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מרסס תותח "רז 500"
מרסס תותח לריסוס 
ירקות ופרחים בשטח 

פתוח ובבתי גידול. 
צידוד הידראולי של 

ראש הריסוס עד 
270 מעלות, טרקטור 

נדרש: 65 כ"ס.                                   
אופציה: הרמה 

הידראולית, מאבק.
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מרססי רז

מיניריקשה 600 
הנעה קדמית/אחורית, 

מהירות קבועה לריסוס אחיד, 
מנוע בנזין "וונגרד" 7.5 כ"ס, 
מפוח היקפי, רוחב 60 ס"מ, 

מיכל נירוסטה בנפח 80/50 ליטר.

4X4 מרסס ריקשה
מנוע דיזל 19/12 כ"ס, התנעה חשמלית, רוחב 65 ס"מ. 

הנעה 4X4 כולל דיפרנציאל, הגה כח, מיכל נירוסטה בנפח 
200 ליטר, ראש מפוח לגידולים דלויים + שרועים.

אופציה: מאבק.

19/200 4X4 HI מרסס ריקשה
מנוע דיזל 19 כ"ס "לומברדיני", התנעה חשמלית, רוחב 70 ס"מ.
הנעה 4X4 כולל דיפרנציאל, הגה כח, מיכל נירוסטה 200 ליטר,

ראש ריסוס עם מפוח רב עוצמתי, מוגבה לגידולים דלויים.
אופציה: מאבק.

חדש!
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הם  שיא”  ב”יבול  המתפרסמים  והמאמרים  הרשימות  כל 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

תבואו  לי,  תפריעו  אותי,  “תטרידו 
עם רעיונות. אני פתוח לכל” – אלה 
מילים שיצאו מפיו של שר החקלאות 
שמיר,  יאיר  הנכנס,  הכפר  ופיתוח 
דגן.  בבית  משרדו  במתחם  כשניצב 
מול נציגי המגזר החקלאי כולו הוסיף 
אדמה  בלי  שלנו,  הארץ  “זו  שמיר: 
לא נהיה פה”, ורכש מיד את אמונם 
נוטע  אכן  והוא  ישראל.  חקלאי  של 
נקי  אחר,  חדש,  יום  לסדר  תקווה 
נאחל  וצלצולים.  רעש  מפוליטיקה, 
ליאיר שמיר ימים, חודשים ושנים של 
הראויה  ההילה  את  שישיב  הצלחה, 
המתקדמת  הישראלית  לחקלאות 

שר החקלאות יאיר שמיר עם עורך 
"יבול שיא" שמעון וילנאי. 

־מימין: עדנה זיו, מו"ל קבוצת הירו
קים ב"מעריב"

ויידע להיאבק כראוי על מעמדה, על 
קידומה ועל מימוש מטרותיה.

ייחדנו  תשע”ג  הפסח  חג  ערב 
ישירות  שנקשרים  לנושאים  מקום 

החגי החג  ריאיון  ומצות.  יין  שלחג: 
הוא עם המנהל הכללי של  גי שלנו 
14 שנה  ישי,  יוסי  משרד החקלאות, 
מהכיסא  להיפרד  שייאלץ  בתפקיד, 
בשער:  מתדפק  חדש  מנכ”ל  שכן 
התיירות.  ממשרד  שבא  כהן,  רמי 
את הריאיון עם ישי ערכנו עוד קודם 

ששידענו מי יהיה השר העשרים ושלו
שה במשרד החקלאות מאז הקמת 

המדינה.

לא  השר  אם  כי  שם,  הבהיר  ישי 
יראה בו ממשיך הוא לא יישאר עוד 

שבמשרד, לא ישוב לתפקיד ראש הר
שות לתכנון, אלא פשוט יילך הביתה. 
שם מחכות לו 140 חולבות, כמו גם 
רעייתו, שלושת ילדיו ושמונה נכדים. 

נאחל לו הצלחה בדרכו החדשה.
“יבול  מערכת  ישראל,  עם  ולכל 
שיא” מאחלת חג פסח כשר ושמח. 

שתסעדו במידה וסעו בכבישים בזהי
רות,

שמעון וילנאי, 
עורך “יבול שיא”



5 מרץ 2013

תוכן עניינים

30
32

6

10

16

28

12

22

8

14

24

יאיר שמיר: ”ביטחון המזון עומד בראש סדר 
העדיפויות”

המכה השמינית ניחתה ערב חג הפסח

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2013

135 מיליון שקלים פיצויים לנזקי טבע בשנת 2012

חומרי הדברה בירקות

יישום פטריית המיקוריזה בפלרגוניום לעידוד 
תנובת ייחורים ולשיפור איכותם

זהירות: ריסוסי גול להדברת עשבים, סמוך לשטחי 
רוסקוס פוגעים ברוסקוס

הפלישה השקטה - אמברוסיה בישראל

מג"ב - בשר, ביצים ושאר ירקות

יסמין, גילי ושני להיטי תות שדה בקלנסוואה

ממשק הדברה ביולוגית משולבת בפלפל בערבה

34

42
46
48

54
52

58
62
64
66
74

מנכ”ל משרד החקלאו’ת יוסי ישי: ”ביטחון 
המזון הוא איום קיומי על ישראל”

“ישראל מייצרת יין איכותי”

מצה שמורה

טיפים חשובים – הרטבת מצע גידול כבול 
לפני השימוש

בטיחות וגהות בענף החקלאות

עובדים זרים בענף החקלאות - עובדות 
מול פנטזיות ומה שביניהן

היכן הם היום?

פירות האונה

מבזק אורגני

ידיעות

בערבה בוחנים דרכים לגדל על מי התפלה

הבטח לעצמך מיכלים לעונה

יץ
 ק

ת
עונ

מיכלי קיט�בין

adi@dolav.co.il   072�2450728 :מרכז הזמנות שלוחת השכרה עדי סעדון  טל

סגור הזמנה עכשיו

22חום צהוב 112 צצהובחח חחווםם

ןןי

גם השכרת מיכלים

adi@dolav..co.il ה עדי סעדון  טל: 24550728�072

ק
יץ

ק
ץ

ת
נ

ת
עועונ

1111111111122222211112



מרץ 2013 6

שמעון וילנאי

ב-18  )נולד   67 בן  יאיר שמיר, 
1945(, שר החקלאות  באוגוסט 
הקמת  מאז  ושלושה  העשרים 

שהמדינה, גילה עם כניסתו לתפ
ידע,  כמיניסטר,  הראשון  קידו 
רצון ושאפתנות להשקיע בתחום 
שלו  הבכורה  בנאום  משרדו. 

שבתפקיד במתחם משרד החקל
אות בבית דגן הוא השאיר רושם 
שהאזינו  הנוכחים,  כל  על  עז 
שהוא  ומאמינים  לדבריו  בקשב 

ימנף את החקלאות במדינה.
נלהב,  ציוני  נאום  נשא  שמיר   
שהכין  וניכר  מפוליטיקה,  נקי 

לבית  שבא  קודם  בית”  “שיעורי 
נפל “לא  גילה:  דבריו  שדגן. בתחילת 

לפני  תי במקרה לתחום החקלאות. 
שר  שאהיה  חלמתי  שבועות  כמה 

שהחקלאות. כשסיפרתי על כך לאש
‘אל תיסחף,  תי אלה, היא ענתה לי: 
זה חלום בלהות’... אבל זה היה חלום 

אמתי".
לא  אבי  וגם  פוליטיקאי  לא  “אני 
ז”ל  שמיר  )יצחק  פוליטיקאי  היה 

הכ ראש  יושב  ממשלה,  ראש  שהיה 
נסת, שר חוץ – ש”ו(. גדלתי וחונכתי 
שזו ארץ ישראל ועם ישראל, ובאתי 

שלממש מטרה שלשמה הגעתי לעו
לם הזה, והחקלאות נקרתה לדרכי".

יאיר שמיר:
”ביטחון המזון עומד בראש 

סדר העדיפויות”
השר החדש במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: “הארץ הזאת היא שלנו, בלי 
אדמה לא נהיה פה”. בלעדי: רמי כהן יהיה מנכ”ל המשרד והוא יחליף את 

יוסי ישי

“זה כיבוש הארץ, הארץ שלנו. בלי 
לנו  ניתנה  כך  פה.  נהיה  לא  אדמה 
והתגברנו על  ארצנו, חלקה שממה, 
בלתי-רגיל,  אנושי  כוח  כאן  יש  זה. 
נסתדר  ואנחנו  ופיתוח  מחקר  ידע, 

עם נושא העובדים הזרים”.
שמיר פנה לנוכחים – נציגי המגזר 
והאיץ   - שלוחותיו  כל  על  החקלאי, 
אותי,  תטרידו  לי,  “תפריעו  בהם: 
תבואו עם רעיונות. אני פתוח. אנשים 
נבחנים בכך שהם הופכים חמצן לדו 
שאנשים  מה  וזה  הפחמן  תחמוצת 
עושים בחייהם. ההבדל הוא בערכים 

שאנשים מובילים.
)גם  שיבה  שערות  לי  מפריע  “לא 

שלו יש, ש”ו(, ידיים מיובלות וצעי
רים. פגשתי באורית נוקד )שרת 

ער שהיא  היוצאת(,  שהחקלאות 
כית, וזה מה שחשוב”.

שר החקלאות סיים את דבריו 
לנו  שיהיה  שמח,  חרות  ב”חג 
וזה  הבאים,  ולדורות  לנו  מזון, 

יהיה בזכות חוכמתכם”.
עם  שניהלתי  קצרה  בשיחה 

שהשר החדש הוא הדגיש, כי ביט
שחון המזון יהיה בראש סדר הע

דיפויות של משרדו.
במש השרים  החלפת  שטקס 

של  בדבריו  החל  החקלאות  רד 
מנכ”ל משרד החקלאות, יוסי ישי, 

באר המשרד  פעילות  את  ששסקר 
בע השנים האחרונות, כשמאז ינואר 

2011 עמדה בראשו אורית נוקד.
שמאיר צור )עין יהב(, יושב ראש הת

אחדות חקלאי ישראל ומזכיר תנועת 
החקלאים.  בשם  בירך  המושבים, 
הוא ציין, כי לחקלאים היה בית פתוח 
כך  אחר  נוקד.  אצל  פתוחה  ודלת 
דיבר בשבח השר הנכנס: “אנו גאים 
ביכולת  ניחנת  הזה.  למשרד  שבאת 
גבוהה, אתה איש ערכים, כך היו גם 
נתינה.  הוריך. אתה בעל ערכים של 

שכך היית בצבא, כך בתעשייה האוויר
ית, כך בהיי-טק”.

השר שמיר. נפרד מהשרה נוקד. 
צילום: גדעון מרקוביץ
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מאיר צור הדגיש בפני השר, כי יש 
דברים רבים לעשות במשרד ובעיקר 

שלטפל במעמדו ובתדמיתו של החק
הקדנציה  שבסוף  מקווה,  “אני  לאי. 
על  יהיה  שעדיין  נושא  יהיה  לא  זה 

שהפרק. יש להשקיע במו”פים החקל
איים, לטפל בנושא העובדים הזרים, 
חלב,  מים,  היום,  מסדר  שיירד  כך 
ימשיך  המשפחתי  המשק  שגם  כך 
להתקיים, לשפר תשתיות בקיבוצים 

ובמושבים”.
לפערי  צור  התייחס  דבריו,  בסיום 

החקל התוצרת  מכירת  של  שהתיווך 
וירקות  פירות  מייצרים  “אנחנו  אית: 

שבמחירים אטרקטיביים בעולם המע
מחירים  רואה  אתה  במרכולים  רבי, 
גוזר  בדרך  שמישהו  וברור  אחרים, 

קופון. זה חייב להשתנות”.
נוקד  היוצאת  החקלאות  שרת 
עשוי  החקלאות  נושא  כי  אמרה, 
של  בתקופתו  אדיר  מינוף  לקבל 

שיאיר שמיר. על דרכה במשרד הוסי
פה: “תפיסת העולם שהבאתי לכאן 
שנתיים  אלה  היו  מאוד.  לי  סייעה 
מרתקות עם מאבקים ועם הישגים. 
“באוצר,  דבריה:  את  חתמה  נוקד 

בשל הרצון להוריד את יוקר המחיה, 
השוק  על  הגנות  להוריד  רוצים 
להילחם  צריך  השר,  אדוני  המקומי. 

שנגד, ויש גם לגבש מתווה חדש להע
סקת עובדים זרים”.

שינויים מרחי צפויים  כי  לנו,  שנודע 
בלשכת  התפקידים  באיוש  לכת  קי 
רמי  הכפר.  ופיתוח  החקלאות  שר 
התיירות  לשר  יועץ  ששימש  כהן, 
ישראל  ממפלגת  מיסז’ניקוב  סטס 
יאיר  השר  גם  נמנה  שעמה  ביתנו, 
שמיר, יהיה המנכ”ל החדש במשרד 
הנוכחי  המנכ”ל  במקום  החקלאות, 
ישי. בריאיון מיוחד ל”יבול שיא” לחג 
אם  כי  ישי,  יוסי  בפניי  ציין  הפסח 

יפ הוא  מנכ”ל  בתפקיד  ימשיך  שלא 
וישוב למושב מגוריו,  רוש מהמשרד 

גילת.
בתפקידו  שמיר  החל  שבו  ביום 
תפקידים  אוישו  החקלאות  במשרד 
בלשכת השר בידי ממלאי תפקידים 

התיי שר  בלשכת  שכיהנו  שועוזרים 
יועץ  גם  לשכה.  מנהלת  ובהם  רות, 
אמנון  התיירות,  שר  של  התקשורת 
ליברמן, בא למשרד החקלאות ומונה 

ליועץ התקשורת של יאיר שמיר.

 ואלה שרי החקלאות לדורותיהם 
מיום הקמת המדינה

אהרון ציזלינג)1948-1949(
דב יוסף )1949-1950(

פנחס לבון )1950-1951(
לוי אשכול )1951-1952(

פרץ נפתלי )1952-1955(
קדיש לוז )1955-1959(
משה דיין )1959-1964(

חיים גבתי )1964-1974(
אהרון אוזן )1974-1977(

אריאל שרון )1977-1981(
שמחה ארליך)1981-1983(
פסח גרופר )1983-1984(
אריק נחמקין)1984-1988(

אברהם כץ-עוז)1988-1990(
רפאל איתן )1990-1992(

יעקב צור )1992-1996(
רפאל איתן )1996-1999(
חיים אורון )1999-2000(

שלום שמחון)2001-2002(
ציפי לבני )נוב' 2002 -פב' 2003(

ישראל כץ )2003-2006(
זאב בוים )ינו' -2006 מאי 2006(

שלום שמחון )2006-2011(
אורית נוקד )ינו' 2011 -מרץ 2013(

יאיר שמיר )19.3.2013( 
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שמעון וילנאי

על  ניחתה  ניסן  חודש  ראש   ערב 
שמופיעה  השמינית  המכה  ישראל 
ב”הגדה של פסח”. המצרים אומנם 
לבצע  ויצאו  ראשונים  בארבה  חשו 
מאוד  מהר  אולם  מהקרקע,  ריסוס 
חצו  החגבים,  נחילי  להם  התעופפו 
ישראל  עם  הגבול  את  רבה  בקלות 
בלב  נרחבים  שטחים  על  והשתלטו 

הנגב.

המצרים לא שיתפו פעולה
הצומח  להגנת  השירותים  מנהלת 
פרוינד,  מרים  החקלאות,  במשרד 
ציינה בפנינו שהמצרים קיוו שריסוס 
יעיל, אך כשמרססים  יהיה  הנחילים 
ההצלחה  מהאוויר  ולא  מהקרקע 

המכה השמינית ניחתה 
ערב חג הפסח

נחילים אדירים של ארבה כיסו שטחים נרחבים בדרום הארץ

גם  “המצרים  מזהירה.  כה  אינה 
חדר  שארבה  לנו  לדווח  דאגו  לא 
סיני.  האי  לחצי  עצומים  בהיקפים 
בפני  נוצר  בסיני,  השטח  גודל  בשל 
המצרים קושי לאתר את כל הלהקות. 

הועמדנו בפני עובדה מוגמרת”.
בימים  כי  אמרה,  פרוינד  מרים 
הארבה  להתנחלות  הראשונים 
לגידולי  נזקים  נגרמו  לא  בישראל 
חגבים  חדרו  “לארץ  החקלאות. 
צעירים, שלא היו רעבים כדי להתחיל 
על  חנו  הלהקות  גבול.  בלי  באכילה 
עצי זית, אך לא הסבו להם נזקים. הן 

אכלו שיטין, חלמיות, לא יותר מזה”.
בעלי  הגיעו החגבים  “בשלב השני, 
ואחרי  מינית  בוגרים  צהוב,  גוון 
נקבה  להטלה.  קרובים  הזדווגות, 

מטילה, בבת אחת, 200 ביצים. הנזק 
כשהזחלים  בשטח  היטב  מורגש 
ממש- והם  מהביצים  בוקעים 
חמישה  שאורכו  חגב  רעבים.  ממש 
סנטימטרים ומשקל גופו שני גרמים 
גרם  לשני  ששווה  מזון  כמות  אוכל 
מיליונים,  במאות  שמדובר  ומכיוון 

הנזקים עלולים להיות אדירים”.

החקלאים מבוטחים
הצומח  להגנת  השירותים  מנהלת 
מהאוויר  ש”הריסוסים  מעידה 
שחדרו  ללהקות  אפקטיביים  היו 
הראשונים.  הימים  בעשרת  לישראל 
הלהקה  כאשר  רק  יעיל  הריסוס 
כולם  החקלאים  ומתמקמת.  נוחתת 
מבוטחים וכל נזק שיגרם להם יהיה 

בר-כיסוי בחברת קנ”ט”. 

החסידות לא הורעלו
משרד החקלאות מפיץ בימים אלה 
עלון, ובו מידע המלמד את החקלאים 
כיצד להתגונן מפני מכת ארבה. מאז 
שנת 2004 לא נראו בישראל להקות 
של ארבה. מחזור חייו של חגב הוא 
חודשים ספורים וגם בפרק זמן כזה, 
להסב  מסוגל  הוא  פרוינד,  אומרת 

נזקים כבדים בשטחי גידול.
בתשובה לשאלתנו, אמרה מנהלת 
כי  הצומח,  להגנת  השירותים 
בשטח  מתות  שנמצאו  החסידות 
את  מצאו  לא  ארבה  נגד  הריסוס 
כהגדרתה  אלא  מהרעלה,  מותן 
מ”בלאי טבעי של נדידה” למרחקים 

גדולים במיוחד.  ארבה בחבל שלום.    צילום: יאיר בן נתן
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יורם תמרי

שכמו בכל שנה, פרסמה שרת החק
את   2013 שנת  בראשית  גם  לאות 
“אמות המידה” להקצאת מים  כללי 

הכו הכמות  זאת.  לשנה  שלחקלאות 
לחקלאות  שפירים  מים  של  ללת 
במערכות התלת-אגנית  480 מיליון 
ביותר  הגדולה  כמות   - קוב  מטרים 

מ-5%, לעומת השנה החולפת.
שהערה: על פי חישובנו, הייתה אמו

רה הכמות הנ”ל להיות גבוהה לפחות 
רשות  אם  נוספים  מלמ”ק  ב-30 
המים הייתה מתנהלת על פי הכללים 
שנקבעו על ידה)!( נוסחה שמרכיבה 
העיקרי מבוסס על כמות המשקעים 
הנמדדת ב-20 תחנות מדידה בארץ.

לאחר ש”אמות המידה” מתפרסמות 
שכמסמך מפורט במסגרת תקנות ממ

בקובץ  אותן  מעבירים  אנו   - שלתיות 
המצורף בזה, על מנת שכל המעוניין 
יוכל למצוא בו את הנושאים המעניינים 
שאותו. נזכיר רק שבקשה להגדלת הק

ניתן  מים לחקלאות  צאה שנתית של 
להעביר באמצעות טופס1 עד 9 במאי 
2013. בדבר שאלות יש לפנות למשש

רדי החקלאות האזוריים.

רישיונות או הקצאות לשנת 
2013

שהרי לנו,  נמסר  המים  שמרשות 
לצאת  החלו  הנוכחית  לשנה  שיונות 
ליישובים השונים באמצעות  השבוע 
שצרכנים  לציין,  התבקשנו  הדואר. 
מספר  הכוללים  רישיונות  שלהם 
המים  ברשות  )הנחשבים  מים  סוגי 

שכ”רישיונות סבוכים”(, יקבלו את הק
צאותיהם בשלב מאוחר יותר, כנראה 

לקראת אמצע החודש הבא.

אמות מידה להקצאת מים 
לחקלאות בשנת 2013

מוצע למי שקיבל את הרישיון וזיהה 
בו טעות - לפנות למשרד החקלאות 

האזורי, להבהרות.

היטלי הפקה לשנת 2013
פירטנו  זו  לשנה  הראשון  בחוזרנו 
ל-2013  ההפקה  היטלי  שיעורי  את 

לצריכה ביתית, שהם:
במערכת המים הארצית:

לכמות המוכרת - 2. 021 ש”ח/מ”ק
לכל מ”ק נוסף - 4. 687 ש”ח/מ”ק

באזור מנותק + סובב כנרת + גליל 
עליון:

ש”ח/  021  .2  - המוכרת  לכמות 
מ”ק

לכל מ”ק נוסף - 3. 771 ש”ח/מ”ק
לחקלאות  ההפקה  להיטלי  באשר 

זו - בשל עיכוב שחל בהחל שלשנה 
טות של ועדת הכספים של הכנסת 
- טרם אושרו התעריפים שדורשים 

שבתוקף  התעריפים  המים.  ברשות 
כיום הם אלו שהיו ב-2012.

עדכון תעריפים למי קולחין 
המסופקים ממט”ש

בינוש  29 ב שהתפרסמה  -בתקנה 
הקולחין  תעריפי  עודכנו   ,2013 אר 
 .2.6% בשיעור  ממט”ש  המסופקים 
העדכון הנו ל-15 בספטמבר 2012, 

כדלקמן:
ש”ח/  021  .0  - החורף  לחודשי 

מ”ק.
0. 295 ש”ח/מ”ק   - לחודשי הקיץ 

)ממוצע – 0.159 ש”ח/מ”ק(.
לצר מתייחסת  זו  שתקנה  שנזכיר, 

ממט”ש  המסופקים  קולחין  של  כן 
עבור מים מושבים הראויים להשקיה 
חקלאית ללא מגבלות, בעוד קולחין 
ממט”ש  מסופקים  שניונית  באיכות 

בתעריף אפס.

 לה��א� ���ה א�ו�
 �שנ� ל��לאו� ���

2013  
  

  תמרי יורם
  
  

 כללי את 2013 שנת בראשית גם החקלאות שרת פרסמה ,שנה בכל כמו
 מים של הכוללת הכמות. זאת לשנה לחקלאות מים להקצאת "המידה אמות"

 כמות -יליון מטרים קוב מ 480  אגנית-התלת מערכות בלחקלאות שפירים
  .החולפת השנה עומתל ,5%- מביותר הגדולה
 30-ב לפחות גבוהה להיות ל"הנ הכמות אמורה הייתה ,חישובנו פי על: הערה

 על שנקבעו הכללים פי על מתנהלת הייתה המים רשות אם וספים נק"מלמ
 20-ב הנמדדת המשקעים כמות על מבוסס העיקרי המרכיב שנוסחה (!)ידה

  .בארץ מדידה תחנות
 תקנות במסגרת מפורט מסמךכ מתפרסמות" המידה אמות"ש אחרל

 המעוניין שכל מנת על, בזה המצורף בקובץ אותן מעבירים אנו - ממשלתיות
 להגדלת שבקשה רק נזכיר .אותו המעניינים הנושאים את בו למצוא יוכל

 עד 1טופס באמצעות להעביר ניתן לחקלאות מים של שנתית הקצאה
  .האזוריים החקלאות למשרדי לפנות יש שאלות בדבר. 2013 במאי 9
  

  2013 לשנת הקצאות או רישיונות
 השבוע לצאת החלו הנוכחית לשנה שהרישיונות ,לנו נמסר המים מרשות

 להםש שצרכנים, לציין התבקשנו. הדואר באמצעות השונים ליישובים
 רישיונות"כ המים ברשות הנחשבים (מים סוגי מספר הכוללים רישיונות
 אמצע לקראת כנראה, יותר מאוחר בשלב הקצאותיהם את יקבלו, ")סבוכים
  .הבא החודש
 למשרד לפנות - טעות בו וזיהה הרישיון את שקיבל למי מוצע

  .להבהרות, האזורי החקלאות
  

  2013 לשנת הפקה היטלי
 לצריכה 2013- לההפקה היטלי שיעורי את פירטנו זו לשנה הראשון בחוזרנו
  שהם, ביתית

  :הארצית המים במערכת
  ק"מ/ח"ש 021 .2 - המוכרת לכמות
  ק"מ/ח"ש 687 .4 - נוסף ק"מ לכל
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ציוד ממוכן רמת יוחנן ‹ כלים שמתאימים לך.

ציוד חקלאי קונים מאנשים
 שמבינים חקלאות!

.LG טרקטור קוריאני עם מנוע מיצובישי, מבית •
• אידיאלי לרפתות, לולים, גינון, קילטור ותיחוח

• ניתן להתקין מזלג הרמה קדמי או מהפך מיכלים תוצרת טרקטורם

AGRIA
מלגזות שדה | ספרד

AGRIMASTER
מרסקות גזם ומכסחות | איטליה

LS  tractor
טקרטורים | קוריאה
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לביטוח  הקרן   ,2012 שנת  במהלך 
נזקי טבע שילמה 135 מיליון שקלים 
על נזקים שנגרמו בענפי החקלאות. 
91 מיליון שקלים על נזקי טבע שוש
32 מיליון לפיצויים בענש  נים, מתוכם

פי החי השונים.
כי  ציין  גינזבורג,  דודי  מנכ”ל הקרן, 

אירו של  בשורה  נגרם  הנזק  שעיקר 
ובעי בעוצמתם  חריגים  אקלים  שעי 

בחודש  אביבית  קרה  הופעתם:  תוי 
בסוף  קיצוני  שרב  שבירת  מארס, 
חודש אפריל 2012 שלוותה בסערה 

בצ פתאומי  ברד  עזות,  שוברוחות 

135 מיליון שקלים פיצויים 
לנזקי טבע בשנת 2012

פון הארץ בחודש יוני - אירוע נדיר שהתרחש בארץ 
בפעם האחרונה לפני עשר שנים, חום כבד בחודשים 
בסופות  בברד,  קיצוני שלווה  אוויר  ומזג  יולי-אוגוסט 

שובשיטפונות, בעיקר בדרום הארץ, בסוף השנה האז
רחית שעברה.

לנזקים אלה מצטרפים אירועי הסערה שהתרחשה 
בחמישה  שנגרם  הנזקים  היקף   .2013 ינואר  בחודש 
60 מיליון שקלים,  ימים של סערה הוערך ב-50 עד 

ששליש מהנזק הכולל שנגרם לחקלאים בשנה שעב
רה.

שמאי  הועמדו  בישראל  הארבה  נחילי  נחתו  מאז 
הקרן בכוננות עליונה, אולם עד זמן סגירת הגיליון לא 
ישראל  נזקים של ממש שנגרמו לחקלאי  על  נמסר 

ש)ראו ריאיון עם מנהלת השירותים להגנת הצומח בג
יליון זה(.

בכינוס לקוחות של הקרן לביטוח נזקי טבע )קנ”ט( 
שזכו  הצילומים  לשלושת  פרסים  הוענקו  בשפיים, 

שבתחרות הגלריה החקלאית, מתוך אלפי צילומים שה
דובי קלעי  זכה  גיעו למשרדי קנ”ט. במקום הראשון 
על צילום נץ קצר אצבעות בפרישת כנפיים. הצילום 
זיכה את דובי באופניים חשמליים. למקום השני הגיע 
איתן היימן, שצילם טיסה נעימה של מטוס מעל שטח 
חקלאי והפרס, טלפון נייד גלקסי S3, ניתן לו. למקום 
הוא  בכרמים,  שלג  שצילם  הכט,  גיל  הגיע  השלישי 

קיבל מקרן.

 מקום שני בתחרות הגלריה החקלאית

 מקום ראשון בתחרות הגלריה החקלאית

 מקום שלישי בתחרות הגלריה החקלאית



טכנולוגיה חקלאית מתקדמת

מרססי רז
חדשמרסס אוהד

אחים רז י.א. בע"מ, רח' ש. בן-דוד 10 א.ת. ישן ראשל"צ, ת.ד. 2233 מיקוד 75122
www.razsprayers.co.il ● raz@razsprayers.com ● טל. 03-9643252, מכירות: 054-7232755, פקס. 03-9643239

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

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

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

גובה מוצאי הריסוס וזוויות 
הריסוס ע"י מע' הידראולית 

המתאימה את המרסס 
לעבודה אפקטיבית 

עם כל סוגי 
הגידולים.

תוצאות הניסויים במו"פ צפון 
חוות מתיתיהו קבעו : 

• כיסוי אחיד ומלא לכל חתך העץ.
• חיסכון של כ- 50% בחומרי הדברה.
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שמעון ביטון, מדריך הגנת הצומח בשה”מ

הקטנה  בארצנו 
יש כ-500 תכשירי 
הדברה המורשים 
בירקות.  לשימוש 
חומרים  אלה 
של  תערובת  או 
שנועדו  חומרים, 
להרוג יצורים חיים המוגדרים על ידי 

הה חומרי  רוב  מזיקים.  האדם  שבני 
דברה כיום הם חומרים כימיים, אבל 
סוכן  גם  להיות  יכול  הדברה  חומר 
חומר  חיידק(,  או  נגיף  )כמו  ביולוגי 
או  חיטוי  חומר  אנטימיקרוביאלי, 

מתקן שנועד להגן מפני מזיקים.
של  גדול  מגוון  כוללים  ה”מזיקים” 
יצורים - חרקים, גורמי מחלות בקרב 
ונגיפים(,  פטריות  )חיידקים,  צמחים 
ציפורים,  רכיכות,  “שוטים”,  עשבים 
ונמטודות, אשר מתחרים עם  יונקים 

שבני האדם על מקורות מזון ובכך פוג
עים בחקלאות ובמבנים, יוצרים זיהום 
שהם  או  מחלות  ומפיצים  סביבתי 

גורמים למטרד או למפגע אסתטי.
יש יתרונות לשימוש בחומרי הדברה 
כמות  לגדל  היכולת  כמו  מזיקים,  נגד 
מבחינת  זול  באופן  מזון  של  גדולה 
זאת,  עם  הבינוני.  ולטווח  שוק  מחירי 
הדברה  חומרי  חסרונות:  גם  בהם  יש 
חודרים למזונם של בני האדם וגורמים 
שלהשפעות על בריאותם, גורמים להר

עלה, לזיהום מים ולבעיות סביבה.
השי על  אוסרות  בעולם  שמדינות 

בשל  שונים,  הדברה  בחומרי  מוש 
הרפו איגוד  מהשפעותיהם.  שחשש 

הגבלת  על  ממליץ  האמריקני  אה 
שי ועל  הדברה  לחומרי  שהחשיפה 

וטוען,  יותר  בטוחות  בחלופות  מוש 
כי קיימת אי ודאות לגבי ההשפעות 
במינון  חשיפה  של  הטווח  ארוכות 

נמוך לחומרי הדברה.
חומרי הדברה גורמים למגוון בעיות 
בתחומי  עובדים  בקרב  הן  בריאות, 
תושבי  בקרב  הן  והדברה,  חקלאות 
לאתרי  הסמוכים  כפריים  יישובים 
אמתי,  יונה  פרופ’  חקלאיים.  ריסוס 

טוקסיקו ילדים,  לרפואת  שמומחה 
לוגיה )חקר רעלים( ובריאות הציבור 

חומרי הדברה בירקות

ואוניברסי מאוחדת  חולים  שמקופת 
טת בר אילן, התריע מפני ההשלכות 
הצפויות מחשיפה לחומרי ההדברה 

“כתוצאה מחשי זרחן אורגני:  שמסוג 
תח של  פוטנציאל  יש  אליהם,  שפה 

הגדלת  וגם  פרקינסון  יתר,  לואת 
הסיכוי ללימפומה מסוג נון-הודג’קין, 
עלתה  ובישראל  בעולם  ששכיחותה 

פי שניים ב-20 השנים האחרונות”.
כמות חומרי ההדברה שמגיעים אל 

החומ סוג  פי  על  שהצרכנים משתנה 
שלהם,  הפיזור  שיטת  הריכוז,  רים, 
בחומרי  הטיפול  בין  שעובר  הזמן 

שהדברה ובין הגעת המוצר אל הצרכ
נים, האקלים ועוד. במדינות מערביות 
את  להגביל  שנועדו  תקנים  קיימים 

שהחשיפה של הצרכנים לחומרי הדב
שמזמן  להבטיח,  אמורים  והם  רה, 
הריסוס האחרון עד שהצרכנים יאכלו 
כך שחומרי  זמן  די  יעבור  את המזון, 
יהיה  והנזק שלהם  ההדברה יתפרקו 

מקרים,  קיימים  זאת,  עם  מועט. 
להו נשמעים  אינם  חקלאים  ששבהם 

ראות אלה, ומזון עם שאריות בכמות 
גדולה מהתקן מגיע לצרכנים.

הדברה כהלכה
הרב הראשי הספרדי שלמה עמאר 
שמזהיר  חריג,  הלכה  פסק  הוציא 

שמאכילת ירקות מהדרין. הסיבה: שי
מוש מסיבי בחומרי הדברה. בתחקיר 
נעשה  כי  התגלה,   2 ערוץ  חדשות 
בעיקר  מסוכנים,  בחומרים  שימוש 

מקבוצת הזרחנים האורגניים.
בעקבות פסיקת ההלכה של הרב 
קיימות  בארץ  כי  התברר,  עמאר 

ההל על  המקפידות  חברות  שארבע 
שכה, בבחינת “סכנתה חמירה מאיסו
שרא”, כלומר הסכנה שבשימוש בתכ

חמורה  נכון  לא  באופן  הדברה  שירי 
יותר מהאיסור על אכילת שרצים.
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חר ללא  ירקות  המגדלות  שחברות 
קים מחויבות היום לערב את חברת 
“דרך המעבדה”, שתפקח על תהליך 
הייצור, וללא חותמת שלה חל איסור 

שעל שיווק מוצריהם לשוק. כיום, רש
ללא  ירקות  קונות  אינן  השיווק  תות 

שפיקוח של “דרך המעבדה”, המאש
רת שתוצרת הנמכרת אצלן עומדת 

לאכי הבריאות  שבתקנים של משרד 
לה בטוחה של ירקות.

14 פקחים במשרה חלקית
בישראל,  גם  כמו  הברית,  בארצות 
במספר  השימוש  הוגבל  או  נאסר 
חומרי הדברה וחיטוי: אמיטרול, אצטט 
העופרת, אתילן אוקסיד )חומר חיטוי 
שבו נעשה שימוש נרחב בבתי חולים(, 

שמספר קוטלי עשבים מקבוצת הכלו
דימתילהידרזין,  די-די-טי,  רופנוקסי, 

הקסמתילפוספור שהקסכלורובנזן, 
מי טוקספן,  לינדן,  כלורדקון,  שמיד, 

רקס, וניטרופן ומתיל ברומיד וזרחנים 
אורגניים רבים כגון דיויפאן, דיזיקטול, 

ראגבי סופר ונמקור.
בישראל דוגם משרד הבריאות את 

ובנקו בשדה  החקלאית  שהתוצרת 
דות שיווק של מזון. בין השנים 2006 
ל-2010 בוצעו כ-2,300 דגימות )כ-
דגימות  מתוך  בשנה(.  דגימות   460
 13.6% שהן  דגימות,  ב-317  אלה, 

שמכלל הדגימות, נמצאו חומרי הדב
רה בכמות רבה מהתקן המותר.

הבריאות  משרד  ערך   2010 בשנת 
מזון  שיווק  בנקודות  בדיקות   586
דגימות,  ב-71  חריגות  נמצאו  ומתוכן 
שהן כ-12%. מתוך חריגות אלה, 27% 
הוגדרו כ”חריגות משמעותיות”. בחלק 

שמהמקרים מושמדת התוצרת החקל
אית, רק 14 פקחים במשרה חלקית 
מפקחים על הנושא בישראל. בשנת 
משפטיים  תיקים   20 נפתחו   2009
התקנים  את  שהפרו  חקלאים  נגד 
הרעילים, שכן אפשר לעשות זאת רק 
הפרה  יש  שבהם  מהמקרים,  בחלק 

ברורה של הנהלים.
הנ משמעות  זאת  בכל  מה  שאבל 

הצרכן  מבחינת  המטרידים  תונים 
לדאוג,  צריכים  אנחנו  האם  הביתי? 
לסלט  בקשר  לעשות  אפשר  ומה 
במידה  חשיפה  יש  “אכן,  הירקות? 

ששמעל לרצוי לחומרי הדברה בישר

אל, ויש לה פוטנציאל לנזק בריאותי”, 
“בשנים האחרו שאומר פרופ’ אמתי. 

נות, משרד הבריאות פועל להקטנת 
הו כולל  הדברה,  לחומרי  שהחשיפה 

משימוש  אורגניים  זרחנים  של  צאה 
שומעבר לחומרים פחות רעילים, בתי

אום עם משרד החקלאות.
ממליץ  הבריאות  משרד  “בנוסף, 
לציבור למזער את החשיפה לחומרי 
הדברה באמצעות שטיפה טובה של 

שירקות ופירות במים ובסבון, או בחומ
ולירקות,  לפירות  מיוחדים  חיטוי  רי 

הזמינים בשוק”.
צרי שבישראל  מציין,  שהפרופ’ 

ביחס  גבוהה  והפירות  הירקות  כת 
לציבור  וממליץ  ולארה”ב,  לאירופה 
להמשיך לאכול סלט בהנאה: “בסך 
לירקות  רב  בריאותי  ערך  יש  הכול, 
ובאופן  השוטפת,  בתזונה  ולפירות 
נמצאת  בישראל  האוכלוסייה  כללי, 
למרבית  ביחס  טוב  בריאותי  במצב 
מדינות המערב. המגמות של משרד 

הבטי את  לשפר  אמורות  שהבריאות 
שחות, ואין סיבה לסטות מהשגרה ול

בצע שינוי בשגרת התזונה על רקע 
הממצאים האלה”.

מברכת את חקלאי ישראל  
ובני משפחותיהם
בחג אביב שמח
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דני לוי, סמדר וינינגר, ברוריה בן-דור, עינב מייזליש-גת, אליעזר שפיגל, דר’ איתן שלמה, אילונה רוט, 
דר’ חיה פרידמן, דר’ חננית קולטאי

המחלקה לפרחים וצמחי נוי, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן; 
המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית 

דגן; אגף הפרחים, שה”מ ד”ר איתן שלמה בע”מ; המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, 
המכון לאחסון, מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני, בית דגן 

תקציר:
ייחורים,  גידול צמחי האם להפקת 
מהווה  הפלרגוניום,  גידול  ביניהם 
מקור פרנסה חשוב למספר רב של 
האם  צמחי  גידול  במהלך  מגדלים. 
איכות  בבעיית  נתקלים  בפלרגוניום 
בעיקר  הניכרת  ייחורים,  של  ירודה 

לאחר משלוחם לייצוא.
יחסי  יוצרת  המיקוריזה  פטריית 
סימביוזה עם מגוון צמחים ומשפרת 
השפעת  איכותם.  ואת  צימוחם  את 
המיקוריזה הוכחה כמועילה לצימוח 
רק  ולא  מיטביים  גידול  בתנאי  גם 

המי פטריית  יישום  עקה.  שבתנאי 
הגידול  מפרוטוקול  כחלק  קוריזה 
הביא  פלרגוניום  של  אם  צמחי  של 
לשיפור, הן בכמות יבול הייחורים והן 
הקטיף  לאחר  המתקבלת  באיכותו 
בסימולציה של תנאי משלוח קשים.

היא  המיקוריזה  של  זו  השפעה 
בעלת ערך מסחרי ויכולה להביא עם 
יישומה של הפטרייה כחלק ממערך 
הגידול של צמחי אם של פלרגוניום 
הייחורים  ואיכות  כמות  של  לשיפור 

המתקבלים.

מבוא:
לה אם  צמחי  של  מסחרי  שגידול 

יישום פטריית המיקוריזה 
בפלרגוניום לעידוד תנובת 

ייחורים ולשיפור איכותם

ולייצוא  ייחורים לשיווק מקומי  פקת 
מהווה מקור פרנסה חשוב למספר 
במהלך  אך  בארץ,  מגדלים  של  רב 
גידול צמחי האם נתקלים המגדלים, 
לא פעם, באיכות ירודה של צמחים 

במ גם  נכון  הדבר  ייחורים.  של  שאו 
פלרגוניום.  ייחורי  להפקת  אם  טעי 
היא  בעיקרה  הבעיה  אלו,  במקרים 
הגורמת  ייחורים,  של  ירודה  איכות 
לריקבון הייחור ולהצהבת עליו תחת 

ני כן,  כמו  ממושכים.  משלוח  שתנאי 
כרת פגיעה במידת השרשת הייחור 

לאחר משלוח.
בספרות  רבות  עדויות  קיימות 
פטריית  של  תרומתה  על  המדעית 

שהמיקוריזה להתפתחות הצמח. רא
שית, היא מתבטאת בקליטת יסודות 
חיוניים לצמח. התפטיר המצוי מחוץ 
לשורש מהווה מערכת קליטה יעילה, 
המגדילה את נפח הקרקע המנוצל. 
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ניצלו  צמחים המודבקים במיקוריזה 
צמחים  זרחן מהקרקע מאשר  יותר 

ששאינם מודבקים. בנוסף לזרחן, נק
שלטים ביעילות על ידי תפטיר הפט

יסודות  גם  לצמח  ומועברים  רייה 
אחרים.

גם  לשינויים  תורמת  המיקוריזה 
צמ כי  נמצא,  בצמח.  המים  שבמאזן 

עמידים  בפטרייה  המודבקים  חים 
שאינם  מצמחים  יובש  לתנאי  יותר 
הגדלה  יוצרת  המיקוריזה  מודבקים. 
של שטח העלה, עוזרת ליצירה של 
לעלווה רבה יותר בצמחים מודבקים 

מח יותר.  רבה  חמצונית  שולתנגודת 
המודבקים  בצמחים  כי  הראו,  קרים 
הנוגדים  האנזימים  רמת  במיקוריזה 
חמצון גבוהה יחסית. אנזימים ברמה 

שגבוהה זו עשויים לתרום לעיכוב הז
 Smith & Read(( העלים  דקנות 

.2008
בחקלאות  המיקוריזה  השפעת 
שונים.  גידולים  במיני  בעבר  הוכחה 

שבארץ, בגידול הפלפל נמצא, כי לנו
כחות המיקוריזה תרומה משמעותית 

שבקביעת רמת יבול הצמחים, בהקד

  

  :תוצאות ודיון

  נוכחות פטריית מיקוריזה בשורשי צמחי האם

 14- לאחר כ. ראשית נבחנו שורשי הצמחים המודבקים לנוכחות מיקוריזה בשורשי צמח האם

נצבעו בתמיסת הצבע , שבועות מיום ההדבקה במיקוריזה נלשחו שורשים מצמחים מודבקים

הממצאים העלו כי המיקוריזה הדביקה את שורשי הצמחים והתבססה תוך . ונצפו במיקרוסקופ

תמונה (גופיפי תשמורת ותפטיר , בהם ספורות, סימביוזה המיקוריטיתיצירת מבנים האופייניים ל

1 .(  

V

S

H

  

גופיפי Sניתן להבחין בספורות . Abelinaנוכחות פטריית המיקוריזה בשורשי צמחי אם מהזן 

  ). H(ותפטיר ) V(תשמורת 

  

  השפעת פטריית המיקוריזה על מספר ייחורים מצמחי אם מודבקים

יישום פטריית המיקוריזה הביאה לעלייה משמעותית בכמות הייחורים המופקים מצמחי האם  

אשר  Abelina מזןמספר הייחורים לצמח אם עלה בהדרגה ובאופן עקבי בצמחי אם . המודבקים

). 2תמונה ( אחוזים ביבול לצמח אם 10-מעל לעד לכדי שיפור ממוצע של , הודבקו במיקוריזה

תמונה  (Tommy - וAristo Darling -וכן ב, Ameta מגמה דומה של שיפור ביבול נצפתה גם עבור

שימוש בפטריית המיקוריזה להדבקת צמחי אם יכול להביא לעלייה במספר הייחורים , על כן). 3

  . לרגוניוםבמספר מינים וזנים של פ, הנקטפים מצמחי אם מודבקים

   

  

  

  

3  
  

תמונה 1. נוכחות פטריית המיקוריזה בשורשי צמחי אם מהזן 
 .Abelina

 .)H( ותפטיר )V( גופיפי תשמורתS ניתן להבחין בספורות
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מת גיל ניבה ובחיסכון משמעותי במי 
.)Pivonia et al. , 2009( השקיה

בתנאים  בעבר  שנערכו  ניסיונות 
תרומ  למיקוריזה  כי  גילו,  מסחריים 
פרחי  גידולי  למספר  משמעותית 

טרכל ליזיאנתוס,  ביניהם  שקטיף, 
הי כמות  מבחינת  הן  ועדעד,  שיום 

והן באיכות המוצר  בול למטר רבוע 
השפעת  לשיווק.  המיועד  המוגמר 
המיקוריזה הוכחה כמועילה לצימוח 
לא רק בתנאי עקה, אלא גם בתנאים 
 ;2006 וחובריה,  )פריימן  מיטביים 

פייג וחובריו, 2011(.
לעו המיקוריזה  של  יכולתה  שלאור 
שדד צימוח של פרחי קטיף, והשפע

תה החיובית על הפחתת נזקי חמצון, 
בחנו במחקר הנוכחי את האפשרות 
אם  צמחי  של  הצימוח  את  לשפר 

הפט בעזרת  ייחוריהם  איכות  שואת 
מינים  רייה, תוך התמקדות במספר 

וזנים של פלרגוניום.
מדבק  יישום  כי  הראו,  התוצאות 
משמעותית  לעליה  הביא  הפטרייה 
במספר הייחורים שהתקבלו מצמחי 
מציעות,  התוצאות  ובאיכותם.  האם 
לשימוש  משמעותי  יתרון  קיים  כי 

הגי מפרוטוקול  כחלק  שבמיקוריזה 
דול של פלרגוניום, לשיפור מערכת 

הייצור בענף ייחורי הפלרגוניום.

חומרים ושיטות:
עם  והדבקה  גידול  תנאי  צמחים, 

מדבק פטריית המיקוריזה
פלרגו של  זנים  מספר  שבחנו 

 Abelina-ו  Ameta כללו  אלו  ניום. 
 Pelargonium zonale, מהמין 
 Pelargonium מהמין   Tommy
מהש  Aristo Darling-ו  ,peltatum

 . Pelargonium grandiflorum מין
יושם  מדבק מסחרי של המיקוריזה 
על שורשי השתילים בעת העתקם, 

ידי קימוח של השורשים החשו שעל 
פים.

המיקורי פטריית  של  שהמדבק 
הכיל   Glomus intraradices זה 
לגרם  הדבקה  יחידות  כ-2,000 
שורשים  וקטעי  ספורות  כתפטיר, 
מאולחים. טיפולי הביקורת )ההיקש( 
נשתלו באופן דומה לניסוי, אך ללא 

המי המיקוריזה.  מדבק  שתוספת 
על   2011 באוגוסט  יושמה  קוריזה 
 Ameta, על   2012 ובמאי   Abelina
גידול   .Tommy-ו  Aristo Darling
בוצעו  הייחורים  והפקת  האם  צמחי 

בהתאם לפרוטוקול המשתלות. 
ספירת מספר ייחורים לצמח אם

לצורך הניסוי, נספרו בכל מועד כל 
הענפים הצדדיים המתאימים לקטיף 
יותר,  ברגע הספירה וענפים קטנים 

מש יותר  לא  לקטיף  מוכנים  ששיהיו 
כן, נספרו בכל  בוע לאחר מכן. כמו 
צמח כל הגלדים מקטיפים קודמים. 
הוא  ספירה  בכל  שנלקח  המדגם 
כ-30 שתילים מכל טיפול. לאחר כל 
הייחורים  כל  נקטפו  ספירה,  מועד 
של  טיפול  עבר  והצמח  המתאימים 

הורדת עלים בוגרים.
צביעה למיקוריזה בשורשי צמחים 
עם  הדבקה  לאחר  שבועות  כ-14 
שורשים  דגימות  נלקחו  מיקוריזה 
המדבק,  יישום  למקום  הקרובים 
בשתילים.  מינימלית  פגיעה  תוך 
מתחת  ס”מ  כשני  נחתכו  השורשים 
למבחנות  והוכנסו  הגבעול,  לבסיס 
שהכילו KOH 10%. המבחנות כוסו 
בנייר כסף והוכנסו לאוטוקלב למשך 
לאחר  צלזיוס.  מעלות  ב-121  דקה 
מהאוטוקלב  המבחנות  שהוצאו 
והוחש המבחנות  מן   KOH ה -הוצא 
HCL למשך כ-10 דקות  לף ב-1% 
דקות  כ-10  לאחר  החדר.  בטמפ’ 
הצבע  בתמיסת  הוחלף   HCL-ה

לאמ הוכנסו  והמבחנות  בלו  שטריפן 
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 Aristo Darling -  וAmeta ,Tommy מספר הייחורים לצמח אם בצמחי אם מזנים

עמודות , )control( טיפול ביקורת -עמודות לבנות. שהודבקו במיקוריזה לעומת הביקורת

  ). AMF( טיפול מיקוריזה - שחורות

  

4  
  

 Ameta, תמונה 3. מספר הייחורים לצמח אם בצמחי אם מזנים
Tommy ו- Aristo Darling שהודבקו במיקוריזה לעומת 

הביקורת. עמודות לבנות- טיפול ביקורת )control(, עמודות 
 .)AMF( שחורות- טיפול מיקוריזה
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 Aristo Darling -  וAmeta ,Tommy מספר הייחורים לצמח אם בצמחי אם מזנים

עמודות , )control( טיפול ביקורת -עמודות לבנות. שהודבקו במיקוריזה לעומת הביקורת

  ). AMF( טיפול מיקוריזה - שחורות

  

4  
  

תמונה 2. מספר הייחורים לצמח אם )ערך מצטבר( בצמחי אם 
של Abelina שהודבקו במיקוריזה לעומת הביקורת. עמודות 

לבנות- טיפול ביקורת )control(, עמודות שחורות- טיפול 
 .)AMF( מיקוריזה
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בט בטמפ’ של 80 מעלות צ’, למשך 
נצפ הפטרייה  נוכחות  דקות.  שחמש 

תה תוך הסתכלות במיקרוסקופ אור 
במצלמת  וצולמה   Leica DMLB
 Leica DC200 camera )Leica,

.)Heidelberg, Germany

תוצאות ודיון:
בשורשי  מיקוריזה  פטריית  נוכחות 

צמחי האם
הצמחים  שורשי  נבחנו  ראשית, 

שהמודבקים לנוכחות מיקוריזה בשור
שי צמח האם. לאחר כ-14 שבועות 
נשלחו  במיקוריזה,  ההדבקה  מיום 
נצבעו  מודבקים,  מצמחים  שורשים 
בתמיסת הצבע ונצפו במיקרוסקופ. 

שהממצאים העלו, כי המיקוריזה הד
ביקה את שורשי הצמחים והתבססה 

יצירת מבנים האופייניים לסימ שתוך 
שביוזה המיקוריטית, בהם ספורות, גו
פיפי תשמורת ותפטיר )תמונה 1(.

על  המיקוריזה  פטריית  השפעת 
מספר ייחורים מצמחי אם מודבקים

הביאה  המיקוריזה  פטריית  יישום 
הייחו בכמות  משמעותית  שלעלייה 
המו האם  מצמחי  המופקים  שרים 

אם  לצמח  הייחורים  מספר  דבקים. 
בצמחי  עקבי,  ובאופן  בהדרגה  עלה 
Abelina אשר הודבקו במיש  אם מזן
קוריזה, עד כדי שיפור ממוצע גדול 
מ-10% ביבול לצמח אם )תמונה 2(.
שמגמה דומה של שיפור ביבול נצפ

 Aristo-וכן ב ,Ameta תה גם עבור 

 .)3 )תמונה   Tommy-וב  Darling
המיקורי בפטריית  שימוש  כן,  שעל 

להביא  יכול  אם  צמחי  להדבקת  זה 
לעלייה במספר הייחורים הנקטפים 
מצמחי אם מודבקים, במספר מינים 
 2 )ראה תמונה  וזנים של פלרגוניום 

ו-3(.
על  המיקוריזה  פטריית  השפעת   

איכות ייחורים מצמחי אם מודבקים
בייחורים  הבעיות  שאחת  מכיוון 
בכלל ובייחורי פלרגוניום בפרט היא 
איכותם של הייחורים, נבחנה איכותם 

השתר רמת  מבחינת  הייחורים  ששל 
ששות, הצהבה וריקבון, לאחר סימול

ציה בשני תנאי משלוח: שבעה ימים 
ו-14 יום בטמפרטורה של 4 מעלות 

צלזיוס.
שנמשך  משלוח  של  בסימולציה 
של  ההשרשה  מדד  ימים,  שבעה 

במי שטופלו  אם  מצמחי  שהייחורים 
לא  אך  במעט,  גבוה  היה  קוריזה 

   אם מודבקיםהשפעת פטריית המיקוריזה על איכות ייחורים מצמחי

  נבחנה , מכיוון שאחת הבעיות בייחורים בכלל וייחורי פלרגוניום בפרט היא איכותם של הייחורים

לאחר סימולציה בשני תנאי , הצהבה וריקבון, איכותם של היחורים מבחינת רמת השתרשות

  . צ" מ4 יום בטמפרטורה של 14- ימים ו7: משלוח

ה של הייחורים מצמחי אם שטופלו במיקוריזה היה  ימים מדד ההשרש7בסימולציית משלוח של 

, לעומת זאת). לא מוראה(גבוה במעט אך לא באופן מובהק מאלו שמקורם בצמחי הביקורת 

. כנראה בגלל האחסון הארוך יותר,  יום התקבל רקבון בייחורים14בסימולצית משלוח למשך 

להם טופלו במיקוריזה לעומת נמצא כי רמת הרקבון היתה נמוכה יותר בייחורים שצמחי האם ש

נראה שייחורים שמקורם מצמחי אם מטופלי מיקוריזה היו , מכך). 4תמונה (כאלה שלא טופלו 

  . עמידים יותר לריקבון שהתפתח בתנאי משלוח ממושך
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בצד .  על רמת הריקבון של הייחוריםAbelinaהשפעת תוספת מיקוריזה לצמחי אם מזן 

. ימין מתוארים אחוז הייחורים שנרקבו כליל ובצד שמאל אחוז הייחורים בעלי עלה אחד רקוב

  ). AMF( טיפול מיקוריזה - עמודות שחורות, )control( טיפול ביקורת -עמודות לבנות

  

בבדיקה זו . Tommy-ו Ametaבדיקה נוספת של איכות ייחורים בסימולצית משלוח נערכה על זני 

צ כאשר במהלך השבועיים הייחורים הועברו למשך הלילה " מ4- האחסון נעשה למשך שבועיים ב

בתום האחסון הייחורים נשתלו במצע גן . צ בכדי ליצור סימולציית משלוח קשה" מ10- פעמיים ל

 הראו התוצאות. כעבור שבוע נבדקה ההצהבה וכעבור שבועיים ההשרשה. סטדנדרטי תחת ערפול

ושיפר את רמת , כי טיפול של צמחי האם במיקוריזה הפחית את רמת ההצהבה בייחורים

תוצאות אלו מראות כי ). 5תמונה (השיפור ברמת ההשרשה היה משמעותי סטטיסטית . ההשרשה

הדבקת צמחי אם בפטריית המיקוריזה יכולה להביא לשיפור איכות הייחורים המתקבלת בתנאי 

  . ם משלוח ימיהמדמי, משלוח קשים

  

5  
  

 Abelina תמונה 4. השפעת תוספת מיקוריזה לצמחי אם מזן
על רמת הריקבון של הייחורים. בצד ימין מתוארים אחוז 

הייחורים שנרקבו כליל ובצד שמאל אחוז הייחורים בעלי עלה 
אחד רקוב. עמודות לבנות- טיפול ביקורת )control(, עמודות 

 .)AMF( שחורות- טיפול מיקוריזה

 Ameta תמונה 5. השפעת תוספת מיקוריזה לצמחי האם זני
ו-Tommy על רמת ההצהבה וההשרשה של הייחורים. 

עמודות לבנות- טיפול ביקורת )control(, עמודות שחורות- 
 .)AMF( טיפול מיקוריזה
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 על רמת ההצהבה וההשרשה Tommy-ו Ametaהשפעת תוספת מיקוריזה לצמחי האם זני 

 טיפול מיקוריזה - עמודות שחורות, )control( טיפול ביקורת -עמודות לבנות. של הייחורים

)AMF .(  

  

וטוקול הגידול של צמחי אם של נראה כי שימוש בפטרית המיקוריזה כחלק מפר, לסיכום

פלרגוניום הביא לשיפור הן בכמות יבול הייחורים והן באיכותו המתקבלת לאחר הקטיף 

השפעה זו של המיקוריזה הינה בעלת ערך מסחרי חשוב . בסימולציה של תנאי משלוח קשים

ם לשיפור עם יישומה של הפטרייה כחלק ממערך הגידול של צמחי אם של פלרגוניו, ויכולה להביא

דבר זה . פשוט וטבעי, של כמות ואיכות הייחורים המתקבלים תוך שימוש באמצעי זול יחסית

  . העלאת רווחיות הענף והגברת היצוא החקלאייכול להביא ל

  

  . אין תוכן המאמר מהווה המלצות לחקלאים

  

  תודות

  משתלת אדלר; משתלת רגולסקי; מינהל המחקר החקלאי, נטלי רזניק

  

  מקורות ספרותיים

6  
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בצ שמקורם  מאלו  מובהק,  שבאופן 
לעומת  מוצג(.  )אינו  הביקורת  מחי 
זאת, בסימולציית משלוח למשך 14 
יום התקבל ריקבון בייחורים, כנראה 

בגלל האחסון הארוך יותר.
הייתה  הריקבון  רמת  כי  נמצא, 
האם  שצמחי  בייחורים  יותר  נמוכה 
לעומת  במיקוריזה,  טופלו  שלהם 
כאלה שלא טופלו )תמונה 4(. מכאן 
מצמחי  שמקורם  שייחורים  נראה, 
עמידים  היו  מיקוריזה  מטופלי  אם 

שיותר לריקבון שהתפתח בתנאי מש
לוח ממושך )ראה תמונה 4(.

ייחורים  איכות  של  נוספת  בדיקה 
זני  על  נערכה  משלוח  בסימולציית 
זו, האש בבדיקה   .Tommy-ו  Ameta
חסון נעשה למשך שבועיים ב-4 מ”צ, 

שכאשר במהלך השבועיים הייחורים הו
עברו למשך הלילה פעמיים ל-10 מ”צ 

כדי ליצור סימולציית משלוח קשה.
נשתלו  הייחורים  האחסון,  בתום 
ערפול.  תחת  סטנדרטי  גן  במצע 

וכע נבדקה ההצהבה  שכעבור שבוע 
התוצאות  ההשרשה.  שבועיים  בור 

במי האם  בצמחי  טיפול  כי  שהראו, 
ההצהבה  רמת  את  הפחית  קוריזה 

בייחורים ושיפר את רמת ההשרשה. 
שהשיפור ברמת ההשרשה היה משמ

עותי סטטיסטית )תמונה 5(.
הדבקת  כי  מראות,  אלו  תוצאות 

יכו המיקוריזה  בפטריית  אם  שצמחי 
הייחורים  איכות  לשיפור  להביא  לה 
קשים,  משלוח  בתנאי  המתקבלת 

המדמים משלוח ימי.
בפטר שימוש  כי  נראה  שלסיכום, 

מפרוטוקול  כחלק  המיקוריזה  יית 
הגידול של צמחי אם של פלרגוניום 
ואת  הייחורים  יבול  כמות  את  שיפר 
הקטיף,  לאחר  המתקבלת  איכותו 
בסימולציה של תנאי משלוח קשים. 
להשפעה זו של המיקוריזה יש ערך 
מסחרי חשוב והיא עשויה לתרום, עם 
יישומה של הפטרייה כחלק ממערך 
הגידול של צמחי אם של פלרגוניום, 
הייחורים  ואיכות  כמות  של  לשיפור 
באמצעי  שימוש  תוך  המתקבלים 
השיפור  וטבעי.  פשוט  יחסית,  זול 
הענף  רווחיות  להגדלת  להביא  יכול 

ולהגברת הייצוא החקלאי.

המלצות  מהווה  המאמר  תוכן  אין 
לחקלאים.

תודות
נטלי רזניק, מינהל המחקר החקלאי; 

משתלת רגולסקי; משתלת אדלר.

מקורות ספרותיים
 Smith SE, Read DJ 2008
 Mycorrhizal Symbiosis )3rd edn(.

Academic Press
 Pivonia S. , Levita R. , Cohen S. ,
 Gamliel A. , Wininger S. , Ben-Gal
 A. , Yermiyahu U. and Kapulnik
 Y. )2009( Reducing the effects of
 biotic and abiotic stresses on pepper
 cultivated under arid conditions
 using arbuscular mycorrhizal
 )AM( technology, In: F. Feldmann,
 Y. Kapulnik and J. Baar )eds. (

 .Mycorrhiza Works, pp. 197–208
פריימן ז. , וינינגר ס. , בן-דור ב. , קפולניק 
י. וקולטאי ח. )2006( השפעת המיקוריזה 
על שיפור הגדילה בצמחי תבלין ובפטוניה. 

עולם הפרח, אפריל: 46-49. 
פייג נ. , מאיר ד. , רזניק נ. , וינינגר ס. , 
, קולטאי ח.  , גנות ל.  , דורי ע.  שלמה א. 
הקטיף  פרח  יבול  במדדי  שיפור   )2011(
המיקוריזה.  פטריית  בעזרת  ליזיאנתוס 

יבולי שיא/סיכום עונה מו”פ דרום 2011.
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יאיר תמרי – מדריך פרחים מחוז מרכז
יעקב גוטליב – ממ”ר הגנת הצמח בפרחים

אליעזר שפיגל – מנהל תחום פרחים

עלי התרחשה  האחרונות  שבשנים 
רוסקוס  של  גידול  לשטחי  בנזק  יה 
ולגידולים נוספים, כתוצאה מהגברת 
השימוש ב”גול” במטעים, בשטחי נוי 

שובשטחי בור הגובלים בחלקות רוס
קוס ופרחים האחרים.

הכוונה   )OxyfluOrfen( ב”גול” 
“אוקסי “גליגן”,  ולמקביליו:  של”גול” 
)תכ “גליידר”  “גליל”,  “גלאון”,  שגול”, 

גול+דיורקס+ראונדאפ,  משולב:  שיר 
נביטה  למניעת  נרחב  בשימוש  מצוי 
בשטחי בור ובשולי שטחי חקלאות(. 

צל  רשת  בבית  גדל  רוסקוס 
ירוק.  קישוט  כענף  ומשמש 
להיות  חייב  המשווק  הענף 
או  פגיעות  צריבות,  ללא  נקי, 

נזקים.
הריסוס  בעיתוי  בסתיו, 

הגש עונת  תחילת   - שב”גול” 
מים, בחלקות גידול הרוסקוס 

שגדל גל של צימוח צעיר. העל
ווה הצעירה של הרוסקוס היא 
רקמה דקה, עדינה ביותר, לכן 
עשבים  קוטלי  של  רחף  כל 

הקרי בזמן  בה  לפגוע  שעלול 
גורם  ה”גול”  הלבלוב.  של  טי 

עדי בעלווה  קשות  שלצריבות 
התעצות  עם  ובהמשך,  זו  נה 
בה  שפגעו  הצריבות  העלווה, 

זהירות: ריסוסי גול 
להדברת עשבים, סמוך 
לשטחי רוסקוס פוגעים 

ברוסקוס

פוסלות את הענף משיווק.
“סימזין”  תכשירי  הוצאו  לאחרונה, 

וכתוצ )ובכלל(  במטעים  שמשימוש 
אה מכך, נפוץ מאוד השימוש ב”גול” 
ובמקביליו. בעת ריסוס ה”גול” ודומיו 

סוב הנקראת  תופעה  שמתרחשת 
המו כלומר  “המראה”,   - שלימציה  

לקולה ממריאה מפני הקרקע )לחץ 
עש של  למרחק  ונעה  גבוה(  שאדים 

רות מטרים ויותר )גם כאשר מהירות 
הרוח אפסית(.

הנזק מתעצם מאוד כאשר הריסוס 

דיזות  כאשר  או  רוח  בתנאי  מבוצע 
שאינן נסגרות בעת המעבר של המר
שסס בין שורות הגידול המרוסס )מט

עים וכדומה(. הנזק שנגרם מתבטא 
לא רק בשורות הקצה של החלקה, 

אלא גם עמוק בתוכה.

פתרונות
אין לרסס בעת רוח.

הרוסקוס  מגדל  בין  תיאום  נדרש 
 ובין ה”שכנים” לגבי עיתוי הריסוס:
הרוסקוס  מגדלי  הריסוס  בעת 
את  שתפחית  המטרה,  יפעילו 

ממדי הנזק.
שהמרסס ה”שכן” יקפיד על סגי

רת דיזות בזמן הסיבובים.
הרשת  לבית  סמוכים  בשטחים 
להשתמש  חובה  מטר(,   50 )עד 

בתכשירים חליפיים, כגון דיורקס.
המשווקות  הכימיקלים  חברות 

אזה לסמן  חייבות  החומרים  שאת 
רה מפני ריסוס בטווח של כ-100 

מטר מחלקות רגישות.
יפיצו  הצומח  להגנת  השירותים 

שאזהרה כנ”ל בדפונים, באתרי אינ
שטרנט של משרד החקלאות ובק

רב גופים הקשורים לחקלאות.
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יפעת יאיר, ברוך רובין ומשה סיבוני הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע”ש ר”ה סמית, האוניברסיטה 
העברית, רחובות

גיליתם צמח חדש בשדה, בפרדס 
או במטע? ניסיתם לעקור אותו, אבל 
הוא השתרש עמוק באדמה, ריססתם 
והוא הופיע שוב? קרוב לוודאי שזהו 
צריבה  תחושת  אמברוסיה.  הצמח 
בעיניים, נזלת, קוצר נשימה, תחרות 
עם הצמחים המקומיים על מים ועל 
מינרלים, פגיעה בגידולים חקלאיים, 

שלכל אלו ועוד אחראי הצמח אמברו
סיה, מין פולש בישראל.

 )”Ragweed“( אמברוסיה  הסוג 
מקורו  המורכבים.  למשפחת  שייך 
כצמח  מוגדר  והוא  אמריקה  בצפון 

ובאוסטרל באסיה  באירופה,  שפולש 
יה. מאז שנת 1990 החל האמברוסיה 
לפלוש לישראל, תחילה לאורך נחל 
ובהמשך התפשט לעמק  אלכסנדר 

חפר ולאזורים נוספים בארץ.
גדלים  אמברוסיה  מיני  שלושה 
מכונסת  אמברוסיה  בישראל:  כיום 
צמח   ,)Ambrosia confertiflora(
אמברוסיה  מאוד;  נפוץ  רב-שנתי, 
רב-שנש  ,)A.tenuifolia עלים  )צרת 
תי, נפוץ פחות, ואמברוסיה לענתית 
)A. artemisiifolia(, חד-שנתי שכיח 

שמאוד בצפון אמריקה ובאירופה ולא
התגלה  בישראל  בארץ.  גם  חרונה, 
למרכזי  בסמיכות  בעיקר  זה  מין 
מזון המייבאים גרעינים לבעלי חיים 

)רפתות(.
בעיקר  הם  המינים  בין  ההבדלים 
שנתי(,  רב  או  )חד  החיים  במחזור 
במועד הפריחה ובצורתן של יחידות 

פור מכונסת  אמברוסיה  שהתפוצה. 
שחת מסוף אוגוסט עד תחילת דצמ

העלים  צרת  האמברוסיה  ואילו  בר 
מתחילה לפרוח במאי וממשיכה עד 

שאוקטובר )יש צמחים בודדים שפור
שחים גם במועדים אחרים(. האמברו

סיה הלענתית פורחת בישראל ממאי 

הפלישה השקטה - 
אמברוסיה בישראל

מקבלת  היא  אם  אך  עד ספטמבר, 
מספיק מים אפשר לראותה פורחת 

כל השנה כמעט.
של  הראשוני  שהמקור  מעריכים 
בזיהום  הוא  בארצנו  האמברוסיה 
הברית  מארצות  שנשלחו  זרעים 
השנים,  עם  שכם.  לאזור  כסיוע 
סחף  באמצעות  הצמחים  התפשטו 
אלכסנדר.  לנחל  שכם  מנחל  המים 
חפר,  בעמק  התפשטותם  במהלך 
על  משתלטים  האמברוסיה  צמחי 
בלתי- גידול  בתי  ועל  הדרכים  צדי 
מאג נחלים,  גדות  כמו   – שמופרעים 
שרים ומעזבות ומשם הדרך קלה למ

טעים, לפרדסים ולגידולי השדה.
האמברוסיה  צמחי  התפשטות 
הן  האדם,  פעילות  ידי  על  מואצת 

שבהזנחת ההדברה והן באמצעות שי
מאולח  חיים  בעלי  ומזון  קרקע  נוע 
בבית  מתפשטים  הצמחים  בזרעים. 
ברבייה  בעיקר  במהירות,  הגידול 
ומגיעים  זרעים,  ידי  ועל  וגטטיבית 
עמק  באזור  מטרים.  שלושה  לגובה 
הפולשים  האמברוסיה  צמחי  חפר, 
לשטחים חקלאיים פוגעים בהם על 
ומשאבים  מים  על  התמודדות  ידי 
הגידול  צמחי  עם  התחרות  נוספים. 
כדי  עד  ביבול  בהפחתה  מתבטאת 

איבודו המוחלט.
שבניסוי ריבוי שבוצע בפקולטה לחק

התוצאות  התקבלו  ברחובות  לאות 
מכוש אמברוסיה  צמחי   670  הבאות:

נסת התפתחו אחרי חמישה חודשים 
מאולחת  יבשה  קרקע  ליטר  מ-15 
220 צמחי אמש -בשורשים ובזרעים ו
ברוסיה צרת עלים התפתחו מצמח 

נבי חודשים.  שלושה  אחרי  שאחד)!( 
טת זרעי אמברוסיה מכונסת נמוכה 
מ-10% ואילו נביטת אמברוסיה צרת 

עלים עומדת על יותר מ-40%.

כאלרג ידועים  האמברוסיה  שצמחי 
הנמצאים  הזכריים  הפרחים  נים. 
בקצה הגבעול מייצרים כמות גדולה 

וק קטנים  אבקה  גרגרי  של  שמאוד 
לים אשר נישאים למרחקים גדולים 
ידי הרוח. גרגרי האבקה גורמים  על 
לתופעות האלרגיה הפוגעות באדם 
ובבעלי חיים. בארצות הברית נמצא, 
במדינה  מהאוכלוסייה  כ-35%  כי 

רגישים לגרגירי האבקה.
גוברות עם הח שתופעות האלרגיה 
התפ כי  צפוי,  ולכן  לאלרגן  ששיפה 

ליותר  תגרום  האמברוסיה  שטות 
נמצא  כן,  כמו  אלרגיה.  מקרי  ויותר 
בריכוז הפחמן הד-חמצני  שהעלייה 
מאש האקלים  והתחממות   )CO2(
והפריחה,  הצמיחה  משך  את  ריכים 
וכך צפויה בעתיד גדילה של מספר 

גרגרי האבקה באוויר.
האלרגניות  מידת  את  לבדוק  כדי 

ני מבצעים  אנו  האמברוסיה,  ששל 
שחר  אדוארדו  דוקטור  עם  סויים 

  אמברוסיה מכונסת  על גדות נחל אלכסנדר

  

  נחל אלכסנדר על גדות אמברוסיה מכונסת 
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כוח, פשטות ויעילות
תחזוקה מינימלית

מידות קומפקטיות,
ביצועים גדולים

פתרון הריסוס האידיאלי

טרקטורים מתוצרת
                Goldoni איטליה
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במרכז הרפואי רמב”ם בחיפה, ועם 
שפרופסור ארנון גולדברג במרכז הר

במסגרת  סבא.  בכפר  מאיר  פואי 
אלרגיה  בדיקות  נערכות  הניסויים, 
)תבחיני עור( למתנדבים: שמים על 

שגב היד טיפות מיצוי של החומר הנב
בעדינות.  המקום  את  ודוקרים  דק 
בנפיחות  מתבטאת  אלרגית  תגובה 
הנפיחות  שקוטר  ככל  ובאדמומית. 
מידת  כך  יותר,  גדול  האדמומית  או 

שהאלרגיה רבה יותר. התוצאות שהת
מיני  ששני  מלמדות  עתה  עד  קבלו 
האמברוסיה הפולשים בישראל הנם 

אלרגנים.
תפוצת  של  עדכני  דיגיטלי  מיפוי 

שמיני האמברוסיה בעמק חפר מתב
גלר,  יהודה  ידי  על  אלה  בימים  צע 
האמברוסיה  נושא  את  מרכז  אשר 
במועצה האזורית. הוא מצא ריכוזים 
גדולים מאוד של אמברוסיה בעמק 

לסקר  יחסית  ניכרת,  והתפשטות 
ידי  על   2004 בשנת  שנערך  קודם 

רשות ניקוז שרון.
והסכ המהירה  התפוצה  שמשום 

שונות  רשויות  התארגנו  לציבור,  נה 
הניקוז,  רשות  החקלאות,  משרד   -

וה והגנים  הטבע  שמורות  שרשות 
לפעילות   - הסביבה  להגנת  משרד 
האמברוסיה  ולהדברת  הסברתית 
לא-חקלאיים  בשטחים  המכונסת 

כמו גדות נחלים וצדי דרכים.
הביולוגיה  נלמדה  טרם  עתה,  עד 

ששל מיני האמברוסיה בארץ ולא נב
דקו הדרכים להתמודדות עם העשב 

ובמטעים,  שדה  בגידולי  הזה  הרע 
שואלה הן מטרות המחקר שלנו, שנ

ערך במסגרת משותפת לבית ספר 
שפורטר ללימודי הסביבה באוניברסי

טת תל אביב ולפקולטה לחקלאות, 
למזון ולסביבה ברחובות.

מאפיי אנו  המחקר,  שבמסגרת 
של  החיים  מחזור  את  ולומדים  נים 
דרכי  ואת  המכונסת  האמברוסיה 
התפוצה  את  ממפים  התרבותה, 
בבית  כתלות  האמברוסיה  מיני  של 

בוחנים תגו ובסוג הקרקע,  שהגידול 
לתכשירי  אמברוסיה  מיני  של  בות 
מבוקרים  בתנאים  בררניים  הדברה 

ני ומבצעים  רשת(  ובית  ש)חממה 
הדברה  ממשקי  לבחינת  שדה  סויי 

- מט הגידול  שוהתאמתם לממשקי 
עים )אבוקדו( וגידולי שדה )תבואות 

חורף, חמצה, ותירס(.
בתחילת  עתה  נמצא  השדה  ניסוי 
הקרובה  בשנה  יימשך  והוא  דרכו 
בתנאים  ניסויים  שונים.  בשטחים 
שנערכים  הרשת,  בבית  מבוקרים 

שה מראים  לחקלאות,  שבפקולטה 
אמברוסיה מגיבה לקוטלי עשבים.

מתכננים  אנו  לתוצאות,  בהתאם 
ובמינו בחומרים  נוספים  שניסויים 

מניסויי  שיתקבל  המידע  שונים.  נים 
יסייע  מבוקרים  בתנאים  ההדברה 
העשב  של  אכילס”  “עקב  במציאת 

שהרע, ואליו נכוון את המאמצים בפי
שתוח ממשקי הדברה בררניים לגידו

ובני קיימא, הכוללים  לים חקלאיים  
עיבודי הכנה ועונתיות.

 טרם נלמדה הביולוגיה של מיני האמברוסיה בארץ ולא נבדקו הדרכים להתמודדות ,עד עתה

נערך במסגרת ש, מטרות המחקר שלנוהן  הואל ,מטעיםבשב הרע הזה בגידולי שדה ועם הע

 ,פקולטה לחקלאותלו בית ספר פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביבמשותפת ל

  .ה ברחובותסביבלמזון ול

את ומכונסת האמברוסיה המחזור החיים של  אנו מאפיינים ולומדים את ,במסגרת המחקר

סוג בתלות בבית הגידול וכל מיני האמברוסיה שהתפוצה ממפים את , ההתרבותרכי ד

מיני אמברוסיה לתכשירי הדברה בררניים בתנאים מבוקרים  של תו תגובבוחנים, הקרקע

ניסויי שדה לבחינת ממשקי הדברה והתאמתם לממשקי הגידול   ומבצעים)חממה ובית רשת(

  .)ותירס, חמצה, תבואות חורף(וגידולי שדה ) אבוקדו( מטעים -

ם יניסוי.  והוא יימשך בשנה הקרובה בשטחים שוניםניסוי השדה נמצא עתה בתחילת דרכו

גיבה  מראים שהאמברוסיה מ, שנערכים בפקולטה לחקלאות,בתנאים מבוקרים בבית הרשת

  .לקוטלי עשבים

 המידע שיתקבל .שוניםובמינונים  בחומרים נוספים אנו מתכננים ניסויים ,בהתאם לתוצאות

 כווןואליו נ ,של העשב הרע "עקב אכילס"את במצימניסויי ההדברה בתנאים מבוקרים יסייע 

 ים הכולל,קיימא ינם  וביאת המאמצים בפיתוח ממשקי הדברה בררניים לגידולים חקלאי

  .יבודי הכנה ועונתיותע

נועד להיות חלק מחקר ייחודי זה ללימוד הביולוגיה וההדברה הבררנית של האמברוסיה 

צדי הדרכים ממגדות הנחלים ו,  בביעור העשב הרע מהשדותותמאמצי הרשויות המתמקדב

  .לבריאות ולחקלאות, בהתמודדות עם צמחים פולשים הגורמים נזקים לסביבהשותף ו

  

  
  ברוסיה מכונסת מקני שורשהתחדשות אמ

  

  

  

התחדשות אמברוסיה מכונסת מקני שורש

זרעים של מיני אמברוסיה שונים

  

  

 ימית
 צרת עלים

צרת עלים

מכונסת
מכונסת

 צרת עלים

מכונסת

   שוניםשל מיני אמברוסיהזרעים 

אמברוסיה מכונסת יכולה להגיע לגובה של 3 מטר ואף יותר

  

  

  

  

   מטר ואף יותר3אמברוסיה מכונסת יכולה להגיע לגובה של 
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הביולו ללימוד  זה  ייחודי  שמחקר 
האמ של  הבררנית  וההדברה  שגיה 

במאמצי  חלק  להיות  נועד  ברוסיה 
הרשויות המתמקדות בביעור העשב 

ומ הנחלים  מגדות  מהשדות,  שהרע 
בהתמודדות  ושותף  הדרכים  צדי 
עם צמחים פולשים הגורמים נזקים 

לסביבה, לבריאות ולחקלאות.

  

  אמברוסיה צרת עלים בתוך ישוב 

  

  

  

  אמברוסיה צרת עלים בתוך ישוב 

  

  

  

  )למטה(למעלה וצרת עלים ) מכונסת(נבטים של אמברוסיה 

  

  

  נבט של אמברוסיה לענתית

  

  

  )למטה(למעלה וצרת עלים ) מכונסת(נבטים של אמברוסיה 

  

  

  נבט של אמברוסיה לענתית

  

נבטים של אמברוסיה )מכונסת(

נבט של אמברוסיה לענתית

אמברוסיה צרת עלים בתוך ישוב 

 LAQUA - בדיקת יסודות
 הסדרה הצבעונית 

כמה טיפות תמיסה לביצוע המדידה

כיול מהיר

אלקטרודה ניתנת להחלפה 

תמיסות כיול

סידן חנקה אשלגן נתרן

חדש



מרץ 2013 28

רב-פקד שי חכימי, דובר משמר הגבול

ובעלי  מזון  של  הברחות  תפיסת 
זה  הפכו  לישראל  מהשטחים  חיים 
מכבר לחלק בלתי-נפרד מהתפיסות 
בעיקר  מג”ב,  לוחמי  של  השגרתיות 
ירושלים.  עוטף  במחסומים שבאזור 
עומדים  ההברחות  מצעד  בראש 
הבשר ובעלי החיים ואחר כך ירקות, 

אולם כוכבי ההברחות הם הביצים.
במארס,   3 ראשון,  ביום 
א-זעים,  במחסום  נתפס 
1 לכיש  שממוקם על כביש
וון ירושלים, נהג רכב פרטי, 
שניסה  ירושלים,  תושב 
גם  המחסום  את  לפרוץ 

לב לעצור  שנקרא  שאחרי 
הלוחמים  ידי  על  ידוק 
שמפקד  אחרי  במחסום. 

שהמחסום הפעיל את הדו
שקרנים, הרכב נעצר והלוח

146 תבניות  מים מצאו בו 
שביצים שהיו מיועדות למד

רשה בירושלים.
לתוך  מוברחות  ביצים 
הן  פיקוח  ללא  ישראל 
חמור  תברואתי  מחדל 
שעלול לסכן את הצרכנים. 
זהו עסק משגשג המעורר 
במבריחים רצון עז לעבור 
ולהעביר  המחסומים  את 

ול שאת הביצים למרכולים 
חנויות דרך השטחים, ובכך 
ולמקסם  עלויות  להקטין 
פשוט:  החישוב  רווחים. 
ביצים   30 תבנית  בכל 

המב של  הרווח  שושיעור 
ריחים על כל תבנית מגיע 

בשר, ביצים ושאר ירקות

ל-150%.
אש במחסום  התפיסה  לפני  יומיים 
שזעים, תפסו לוחמי מג”ב באותו מח

סום אוטובוס ובו 640 תבניות ביצים 
במקרה  כפולה.  בדופן  המוסתרות 
הזה נעזרו הלוחמים בחבלן על מנת 
וגם  שהוברחו,  הביצים  את  לחשוף 
פה הסוף היה טוב. פקד עלי סלמאן, 

בכל  ונכח  גזרתי  תורן  מפקד  שהיה 
המ מסוימים,  “במקרים  שהאירועים: 

בריחים משתמשים בשיטות הסלקה 
שבועות  לפני  במיוחד.  מתוחכמות 
אחדים תפסנו כאן 50 קילו של בשר 
מכסה  בתוך  מהשטחים  שהוברח 
שמשימתנו  למרות  רכב.  של  מנוע 
של  כניסה  מניעת  היא  העיקרית 

ובלתי-מור עוינים  שגורמים 
שים לישראל, אנו מודעים 
סיכולי  של  לחשיבותם 
מהיבט  בעיקר  ההברחות, 

של בריאות הציבור”.
החשודים  המקרים,  בכל 
שנתפסים נעצרים במקום, 
חקירה  להמשך  נלקחים 
נגדם  שנפתחים  והתיקים 
מטופלים עד הגשת כתבי 
מוחרמות  הביצים  אישום. 
לענף  המועצה  ידי  על 
ששימש  הרכב  וכלי  הלול 

להברחה מחולט במקום.
החקלאית,  הפשיעה 
בניסיונות  גם  שמתבטאת 

חקל תוצרת  של  שהברחה 
לישראל,  מהשטחים  אית 

ובעק בנחישות  שמטופלת 
אש במחסום  רק  לא  ביות, 
במקומות  גם  אלא  זעים, 
המועדים  אחרים  רבים 
המאמץ  ריכוז  לפורענות. 

והמודי המבצעי  שבמישור 
שעיני מגדיל את הסיכוי לאי

תור המבריחים, לתפיסתם 
לסי יוצא,  וכפועל  שבפועל 

כול ההברחה כולה.

אין גבול להברחות: מאות תבניות ביצים שהוברחו מהשטחים הוחבאו באוטובוס

מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ מג"ב ˆ

ביצים שהוברחו 
מהשטחים
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שמעון וילנאי

פעם  אחר  פעם  הושמע  ברקע 
מ”אתניקס”:  נחמה  זאב  של  שירו 
עוד  במקום  תותים,  רק  נקנה  “בואי 
היה  זה  ואכן  מלחמה”,  של  מכונות 

שיום שבו התות האדום, היפהפה וה
ביום  פינה  מכל  אלינו  הציץ  מתוק 
הפתוח המסורתי השנתי של המגזר 
חקלאים,  של  רבות  מאות  החקלאי. 
מגדלים, מדריכים ואורחים גדשו את 

השטח בקלנסוואה.
יסמין, גילי ושני הם מדגם מייצג של 
התות  מגדלי  שהציגו  חדשים  זנים 
בשמש  בהקו  התותים  המקומיים. 

גא בתחושת  והמגדלים,  שהקופחת 
את  המי-ומי  בפני  הציגו  אישית,  ווה 
התוצרת שתעשיר את השווקים ואת 

המרכולים עוד השנה.

יסמין, גילי ושני להיטי תות 
שדה בקלנסוואה

250 מגדלים בראשית הדרך
לחקלאים  שני  דור  מתאני,  אחמד 

במו הירקות  ענף  רכז  שבקלנסוואה, 
עצת הצמחים ומנהל תחום ביו-תות 
מפליג  משולבת,  ביולוגית  בהדברה 
45 שנים לאחור אל ימי ראש  בסיפורו

שית הגידול החקלאי המתוק. “גידול 
התות החל כאן בשנת 1968. היו אלה 

גי בשטחי  חקלאים  שחמישה-שישה 
שדול ניסיוניים. משרד החקלאות הב

טיח אז למי שמגדל שיזכה למכסת 
בשפע,  הייתה  לגידול  קרקע  מים. 

מים לא בכמות רצויה”.
אחרת.  נראה  זה  כך  אחר  שנה   
מים,  אגודות  הוקמו  “בקלנסוואה 
גידול  שדאגו למים להשקיית שטחי 
שדה.  לתות  דונם  ל-300  שצמחו 
החקלאים כאן ראו כי טוב וב-1970 
שזה  התברר  דונם.  לאלף  גדלנו 

כל  שדה.  תות  לגדל  כלכלי  בהחלט 
שמשק החזיק שניים-שלושה דונם גי

דולי תות ובתוך עשר שנים, היו כאן 
250 מגדלים”.

מאז ועד ימים אלה חל מהפך של 
 60 נשארו  מגדלים  “מ-250  ממש. 
גידול,  שטח  אותו  על  אולם  בלבד, 

שואני יכול לומר בכנות רבה: הם מת
פרנסים בכבוד”.

אבא גידל סלרי לייצוא
אחמד מתאני נחשב לאיש המוביל 

שאת התחום במועצת הצמחים ובעי
20 אלף  קר בעירו קלנסוואה, שבה 
כלפיו  והכבוד  ההערצה  תושבים. 
גדולים. כך היה ביום הפתוח, כך זה 

שכל השנה. אחמד של היום אינו חקל
אי. “אבא היה חקלאי. היו לו 40 דונם 
והוא גידל בעיקר סלרי לייצוא. אחרי 
ואש 11 אחים,  נותרנו  שהוריי נפטרו, 

נשאר  בינינו  השטחים  חלוקת  חרי 
חלוקת  דונם.  שלושה  עם  אחד  כל 

כד לחוסר  אותנו  הביאה  שהשטחים 
איות להמשיך ולגדל.

צמ קובע.  בהחלט  הגודל  ש“היום 
במספר  צמצום  גרר  השטח  צום 
המגדלים ומי שפרש מהתחום הבין, 
שהשטח המצומצם אינו עוד כלכלי 

שלהתפרנס ממנו”. מתאני קורא לקו
בממשלה  החקלאית  המדיניות  בעי 

שהחדשה לבצע תיקון בחוק, כך שית
אפשר לאוכלוסייה ערבית לגדל על 

אדמות מינהל.
“חקלאים רבים רוצים לעבוד, לעבד 
את האדמה, לגדל ולהתפרנס, אבל 

ביום הפתוח השנתי במגזר הערבי הוצגו זנים חדשים

אחמד מתאני  מסביר לקבוצת משתלמים 
מאמריקה הלטינית בשטחי התות 

בקלנסוואה. צילום: מועצת הצמחים
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מים  יש,  אדם  כוח  די שטח.  לנו  אין 
החקל משרד  לגדל,  שמוכן  מי  שיש. 

הבעיה  מים.  למכסת  לו  דואג  אות 
נעוצה בחוסר קרקע”.

שהתקיים  בקלנסוואה,  לאירוע 
לפני שנ )הראשונה  השנייה  שבפעם 

 30 של  משלחת  הגיעה  ש”ו(,  תיים, 
חצו  הם  מעזה.  וסוחרים  חקלאים 
את המעבר בסיוע המינהל האזרחי, 
וקצין מטה חקלאות בארז אורי מדר 

ליווה אותם לקלנסוואה.
מבית  דחנון  מוחמד   איברהים 
להייה נחשב הפלסטיני היחיד בעזה 

ששמגדל תות על מצע מנותק מהקר
“יש לי חמישה דונם תות. לפני  קע. 

בבל לתערוכה  נסעתי  שנים  ששבע 
גיה, ושם ראיתי שיש כדאיות כלכלית 
התברר  הקרקע.  על  לא  תות  לגדל 
לי, שבגידול תות על הקרקע אפשר 
9,000 שתילים. במצע מנוש -להגיע ל

תק יותר מ-20 אלף שתילים”.
רק  מסתפק  אינו  דחנון  איברהים 
בתות שדה. יש לו 15 דונמים מנטה, 

שחמישה דונמים טרגון ובמגוון הגידו
עירית  רוזמרין,  בזיל,  נענע,  גם  לים 

שומרמייה. “גידול תבלינים מביא מחי

רים טובים”, מעיד דחנון, שמייצא את 
תוצרתו למדינות אירופה באמצעות 

חברת “גלובל”.
לפגוש  שמחו  מעזה  האורחים 
ופיתוח  באירוע את שרת החקלאות 
הכפר, אורית נוקד, בימיה האחרונים 

שבתפקידה ואת ראש עירית קלנסוו
אה, ג’מל עבד אלכרים, שהיו אורחי 

הכבוד.

 למשרד החקלאות לא היה 
תקציב ליום הפתוח

מו בחסות  התקיים  הפתוח  שהיום 
וה ההדרכה  ושירות  הצמחים  שעצת 

)שה”מ,  החקלאות  במשרד  מקצוע 
אגף  מנהל  עומר,  ש”ו(.  שמשון 
“קלנסוואה  סיכם:  בשה”מ,  הירקות 
התות  ממגדלי  במחצית  התברכה 
המגדש מ-120   60 כאן יש   בישראל. 
לים. הם מגדלים על שטח של אלף 
הגידול  שטחי  מהיקף  שליש  דונם, 

בישראל.
“החקלאים כאן הבינו שיש כדאיות 

זוכים למ והם  תות  בגידול  שכלכלית 
תראה  בארץ.  בשווקים  יפים  חירים 

שמוש מרהיבים  תותים  עיניך:  שבמו 
קים במים שפירים.

של  מסורת  לבסס  בא  “האירוע 
ציבור  נחשף  שבהם  פתוחים,  ימים 
בענף  ולחידושים  לפיתוחים  רחב 
הממשלתי  ההדרכה  בשירות  התות. 
אנו מבצעים מחקרים רבים שנועדו 

שלתת מענה לאתגרים שבגידול ולפי
תוח הענף כולו.

זנים  של  בהחדרה  משקיעים  “אנו 
חדשים, חלקם הגדול פרי טיפוח של 
חברות ישראליות, ובהחלט ניתן לומר 
תשתית  לנו  יש  הזה  שבענף  שזכינו 
טיפוחית במינהל המחקר החקלאי”.

ליוו  שה”מ  מדריכי  כי  גילה,  עומר 
כי  בהתנדבות,  הפתוח  היום  את 
ממשלתי  תקציב  היה  לא  פשוט 

שלקיים אותו. מתברר שמשרד החק
אפילו  להקציב  הצליח  לא  לאות 
והמדריכים  שקלים  אלפים  עשרת 
מועצת  עם  בצוותא  הירקות,  באגף 
וממרצם  מזמנם  הקדישו  הצמחים, 

להצלחת האירוע.
ניר דאי,  זכה  במהלך היום הפתוח 
להוקרה  החקלאי,  המחקר  ממינהל 

על טיפוח זני תות חדשים.
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סבטלנה דוברינין
מדריכת הגנת הצומח, רפרנטית להגנת 

הצומח בפלפל, שרות ההדרכה והמקצוע, 
לשכת הדרכה נגב, משרד החקלאות

במו לעלייה  עדים  אנו  שנים  שמזה 
יותר”.  בריאים  ל”חיים  הציבור  דעות 
תוצרת  צריכת  הוא  המרכיבים  אחד 
חקלאית חופשייה מתכשירי הדברה, 
כיצרני  אותנו,  מחייבת  זאת  ומגמה 

הה ממשק  את  להתאים  שהתוצרת, 
דברה לדרישות הלקוחות.

הבריאים”  “חיים  למגמת  בנוסף 
גידול  עונות  מספר  כבר  עדים  אנו 
פגעים  של  עמידות  להתפתחות 
חשובים בגידולים חקלאיים לתכשירי 
יעילות ההדברה  הקיימים.  ההדברה 
פרוקי  נגד  הקיימים  התכשירים  של 
רגליים כמו תריפס קליפורני, אקרית 
ירדה  הטבק  עש  וכנימת  אדומה 
משמעותית, והמגדלים נמצאים היום 

שבמצב שבו אין להם אמצעי יעיל לה
דברת המזיקים.

הבע על  להתגבר  הנכונה  שהדרך 
הדב ממשק  ליישם  היא  האלו  שיות 

ולנושא  היות  משולבת.  ביולוגית  רה 
הח למגדלים,  רבה  חשיבות  שיש 

 2010 בשנת  החקלאות  משרד  ליט 
ביולוגית  הדברה  בפרויקט  לתמוך 
הדברה  ממשק  בירקות.  משולבת 
אמצעים  כולל:  משולבת  ביולוגית 

שפיזיים כמו שימוש ברשתות נגד חר
ועמידים  סבילים  זנים  פיתוח  קים, 
הדברה  תכשירי  יישום  פגעים,  נגד 
“רכים”, בשילוב עם חרקים מועילים 
הגידול,  במהלך  טבעיים(  )אויבים 
מקורות  לסילוק  סניטציה  פעולות 

שמדבק, הן במהלך הגידול והן בין עו
נות הגידול.

מיושמים  שנה  ל-20  קרוב  במשך 
)אקריות  מועילים  מרובה  בהצלחה 
מזיקים  להדברת  אחרים(  וחרקים 

ממשק הדברה ביולוגית 
משולבת בפלפל בערבה

בפלפל. “אגודת המועילים” בפלפל 
רחבה ומכילה ארבעה נציגים: אקרית 
טורפת  אקרית  סבירסקי,  טורפת 
פרסימיליס, צרעה טפילית אפידיוס 

שופשפש טורף אוריוס. ממשק הדב
שרה כימית משולבת כולל את כל הט

שימוש  למעט  המוזכרות,  קטיקות 
מועילים  רגליים  לפרוקי  והתייחסות 

כחלק מממשק הדברת הפגעים.
)תריפס  תריפס הפרחים המערבי 
קליפורני( הוא מזיק מפתח בפלפל. 

שנזק ישיר של התריפס מתבטא בכ
שתמי “כסף” )רקמת שעם( על הפי

שהוא  מכך  כתוצאה  הנגרמים  רות, 
שמגרד את קליפת הפרי במהלך הזנ

תו. אולם הנזק החמור נגרם לצמחי 
הנבילה  כתמי  וירוס  ידי  על  הפלפל 
TSWV(, שאותו מעש )של העגבנייה 

ביר התריפס.
שכדי להגן על צמחי הפלפל, המגד
משול כימית  הדברה  בממשק  שלים 

הדברה  טיפולי  סדרת  ביצעו  בת 
בהצלחה.  תמיד  לא  אולם  חריפים, 
מפתח  הקליפורני  שהתריפס  ידוע 
זמן  תוך  הדברה,  לתכשירי  עמידות 
היינו   2009/10 ובעונת  יחסית,  קצר 

תכ של  יעילותם  לשבירת  שעדים 

בהדברת  הכישלון  חדשים.  שירים 
המזיק על ידי תכשירים היווה תמריץ 

שלמספר רב של מגדלים לנסות ליי
ביולוגית משול ששם ממשק הדברה 

בת בשדותיהם.
בהדברת  ביותר  היעיל  ה”תכשיר” 

בהדב המערבי,  הפרחים  שתריפס 
פשפש  הוא  משולבת,  ביולוגית  רה 
עוד  העונה,  בתחילת  אוריוס.  טורף 
לפני התבססות הפשפש, המגדלים 

ברי התריפס  להדברת  שמטפלים 
בתכשירים  בודדים,  כימיים  סוסים 

שספרטה או טרייסר אולטרה )המור
ששה גם בחקלאות אורגנית(, שבממ

נמוכה,  יעילותם  כימית  הדברה  שק 
כנראה בגלל התפתחות עמידות.

משל ביולוגית  הדברה  שבממשק 
המועילים   - טקטיקות  מספר  בים 
מקבלים סיוע בתכשיר הדברה בעל 

וב בסביבה  בהם,  מזערית  שפגיעה 
של  מושכל  בניהול  המשתלב  אדם, 

הממשק.
בממ העוסק  הפרויקט  שבמסגרת 

משולבת,  ביולוגית  הדברה  שק 
בע מגדלים  מספר  אצל  שהמבוצע 
ועי חצבה  יהב,  עין  במושבים  שרבה 

דן, נלקחו במהלך שנתיים דוגמאות 
תכשירי  שאריות  לבדיקת  פלפל 

שהדברה ולא נמצאו שאריות של תכ
אלו  תוצאות  שירים באף אחת מהן. 
הצרכנים  שבחורף,  כך  על  מעידות 
שאריות  ללא  בתוצרת  המעוניינים 
תכשירי הדברה יכולים לרכוש פלפל 

קונבנציונלי המגודל בערבה.
הכי הריסוסים  במספר  שהפחתה 

ואי שימוש בתכשירים חריפים  מיים 
גרמו להופעת מזיקים “חדשים”. כך 
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לדוגמה, רכנף חיוור שלא היה מוכר 
השתמשו  עוד  כל  בפלפל  כמזיק 
בתכשירים חריפים כמו טלסטאר או 
שבהם  הראשונים  השטחים  לאנט. 
בממשק  שטחים  היו  המזיק  הופיע 
הדברה ביולוגית משולבת. עד עתה, 
יעילים  טיפול  או  תכשיר  נמצא  לא 

לטל פרט  חיוור,  רכנף  שלהדברת 
סטאר.

דונם  אלף  כ-30  מגדלים  בערבה 
ירקות, מתוכם כ-19,500 דונם פלפל. 
חורף- בתקופת  הפלפל  גידול  רוב 
אלף   27 מתוך   72% בישראל,  אביב 
דונם ארצי, מגודל בערבה. מי שביקר 
פעם בערבה, זוכר ודאי את התופעה 

גידולים חק ירוקים עם  ששל אזורים 
לאים באמצע המדבר. הודות לבידוד 
הסביבתי, הכמות הקטנה של צמחי 
המפותחת,  החקלאית  והתרבות  בר 
מגדלי ירקות בערבה הם הראשונים 
אשר זכו לאישור לשווק את תוצרתם 

לארצות הברית.
צמחיית  ומיעוט  הסביבתי  הבידוד 

שהבר תרמו להצלחת ממשק ההדב
שרה הביולוגית המשולבת בפלפל בע

בארץ.  אחרים  אזורים  לעומת  רבה, 

מתוך 19,500 דונמים פלפל בערבה, 
15 אלף דונמים נמצאים תחת הדבש
רה ביולוגית משולבת, כ-77% מכלל 

הפלפל בערבה.
אחד המרכיבים החשובים בממשק 
הדברה ביולוגית משולבת הוא ביצוע 
מזיקים.  פקח  ידי  על  סדיר  פיקוח 
בעקבות היישום של ממשק הדברה 
ביולוגית משולבת, גדל ביקוש לפקחי 
לזהות  הפקח  של  תפקידו  מזיקים. 

שנכון את הפגע, לעקוב אחר הדינמי
קה שלו ולמצוא פתרון נכון ומתאים 

להכחדה או להדברת הפגע.
שפקח מזיקים העוסק בהדברה ביו
חייב להכיר היטב את המועי שלוגית 

את  להכיר  בהם,  שמשתמשים  לים 
לעקוב  והמועיל,  המזיק  בין  הקשר 
העונה  במהלך  התפתחותם  אחר 
ובמידת הצורך, לתגבר במועילים או 
לזכור,  יש  נוספים.  באמצעי הדברה 
משולבת,  ביולוגית  הדברה  בממשק 
הנכון  בזמן  נכונה  החלטה  קבלת 
החקלאית  לתוצרת  הנזק  למניעת 
אחרות,  במילים  להצלחה.  מובילה 
חלק ניכר מהצלחת ממשק הדברה 
במקצועיות  תלוי  משולבת  ביולוגית 

ועבוד הפקחים  בזכות  הפקח.  ששל 
חדשים,  פגעים  בפלפל  נתגלו  תם, 
המחקר  מוסדות  ידי  על  שנחקרו 
לדוגמה,  להדברתם.  שיטות  ופותחו 

כנימה קמחית הסולניים.
הוקם  הפקחים,  הכשרת  לשם 
מערך לימודים שלם שמתחיל בקורס 
הכרת פגעים, המועבר על ידי שירות 
ההדרכה והמקצוע )שה”מ(, והמשך 
העוסקות  חברות  ידי  על  הכשרה 

העו במהלך  ביולוגית.  שבהדברה 
מקצועי  ליווי  מקבלים  הפקחים  נה, 
צמוד על ידי מדריכי חברות ההדברה 
בפורמט  שה”מ,  ומדריכי  הביולוגית 
של מפגשים קבועים והעברת מידע 

אינטרנטי.
תחום ההדברה הביולוגית המשולבת 
ומתעדכן  משתנה  והוא  מאוד,  דינמי 

שבאופן רציף. המגדל המשתמש בממ
שק זה צריך תמיד להיות “בעניינים”, 
שיתוף  בשמירה”.  “להירדם  ואסור 
שה”מ,  מדריכי  המגדל,  בין  הפעולה 
המדעי  והממסד  ההדברה  חברות 
מוביל להצלחת מיזמים כמו בפלפל 
בערבה, המהווים דוגמה לענפי גידול 

אחרים ולארצות אחרות.
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נחשב  בהכשרתו,  כלכלן  ישי,  יוסי   
בנעשה  היטב  המעורה  כללי  מנהל 

שבמשרד החקלאות, מאז החל בתפ
קידו זה בשנת 1999. בריאיון מיוחד 
לחג הפסח הוא אינו פוסח על נושא 

שבעייתי אחד ואינו מתחמק גם מהקו
שיות שלא נעמו כל כך לאוזניו.

־כיצד אתה רואה את חקלאות יש
ראל השנה?

חק של  ביותר  הקשה  ש“הדילמה 
להתייעל,  הצורך  היא  ישראל  לאות 
במוצרים  הצרכן  רצון  את  להשביע 
צריך,  נמוך.  ובמחיר  גבוהה  באיכות 
חקלאות  זו  שאין  להתחשב  כמובן, 
אין  ולכן,  מיבוא  זו  כמו  מסובסדת 

מנוס מהתייעלות.
הוא  ישראל  בחקלאות  “הפריון 
הגבוה ביותר במשק ומול זה, רוצים 
לשמר משק משפחתי, שהוא מטבעו 
ביחידות קטנות ולכן הדילמה הקשה 

שהיא בין צורכי התייעלות ויעדים בה
ענף, מתקשים  אחרי  ענף  תיישבות. 
לשמר משק קטן, ויותר ויותר עוברים 

למשקים גדולים.
הודו,  בשר  בענף  בעיקר  בלט  “זה 
שיש בו רק כמה עשרות מגדלים, וזה 
הולך גם לכיוון ענף הפטם. במטעים 
ניכר גם  זה  רואים את זה באבוקדו, 
בהדרים, בתפוחי אדמה ובגזר. אלפי 

שדונמים לייצור יחידה כלכלית רנטבי
לית, ואם התופעה הזו תימשך, נאבד 

את מורשת המשק הקטן”.
השיתו “במשק  יצירתי:  פתרון  שיש 

פי בקיבוצים מצאו פתרון בדרך של 

מנכ”ל משרד החקלאות יוסי ישי: 
”ביטחון המזון הוא איום 

קיומי על ישראל”

שהתאגדות, כששלושה קיבוצים מעב
שדים ביחד שטח אדמה, או שכל הקי

בוצים מאוגדים בארגון אזורי – גרנות 
שמעבדים ביחד אבוקדו והדרים ומב

צעים אינטגרציה בלול רבייה, גידול, 
שיווק, משחטה וכל זה מגובה במרכז 
מזון, שמספק תשומות בריכוז קניות 
גדול. זו הנוסחה שמאפשרת את שני 
ומרכזת  קיבוץ  משמרת  הצדדים: 
להתחרות  שיכולים  בהיקפים  ייצור 

בחוות ענק בעולם”.
יוסי ישי קובע, כי “יש להעתיק את 

מו למשק המשפחתי:  הזה  שהמודל 
שבים ואיכרים. לאפשר לכל הענפים 

שליצור אגודות של חקלאים מאותו יי
שוב או יישובים שונים על בסיס אותו 
את המשק  נשמר  הזו,  ובדרך  גידול 
נרוויח  ההתארגנות  ועם  המשפחתי 
אפשרות  בודקים  אנו  לגודל.  יתרון 

שליצירת תשתית להתארגנויות שכא
המשפחתי  המשק  את  ולשמר  לה, 

הכל לצרכים  ולהתאימו  שהמסורתי 
כליים הנוכחיים”.

יש מה לחשוש ממשבר מזון עולמי?
ש“ישראל מדינה על סף מדבר. ענ

ייה בקרקע ובמים, נמצאת בלב אזור 
גיאופוליטי בעייתי ורחוקה ממקורות 
המערב.  שבמדינות  המזון  אספקת 
להיקלע  עלולה  ישראל  הזה,  במצב 

למשבר מזון של ממש.
קרקע  דונמים  ארבעה  “באירופה, 
 14 חקלאית לנפש, בארצות הברית 
דונם לנפש ובישראל חצי דונם לנפש. 

שאנחנו מדינה מדברית ויש לנו הקצ
200 מ”ק מים בממוצע לדוש  אה של
נם. כדי לקיים חקלאות צריך לפחות 
700 מ”ק מים לדונם. אין אנו יכולים 

במרחק  אנחנו  שכנינו.  על  לסמוך 
אי משוקי  טיסה  שעות  ארבע  ששל 

רופה או שלוש שעות הפלגה משם. 
ביטחון המזון הוא איום קיומי.

ובשר בקר, חקלאות  דגים  “למעט 
ישראל מספקת את כל צורכי המזון 

מהי החקלאי,  התוצר  המדינה.  ששל 
ב-26  נאמד  לחקלאי’,  ‘המחיר  בט 
חקלש מזה   60% שקלים.  מיליארד 
אות צמחית ו-40% ארבעים אחוזים 
מהתוצש  20% כ חיים.  בעלי  -תוצרת 
שרת החקלאית מיוצאת לשווקים באי

המזרח  בארצות  באמריקה,  רופה, 
הרחוק וברשות הפלסטינית.

ש“ברשותה של חקלאות ישראל אר
בעה מיליון דונם הראויים לעיבוד וכל 

מעוב אכן  לעיבוד  הראויה  שהקרקע 
שדת. בתחום זה, נעשה שימוש במיל

אך  מים,  מ”ק  מיליון  ומאתיים  יארד 
שפירים.  מים  הם  מהם  כ-40%  רק 
וקולחין  מליחים  שוליים,  מים  היתר 

שמטופלים שאינם ראויים לצריכה בי
80% מיש -תית. אין להתעלם מכך ש

שמעון וילנאי

ולהתאימם  ניאלץ לבצע שינויים במגוון הגידולים  יחמיר,  “אם משבר המזון 
לצריכה מקומית בלבד”

יוסי ישי, 
מנכ"ל משרד 
החקלאות
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בוא התשומות הם על מזון מן החי.
ביטחון  את  לשפר  צריך  “בהחלט 

שהמזון ואת זה נוכל להשיג על ידי הג
דלת כמויות המים השוליים - קולחין 

אינטנ לעיבוד  ולהכניס   - שומליחים 
סיבי שטחים, שעד היום היו גידולים 
לבעל. כך נגדיל תפוקה מכל דונם”.

שינויים במגוון הגידולים
מנכ”ל משרד החקלאות מדגיש, כי 
בנושא הזה לא יהיה מנוס מהכנסת 
טכנולוגיות גידול מתקדמות. “בעתיד 

שהרחוק, כאשר האיחוד האירופי יאפ
שר הנדסה גנטית, נוכל להגדיל את 
כמויות המזון ב-20%, בלי לשנות את 

תנאי הקרקע.
ש“אם משבר המזון בעולם יחמיר וצ

פוי להחמיר על רקע גידול בצמיחה 
והודו, נצטרך לבצע שינויים  של סין 
לגידולים  ולעבור  הגידולים  במגוון 

לצריכה מקומית”.

קריית מחקר חקלאית 
עסקית

פתרונות  יציב  החקלאי  המחקר 
יצירתיים?

הם  החקלאי  והפיתוח  “המחקר 
בעולם.  והמתקדמים  מהחדשניים 

שניתן להעצים את התמורות מהמוני
הישראלי,  החקלאי  המחקר  של  טין 
במיוחד אם הוא מבוסס על חקלאות 
ישראלית. הממשלה כוננה את ועדת 
יוג’ין קנדל למינוף המחקר החקלאי 

שלתועלת ישראל, והוגשה תכנית מפו
רטת לשבע שנים, בהיקף כספי של 
300 מיליון שקלים, לשפר את יכולת 
וולקני, בשיתוף פעולה  המחקר של 
למינוף  עסקי-אקדמי  מחקר  עם 

שהמחקר החקלאי, גם לתועלת חקל
אות וכלכלת ישראל ולהגדלת הייצוא 

של תשומות חקלאיות לעולם.
להקמת  תכנית  גובשה  היתר,  “בין 
ליד  עסקית  חקלאית  מחקר  קריית 
מרכז וולקני, והיא אמורה ליצור מסה 

שקריטית גבוהה יותר של מחקר חק
לחקלאות  למנף  נוכל  שאותה  לאי, 

ולכלכלת ישראל”.
מה מאיים היום על חקלאות ישראל?
בחקל העוסקים  במספר  ש“ירידה 

אות. מסה קריטית של חקלאים היא 
חקלאות  של  לקיומה  הכרחי  בסיס 
בתנאי  השחיקה  זמן.  לאורך  יציבה 
הסחר בענפי החקלאות, בקצב של 

גרמה  האחרון,  בעשור  לשנה   2.5%
מהחקלאים.  מחצית  של  לפרישה 
היקף  את  להגדיל  נדרשו  הנותרים 
מתחילת  עשרה  פי  עד  פעילותם 
כדי לשרוד. מדובר במגמה  העשור, 
ההולכת ומחריפה ומאיימת על מגוון 
ענפים ובמובנים מסוימים, על מבנה 

ההתיישבות כולה”.
ייקור תעריפי המים לחקלאות אינו 

בעיה מעיקה?
יתייק המים,  להסכם  ש“בהתאם 

באופן  השפירים  המים  תעריפי  רו 
החקלש  2017 שמשנת כך   מדורג 

עלות הפקת  מלוא  את  אות תשלם 
המים, כולל חלקה במים המותפלים. 

בת התייקרות  צפויה  דומה,  שבאופן 
הצמודים  המליחים  המים  עריפי 
למים השפירים. תעריף מי השפד”ן 
רשות  בכוונת  אולם  בתקרה,  מוגבל 
הקולחין,  תעריפי  את  לייקר  המים 
ומשמעות  הולכתם  לעלות  בהתאם 
הדבר היא, כי תעריפי הקולחין יעלו 
על תעריף מי השפד”ן וחלק מענפי 
בייקור  לעמוד  יוכלו  לא  החקלאות 

כזה.
מהקרקע  חלק  מכך,  “כתוצאה 
מים  עודפי  וייתכנו  תובר  החקלאית 
שוליים, שלא ינוצלו לשימוש חקלאי, 

אלא יופנו לים בעלות גבוהה יותר”.
־היו פרסומים שעושים שימוש בבו

רדיו-אקטיבי,  בחומר  השפד”ן  צת 
וגם  חקלאיים  גידולים  לסכן  שעלול 

את האדם.
“כדי לייצב בוצה מהשפד”ן עושים 
שימוש באפר פחם. המשרד להגנת 
הסביבה טוען שיש בזה חומרים רדיו-

אקטיביים ודרש לעצור את השימוש. 
למען  אולם  נכון,  לא  זה  להערכתנו, 

שהסר ספק, אנו בודקים, אבל לא עצ
רנו כל שימוש במי השפד”ן”.

עונה  אינה  הזרים  מכסת העובדים 
על הצרכים.

צרו צרה  אכן  וזו  יורדת  ש“המכסה 
רוצים להבטיח ביטחון מזון  רה. אם 
לפריסת  כעוגן  וחקלאות  למדינה 
בפריפריה,  וההתיישבות  החקלאות 
וחיונית  ראויה  כמות  לספק  חייבים 

של עובדים זרים.
עובדים  אלף   24 בארץ  יש  “היום 
עונתיים.  אלף  ועוד  קבועים  זרים 
צורך אמתי הוא ל-28 אלף עובדים. 

שענפי החקלאות זקוקים למכסה שנ
תית כזו. על פי ההסכם שנחתם בין 
האוצר  החקלאות,  )משרדי  המדינה 

חק התאחדות  ובין  ש”ו(  שוהתמ”ת, 
מכסת העובדים  תוגבל  ישראל,  לאי 
הזרים בשנת 2015 ל-18,900 בלבד. 
השלכות הגבלת המכסה על ביטחון 

המזון חמורות”.

להפסיק לגבות מס 
מעסיקים

להפסיק  “יש  כי  קובע,  ישי  יוסי 
המעסי מס  את  מחקלאים  שלגבות 

כך,  גם   .10% כיום על  קים, שעומד 
עלות העסקת עובד זר היא כ-7,000 
היא  המטרה  ואם  לחודש  שקלים 
מחיר  העובדים,  את מספר  להקטין 
שיש  אלמנט  זה  לצרכן  התוצרת 

תו אספקת  להבטיח  כדי  שלהפעיל 
ומחיר  איכות  בכמות,  חקלאית  צרת 

הוגן גם לצרכן”.
מה עם חשיפה לייבוא מתחרה?

תוצרת  על  היבוא  מכסי  “הורדת 
ועדת  למתווה  בהתאם  חקלאית, 
מיבוא  בלתי-הוגנת  ותחרות  קדמי, 

האי ממדינות  מסובסדת  שתוצרת 
המשך  את  מסכנות  האירופי  חוד 
רגישים.  חקלאות  ענפי  של  קיומם 
יבוא  על  הקצר,  בטווח  הסתמכות, 
זול אינה מהווה בטוחה לביטחון מזון 
או  עולמי,  מזון  בתקופה של משבר 
משבר  בעת  אמברגו  של  במקרה 
ישראל.  נמלי  על  המאיים  ביטחוני 
בענפי  ומזיקים  מחלות  התפרצות 
ממדינות  המועברים  והצומח  החי 
האזור מהווים סכנה קיומית מתמדת 

לענפי החי והצומח”.
שקודמו  והמשימות  היעדים  מהם 

היו ־ובוצעו בארבע שנות הממשלה 

מימין: ראש משלחת האיחוד האירופי למדינת 
ישראל השגריר אנדרו סטנדלי, מנכ"ל משרד 
החקלאות, יוסי ישי ושגריר איטליה פרנצ'סקו 
מריה טאלו. צילום: גדעון מרקוביץ
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צאת?
הדברה,  בחומרי  שימוש  “הפחתת 
הרחבת ביטוח נזקי טבע בחקלאות, 
מיכון החקלאות, עידוד השקעות הון 

שבמסגרת הסכם המים, מינוף המח
החלב,  בענף  רפורמה  החקלאי,  קר 
רקע  על  החקלאי  הייצוא  היערכות 
תכנית  אגרקסקו,  חברת  קריסת 
שיקום  ולכפר,  לחקלאות  לאומית 
חקלאיים  ביישובים  פיזיות  תשתיות 
רווחת  לשיפור  ופעולות  וכפריים 
בעלי החיים ומניעת צער בעלי חיים. 
אלה כמה מהמשימות של הקדנציה 

האחרונה”.

הקדנציה הטובה ביותר
משרד  מנכ”ל  אומר  ספק”,  לי  “אין 
החקלאות, “הקדנציה האחרונה היתה 
ביותר בשלוש עשרה השנים  הטובה 

ששאני מנכ”ל. התמקדנו בפרויקטים יי
חודיים וריכזנו בהם מאמץ. בין השאר, 
בשכבת  ישראל  חקלאות  את  כיסינו 
את  הקטנו  וגם  ומוגנת  עבה  ביטוח 
וביצענו  הדברה  בחומרי  השימוש 
מעבר להדברה ידידותית. עשינו הכול 

להבטיח קיימות חקלאית.
מש לקליטת  בתכניות  ש“השקענו 

וטיפלנו  בפריפריה  חקלאיים  קים 
בשיקום  הכפרי,  המרחב  בפיתוח 
ב-100  הוותיקים  במשקים  תשתיות 

חד ובתכניות  לשנה  שקלים  שמיליון 
שות לפיתוח מרחב כפרי”.

תעשיית  תשע”ג,  הפסח  חג  ערב 
המזון עוברת מחמץ לכשר.

גם חקל המזון,  כל תעשיית  ש“כמו 
לחג.  להכשרה  עוברת  ישראל  אות 
כל המזון משתנה ובעלי החיים אינם 
ששים לשינויים. זה מאוד לא פשוט 
להרגיל בעלי חיים לא לאכול תקופה 
מסוימת מזון שהוא חמץ, ואחרי החג 
שיעברו  בלא  לחמץ,  אותם  להחזיר 
שוק של ממש. החקלאות תתמודד 

ימי  שמקטינים  רצופים,  חגים  עם 
ואיסוף  ועיבוד  בצומח  וקטיף  עיבוד 
מורכבת,  מאוד  התארגנות  זו  חלב. 

וייעשה הכול לא לאבד תוצרת”.

לא אהיה מנכ”ל, אחזור 
לרפת בבית

שר חדש עם אג’נדה אחרת משלך. 
מה צפוי?

“ייווצר בינינו קשר לעבודה, אשמח 
להמשיך בתפקיד. להישאר במשרד 
עוד תקופה מסוימת כמשנה למנכ”ל 
במשרד  אשאר  לא  לי.  כדאי  לא   -
במקרה כזה. אם לא אמשיך כמנכ”ל, 
אעזוב את המשרד, אעזוב את תחום 
)במושב  לרפת  ואחזור  החקלאות 
מגוריו, גילת, יש לו רפת חלב, ש”ו(. 

הרפת זו אהבתי האמתית.
“אני מסתכל אחורה 37 שנה ויכול 
 14 בשיקום  סייעתי  מרוצה.  להיות 
ימית כשהייתי  יישובים שפונו מחבל 
ראש מינהלת הפינוי, אני גאה בשבע 
מושבים  בשיקום  שהשקעתי  שנים 
הסדרנו  גל.  בחוק  חובות  ובהחזרת 
וחילצנו  המתיישבים  כל  חובות  את 
החקלאים,  את  קטסטרופלי  ממצב 

וכולם עלו על דרך המלך”.
המפלגות לא הציבו במיקום ריאלי 

אנשי חקלאות. 
שהיו  כנסת  חברי  מספר  “שמענו 
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140 חולבות ממתינות 
ליוסי ישי בבית

65, כלכלן בהכשש בן ישי,   יוסי 
 8 בגיל  בתוניסיה,  נולד  רתו. 
עלו הוריו שלמה ומלכה לארץ. 
הם היו ממייסדי הגרעין שנוסד 
נוער  בתנועת  ועלו  בתוניסיה 
בבית  עולים  למחנה  מאורגנת 
שליד, ומשם לנקודה בנגב, שהפ

כה למושב גילת שבו חיים יוצאי 
124 נחלות חקלש  תוניס. במושב
איות וכ-250 מגרשים בהרחבה.

שלושה  אווה  ולרעייתו  ליוסי 
בנים: ד”ר ירון ישי )40(, מנתח 
סורוקה  הרפואי  במרכז  לב 
עובד   )35( יוגב  שבע,  בבאר 
מפעיל   )30( ואיתי  ב”תנובה” 
חולבות.   140 שבה  הרפת, 
מיליון  הרפת  מספקת  בשנה 
שלוש חלב.  ליטר  אלף   300 -ו
בשטח  מתגוררים  הבנים  שת 
ההרחבה במושב. ליוסי ולאווה 
מלאה(  במשרה  בית  )עקרת 
 ,13 בת  הגדולה  נכדות,  שש 

ושני נכדים.

יוסי ישי ופרס

יוסי ישי והנכדה אור



הסוף לפאנצ‘רים
 לכל חיי הצמיג !!!

נבדק ואושר על ידי מוסד הטכניון

נוסעים ללא פאנצ‘ר !
ריינו טייר  מבטיח מניעת תקרים (פאנצ‘ר) לכל חיי הצמיג

ריינו  טייר  משפר את האחיזה בכביש
ריינו טייר   ניתן ליישם על כל צמיג טיובלס משומש / חדש

ריינו טייר  מאריך את חיי הצמיג ומגן עליו מפני התחממות יתר וסכנת התפוצצות
ריינו טייר  חומר אקולוגי הניתן למחזור

” היום אני נוסע בביטחון מלא
בשדות ובשטח ללא חשש

מאובדן זמן עבודה ופאנצ‘רים “

לצפיה בסרטונים 
סרוק עם הסמארטפון

office@rhinotire.co.il ,www.rhinotire.co.il

רח‘ הסוללים 4 תל אביב
טלפון : 03-6243634  פקס : 03-6243635

שיטה ייחודית לציפוי צמיגים באמצעות פולימר כנגד פאנצרים 

הניתנת ליישום בצמיגים משומשים וחדשים בכל סוגי הרכב

  באחריות מלאה למשך כל אורך חיי הצמיג



מושב תנובות, ת.ד. 30 מיקוד 42830 מאיר להב הנדסת חשמל בע"מ
טל. משרד )רב קווי(: 09-7961386, פקס: 09-7964556

www.lahavmeir.com, e-mail: mehir54@bezeqint.net 

בית נורה מובנה בגוף התאורה 
ומיועד לעבודה בהספקים גבוהים.

מתאים גם לנורת EL וגם לנורת לד.

מאווררים לתעשיה וחקלאות
בעלי יכולת עבודה ממושכת בתפוקת אוויר גדולה ועמידות גבוהה בכל 

תנאי מזג אוויר וסביבה.
המאווררים מיועדים לאיוורור ושאיבה של מבנים גדולים בהנעה ישירה 

ללא חגורות )רצועות(.
המנוע מתאים לפעולה ממושכת, רשתות הגנה מגולוונות צבועות בתנור.

חסכוניים באנרגיה ושקטים.
A-36” ,30” ,28” ,24” ,20” ,16” ,12” :גדלים

רבי  מאווררים  של  החדש  הדור 
מבחינה  מאוזן  מדחף  בעלי   עוצמה, 
אווירודינמית. הנעה ישירה ללא חגורות 
מאווררים  אחזקה.  בעיות  המונעת 
תעשיה,  במבני  לשימוש  מיועדים  אלו 

מפעלים, אולמות, חממות, לולים ורפתות. בעלי תפוקת אויר גבוהה.
AB-28” ,24” ,20” :גדלים

כיסוי פוליקרבונט
+ מתאם ללולים

נורות לד
מותאמות במיוחד לפטם, להטלה, 
להודים, בפיתוח בלעדי של חברת 

מאיר להב והפקולטה לחקלאות.

6W נורת לד אדום
לאחר שנה של פיתוח חדשני 

וייחודי, חברת מאיר להב יצאה עם 
נורת לד אדום לכל סוגי הפרחים 

עם תוצאות שוות ערך לנורות 
ליבון.

נורות לד לחממות וללולים
גוף תאורה רב תכליתי

דגם מילניום 101

דגם מילניום 101
פיתוח חדשני מיוחד לתאורת לולים, חממות, מבנים, בתי אריזה 

וארועים בשטח פתוח.
מוצר בעל חלקים פנימיים מפליז, בעל בידוד כפול )אין צורך 

בהארקה(.
כבל חשמלי גמיש עובי 2X2.5 ממ"ר)אינו נשבר ברוח( מגיע 

עם גוף עשוי PVC אשר אינו מתלקח.
ניתן לקבל באורכים שונים לפי דרישה.

דגם
רשום

כבל גרילנדה שנועצים בו את 
בית הנורה - הגידים נחתכים 

ע"י הנעיצה, דבר הגורם למגע 
לא יציב ולעליית הזרם, הגורם 

להתחממות ושריפה.
בית הנורה לא עומד בהספקים 

גבוהים ושלוחות ארוכות.

מאיר להב הנדסת חשמל בע"מ

החברה המובילה בארץ 
לייצור מאווררים וגופי תאורה

חג אביב שמח
ופסח כשר
לכל בית 
ישראל
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שמעון וילנאי

האמרה  אנוש”.  לבב  ישמח  “יין 
הזאת טובה ונכונה בכל ימות השנה 
על  בגאווה  ומתנוססת  עולה  והיא 
ובחג  השנה  בראש  הסעודה  שולחן 
המועצה  מנכ”ל  דותן,  צחי  הפסח. 

האח וחצי  שנים  בארבע  היין  שלגפן 
כי  לנו ערב חג החרות,  רונות, אומר 

“ישראל מייצרת יין איכותי”

איכות היין של מדינת ישראל עלתה 
עד מאוד בשנים האחרונות, כי פשוט 
יודעים כאן לגדל גפנים וכרמים ליין.

בעשר  קדימה  פרץ  היין  “ענף 
בי לכלל  בא  זה  האחרונות.  שהשנים 

הדונמים,  בכמות  גידול  בשטח:  טוי 
היין.  לאיכות  הביאו  הגידול,  באיכות 

ועד  בגולן  מאודם  פרוסים  הכרמים 
מיי בישראל  בערבה.  סמדר  שנאות 

40 מיליון בקבוקים של  צרים בשנה 
לשוק  בעיקר  לייצוא,  מזה   15% יין, 
גם  הברית,  בארצות  היהודי  הכשר 
יין  לאירופה, ומתבצעות מכירות של 

גם לסין ולרוסיה”.

אומר מנכ”ל המועצה לגפן היין, צחי דותן, המדבר בשבח היין כחול-לבן. ערב 
חג הפסח, הוא קורא לציבור בארץ לשתות יין, לא רק בחגי ישראל

צחי דותן, מנכ"ל מועצת גפן היין
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יין - השגריר הכי טוב
בימים  שוקדת  היין  לגפן  המועצה 

שאלה על מיתוג היין הכחול-לבן. “בצ
וותא עם משרדי החקלאות, התמ”ת 

שוהחוץ ועם מכון הייצוא, אנחנו מבק
שים למתג את היין הישראלי בחו”ל”, 
עלתה  “בסין  ומדגיש:  דותן  אומר 

הא השנים  בשש-שבע  היין  שצריכת 
שם  החיים  רמת  בכ-300%.  חרונות 
עלתה, יש שם יין זול שאתו אנחנו לא 
מתחרים. המאבק האמתי שלנו הוא 
יבוא מצ’ילי, שמשפיע על שוק  מול 
מודרניים-נובורישים  מתעשרים  של 

ששרוצים יין טוב על השולחן. הם לוק
מטוסקנה,  מבורדו,  שמגיע  יין  חים 
ואנחנו נציב מולם יין עם מותג חדש.
לנצ חיבור  יהיה עם  ש“המוטו שלנו 

בא  שלנו  שהיין  בעולם,  נסביר  רות. 
אוויר מיוחד, מאזור של מקו שממזג 

הכי  השגריר  יהיה  יין  קדושים.  מות 
יכול  שהוא  ספק,  לי  ואין  שלנו  טוב 

כך השת שלהחליף את המותג שכל 
רש בעולם - הג’אפה מההדרים”.

שדותן מדבר בשבח היין ומודה שה
של  ראוי  שותה  אינו  בארץ  ציבור 
“ישראל  וחבל.  החריף,  המשקה 
יין.  של  נמוכה  מאוד  בצריכה  מצויה 
חמישה-שישה ליטרים לנפש לשנה, 

שלעומת ‘העולם הישן’ - אירופה. בצר
פת ובאיטליה צורכים כ-40 ליטר יין 

שלנפש בשנה וב’עולם החדש’ – ניו זי
לנד, אוסטרליה, דרום אפריקה, שם 
ל-18  מגיעה  בשנה  לנפש  הצריכה 

עלינו לשנות  חובה  יין.  ליטר   20 עד 
את המשוואה”.

עולם חדש ומשקיע
צחי דותן מדגיש, כי ענף היין צמח 
ויקבים  כורמים  בזכות  ופרץ קדימה 
מסודרת.  ממשלתית  בהכוונה  ולא 
הפרחים, כשהמדינה  בענף  כמו  לא 

והשקי לתחום  להיכנס  שהחליטה 
מתמודדים  “אנחנו  מיליונים.  עה 
עם עולם חדש ומשקיע. תראה מה 
קורה במדינות האיחוד האירופי, אילו 

השקעות עצומות התבצעו שם.
לחקלאי  מעניק  האירופי  “האיחוד 
בקלות  לצמוח  אפשרויות  המקומי 
יחסית. מי שרוצה להקים יקב, מקבל 
מענק בשיעור 50% מההשקעה, נתון 
בעיקר  כל התחשיבים,  שמשנה את 

של הבקבוק במכירה”.
מסביר,  היין  לגפן  המועצה  מנכ”ל 

לכו יקב  בין  שכי ההסכמים שנעשים 
רם מבטיחים שלא תתחולל קריסה 
אצל חקלאי זה או אחר. “יקב חותם 
 20 ל-15 עד  עם הכורם על הסכם 

ששנה. עוד קודם הנטיעה, היקב מח
ליט מראש איזה זן הוא ימכור בעתיד 
בהחלט  זה  החקלאי.  של  מהחלקה 
חוזק לענף. אין נפילות. חקלאי יודע 

מראש מה ייקח היקב ממנו.
ואין  עודפים  יש  אחר  “כשבגידול 
יודעים מה לעשות אתם, הרי שאחרי 
לקחת  מחויב  יקב  כל  שנים  שלוש 

כמות שהתחייב עליה מראש”.

אין פיקוח על מחיר היין
מועצת גפן היין אינה סטטוטורית. 
הציבור  לתועלת  בע”מ  חברה  היא 
מכלל   95% וולונטרית.  שהיא  אף 
במועצה.  מיוצגים  בענף  העוסקים 
התחום נשלט על ידי חמישה יקבים 
גדולים: כרמל, ברקן, הגולן, בנימינה 
כ-85%  בצוותא  וטפרברג, שמהווים 

מתעשיית היין של ישראל.
בינוניים,  מוגדרים  יקבים   14 עוד 
ובהם: דלתון, רקנטי, תשבי, הרי גליל, 
יקבים חרדיים בירושלים, ארזה ושור, 
והם מרכיבים עוד 12 אחוזים בפאזל 
בוש יקבי   200 עוד יש  אחריהם   היין. 
בקבוקים  אלפי  בין  שמייצרים  טיק, 

לרבבות בקבוקים מדי שנה.
דותן: “יקבי הבוטיק משקיעים הרבה 
בפרסום כדי לחשוף את עצמם בפני 

עוזר השר להגנת 
הסביבה

שצחי דותן, דור שלישי במשפ
חת חקלאים מגבעת חן, ריאה 
דרכו  את  החל  בשרון,  ירוקה 
אדמה  תפוח  וגידל  כחקלאי 
וגזר במשק משפחתי שהיו בו 

גם לול, פרי הדר ופרחים.
הבין  בחייו,  מסוים  בשלב 

ששעליו להיות תעשיין או “חק
מחוץ  ולעבוד  שבת”  של  לאי 
לבית. עשר שנים עבד במשרד 
הגנת  )היום  הסביבה  לאיכות 
הסביבה(. תחילה, כראש אגף 

ועו מנכ”ל  עוזר  חיים,  שבעלי 
גדעון  שרים:  שלושה  של  זר 
זכרם  נאות,  ויהודית  עזרא 
ייבדל  שמחון  ושלום  לברכה, 

לחיים ארוכים.
ממשל במוסד  עשור  שאחרי 

וביקש  עצמו  שמיצה  חש  תי, 
אי ועדת  אחר.  ג’וב  שלעצמו 

של  כמחליפו  בו  בחרה  תור 
לגמלאות,  שיצא  ברעם,  דודו 
היין:  לגפן  המועצה  למנכ”ל 
הכרתי  שלא  לענף  “הגעתי 
אם  רגע  מכל  נהנה  אני  כלל. 

שכי ברור לי, שלא אחזיק במש
רה הזאת לאורך שנים. תמיד 

אחפש אתגרים חדשים”.

כרם יין
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מיליון  הוא  הציבור. תקציב המועצה 
ו-800 אלף שקלים בשנה. המועצה 
היקבים  של  חבר  מדמי  מתקיימת 
בעיקר  הולך  התקציב  והכורמים. 
כספים  יש  אבל  יין,  על  למחקרים 
תקנים  לעדכוני  הייצוא,  לקידום  גם 
שנה  כל  בוטיק.  יקבי  של  ולהסדרה 
מתבצעים מחקרים בכ-500 עד 600 
נקבע  המחקרים  וסוג  שקלים  אלף 

על ידי נציגי הכורמים והיקבים.
“הקשר עם משרדי הממשלה נועד 

שבעיקר להשיג תמיכות לנטיעה, לכ
לים חקלאיים מודרניים. כורם מגיש 
ואנחנו  החקלאות  למשרד  בקשה 

מקדמים את הנושא”.
שיניים  חסרת  שהמועצה  מתברר 
בכל מה שקשור לפיקוח על מחירי 
היין. “אין פיקוח. אסור לנו לפקח על 

שמחירי היין בגלל חוק ההגבלים העס
קיים. אנחנו לא יכולים לומר דבר אם 
יקב זה או אחר קובע מחיר שנראה 

שדרמטי מאוד. המועצה פעילה בעי
קר בהסברה, בחקיקה, בתקנים. יש 
לנו יין שיכול להתחרות בכל האיכויות 
שבעולם, אבל התקנים שלנו הם כמו 

במדינות עולם שלישי.
הקימו  והתמ”ת  החקלאות  “שרי 
היין.  ענף  לבחינת  מנכ”לים  ועדת 
הייתה  עבודתה,  את  סיימה  הוועדה 
ממשיכים.  איך  סיכמו  שבה  ישיבה 
אבל  הוועדה,  לדוח  הסכימו  השרים 
לא חתמו עליו. היועץ המשפטי של 
מסקנות  את  יעביר  התמ”ת  משרד 

שהוועדה להצעת מחליטים, ואני מק
ויאש יעיינו  החדשים  שהשרים  שווה 

רו”.

250 כורמים בלבד
עם  ופוחת  הולך  הכורמים  “גרף 

שהשנים - מגלה דותן. “היקבים הגדו
מעט  מול  לעבוד  רוצים  פשוט  לים 
בשטחי  גדולים  שיהיו  אבל  כורמים, 
 250 בארץ  יש  הכול,  בסך  הגידול. 
 55 של  בשטח  שפעילים  כורמים 
מניש מזה  דונם  אלף   37 דונם,  אלף 

בים”.
שהמועצה לגפן היין שוקדת על פעו

לה רחבת היקף לשם קידום צריכת 
היין הישראלי. בראשית השנה הבאה 
כל  שותפים  יהיו  שבו  קמפיין,  יהיה 

היקבים ועיקרו קידום צריכת יין.

חוק האלכוהול
מדבר  היין  לגפן  המועצה  מנכ”ל 
בשבח חוק האלכוהול. “החוק מגביל 
ומעניק  ואלכוהול  יין  למכירת  שעות 

שלמשטרה סמכות לשפוך את האל
בהתקהלות  הם מבחינים  אם  כוהול 
של אנשים ששותים לשוכרה. בכנסת 
התקבל חוק איסור פרסום אלכוהול. 
זה עוד לא בתקנות. על פי החוק, לא 

לאל פרסום  עם  חוצות  שלטי  שיהיו 
כוהול ועל בקבוקי היין יוטבעו תוויות 

אזהרה משתיית יתר”.

וירוס שפוגע באיכות
שצחי דותן מגלה, כי וירוס פוגע באי

כויות של ענבי יין. “הווירוס ליפרול 3 
נאלצו  יקבים  בעולם.  זמן  זה  נמצא 
רקע  על  ייצור  בסדרות  להפחית 
שהנזק  כך,  כדי  עד  נמוכות  תנובות 
ובאחרונה,  ללא-כלכלי  גידול  הופך 
נאלצו לבצע עקירה של שטחי גידול 

בני שש עד שבע שנים”.
“אין בעולם תרופה לווירוס. בעולם, 
אם מגלים צמח נגוע, מוציאים אותו 
ושותלים אחר. כאן, בגלל  מהקרקע 

כרם,  לבצור  אפשרות  אין  הכשרות, 
אלא רק אחרי שלוש שנים”.

גפן חסכנית מים
של  בעיה  צפויה  לא  היין  לכרמי 
מצוקת מים בשנים הבאות. “גפן היין 
חסכנית עד מאוד. עד 200 מטר קוב 

נד במטעים  כאשר  לשנה,  שלדונם 
האדם  כוח  לדונם.  מ”ק   700 רשים 
בכרם במיכון גבוה של זמירות וניכר 

חיסכון של ממש בעלויות”.

אגודת הכורמים ו...תנובה
הכור אגודת  כי  מציין,  דותן  שצחי 

לזה  דומה  תהליך  כיום  עוברת  מים 
שיתופית  אגודה  “תנובה”.  שעברה 
כשותפה  אייפקס  את  שהכניסה 
מלאה. “האסיפה הכללית של אגודת 

שהכורמים הצביעה בעד הכנסת מש
קיע - קרן קדמה, השותפה ב’מרינה 
את  רכשה  ש’טמפו’  אחרי  פטריות’. 
יקב ברקן ורשת ‘חצי חינם’ את יקבי 
בנימינה ו’קוקה קולה’ את יקב תבור, 

שאין לי ספק שהרכישות האלה ישד
שרגו את הענף. אני גם מאמין שהרכי
ששות האלה יביאו לכך שכולם יתייש

רו, ישמרו על רמת מחירים הוגנת ויין 
יימכר במחיר סביר”.

נמכרים  היין  מייצור  מ-50%  יותר 
כ-15  הפסח,  ובחג  השנה  בראש 
צורך  שאינו  מי  גם  בקבוקים.  מיליון 

שיין - חובה שיהיה יין על שולחן סעו
דת החג, וצחי דותן, מנכ”ל המועצה 
לגפן היין חותם: “יין ישמח לבב אנוש 
יין  לשתות  ישראל  לעם  מציע  ואני 
כחול-לבן  טהרת  על  מצוין  ישראלי 

חקלאי ותעשייתי כאחד”.

כרם יין באלרום
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אבי אובליגנהרץ

למרות שחלפו יותר מ-3,000 שנה 
מאז יצאה לאוויר העולם, המצה לא 

שהשתנתה כמעט ונותרה מאפה הע
יותר מחמי או  ששוי מבצק של אחד 

שה סוגי דגן שלא החמיץ. אמנם על 
תוכלו  הקרוב  הפסח  בחג  המדפים 
למצוא מצות אורגניות, סובין וכמובן 

התח בשורה  אבל  בשוקולד,  שמצות 
תונה, זו אותה גברת בשינוי אדרת.

חג  של  הבולטות  המצוות  אחת 
החרות היא כמובן אכילת מצה כזכר 
ליציאת מצרים, אולם המצה מכונה 
ששימשה  היות  עוני”,  “לחם  בתורה 
השנה  במשך  העניים  של  כמאכלם 
כולה כפי שכתוב במקרא. לוט אפה 
מצות למלאכים שפקדו אותו, גדעון 
במצות  המלאך  את  הוא  אף  כיבד 

שובגדי עזים ואפילו בעלת האוב הגי
שה למלך שאול מצות ועגל מרבק.

מילש  120 כ מגלגל  המצות  -שוק 
שלושה  בו  ושולטים  בשנה  שקל  יון 
שחקנים עיקריים: מצות ראשון לציון, 

שמצות יהודה ומצות אביב, מפעל שנו
סד ב-1887 בנווה צדק ונדד ב-1946 

למיקומו הנוכחי בבני ברק.
כל  שעובד  הבני-ברקי,  המפעל 

שהשנה, נכנס למתכונת עבודה מיוח
דת אחרי סוכות וממשיך בה עד ערב 
חג הפסח. אל 50 העובדים הקבועים 
מתווספים עוד 100 עובדים זמניים, 
שחלקם הפכו עם השנים לזמניים-
קרוב  ביחד  מייצרים  והם  קבועים, 
המכונות   - ביממה  מצות  למיליון 
אינן מושבתות בסוף יום ועובדות 24 
משמרות,  בשלוש  ברציפות,  שעות 

למעט בשבת.
ניכרת הקדמה הטכנולו ושם,  שפה 

מצה שמורה

גית בייצור המצות, אבל בסיכומו של 
דבר  לכל  מסורתית  התעשייה  דבר, 
מים,  פשוט:  מתכון  על  ומתבססת 
לכל  דקות,   18 במשך  ואפייה  קמח 

היותר, מרגע ערבוב החומרים.
את  להפוך  הוא  שלנו  “האתגר 
בתפוקה  שעובד  לכזה  המפעל 
רק  ולא  כולה,  השנה  לאורך  מלאה 
מנסים  אנחנו  לכן,  הפסח.  לקראת 
נוספים,  לתחומים  בהדרגה  להיכנס 

שכי מצות, אחרי הכול, הן עיסוק עונ
שתי”, מסביר רועי וולף, סמנכ”ל במפ

על המשפחתי, מצות אביב. וולף הוא 
זליבנסקי,  דוד  למייסד,  שישי  דור 
נעם,  ודודו  דוד  אביו  תחת  ועובד 
משותפים,  כמנכ”לים  המשמשים 
וסבתו שרה דננברג-וולף בת ה-90, 

שמכהנת כגזברית החברה.
את  החברה  רכשה   2004 בשנת 

והו פרימה,  הוותיק  העוגיות  שמפעל 
שלה  הכשר  המוצרים  לסל  סיפה 
לכל  סוכר  וללא  עם  עוגיות  שלל 
יין,  ועוגיות  קרקרים  השנה,  ימות 
ושוקו  וני  וקרמביס  שוקולוצ’יפס 

שכשרות לפסח. אולם הפעילות העי
יי שקרית הייתה, וכנראה גם תישאר, 

צור מצות.
המודעות ההולכת וגוברת לבריאות 
של  לפיתוחן  הובילו  לגיוון  והדרישה 

שמצות העשויות מחומרים שונים: סו
בין, שיפון, 100% חיטה מלאה, מצות 
מלא,  מקמח  עגולות  כולל  עגולות, 
מלא,  מקמח  אורגניות  אורגניות, 
מצות  הצעיר:  הדור  בקרב  והלהיט 

מצופות בטעם שוקולד.
של  המכירות  היקף  זאת,  עם  יחד 
לעומת  מחוויר  המיוחדות  המצות 

“למ הסטנדרטית.  למצה  שהביקוש 
אנשי המקצוע  רות ההתלהבות של 
המיוחדות,  מהמצות  והתקשורת 

המסור המצות  את  מעדיף  שהקהל 
תיות מבית אבא ואימא, וכך גם לגבי 
עוגיות היין אותן אנו מנסים ללא הרף 

לגוון”.
ממוצ ישראלית  משפחה  שלדבריו, 

עת קונה לרוב מצות רגילות, וכן סוג 
בטעמים  מצות  של  שניים  או  אחד 
שונים. למרות העלייה במחיר חומרי 
המצות  מחירי  כי  וולף,  מציין  הגלם 
וכי  השנה  להשתנות  צפויים  אינם 
“אביב”  של  ביותר  המבוקש  המוצר 
המהווה  ק”ג(   5.2( החמישייה  הוא 
ונמכר  מהמכירות,  מ-50%  למעלה 

ב-30 עד 35 שקלים.
שבניגוד לישראל, המצות זוכות לפו

השנה  כל  במהלך  רבה  פולאריות 
צרפת,  בריטניה,  הברית,  בארצות 

המודעות הבריאותית אומנם בקו עלייה, אבל הישראלים מעדיפים לשמור 
אמונים למצות הסטנדרטיות 

מצה בהכנה
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נחש הן  שם  ורוסיה,  הולנד  שבלגיה, 
שבות לקרקר בריאותי. בשנים האחרו

נות אפשר למצוא את מוצרי החברה 
לא רק באגף המזון הכשר במרכולים 
בחו”ל, אלא גם באגפי המזון האתני 

והבריאותי.
הרשת האורגנית המובילה בארה”ב 

WHOLE FOODS למשל, הגדילה 
משמעותית השנה את הזמנת סדרת 
ו”מיני”  מצות  האורגניים:  המוצרים 
מצות, קמח מצה, קמח עוגה ופרפל 

)פירורי מצה אורגניים(.
ומתמע הולכים  המצות  שמפעלי 

טים. מחמישה מפעלים מובילים, יש 

שכיום שלושה בלבד בישראל וגם הק
הילות היהודיות בחו”ל מעבירות את 
משיקולים  לארץ,  בהדרגה  הייצור 
כלכליים. ישראל הופכת לאימפריית 
מצות, אבל על מנת להתרחב, יצרני 

שהמצות מגדילים שוב ושוב את הקט
לוג שלהם.

ש“החדשנות בשוק המצות היא מוג
ולכן  הכשרות,  מגבלות  בשל  בלת 
אנחנו די מוגבלים בפיתוח של מצות 
הוא  שלנו  הצמיחה  מנוע  חדשות. 
השוק האורגני-בריאותי. לא רק שהוא 
הקיטור  במלוא  לעבוד  לנו  מאפשר 
כר  בו  שיש  אלא  השנה,  ימות  בכל 
נרחב לפעולה בדמות קרקרים, ‘פתי 
בר’, עוגיות ועוגות ללא תוספת סוכר 

ידי האגודה הישרא שהמאושרות על 
לית לסוכרת”, מסכם וולף.

מצה באריזה

מצה בציפוי שוקולד
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ori@green-ltd. com .גידול בחברת ירוק 2000 - תשומות וידע בחקלאות בע''מ

מאמר זה בא להדגיש 
הרבים  היתרונות  את 
שהמתקבלים כאשר מו

סיפים מים לכבול בזמן 
ה”בלה” הדחו שפתיחת 

סה. יתרונות אלו באים 
נפח  בקבלת  ביטוי  לידי 
שמצע גדול יותר, אך גם ביצירת מצע אי

כותי, מאוורר ומתולכד )שהתלכיד שלו 
טוב יותר( יותר. 

מבוא
ימיים  משלוחים  לאפשר  מנת  על 

העו רחבי  לכל  כבול  של  שחסכוניים 
את  דוחסים  התערובות  יצרני  לם, 
יבש  בהן  כשהכבול  ל”בלות”  הכבול 
שבו  המצב  לחות(.  )כ-50%  יחסית 
סיבי הכבול דחוסים זמן כה רב אינו 
סיבי  את  להחזיר  מנת  על  מיטבי. 
הכבול למצבם הטבעי, חשוב מאוד 
ה”בלה”,  פתיחת  בזמן  מים  להוסיף 

זו  להרטבה  במצע.  השימוש  לפני 
יתרונות רבים: 

למצבו  )חוזר  גדל  המצע  נפח 
הטבעי(.

שהסיבים הרטובים גמישים יותר וש
בירים פחות.

היוצרים  וגושים  תלכידים  נוצרים 
מצע מאוורר יותר.

פתיחתו  בעת  למצע  מים  הוספת 

טיפים חשובים –
הרטבת מצע גידול כבול 

לפני השימוש

בהשק הרטבתו  לאחידות  שמסייעת 
יות הראשונות. 

השפעת ההרטבה על נפח 
המצע

 )Cattivello( קאטיוולו  דוקטור 
ניסויים  לאחרונה  ערך  מאיטליה 
לבדיקת השפעת תוספת המים על 

מצבי שלו  והממצאים  המצע  שנפח 
בנפח  משמעותית  תוספת  על  עים 
בתכולת  נארז  כבול  כאשר  הכבול. 
לחות,   60%-50% בשיעור  רטיבות 
פתיחת  בזמן  לכבול  המים  הוספת 
ה”בלות” יצרה תוספת בשיעור 10% 

עד 20% בנפח הכבול.
הטו התוצאות  הניסוי:  שמסקנות 

הוספו  כאשר  התקבלו  ביותר  בות 
לכש למ’’ק  מים  ליטר   100 עד   80
הו כי  נראה,  אולם  ויבש,  עדין  שבול 

תיתן  כבול  למ’’ק  ליטר   60 ספת 
אלו  ניסויים  הרצויות.  התוצאות  את 

של  הבדיקות  תוצאות  את  מאשרים 
Kekkila, אשר מצביעות על  חברת 
 20% עד   5% בשיעור  נפח  תוספת 
כאשר מוסיפים 25-15 ליטר ל”בלה” 
קטנה )צהובה( ו-300 עד 500 ליטר 

ל”בלה” גדולה )לבנה(.
המשמעות הכלכלית ברורה: “בלה” 
או  עציצים  יותר  ממלאת  כבול  של 

גדולה  תרומה   >> זריעה  מגשי  יותר 
יותר לכסף.

השפעת תוספת המים על 
מרקם המצע ועל תכולת 

האוויר
בעת  לכבול  מים  מוסיפים  כאשר 
הופכים  הסיבים  ה”בלות”,  פתיחת 
וכך  פחות  ושבירים  יותר  גמישים 
על  יתר  הכבול.  של  המבנה  נשמר 
כן, כתוצאה מהרטבת הכבול נוצרים 
תלכידים וגושים, כך שמתקבל מצע 

מאוורר יותר ומנוקז יותר.
הורטב  שלא  כבול  מכניסים  אם 
תופח  הוא  לעציץ  או  זריעה  למגש 
מתקבל  כך  הראשונה.  בהשקיה 
המחזיק  מאוורר  ולא  דחוס  מצע 
לסבול  עלול  והצמח  מים,  מדי  יותר 
באזור  אוורור  ומחוסר  מים  מעודפי 

בית השורשים.
על  לשמור  חייבים  העציץ,  במילוי 
האיזון העדין בין דחיסת יתר המביאה 
ובין מילוי כבול מאוורר  לחוסר אוורור 
כך  הזמן,  עם  ושוקע  שמתכווץ  מדי, 
הכבול  הרטבת  מלא.  אינו  שהעציץ 
לפני מילוי העציץ מסייעת למלא כבול 

במרקם מאוורר שישמור על נפחו.

הוספת מים במכונה לפירוק 
ה”בלות”

ברוב המכונות לפירוק הכבול קיימות 
מערכות הרטבה אוטומטיות הפותחות 
את המים ומרטיבות את המצע בזמן 

  

  

 20% עד של נפח לתוספת מביאה) לחות 50% (יבש לכבול מים הוספת

  

  האוויר ותכולת המצע מרקם על המים תוספת השפעת

 של המבנה נשמר כך שבירים ופחות יותר לגמישים הופכים הסיבים, הבלות פתיחת בעת לכבול מים מוסיפים כאשר

  . יותר ומנוקז יותר מאוורר מצע שמתקבל כך וגושים תלכידים נוצרים בולהכ הרטבתמ כתוצאה כן על יתר. הכבול

 ולא דחוס מצע מתקבל כך. הראשונה בהשקיה תופח הוא עציץ או זריעה למגש הורטב שלא כבול מכניסים אם

  . השורשים בית באזור אוורור וחוסר מים מעודפי לסבול עלול הצמח. מים מידי יותר המחזיק מאוורר

 מידי מאוורר כבול מילוי ובין אוורור לחוסר המביאה יתר דחיסת בין העדין האיזון על לשמור חייבים העציץ במילוי

 מאוורר במרקם כבול למלא מסייעת העציץ מילוי לפני הכבול הרטבת. מלא לא שהעציץ כך הזמן עם ושוקע שמתכווץ

 . נפחו על שישמור

  

  

 מולא משמאל העציץ. מים תוספת ללא בכבול מולא מימין העציץ. הבלה מאותה שנלקח זהה מצע מופיע בתמונה

  . יותר גבוהה אויר תכולת ובעל יותר מתולכד משמאל העציץ מרקם. הבלה פתיחת בזמן שהורטב בכבול

  

  

 

מהרטבה כתוצאה תפיחה ואחרי לפני דוגמה  

 לאחת. לשניים הכמות את חלק. כבול של ליטרים כמה קח
 המצע של עדין ערבוב כדי תוך מים מעט הוסף הערמות
 המשמעותי השינוי את לראות תוכל במהרה. והפיכתו
היבש לעומת הרטוב המצע במרקם .  

  :בעצמך זאת עשה

 

תמונה 1. הוספת מים לכבול יבש )50% לחות( מביאה לתוספת 
נפח של עד 20%
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ההרטבה  מערכת  ה”בלות”.  פירוק 
ידי עין אלקטרונית, אשר  נשלטת על 
פותחת את המים רק כאשר המכונה 

עובדת והכבול מתפורר. 
צינור  ידי  על  נעשית  ההרטבה 
הרטבה  לקבל  מנת  על  חורים.  עם 
חברת  פיתחה  יותר,  ויעילה  אחידה 
 )LogitecPlus( פלוס”  “לוג’יטק 
מערכת הרטבה נוספת - צינור עם 
דיזות המוציאות טיפות מים זעירות, 
תוספת  הפירור.  אזור  לתוך  ישירות 

אחי את  מאוד  משפרת  זו  שהרטבה 
במהי נרטב  המצע  ההרטבה,  שדות 

רות ובאופן הומוגני למדי.
מהו נמנעות  אשר  משתלות,  שיש 
הב פירוק  בעת  למצע  מים  שספת 

נוחות,  חוסר  מטעמי  הדחוסות  לות 
או  העבודה  אזור  להרטבת  מחשש 
והפיכתו  המצע  של  יתר  להרטבת 
מקפידים  אם  ונדגיש:  נחזור  בוצי. 
נהנים  כמויות המים המומלצות,  על 

שמשלל יתרונות: נפח רב יותר - חיס
כון כלכלי, פגיעה מופחתת במרקם 

היוו הפירוק,  בזמן  הסיבים  שובגודל 
ויצירת מצע מאוורר  צרות תלכידים 
בתוך העציץ ומצע לח ואחיד הנרטב 

בקלות בהשקיה.

תמונה 3. מערכת כפולה רגילה – צינור עם חורים

תמונה 4. בנוסף למערכת הרגילה ישנו צינור עם דיזות 
להרטבה אחידה ומהירה בזמן פירור הבלה. 

  

  

  הבלות לפירוק במכונה מים הוספת

 בזמן המצע את ומרטיבות המים את הפותחות אוטומטיות הרטבה מערכות קיימות הכבול לפירוק המכונות ברוב
 עובדת המכונה כאשר רק המים את פותחת אשר, אלקטרונית עיין ידי על נשלטת ההרטבה מערכת. הבלות פירוק
  . מתפורר והכבול

 פלוס לוגיטק חברת פיתחה יותר ויעילה יותר אחידה הרטבה לקבל מנת על. חורים עם צינור ידי על נעשית ההרטבה
)LogitecPlus (הפירור איזור לתוך ישירות זעירות מים טיפות המוציאות דיזות עם צינור - נוספת הרטבה מערכת .

 . למדי הומוגני ובאופן במהירות נרטב המצע, ההרטבה אחידות את מאוד משפרת זו הרטבה תוספת

 

  

  

  חורים עם צינור – רגילה כפולה מערכת :משמאל

  . הבלה פירור בזמן ומהירה אחידה להרטבה דיזות עם צינור ישנו הרגילה למערכת בנוסף :מימין

 להרטבת חשש, נוחות חוסר מטעמי הדחוסות הבלות פירוק בעת למצע מים מהוספת נמנעות אשר, משתלות ישנן

  . בוצי והפיכתו המצע של יתר להרטבת חשש או העבודה אזור

, כלכלי חיסכון – יותר רב נפח: יתרונות משלל נהנים המומלצות המים כמויות על מקפידים אם כי ונדגיש נחזור אך

 לח ומצע העציץ בתוך מאוורר מצע ויצירת תלכידים היווצרות, הפירוק בזמן הסיבים ובגודל במרקם מופחתת פגיעה

  . בהשקיה בקלות הנרטב ואחיד

  

  

  

  

 

  

  

  הבלות לפירוק במכונה מים הוספת

 בזמן המצע את ומרטיבות המים את הפותחות אוטומטיות הרטבה מערכות קיימות הכבול לפירוק המכונות ברוב
 עובדת המכונה כאשר רק המים את פותחת אשר, אלקטרונית עיין ידי על נשלטת ההרטבה מערכת. הבלות פירוק
  . מתפורר והכבול

 פלוס לוגיטק חברת פיתחה יותר ויעילה יותר אחידה הרטבה לקבל מנת על. חורים עם צינור ידי על נעשית ההרטבה
)LogitecPlus (הפירור איזור לתוך ישירות זעירות מים טיפות המוציאות דיזות עם צינור - נוספת הרטבה מערכת .

 . למדי הומוגני ובאופן במהירות נרטב המצע, ההרטבה אחידות את מאוד משפרת זו הרטבה תוספת

 

  

  

  חורים עם צינור – רגילה כפולה מערכת :משמאל

  . הבלה פירור בזמן ומהירה אחידה להרטבה דיזות עם צינור ישנו הרגילה למערכת בנוסף :מימין

 להרטבת חשש, נוחות חוסר מטעמי הדחוסות הבלות פירוק בעת למצע מים מהוספת נמנעות אשר, משתלות ישנן

  . בוצי והפיכתו המצע של יתר להרטבת חשש או העבודה אזור

, כלכלי חיסכון – יותר רב נפח: יתרונות משלל נהנים המומלצות המים כמויות על מקפידים אם כי ונדגיש נחזור אך

 לח ומצע העציץ בתוך מאוורר מצע ויצירת תלכידים היווצרות, הפירוק בזמן הסיבים ובגודל במרקם מופחתת פגיעה

  . בהשקיה בקלות הנרטב ואחיד

  

  

  

  

 

  

  

 20% עד של נפח לתוספת מביאה) לחות 50% (יבש לכבול מים הוספת

  

  האוויר ותכולת המצע מרקם על המים תוספת השפעת

 של המבנה נשמר כך שבירים ופחות יותר לגמישים הופכים הסיבים, הבלות פתיחת בעת לכבול מים מוסיפים כאשר

  . יותר ומנוקז יותר מאוורר מצע שמתקבל כך וגושים תלכידים נוצרים בולהכ הרטבתמ כתוצאה כן על יתר. הכבול

 ולא דחוס מצע מתקבל כך. הראשונה בהשקיה תופח הוא עציץ או זריעה למגש הורטב שלא כבול מכניסים אם

  . השורשים בית באזור אוורור וחוסר מים מעודפי לסבול עלול הצמח. מים מידי יותר המחזיק מאוורר

 מידי מאוורר כבול מילוי ובין אוורור לחוסר המביאה יתר דחיסת בין העדין האיזון על לשמור חייבים העציץ במילוי

 מאוורר במרקם כבול למלא מסייעת העציץ מילוי לפני הכבול הרטבת. מלא לא שהעציץ כך הזמן עם ושוקע שמתכווץ

 . נפחו על שישמור

  

  

 מולא משמאל העציץ. מים תוספת ללא בכבול מולא מימין העציץ. הבלה מאותה שנלקח זהה מצע מופיע בתמונה

  . יותר גבוהה אויר תכולת ובעל יותר מתולכד משמאל העציץ מרקם. הבלה פתיחת בזמן שהורטב בכבול

  

  

 

מהרטבה כתוצאה תפיחה ואחרי לפני דוגמה  

 לאחת. לשניים הכמות את חלק. כבול של ליטרים כמה קח
 המצע של עדין ערבוב כדי תוך מים מעט הוסף הערמות
 המשמעותי השינוי את לראות תוכל במהרה. והפיכתו
היבש לעומת הרטוב המצע במרקם .  

  :בעצמך זאת עשה

 

תמונה 2. בתמונה מופיע מצע זהה שנלקח מאותה הבלה. העציץ מימין מולא בכבול ללא תוספת 
מים. העציץ משמאל מולא בכבול שהורטב בזמן פתיחת הבלה. מרקם העציץ משמאל מתולכד 

יותר ובעל תכולת אויר גבוהה יותר. 



:אביזרים וחלקי חילוף

מגבה הרמה

מגוון רובי ריסוס

דיזות

 משאבות ריסוס
בוכנות ודיאפרגמה

מזבלת מטעים פיזור צד

 מגוון מוצרים המאושרים למענקים

מפוח נגרר למטעים
צינורות ריסוס

מושב צור משה מיקוד 42810
טל. 09-8945525, פקס. 09-8945265

נייד. 052-2726767
levyiz@walla.com
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מאוד  רחוקה  מודרנית  חקלאות 
מהמיתוס של סביבת עבודה בריאה 
בשדה פתוח, בחיק הטבע. העוסקים 
בחקלאות נחשפים לסיכונים פיזיים, 
כדי  ומגוונים.  רבים  וכימיים  ביולוגים 
להימנע מתאונות עבודה רצוי להכיר 

את הסיכונים הקיימים.

מרבית הסיכונים בחקלאות 
נובעים משימוש בחומרי 

הדברה
במקומות כמו ממגורות ובורות זבל, 
יש סיכון מחשיפה לגזים רעילים. זהו 
סיכון נשימתי אקוטי שקיים ב”מקומות 
מוקפים” וגם במבנים סגורים למחצה 

המשמשים לגידול בעלי חיים.
האד של  המכני  העיבוד  שבתהליכי 

מה – חריש, קלטור, שידוד וכו’, נוצר 
סיכון מחשיפה לאבק אנאורגני, אשר 
עלול להכיל קוורץ או צורות אחרות 

של סיליקה חופשית.
חיים  בעלי  של  גידול  כמו  בענפים 
שדה  גידולי  וכו’(;  רפתות  )לולים, 
של  ובאחסון  וכו’(  חיטה  )כותנה, 
שעורה,  )חיטה,  וזרעים  גרעינים 

סיכון מח להיווצר  עלול  וכו’(  שתירס 
ששיפה לאבק אורגני אשר כולל בתו

עובש, פטריות, הפרשות של  גם  כו 
שבעלי חיים, שאריות של חומרי הדב

האורגני  לאבק  החשיפה  ועוד.  רה 
עלולה לגרום למחלות נשימתיות. 

עלול  הדברה  בחומרי  משימוש  גם 
שלהיווצר סיכון. לרוב, נוצרות בעיות ברי

טייסי  לרבות  אותיות אצל המדבירים, 
ריסוס והחקלאים הקוטפים את היבול, 
החשיפה  הכללית.  לאוכלוסייה  וגם 
לחומרי הדברה יכולה להיות בבליעה, 

במגע )חשיפה עורית( ובנשימה. 

בטיחות
וגהות בענף 

החקלאות
לחומרי  מחשיפה  להימנע  כדי 
הדברה, חשוב לסגל פעולות שונות, 

המקטי עבודה  שיטות  למשל,  שכמו 
הדברה,  בחומרי  הצורך  את  נות 
שימוש  במקום  הקרקע  עיבוד  כגון: 
בקוטלי עשבים, שימוש בבעלי חיים 
ביולוגית(,  )לוחמה  מועילים  טורפים 
מלכודות )שימוש בפרומונים(, הגנה 
המזיקים  עיקור  )רשתות(,  מכאנית 

הזכרים ועוד.
להשתמש  חייבים  זאת  בכל  אם 
להשתמש  רצוי  הדברה,  בחומרי 

שרעילו חדשים  הדברה  שבחומרי 
תם לאדם נמוכה יותר, ובכל מקרה, 
מגן  בציוד  להשתמש  תמיד  חשוב 
פנים  מגן  כפפות,  מגן,  )ביגוד  אישי 
או מסיכת מגן לנשימה וכו’(, ולבצע 
בדיקות רפואיות תקופתיות כמעקב 
אחר מצב בריאותם של העובדים עם 

חומרים כאלו.
בקרב חקלאים, נפוצים סוגים לא-
השכיחה  עור.  מחלות  של  מעטים 
או  )במגע  הדרמטיטיס  היא  ביניהן 

כתו להיגרם  עלולה  אשר  שאלרגי(, 
עם  שונים,  צמחים  עם  ממגע  צאה 
חומרים )כמו חומרי דישון - אמוניה( 
חומרי הדברה, תוצרי נפט וממיסים 

שאורגניים, או מחשיפה לשמש שעלו
לה אף לגרום לסרטן העור.

מעבודה  מגיעים  אחרים  סיכונים 
חקל מכונות  עם  טרקטורים,  שעם 

שם  ייעודיים.  עבודה  כלי  ועם  איות 
יש למלא אחר ההנחיות המקובלות 

שהאופייניות לכל סוג של כלי או מכו
נה. לגבי טרקטורים וכלים ממונעים 
הוא  הכלי  מפעיל  כי  לוודא,  חשוב 
וכי  תוקף  בעל  נהיגה  רישיון  בעל 
עם  תקני  מפעיל  תא  קיים  במכונה 
התקנות.  פי  על  בטיחות,  מסגרת 

מוגן   PTO על  להקפיד  יש  כן,  כמו 
ועל קשירה מאובטחת לטרקטור או 

למכונה )טרקטורון למשל(.

סיכון נוסף יכול להיגרם 
בעבודה בגובה

בשנים האחרונות, יש חברות רבות 
המתקינות מערכות אנרגיה סולארית 
)קולטי שמש( על גבי גגות המשקים 
החקלאיים, כדרך )נוספת( לנצל את 

שהגגות הגדולים. עבודה על גגות מה
ווה סכנה לעובדים. בעל המשק חייב 

בנו שלהיות מודע לתקנות הבטיחות 
שא ולפעול לפי התקנות. דגש מיוחד 
קיים על עבודה על גגות הרפת, שם 

יש להיעזר בציוד מגן אישי מתאים.
שבכל מקרה, מרכז המידע של המו

סד לבטיחות ולגהות עומד לרשותכם 
בכל שאלה ובעיה הנוגעת לבטיחות 
 5266455 לטל:  התקשרו   - ולגהות 
info@osh. org. il :03( או בדוא”ל(

המוסד לבטיחות ולגהות הוא תאגיד 
הבטיחות  נושא  את  המוביל  ציבורי 
והבריאות בעבודה בישראל, ומשמש 

שכתובת מרכזית לקבלת מידע, להדר
שכה ולייעוץ בנושאים הקשורים לתחו

מים אלה.
לבטיחות  המוסד  של  תפקידיו 
הסברה  פעולות  לנהל  הן  ולגהות 
והדרכה במקומות עבודה באמצעות 
מחוזותיו הפרוסים בכל רחבי הארץ; 
וסקרי  מחקרים  ולפרסם  לערוך 
לסייע  עבודה;  במקומות  סיכונים 
ולהקמתן  בטיחות  נאמני  בבחירת 
של ועדות בטיחות במקומות עבודה, 
לייעץ  בפעולתן;  ולעודדן  להדריכן 

שולקדם פעולות לסילוק מפגעי בטי
חות ומפגעים בריאותיים.

דניאל חדד, מנכ”ל המוסד לבטיחות ולגהות

מימין: שרת החקלאות היוצאת אורית נוקד, מנכ"ל המוסד לבטיחות 
ולגהות דניאל חדד ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי פרופ' שלמה מור-יוסף 
בחנוכת ניידת בטיחות
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גבי בורנשטיין

פב חודש  בגיליון  מלומד  שבמאמר 
מנכ”ל  מציג  שיא”,  “יבול  של  רואר 
תמונת  שריד,  יוגב  מושבים”,  “מבט 
מצב נפלאה ואידיאלית בכל הקשור 
החקלאות.  בענף  הזרים  לעובדים 

ששריד אף מגדיל לעשות וקושר כת
רים לחברת “מבט מושבים” ולארגוני 
את  שתיקנו  כמי  נוספים,  חקלאים 
כל העוולות בתחום העובדים הזרים 
הבעיות,  כל  נפתרו  שבזכותם  וכמי 

החסמים וצרות הענף.
עובדה  לשום  נותן  לא  שריד  יוגב 
אף  והוא  שלו  התיאוריה  את  לבלבל 

שמתיימר לחזות מגמות בענף רב הת
החק ו”הארגון  הוא  כאשר  שהפוכות, 

לאחרים,  בניגוד  מנהל,  שהוא  לאי” 
נמצאים בו מספר חודשים מצומצם 

בלבד.
כמי שנמצא ופועל בענף מזה שנים 
הלשכות  פורום  כיו”ר  ומכהן  רבות 
לשכות  באיגוד  לחקלאות  הפרטיות 
המסחר, חטיבה המאחדת את מרב 
בענף,  והפעילות  הוותיקות  החברות 

כהוויי התמונה  את  להציג  שאנסה 
כפי  ומעוות,  באופן מגמתי  ולא  תה, 

שהוצגה:
להלן העובדות:

בענף  הזרים  העובדים  מספר 
בפועל  כיום  הנמצאים  החקלאות, 
בישראל, נמצא בשפל הגדול ביותר 
של  מחסור  ישנו  רבות.  שנים  מזה 
שמרש )בהערכה  עובדים   4,000 -כ

נית(.
הופעש שבה  השנה   ,2012  בשנת
לה לראשונה שיטת הגיוס החדשה 
 Thailand -  באמצעות ארגון
Israel Cooperation - נכנסו לישש

עובדים זרים בענף 
החקלאות - עובדות מול 

פנטזיות ומה שביניהן

בעוד  בלבד,  עובדים  כ-2,300  ראל 
שבענף היה צורך בכ-4,000 עובדים 
חודש  עד  שהוגשו  בקשות  וטופלו 
המשמעות  בלבד.   2012 ספטמבר 
הממתינים  חקלאים  שישנם  היא, 

ונ חודשים  משישה  יותר  שלעובדים 
כון להיום, עדיין אין צפי מתי ינחתו 

עובדים חדשים.
שבהן  שנים   ,2011-2010 בשנים 
המסורתית  בצורה  הגיעו  העובדים 
באמצעות חברות כוח אדם - לשכות 
מולאו  ובתאילנד,  בישראל  פרטיות 
כמעט  עובדים  למכסת  הדרישות 
חריף  כה  היה מחסור  ולא  ב-100% 
בעובדים. במקרה שבו כן נוצר מצב 
הדבר  נגרם  בעובדים,  מחסור  של 

מעו אך  מנהליות,  החלטות  שעקב 
התנהלות  בשל  עיכובים  היו  לא  לם 

הלשכות הפרטיות.
הפר המגזר  שבהן  השנים  שבכל 

שותפים  היו  ובישראל  בתאילנד  טי 
החק בקשות  לפי  גויסו  שלפעילות, 

בסיס  על  מתאימים  עובדים  לאים 
דרישות  הכוללות  מפורטות  בקשות 
טכניות  הכשרות  גילאים,  מיוחדות, 
 T.I.C כיום, במסגרת  ואילו  וכדומה, 
אי אפשר למיין את העובדים מראש, 

למעט לפי מין וגיל.
זמן ההמתנה לעובד חדש בשיטת 
חודשים  כשישה  הוא   .T.I.C הגיוס 
בממוצע, בעוד שבשיטה הישנה היה 

כ-45 יום, בממוצע.
הגיוס  בשיטת  למעסיק  העלויות 
החדשה גבוהות משמעותית, לעומת 
השיטה הישנה, לפיה פעלו הלשכות 
החקלאים  כיום משלמים  הפרטיות. 
אגרות נוספות, עלויות ביטוח, עלויות 

הסעה ועוד.
באמצעות  המגיעים  העובדים 
ממעסיק  תכופות  עוברים   .T.I.C
בארץ  לקרובים  חוברים  למעסיק, 
לתאילנד  חוזרים  מהם  מעטים  ולא 
בישראל,  ביותר  קצרה  לאחר שהות 
נתקלנו  בנוסף,  התאמה.  אי  בשל 
בעובדים שכלל אינם כשירים פיזית 

מיי חזרו  ואשר  בחקלאות  שלעבודה 
דית לתאילנד.

באפשרות  אין  לעבר,  בניגוד 
נחיתות  לתכנן  הפרטיות  הלשכות 

גיאו חלוקה  לפי  בישראל,  שעובדים 
שגרפית של חקלאים ולפי סדרי עדי

להחלטות  כבולות  הלשכות  פויות. 
הנש זמן  לגבי   .T.I.C  שרירותיות של

חיתה וזהות העובדים הנוחתים, דבר 
למע ההסעה  עלויות  את  שהמייקר 

המקרים,  שברוב  לכך  וגורם  סיקים 
הפרטיות  הלשכות  נציגי  נאלצים 
רב  מספר  התעופה  לשדה  להגיע 
של פעמים, במקום לרכז מספר רב 
של עובדים בנחיתה אחת, כפי שיכלו 

לתכנן בעבר.
היו אף מקרים שבהם נציגי לשכות 
כי  ומצאו,  התעופה  לשדה  הגיעו 
הטיסה  על  עלו  לא  כלל  העובדים 
ידע  לא  אחד  כמובן, שאף  לישראל. 

שולא עודכן על כך, ואין מי שיישא בע
הלשכה  למעט  הללו,  השווא  לויות 

הפרטית והמעסיקים.
אינטרסים  בעלי  שגורמים  מכיוון 
בקרב ארגונים חקלאיים שונים פעלו 
לשינוי השיטה, על מנת להגביר את 
בהם,  החקלאים  תלות  ואת  כוחם 
וללא בחינה מעמיקה  ללא מחשבה 
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של התוצאות, תוך ניסיון לדחוק את 
החברות הוותיקות אל מחוץ לתחום, 

הס ותוך  לחלקן,  קרה  שאכן  שדבר 
בפ שהציגו  שווא  מצגי  על  שתמכות 

למצב  הגענו  הרגולטור,  נציגי  ניהם 
העובדים  בהבאת  השליטה  שבו 
ברצותם,  בתאילנד.  נמצאת  לארץ 

עובדים יגיעו לארץ וברצותם, לא.
עמי לאי  בנוגע  לתלונה  שבהתייחס 

דה בהתחייבויות של לשכות פרטיות 
יוזכר, כי לשכות פרטיות רבות נאלצו 
לחדול מפעילותן בשל העובדה שפג 

שאפש השעה  הוראת  של  שתוקפה 
פעילות  עבור  עמלה  גביית  רה 
להעניק  עוד  יכלו  לא  והן  הלשכות, 
שירותים ללא אופציה לגבות תשלום 
ראוי עבורם. המצב כמובן ידוע למר 
שריד, במיוחד לאור העובדה, כי חלק 

ממפוט הם  מושבים  מבט  שמעובדי 
ושכלפיהן  שנסגרו,  לשכות  אותן  רי 
מופנית הטענה, כי אינן מקיימות את 
שאין  בעוד  לכאורה,  התחייבויותיהן 
ספק, כי בעלי החברה היה שמח לו 
באפשרותו  והיה  שונה,  המצב  היה 
אותו  העסק  את  ולהפעיל  להמשיך 
בהשקעה  רבות  שנים  לפני  הקים 

כל  לאחר  גדולה.  וכספית  אישית 
לסגור  נאלץ  הוא  ההשקעה,  שנות 
את העסק ולפטר את עובדיו, בשל 

התנהלות המדינה.
שחשוב להדגיש בצורה הברורה ביו

תר, כי אין אנו מפחדים מתחרות ואין 
רוב-רובן  שירות.  ממתן  בורחים  אנו 
הפועלות  הפרטיות  הלשכות  של 
כיום קיימות בענף מזה שנים רבות, 
הן  מעולים,  שירותים  מספקות  והן 
לשביעות  למעסיקים,  והן  לעובדים 
בהם,  המטפלים  הגורמים  כל  רצון 

לרבות שגרירות תאילנד בישראל.
אינה  מושבים”  “מבט  חברת  כיום, 

חקל כ”ארגון  יכולה,  ואינה  שמורשה 
וכ לישראל,  עובדים  להביא  שאים”, 

שירותי  לספק  מורשה  שאינה  מובן 
תיווך ושירותי קרקע לחקלאים )איזון 

שתיקים, העברת עובדים, רישום עוב
מחזיקה  שאינה  מכיוון  וניודים(,  דים 
ברישיון לשכה פרטית ובהיתר תיווך 
בקשתה  תאושר  אכן  אם  בין-ארצי. 
שטוען  כפי  פרטית,  לשכה  להיות 
ערבות  שתפקיד  ולאחר  שריד,  מר 
בנקאית בסך 530 אלף שקלים, כפי 
מזה  המורשות  מהלשכות  שנדרש 

הדרישות  בכל  ותעמוד  כשנתיים, 
תוכל  הרגולטור,  שהציב  הנוספות 
בסיס  על  אמתית  תחרות  להתקיים 

שמשותף, שעיקרו שירות ומחיר לחק
לאי ולעובד.

ושאר  מושבים”  “מבט  עוד  כל 
שכ שירותים,  מספקים  שהארגונים 

יום אסור להם לספק, ועל אף זאת 
 500 עבורם  וגובים  אותם  מספקים 
שקלים, אי אפשר לבחון את הדברים 

בצורה אמתית.
החקלאים מבינים ורואים, כי בסופו 
של יום, כל מי ש”בישל” את ה”דייסה” 

אלגנ נסיגה  דרך  לעצמו  מצא  שהזו, 
טית. לעומת זאת, מי שנשאר לטפל 
במעסיקים ובעובדים הן אותן לשכות 
ותיקות ועתירות זכויות, אשר מנסות 

שלתמרן בין דרישות הרגולטור, חסרו
שנות השיטה, המחסור בעובדים, דרי

בעובדים  הטיפול  המעסיקים,  שות 
על  הכנסה,  מקורות  בייצור  והצורך 

שמנת לשמר את המערכת ואת השי
רות הנכון והיעיל שהיא מספקת.

הלשכות  פורום  יו”ר  הוא  הכותב 
לשכות  איגוד  לחקלאות,  הפרטיות 

המסחר

במדינת ישראל פועלים מכוח החלטות ממשלה, כך 
גם בנושא העובדים הזרים.

“מבט מושבים”, כארגון שרואה את טובת החקלאים 
בראש ובראשונה, לקח על עצמו את האתגר להתמודד 
במציאות קשה, עם מחסור במשאב כוח האדם ולהיכנס 
לתחום מורכב ולא-פופולארי, מתוך מטרה אחת והיא 

להיטיב עם החקלאים ולהעניק 
ביותר  להם את השירות הטוב 

במחיר הטוב ביותר.
אחת הסיבות שבגינה חתמה 

שממשלת ישראל על הסכם בי
תאילנד  ממשלת  עם  לטראלי 
ועם ארגון IOM היא העובדה, 

ששרבים מהעוסקים בתחום מו
ובסופו  זרים  משיקולים  נעים 
של דבר, המפסידים העיקריים 
מכך הם העובדים ומעסיקיהם, 

החקלאים.
לשבי אינה  הקיימת  שהשיטה 
בלשון המע וזאת  רצוננו  שעות 

בין  והפער  המחסור  טה. 
לאלה  הדרושים  העובדים 
הוא  בפועל  להגיע  שמצליחים 
מצב בלתי-נסבל, והנושא מדיר 
שינה מעינינו ומעיני כל חקלאי 

שאינו מסוגל, במצב הקיים, לתכנן את משקו החקלאי 
לחודשים הקרובים.

גבו להיות  צריכות  אינן  החקלאי  שמשלם  שהעלויות 
זרים  עובדים  “מבט מושבים  ולראיה,  הות בשום מצב 
 500 של  בגובה  חד-פעמי  סמלי  גובה תשלום  בע”מ” 

שקל בלבד.
עובדים  מושבים  “מבט  חברת 

שזרים” קיבלה היתר רשמי ממש
פר כ”לשכה  והכרה  הפנים  שרד 

טית”, כמו כל חברות כוח האדם, 
הפעולות  כל  את  מבצעים  ואנו 
ולליווי העובדים  הנדרשות לגיוס 

החקל טובת  כאשר  שהזרים, 
שאנו  תוך  תמיד,  עינינו  לנגד  אי 
מקפידים על הוגנות במחיר ועל 

תודעת שירות גבוהה.
השירות  את  להעניק  נמשיך 
מדינת  לחקלאי  ביותר  הטוב 
וניאבק  נמשיך  ובמקביל,  ישראל 
לכך  ולדאוג  החסמים  לשחרור 
בישראל  העובדים  מכסת  שכל 

תמוצה.

יוגב שריד – מנכ”ל מבט 
מושבים עובדים זרים בע”מ

תשובה לתגובה

משרד הפנים מכיר ב"מבט למושבים" לשכה פרטית
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שמעון וילנאי

פרופסור ארנון שמשוני נחשב בר סמכא מספר 
אחת במדינה בתחום הווטרינריה. לאו דווקא בגלל 

השי בראש  שכיהן  והעובדה  בתחום  שלו  שהוותק 
כמעט,  שנה   25 הממשלתיים  הווטרינריים  רותים 
מחודש נובמבר 1974 עד סוף חודש ינואר 1999. 
הוא לא פרש אז לגמלאות, אלא מונה לכהן כיועץ 
לענייני חקלאות בשגרירות ישראל בלונדון ושימש 
בתפקידו שלוש שנים. בתחומי אחריותו היו מדינות 
וסקוטלנד,  וויילס  אירלנד,  אנגליה,   - הבריטי  האי 

ונור דנמרק, שבדיה  פינלנד,   - רבתי  שוסקנדינביה 
בגיה.

גם היום, על סף שנתו ה-77, ארנון שמשוני פעיל 
לאפידמיו הבין-לאומית  באגודה  חבר  הוא  שמאוד. 

עורכי האתר של  עם  ונמנה  חיים  בעלי  לוגיה של 
האגודה. רק לפני שבועות אחדים שב מכינוס של 

האגודה בווינה, בירת אוסטריה.
בחודש  סיים  בלונדון  בשגרירות  תפקידו  את 
בארגון  ישראל  לנציג  מונה  ומיד   2001 ספטמבר 
אחדים  חודשים  לפני  ועד  מאז  העולמי.  הסחר 
ועדות מקצועיות בארגון העולמי  היה חבר בכמה 
למחלות ולמגיפות של בעלי חיים. בין השאר, נמנה 
עם חברי הוועדה שדנה בשחיטה המונית במדינות 

העולם.
שאין חכם כבעל ניסיון ואין מומחה גדול מארנון שמ
ששוני להציג נכונה את יכולתו המקצועית והבין-לאו

מית של השירות הווטרינרי הממשלתי של ישראל. 
“השירות הווטרינרי של ישראל הצליח לקיים באזור 

החיים המת בעלי  מענפי  אחד  את  מגיפות  שמוכה 
מדבר  הוא  כאשר  הפרופ’.  אומר  בעולם”,  קדמים 
יכול שלא להזכיר את  אין שמשוני  בשבח השירות, 
אחד ממניחי היסוד לשירות הזה, שנחשב בעל שם 

“לישראל יש שירות 
ווטרינרי ברמה טובה מאוד”

הווטרינרים  השירותים  מנהל  שנה   25 שהיה  שמשוני,  ארנון  פרופ’  מעיד 
הממשלתיים

היכן הם היום?
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בעולם כולו, אברהם קימרון.

תרכיב חיסון קימרון
זכרו  )קומרוב(  קימרון  “אברהם 

שבווטרי החשובים  מן  היה  שלברכה 
נרים בתבל. וירולוג ווטרינר בעל שם 
ואחד  חיסון  תרכיבי  פיתח  עולמי, 
בעופות  ‘ניוקאסל’  למחלת  מהם 

נקרא על שמו בעולם.
פרו עבודתו של  את  ש“מה שאפיין 

בין  הדוק  קשר  היה  קימרון  פסור 
השדה למעבדה. הוא מונה לתפקידו 
בידי שר החקלאות חיים גבתי )ז”ל( 

בתקו רבה.  קרבה  ביניהם  שונשמרה 
שפה ההיא בארץ היו הכי הרבה מח

מאמץ  השקיע  והוא  מגפתיות,  לות 
רב בטיפול ובמיגור המגיפות”.

על שמו של אברהם קימרון נקרא 
הכ וגם  דגן  בבית  הווטרינרי  שהמכון 
החקל הקריה  לפתח  שמוביל  שביש 

אית בבית דגן נושא את שמו.

קטרת העור בבקר בגליל 
ובגולן

שבישר לנו  מגלה  שמשוני  שארנון 
מחלה  אלה  בימים  משתוללת  אל 
קשה שפוגעת בבקר לבשר ולחלב. 
“מחלת קטרת העור, מקורה בווירוס 
הוא  ומיתושים.  מזבובים  שמועבר 
חדר לישראל בקיץ האחרון מסוריה 

שומלבנון והגיע כבר עד לרפתות בקי
בוץ יגור.

“המחלה מאופיינת באבעבועות על 
גוף הבקר ובתוך הגוף, ניכרת ירידה 
 20% של  תמותה  יש  חלב.  בתנובת 
הושמדו  כה,  עד  בקר.  ראשי  בקרב 
 80 נתגלו  חלב,  פרות   150 בארץ 

שמוקדים למחלה. היא נתגלתה לרא
שונה בכפרי הדרוזים בגליל ובגולן.

לחסן  החל  הווטרינרי  “השירות 
ברור  לא  ועדיין  הארץ  בצפון  בקר 
אם החיסון הקיים אכן מחסן היטב. 
על  דיווחה  לא  באזור  מדינה  אף 

שהימצאות המחלה. ישראל היא מדי
למוסדות  דיווחה  והיא  מסודרת  נה 

הבין-לאומיים”.
השירות  כי  קובע,  שמשוני  ארנון 
ומועיל  יעיל  הממשלתי  הווטרינרי 
כזה,  להיות  שימשיך  מקווה  והוא 
ממש  של  צמצום  רקע  על  במיוחד 
נחשבים  “אנחנו  שלו.  האדם  בכוח 
שירות  של  טובה  רמה  עם  מדינה 
אדם  בכוח  הקיצוצים  אולם  וטרינרי, 

ישראל  של  ביכולת  פוגעים  בשירות 
להמשיך להיות טובים ברמה עולמית. 
היינו  ראוי,  תקציב  לשירות  היה  אילו 
ולא  חיסון  תרכיבי  בעצמנו  מייצרים 

שנזקקים לחסדי אחרים. אנחנו ממוק
שמים בפתחה של אירופה, חלון שדר

כו אפשר לדעת מה קורה בכל אתר 
ואתר. אנחנו מזהים מחלות, מפתחים 

טיפול ומניעה של מחלות”.
שישראל  זמנים  שהיו  מתברר 
מצליחה  אינה  שהיא  מה  עשתה 
נגד  לעשות היום. “פיתחנו תרכיבים 

שקדחות הקרציות, שהן למעשה טפי
שלי דם, והפיתוחים שלנו היו מהמת

על  בעולם”, מלמד שמשוני  קדמים 
העבר המוצלח.

שיתוף פעולה אזורי
ארנון  פרופסור  של  לביתו  באתי 

לה ולהאזין  עמו  לשוחח  ששמשוני 
להזכיר  הווטרינריה,  בתחום  שגותיו 
בפני קוראינו מי היה האיש ולהעלות 

המקצו לתחום  תרומתו  את  נס  שעל 
מחש ובהיר  צלול  שמשוני,  הזה.  שעי 

בה, נזכר באירועים שונים שליוו אותו 
כמה  על  והחליט להתעכב  בעבודתו 
מהם: “החשוב מכל שקרה זה שיתוף 
פעולה אזורי בין ישראל, מצרים, ירדן 
והרשות הפלסטינית, שהתנהל בשנת 
באינטרנט,  משותף  אתר  דרך   1998
מה  על  מידע  המעורבים  שבו מסרו 

שקורה אצלם בתחום הווטרינרי.
מקצועיות  חבריות  שיחות  “ניהלנו 

שיוצאות מן הכלל. בשלב מסוים, ער
שא מקצועי  כינוס  ברמאללה  שכנו 

ישראל,  כנציג הבכיר של  ליו הגעתי 
והגיעו כל עמיתיי, מנהלי השירותים 
הווטרינריים. חתמנו על הסכם לפיו, 

שמדי שנה, יתקיים כנס ובכל שנה יע
מוד אחד מאתנו בראש הכנס.

מפני  נגמר  הכול   2002 “בשנת 
ששפרצה האינתיפאדה. חלק מהמש

אינם  כבר  רמאללה  בכנס  תתפים 
מהתפ פרשו  אחרים  בחיים,  שעמנו 
שקידים. הנציג הירדני הבכיר בא ליש

ראל מאוחר יותר, למסיבת הפרידה 
מתפקידי בשירות הווטרינרי”.

תרכיבי חיסון למצרים
שפרופסור  אחר  מכונן  אירוע 
התרחש  להזכיר  מבקש  שמשוני 
אנוואר  מצרים,  נשיא  של  בואו  עם 
 .1977 בנובמבר  לירושלים  סאדאת, 
סאדאת  בפמליית  מקצוע  “אנשי 
חיסון  תרכיבי  להם  שאספק  ביקשו 
נגד קדחת השקע האפריקני, מחלה 
וגם בני  מדממת שהורגת בקר, צאן 

שאדם. המצרים ביקשו בדחיפות תר
כיבים שהיו לנו, אך לא במידה רבה 
הם  צורכיהם.  את  שהייתה מספקת 
דיברו על מגיפה קשה שפגעה בהם 

וקוטלת בני אדם.
“אז דיווחו על 598 בני אדם מתים 
גבוהים  היו  המספרים  מהמחלה. 
זו  במצרים.  מתו  אלפים  בהרבה. 
לא  שהמצרים  אפריקנית  מחלה 
נגד  יעיל  תרכיב  פתרון.  לה  מצאו 
ולנו  אפריקה  בדרום  מיוצר  המחלה 
היה כדאי לספק למצרים תרכיבים, 
מתש קילומטרים   20 שהה צה”ל   כי 

עלת סואץ”..

שמשו ארנון  שפרופסור 
 77 לפני  אביב  בתל  נולד  ני 

סו עובדת  לניצה,  נשוי  ששנה. 
באגף  שנים  שעבדה  ציאלית 
הביטחון.  במשרד  השיקום 
ושבעה  בנות  שתי  הזוג  לבני 

שנכדים. בוגר הפקולטה הממ
לכתית באוטרכט, הולנד. החל 
החקלאות  במשרד  דרכו  את 
ושימש כמנהל  וטרינר  כרופא 

וברי הווטרינריים  שהשירותים 
החקל במשרד  המקנה  שאות 

אות במשך 25 שנה.
כיום, גמלאי במשרה מלאה. 
הוא  בשבוע  פעמים  שלוש 
מצפון  הצוק,  באזור  צועד 
לתל אביב, שישה קילומטרים 
היו  כשהבנות  ידידים.  בחברת 
עדיין ילדות, היו בבית שלושה 
שרד  מהם  אחד  שכל  כלבים 

עשר שנות חיים.
כשלמד  נוסף:  מעניין  פרט 
אביב  בתל  א’  עירוני  בתיכון 
כתב תסכיתים לתכניות הנוער 
רות  בעריכת  ישראל”,  ב”קול 
שכר.  כך  על  וקיבל  שפירא, 
שלושה  שודרו  הכול,  בסך 
הרדיופוני  הקשר  תסכיתים. 
הזה הביא לכך שכאשר למד 
עד   1958 בשנים  באוטרכט 
שמשוש ארנון  שימש   ,1963
בהולנד  ישראל”  “קול  כתב  ני 
כתבות  גם  שיגר  שבוע  ומדי 
ברשת  השבוע”  “יומן  למשדר 
רונן,  יורם  אז  שערך  יומן  ב’, 

זכרו לברכה.
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עליי  ולחצו  אתי  נפגשו  “המצרים 
תרכיבי  להם  להשיג  הכול  לעשות 

שחיסון במהרה. שיתוף פעולה מקצו
עי מדעי מגשר על פערים פוליטיים. 
יצרתי קשר עם דרום אפריקה, ואריק 

ששרון, שהיה אז שר החקלאות, הס
כים לבקשתי להפעיל את קשריו עם 
זמן  בתוך  אפריקה.  בדרום  השלטון 
קצר הגיעו לישראל משלוחי תרכיבי 

חיסון מדרום אפריקה.
הפת את  המשלוח  מעל  ש“הסרנו 

קים של דרום אפריקה והעברנו את 
את  חיסנו  והם  למצרים  המשלוחים 
המחלה  מפני  שלהם  החיים  בעלי 
הקטלנית. ישראל חיסנה באותה עת 

בסי שהיו  והגמלים  הצאן  כל  שאת 
170 אלף ראש, ואחר כך את כל  ני, 

המע ובגדה  בישראל  והצאן  שהבקר 
רבית”.

והמחלה  הצליחה  המנע  פעולת 
“ביום  הקטלנית לא חדרה לישראל. 
עריש,  לאל  טסתי  מסיני  שנסוגונו 
ונתתי בידיהם  נפגשתי עם המצרים 
רשימה של כל בעלי החיים שחוסנו 
על ידינו, והמצרים הבטיחו להמשיך 
בינינו  שיהיה  חשוב  היה  לנו  ולחסן. 
אזור הגנה מחוסן. לא ברור כלל אם 
המצרים אכן המשיכו לחסן את בעלי 

החיים”.

ערפאת עזב, החיסון 
מישראל הגיע

אחרת  חוויה  אתנו  חולק  שמשוני 
הראשונה:  הגליל  שלום  ממלחמת 
ֶּדֶבר  מחלת  ללבנון  חדרה  “ב-1982 

חי אין  זו מחלה ממיתה אם  שהבקר. 
סון. השירותים הווטרינריים של לבנון 
שיאסר  ביום  לנו.  שהיה  תרכיב  רצו 
שם  הייתי  ביירות,  את  עזב  ערפאת 

שוסיכמתי עם הנהלת השירותים הווט
רינריים במזרח ביירות, שנספק להם 
תרכיב באמצעות קמ”ט )קצין מטה( 

שחקלאות בלבנון. צריך להבין, שיש זר
מים תת-קרקעיים באזור שאי אפשר 

בלעדיהם, למרות הפוליטיקה”.

אצלי שרים לא התערבו
השירות  כמנהל  כהונתי  “בעת 
סימנים  באנגליה  נתגלו  הווטרינרי 
ראשונים לתופעה בלתי-מוכרת ועוד 
לא ידעו אז שזה פוגע בבני אדם. זו 

בלא לחשוב פע שהפרה המשוגעת. 
מיים, הוריתי על הפסקת יבוא בקר 
החל  זה  מאנגליה.  החי  מן  וקמחים 
והיינו  ופרות שמתו,  אברים  בטחינת 

הכי זהירים בעולם.
עלינו  שהפעילה  לחץ  “למרות 
יבוא  התרנו  לא  האירופית,  הקהילה 
ישראל  כולה.  באירופה  אזור  מכל 
הייתה אז יבואנית גדולה של בקר חי 
יבוא  כל  שנעצור  והחלטתי  וקמחים 
קמחים  של  יבוא  רק  התרנו  שהוא. 
ולא  בקר  של  ולא  ודגים  עופות  של 
של צאן. גם לא של יונקים. זה הציל 

אותנו, כי היינו תלויים ביבוא הזה.
מקצועית  הייתה  שלנו  “המדיניות 
של  מלא  לגיבוי  אז  וזכיתי  וקשיחה 
שרים  בתקופתי,  החקלאות.  משרד 

לא התערבו בהחלטות מקצועיות”.
של  כהונתו  בתקופת  היה  כך  לא 
השר שלום שמחון, שהכביד את ידו 
הממשלתי.  הווטרינרי  השירות  על 
הוא פעל לקצץ במכסת כוח האדם 
כולו  שהעולם  והמיומן,  המקצועי 
יתרה מזאת: באישור  ביכולתו.  הכיר 

ממ חקירה  ועדת  מינה  שהממשלה, 
לכתית בראשות שופט בית המשפט 
לבדוק  זיילר,  ורדי  בדימוס  המחוזי 

שאת מה שהוא הגדיר “כשלים בהת
וחש הווטרינריים  השירותים  שנהלות 

דות למעשים לא-חוקיים”.
שהוועדה הוקמה. סיקרתי רבות מהי

שיבות שלה, להוציא את אלה שבאו 
כשנמצא  כן  לעשות  וסירבו  להעיד 

שבאולם הדיונים עיתונאי )הייתי עיתו
נאי יחיד שסיקר באותה עת את דיוני 
רק  לדבר  מוכנים  היו  הם  הוועדה(. 

בדלתיים סגורות.
זיילר,  השופט  עם  בדברים  באתי 

ששניסה לשכנע כמה ממבקשי הדל
תיים הסגורות, אך ללא הועיל ובשלב 
מסוים, הפסקתי לסקר את הדיונים. 
מוכן  היה  לא  זיילר  השופט  אגב, 
בשבח  דיברו  שבהן  עדויות  לשמוע 

שהשירות הווטרינרי. “רק דברים שלי
לא  אמר  לשמוע”,  מבקש  אני  ליים 

פעם בישיבות הוועדה.
היה  מחבריה  שאחד  הוועדה, 
קודם לכן בקשר עבודה עם משרד 

הת שמחון,  השר  ועם  שהחקלאות 
החליטה  הדיונים,  במהלך  פטר 
נגד מנהל  לבסוף להסיק מסקנות 

חיי משה  ד”ר  הווטרינרי,  שהשירות 
סף  על  היה  שלמעשה  מוביץ’, 
סמנכ”ל  ונגד  לגמלאות,  פרישה 

מאירו יהודה  בשירות,  שאמרכלות 
ביץ’, שעוד קודם להגשת מסקנות 
הוועדה פרש מהשירות הממשלתי 

מסיבות בריאות.
בוועדה  השקיעה  ישראל  מדינת 
לדעתי,  שקלים.  מיליון  משני  יותר 

צי כספי  של  מיותר  בזבוז  היה  שזה 
יכול,  היה  החקלאות  שר  שכן  בור, 
בפני  לדין  להעמיד  בכך,  חפץ  אם 

שנציבות שירות המדינה את שני ממ
שהוועדה  הבכירים  התפקידים  לאי 
ולהשאירם  להמשיך  שאין  קבעה 

בשירות הממשלתי.
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אבי אובליגנהרץ

שתעשיית המזון היא תעשייה תחרו
תית מרובת שחקנים, וכל אחד מהם 
מנסה לפענח את הנוסחה שתסלול 

שלו את הדרך ללבו של הצרכן, ותש
אמונים.  לו  לשמור  הלקוח  את  כנע 

האח בשנים  התפתח  המוח  שמדע 
בהד וחודר  מטאורית  בצורה  שרונות 

רגה לתחום שיווק מוצרי מזון מתוך 
גורמי  אינם  והריח  שהטעם  הבנה, 
בחירותיו  על  הבלעדיים  ההשפעה 
בין  של הצרכן בעת שהוא מסתובב 

המדפים בחנות.
תפקידו של המוח הוא זיהוי, עיבוד 
מערכות  באמצעות  ותגובה  מידע 
הוא  שבהן  והביצוע  העיבוד  הקלט, 
החשובים  המקורות  אחד  מצויד. 
של המידע הזורם למוחנו הוא חוש 
קולטנים  באמצעות  הפועל  הטעם, 
אלא  הלשון,  על  רק  לא  המצויים 
על-פי  ובקיבה,  הנשימה  בקנה  גם 
מחקר שערך פרופסור ג’ון גלנדנינג 

מאוניברסיטת קולומביה.
“מי שעושה מבחני טעימה רק על 
הלשון, חוטא בעצם לפעילות שלמה 

ומשפי למוח  המגיעים  מסרים  ששל 
כמערכת  שלנו  המערכת  על  עים 
רעלנים  מפני  הגנה  מערכת  טעם, 
למערכת  הנחיה  ומערכת  מסוכנים 
מלמד,  עופר  דוקטור  אמר  שלנו”, 

ובו הנוירו-טק  בתחומי  שמומחה 
ובמכון  ויצמן  במכון  המוח  מדעי  גר 
סנסוריקה  ב”כנס  בשוויץ,   EPFL
וטעמים”,  חושים  חישה,   –  2013

יוע נתיב  קבוצת  לאחרונה  ששערכה 
צים.

במיפוי  שעסק  המהפכני  המחקר 
יונקים  של  במוח  הטעמים  מערכת 
גילה,  עכברים(  על  בוצע  )המחקר 
כי המנגנון המסדיר את הרצון לאכול 
במוח  שונים  אזורים  פני  על  מפוזר 

פירות האונה

וכי חוש הטעם שלנו מושפע בנוסף 
הריח  חוש  מרכזיים:  חיישנים  משני 
בצרפת  שנערך  ניסוי  הטעם.  וחוש 
נתן אישור רשמי לתזה זו, כאשר 54 
מומחי יין התבקשו לאפיין את שלושת 
סוגי היין שהוגשו להם: לבן, אדום ולבן 
שהוסף לו צבע אדום נטול ריח וטעם. 
הניסוי הוכיח, כי למרות ניסיונם הרב, 
את  לפענח  המקצוע  אנשי  התקשו 

תכונותיו של היין המעורב.
שהפעילות במוח נעה בין רמות שו

נות של עוררות, המכתיבות את רמת 
לגירו הלב  תשומת  ואת  שהפעילות 

היא  מנטאלית  חשיבה  חיצוניים.  יים 
משמע,  אנרגיה  שצורכת  חשיבה 
עובדים.  אנו  חושבים,  אנו  כאשר 
ידי  על  מסופקת  הנחוצה  האנרגיה 
למערכת  אותה  החמצן,שמעביר 
הביולוגית באמצעות כלי הדם. ברגע 

למ האנרגיה  את  מעביר  ששהחמצן 
ערכת העצבית, אפשר לראות שינוי 
את  שקיבל  באזור  המגנטית  ברמה 

שהחמצן, ומכאן שמעקב אחר הפעי
לות המגנטית במוח מאפשר בחינה 

ספ באזור  שהתחוללו  שינויים  ששל 
ציפי של המוח, בעקבות מפגש עם 

מזון כזה או אחר. 
מגנטית  תהודה  דימות  מכשיר 
)fMRI( הנו סורק לא-פולשני המודד 
את הכמות היחסית של דם מחומצן 
הזורם לחלקים שונים במוח, ומצביע 

העצ הפעילות  מיקום  ועל  סוג  שעל 
בית המתרחשת במוחנו. כך למשל, 
למזון  נחקר  של  תגובה  לבדוק  ניתן 
מסוים באמצעות תמונה שמראים לו 
אשר גורמת לגירוי עצבי המעיד על 
תחושותיו האמתיות כלפי אותו מזון, 
יקרים  טעימה  במבחני  חיסכון  תוך 

שאמינותם אינה מוחלטת.
לזש מאפשר   fMRI ב -“השימוש 
הות את האזורים במוח שמשפיעים 
על טעם כולל: מה טעים ולא טעים 
לנחקר, איזה משקה או מאכל גורם 
לו לעונג ואיזה לא, איזה מוצר עדיף 
מספר  בין  השוואה  כשעורכים  עליו 

הפעי וכדומה.  אהוב  צבע  שמוצרים, 
ברור  באופן  מראה  העצבית  לות 
אהב  האדם  מאכל  או  משקה  איזה 

יותר”,מסביר ד”ר מלמד.
החוקר מציין, כי השיטה נוסתה, בין 

שהשאר, במחקר השוואתי בין המשק
ופפסי,  אות הממותגים קוקה קולה 
והראתה שכאשר הנחקרים מקבלים 
בין  ההבדלים  מזוהה,  שאינו  משקה 

שמשקה הקולה של שתי החברות מי
שנוריים, והצרכנים אינם מגלים העד
שפה ברורה של אחד מהם, כפי שקו

רה שוב ושוב במבחני טעימה שבהם 
זהות המותג גלויה לעיני כל.

“מי שרוצה לצאת לשוק עם מוצר 
שחדש יכול לחסוך מעצמו את ההוצ

כדי לראות  אה האדירה על פרסום 
באמצעות  הצליח  או  טעה  הוא  אם 
הנוירו-טק. לא רק שמדובר בחיסכון 
משמעותי, אלא גם בכלי אמין שעשוי 

להוות את הקלף החדש להצלחה”.

המזון  תעשיית  עבור  האולטימטיבי  הפתרון  להיות  עשוי  בנוירו-טק  השימוש 
בעידן השוק הגלובלי הגדוש בגירויים ובמבחני טעימה יקרים

ד"ר עופר מלמד. צילום: ליאת מנדל 
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לך היום, נערכה תצוגה של כלי ניעור 
שונים, מלווה בהסברים.

עשור לפרס “הגלובוס הירוק”
על  ניתן  הירוק”  “הגלובוס  הפרס 
הסביבה  למען  בפעילות  מצוינות 
ובחברה  העסקי  במגזר  בממשל, 
האזרחית. אפשר להציע מועמדויות 

נוס לפרטים  השונות.  שבקטגוריות 
פים, אפשר לפנות אלינו או להיכנס 
“חיים  ארגון  של  האינטרנט  לאתר 

וסביבה”.
מיזם חדש בירושלים

שוק איכרים “אורגני-אורבני”
שמגדלים או יצרנים אורגניים המעונ

יינים לבחון הצטרפות למיזם ולקבל 
שפרטים נוספים מוזמנים לפנות אלי

נו.

מהנעשה בארגון
הירק  בגני  הקיץ  לעונת  הכנות 

האורגניים
שיום עיון מרתק למגדלי גני ירק אור
שגניים התקיים לאחרונה. במפגש עס

קנו בשלושה נושאים עיקריים: תכנון 
זנים,  כמויות,   - האורגני  הירק  גן 

מהנעשה בעולם
– נירנש  2013 מביופאח  דיווחים 

האורגנית  התערוכה  גרמניה,  ברג, 
אלף   42 בעולם.  הגדולה  העולמית 
התערוכה  מציגים.  אלפי  מבקרים, 

להתמק השנה  המשיכה  שהאורגנית 
המעובד  האורגני  המזון  בתחום  צע 

ומוצרי הקוסמטיקה האורגניים.
שחלקם של הירקות והפירות האור
שגנים הטריים בתערוכה הולך ומצט

מצם. מספר קטגוריות הובילו השנה 
ובאיכו האורגניים  המוצרים  שבמגוון 

תם: משקאות, שמן זית, יינות, גבינות 
ביתנים  בלטו  בתערוכה  ותבלינים. 
על  הממומנים  מרשימים,  לאומיים 

“תוכנ ביתנים  לצד  הממשלות,  שידי 
יים”.

ששני אולמות הוקדשו ליצרנים הגר
האורגני הג לשוק  הנחשבים  שמניים, 

דול ביותר. המדינות האסייתיות הציגו 
מוצרים מעניינים. בביתן הסיני הוצגו 
פירות וירקות מוקפאים או מיובשים, 
ופירות  גזר  ברוקולי, אספרגוס,  כגון 
גוז’י  כמו  פחות,  מוכרים  אקזוטיים 

ברי ותמר סיני.
הסויה  מוצרי  כיכבו  היפני  בביתן 
האורגני הוא  המוצר  כאשר  והטופו, 
שאינה  סויה  המכיל  היחיד  המוצר 
הציגה  הודו  גנטית.  הנדסה  ממקור 
אורז  מגוון מרשים של חליטות תה, 
ותבלינים. מגדלים המעוניינים לקבל 
אלינו.  לפנות  מוזמנים  נוסף  מידע 

שתודה לטלי ברנר, מרכזת תחום תע
שייה בארגון.

מהנעשה בארץ
זיתים אור למגדלי  שנתי  עיון  ־יום 

גניים - ייצור, בריאות, שיווק ומיכון
זית אור למגדלי  השנתי  העיון  שיום 

בפברואר  ב-27  התקיים  גניים 
הנוש בין  מצר.  בקיבוץ  העם  שבבית 

משתנה,  באקלים  שמן  צבירת  אים: 
כי חדשים,  מחקרים  זנים,  שהשבחת 

וערכים  שיטות  זיתים אורגניים,  בוש 
לדונם  הפדיון  הגדלת  בריאותיים, 

ועוד. במה ומיתוג  שבאמצעות שיווק 

ברשתות  שימוש  שתילה;  מרווחי 
השפ הגידול,  להצלחת  שכאמצעי 

הרשתות  של  השונים  הצבעים  עת 
קרינת  עם  והתמודדות  הגידול  על 
השקיה:  בחישובי  שיקולים  השמש; 
לחישוב  ושיטות  ההשקיה  עקרונות 
נערך  המפגש  בסוף  השקיה.  מנות 

דיון מעניין בין המגדלים.
בקרוב.  יפורסמו  ההמשך  מפגשי 
גני  תחום  מרכז  מרק,  לגלעד  תודה 

ירק בארגון על יום העיון.
סיור גד”ש אורגני

סיור תפוחי אדמה וגזר אורגני נערך 
קמה  בית  להב,  הקיבוצים  בשדות 
ומשמר הנגב. הסיור התמקד בנושאי 
הזנה, התמודדות עם עשבייה והגנת 
הצומח. בסיום הסיור נערכה הרצאה 

שמאלפת בנושא עודפי שימוש בקומ
פוסט וסיכוני ההמלחה שלו. במקום 

נערך דיון חשוב בנושא.
על  שקמה  מגד”ש  לזאביק  תודה 
תחום  מרכז  מוזס,  ולגדי  האירוח 

גד”ש בארגון, על הסיור.
תמונות, מידע וטיפים נוספים בדף 

הפייסבוק שלנו.
חג שמח! אורנית וצוות הארגון

מבזק אורגני
ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית



מלפפון מיה

המידע המופיע מייצג ממוצע של הניסיונות שבוצעו. היבול והמופע משתנה בהתאם לגורמים משפיעים רבים.התמונות להמחשה בלבד. 

מלפפון מיה
• לאביב וראשית הקיץ 	
• און צימוח בינוני 	
• מספר פרחים במפרק 	
• גוון פרי ירוק כהה 	
• פרי גלילי ורגולרי מאוד 	
• ריכוז יבול בינוני 	
• אורך פרי 16-18 ס”מ 	
• טעים ביותר 	
• סבילות לקימחון 	

אוריג'ין זרעים בע"מ משרד: ת.ד. 699 רחובות 76100 טל. 08-9357111
מנהל שיווק: דב גודינגר 054-4398321, מכירות דרום וערבה: חננאל בן כליפה 054-9909145

מכירות צפון: פאיד ראס: 050-6969350
w w w . o r i g e n e s e e d s . c o m
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יש חיסון בפני מלסקו?
חקלאי ממושב אביגדור טוען 
שמצא טיפול מונע למחלה 
הקטלנית שתוקפת עצי הדר

ישראלי  לפיתוח  מיוחסת  הצלחה 
“מלסקו”,  מחלת  את  למנוע  שנועד 

שהפוגעת בפרדסי לימון ברחבי העו
הודעת  פי  על  אותם.  ומחסלת  לם 
המפתח, ההמצאה נוסתה בהצלחה 
אביגדור  במושב  הלימונים  במטעי 

שליד קריית מלאכי.
המלסקו היא פטרייה המתפשטת 
ופוגעת  הענפים  אל  מהשורשים 
העץ  של  ההובלה  בצינורות  בדרכה 
וכך מייבשת אותם עד גרימת מותו. 
הפטרייה מידבקת, עוברת מעץ לעץ 

שויכולה לחסל פרדסים שלמים. לא
שחרונה, הודיע המגדל רפי קורן ממו

מוצלח  אביגדור, שפיתח פתרון  שב 
שלפגיעתה הקשה של המלסקו במ

טעי הלימונים ברחבי העולם.
ההמצאה תשווק על ידי חברת נופר 
בע”מ, המייצגת ממציאים ישראליים 
נמצא  בבעלותה  העולם.  ברחבי 
“אתר הפטנטים הישראלי”, אשר בו 
של  המצאותיהם  חינם  מתפרסמות 

ממציאים ישראליים. 

קנט מחדשת את 
הביטוחים לענף גפן 

היין לשנת 2013
השנה הוזלו דמי הביטוח בביטוח 

נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע

טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  קנ”ט, 
הביטוחים  את  מחדשת  בחקלאות, 
השנה   .2013 לשנת  היין  גפן  לענף 
הוזלו דמי הביטוח: בביטוח נזקי טבע 
אסונות  בביטוח  ואילו   10% בשיעור 
17%. הביש  טבע חלה הוזלה בשיעור
טוח שמציעה קנ”ט כולל ביטוח נזקי 
וביטוח אסונות  היין  גפן  טבע לענבי 
ולא-מניבים,  מניבים  לכרמים  טבע 
נזקי  וכן  אקלימיים  נזקים  המכסה 
מחלות ומזיקים ונזק לגפנים עצמם. 
למגדלים  מאפשר  יין  גפן  ביטוח 
לנזקים,  כלכלית  מחשיפה  להימנע 
היבול  להשמדת  לגרום  שיכולים 

ולפגיעה קשה בפרנסתם.
בביטוח נזקי הטבע בגפן יין, היבול 
המבוטח נקבע על ידי המגדל לכל זן 
וחלקה בנפרד והנחת היעדר תביעות 
תחושב עבור כל זן בנפרד. במקרה 

וה חישוב תגמולי הביטוח  נזק,  ששל 
לכל  נעשים  העצמית  השתתפות 
ביבול  תלות  ללא  בנפרד,  וחלקה  זן 

ביתר החלקות.
במקרי  הפיצויים  תשלום  כן,  כמו 
הערכת  סיום  עם  מיד  נעשה  נזק 
הנזק ובמרבית המקרים, לא החקלאי 
לא יידרש לנתוני שיווק לצורך חישוב 
הפיצוי, דבר המקצר משמעותית את 

מועד קבלת הפיצוי.
שביטוח אסונות טבע בגפן היין הבי

ויתבסס  בנפרד  זן  לכל  ייקבע  טוח 
ממוצע  על  או  נורמטיבי  יבול  על 
2011- )בשנים  היבולים של המגדל 
למגדלים  מציעה  קנ”ט   .)2008
מניבים,  שאינם  לכרמים  ביטוח  גם 
שעלולים  אקלימיים  נזקים  המכסה 
להיגרם לכרמים בהיותם בשלב של 

טרם הנבה.

פרויקט “תאומּות” 
בין האיחוד האירופי 

לישראל לתכנון 
אסטרטגיה חדשה 

לפיתוח כפרי בישראל

 )twinning( “תאומּות”  פרויקט 
ישראל לאיחוד האירופי,  בין  שיתופי 
חדשה  אסטרטגיה  לגבש  שמטרתו 
לפיתוח כפרי בישראל כמו גם כלים 
בפברואר.  ב-28  הושק  ליישומה, 
על  הממומן  הפרויקט,  במסגרת 
יעבדו מומחים  ידי האיחוד האירופי, 
ומגרמניה בשיתוף פעולה  מאיטליה 

שהדוק עם עמיתיהם במשרד החקל
אות ופיתוח הכפר.

“העצמת  הרשמי  שמו  הפרויקט, 
לפיתוח  וכלים  הלאומית  המדיניות 
תאומות  יועץ  יערב  בישראל”,  כפרי 
תושב, ג’וליאנו פולנצאני מן המשרד 
ויערות,  מזון  לחקלאות,  האיטלקי 
אשר יעבוד במשך שנה וחצי ברשות 
בבית  החקלאות  משרד  של  לתכנון 
דגן. מר פולנצאני ינהל את הפרויקט 
לתכנון,  הרשות  ראש  עם  בשיתוף 
רותי פרום-אריכא, עם מנהל תחום 
פיתוח תיירות חקלאית, שי דותן, ועם 

עמיתיהם.
ומגר מאיטליה  נוספים  שמומחים 

של  במכרז  שזכו  המדינות   – מניה 
הפרויקט  לניהול  האירופי  האיחוד 
ויתמכו  הפרויקט  את  ינחו   – האמור 

שבו באמצעות שורה של קבוצות עבו
ביקורים  וכן  הדרכות  סדנאות,  דה, 
לימודיים באירופה. הפרויקט ממומן 
האירופי עם תקציב  האיחוד  ידי  על 

של 820 אלף אירו.
הפרויקט צפוי לשפר את מדיניות 
פיתוח הכפר בישראל, בכך שיתרום 
עדכנית  אסטרטגיה  של  לגיבושה 

הכפ הפעילויות  לגיוון  תוביל  שאשר 
שריות בישראל, אסטרטגיה שעליה יו

סכם עם משרדי ממשלה ועם בעלי 
בנוסף  יאפשר  הוא  אחרים.  עניין 
שתכלול  משופרת,  ניהולית  סביבה 

שבין השאר, היבטים חקיקתיים בהת
שאם לניסיון של האיחוד האירופי, ויש

פר את יכולתו של משרד החקלאות 
ליישם את המדיניות החדשה.

הפתיחה  במפגש  הדוברים  בין 
מנכ”ל  היו  התאומות  פרויקט  של 
ראש  ישי,  יוסי  החקלאות  משרד 
למדינת  האירופי  האיחוד  משלחת 

רפי קורן



הוצאות הרכב אוכלות לך את העסק?

 מערכת ניהול ציי רכב מבית רב בריח מוטורס מאפשרת

1-800-350-555הרכב בעסק שלך !חיסכון בהוצאות30%עד
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שישראל השגריר אנדרו סטנדלי, שג
טאלו,  מריה  פרנצ’סקו  איטליה  ריר 
האיטלקיות,  הרשויות  מן  נציגים  וכן 
המעורבות  והישראליות  הגרמניות 

בפרויקט.

הדבוראי יקבל אס-
אם-אס מזמזום 

הדבורה בדיווח על 
מצב בריאותה

מחקר חדש מגלה: מצב בריאותה 
פי  על  יפוענח  הדבש  דבורת  של 
לדבוראי  אמת  בזמן  וידווח  זמזומה 

שבאמצעות מסרון או דואר אלקטרו
באמצ שימוש  הדבש:  מועצת  שני. 

המחקרים  והרחבת  טכנולוגיים  עים 
בריאות  על  לשמור  במטרה  בעולם 

הי סיבת  ולאתר  הדבורים  שמושבות 
עלמותן

דבורת הדבש תוכל בקרוב להעביר 
מסרים וקריאה לעזרה בזמן מצוקה, 
ויועבר  שיפוענח  זמזומה  באמצעות 
מסרון  ידי  על  אמת  בזמן  לדבוראי 
חדש  ממחקר  עולה  כך  אימייל.  או 

נוטינ אוניברסיטת  ביוזמת  ששנעשה 
הדבוראים  והתאחדות  טרנט  גהאם 
האירופי,  האיחוד  במימון  בבריטניה, 

בעלות 1.4 מיליון יורו.
בעקבות  הגיעה  המחקר  יוזמת 

היעל מתופעת  כולו  בעולם  שחשש 
להתרחב:  שממשיכה  הדבורים  מות 
כשליש מאוכלוסיית הדבורים בעולם 
כבר נעלמה. כעת, בעקבות הבשורה 
שמביא עמו המחקר, ענף החקלאות 

בעולם נרעש ומצפה לשינוי.
הרצל אבידור, מנכ”ל מועצת הדבש: 

ש“המחקר צפוי להביא לשיפור משמ
עותי ביעילות גידול הדבורים. עבודת 
בכוורות  נוכחות  דורשת  הדבוראי 
ובדיקות תכופות מדי יום בכל כוורת, 
של  הבריאותי  מצבן  את  לבדוק  כדי 
החדש  המחקר  תוצאות  הדבורים. 
יוכלו לחסוך זמן רב,  ויישומו בשטח 
דבורת  בריאות  ניטור  את  לשפר 
הדבש ובעיקר, הצלת מכוורות רבות 
שהיא  הדבורים,  מושבות  מקריסת 

שמטרתו העיקרית של המחקר, למי

גור התופעה המדאיגה של היעלמות 
הדבורים בעולם”.

נוטינגה מאוניברסיטת  שהחוקרים 
שאם טרנט פיתחו שיטת היי-טק חד

מיוחדים  מחיישנים  המורכבת  שנית 
של  המזעריות  לתנודות  הרגישים 
הדבורה ולזמזומה. באמצעות שיטה 
זו, חקרו את השינויים בזמזומה של 

שדבורת הדבש. החיישנים הצליחו לז
ברורים  לנתונים  אותם  ולתרגם  הות 
המצביעים על מצב בריאות הכוורת 
אצל  נקודתיות  בריאות  בעיות  ועל 

הדבורה. 
להשת החוקרים  מקווים  שעתה 

בעבודת  לסיוע  אלו  בממצאים  מש 
לקלוט  שיוכל  הדבוראי,  של  השטח 

אלחו ברשת  הזמזומים  פענוח  שאת 
אמת,  בזמן  מהכוורת  ישירות  טית, 

באמצעות מסרון או אימייל.
המכשיר החדש יאפשר לדבוראים 
לקבל מידע עדכני על מצב בריאות 
במרחק  נמצאים  כשהם  גם  הכוורת 
פיזית  בהגעה  צורך  ללא  ממנה,  רב 
לאזור הכוורת או בפתיחה פולשנית 
באופן  לבדיקה.  עצמה  הכוורת  של 

שזה, יוכלו הדבוראים לשמור על ברי
אות הכוורות בזמן אמת ולשפר את 

יעילות העבודה.
ומנ המחקר  מנהל  בנקלרי,  שדיויד 

הל התאחדות הדבוראים בבריטניה, 
זו  כי  בעולם,  שלו  לקולגות  אמר 

הד של  הזהב”  “שעת  להיות  שיכולה 
נאבקים  שנים  במשך  אשר  בוראים, 

התע הדבורים.  בריאות  את  שלשפר 
רבות מוקדמת ככל האפשר בנושא 

שהיא קריטית. המכשור שנבדק במח

קר יסייע לקבל סימנים חיוניים בזמן 
טיפול  שיאפשרו  מהכוורת,  אמת 

שמוקדם, ככל האפשר, בבריאות הכ
וורת ויצילו את חיי הדבורים.

נוספים  גופים  שותפים  למחקר 
חשובים - האיגוד האירופי המקצועי 
הלאומי  המכון  בגרמניה,  לדבוראים 
למחקר חקלאי בצרפת, מרכז מידע 
ושירותי  בבלגיה  הדבורה  לתרבות 

המסחר של הונגריה.
הדבש:  מועצת  מנכ”ל  אבידור, 

באו המחקרים  הורחבו  ש“לאחרונה, 
מקצועיים  ובמכונים  ניברסיטאות 

שבעולם בתחום ענף הדבורים, במט
רה לגלות כיצד ניתן לסייע למאביק 
החשוב ביותר בעולם. תרומת דבורי 
הדבש לכלכלת העולם היא עצומה. 
בעולם  האבקה  של  הכלכלי  הערך 
מוערך ב-153 מיליארד יורו לפחות, 
אשר מייצגים כמעט עשירית מערך 
לבני  למזון  בעולם  החקלאי  הייצור 

אדם.
“לכן, ישנה חשיבות עליונה להמשך 
אינו  אשר  הדבורים,  ענף  של  קיומו 
מתבטא רק בייצור דבש. בארץ, ענף 
לייצור  כתשתית  משמש  הדבורים 

הגידו האבקת  באמצעות  שהחקלאי 
שלהם  השנתי  התוצר  שהיקף  לים, 
בשנה.  שקלים  מיליארד  כ-2.5  הוא 

בסי הנמצאת  הדבש,  דבורת  שכיום, 
קיומה, משמשת  כון ממשי להמשך 
ייגרם  ובהיעדרה  העיקרי  כמאביק 

בישר החקלאות  לענף  חמור  שנזק 
מהצומח  מזון  ייצור  יתקיים  ולא  אל 

- ירקות ופירות”.

כוורות דבורים בגליל



יצור פאנלים מבודדים לקירות וגגות, במילוי פוליסטירן )קלקר( 
ותרמופאן )חומר בעל תכונות בידוד משופרות( 

ובעוביים של עד 100 מ"מ

מידת אורך לפי 
דרישות הלקוח.

משרד ראשי: 08-8587630, פקס: 08-8501645, סניף דרום: 08-6283331

mail: yahadpanelim@gmail.com • web: www.yhdpanelim.co.il

פאנל מבודד זה  
י.ח.ד

שרות 
מהיר 
איכותי
ואמין
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נטיעת כרמים, חריש 
בשדות, זריעה ועוד

“כך היינו” - תערוכה לציון 65 שנה 
למדינת ישראל במוזיאון הפתוח 

לצילום בגן התעשייה תל חי. נעילה: 
21.4

 
באדמת  החדשים  בכרמים  בציר 
תפוזים,  מיון  בשדות,  חריש  ישראל, 
נטיעות והחיים בצל התנאים הקשים 
בראשית הקמתה של מדינת ישראל, 
של  ה-65  העצמאות  יום  לקראת 

שמדינת ישראל. המוזיאון הפתוח לצי
שלום בגן התעשייה תל חי מציג תע

רוכת צילומים שבמרכזה תמונות מן 
השנים הראשונות להקמת המדינה. 
מתוך  שנבחרו  תצלומים  בתערוכה 

תחי של  הלאומי”  התמונות  ש“אוצר 
שבה ביישובים  תקופה  המדינה,  לת 

בתנ וזרעו  נטעו  חרשו,  שהחקלאיים 
מן  לחם  “להוציא  כדי  הקשים  אים 

הארץ”.
בהבניית  מרכזי  כלי  הוא  הצילום 

הע של  הלאומי  והזיכרון  שהתודעה 
מדינת  הקמת  גם  המודרניים.  מים 

כרו למולדתו  העם  ושיבת  שישראל 
של  דימויים  מאגר  בבניית  היו  כים 
ארץ מולדת, דמות החלוץ, המיישב 
ועובד את אדמתו, לפני ועם הקמת 

הסמ האירועים,  מן  רבים  שהמדינה. 
במדינה  הקשורים  והדימויים  לים 

שקלט  מתבניות  הושפעו  החדשה 
המתבונן באמצעות תצלומים.

ויזואלי  ביטוי  מהווים  התצלומים 
ולהישגים של השנים הרא שלקשיים 

של  שנים   - ישראל  בארץ  שונות 
מאבק לצד שמחת העצמאות, ימים 
של קרבות לצד עלייה המונית, חבלי 
הארץ,  בבניין  קשה  ועבודה  קליטה 
של  בצילם  תרבות.  וחיי  יצירה  לצד 
אזרחי  היום-יום:  חיי  התנהלו  אלה 

שהארץ נאבקו במחסור במים; התמו
דדו עם קשיי הצנע והקיצוב; בישלו 
ועמדו  פתיליות;  ועל  פרימוסים  על 
עגלת  מאחורי  לנפט,  למים,  בתור: 

שהקרח, לקופת חולים, לחנויות הבג
בשבילי  בבוץ  בוססו  והבשר;  דים 
והפחונים;  הבדונים  בין  המעברות, 
במקלחות  התרחצו  בגיגיות,  כיבסו 

ציבוריות או בדליים ובקערות.
שהתצלומים מביאים מהטעם המיו

הראשונות,  בשנים  החיים  של  חד 
הלאו דמותנו  עוצבה  שבהן  שהשנים 

להבין  מאפשרת  התערוכה  מית. 
והשינויים  התהליכים  את  ולחוות 
שעברה החברה בישראל בכל תחומי 

החיים.
שמנ שנים  רבת  ממסורת  שכחלק 

והמוזיאונים,  התעשייה  גני  יוזם  היג 
ורטהיימר, מלוחמי  התעשיין סטף 

שהפלמ”ח, שגם הקים את גני התעש
ציונית לחי כתפיסה  בפריפריה  שייה 

זוק הנגב והגליל, המוזיאון מציע ביום 
העצמאות כניסה ללא תשלום!

פיתוח ישראלי חדש 
מונע זיהום סביבתי על 
ידי מולקולה המפרקת 

חומרי הדברה לפני 
שהם מגיעים למי 

התהום 
למזון  וגוברת  ההולכת  הדרישה 

שבעולם מגדילה בהתאם גם את השי
מוש בחומרי הדברה לגידולים. אולם 
הוא,  מכך  הנובעים  הסיכונים  אחד 
שחומרי הדברה בעלי כושר שרידות 
שנים  בקרקע  להישאר  יכולים  גבוה 

טכנו התהום.  מי  את  ולזהם  שרבות 
 Catalyst חברת  של  חדשה  לוגיה 
פיתוח  פרי  הישראלית,   AgTech
מכון וייצמן, משתמשת בתוסף אשר 
מפרק את חומר ההדברה לחומרים 
לא-מזהמים, טרם הגעתו לעומק מי 

התהום.
במכון  פותחה  אשר  הטכנולוגיה, 

שוייצמן על ידי פרופסור בריאן ברקו
מהמחלקה  דרור  ישי  ודוקטור  ביץ’ 

שלמדעי הסביבה וחקר האנרגיות, נו
עדה למנוע מחומרי הדברה רעילים, 
לחלחל  גבוה,  שרידות  כושר  בעלי 

למי התהום ולגרום לזיהום סביבתי.
של  מכניזם  על  מבוסס  הפטנט 

בחומ שימוש  תוך  עצמית  שהשמדה 
לסביבה  וידידותיים  פעילים  רים 
דוגמת  ונגזרותיהם,  )פורפירינים 
ומובילים  כזרזים  הפועלים   ,)B12
גורמים  למעשה  וכך  אלקטרונים 

שלכימיקלים הרעילים להתפרק למר
לאחר  בקרקע,  מזיקים  בלתי  כיבים 

שהשלימו את תפקידם.
בשכבה  מתבצע  החומרים  פירוק   
שמתחת  החמצן,  וחסרת  העמוקה 
לרובד שבו מצויים שורשי הצמחים, 
שם נוצרת ריאקציה עם הקטליזטור 
)זרז(, המפרקת את חומר ההדברה, 
מנטרלת את החומרים הרעילים שבו 
ומונעת את חלחולו לעומק האדמה.
שחברת ידע למחקר ולפיתוח, המש

מכון  של  המסחרית  כזרוע  משת 
הרוחני  הקניין  של  וכבעלים  וייצמן 
הנוצר במכון, חתמה לאחרונה, בתום 
על  חודשים,  ומתן של מספר  משא 
 Catalyst חברת  עם  הסכם מסחור 
באחרונה  הצטרפה  אשר   ,AgTech

שבבע מופת,  הטכנולוגית  שלחממה 
לות קבוצת טרנדליינס.

בל רישיון  לחברה  מקנה  שההסכם 
הטכנולוגיה,  ולמסחור  לפיתוח  עדי 
תוך שימוש בפטנט של ידע, הרשום 

שבאירופה ובארצות הברית. שלום נח
רקע  ובעל  החברה  ומנכ”ל  יזם  שון, 

שנרחב בתחום הפיתוח, מאמין שמדו
ובעלת  דרך  פורצת  בטכנולוגיה  בר 
לדעתו,  רחבה.  סביבתית  משמעות 
החממה  במסגרת  החברה  פעילות 
תאפשר לה להגיע לשווקים רחבים 

 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

יהודה חוקובסקי-צבר בן 21 אוסף ענבים 
בכרם בצובה 1949



•   תוף ריסוק בקוטר 220 ממ' )8 צול( 
בעובי של 12 מ"מ.

•     גלגלי רצועה גדולים ורצועות 
משוננות למהירויות גבוהות ומניעת 

התחלקויות.
•  ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
•  גוף גבוה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
• ריסוק מושלם במטע. 

• אחריות ושירות אוריאל ובניו.

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו  מרסקת 
גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודיים ומתאימה לתנאים 

קשים וגזם רב, בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ,  קיבוץ חולדה, ד.נ שורק 46842 
טלפון: 08-9445740 ˆ אוריאל: 050-2629005 ˆ רוני:050-2629006 ˆ דביר :050-2629007 

www.s-uriel.co.ilwww.s-uriel.co.il
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ביותר, בתוך זמן קצר.
“לפי שעה, לא קיימת דרך חלופית להדברה שהנה בעלת 
אפקטיביות דומה לזו של החומרים בהם משתמשים כיום. 

שיחד עם זאת, חומרי הדברה כמו אטרזין, אשר נאסר לשי
מוש באירופה לפני מספר שנים בשל פוטנציאל הגעתו אל 
מי התהום, ונפוץ מאוד כיום בשימוש בגידולי תירס וחיטה 

שבארה”ב ובקנדה, שורדים שנים רבות בקרקע ועלולים לג
רום לפגיעה סביבתית קשה בחלחולם לקרקע.

ש“הוספת הקטליסט לחומר ההדברה מפעיל מנגנון הש
שמדה עצמית המפרק למעשה את חומרי ההדברה לחומ

רים לא-מזהמים, תוך שמירה על אפקטיביות החומר על 
הגידול. חממת מופת, המתמקדת בחברות הזנק ישראליות 
בתחום חקלאות המזון והאגריטק, היא מבחינתנו, המקום 
הטבעי לפיתוח מסוג זה, כמו גם לביסוס קשרי משקיעים 

ופתיחת הדלת לשווקים הבין-לאומיים”.
בתנאי  בטכנולוגיה  מוצלחים  ניסויים  התבצעו  כה,  עד 
מעבדה וכעת ממשיכה Catalyst AgTech לעבר אישוש 
בין  המתאימים  הזיווגים  ומציאת  שדה  בתנאי  הממצאים 

חומרי הדברה נוספים לקטליסט היוצר את הריאקציה. 

הוקם פורום משותף לטיפול בנושא 
המים לחקלאות

בפורום חברים אגודות המים, ספקי המים, ארגון עובדי 
המים, התאחדות חקלאי ישראל והתנועות ההתיישבותיות

היקף,  רחבי  נזקים  עם  מתמודדת  בישראל  החקלאות 
ששנגרמו בשל שנים ארוכות של מחסור במים ובשל המע

בר להשקיה במי קולחים. כעת, מבקשים במשרד האוצר 
לייקר את מחיר מי השתייה להתיישבות העובדת ב-29%, 
לעומת ייקור של 2% בלבד להתיישבות העירונית, ולהעלות 

שאת מחיר מי הקולחים, המהווים את חלק הארי מן הצרי
כה החקלאית להשקיה. במקביל, הודיעה לאחרונה רשות 
לתחזוקת  עליו  שהתחייבה  המימון  את  תמשוך  כי  המים, 

מפעלי ההשבה הקיימים ולהקמת מפעלים נוספים.
לאור הגזירות החוזרות ונשנות של האוצר ורשות המים, 

העוב בהתיישבות  והביתית  החקלאית  המים  צריכת  שעל 
דת, החליטו אגודות המים, ספקי המים, התאחדות חקלאי 
משותף,  פורום  להקים  ההתיישבותיות,  והתנועות  ישראל 
בנושא  הטיפול  את  שירכז  המים,  עובדי  ארגון  בראשות 
ואת ייצוג החקלאים מול גורמי הממשל ומקבלי ההחלטות. 
אגודות המים, ספקי המים וחברות נוספות בתחום הקצו 

תקציב מיוחד למימון פעילות הפורום.
האח בשבועות  פעילותו  את  שהחל  המשותף,  שהפורום 

רונים, יעסוק בבניית אסטרטגיה והובלת צעדים ופעולות 
ובהסתה  המים  ורשות  האוצר  בגזירות  למאבק  בשטח 
המתמשכת מצד גופים אלה, המציגים את החקלאים שוב 

שושוב כמי שגוזל את מי השתייה היקרים של אזרחי ישר
אל.

לייקר  “הכוונה  המים:  עובדי  ארגון  מנכ”ל  וייסמן,  ארז 
במאות  גבוה  בשיעור  העובדת  להתיישבות  המים  את 

שתו לכך  תביא  העירוניים  היישובים  של  מזה  שאחוזים 
שבי הכפרים, המושבים והקיבוצים ישלמו את מחיר מי 
השתייה הגבוה ביותר בארץ. בכוונת הפורום לנקוט, כבר 
ואחרים,  משפטיים  צעדים  בשורת  הקרובה,  בתקופה 

במטרה למנוע זאת”. 
החקלאית,  ההתיישבות  מבחינת  כי  עוד,  מציין  וייסמן 
כלים”  “שבירת  היא  ההשבה  למפעלי  המימון  הפסקת 
וחזרה של רשות המים מההסכמים הקיימים  מוחלטת 
בתחום הזה: “רשות המים מתנה את העברת הכספים, 
בתחזוקת  חלקה  למימון  להעביר  בעבר  שהתחייבה 
את  יאפשרו  שלא  דרקוניות  בדרישות  ההשבה,  מפעלי 
הקמה  שלא  ובוודאי  אלה,  מפעלים  של  קיומם  המשך 

של מפעלי השבה חדשים.
“הציבור בישראל צריך להבין שהמשמעות המיידית של 
המים  מחירי  של  עלייה  היא  ההשבה  מפעלי  על  ויתור 
35 אגוש  והביוב לכלל אזרחי המדינה, בהיקף של מינימום
רות לקוב, מאחר ופינוי מי הקולחים יקר יותר מהעברתם 

למפעלי השבה”.

 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...
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שמעון וילנאי

אחת המצוקות הגדולות של חקלאי 
הערבה היא המחסור החמור במים. 
כמות המשקעים העונתית נמוכה עד 

שמאוד ומי התהום המליחים אינם בכ
כזאת, שתספק את החקלאים  מות 
תחום  רכזת  אופנבך,  רבקה  באזור. 
ירקות ביחידת מחקר ופיתוח ערבה 
תיכונה וצפונית, מציינת בפנינו בסיור 
מעוקש מיליון מטרים   37 כי  בשטח, 
כמות מזערית  הם  שוליים  מים  בים 

שלעומת מה שנחוץ. “המערכת הקיי
מת אינה מסוגלת לספק את כמויות 
שיא  בימי  בעיקר  הנדרשות,  המים 
של  כמות  נדרשת  שבהם  הצריכה, 

ששישה מ”ק וחצי ליום, לעומת ארב
עה מ”ק וחצי בימים רגילים”.

נו מגבלה  על  מצביעה  שאופנבך 
“במצב  פחות.  לא  בעייתית  ספת, 
עוד  לקלוט  אפשרות  אין  הקיים, 

בערבה בוחנים דרכים 
לגדל על מי התפלה

רבקה אופנבך, רכזת תחום ירקות ביחידת מו”פ ערבה, קובלת על כך שמחסור 
במים מונע קליטת משפחות נוספות

ולו  משפחות לערבה, שכן אין סיכוי 
הסביר ביותר, לתת להם כמות מים 
למרות  וזאת  חקלאי,  לגידול  ראויה 
החלטת ממשלה להביא לחבל ארץ 

זה עוד 750 משפחות”.

גידול ירקות במים מומתקים
לאתר  לכן  מנסה  החקלאי  המו”פ 
לחקלאים  שיאפשרו  פתרונות 

הקיי המגבלות  עם  שלהתמודד 
“אין מים. אין  מות בצורה המיטבית. 
שטחי  את  לצפות  חול  אין  קרקע, 
אינה  המדבר, שכן הקרקע הקיימת 
מוצר  כל  של  ראוי  גידול  מאפשרת 
שהוא” - אומרת לנו רבקה אופנבך. 
הקל  הפתרון  פתרונות.  “מחפשים 
יעיל  פתרון  וזה  מנותק  מצע  הוא 
לו מים באיכות טובה.  רק למי שיש 

אנחנו תרים אחרי פתרונות יצירתיים. 
בקר תעלה  פותחים  מיושם:  שחלק 

קע ומכניסים אליה סוגים שונים של 
קומפוסט כמצע גידול. הפתרון הזה 
אינו מתאים לכל סוגי הקרקעות וכך 

יש לנו פתרון לקרקע גרועה”.
מצוקת  את  לפתור  אחרת  דרך 
המים היא בעזרת מי התפלה. רבקה 
“אנחנו  בפנינו:  מדגישה  אופנבך 
על  חקלאי  גידול  על  היום  שוקדים 
מים מומתקים, זה חלק מהמחקרים 
זאת,  עם  יחד  כיום.  מבצעים  שאנו 

שאנחנו מעמיקים את המחקר לעבו
דה במים מליחים, כי אנו רואים את 
הנטייה לעלייה במליחות המים, ואין 
צינור להעברת המים  רואים באופק 

המומתקים”.
שסוגיית אספקת המים לערבה היי

תה ונשארה סוגיה כאובה ולפי שעה, 
אין לה פתרון ראוי.

יבול חצילים גבוה בכ-30%
המים,  בתחום  הקשיים  לעומת 
פעילה יחידת המו”פ בהצלחה יתרה 
בערבה.  ירקות  לגידול  הקשור  בכל 
על שטח  חציל  מגדלים  “החקלאים 
זנים  בודקים  אנחנו  דונם.   800 של 
חדשים וכנות. הזנים הקיימים לא היו 
באיכות טובה ולכן לא היה עד היום 
ייצוא חציל מהערבה”. רבקה אופנבך 
מגלה לנו, כי בימים אלה מתבצעים 
“ובזכות  שונות  הרכבות  עם  ניסויים 
ההרכבות הצלחנו להעלות בכ-30% 

את יבול החצילים”.
וגם זו לטובה.
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הלוח הירוקהלוח הירוק
הלוח מופץ בעיתונים
כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד 

טל: 03-5682878, פקס: 03-5638728
הלוח שיתן לך צבע בחיים!

e-mail: shirly.hacohen@maariv.co.il

למכירה/להשכרה
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אביזרים לחממות
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לקימעונאות, סיטונאות, בית אריזה,
או אחר,+מיבני עזר,
באזור כפרי, במרכז.

אורי 052-2756158

מחסן משוכלל

 בני שבע שנים, מניבים 
קיימת אפשרות לשותפות

למכירה 10 דונם
שיחיי גת אדום

                  054-2378233

להשכרהלמכירה

למסירה

להשכרה!
בתלמי יפה
מבנה גדול 1800מ"ר

+משרד +גלריה +שירותים
וחצר גדולה לכל מטרה

שמוליק

052-4797796

תיכנון, פיתוח וייצור מערכות שטיפה, ייבוש ומיון עבור 
כל סוגי הפירות והירקות בהתאם לדרישות הלקוח.

תיכנון וייצור בתי אריזה.
תכנון, פיתוח וייצור מערכות שינוע ומסועים 
לתעשיית המזון תוך עמידה בתקני הבריאות.

תיכנון ופיתוח פרויקטים ומיזמים חקלאיים.
אספקת מכונות אריזה לפירות וירקות.

תיכנון, פיתוח וייצור מגוון רחב של מזבלות עבור: 
חממות, מטעים, מגרש זבל ופיזור בשטח פתוח. 

אספקת מגוון רחב של רשתות אריזה וחומרי אריזה 
נילווים כגון: סוגרים, ידיות בולדוג וכוסות יין.

 

שלח מערכות אגש״ח בע״מ
קיבוץ עלומים, ד.נ. הנגב 85138

טל׳ 08-9937143, פקס: 08-9937142
www.shelah.co.il :אתר

shelah@alumim.co.il :דוא״ל 

החברה המובילה בפיתוח וייצור
 מערכות לענף החקלאות והתעשייה



ו נ תי ו ח ו ק ל כל  ל
כשר ו שמח  חג      






