האביבי
מחשש לצריבות.
גיזום ועיצוב העץ
יש לקבוע את מדיניות הגיזום לקר
ראת העונה הקרובה בהתאם למנות
המים המוקצבות לחלקה .כשמנות
המים מקוצצות ,רצוי להקטין את
ממדי העץ באמצעות גיזום מכני וידר
ני .הקטנת נפח העץ ושמירה על גודל
פרי סביר מתאפשרות באמצעות שתי
פעולות :האחת ,גיזום מכני של צמרת
העץ ושדרתו; והשנייה ,גיזום מעברים
בין העצים .בזני האשכוליות הוכח כי
מעברים רחבים של עד מטר בין עץ
לעץ תרמו להגדלת הפרי .גיזום מכני
חזק מקטין את נפח העץ ומפחית
את מספר הפירות לעץ .כגודל קיצוץ
המים  -כך יהיה עומק הגיזום.
יש להקפיד על הגיזום ועל פתיחת
העצים לאור משום השפעתם הרבה
על היבול ,החנטה וגודל הפרי .הגיר
זום משמש גם ככלי לוויסות היבול
בקליפים בשנת שפע (בנוסף לטיפול
בחומרי צמיחה) באמצעות דילול וקיר
טום ענפים נושאי פרי רב.
בתום שנת שפע בקליפים ייעשה
הגיזום רק כשתסתיים נשירת החנטים.
במקרה שיש חנטה רבה ,מומלץ לקצר
את ענפי הצמרת באמצעות גיזום מכני
 הורדה של  1-0.5מטר מאורכם.סטאר רויבי  -עקב פגיעה קשה ה�נ
גרמת כתוצאה מ"התמוטטות שחורה"

בסטאר רובי שנגזם באביב ,מומלץ
שלא לבצע גיזום מכני בזן זה בעונה
הנוכחית אלא לגזום ידנית .יש לכר
סות את פצע הגיזום במשחת עצים
על בסיס אספלט (תפזהיל) לאיטום,
ולהימנע מפתיחת חלון ומגיזומים
החושפים את זרועות העץ והגזע
למכות שמש.
גיזום לימון
יש לחדש דלת וחלון מדי חודש ע"י
הסרת הענפונים החדשים על הזרועות
הראשיות .לאחר כל לבלוב יש לקטום
את כל הענפים הצעירים שאינם נושר
אים חנטים בכל הנוף .פעולה זו מעודר
דת לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה
מחוץ לעונה וקבלת פרי קיצי.
חילון ,דילות ופתיחת מעברים
גיזום חלון יש לבצע ע"י הסרה של
ענפים במרכז העץ .חלון זה צריך להר
יות צר למניעת קרינת שמש ישירה על
הבדים הראשיים.
גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח
בשורות הנטועות מצפון לדרום ,ולכיוון
צפון בשורות הנטועות ממזרח למער
רב.
מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב
של  1-0.5מטר משמלת העץ ועד
לצמרות .פתיחת המעבר תמנע התייר
בשות של ענפים בין העצים ,תגדיל את
שטח הפנים של העץ ותרום להוספת
פירות גדולים לעץ .בזנים הרגישים
למכות שמש ,כמו הסטאר רובי והר
פומלו ,יש לפתוח בעיקר מעברים על
חשבון הגביע המהווה סכנה מבחינת
מכות שמש לזרועות העץ.
גיזום מעברים בסטאר רובי
אם הגיזום בוצע בסתיו ובחורף ,ופרצו
ענפים חדשים ,יש להסירם ממרכז
העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את
הזרועות שנחשפו לשמש .בזן זה יש
להימנע מחילון.
דילול
בפרדסים בוגרים ,שבהם יותר מ80-
עצים לדונם ואין זה מעשי לפתוח בהם
פתחים באמצעות גיזום ,אפשר לקבל
אפקט הדומה לגיזום באמצעות דיר
לול מחצית מהעצים .הדילול יתבצע
ע"י הסרה של  1/8עד  1/4מהעצים
בהדרגה מדי שנה .רצוי לפנות למדריך
האזורי לתכנון מדויק של הדילול.
>>>
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גיזום יבש
ניתן לבצע גיזום יבש במהלך הקיץ
כולו ,אולם רצוי להקדים .יש להסיר
מתוך העץ את כל הענפים היבשים
והענפים החיים המנוונים שאינם נושר
אים פרי .הענפים הללו שורטים את
הפרי ,בעיקר בזנים רגישים כמו :פומר
לית ,פומלו וסטאר רובי .בזנים אלה גם
פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל
למרכז העץ בשל משקלו הרב ועשוי
להישרט.
גיזום שמלה
בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ
נמוכה מאוד ,יש לקצרה לגובה של
 0.5-0.3מטר מפני הקרקע כדי למנוע
הדבקה של הפרי בריקבון חום ועלייה
של מזיקים כמו כנימות ,נמלים וחלר
זונות ,מהקרקע לפרי ולשאר חלקי
העץ ,וכן כדי לאפשר פיזור טוב של
מים בעת ההשקיה ושיפור יישום הריר
סוסים כנגד מזיקים ,עשבייה ומחלות.
בהשקיה במים מושבים חובה לגזום
שמלה לגובה מינימלי של חצי מטר
מפני הקרקע למניעת מגע ישיר בין
המים לפירות.
עיצוב עצים צעירים
יש לעצב זרועות בצורת גביע מ5--
 4זרועות .ניתן להתחיל לפתוח דלת
למרכז השורה ,להסיר ענפים מיותרים
בבסיסם ולמרוח במשחת עצים .לבר
לוב צעיר שהגיע לאורך  50-30ס"מ
יש לגומם כדי לעודד פריצות חדשות.
בעצים צעירים שאינם מתפתחים ושר
מאזור ההרכבה שלהם מתפרצים ענר
פים חזקים  -יש להשאיר  3מענפים
אלה ,כדי שיחליפו את הנוף המנוון.
הלבנה
זרועות וענפים ראשיים שנחשפו
לשמש כתוצאה מגיזום חזק יש להלבין
מיד למניעת מכות שמש ,בעיקר בזר
נים הרגישים יותר :סטאר רובי ,שמוטי,
פומלו ,אשכוליות ופומלית.
חיגור להעלאת היבול בהדרים
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהער
לות יבול באמצעות חיגור בעת הפר
ריחה .בד"כ מומלץ חיגור זרועות של
 80%-50%%מהנוף .בעת הצורך מו�מ
לץ לחגר את הזנים :אור ,מור ,פומלו,
פומלו צ'נדלר ,סטאר רובי ,פומלית,
טבורי ,מינאולה ונובה .מומלץ לחגר זני
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קליפים כאשר השפעת הג'יברלין אינה
מספקת .יש להקפיד על חיגור נכון
ואין לפגוע בעצה בעת החיגור .בכל
מקרה ,אין לחגר עצים חלשים .חיגור
בעצי "אור" ,המבוצע כאשר החנטים
מגיעים לקוטר של  8-6מ"מ ,מעלה
את היבול .בחלקות שיבולן דל ,מומר
לץ לבצע חיגור זה בנוסף לטיפולים
המבוצעים בעת הפריחה (חיגור או
ריסוס בג'יברלין).
ריסוס בג'יברלין או חיגור להעלאת
היבול בקליפים
בזני קליפים רבים נוטים החנטים
הצעירים לנשור ,והעצים נושאים יבול
דל מאוד .ניתן להפחית את נשירת
החנטים ולהעלות יבול באמצעות ריר
סוס בג'יברלין או חיגור בשיא הפריחה.
אם לא מספיקים לבצע את הריסוס
בשיא הפריחה ,ניתן לבצע את הריסוס
בג'יברלין גם לאחר תום הפריחה .בניר
סויים שבוצעו בזנים אור ונובה נמצא
שהטיפול בג'יברלין היה יעיל גם כאשר
הוא ניתן כשבוע לאחר הפריחה ,אך
לא היה יעיל כשניתן בתחילת הפריר
חה .בכל זן יש לבחור את התכשירים
המורשים לשימוש בהתאם לתווית.
נוסחאות הריסוס GA3 (50-25 :ח"מ)
 +משטח בשיא פריחה או לאחר הפריר
חה ,או שני ריסוסים עוקבים בג'יברלין:
הראשון בשיא הפריחה ,והשני לאחר
הפריחה .המשטחים המומלצים
בהדרים לשילוב עם ג'יברלין הם :טריר
טון ,)B 1956 (0.025%), 5BB- (0.05%
טיבולין ( .)0.025%כשהפריחה איננה
אחידה ,מומלצים שני ריסוסים.
במקרים רבים מומלץ לחגר (בד"כ
חיגור זרועות) במקום לטפל בג'יברלין
או בנוסף לו.
המלצות לדישון בפרדס לפי ניתוח
תוצאות בדיקות עלים
 .1הטבלה שלהלן  -טבלת ריכוז ה�י
סודות בעלים והמלצות הדישון עוסקת
בשלוש רמות :גבוהה ,נורמלית ונמוכה.
 .2תחום הערכים הנורמליים בריכוזי
היסודות בעלים נקבע לפ י  5%±מא�ו
תו ערך .ערך גבוה או נמוך מהתחום
הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון < >
בהתאמה.
 .3רמת הסידן בעלים משמשת בע�י
קר לקביעת רמת האמינות של הדגיר
מה ואם מדובר בעלים דיאגנוסטיים
סבירים ,כאשר הטווח הנורמטיבי נע

בי ן  4%ל .6%-מעבר לטווח זה יש ל�ה
תייחס בספקנות ליתר היסודות באור
תה דגימת עלים בחלקות חשודות או
שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל (כמו
חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות
או חלקות עם רמות גיר פעיל גבוה -
 ,)15%-10%כאשר מופיעים מחסורים
חזותיים ,יש לדשן בכלאט ברזל 5-1
פעמים בעונה ,לפי חומרת הבעיה.
בכל טיפול יינתנו  700גרם/דונם כלאט
ברזל  6%כדוגמת  ,EDDHAהמותאם
לתנאי קרקע בסיסיים.
 .4ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור
באבץ או במנגן עם אוריאה דלת ביורט
( עלוומיד).
 .5רמות הדישון יגזרו מטבלת ערכי
רמת היסודות בבדיקת העלים בהתר
אם לשלוש הרמות המצוינות להלן.
השלמת היסודות (חנקן ,זרחן ואשלגן)
תיעשה במלואה עבור מים שפירים(
טבלאות הדישון המופיעות בהמשך
מתייחסות למים שפירים).
 .6בחלקות שבהם הרכב המים ייגזר
ממי התפלה (ייתכן גם אלו שבהם מי
הרקע של הקולחין הוא מההתפלה),
ייבדק בעתיד הצורך להשלים גם יסור
דות כמו מגניון ,גופרית וסידן.
 .7כאשר מי ההשקיה הם מי קולחין,
יש להפחתית את תוספות החנקן האמ�ו
ניאקלי ,האשלגן והזרחן מסך כמות היר
סודות המומלצים .מכל בחינה מעשית
ניתן להשתמש בממוצע בדיקות המים
במהלך עונת ההשקיה ומהן לחלץ
את נתוני רמות הדשן המסופקות במי
הקולחין.
 .8בתחילת העונה יש לדשן ב 5-יח�י
דות חנקן ,ללא קשר לחנקן המסופק
במי הקולחין.
 .9לפי הטבלאות שלעיל ,ברמת
מים נורמטיבית(  ( 700מ"מ) לכלל ג�י
דולי ההדר עבור חלקות מושקות במי
קולחין ,יהיה ערך הסף לדישון אשלגר
ני ,כאשר ריכוז האשלגן הממוצע במי
הקולחין הוא מתחת  20מ"ג/ליטר (או
 0.5מא"ק/ליטר .בחלקות שהמחסור
בהן חריף תושלם הכמות ל 25-יחידות.
ערך הסף לדישון זרחן בחלקות המושר
קות במי קולחין הוא מתחת ל 3-ח"מ;
ובמחסור חמור תושלם הכמות ל4.5-
יחידות .עבור החנקן תינתן תוספת של
 5יחידות ,ללא קשר לריכוז החנקן ה�א
מוניקלי במים בתחילת עונת ההשקיה,
ולכן ערך הסף לדישון חנקן בחלקות
המושקות במי קולחין הוא כאשר רמת
>>>

החנקן האמוניקלי מתחת ל 20-ח"מ.
במחסור חמור יוספו עוד  10-5יחידות
במהלך העונה ,חוץ מהתוספת ההתר
חלתית ,אך סך יחידות החנקן לא יעלו
על  30יחידות.
השקיית הדרים
יש לתכנן כבר מעכשיו את ההשקיה.
לשם קביעת מועד תחילת ההשקיה
הראשונה ,יש להתחשב בגשם
האפקטיבי האחרון(  ( 30-20מ"מ) ו�ב
סוג הקרקע .מומלץ לבדוק את מצב
הרטיבות בקרקע באמצעות טנסר
יומטר או מקדח .באדמות קלות יש
לבדוק את רטיבות הקרקע  10ימים
לאחר הגשם ,ובאדמות כבדות מאוד
  6-5שבועות לאחר הגשם .ההשקיהתחל כשהמתח בטנסיומטר המוצב
בעומק ש ל  30ס"מ עולה על  25ס�נ
טיבר בקרקע קלה ,ועל  45סנטיבר
בקרקע כבדה.
דרכים לחיסכון במים
 .1הדברת עשבייה  -העשבים הם
צרכני מים ,ולכן יש להדבירם בכל
השטח.
 .2גיזום ודישון  -הקטנת נוף העץ
והפחתת היבול יאפשרו קבלת פרי
גדול והפחתה בכמויות המים המיוער
דות להשקיית הפרדס.
 .3בפרדסים צעירים יש לאטום בפ�ק
קים טפטפות שאינן סמוכות לעצים.
מדיניות ההשקיה הנכונה
 .1מניעת תקלות הגורמות לנזילות
בצנרת.
 .2בחירת אביזר השקיה מתאים -
אביזר מים יעיל משקה רק שטח שאינו
חשוף לקרינה ישירה .בהשקיה בממטר
רות או בממטירונים רצויה השקיה בשר
עות הערב והלילה ,דבר שעשוי להקטין
במידה ניכרת אובדן מים באידוי.
 .3שימוש באמצעי בקרה כמו ט�נ
סיומטרים  -המועד וכמויות המים
להשקיה ניתנים לבקרה ע"י טנסיומר
טרים .ניתן לחסוך באמצעותם כמויות
ניכרות של מים ולמנוע פגיעה במערר
כת השורשים הנגרמת כתוצאה מעור
דפי מים .הטנסיומטרים ,הממוקמים
בעומקים של  30ו 60-ס"מ ,מבקרים
היטב את ההשקיה ומסייעים בקביר
עת מועד ההשקיה וכמות המים ,ללא
איבוד מים לעומק ,תוך השקיית בית
השורשים הפעיל.
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טיפול במערכות טפטוף
עקרונות ההפעלה הנכונה של מערר
כת הטפטוף הם:
 .1הקפדה על שלמות וניקיון מע�ר
כות הסינון.
 .2שמירה על לחצי עבודה מתאימים
ברשת הטפטוף ובדיקה מדגמית של
ספיקת הטפטפות
 .3שטיפה תקופתית של מערכת
הטפטוף
פירוט של הטיפולים הכימיים השוו
נים שאותם יש לבצע בתחילת עונת
השקיה ובסופה מופיעים בדפון ינואר-
פברואר .2014
הזנה עלוותית בחנקן
בפרדסים שנמצאו בהם רמות חנקן
נמוכות (בהסתמך על בדיקות עלים),
במיוחד באדמות כבדות (חרסיתיות)
ובעלות כושר ניקוז לקוי ובחלקות
שבהן המחסור בחנקן בולט לעין (כלור
רוזות חנקן אופייניות)  -מומלץ לרסס
באוריאה דלת-ביורט (המכילה פחות
מ 0.3%-ביורט)  -תכשיר מוצק וגבישי
בריכוז  ,1.5%מחודש פברואר עד סוף
הפריחה .במקרה של מחסור חריף
בחנקן מומלץ לבצע ריסוס נוסף כער

בור שבועיים.
מגנזיום  -זנים לימוניים ,סטסומה,
טבוריים או זנים אחרים על כנות ליר
מוניות  -רגישים יותר למחסורי מגנזר
יום .יש לרסס בהתאם לתוצאות בדיר
קות עלים ולסימני מחסור .בפרדסים,
שבהם לא נבדקה תכולת המגנזיום
בעלים ,יש לרסס אחת לשנתיים באור
פן קבוע.
המינון
התכשיר
2%-1.5%
מגניט 70
מגניסל 1.4%-1%
מגנזאון2.1%
לתכשירים אלה יש להוסיף אחד מהר
משטחים המוספים גם ליסודות הקורט
(ראה בהמשך) .כשהמחסור במגנזיום
מחריף ,כלומר מופיע מדי שנה ובאופן
ויזואלי ,או כשריכוז המגנזיום בבדיקות
העלים נמוך מ ,0.25%-רצוי לטפל
שני טיפולים עוקבים בהפרש של 4-3
שבועות ,ואין לשלב יסודות אחרים
באותו ריסוס ,למעט חנקן.
מועד הריסוס ייקבע החל מהשלב
שבו העלים הצעירים מגיעים לכשר
ני שלישים מגודלם הסופי .יש לרסס
>>>
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¯

געתון

·

¯ †

Ô

‚

Ó

˙ÂÏÚÓ
˙¯˘‡ÁÈ

„

חצבה

·¯
†ˆÈ

Ï

†‰

¯Á

ÔÂÓ

Ó

„Ó

שדה�בוקר

ניצנה

ניצנים

בלחות אוויר גבוהה ולהימנע מריסוס
בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר
הריסוס במגנזיום .המגנזיום נקלט רק
על ידי הלבלוב הצעיר ,ולכן יש חשיר
בות רבה לעיתוי הריסוס .במקרים של
מחסור חמור יש לרסס שנית על גל
לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.
מניעה ותיקון של המחסורים ביסודות
קורט
בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד
מן המשטחים המומלצים :טריטון B
 ,1956 0.025%%טיבולין או  - 5BBבר�י
כוז של .0.05%
אץבץ  -מרססים בתחמוצת אבץ בר�י
כוז  0.15%או בגופרת אבץ  0.12%או
באבצאון .0.3%
מנגן  -מרססים בגפרת מנגן בריכוז
.0.2%
ניתן לשלב את המגן עם תחמוצת
אבץ ואפשר להוסיף עלוומיד.
הזנת עצים צעירים עד גי ל  3או ה�ח
לפת זן
מומלץ לדשן בדשן חנקני בריכוז של
 50ח"מ חנקן ולא לעבור ריכוזים של
עד  100ח"מ חנקן .ניתן להשתמש
בדשנים חנקניים מסוג אמון חנקתי,
אוראן וגופרת אמון .בכל מקרה ,מנות
חנקן שנתיות בשנת הנטיעה הראשונה
לא יעברו כמות כוללת של  7ק"ג/דונם;
בשנה השנייה  -ע ד  12ק"ג/דונם; וב�ש
נה השלישית  -עד  20ק"ג לדונם.
בשנתיים הראשונות לנטיעה אין
להתחשב בתוספת היסודות במי
הקולחין.
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>>>

ידיעות מוועדות הכנסת וממשרד החקלאות
ˆˆˆ

סיטונאים המשווקים
תוצרת חקלאית לא
יוכלו לעשות הסדרים
שיפגעו בתחרות
יו"ר ועדת הכלכלה ברוורמן :מחירי
התוצרת החקלאית יוזלו והחקלאים
לא יפגעו
ועדת הכלכלה של הכנסת ,בראשות
ח"כ אבישי ברוורמן ,אישרה לקריאה
שנייה ושלישית את ההצעה לתקן
את חוק ההגבלים העסקיים ולבטל
את הפטור מהסדרים כובלים (הסדר
שנועד לפגוע בתחרות) לסיטונאים
המשווקים תוצרת חקלאית .לפי ההר
צעה ,שמוזגה עם הצעה דומה של
ח"כ מיקי רוזנטל ,ביטול הפטור נועד
למנוע מסיטונאים לעשות הסכמים
שעלולים לפגוע בתחרות ולהעלות את
מחירי התוצרת החקלאית ,ולא יחול על
החקלאים שמוכרים את התוצרת שייר
צרו בעצמם .היו"ר ברוורמן אמר בפתח
הדיון כי בכוונתו לקדם את ההצעה
לטובת הוזלת מחירי התוצרת החקלר
אית ,באופן שלא יפגע בחקלאים.
הממונה על הרשות להגבלים עסו
קיים ,דיויד גילה ,הזכיר כי ההצעה
נועדה להילחם ביוקר המחייה ,ולהר
משיך להגן על החקלאים .הוא הוסיף
כי סיטונאים שאינם מגדלים לא יוכלו
להמשיך להיות צד להסדרים שפוגעים
בתחרות .מגדל שמשווק את התוצרת
שלו ,או קבוצת מגדלים שהתאגדו יוכר
לו להמשיך ליהנות מהפטור ,אך סיטור
נאים ששולטים בתאגיד ואינם מגדלים
משמעותיים לא יוכלו להיות צד להסר
דר כובל .היו"ר ברוורמן הוסיף ואמר כי
הכוונה היא שהמגדלים הקטנים יתר
אגדו וישווקו את התוצרת שלהם יחד.
הוא אף ציין כי סיכם עם משרד האוצר
על העבר ת  10מיליון שקלים מהא�ו
צר למשרד החקלאות ,לטובת תמיכה
במגדלים שירצו להתאגד.
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבו
שלום וילן ,אמר כי אמנם נוסח הצעת
החוק תוקן לעומת ההצעה שבה דנה
הוועדה לפני כחודשיים ,אך עדיין ישנן
בעיות שיכולות לפגוע בחקלאים .הוא
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הסביר כי ההצעה הנוכחית לא תאפר
שר לחקלאים לגייס השקעות משמר
עותיות מחו"ל .עוד אמר וילן כי האפר
שרות לחקלאים להתאגד לפי מין ולא
לפי סוג לא תאפשר התאגדות.
עם זאת  ,דוגי ישראלי מכפר שמ�ו
אל ,שהיה ממקימי עמותת מאבק
החקלאים ,הגיש ליו"ר ברוורמן מכתב
תמיכה בחוק ,אליו צורפו חתימות של
 3,0000חקלאים שהם רוב מגדלי הצ�מ
חים" .אנחנו בעד הצעת החוק כי הגיע
הזמן לעשות סדר ולשים סוף לעסקני
החקלאות .פער התיווך ,בין  3שקלים
לקילו פלפל שמקבל המגדל בערבה
לבי ן  12השקלים שמשלם הצרכן בס�ו
פר ,הוא בלתי אפשרי ופוגע גם בחקר
לאים וגם בצרכנים .הגיע הזמן לשים
לזה סוף" ,אמר ישראלי .עו"ד דרור
שטרום ,לשעבר הממונה על רשות
ההגבלים ,אמר כי כבר למעלה מ20-
שנה מנסים לבטל את הפטור הזה והר
גיע הזמן שהכנסת תעשה זאת ,אך גם
תפסיק לייצר מונופולים .הוא הסביר כי
צריך לבטל את הפטור אך להוסיף לו
סעיף שיקבע כי הפטור לא יחול גם על
מגדל שיש לו נתח מונופוליסטי בגידול
מסוים.
ח"כ זבולון כלפה טען כי האפשרות
להתאגד רק לפי מין לא הייתה חלק
מהצעת החוק שאושרה בקריאה ראר
שונה ,ולכן מדובר בנושא חדש .הוא
ביקש להפסיק את הדיון עד שוועדת
הכנסת תכריע בשאלה האם מדובר
בנושא חדש .זמן קצר לאחר מכן התקר
יים הדיון בוועדת הכנסת ,שהכריעה כי
לא מדובר בנושא חדש  .היועץ המש�פ
טי של הרשות להגבלים עסקיים ,עו"ד
אורי שווץרץ ,הסביר כי ההגבלה למג�ד
לים מאותו מין נועדה למנוע מצב שבו
מגדל יהיה צד להסדר שבו ישווק תוצר
רת שאת מרביתה לא הוא גידל.
ח"כ יצחק וקנין הזהיר כי ההצעה
תביא לחיסול החקלאים במושבים.
לדבריו ,הדרך היחידה של החקלאים
במושבים לשרוד היא להתאגד ,אבל
יש ביניהם חוסר אמון מוחלט והם
לא מעוניינים בכך" .המגבלות שמטיר
לים על החקלאי הקטן לא יאפשרו לו
לשווק והחקלאות במושבים תחוסל",
אמר .עו"ד שוורץ הסביר כי המגדלים
במושבים יוכלו לפנות לממונה ולקבל
פטור שיאפשר להם לשווק .הוועדה
קבעה כי החקלאים אכן יוכלו לפנות

לממונה לקבל פטור שיאפשר להם
להתאגד ,והממונה יצטרך לתת תשור
בה לפנייתם תוך  60יום .עוד נקבע כי
תאגיד מגדלים יוכר גם כזה שיש בו
משקיע עם הון חיצוני המחזיק ב25%-
מהתאגיד ,בניגוד להצעת הרשות כי
משקיע חיצוני יוכל להחזיק עד 10%
מהתאגיד .הממונה גילה אמר כי הוא
מוכן להתפשר ע ל  ,25%שכן מי שמ�ח
זיק -ב 30%-מתאגיד ,גם אם הוא מ�ש
קיע חיצוני פאסיבי ,יתר השותפים לא
יפעלו בניגוד לדעתו.
כמו כן דנה הוועדה האם לאפשר
למגדלים לשווק תוצרת של מגדלים
אחרים שלא מאותו מין .הממונה גילה
הסביר כי מי שמשווק תפוזים ומגדל
תפוזים אין לו אינטרס להעלות את
המחיר בצורה שתפגע בצרכן ,אך אם
מגדל התפוזים ישווק אגסים שאותם
הוא לא מגדל ,לא אכפת לו מהאגסים
והוא עשוי לפעול להעלאת מחירם.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור,
אמר כי דבריו של הממונה הם תיאור
ריה שאם החקלאים היו מבינים אותה
אולי הם לא היו חקלאים .היו"ר ברוורמן
אמר כי הוא לא מוצא דוגמאות לפעור
לות שיכולות לפגוע בתחרות ולכן אין
מקום להגביל את החקלאים בשיווק
מאותו מין.
בנושא השיווק קבעה הוועדה כי
החקלאים יוכלו לשווק תוצרת מאותו
סוג (ירקות ,פירות ,גידולי שדה ,חלב,
ביצים ,דבש ,בקר ,צאן ,עופות ודגים)
גם של חקלאים אחרים .אולם הוועדה
הסמיכה את הממונה לקבוע כי חקלאי
יוכל לשווק תוצרת של אחר רק מאותו
מין (למשל :לשווק רק מין כמו מלפפון
ולא את כל הירקות) ,אם יזהה פגיעה
בתחרות שיכולה להביא לקרטל שיער
לה מחיר לצרכן .עוד נקבע כי הפטור
יחול רק על התוצרת החקלאית בצור
רתה הבסיסית ולא על תוצרת מעובר
דת.
הוועדה החליטה להסיר מההצעה
סעיף שנועד לאסור על משווק להיות
צד להסדר כובל אם הוא משווק למער
לה מ 50%-מהתוצרת מאותו מין .ח"כ
גילה גמלילאל הציעה לקבוע כי ה�פ
טור לא יחול על  5משווקים או פחות
שמשווקים יותר ממחצית מהתוצרת
מאותו מין ,כדי למנוע היווצרות מונור
פולים חדשים .שטרום תמך בהצעה
למנוע יצירת מונופולים חדשים ואמר
>>>
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כי הוועדה אשרה חוק שנועד להוריד
את יוקר המחייה ,ולא יכול להיות שהר
יום היא תאשר חוק שיאפשר יצירת
מונופולים שיגרמו לעליית מחירים .עם
זאת ,ההצעה של ח"כ גמליאל לא התר
קבלה.
ח״כ רוזנטל אמר כי ההצעה שיזם
ומוזגה להצעת החוק הממשלתית
ואושרה היום בוועדה ,שמה קץ לקומר
בינה שאפשרה לסוחרים לתאם מחיר
רים ,לחלק ביניהם את השווקים ולבזוז
את הצרכן .המהלך יביא להוזלה משר
מעותית של עד  10%במחירי העופות,
הירקות והפירות .לובי של אינטרסנר
טים מנע במשך  15שנים להשלים את
הרפורמה החשובה ,והציבור שילם 7
מיליארד שקלים מיותרים בשל העיר
כוב בחוק .התיקון נעשה בתיאום עם
החקלאים ומגן עליהם מפני המשוור
קים הגדולים ,שנהנו מפרי עמלם של
החקלאים" ,אמר ח"כ רוזנטל.
ˆˆˆ

ועדת המזון אישרה
לקריאה שנייה ושלישית
את ההצעה לקידום
התחרות בענף כבר מה-
 15בינואר 2015
בתום דיון מרתוני של למעלה מ12-
שעות אישרה הוועדה המשותפת לוור
עדת הכלכלה וועדת הכספים ,בראר
שות ח"כ אבישי ברוורמן ,לקריאה שנר
ייה ושלישית את הצעת החוק לקידום
התחרות בענף המזון .הוועדה אשרה
את ההצעה של היו"ר ברוורמן ושל ח"כ
יצחק וקנין לאיסורים נוספים על ענר
קיות המזון ,שלהן מחזור של למעלה
ממיליארד שקל בשנה ,והגבילה את
שטחי המדף שלהן ל 50%-מהשטח
ברשתות המזון .כמו כן אושר פרק
השקיפות ,שיחייב את רשתות השיווק
לדווח בזמן אמת על מחירי המוצרים,
על מנת שניתן יהיה לבצע השוואות
מחירים יעילות .כן אושרו סעיפים שנור
עדו לתת לממונה על הרשות להגבר
לים עסקיים סמכויות למנוע מרשתות
השיווק לפתוח סניפים חדשים ,ואפילו
להורות על מכירת סניפים בשכונות

ובמקומות שבהם ימצא שאין תחרות
אזורית .האיסורים המרכזיים על ענר
קיות המזון והספקים הגדולים יכנסו
לתוקף ב 15-בינואר .2015
בדיונים קודמים שקיימה הווער
דה בהצעה אושרה הצעתו של היו"ר
ברוורמן ,לאסור על כל תשלום עבור
הקצאת שטח מכירה כלשהו לספקים
גדולים – שלא יוכלו לקנות שטחי מדף
או לשלם תשלומים שונים כדי לדחוק
ספקים קטנים .עוד אושרו איסורים
שיחולו על הספקים הגדולים והקמר
עונאים הגדולים ,בהם איסור על ספק
גדול להתערב בסדרנות המוצרים .כן
ייאסר על הספקים הגדולים לקבוע
מחיר מומלץ לצרכן ,כדי למנוע מצב
שבו הספק הגדול קובע מחיר שהופך
להיות מחיר מרבי וככה מונע מהספר
קים הקטנים להתחרות .עוד נאסר
לבצע תמחור אסור וקשירה טורפנית,
על מנת להגביל את הספקים הגדולים
להתנות מכירה של מוצר מוביל בקניית
מוצר פחות נמכר ,או מכירה של מוצר
במחיר נמוך מעלות אספקת המוצר
לקמעונאי (לוס לידר) .כן ניתנה לממור
נה סמכות לתת הוראות לקמעונאי
גדול באשר למותג הפרטי שלו ,אם יש
חשש לפגיעה בתחרות.
היו"ר ברוורמן התייחס במהלך הדיון
להצעת החוק ואמר כי הוא חושש שאין
בו בשורה גדולה ,למעט פרק השקיר
פות שיחשוף את מחירי המוצרים .הוא
הוסיף כי "הדבר היחיד שמעניין אותי
זה שהמחירים ירדו .אני לא משוכנע
שגם השקיפות תביא את הבשורה.
אני מקווה שתהייה בתהליך הזה ירידת
מחירים ,אך אני מסופק ומקווה שאר
תבדה .לכן ,צריך להביא לשינוי משמר
עותי ,שהביטוי שלו שהיצרנים הקטנים
יעלו בצורה משמעותית על המדף .אם
הם לא יעלו על המדף אנחנו נישאר
בסופו של דבר במצב שבו הספקים
הגדולים ישלטו במדף .לכן הצעתי
והצעת ח"כ וקנין נועדה להביא לכך
שהספקים הקטנים והבינוניים יקבלו
מקום על המדף".
היו"ר ברוורמן אף הודיע כי בכוונתו
להקים ועדת משנה של ועדת הכלכלה
שתבחן את ביצוע החוק והמצב בשטח,
ולהמליץ כי בראשה יעמוד ח"כ יעקב
אשר .כמו כן ,ביוזמת היו"ר ברוורמן
נוסף להצעת החוק סעיף שמחייב את
שר הכלכלה לדווח לוועדה ,חצי שנה

<<<

לאחר כניסת החוק לתוקף ולאחר מכן
פעם בשנה ,על יישום הוראות החוק
והשפעתו על הגברת התחרות וירידת
המחירים.
ח"כ גילה גמליאל אמרה לאחר איר
שור החוק כי "חברי הכנסת נתנו לחוק
המזון שיניים .החוק שיצא מהכנסת
הוא לא חוק המזון שכתבה הממשר
לה ,אלא חוק שמחמיר הרבה יותר
עם היצרנים הגדולים  -להם אחריות
כבדה למחירי המזון הגבוהים .היצרנים
הגדולים לא יוכלו יותר לשלוט במדפים
בסופרמרקטים .מדובר בחלק ראשון
של חוק ,שלא יספיק במידה ולא יתוור
סף המשך לחוק שיפרק את המונופור
לים ויפתח את השוק לתחרות.
------------------------------לכבוד
ח"כ אבישי ברוורמן
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת
שלום רב,
מתחקירים שבוצעו לאחרונה ,מתברר
רת הקטסטרופה של פערי המחירים,
הקיימים ברשתות השיווק בישראל
ובמיוחד בשופרסל.
צרפתי לך את כל כתבי העיתונות
בנושא ,ידיעות אחרונות YNET ,ודה
מרקר.
פערים אלו ידועים לחקלאים מאז
ומתמיד ,כיוון שמחירי הפירות והיר
רקות ביציאה משער החקלאי מגיעים
לפעמים למאות אחוזים גבוהים יותר,
כאשר הם נמכרים לצרכן.
במיוחד חמורה התופעה בתפוחים
המיובאים על ידי הרשתות ,שם הם
נמכרים במחירים מופקעים!
ברור לי ולהנהלת התאחדות חקלאי
ישראל ובמיוחד לארגון מגדלי הפירות
שהתפוח הוא על השולחן ,כרגע ,שלא
נניח לפערים אלו להמשיך ולהתקיים
ונפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו
להביא תופעה זו לציבור.
אנו מבקשים מךמך ,יו"ר ועדת הכל�כ
לה של הכנסת ,שלאחרונה חוקקה שני
חוקים הקשורים לנושא :התיקון לחוק
ההגבלים העסקיים וחוק הפיקוח על
>>>
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המזון ,לקיים דיון דחוף בנושא ולבקש
ממכון המחקר בכנסת לבצע בדיקה
של סוגיה זו.
ב ב ר כ ה,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
העתק:
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
יצחק כהן ,מזכיר מגדלי הפירות
מאיר יפרח ,מזכיר מגדלי הירקות
חי בנימיני ,מזכיר מגדלי ההדרים
צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים
עליזה כהן ,התאחדות חקלאי ישראל
-------------------------------

חודשי מאסר על כניסת אדם לשטח
חקלאי או שגרם לכניסה של חיה
לשטח חקלאי.
הצעת החוק מבקשת להחמיר את
העונש הקבוע בצד שתי העבירות,
כך שהעונש המרבי שיוטל על בעליה
של חיה שנכנסה לשטח חקלאי יעמוד
על שלושה חודשי מאסר וקנס בסך
 ,₪ 29,200במקום  .₪ 14,400העונש
המרבי שיוטל על אדם שנכנס לשטח
חקלאי או גרם לחיה להיכנס לשטח
חקלאי ,יעמוד על שישה חודשי מאסר.
בפועל ,הרווח מהעבירה יכול להיות
רב ,והסיכוי להיתפש  -נמוך.
מטרת הצעת החוק ,להגן על בעלי
השדות מפני עדרים משוטטים הבאים
לרעות בהם שלא כדין .לעתים קרובות,
משלחים בעלי העדרים את עדריהם
ובהמותיהם בידי קטינים ולא ניתן להר

אבשלום (אבו) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל .צילום :אלן שיבר

ˆˆˆ

תוכפל הענישה על
גרימת נזק לחקלאות
וועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכר
נסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית
הצעת חוק שתחמיר את הענישה על
עבריינים שגורמים נזק לחקלאות.
חוק העונשין הנוכחי קובע עונש של
חודש מאסר על בעליה של חיה שנכר
נסה לשטח חקלאי ,ועונש של שלושה
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עניש את הרועים.
בדיון שנערך במליאת הכנסת ,אמרה
שרת המשפטים כי ,קיימת בעיית
באכיפת החוק .שכן התביעה הבהירה
שהיא לא מגישה כתבי אישום בעבירות
מסוג "חטא" .לכן ,לא מעמידים לדין
על עבירות אלו.
ח"כ איילת שקד וקבוצת חברי כנסת
מציעםים להחמיר את הענישה על כנ�י
סה לשטח חקלאי .ההחמרה ,נועדה
להעלות את דרגת העבירה מחטא
לעוון ,ע"מ שיחידת התביעות המשר
טרתית ,תטפל באכיפת החוק ותגיש

כתבי אישום על העבריינים.
ח"כ איילת שקד אמרה בדיון כי "ישנה
עלייה בפשיעה החקלאית בישראל.
החקלאים נמצאים בחוסר אונים".
לדבריה" ,אין מנוס מלהעלות את רף
הענישה" .בדיון הקודם בהצעת החוק
אמרה נציגת המשטרה ,כי בשנים
 2009-2012נפתחו  254תיקים על
העבירות הללו ,אולם מרביתם נגנזו.
ˆˆˆ

מומחי חקלאות
ישראלים וחברות
עסקיות ישתלבו
בפיתוח החקלאות
באתיופיה
״מומחי חקלאות ישראלים וחברות
עסקיות ישתלבו בפיתוח החקלר
אות באתיופיה״ כך סיכם שר החקלר
אות יאיר שמיר ,עם מקבילו האתיופי
 Derebew Teferaועם ראש ממשלת
אתיופיה .Desalgen
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר
שמיר  ,שאביו ,ראש הממשלה השביר
עי של מדינת ישראל ,יצחק שמיר ז״ל,
מזוהה עם הבאתם לישראל של יהודי
אתיופיה ,הגיע לאתיופיה במסגרת ביר
קור עבודה באפריקה בראש משלחת
עסקית חקלאית .השר שמיר נפגש עם
ראש ממשלת אתיופיה Hailemariam
 ,Desalgenועם שרי החוץ ,האנרגיה
והמים ,התעשייה והחקלאות.
המשלחת העסקית שליוותה את שר
החקלאות כללה נציג י  16חברות יש�ר
אליות חקלאיות מובילות שארגן מכון
היצוא הישראלי בתחומי השקיה ,משק
החי ,המדגה וביניהן אגרו טופ ,קבוצת
 ,LRתה״ל ,מכתשים-אגן ,ירוק ,2000
מועצת החלב ,מכון הייצוא ועוד .בפגיר
שה עם שר החקלאות האתיופי הוסכם
על הרחבת שיתוף הפעולה בתחומי
ביטחון המזון ,שדרוג ענף ההשקיה ,תיר
עוש התוצרת החקלאית ופיתוח משק
החי (עופות ובקר) ,שייעשה באמצעות
המגזר העסקי מישראל בגיבוי פעילות
סיוע חוץ מש״בית במסגרתה עשרות
משתלמים אתיופים עוברים הכשרות
בישראל .בשבוע הבא יגיע לאתיופיה
מומחה חקלאי מטעם משרדי החוץ
>>>
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והחקלאות שישהה במדינה באופן
קבע.
בשנים האחרונות זוכה אתיופיה למר
עמד מדיני בכיר ביבשת אפריקה והדר
בר מתבטא בין היתר במושבו הקבוע
של האיחוד האפריקאי באדיס אבבה.
מיקומה הגיאו-אסטרטגי של אתיופיה
בקרן אפריקה ,מחדד את חשיבור
תה האסטרטגית עבור ישראל .למר
רות המשבר הכלכלי שבא לידי ביטוי
בהגברת האינפלציה ,בשנים האחרור
נות אתיופיה נמצאת בתנופת פיתוח
אדירה עם פיתוח התשתיות ,הכביר
שים ושדרוג ענף החקלאות שמהווה
כ 50%-מהתמ״ג ואחראי על תעסוקת
 85%מאוכלוסיית המדינה .אתיופיה
נהנית משיעור צמיחה של  7.5%ולאור
מעורבותם של הגופים הבינלאומיים
כגון הבנק העולמי ,ממשלות אירור
פה וארה״ב והשקעותיהם האדירות
במדינה ,ישנן הזדמנויות רבות להגבר
רת הפעילות הכלכלית בין המדינות.
הסחר ההדדי שנמצא במגמת העלייה
בשנים האחרונות מבטא מגמה זו.
לדברי השר שמיר :״פתיחותו של
הממשל האתיופי כלפי ישראל בשילוב
עם מעורבותם של הגופים הבינלאור
מיים דוגמת הבנק העולמי ,ממשלות
אירופה וארה״ב ,שמשקיעים סכור
מים גדולים בפיתוח ענף החקלאות
במדינה ,יוצרים הזדמנות עבור החבר
רות הישראליות לקחת חלק בתנופת
הפיתוח של אחת המדינות החשובות
ביבשת האפריקאית״.
ˆˆˆ

לומדים ועובדים
מיזם חדש משותף
למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר
והתאחדות הסטודנטים
הארצית  -יציע עבודה
לסטודנטים בחופשת
הקיץ במשקים
חקלאיים

שר החקלאות ופיתוח הכפר ,יאיר
שמיר" :הפרויקט לעידוד תעסוקת
הסטודנטים בחקלאות מהווה נדבך
חשוב בתוכנית משרד החקלאות
לחינוך לחקלאות והטמעת חשיח
בותה ותרומה של חקלאות ישראל
לחברה ולמשק"
אורי רשטיק ,יו"ר התאחדות
הסטודנטים הארצית" :המיזם
החדש יאפשר לסטודנטים לעבוד
בחופשת הקיץ בעבודה מאתגרת
ומספקת ,שלרוב אינה פתוחה בפח
ניהם .חשוב לתת עדיפות לצעירים
ישראלים בעבודה בתחום החקלח
אות בכדי לחזק ולעודד את הקשר
שלהם למדינה ולתוצרתה"
מיזם חדש משותף למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר והתאחדות הסטודנטים
הארצית יציע עבודה לסטודנטים בחור
פשת הקיץ במשקים חקלאיים .בימים
אלו אושרה במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר תכנית להעסקת סטודנטים
בחופשת הקיץ במשקים חקלאיים.
התכנית תפעל בשלב הראשון כפיילוט
באזור הגולן ובערבה.
לטובת התוכנית ,התקשר משרד
החקלאות ופיתוח הכפר עם המוער
צות האזוריות לאספקת מקום לינה
ומזון לסטודנטים בתקופת העבודה.
הסטודנטים יקבלו שכר הולם בגין
עבודתם (אשר יסוכם מראש) ותנאים
סוציאליים כמתחייב בחוק ,ובנוסף ,יזכו
במלגה ללימודיהם בגובה  .₪ 3,500על
פי הערכת משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,כבר בקיץ הקרוב צפויים לקחת
חלק בתכנית כ 100 -סטודנטים.
המיזם משלב בין הצורך של הסטור
דנטים בעבודה בקיץ ,לבין הצורך של
החקלאי בידיים עובדות בעונה הבור
ערת של הקטיף ,ומעניק לסטודנט
הזדמנות להשתתף בתכנית המשלבת
עבודה לצד לימודי ציונות ,יהדות ,חקר
לאות וחברה.
סטודנטים רבים מחפשים אחר עבור
דה בחופשת הקיץ ,שתאפשר להם
לחסוך כסף לקראת שנת הלימודים
הבאה ,כמו גם חיפוש אחר מסגרת
משמעותית וחווייתית אשר תפיג את
עומס ושגרת הלימודים .התכנית
מספקת מענה הן לצרכי החקלאים
והן לצרכי הסטודנטים .עבור החקר

<<<

לאים מספקת התכנית כוח עבודה
מחויב ואיכותי ואילו עבור הסטודנטים
מספקת התכנית מסגרת המאפשרת
להתפרנס במקביל לחוויה ערכית.
התכנית תתקיים בין החודשים אור
גוסט לאוקטובר (עד לשבוע לפני
פתיחת שנת הלימודים האקדמאית).
היא מיועדת לסטודנטים פעילים או
חדשים הרשומים במוסד אקדמי המור
כר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
הסטודנט מתחייב להיות זמין לעבודה
לפחות  40שעות שבועיות ,ולא פחות
מ  300 -שעות במהלך החודשים א�ו
גוסט-אוקטובר.
ˆˆˆ

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר משיק
קמפיין תדמית טלוויזיוני
תחת הכותרת "חקלאות
ישראלית  -ההייטק של
הטבע" ,בהיקף כספי
של כ 3 -מיליון ₪
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מעלה בימים אלה קמפיין חדש כחלק
ממהלך לשיפור תדמית החקלאות והר
עוסקים בה ,בקרב הציבור הישראלי,
תחת הכותרת" :חקלאות ישראלית -
ההייטק של הטבע".
הקמפיין ,בהיקף כספי של כ  3 -מי�ל
יון  ,₪ישודר ברצועה לפני מהדורת
החדשות המרכזית (בשעה )20:00
בערוצים  2ו.10 -
יעד הקמפיין הנו לחשוף את כלל
הציבור להישגי החקלאות ותרומתה
הרבה לחברה ולכלכלה בישראל; לעור
דד לימודי חקלאות ולייצר עתודה איר
כותית של כוח אדם לענף שהפך להיות
כלי דיפלומטי חשוב בעולם ,וזאת לצד
השמירה על גבולות המדינה ,חיזוק
ההתיישבות ,שמירה על ביטחון המזון
וחיזוק כלכלת ישראל.
הקמפיין יכלול סרטונים בסגנון דוקור
מנטרי בהם חקלאים "אמיתיים" (לא
שחקנים) יספרו על עבודתם בענר
פי החקלאות השונים ,מה הם עושים
ביומיום במסגרת פעילותם החקלאית
השוטפת .הקמפיין יכלול  6סרטונים
בני דקה כל אחד.
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ˆˆˆ

ˆˆˆ

שר החקלאות
מאזרבייג'ן ביקר
בחממות הזרע ג'נטיקס

טקס חלוקת מלגות
לסטודנטים בתחומי
הפירות והחקלאות על
שם דני ברונר ז"ל נערך
בקיבוץ כברי

יחסי ישראל -אזרבייג'ן נרקמים
גם בתחום החקלאות .שר החקלאות
האזרי ,מר' היידר אסדוב,
הגיע לביקור ייחודי בישראל ,במסגרתו
ערך סיור בחממות העגבניות של
חברת הזרע ג'נטיקס.
הביקור ,שנערך ביוזמת לשכת המסחר
ישראל  -אזרבייג'ן ובשיתוף פעולה
עם משרד החקלאות בישראל ,נועד

להגביר את שיתוף הפעולה בין שתי
המדינות ולהציג טכנולוגיות ופתרונות
מתקדמים בתחום החקלאות.
במסגרת הביקור ,ערך שר החקלאות
האזרי יחד עם משלחתו המונה שמונה

טכס חלוקת מלגות לסטודנטים
בתחומי הפירות והחקלאות נערך
בקיבוץ כברי בגליל המערבי .המלגות
ניתנו על שמו של דני ברונר ז"ל,
לשעבר מנכ"ל מועצת הפירות ,מנהל
בית האריזה פרי מטולה וממובילי
ענף הפירות בישראל בהשתתפות בני
משפחתו.
המלגות ניתנו על ידי ארגון מגדלי
פירות ,מועצת הצמחים ,פרי מטולה
ומילו פרי לסטודנטים שנבחרו על ידי
צוות אנשי מקצוע שבחנו את העבודות
שהגישו הסטודנטים.
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות ,איציק
כהן ,אמר שהארגון רואה כיעד את
עידוד הדור הצעיר לעסוק בחקלאות.
"אחת הדרכים להחזיר בנים צעירים
לחקלאות היא באמצעות התמחות
בתחומים חדשניים מתקדמים ,וזאת
ניתן לעשות ע"י איתגור סטודנטים
בלימודי החקלאות ובתחומים הנושקים
לה .ישראל נחשבת בעולם כמובילה
בפיתוח החקלאות .העולם של
המחר הוא עולם שיחסר בו מזון ולכן
לעוסקים בחקלאות המתקדמת אופק
רחב להתפתחות והתמקצעות".

אחר תמותה רחבת היקף ,של מעל
 1000כוורות דבורים ברחבי הארץ!
הנזק מוערך על ידי מועצת הדבש
בארבעה מיליון שקלים.
החורף החם ועצירת הגשמים
הממושכת ,הביאו להופעתם המוקדמת
של מזיקים בשטחי גידולי החקלאות,
עובדה שהגבירה את הצורך בשימוש

בחומרי הדברה בשטחי החקלאות.
לאחר בדיקת מומחים ,עקב תלונות
רבות של דבוראים מכל רחבי הארץ
על תופעת תמותה נרחבת של דבורים,
מסתמן כי נעשה ריסוס בחומרים
מסוכנים שלא על פי הנהלים ,שהביא
לחיסולן של מאות כוורות באזור הגליל,
העמקים וכן באזור הדרום .ריסוס
שטחי החקלאות בעונה זו ,מתקיים
בעיקר לצד פריחת עצי השקד,
באמצעות חומרים חזקים הקוטלים
חרקים ומזיקים.
הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת הדבש
אומר" :קיימים נהלי ריסוס ברורים
באזורים בהם מוצבות כוורות .אין
לרסס בשעות היום כאשר הדבורים

ˆˆˆ

לא הכל דבש

אנשי מקצוע מאזרבייג'ן ,פגישות "אחד
על אחד" עם חברות מובילות בתחום
החקלאות מישראל וכן סיורי הדגמה
בשטח.
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מועצת הדבש :נזק של ארבעה מיליון
שקלים עקב תמותה של  1000כוורות
דבורים משימוש בחומרי הדברה
באזורי חקלאות
לא די שבימים אלו מתמודדים ארגון
הדבוראים ומועצת הדבש מול משרד
החקלאות ,המאיים לחוקק חוק פוליטי
להלאמת ענף הדבש והדבורים ובכך
להביא לחיסול ענף הדבורים ולסיכון
ביטחון ייצור המזון בישראל ,והנה
עוקבים היום הדבוראים בדאגה רבה,

נמצאות בפעילות ,אלא רק בשעות
הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות.
בנוסף ,חל איסור על ריסוס מהאוויר.
כנראה שבמקומות מסוימים חרגו
מהנהלים ולצערי הרב זו התוצאה
הקשה .תמותת הדבורים בכוורות,
בעונה זו ,הינה קריטית במיוחד ותפגע
>>>

ידיעות ידיעות
בהאבקת הגידולים החקלאיים .בעונה
זו זקוקים החקלאים להצבת כוורות
על פי פריחת גידולי החקלאות לצרכי
האבקה .לכן כבר באביב ובקיץ הקרוב
תורגש הפגיעה בגידולים וכן ירידה
בתפוקת הדבש".
אבידור מוסיף" ,אני מקווה ,כי הרשויות
המוסמכות ייקחו אחריות על המחדל
הקשה! אני קורא לשירותים להגנת
הצומח במשרד החקלאות ,שהינם
הזרוע לאכיפת נהלי הריסוס ,רישוי
ופיקוח על תכשירי הדברה לשימוש
חקלאי ,לחקור לעומק את המקרה".
הדבוראי יריב סרוסי מהמושבה
יבניאל בגליל נדהם למראה כמויות
הדבורים המתות כתוצאה מהריסוס.
"בשבוע האחרון חוסלו  250מהכוורות
שלנו .גם כך מתחילה השנה באופן רע
עבור הדבוראים ,מבחינת תנאי מזג
האוויר ,אני באמת לא יודע כיצד נצליח
לצאת מהאסון הזה ,יש לכך השלכות
מאוד כבדות .עלינו להתכונן לתקופה
כלכלית קשה במיוחד .עבדנו קשה כל
השנה וכעת הכל ירד לטמיון".
במועצת הדבש מציינים ,כי בארץ
ובעולם ממשיכים להתמודד עם
תופעת היעלמות הדבורים .דבורת
הדבש הינה בעלת חשיבות אדירה
עבור האדם ,עקב היותה המאביקה
המרכזית בטבע שאחראית להאבקת
 80%מהיקף הגידולים החקלאיים
ולקיומה של תזונה מהצומח ,פירות
וירקות .ללא הדבורים לא יהיה לאדם
מזון ויש לשמור על קיום ענף גידול
הדבורים .בארץ תורמת דבורת הדבש
באמצעות האבקת הגידולים לתל"ג
החקלאי בישראל כ 2.5 -מיליארד
שקלים בשנה (ערך האבקת הדבורים
בארצות הברית עומד על יותר מ14 -
מיליארד דולר בשנה ובעולם כולו על
כ 215 -מיליארד דולר).
כאמור ,הדבוראים נאבקים כנגד
כוונת משרד החקלאות להלאמת
הענף וסיפוח חלוקת המשאבים
והאמצעים על דעתם .צעד פוליטי,
שהדבוראים נאבקים מולו מזה חצי
שנה ואמור להידון בוועדת הכלכלה
בכנסת .המטרה הינה למנוע קבלת
החלטות פוליטיות מסוכנות הקשורות
לייצור מזון בישראל.
כיום ,ישנם בישראל  500דבוראים
המטפלים ב 100,000-כוורות הפזורות
באלפי נקודות מרעה צופני ברחבי

הארץ וכ 60,000 -כוורות המשמשות
להאבקת גידולים חקלאיים של פירות
וירקות.
ˆˆˆ

לקראת חג הפסח
והמימונה נערכת
מועצת הדבש לשיווק
 800טון דבש המהווים
כ 20% -מהביקוש
השנתי .צפויה ירידה של
כ 10% -בהיקף ייצור
הדבש האביבי ,עקב
מיעוט משקעים אך
לא תהיה עליה במחיר
הדבש
מנכ"ל מועצת הדבש ,הרצל אבידור
אומר ,כי צריכת הדבש לקראת חג
הפסח נמצאת בעלייה זה מספר שנים,
"הדבש אינו משמש רק כממרח ,אלא
גם לבישול ותיבול מאכלים ,מאפים
וסלטים .עם המודעות הבינלאומית
לשימוש מוגזם בסוכר נצרך הדבש
כממתיק הטבעי במקום סוכר .כמו
כן בחג המימונה ,שהפך לחג לאומי,
קיים שימוש רב בדבש ,הנאכל עם
העוגיות
ולהמתקת
המופלטות
המסורתיות".

יחד עם זאת ,על רקע מזג האוויר
החריג והשחון בחורף האחרון ,חוששים
במועצת הדבש לתפוקת הדבש
השנתית וההערכה ,כי תתקיים ירידה

של כ 10%-בתפוקת הדבש האביבי,
כ 350 -טון בהשוואה לשנה ממוצעת
בה התפוקה עומדת על כ 3,500 -טון.
תקופת היובש בחודשים דצמבר-
פברואר ,פגעה בהיקף הפריחה
להקדמתה.
והביאה
ובאיכותה
הטמפרטורות הנוחות לאחר הגשם
הביאו להתעוררות אביבית מוקדמת
במכוורות וכך גם הוקדמה פעילות
הדבורים בכוורות .עצירת הגשמים
הממושכת עלולה לתת אותותיה גם
באגירת הדבש במהלך הקיץ עקב
השפעתה על הצמחייה החד-שנתית
אשר עלולה להיות קשה יותר ,דבר
שיביא לתפוקה נמוכה בקיץ הקרוב.

אבידור מוסיף" :אנו עוקבים בדאגה
רבה אחר מצב הפריחה במטעים
ופרחי הבר בישראל המשמשים כמקור
צוף לדבורי הדבש" ומבהיר ,כי הירידה
בתפוקה לא תביא למחסור בדבש
או לעליית מחירים הואיל וקיים יבוא
דבש על פי הסכמי הסחר עם האיחוד
האירופי ,ארה"ב ודרום אמריקה .גם
בקרב היצרניות הגדולות של דבש
כדוגמת ארגנטינה ,פגעו שינויי מזג
האוויר בתפוקה ,דבר שהביא להאמרת
מחירי הדבש בעיקר בארה"ב.
בתוך כך ,עצירת הגשמים הממושכת
הביאה להופעתם המוקדמת של
מזיקים בגידולי החקלאות וכך גבר
הצורך בשימוש בחומרי הדברה בשטחי
החקלאות ,דבר שהביא בחודש האחרון
לתמותה של  1000כוורות דבורים ,לנזק
של חמישה מיליון שקלים ופגיעה קשה
לגידולים החקלאיים ולייצור הדבש.
לא רק שינויי מזג האוויר משפיעים
לרעה על תפוקת הדבש ,גם תופעת
היעלמות הדבורים המתגברת משנה
>>>
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לשנה .בכל העולם קיים חשש גדול
לעתיד ענף הדבורים עם היעלמות
כשליש מכמות הדבורים ברחבי
הגלובוס .הסיבה העיקרית הנחקרת,
הינה התמעטות מקורות הצוף לדבורים.
עקב התרחבות שטחי הערים ,הבטון
והנדל"ן בעולם והצטמצמות האזורים
החקלאיים ,קיים מחסור אמיתי בפרחי
צוף המשמשים מזון לדבורים וחרקים.
מומחים בארץ ובעולם נערכים
וחוקרים דרכים חלופיות וכן מעודדים
נטיעות צופניות בכדי שיהיה מספיק
מזון לדבורים .שכן דבורת הדבש
אינה רק יצרנית דבש ,אלא גם ,בעלת
חשיבות אדירה עבור האדם ,עקב
היותה המאביקה המרכזית בטבע
שאחראית להאבקת  80%מהיקף
הגידולים החקלאיים.
בימים אלו מתמודדים ארגון הדבוראים
ומועצת הדבש מול משרד החקלאות,
המאיים לחוקק חוק להלאמת ענף
הדבש והדבורים ובכך להביא לחיסול
ענף הדבורים ולסיכון ביטחון ייצור
המזון בישראל.
ˆˆˆ

תנועת הקיבוץ הדתי
תרכז מבצע "קמחא
דפסחא" במטרה
לספק לפחות 6000
חבילות מזון למשפחות
נזקקות

סגן שר החינוך אבי וורצמן עם מזכ"ל
תנועת הקיבוץ הדתי נחמיה רפל

מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,נחמיה רפל,
מסר שהמבצע נערך בהתאם למסורת
היהודית מדורי דורות במטרה לאפשר
לכל משפחה ליהנות מסעודת החג.
אנו זוכים להיענות נאה מצד חברות,
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חקלאים ואנשים פרטיים שמסייעים
באמצעות תרומות כספיות ומוצרי
חקלאות ומזון .במספר קיבוצים
כבר החליטו לערוך פעילות התרמה
מיוחדת ,ואנו רואים זאת בחיוב לא רק
בגלל הכסף והמוצרים שיגיעו למבצע,
אלא גם בגלל הערך החינוכי שיש
בהפעלת ילדים ונוער סביב מצווה זו.
התנועה התארגנה למבצע לוגיסטי
רחב :איסוף המוצרים ואריזתם יעשו
בקבוצת יבנה והם יחולקו בכל רחבי
הארץ למשפחות נזקקות לפי המלצות
לשכות הרווחה האזוריות.
המבצע נערך בשיתוף פעולה עם
מספר גופים ובהם מפעלות הציונות
הדתית ,תנועת בני עקיבא ,תנועת
עזרא ונוער הקיבוץ הדתי.

ייחודיות ,המאפיינות כל שלב בתהליך.
הטכנולוגיה שפתחה Mem Tech
מאפשרת סינון מים תוך צריכת
אנרגיה וטביעת רגל אקולוגית קטנה
יותר ובעלות נמוכה יותר מהטכנולוגיות
הקיימות כיום בשוק ,ועל כן מקנה
לחברה יתרון תחרותי מובהק ופונה
לפלחי שוק ותעשיות שעד כה לא ניתן
היה להגיע אליהם.
החברה דווחה כי השלימה השבוע
סבב גיוס בהיקף של כ 16-מיליון
להשקעה
המתווסף
שקלים,
הראשונית בחברה שביצעו משקיעים
פרטיים ותוכנית החממות של משרד

ˆˆˆ

Advanced Mem Techמשלימה סבב
גיוס בהיקף של 16
מיליון שקלים
חברת אדוונסד ממ-טק (Advanced
 )Mem-Techמפתחת ממברנות
חדשניות המשמשות בתהליכי סינון
וטיפול במים .המשקיעים בסבב זה
הינם קבוצת משקיעים בראשותו של
מר הלוי מארה"ב וקבוצת Groupe
 SEBהצרפתית.
אדוונסד ממ-טק ,בוגרת החממה
הטכנולוגית טרנדליינס אגטק שבבעלות
קבוצת טרנדליינס ,מפתחת ממברנות
חדשניות ,המאופיינות בזרימה גבוהה
ומפרידות מוצקים מן המים לצורך
טיפול וטיהור מי קולחין וניקוי זיהומים
סביבתיים במים .הממברנות שפותחו
על ידי החברה מסוגלות לסנן מים
מחיידקים ,מיקרואורגניזמים וטפילים
שונים בקצב גבוה יותר מהקיים כיום.
המחסור במים נקיים מוביל לחיפוש
מתמיד אחר טכנולוגיות הפועלות
לייצור מקורות מים נוספים ,בין היתר
ע"י התפלת מי ים ומי תהום מלוחים
והשבת מי קולחין .הטיפול במים אלה
והבאתם לרמת טיהור המתאימה
לשימוש מחייב פיתוח אמצעים
טכנולוגיים מתקדמים לפתרון בעיות

המדען הראשי .המשקיעים בסבב זה
הינם קבוצת משקיעים בראשותו של
מר הלוי מארה"ב וקבוצת Groupe
 SEBהצרפתית .לאחר גיוס הכסף
מתחילה החברה כעת בשיווק והטמעת
הטכנולוגיה באפליקציות חדשות
ורלוונטיות.
טכנולוגיית החברה מתבססת על
פיתוחיהם של צוות חוקרים מובילים
מהטכניון  -פרופ' מוריס אייזן ופרופ'
רפי סמייאט .ל Mem Tech -שותפות
עסקית עם מקורות במסגרת תוכנית
 ,WaTechהמרכז ליזמות וחדשנות
טכנולוגית של חברת מקורות וכמו כן
שותפות אסטרטגית לייצור הפולימר
עם חברת פולימרים בינלאומית
מובילה .החברה סיכמה לאחרונה
על שיתוף פעולה עם גוף הנדסי
מוביל לביצוע פרויקטים בארה"ב.
>>>

ידיעות ידיעות
שוק הממברנות עומד כיום על כ20 -
מיליארד דולרים בשנה.
ˆˆˆ

בחג הפסח יוצאים
לחוויה משפחתית של
קטיף ירקות למען
נזקקים
ארגון לקט ישראל ,בנק המזון
הלאומי ,מזמין את הציבור הרחב
להצטרף לקטיף ירקות למען נזקקים
בחול המועד פסח.
הקטיף הינו אירוע משפחתי חווייתי
בו יכולים לקחת חלק בני כל הגילאים.
היבול שייקטף יחולק ללא תמורה
למשפחות נזקקים ברחבי הארץ.
הקטיף מהווה הזדמנות לקחת חלק
במיזם התנדבותי רחב היקף המהווה
חוויה בטבע עם חיבור לאדמה וציונות
ממש כמו פעם.
ארגון לקט ישראל מספק מזון
ותמיכה ל 140,000 -נזקקים מידי
שבוע .במטרה להעשיר את סל המזון
המסופק לנזקקים ,הארגון עצמו מגדל
ירקות ,ובכדי לקטוף אותם הוא זקוק
למתנדבים.
הקטיף יתקיים באדמות המושב נהלל
שבעמק יזרעאל ,ביום רביעי16 ,
באפריל ,בין השעות .10:00-14:00
הפעילות הינה חינמית ,אך מותנית
בהרשמה מראש באתר www.leket.
org
חפשו אותנו בפייסבוק Leket -
Israel
לניווט בקלות חפשו" :לקט ישראל
נהלל" בWaze -

***
לקט ישראל תומך בעשרות אלפי
אנשים מדי יום באמצעות עמותות סיוע
לנזקקים .הארגון מקיים מגוון פעילויות
ארציות המבוססות על ניצול עודפי
מזון ,החל מקטיף בשדות חקלאיים
ואיסוף מזון מבושל ואפוי ,ועד לתמיכה
מקצועית בתחום בטיחות המזון ותזונה
נבונה .כל זאת תוך דאגה לשמירה על
איכות הסביבה.
בישראל חיים למעלה מ 1.8 -מיליון
אנשים שאינם זוכים לתזונה מספקת,
ביניהם יותר מ 850 -אלף ילדים .לקט
ישראל שם לו למטרה לספק מזון,
תשתיות ותמיכה מקצועית לעמותות
לנזקקים .הארגון מציין עשור להקמתו,
והוכר ע"י רשת בנקי המזון הגלובלית
 ,GFNארגון הפועל לחיזוק עמותות
מזון ברחבי העולם,כבנק המזון הלאומי
של ישראל.
ˆˆˆ

קנט מחדשת את ביטוח
זיתי השמן לעונות
2014/2015
בביטוח החדש היבול המבוטח יהיה
היבול הדו שנתי המצטבר למגדל,
בעלות ובהשתתפות עצמית נמוכות
יותר ; בשנה החולפת פוצו מגדלי ענף
זיתי השמן בסך של  5מיליון  ₪בגין
נזקים של חוסר יבול
קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע
בחקלאות ,משיקה ביטוח זיתי שמן חדש
לעונות  .2014/2015שיתוף הפעולה בין
ענף הזית הישראלי במועצת הצמחים,
קנט וממשלת ישראל תרם להתאמת
ביטוח זיתי השמן לצרכי המגדלים
ולענף ובכלל זה להקטנה משמעותית
בעלויות הכספיות למבוטחים .בשנה
האחרונה שולמו למגדלים בענף זיתי
השמן פיצויים בסך  5מיליון  ₪עקב
נזקי אסונות טבע שגרמו לחוסר יבול.
תכנית הביטוח החדשה מאפשרת
רכישת פוליסה אחת המאגדת בתוכה
את ביטוח נזקי הטבע לפרי וביטוח
אסונות הטבע ליבול ולעצים לעונות
 2014ו .2015 -יצוין כי מגדל שיבחר

שלא להצטרף לתוכנית הביטוח
החדשה יוכל להצטרף לביטוח זיתי
שמן מחדש רק בשנת  ,2016כתוצאה
מכך בשנת  2015לא יהיה מבוטח
כלל.
במסגרת חידוש ביטוח ענף זיתי
השמן ,עלות הביטוח נמוכה משמעותית
מבעבר ,דמי הביטוח הוזלו בשיעור של
כ 75% -וההשתתפות העצמית קטנה
יותר .בתוכנית הביטוח החדשה ,גם
בביטוח נזקי טבע וגם בתוכנית ביטוח
אסונות טבע ,קנט מאפשרת לבחור
באחת משתי רמות ביטוח ,בכל תוכנית
ביטוח בנפרד ,הנבדלות בסכום הפיצוי
למגדל .בתוכנית הביטוח החדשה
עודכנו אומדני היבול למגדלים שאין
ביכולתם להציג נתוני שיווק ,בדגש על
המטעים הצעירים ,וכן הוכנסו שיפורים
נוספים לטובת מגדלי זיתי השמן .יצוין
כי תשלום הפיצויים בקרות מקרה
ביטוח יינתן בצמוד למדד בתום שתי
עונות הביטוח.
במסגרת ביטוח נזקי טבע המכסה
נזק כמותי ואיכותי לפרי טרם מסיק
שנגרם בעקבות שיטפון ,ברד ,סערה,
קרה ,שרב ,שיעור ההשתתפות
העצמית הינו עד  5%והיבול המבוטח
הינו היבול הנורמטיבי לשתי עונות
הגידול יחדיו ,כאשר המגדלים יכולים
להגדיל את היבול המבוטח ללא הוכחת
נתוני שיווק .במקרים של נזק כמותי
ואיכותי ,הנזק יקבע על ידי המעריך,
אך בכל מקרה לא יעלה בעונת הגידול
הראשונה על  60%מהיבול המבוטח
בשטח הניזוק פחות היבול בפועל
בשטח הניזוק ,ולא יעלה בעונת הגידול
הנוספת על היבול המבוטח בשטח
הניזוק פחות היבול בפועל בשטח
הניזוק ,בניכוי כמות היבול הניזוקה
בעונת הגידול הראשונה.
ביטוח אסונות טבע לעצים מניבים
ושאינם מניבים ,מכסה חוסר יבול
בעקבות אירוע אקלימי שאינו מכוסה
בביטוח נזקי טבע וכן אירוע מחלה
ותקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד.
בנוסף ,הביטוח מכסה גם נזק לעצים
בעקבות קרה ,ברד ,סערה ,שלג ,שרב
ושיטפון .יצוין כי רכישת ביטוח אסונות
טבע מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע
ובחינת קרות מקרה ביטוח אסונות
טבע ליבולים תעשה על סמך יבול שתי
עונות הגידול יחדיו .במסגרת הביטוח
שיעור ההשתתפות העצמית הינו 30%
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והיבול המבוטח הינו היבול הנורמטיבי,
כאשר המגדלים יכולים להגדיל את
היבול המבוטח על ידי הצגת נתוני
שיווק ובאישור קנט .במקרה של נזק,
מגדל יהיה זכאי לפיצוי בגין מקרה
ביטוח רק אם ארע נזק כמותי שהביא
לחוסר ביבול הכולל של למעלה מ-
 30%בשתי עונות הגידול יחדיו .חישוב
הנזק יעשה על בסיס היבול המבוטח
מכל השטח המבוטח .במקרים בהם
ניזוקו רק חלק מחלקות המטע
המבוטח בשיעור העולה על השתתפות
העצמית יחושב היבול המבוטח לצורך
תשלום תגמולי הביטוח באופן יחסי
לחלקות הניזוקות בלבד ,ותגמולי
הביטוח ישולמו בהתאם.
יודגש כי בקרות נזק ,המגדל יהיה
זכאי לפיצוי בגין מקרה ביטוח על סמך
יבול שתי עונות הגידול יחד ויפוצה
בהתאם .על כן ,מגדלים להם ארע
נזק בעונת הגידול הראשונה שיגרום
לכך שיהיה בפועל חוסר ביבול ביחס
ליבול המבוטח ,בשיעור העולה על
שיעור ההשתתפות העצמית ,מחויבים
להודיע לקנט על קרות מקרה ביטוח
אסונות טבע ליבולים כבר בעונת
הביטוח הראשונה.
את הביטוח החדש ניתן יהיה לרכוש
השנה אך ורק ישירות דרך קנט
והוא יהיה תקף מה 1.1.2014 -עד
.31.12.2015
ˆˆˆ

קנט שילמה למגדלי
האבוקדו כ13.5 -
מיליון  ₪בגין נזקי טבע
ואסונות טבע בחמש
השנים האחרונות
קנט שילמה למגדלי האבוקדו בחמש
שנים האחרונות כ 13.5 -מיליון  ₪בגין
נזקי טבע ואסונות טבע .כך עולה
מסיכום נתוני הקרן לביטוח נזקי טבע
בחקלאות שנעשה לקראת חידוש
הביטוח המורחב בענף האבוקדו לעונת
 .2014/2015זאת במקביל לחידוש
הביטוח הבסיסי למטעים מניבים
שנרכש ,לכלל המגדלים ,על ידי מועצת
הצמחים ענף הפירות .מנתוני החברה
עולה כי כ 5 -מיליון  ₪שולמו בגין
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אסונות טבע וכ 8.5-מיליון  ₪שולמו
בגין נזקי טבע ,מרבית הנזקים נגרמו
כתוצאה מנזקי סערה.
לקראת חידוש הביטוח המורחב,
קנט הוזילה את הפרמיות בביטוח נזקי
הטבע ב 6% -ובביטוח אסונות טבע
למטעים מניבים ב.8.5% -
בביטוח נזקי טבע מורחב ההשתתפות
העצמית נמוכה יותר מהביטוח הבסיסי
והפיצוי ישולם החל מהנזק הראשון.
בנוסף ,ניתן להגדיל את היבול המבוטח
ליבול הצפוי במטע השנה.
ביטוח אסונות טבע מורחב מאפשר
להגדיל את היבול המבוטח עד לגובה
ממוצע השיווקים של המגדל בארבע
העונות האחרונות ,בתוספת פרמיה
נמוכה .במטעים צפופים ( 55עצים
ומעלה לדונם) ניתן יהיה להגדיל את
סכומי הפיצוי תמורת תוספת דמי
ביטוח .בנוסף ,קנט מאפשרת לרכוש
ביטוח אסונות טבע מורחב גם למטעים
שאינם מניבים.
חשוב לציין כי במקרה של נזקי
טבע ואסונות טבע תשלום הפיצויים,
למבוטחים בביטוח המורחב ,יועבר
ישירות אל המגדל.
ˆˆˆ

קנט שילמה למגדלי
ההדרים כ 43.2-מיליון₪
בגין נזקי טבע ואסונות
טבע בחמש השנים
האחרונות
קנט חידשה את ביטוח פרי ההדר
לעונת 2014/2015
קנט שילמה למגדלי ההדרים כ43.2-
מיליון  ₪בגין נזקי טבע ואסונות טבע
בחמש השנים האחרונות .כך עולה
מסיכום נתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות שנעשה לקראת חידוש
ביטוחי פרי ההדר לשנת .2014/2015
מנתוני החברה עולה כי היקף הפיצויים
בגין נזקי הטבע שנגרמו בחמש
השנים האחרונות עמד על כ36.8-
מיליון  ₪והיקף הפיצויים בגין אסונות
הטבע עמד על כ 6.4 -מיליון .₪
בחברה אומרים כי היקף הנזקים להם

היינו עדים בחמש השנים האחרונות
מעידים על הקושי להיערך ולהתמודד
עם תופעות מזג אוויר חריגות ובשל
כך מומלץ למגדלים להיערך בהתאם
ולהגן כלכלית על גידולי ההדרים על
ידי רכישת ביטוח כנגד נזקי טבע
ואסונות טבע.
מועצת הצמחים רכשה עבור כלל
המגדלים ביטוח בסיסי נגד נזקי
טבע ואסונות טבע למטעים מניבים
בלבד .קנט מאפשרת לרכוש ,ישירות
דרכה ,ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע
למטעים מניבים וכנגד אסונות טבע
למטעים מניבים ושאינם מניבים.
הביטוח המורחב כנגד נזקי טבע
מאפשר למגדל להתאים את היבול
המבוטח ליכולת הייצור האישית שלו,
עבור כל חלקה בנפרד .בנוסף ,המגדל
יכול לבחור בין מספר רמות מחירים
המגדילות את סכומי הפיצוי המרבי
לטון ובמקרה של נזק תשלום הפיצויים
יעובר ישירות אליו.
הביטוח המורחב כנגד אסונות טבע
מכסה נזקים אקלימיים שאינם מכוסים
בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מזיקים
ומחלות לפרי שפגיעתם הינה בהיקף
אזורי ,הגורמים לנזק כמותי ליבול.
בביטוח המורחב המגדל יכול להגדיל
את היבול המבוטח על פי ממוצע
היבולים המשווקים שלו בארבע העונות
()2009/10-2012/13
האחרונות
ולבחור בין שתי רמות פיצוי לכל זן.
הביטוח מכסה גם נזק לעצים מניבים.
במקרה של נזק תשלום הפיצויים יהיה
מהיר ויועבר ישירות למגדל .בנוסף,
ניתן לרכוש ישירות בקנט ביטוח גם
עבור פרדסים שאינם מניבים.
ˆˆˆ

יו"ר התאחדות
החקלאים החדשה
בישראל לשר האוצר:
שמירה על החקלאות
תוזיל את יוקר המחיה
במדינת ישראל
בעשור האחרון ממשלת ישראל
הפסיקה את התמיכה בחקלאים ואף
הקשתה עליהם בדרכים שונות ; אם
>>>

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית ,מים ואנרגיה מתחדשת

4.11.2014

יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30
בגן הלאומי מעיין חרוד

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים
הכניסה חופשית
להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מייל edna.ziv@maariv.co.il :
מארגני התערוכה :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל  | yoram.tabibi@maariv.co.il :נייד 052-2773132 :
מקבוצת :

ידיעות

ידיעות

מדיניות הממשלה תימשך ולא תעודד
את החקלאות ,ייסגרו משקים רבים
נוספים בשל חוסר רווחיות
אברהם דניאל ,יו"ר התאחדות
החקלאים החדשה בישראל באיגוד
לשכות המסחר ,פנה לשר האוצר,
ח"כ יאיר לפיד ,בדרישה שיפעל
להצלת ענף החקלאות בישראל בכדי
להוזיל את יוקר המחיה לטובת הציבור
הישראלי.
דניאל הציע לשר שורה של פעולות
בהן יש לנקוט :לבטל את כל האגרות
והמיסים המוטלים על החקלאים,
לאפשר קבלת עובדים זרים על פי
צרכי החקלאי ולאפשר קיזוז ריאלי
של עלויות מגורי העובדים הזרים .כמו
כן ,במשקים החקלאיים הקיימים יש
להשקיע באמצעות מנהלת ההשקעות
בחקלאות בפיתוח ,בטכנולוגיה חדישה
ובהגדלת אמצעי הייצור ,במתן
מענקים וביצירת מסלול להון חוזר.
בנוסף ,יש לתקצב רשת ביטחון (עלות
הייצור) בעבור הפסדי החקלאי במידה
שתהיה ירידת מחירים ,כנהוג במדינות
ה."OECD-
לדברי דניאל ,בעשור האחרון ממשלת
ישראל הפסיקה את התמיכה בחקלאים
ואף הקשתה עליהם בדרכים שונות,
כגון :קבלת עובדים זרים ,הטלת מיסים
ואגרות ועלויות ניכרות בתשומות  -מים,
חומרי הדברה ועוד" .עקב כך ,משקים
רבים פשטו רגל או סגרו את המשקים
מחוסר כדאיות .למרבה הצער ,תופעה
זו מתמשכת ,מה שמביא להשתלטות
של גורמים עוינים על אדמות המדינה.
כיום נותרו כ 5,000-חקלאים המייצרים
את התוצרת החקלאית הטרייה .במידה
ומדיניות הממשלה תימשך ולא תעודד
את החקלאות ,ייסגרו משקים רבים
נוספים בשל חוסר רווחיות .המשך
סגירת המשקים החקלאיים תביא
בשלב ראשון להשתלטות של חקלאים
גדולים על השוק ,מה שייצור שוק
מונופוליסטי שיפגע בתחרות :מחירי
התוצרת החקלאית ירקיעו שחקים
והתוצרת החקלאית תהיה זמינה
לעשירים בלבד .עקב כך ,ממשלת
ישראל תיאלץ לייבא תוצרת חקלאית
טרייה מאירופה כשעלות הטסת
התוצרת תהיה גבוהה יותר מהמחירים
המשווקים כיום לרשתות".
דניאל מסביר :עלות הטסה של פירות
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וירקות מאירופה לישראל עומדת על
 7.5ש"ח בממוצע לקילו ,החקלאים
מוכרים את התוצרת לרשתות במחיר
שנע בין  ₪ 5-6בממוצע לקילו ,כך
שאם נוסיף לעלות ההטסה את
העלויות הנוספות הכרוכות בייבוא
מחיר הפירות והירקות עלול להתייקר
בעשרות אחוזים ואף להגיע למחירים
של  ₪ 40 – 20לקילו.
דניאל הדגיש במכתבו כי "כיום חל
שיפור במשק המים בזכות ההתפלה
ומי הקולחין שמיועדים לחקלאות.
כ 50%-מצריכת המים לחקלאות
נעשית ממי קולחין שעוברים תהליך
סינון וטיהור לצורך השקיית גידולים
חקלאיים .למעשה ,החקלאים משלמים
בעבור מי הקולחין ,ותורמים תרומה
רבה לשמירה על איכות הסביבה ומי
התהום .במידה והחקלאות תיעלם,
מי הקולחין יוזרמו לים ,וההשקעה
הרבה בטיהור ובסינון מי הקולחין תרד
לטמיון".
לסיכום דבריו ,אומר דניאל" :חקלאות
רווחית תחזיר את דור ההמשך ,מה
שיבטיח אספקת תוצרת חקלאית
טרייה לאזרחי ישראל במחירים הוגנים
ושמירה על אדמות המדינה".

שמן הזית המיוצר בישראל אנו בוחנים
שיתוף פעולה עם מכון הייצוא ומשרדי
החקלאות והכלכלה לצורך חדירה
לשווקים חדשים" ,אומר ד"ר עדי נעלי,
מנהל ענף הזית במועצת הצמחים.
חיה שחם מבית הבד "שחם" ,מספרת
כי "אחד מעיתוני האוכל היוקרתיים
ביפן בחר בשנת  2014את "שמן שחם"
מישראל כאחד ממאה המותגים
הבולטים בתחום האוכל ביפן .שמן
הזית שלנו הוא שמן הזית היחיד שזכה
להיכנס לרשימה המכובדת של מותגי
האוכל ביפן וזו בהחלט גאווה גדולה".

ˆˆˆ

לא אגדה יפנית :בארץ
השמש העולה רוצים
שמן זית ישראלי
האם שמן הזית הישראלי הופך
לאגדה ביפן? שני מגדלי שמן זית
ישראלים החלו לאחרונה למכור את
תוצרתם בשוק היפני .מדובר בשמן
שחם מכפר קיש ושמן "סבא חביב"
מהגליל העליון.
"השוק היפני מעריך את איכותו של
שמן הזית הישראלי ,היפנים גילו את
הסגולות הבריאותיות של שמן הזית
הישראלי ואף תירגמו את תו האיכות של
ענף הזית הישראלי לטובת הצרכנים
המקומיים ,מכיוון שהם מעריכים מאוד
את אמינותו .החדירה לשוק היפני
היא חלק ממגמת חדירה לשווקים
בינלאומיים שאליה אנו שואפים.
"חזרתי מביקור עבודה בקנדה וגם
שם התגלתה התלהבות רבה מהשמן
הישראלי .לנוכח עליה ניכרת בכמות

ד"ר עדי נעלי ונציג יפני

מנעם ג'השאן מבית הבד "סבא
חביב" מוסיף" :היפנים הגיעו אלינו
דרך תו האיכות של ענף הזית מכיוון
שהם מתעניינים בשמן זני ,שמאפיין
את הגידול הישראלי .השמן הישראלי
נחשב יקר יחסית לשמנים אירופאיים,
אבל היפנים יודעים להעריך איכות.
הם שלחו אלינו מומחים מטעמם כדי
לטעום את השמנים והם בחרו את
הזנים שהכי מתאימים לטעם ולחיך
היפני".
תו האיכות לשמן הזית ,שאותו תירגמו
היפנים ,מהווה חותמת המוענקת על
ידי ענף הזית ומעידה על איכות וטיב
המוצר .השמנים הזכאים לתו האיכות
של ענף הזית עוברים בדיקות קפדניות
שנועדו לוודא כי הצרכן יקבל שמן זית
ישראלי איכותי .על-גבי התו בולטת
טביעת אצבע בצורת זית ,אשר מייצגת
>>>

ידיעות ידיעות
שעלולות גם הן להיות מורעלות
כתוצאה מאכילת דג שהורעל.
ארבעת החשודים ,בשנות ה40-
לחייהם מאזור טבריה ,נעצרו לחקירה,
הוחרמו שתי סירות דיג שנחשדו
כי עסקו בדיג לא חוקי ,וכן הוחרמו
רשתות דיג .נגד החשודים נפתחו
תיקים משפטיים.
ˆˆˆ
מכירות שמן זית ישראלי ביפן

חותמת אישית של ענף הזית בדבר טיב
המוצר ומעניקה ביטחון ואישור למוצר
המסומן .ענף הזית הינו ענף בתוך
מועצת הצמחים אשר מקשר ,אחראי
ואמון על מגדלי הזיתים בארץ ועל בתי
הבד המייצרים שמן זית בישראל.
ˆˆˆ

סקיילוק פוליגון
בעקבות עלייה משמעותית בכמות
הגניבות של כלים חקלאיים ,הן
מישובים והן מחוות חקלאיות,
פיתחה חב' רב בריח איתור לוויני
בשיתוף עם חב' ביטוח חקלאי ,את

מערכת סקיילוק פוליגון הנותנת
פתרון לנושא זה .המערכת יודעת
לשלוח התראות באופן אוטומטי
לפי פרמטרים שהגדיר הלקוח  /חב'
הביטוח.
ההתראות הן:
 פעילות( הנעה ,גרירה ,ניתוק מצבר)בשעות אסורות.
 יציאה מאזור עניין מוגדר מראש. שליחת מסרון לבעלי הכלי עלאירוע חריג.
כל אחד מההתראות הללו מגיע
למוקד אשר פועל למנוע את גניבת
הכלי באמצעים העומדים לרשותו
(לקוח ,סיירים ,כוחות הביטחון,
מחסומים).

דייג אוהב דגים?
נחשפה בכנרת רשת דייגים שעסקה
בדיג לא חוקי באמצעות רעל

יחידת האכיפה והחקירות (פיצו"ח)
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
חשפה אחדים חוליית דייגים החשודים
בביצוע דיג לא חוקי תוך שימוש ברעל
בכנרת .התפיסה התאפשרה בזכות
מידע מודיעיני ומעקב ארוך אחר
ארבעה חשודים .חוקרי המשרד עקבו
אחר אנשי החוליה תקופה ארוכה,
ודגמו דגים בשווקים ובשלל שנמצא
בסירות החשודים .הדגים הועברו
לבדיקות מעבדה בכדי לאתר שרידי
רעל .בדגימות אכן נמצא רעל מסוג
תיונקס ,שהוא חומר הדברה שנעשה
בו שימוש בכותנה ,ודגים מאוד רגישים
לנוכחותו.
דיג באמצעות רעל אסור על פי
פקודת הדיג .פיזור הרעל הורג את כל
הדגים ברדיוס הפיזור ,ומסייע לאסוף
דגים בנקל .מעבר לנזק לדגים אשר
מתים מהרעל ,קיים כמובן נזק סביבתי
ואקולוגי למים ,וכן נזק ביולוגי למגוון
בעלי החיים בשרשרת ,כדוגמת ציפורים
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עיתון הקיבוצים

למכירה
 .1טרקטור פיאט 640
רומני מודל 87
 .2מרסס מפוח 500
ליטר  1,000 +ליטר +
 1,500ליטר
 .3מרסס עשביה 500
ליטר  1,000 +ליטר +
 1,500ליטר
 .4מכונת מיון לפירות +
מברשות  +מסועים
 .5מלגזה ייל מודל + 85
מודל 95
 .6דיסקוס  8צלחות 24 +
 .7סכין למטעים
 .8טרקטור פיאט 640
מודל 78
 .9טרקטור סאם מודל
 12,000 - 70ש"ח
 .10קומפרסור אוויר
 .11מוט משכיב למטעים
 .12משאית דאבל קבינה
להובלת פירות
 .13מכסחת שרשרת
 .14מרסקת גזם
 .15מתחחת + 1.60
1.80
 .16טרקטור ג'ון דיר 10-40
 .17עצי זית במחיר
מיוחד
 .18הובלות טרקטורים
הארץ
חלקי
לכל

054-4917064
78

מארס 2014

 .1פיאט 4X4, T-N 80,
 2003למטע
 .2פיאט  ,86-82מודל 95
למטע
 .3סאם פורטטו ,4X4 ,85
קבינה
 .4מלגזה לינדה2.5 ,
טון'93 ,
 .5מרסס דגניה חשמלי,
 300ליטר
 .6רתכת קרדל
לטרקטור
 .7עגלת הייבר 4 ,טון 7 +
טון
 .8טרקטרון ג'ון דיר
מכסחת חדשה
 .9רינ'גר הייסן ,500
 ,2011כחדש4X4 ,
 .10מזלג אחורי 3 ,נק'
עד  2.5טון
 .11מרסקת לגזם 1.50
 .12קוליטוטור 9+7
סכנים
 .13מזלג אחורי לגזם
 .14מכולה משרדית +מחסן,
 2.40X12אלומניום
 .15מרצדס  515דיזל
דאבל קבינה 2009
 .16טרקס תעשייתי
חקלאי 4X4, 2006
 .17ג'ון דיר '75 ,20-10
 .18פיאט '83 ,566
 .19פיאט '83 ,880
 .20פורגסון '79 ,240
 .21סאם פורטטו ,75
 ,4X4מודל 2000
 .22מניטו  2.5טון ,4X4
מודל 99
 .23פורד  ,3000מודל
 '75מקורי
 .24ג'ון דיר ,40-10
מודל  '81למטע 83 +
 .25מכסחת שרשרת
1.60 + 1.80
 .26מקצרת תופים  5קון

קנייה * מכירה
* תיווך * החלפה
057-5262526

עיתון המושבים

שתילים למכירה
משתלת

נאמן

שתילי

פאפיה לשתילה מידית.
שתילי אננס מזן  MD2פרי
גדול ומתוק ללא קוצים.
אספקה בחודש מאי .2014

טלפון:
פקס:

054-7688039
03-9698326

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

עמודי צינור
עמודי צינור  2צול באורך 5
מטר כל אחד להקמת משנה
רשת .העמודים מאובזרים
לחיבור

לכבלים

ובסיס

ברזל עם דקר לקרקע.

גדי:

052-2454581

מעוניין לפרסם בעיתוננו?
התקשר עוד היום!

073-2369146

עיתון החקלאים

עיתון הרפתנים

אביזרים לחממות
• פרופילי אלומיניום
לחממות  -קנו ישירות
אצל היצרן
• ברגים  +קפיצי
אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
סטנדרטים  +מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי
במחירים
החחמות
אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל052-2343290 :
פקס08-6341503 :
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

שירות שדה
שירות שדה וחלפים
למסנני
הארץ
בכל
ס נומט-עמ יעד,
מערכות בקרה ופיקוד
אוטומטיים
למסננים
ומומחיות
ידע
מסננים
לשדרוג
יצירתיים
ופתרונות
במחירים ללא תחרות.
אלי סינון בע”מ ,
מושב שער אפרים.
sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8
054-6620627

אינטרספיירס בע"מ

פתרונות טכנולוגיים בחקלאית

INTERSPARES LTD

Agriculture Technology Solutions

ניתן לבצע הזמנות על פי מפרט בהתאמה אישית
למפרט המלא בקרו באתר אינטרספיירס
טל  04-8441501 .פקס  04-8441274 .מיילinfo@interspares.co.il .
ת.ד  792כפר תבור www.interspares.co.il  1524100

