
2013 אפריל   ,82 גיליון  מתקדמת,  לחקלאות  עיתון 

מה לרופא משפחה מתל אביב ובימאי 
קולנוע בכיר על קרקע חקלאית 
במושבה בת שלמה? עמ' 40 

פרסום בלעדי של "יבול שיא" בגיליון שעבר: 
רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות יחל 

בתפקידו ב-19 במאי עמ' 6 

תערוכת יבול שיא 2013 במעיין חרוד פרטים בעמ' 75
6 . 1 1 . 2 0 1 3

510 ישראלים
בחקלאות ב-2012 ˆ  עמ 18 

חזרה לעבודה עברית? 
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פיתוח חדשני!

טכנולוגיה חקלאית מתקדמתטכנולוגיה חקלאית מתקדמת
מרססי רז

www.razsprayers.co.il ● raz@razsprayers.com ● טל. 03-9643252, מכירות: 054-7232755, פקס. 03-9643239

מרססי כרמים

מרסס כרם דו שורתי בלחץ גבוה 
אפשרויות•לקיפול•הזרועות:•עליון,•צד•וטלסקופי.•	•
כיוון•רוחב•זרועות•הריסוס•בהתאם•למבנה•הכרם.	•
פתיחה•וסגירה•הידראולית•של•הזרועות.	•
אפשרות•הגבהת•כל•צד•בנפרד.	•
אפשרות•לריסוס•חד•שורתי.	•

סדרת מוטות ריסוס עשביה
עם מברשות למניעת רחף

פיתוחים•חדשים•של•"מרססי•רז"•לריסוס•עשביה•בתנאי•רוח.
מותאם•לעבודה•בתנאי•שטח•קשים•כאשר•לכל•תא•בנפרד•	•

מערכת•קפיצים•למניעת•שברים.
המוט•מורכב•משלושה•או•חמישה•תאי•ריסוס•מנירוסטה•	•

המחופים•מברשות.
פתיחה•וסגירה•טלסקופית•של•תאי•הריסוס.•	•
הרמה•הידראולית.•ריתום•קדמי•או•אחורי.	•
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  | www.tractoram.com | info@tractoram.com | 04-8459195

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

LS  tractor
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עורך שמעון וילנאי
מנהלת מחלקת "הירוקים" עדנה זיו 052-6052070 

מנהל עיתון "יבול שיא" מקבוצת "הירוקים" יורם טביבי
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עריכה לשונית והגהה דרור יוסף

עיצוב ועריכה גרפית שרה ראובן 
גרפיקה מודעות ניקולאי קולניק

יועצי פרסום דניאלה גבאי, גילה סבן, יעקב קניאל
אחראית לוח: שירלי הכהן

מזכירת מערכת והפקה אסתי כלפון
מפיקה חגית בן עטיה

טל’ מערכת 03-5632547 פקס: 03-5638728 
 e-mail: kav_daf@maariv.co.il

כתובת: ת.ד 20010, תל-אביב 61200

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

הכנרת עלתה - הבצורת נחשפה

רב  עידוד  שאבו  ישראל  חקלאי 
בחודשיים הראשונים של השנה.

יום הפי יום אחרי  חהגשמים שירדו 
חו תקווה שהשנה הכל יהיה אחרת. 
הכנרת תקלוט מים משמים בכמויות 
תיהיה  וזו  שעברה  מבשנה  גדולות 

עונה של ברכה.
עדיין  אחר-כך  שבאו  החודשים 
שלילי.מי  שינוי  חוללו  החורף  בעונת 
שבחן החודש את שדות החיטה בקו 

חקרית גת דרומה התאכזב מרה. החי
הגרעינים  בשיבולת  אך  גבוהה  טה 
יבשה,לא  שהחיטה  אות  ריקים.  היו 
ולפנינו  זכתה למנות המים הרצויות 

שנת בצורת.
השבוע  בסוף  בכך  די  לא  ואם 

חהשלישי של החודש מכת ברד וגש

חקלאים  שטחים  הציפו  עזים  מים 
יותר  והסבו נזקים בהיקף כספי של 
לפירות הקיץ  מיליון שקלים   20 מ- 

ולגידולי הפלחה.
בצפון-הכ מוזרה.  מדינה  חישראל 

בשני  המפלס  את  שהעלתה  נרת 
- האד וחצי -חגגה. בדרום  חמטרים 

מה החקלאית בוכיה.
תניב  ד"ר  מגלה  החודש  בריאיון 
הרשות  למנהל  בכירה  סגנית  רופא 
לתכנון במשרד החקלאות כי העבודה 

חהעברית שבה אט-אט לשיטחי הגי
דול. 500 ישראלים הועסקו בעבודת 
המדינה  כאשר   2012 בשנת  כפיים 
בכל  לחודש  שקלים  באלף  תומכת 
עובדים  שיקלוט  ישראלי  מעסיק 

כחול-לבן. שנחזיק אצבעות?
הממשלה אישרה את מינויו של רמי 
כהן למנכ"ל משרד החקלאות, מינוי  

שפורסם בלעדית בגיליון הקודם של 
יבול שיא ערב חג הפסח. רמי כהן, בן 
63 אל"מ )מיל.( יחל בתפקידו ב-19 
שפורש  ישי  יוסי  את  ויחליף  במאי 

משירות המדינה.
 81 הקודם  בגליון  הבהרות:  שתי 

חבמאמר על יישום פטריית המיקורי
עובדה: המחקר ממומן  נשמטה  זה 

חמקרן המדען הראשי במשרד החק
חודש פברואר השנה  ובירחון  לאות. 
גורן  רפי  פרופסור  עם  בראיון   )80(
ד"ר  של  שמו  נשמט  קיי  פרס  חתן 
במכון  בכיר  חוקר  הוברמן  משה 
בפקולטה  וגנטיקה  הצמח  למדעי 

לחקלאות ברחובות.
קריאה מהנה ומועילה

שמעון וילנאי
עורך "יבול שיא"
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תוכן עניינים

בית המשפט הפקיע קרקע חקלאית ממושב פורת
על שימוש חורג

מאפייני התייקרויות בשנת 2012

510 ישראלים הועסקו בחקלאות בשנת 2012

הדברת עשבייה בפרדס

“לא יכול להיות שכשהמדינה מכריזה על אסון טבע, 
לא יפנו אלינו. אם המצב יימשך כך, פנינו למלחמה, 

היא תהיה קשה ואנו ננצח בה”

רישיונות מים לשנת 2013

היכן הם היום?

עמי אריאל - איש אדמה

חקלאות לנשמה

הדימוי החזותי של ההדרים

40
44

8

18

38

22

30

12

28

34

46

50
52

56

60
64
66

68
70

זלמן מינקוב נטע שקד וגפן בפרדס 
הראשון ב- 1904

הכבשים האיכותיות שנגנבו הושבו לבעליהן

מחלות וירואידים בגידול עגבניות ודרכי 
ההתמודדות עמן  

הנהלת ענף ירקות: פלטפורמת מחקר מרכזית 
להתמודדות בפערי ידע בענף הירקות

כוהנים בסדינים

שזיף שיני כריש ושזיף אבטיח

60 שנה לבית הספר החקלאי - כפר הנוער 
“כפר גלים” 

כנגד ארבעה בנים – התשובה האורגנית

ידיעות

מד מגןמד מגן
התקן מיגון למערכות מים

הפתרון החדשני והיעיל למניעת גניבות במערכות המים.
”מד מגן“ - ערכה מיגונית של חבקי אבטחה המותקנת על

מערכת המים, בצורה פשוטה וקלה. הערכה מקשה מאוד את
פירוקם וגניבתם של מערכות הברמד ומד המים.

סוף לגנבות

Mail - reutap@gmail.com

טלפון להזמנות : 08-8583462  פקס: 08-8584906
נחום: 050-3120245  יוחי: 052-8385704

מושב תלמי יחיאל 41
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כתב "יבול שיא"

חאתר האינטרנט של משרד החקל
חאות פירסם החודש פסק דין תקדי

מי חשוב נגד מושב פורת בשרון על 
בקרקע  חורג  ושימוש  חוק  הפרת 
המושב  מחברי  אחד  של  חקלאית 
שהתקבל  דין  פסק  זה  חג’ג’.  עוזי 

חוק ההת פי  חבוועדת ההכרעה על 
נאמר  השאר  בין  החקלאית.  יישבות 
ההצעות  לכל  סירב  פורת  מושב  כי 
שהוגשו על ידי משרד החקלאות לכל 
פשרה  להסכם  להגיע  ההליך  אורך 
וביקש לנהל את ענינו עד תום וקבע 
יכולה  “אינה  החקלאית  האגודה  כי 
בהסתתרות  מאחריותה  להתחמק 
מאחורי חברי אגודה שסרחו. הועדה 

חשללה מכל וכל את הטענה כי האגו
דה אינה בגדר מחזיק בקרקע אלא 
רק החקלאי בלבד. הועדה קבעה כי 
במקרה דנן הגם שמי שסרח באופן 

חישיר הוא חבר האגודה לאור התנה
חלות האגודה ניתן להפקיע את הקר

קע מן האגודה עצמה.
מפ הועדה  כי  נקבע  הדין  חבפסק 

פורת  ממושב  הקרקע  את  קיעה 
אך מאפשרת להמיר את ההפקעה 
בכופר של 95 אלף שקלים שישולם 
בתוך 60 יום ממתן פסק הדין. כמו כן 
נפסקו למושב פורת הוצאות משפט 
טירחת  שכר  וכן  שקלים   7500 של 

בית המשפט הפקיע 
קרקע חקלאית ממושב 

פורת על שימוש חורג

בפסק דין תקדימי הוטל כופר של 95 אלף שקלים על האגודה החקלאית 
ובית המשפט הורה על השבת הקרקע למינהל מקרקעי ישראל.ביקורת נגד 

יושב ראש האגודה חיים חדד מבכירי התאחדות חקלאי ישראל

עורך דין של 20 אלף שקלים.
שמו כפי  האירועים  פירטי  חלהלן 

על  המשתרע  הדין  בפסק  באים 
באתר  במלואו  ופורסם  עמודים   13

משרד החקלאות:
ח"ועדת ערעורים לפי חוק ההתייש

בות החקלאית בבית משפט השלום 
בתל-אביב. בראש ההרכב השופטת 
צביקה  בהרכב  וחברים  רביד  עינת 
דותן בשם  ומר שי  ורפי עשת  גרבר 

הם  הנתבעים  המוסמכת.  הרשות 
המושב  וחבר  פורת  מושב  אגודת 
אשרף  הם  המתקשרים  חג’ג’.  עוזי 

תהא ומחמוד תהא מקלנסוואה
המוסמכת  הרשות  שהוא  התובע 
מכוח  הגיש  החקלאות  שר  ידי  על 
סמכותו על פי סעיפים 2 ו-6 לחוק 

חההתיישבות החקלאית )סייגים לשי
 - במקור  כך   - ומים  בקרקע  מוש 

קרקע חקלאית מעובדת.    צילום: אדי ישראל
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האגו כנגד  תביעה  כתב  שיא(  חיבול 
דה השיתופית להתיישבות חקלאית 
רשות  כבת  ומחזיקה  השרון  באיזור 
ישראל  מקרקעי  מינהל  של  קרקע 
שהן  ו-14   13 חלקות   7867 בגוש 

שיטחי עיבוד הקרקע.
חג’ג’  שעוזי  נטען  התביעה  בכתב 
היקנה לאשרף תהא ולמחמוד תהא 
שימוש  זכות  האגודה  חברי  שאינם 
את  להם  שהחכיר  בכך  בקרקע 
בפועל  לעבד  להם  ואיפשר  השטח 
באמצעות  או  בעצמם  החלקה  את 
כי  האגודה  נגד  נטען  וכך  אחרים 

חידעה על כך אך לא עשתה דבר למ
נוע פעולה זו.

עוזי חג’ג’ לא הגיש כתב הגנה ולא 
התייצב לדיונים.האגודה הגישה כתב 
והאגודה  התובע  מכן  ולאחר  הגנה 

תצהי מטעמם.הוגשו  ראיות  חהגישו 
חרים של צחי שבח פקח הסיירת הי

לינג  ליעד  ושל  השרון  באיזור  רוקה 
חוקר במרחב מרכז בסיירת הירוקה.
האגודה הגישה תצהיר על ידי יושב 

אר חיים חדד)מזכיר  האגודה  חראש 
תחום  ואחראי  הפרחים  מגדלי  גון 
העובדים הזרים בהתאחדות חקלאי 

לחק התייצב  שלא  י.ש.(   - חישראל 
ירה על עדותו למרות שנקבע מועד 
אותו  לשמוע  מנת  על  מיוחד  נוסף 
ולכן תצהירו של חדד הוצא מן התיק.
יום אין בפנינו כל  כך שבסיכומו של 

עדות של הנתבעים.
הדין  בפסק  כך   - טענה  האגודה 
של  המחזיק  אינה  כי   - המנומק 
והמחזיק  התביעה  מושא  הקרקע 

הוא אביו של עוזי מר אברהם חג’ג’.
עוד טענה האגודה כי בשטח שלה 
מאות  וכן  חקלאיים  דונאמים  אלפי 
עובדים בחקלאות ואין לה אפשרות 
זאת  לאכוף  סמכות  או  אמצעים  או 
באופן ראוי. לטענתה אכיפה זו היא 
תפקידה.עוד  ולא  התובע  תפקיד 

חנטען כי אם היה שימוש חורג בקר
לחוק   10 סעיף  לפי  לפעול  יש  קע 
את  להחזיר  יש  לטענתה  פיו  שעל 
קרי  אותה  שהחזיק  לאדם  הקרקע 

האגודה שהתו טענה  עוד  חלאגודה. 
בע לא הוכיח את ההפרה, אין לתת 
עדות  ובנוסף  התובע  בעדי  אמון 
י.ש.(  - ומחמוד  המתקשרים)אשרף 

חיזקה את גירסת הנתבעים.
חבתצהיר הפקח צחי נכתב כי מבדי
חקות שעשה מצא שעוזי היקנה למת

קשרים זכות שימוש בקרקע ובמים.
 2007 ביוני   10 ביום  פי התצהיר  על 

שוחח הפקח עם חיים חדד שאישר 
את  השכירה  עוזי  של  משפחתו  כי 

מקלנסוו תהא  למשפחת  חהקרקע 
חאה וכי האגודה ניסתה לטפל בהפ

רה ללא הצלחה.
ראיתי  פי המידע  ”על  צחי:  הפקח 

חכי בשתי החלקות מגדלים תות ומכי
נים שטח לגידול. חדד אמר לי שניסו 
כרגע  אך  לטפל בהפסקת העבירה 

ללא הצלחה”.
נשלחה   2007 ביוני   18 ביום 

חלנתבעים התראה והפקח ערך בדי
כי על אף  וגילה  קה חוזרת בקרקע 

והשי חדלו מההפרה  לא  חההתראה 
מוש החורג. גם ב-13 באפריל 2009 

צחי ראה שאשרף עובד בקרקע.
חבתצהירו של החוקר ליעד הוא מו

סיף כי ביום 31 באוקטובר 2007 מסר 
בפניו עוזי חג’ג’ עדות ולפיה זיקתם 
היחידה של המתקשרים לקרקע היא 
בהבאת שתי פועלות שמעבדות את 
נוסף  משפחה  ובן  הוא  וכי  הקרקע 
בשם אפרים חג’ג’ הם שמעבדים את 
הקרקע בפועל.עוזי התחייב להעביר 
בעמדתו  שיתמכו  חשבוניות  העתק 

אולם לא צירף אותן.
בדיון בבית המשפט הוצגה קלטת 
בין  פגישה  בסרט  גם  המתעדת 
שנפגשו  בעת  אשרף  ובין  הפקח 
בקלנסוואה   2010 במארס  ב-28 
בבית  לדיון  הזמנה  לו  למסור  כדי 

חהמשפט. בקלטת אשרף טוען שה
שטח של בן דוד שלו ובהמשך נשאל 
למה השכיר לו עוזי את השטח והוא 
השיב: ”עוזי לא חושב שזה יותר זול.
פה יותר שקט. לא מינהל. זו אדמה 

פרטית”.
סעיף 2 לחוק קובע כי המחזיק או 

חזכאי להחזיק קרקע חקלאית ממינ
הל מקרקעי ישראל לא ינהג בקרקע 
שימוש חורג אלא על פי היתר בכתב 

משר החקלאות או מאת מי שהשר 
הסמיכו לכך ברשומות.

את  ראה  חוק.הפקח  הפרת  היתה 
הפועלים  עם  בשטח  הרבה  אשרף 

ויושב ראש האגודה אישר שה חשלו 
עבירה שם מתקיימת.

חדד לא התייצב להעיד וחל כלל כי 
ולהביע  מלהתייצב  שנמנע  דין  בעל 
הצד  את  מחזק  הדבר  גירסתו  את 

מלה נמנע  חג’ג’  עוזי  גם  חשכנגד. 
על  נגדית  לחקירה  ולעמוד  תייצב 
גירסתו. חיים חדד לא טרח להתייצב 
זו  ו”התנהלות  תצהירו  על  לחקירה 
אינה ראויה והועדה תביא התנהלות 

זו בחשבון בפסיקת הוצאות”.
ובסיום פסק הדין נאמר: ”הופתענו 
שהאגודה אינה מבקשת להטיל עליה 
בוחרת  והיא  הפקעה  במקום  כופר 
נגד  כולו  המכוון  ברור  בלתי  בניסוח 
משלה  עמדה  הבעת  וללא  התובע 
ולו גם חלופית. אין מנוס מהפקעת 
הקרקע והחזרתה למינהל מקרקעי 

ישראל”.
יוכ והנתבעים  ראשונה  הפרה  ח“זו 

וישלמו  הקרקע  הפקעת  למנוע  לו 
שקלים  אלף   95 של  כופר  לתובע 
60 יום ממתן פסק הדין. ההחח  בתוך

ביום  הצדדים  בהיעדר  ניתנה  לטה 
18 בפברואר 2013.

חדד: פסק דין הזוי
חיים  אומר  הדין  לפסק  בתגובה 
החקלאית  האגודה  ראש  יושב  חדד 
במושב פורת כי “פסק הדין הזוי.אין 
קשר בין עיסקה של חקלאי בודד ובין 
האגודה החקלאית. לא השכרנו את 

חהקרקע לערבים.לא נוותר על הקר
קע שמבקשים להפקיע מאתנו. 

נראה לך שמינהל מקרקעי ישראל 
יבואו ויקחו מאתנו את השטח.מדובר 
דונאם של קרקע חקלאית  בעשרה 
מכינים  אנחנו  נוותר.  לא  מעובדת. 
המשפט  לבית  נגיש  שאותו  ערעור 
המחוזי. דרך אגב, איש לא הודיע לנו 
על פסק הדין שניתן בבית המשפט.

סיפר  למשפט  קשור  שאינו  גורם 
פורת  במושב  יש  ההחלטה.  על  לנו 
ואנחנו שומרים  91 נחלות חקלאיות 
מפני  גם  שלנו  השטחים  על  היטב 

גניבות שמתגברות מעת לעת”.
חלשאלה מדוע לא בא לבית המש

חדד:   השיב  תצהירו  על  להגן  פט 
יושב  הייתי  עוד לא  ”באותה תקופה 

ראש האגודה החקלאית”.

חיים חדד



צמרות 2, הרצליה מיקוד 4642402
טל. 09-9582846

פקס. 077-4701903
נייד. 057-8328636, 054-4348912, 052-8328636

oferby@ofermetal.com .מייל

• ברזל מקצועי 	 	 	 	

• פרופילים, צינורות, מוטות 	 	 	 	 	

• פחים 	 	 	 	 	 	

• פח איסכורית 	 	 	 	 	 	 	

• איסכורית מבודדת 	 	 	 	 	 	 	

• גדרות 	 	 	 	 	 	 	

• בניית תוכניות עבודה ומכרזים 	 	 	 	 	 	 	

• חממות 	 	 	 	 	 	

• מנהרות עבירות 	 	 	 	 	

• בתי רשת 	 	 	 	
של פרופיליין



אפריל 2013 12

רפי שטרנליכט

מדדי מחירים ופערי תיווך
בהתייקרות  התאפיינה   2012 שנת 
תוצרת  של   )0.7%+( יחסית  מתונה 

חחקלאית טרייה )*( בהשוואה להתיי
קרות המדד הכללי )+1.7%(. לעומת 
זאת, הייתה התייקרות גבוהה יותר ) 
בחקח התשומות  מדד  של   )+  5.0%
לאות )ללא שכר עבודה(. על בסיס 
תנאי  מדד  נאמד  אלה  ממצאים 
בשנת  החקלאי  הייצור  של  הסחר 
בשיעור  בהרעה  שהסתכם   ,2012

 .4.10%-
מפר בטרם  חושבו  אלה  חנתונים 
לסטטיס המרכזית  הלשכה  חסמת 

ענף  של  הסופי  החשבון  את  טיקה 
הסחר  תנאי  נגזרים  שם  החקלאות. 

מנתוני חשבון הענף.
להלן בלוח1 ,פירוט המדדים:

2012 נרשמה גם ירידה יחח  בשנת
סית בפערי התווך של ירקות ופירות 
טריים, בהשוואה לשנה קודמת, סך 
לעומת   2012 בשנת   46.3% הכול 
זאת  בשנה   ,2011 בשנת   51.2%

מאפייני התייקרויות
בשנת 2012

ירקות טריים: 52.8% לעומת 64.1% 
פירות   ,2012 בשנת  בהתאמה. 
ל-43.3%  בהשוואה   ,40.7% טריים: 

בשנה קודמת.
חקלאית  תוצרת  מדד   : הערה   )*(

חטרייה מתבסס על נתוני מדד המחי
רים לצרכן, אך אינו בר השוואה עם 
ופירות  ירקות  וסעיף  המזון  סעיף 
קבוצה  כולל  שהוא  משום  שבמדד, 

חלקית בלבד מהפריטים הכלולים. 
הנתונים של מדד זה הוכנו על ידי 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

עבור משרד החקלאות.

2. מדדי מחירים לצרכן בגין 
תוצרת חקלאית טרייה)*( 

של  יחסית  המתונה  ההתייקרות 
הטרייה  החקלאית  התוצרת  מדד 
משיח בעיקר  הושפעה   2012  בשנת
טריים”,  ופירות  “ירקות  בסעיף  נוי 
שהסתכם ב-0.03%, בזה עלה סעיף 
והפירות  ב-7.93%  הטריים  הירקות 

הטריים הוזלו בשיעור 10.18%.
להלן בלוח 2  מובא פירוט השינויים 
תוצרת  עיקריים של מדד  בסעיפים 

חקלאית טרייה.
בהתייקרות  אופיינה   2012 שנת 
מרבית הירקות הטריים: גזר - 3.3%, 
בצל ירוק - 5.1%, קישואים - 6.3%, 
חסה - 7.3%, כרובית - 10.9%, פלפל 
 ,18.3%  - מלפפון   ,12.6%  - ירוק 
 ,20.1%  - עגבנייה   ,19.9%  - כרוב 
ירדו  זאת,  לעומת   .20.6%  - חציל 

מחירי תפו”א ב-2.0%,. 
הסתמנה  הטריים  הפירות  במחירי 
2012 מגמה הפוכה, שאופייח  בשנת

נה בהוזלת מרבית הפירות הטריים: 
שזיף - -23.5%, אפרסק - -18.4%
 ,13.4%-  - תזים   ,16.9%-  - לימון   ,
 ,8.6%-  - אגסים   ,11.0%-  - ענבים 
6.6%-  - -8.5%, תפוחים   - אבוקדו 
, אשכולית - -2.9%, מלון - -1.6%, 
הייתה  זאת,  לעומת   .0.2%-  - בננה 
בשיעור  אבטיחים  של  התייקרות 

 .19.0%
לתוצרת  המתייחסים  הסעיפים 
ומוצריו”  “חלב  בסעיף  חיים:  בעלי 
2012 בשיעור  נרשמה הוזלה בשנת 
התייקח הייתה  זה,  בכלל   .0.12%-
רות בשיעור 1.5% בחלב והוזלה של 

כ-6.3% בגבינות רכות.
ודגים”  עופות  בשר  “תוצרת  סעיף 
 1.3% בשיעור   2012 בשנת  עלה 

ח)בשנה זו, סעיף “עופות” עלה בשי
עור 0.5%(. מחירי הדגים הטריים עלו 
ב-0.7% לאחר התייקרות של 10.0% 

נרש הדבש  במחירי  קודמת.  חבשנה 
לאחר   1.0% בשיעור  התייקרות  מה 
קודח בשנה   7.0% כ של  -התייקרות 
מת, הביצים התייקרו בשיעור 2.8% 
של  יותר  חדה  להתייקרות  בהמשך 

8.8% בשנה קודמת.
במהלך  השינויים  את  לציין  ראוי 
פער  של  הרב-שנתית  ההתפתחות 

לוח 1 ריכוז מדדים - ממוצע שנתי )אחוזים(, כל שנה לעומת קודמתה

1 

   2012מאפייני התייקרויות בשנת 

  ופערי תיווך מדדי מחירים

  לשעבר כלכלן בחטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, רפי שטרנליכט

  

בהשוואה (*) של תוצרת חקלאית טרייה +) 0.7%( יחסיתבהתייקרות מתונה   התאפיינה2012שנת 

של מדד  +) 5.0%(  תר הייתה התייקרות גבוהה יו, לעומת זאת.+)1.7% (המדד הכללי להתייקרות

צור ישל הי  תנאי הסחרנאמד מדדממצאים אלה על בסיס . )ללא שכר עבודה (התשומות בחקלאות

   .-4.10%בשיעור הרעה ב םשהסתכ, 2012 בשנת החקלאי

הסופי של ענף  תונים אלה חושבו בטרם מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את החשבוןנ

  .הענף תוני חשבוןנגזרים תנאי הסחר מנ  שם.החקלאות

   

   ריכוז מדדים 1לוח 

  כל שנה לעומת קודמתה ,)אחוזים( ממוצע שנתי

  

2012 2011 הסעיף
ס"ה       3.5      1.7

בזה:                תוצרת טרייה      1.30     0.73
ירקות ופירות טריים      (0.8)     0.03 מדד מחירים לצרכן
ירקות טריים      (5.1)      7.9

פירות טריים       5.8    (10.2)
מזון ס"ה (ללא ירקות ופירות)       4.0     0.74
ס"ה       8.4      4.9
ענפי הצומח       6.4      5.4
ענפי בעלי חים      10.8      4.4 מדד מחירי תשומות בחקלאות

ס"ה ללא שכר עבודה      9.76     5.04
אומדן תנאי הסחר     (7.70)    (4.10)

2012 2011
46.3% 51.2% ס"ה
52.8% 64.1% ירקות טריים פער תיווך קמעונאי
40.7% 43.3% פירות טריים ירקות ופירות טריים

ממוצע שנתי  (אחוזים)

  

  

ך ס,  בהשוואה לשנה קודמת,נרשמה גם ירידה יחסית בפערי התווך של ירקות ופירות טריים 2012בשנת 

 64.1%לעומת  52.8% :ירקות טריים אתזשנה ב, 2011 בשנת 51.2% לעומת 2012 בשנת 46.3%הכול 

  .שנה קודמת ב43.3%-ל בהשוואה ,40.7% :פירות טריים ,2012בשנת . בהתאמה
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חמדדי המחירים של גבינה רכה, לעו
 2003-1995 השנים  בין  החלב:  מת 
ומשנת  צמודה  התייקרות  הייתה 
 1.20 לשיא  התרחב  הפער   2008
בחודש מארס 2011, בחודש דצמבר 
2012 ירד היחס ל-1.033. כפי שנתן 

לראות בתרשים 1 שלהלן:
התוצ של  המצטברת  חההתייקרות 
חרת החקלאית הטרייה בתקופת החו

דשים ינואר 2006 עד דצמבר 2012 
הסתכמה   )12/2005  =  100 )בסיס 
34.0%, בהשוואה להתייקרות מקח -ב
בילה של 18.8% במדד הכללי, גידול 
בסעיף  ההתייקרות   .1.81 פי  של 
ופירות( הסתכמה  ירקות  )ללא  מזון 
עד   2006 ינואר  בתקופה  ב-31.8%. 
פירות  סעיף  התייקר   2012 דצמבר 

34.3%, בזאת התייח -וירקות טריים ב
קרו הפירות הטריים בשיעור 24.4%, 
של  יותר  גבוהה  התייקרות  לעומת 

הירקות הטריים בשיעור 40.5%.

3. מדדי מחירים של תשומות 
בחקלאות בשנים 2011 

ו-2012.  
סך מדד התשומות בחקלאות עלה 
2012 ב-4.9%, לעוח  בממוצע בשנת
אשתח מקבילה  בתקופה   8.4%  מת
קד. )מדד התשומות סך הכול, ללא 
שכר עבודה, עלה ב-5.04%, לעומת 
אלה  בשנים   9.76% בשיעור  עלייה 

בהתאמה.
בשכר עבודה, שמשקלו הוא הגדול 

נרשמה  לחקלאות,  התשומות  בסל 
בשנת   4.42% בשיעור  התייקרות 
2012, לעומת כ-3.38% בשנת 2011. 
משקל תרומת סעיף זה להתייקרות 

חסך מדד התשומות לחקלאות הסת
הנמוך  ב-25.67%,   2012 בשנת  כם 
במדד  זה  סעיף  למשקל  בהשוואה 

התשומות – סך הכול 25.79%. 
 סעיף המספוא, שהוא שני בגודלו 
במדד זה, התייקר ב-5.0% בהשוואה 
להתייקרות של 14.7% בשנת 2011 
ומשקל תרומת סעיף זה להתייקרות 
ס”ה   - לחקלאות  התשומות  מדד 
ב-2012 הסתכם ב-21.49%, הגבוה 
במדד  זה  סעיף  ממשקל  במקצת 
במילים   .21.47% ס”ה   - התשומות 
כ-1.08%  תרם  זה  סעיף  אחרות, 
התשוח מדד  התייקרות   4.9%  מתוך

מות, שהם כ-21.9%.
בסעיף המים נרשמה בשנת 2012 
התייקרות  ינואר-דצמבר(  )ממוצע 
של 9.7% בהשוואה להתייקרות של 

13.9% בתקופה מקבילה אשתקד.
חמדד התשומות בענפי הצומח הת

לעומת  ב-5.4%   2012 בשנת  ייקר 
מקח בתקופה   6.4% של  התייקרות 

בשנת  ההתייקרות  אשתקד.  בילה 
בעיח הושפעה  זה  מצרף  של   2012
קר מהתייקרות בסעיפים מים, דלק 
ושמנים, חומרי אריזה ואחרים. סעיף 
ענפי  מדד  להתייקרות  תרם  המים 
שהם   ,5.36% מתוך   0.87% הצומח 

כ-16.3%. 
חיים  בעלי  בענפי  התשומות  מדד 
2012 )ינואר –דצמבר ( בשיח -עלה ב

2: שינויים במרכיבי מדד המחירים לצרכן בגין תוצרת חקלאית טרייה - סעיפים עיקריים חודשים ינוו  לוח
אר-דצמבר 2012 לעומת קודמיהם וממוצעים לעומת תקופה קודמת

 מקור: למ”ס 

2 

  

  

----- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- -------  

השוואה עם   אך אינו בר,מדד תוצרת חקלאית טרייה מתבסס על נתוני מדד המחירים לצרכן: הערה (*) 

  . הוא כולל קבוצה חלקית בלבד מהפריטים הכלוליםשום שמ, קות ופירות שבמדדסעיף המזון וסעיף יר

  .עבור משרד החקלאותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל ידי עהוכנו  הנתונים של מדד זה

  

  

  

   (*)תוצרת חקלאית טרייה בגין מחירים לצרכן מדדי .2

 בעיקר ההושפע 2012בשנת  מדד התוצרת החקלאית הטרייה של ההתייקרות המתונה יחסית

-ב הירקות הטרייםסעיף  עלה בזה ,0.03%-שהסתכם ב ,"ירקות ופירות טריים"סעיף ב משינוי

  .10.18% עוריבש הוזלווהפירות הטריים  7.93%

  

   סעיפים עיקריים- טרייה מדד המחירים לצרכן בגין תוצרת חקלאית במרכיבישינויים  2 לוח

  וממוצעים לעומת תקופה קודמת יהםלעומת קודמ 2012 דצמבר-ינואר יםדשוח

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארמשקל חדש 

20112012 מ-I/2011שם הפריט
1000.0- - 0.4 0.9 - (0.3)  0.1   1.0   -   (0.2)  (0.5)  0.2   3.45  1.71   

68.09(0.3)1.7 0.3 0.2 0.8 (3.3)  0.3   5.0   2.7   (0.8)  (3.3)  (0.8)  1.25  0.73   

(10.7)  (4.7)   5.0  11.6   1.7  (8.2) 4.3 0.8(0.4) 4.2(3.4)22.77ירקות ופירות טרייםא.  (3.2)  (0.76)  0.03   

(12.8)  (6.0)  12.9  15.8   3.7  (6.9) 0.7 0.5(0.1) 0.9(6.2)13.44        ירקות טריים  (3.9)  (5.11)  7.93   

(10.7) 9.6 1.2(0.8) 9.3 9.331.5        פירות טריים  (0.8)  5.4   (7.6)  (2.1)  (6.9)  (1.8)  5.79  (10.18)  

   2.74  6.94   2.3  (0.3)   3.5  (2.3)   0.6   2.2  (1.6)(0.8)(2.9) 1.7 0.7 4.550.2מוצרים צימחיים ואחריםב.

   1.33  0.65  (0.5)  (0.5)   1.5   3.0   4.2  (1.2)  (1.5)(1.4) 0.1 1.3 1.1 21.861.0תוצרת טריה של בשר עופות ודגים ג.

  (0.12)  1.87   0.7   1.2   0.2   0.9  (0.3)   0.1   0.7(0.7) 0.4(0.1)(0.2) 15.811.7חלב ומוצרי חלב*ד.

   2.81  8.85   1.4   3.6   0.2   0.7   -   -   - 0.1(0.5)(0.3) 0.1 2.710.4ביציםה.

   1.04  7.02   1.0   0.1   0.2  (0.6)   0.1  (0.1)   0.7 0.4(0.7)(0.3)(0.2) 0.390.4דבשו.

   0.74  4.00   0.6   0.8   1.0   0.9   0.9  (0.6)   -(0.4) - 0.1 0.2 136.420.5מזון ללא ירקות ופירותז.

ממוצע2012
שנת

מדד כללי
מדד תוצרת חקלאית טרייה

  )100=2010הבסיס ממוצע (

  

    ס"למ: מקור

  

3 

 יםקישוא ,5.1% - בצל ירוק ,3.3% - גזר: הטריים אופיינה בהתייקרות מרבית הירקות 2012 שנת

 ,19.9% - כרוב ,18.3% -   מלפפון,12.6% - פלפל ירוק ,10.9% - כרובית ,7.3% - חסה ,6.3% -

  .1 ראה תרשים ,2.0%- בא"תפו ירדו מחירי ,לעומת זאת .20.6% - ילחצ ,20.1% -  היעגבני

 מרבית הפירות  שאופיינה בהוזלת,מגמה הפוכה 2012 הפירות הטריים הסתמנה בשנת במחירי

 ,- 11.0% - ענבים ,-13.4% -  תזים ,- 16.9% - לימון, -18.4% - אפרסק ,-23.5% -  שזיף: הטריים

 - בננה ,-1.6% - מלון ,-2.9% - אשכולית ,- 6.6% - תפוחים ,-8.5% - אבוקדו ,-8.6% - אגסים

  .2ראה תרשים . 19.0%בשיעור  יםאבטיחשל  התייקרות  הייתה, לעומת זאת.-0.2%

 2012הוזלה בשנת  נרשמה "חלב ומוצריו" סעיףב: לתוצרת בעלי חיים םהסעיפים המתייחסי

בגבינות  6.3%-של כ והוזלה חלב ב1.5%בשיעור   התייקרותה היית, בכלל זה.-0.12%בשיעור 

  .רכות

עלה " עופות"סעיף , שנה זוב( 1.3% ר בשיעו2012בשנת  עלה "בשר עופות ודגים תוצרת"סעיף 

 . בשנה קודמת10.0%של  התייקרות לאחר 0.7%-  עלו במחירי הדגים הטריים ).0.5%שיעור ב

 ,בשנה קודמת 7.0%-כ של לאחר התייקרות 1.0%בשיעור נרשמה התייקרות  במחירי הדבש

  .שנה קודמתב 8.8%חדה יותר של  בהמשך להתייקרות 2.8%שיעור התייקרו ב הביצים

 ,גבינה רכה מדדי המחירים של פערשנתית של - רבההתפתחות השינויים במהלך האת  ראוי לציין

  הפער התרחב לשיא2008 התייקרות צמודה ומשנת ה היית2003-1995 בין השנים: לעומת החלב

   .1.033-ל היחס  ירד2012 בחודש דצמבר, 2011 ארסודש מ בח1.20

  

   12/2012 - 1/1995חלב  לעומת גבינות רכות של יחס מדדי מחירים .3 תרשים

100=1-1995  

 80

 90

 100

 110

 120

105.2 

120.0 

103.3

 ד
 ד
מ

  

תרשים 1: יחס מדדי מחירים של גבינות רכות לעומת חלב 1/1995 - 
1-1995=100 12/2012
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עור של כ-4.4%, לעומת עלייה של 
10.8% + בתקופה מקבילה אשתקד. 

להתפ שתרמו  העיקריים  חהגורמים 
הושח  2012 בשנת זה  במדד   תחות 

פעו בעיקר מההתייקרות של סעיף 
יחסית  מתונה  )שהייתה  המספוא 
ושמשקל  קודמת(  לשנה  בהשוואה 
תשומות  מדד  להתייקרות  תרומתו 
 2012 בשנת  הסתכם  חיים  בעלי 
משקל   49.8% לעומת  ב-50.07% 

אחרות,  במילים  זה.  במדד  הסעיף 
סעיף המספוא תרם כ-2.49% מתוך 
התייקרות  כ-57.1%  שהם   ,4.37%

של מדד התשומות ענפי בע”ח. 

4 תנאי סחר של ענף 
החקלאות - אומדן 

)בממוח  2012 בשנת הסחר   תנאי 
 4.1% בשיעור  בהרעה  נאמדו  צע( 

בתקופה   7.8% של  הרעה  לעומת 
חמקבילה אשתקד. תנאי הסחר מת

קבלים מהיחס בין שינוי במדד מחירי 
התפוקה )הנגזרים כאן משינוי מדד 
מחירי תוצרת חקלאית טרייה( חלקי 
השינוי בסעיף מדד מחירי התשומה.

)ללא שכר עבודה(

 4 א’ תנאי הסחר בייצוא 
החקלאי – אומדן

2012 )ינואר-דצמבר בממוח  בשנת
 3.5% בשיעור  הרעה  נרשמה  צע( 
לעומת הרעה של כ-6.7% בתקופה 

בי הסחר  )תנאי  אשתקד  חמקבילה 
 0  .75 = שינוי בשע”ח משוקלל  צוא 
יורו ו-25. 0 דולר, מחולק בשינוי מדד 

מחירי תשומת ענפי הצומח(.

5. פער התיווך הקמעונאי 
בשנת 2012

ירקות  של  קמעונאי  תיווך  פער 
ופירות טריים היה נמוך בשנת 2012 
)46.3%( לעומת 2011 )51.2%(. בזה 
הפער של הירקות טריים היה נמוך 
לעומת   )%52.8(  2012 בשנת  יותר 
2011 )64.1%(. בפירות טריים היחס 
כפי  בהתאמה.  אלה  בשנים  דומה 

שמובא להלן בלוח 3 שלהלן:
 )1(פער התווך הקמעונאי מתקבל 
מחיר  חלקי  צרכן  מחיר  בין  מהיחס 
במשקח משוקללים   1 פחות  סיטוני 

לות מדד המחירים לצרכן
הבח הפערים  בלטו   2012 בשנת   
 ,73.7% אבטיחים   ,79.8% גזר  אים: 
71.9%, תפוזים 67.5%, קישוח  בננות

אים 65.9% ועגבניות 61.8%.

5 

  

 4   אומדן - ענף החקלאות של תנאי סחר

בתקופה  7.8% של הרעה לעומת 4.1% בשיעור נאמדו בהרעה )ממוצעב( 2012 בשנתתנאי הסחר 

 הנגזרים כאן משינוי( תקבלים מהיחס בין שינוי במחירי התפוקהתנאי הסחר מ. מקבילה אשתקד

  .במדד מחירי התשומה השינוי חלקי )חקלאית טרייה תוצרת מדד מחירי

   אומדן– החקלאי צואיתנאי הסחר בי ' א4 

 6.7%-של כ לעומת הרעה 3.5%בשיעור הרעה  נרשמה )דצמבר בממוצע-ינואר( 2012 בשנת

, דולר 0. 25-ו יורו 0. 75משוקלל  ח"שינוי בשע=   הסחר ביצואתנאי( בתקופה מקבילה אשתקד

  .)תשומת ענפי הצומח מחולק בשינוי מדד מחירי

   

. 5   2012בשנת  פער התיווך הקמעונאי

. )51.2%( 2011לעומת  )46.3%( 2012פער תיווך קמעונאי של ירקות ופירות טריים היה נמוך בשנת 

בפירות . )64.1% (2011 לעומת )52.8(% 2012בשנת  יותר היה נמוך ירקות טרייםבזה הפער של ה

  :א5לוח ב ןכפי שמובא להל . בשנים אלה בהתאמההיחס דומה טריים

  2012-  ו2011 יםשנ ממוצע  של ירקות ופירות טריים)1( פער התווך הקמעונאי ' א5 לוח

2012 2011
52.8% 64.1%  ירקות טריים

53.0%59.2% תפוחי אדמה
86.6%61.8% עגבניות

47.0% 50.1% מלפפונים
39.2% 36.9% בצל יבש
53.0% 79.1% פלפל ירוק
65.9% 84.1% קשואים
79.8% 93.6% גזר

40.7% 43.3%  פירות טריים
40.5% 43.3% פירות העונה
45.9% 43.7% תפוחי עץ
71.9% 61.1% בננות
22.7% 31.3% ענבים
73.7% 103.3% אבטיחים
55.6% 70.4% מלונים
61.4% 48.1% אפרסקים

47.3% 32.4% שזיפים

40.0% 36.1% אגסים
42.4% 45.1% פירות שונים
67.5% 51.0% תפוזים
45.0% 47.7% פרי הדר אחר
43.8% 50.1% אבוקדו

46.3% 51.2% ס"ה  ירקות ופירות טריים
  

לוח 3:  פער התווך הקמעונאי )1( של ירקות ופירות טריים ממוצע 
שנים 2011 ו-2012

מקור הנתונים: מחירים לצרכן – למ”ס. מחירים סיטוניים - משרד החקלאות, היחידה לשיווק 
תוצרת חקלאית 

תרשים 2:  פער התיווך בסעיפים עיקריים, בחודשים ינואר -2010 דצמבר 2012 בחוזים
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   היחידה לשיווק תוצרת חקלאית, משרד החקלאות -מחירים סיטוניים  .ס"למ –מחירים לצרכן  :מקור הנתונים 

  משוקללים במשקלות מדד המחירים לצרכן 1מחיר צרכן חלקי מחיר סיטוני פחות בין מתקבל מהיחס  פער התווך הקמעונאי)1( 

 65.9% קישואים ,67.5%תפוזים  ,71.9%בננות , 73.7%אבטיחים  ,79.8%גזר :  בלטו הפערים הבאים2012בשנת  

  .61.8%עגבניות ו

 בהשוואה פער התיווך הקמעונאי גבוה בירקות טריים, רך כללמסתמן שבד שלהלן 9 בתרשים

  .)2011 וחודש אוקטובר 2010חודש ספטמבר  להוציא( רייםט לפירות

  

  בחוזים 2012 דצמבר -2010ינואר  בחודשים, עיקריים בסעיפים התיווך פער 9תרשים 
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ה  ירקות ופירות טריים"ס ירקות טריים  ה"ס-פירות טריים 

ה ירקות ופירות  טריים"ס

  

 לפירות שונים גבוהים בהשוואה נה היושל פירות העו הקמעונאיפער התיווך  ,שלהלן 10בתרשים 

  2011 ספטמבר -  2011 אפריל וחודשים 2010עד ספטמבר  2010 אפריל מהחודשים

  

   באחוזים,2012  דצמבר– 2010ינואר  בחודשים עיקריים בסעיפים התיווך פער .10תרשים 
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ה"ס-פירות טריים  פירות העונה פירות שונים

ה   פירות טריים"ס

  

  

,  יותרהוהשהיא ברמה גב, בפער התיווך בירקות טריים ירידה מתונה משקף שלהלן 11 תרשים 

  . בפירות טרייםבמגמה המשתקפת  לעומת כמעט יציבות ,בתקופה הנסקרת
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תרשים 3. פער התיווך בסעיפים עיקריים בחודשים ינואר 2010 – דצמבר 2012, באחוזים

תרשים 4. מגמות פערי התיווך בירקות ובפירות טריים, ינואר -2010 דצמבר 2012

תרשים 5. פער התיווך בסעיפים עיקריים, בשנים 2011 ו-2012 )אחוזים(
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   היחידה לשיווק תוצרת חקלאית, משרד החקלאות -מחירים סיטוניים  .ס"למ –מחירים לצרכן  :מקור הנתונים 

  משוקללים במשקלות מדד המחירים לצרכן 1מחיר צרכן חלקי מחיר סיטוני פחות בין מתקבל מהיחס  פער התווך הקמעונאי)1( 

 65.9% קישואים ,67.5%תפוזים  ,71.9%בננות , 73.7%אבטיחים  ,79.8%גזר :  בלטו הפערים הבאים2012בשנת  

  .61.8%עגבניות ו

 בהשוואה פער התיווך הקמעונאי גבוה בירקות טריים, רך כללמסתמן שבד שלהלן 9 בתרשים

  .)2011 וחודש אוקטובר 2010חודש ספטמבר  להוציא( רייםט לפירות

  

  בחוזים 2012 דצמבר -2010ינואר  בחודשים, עיקריים בסעיפים התיווך פער 9תרשים 
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 לפירות שונים גבוהים בהשוואה נה היושל פירות העו הקמעונאיפער התיווך  ,שלהלן 10בתרשים 

  2011 ספטמבר -  2011 אפריל וחודשים 2010עד ספטמבר  2010 אפריל מהחודשים

  

   באחוזים,2012  דצמבר– 2010ינואר  בחודשים עיקריים בסעיפים התיווך פער .10תרשים 
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,  יותרהוהשהיא ברמה גב, בפער התיווך בירקות טריים ירידה מתונה משקף שלהלן 11 תרשים 

  . בפירות טרייםבמגמה המשתקפת  לעומת כמעט יציבות ,בתקופה הנסקרת
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   2012  דצמבר-2010  ינואר,פירות טרייםבבירקות ו התיווך מגמות פערי .11תרשים 
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ירקות  טריים

  

 .2011לעומת  2012בשנת  פער תיווך קמעונאי נמוך יותר בירקות טריים משקף שלהלן 12 תרשים

  .שנים אלההיחס דומה ב ,בפירות טריים

  

  

  )אחוזים( 2012- ו2011בשנים  ,עיקריים בסעיפים התיווך פער .12תרשים 

52.8%

64.1%

40.7% 43.3%
46.3%

51.2%
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שבח מסתמן  שלהלן   2  בתרשים
הקמעונאי  התיווך  פער  כלל,  דרך 

לפי בהשוואה  טריים  בירקות  חגבוה 

רות טריים )להוציא חודש ספטמבר 
2010 וחודש אוקטובר 2011(.

התיווך  פער  שלהלן,   3 בתרשים 

היו  העונה  פירות  של  הקמעונאי 
חגבוהים בהשוואה לפירות שונים מה

ספטמח עד   2010 אפריל  חודשים 
 -  2011 אפריל  וחודשים   2010 בר 

ספטמבר 2011.
יריח משקף  שלהלן   4 תרשים   
בירקות  התיווך  בפער  מתונה  דה 
יותר,  גבוהה  ברמה  שהיא  טריים, 
כמעט  לעומת  הנסקרת,  בתקופה 

בפי המשתקפת  במגמה  חיציבות 
רות טריים. 

תרשים 5 שלהלן משקף פער תיווך 
טריים  בירקות  יותר  נמוך  קמעונאי 
בפירות   .2011 לעומת   2012 בשנת 

טריים, היחס דומה בשנים אלה.
תרשים 6 שלהלן משקף פער תיווך 

העו בפירות  יותר  נמוך  חקמעונאי 
בשנת  שונים,  לפירות  בהשוואה  נה, 
ביניהם  דומה  יחס  לעומת   2012

בשנת 2011. 

הכותב הוא  כלכלן, לשעבר
 בחטיבה למחקר כלכלה
 ואסטרטגיה במשרד החקלאות
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שמעון וילנאי

העבודה העברית פסה מהחקלאות 
ועידנים. עבודת  זה עידן  הישראלית 
ובימי  קופחת  שמש  בימי  השטח 
חורף קרים הדירו שנים את רגליהם 
לבן  כחול  הזיהוי  תעודות  נושאי  של 

משיטחי הגידולים השונים.
האח בשנים  שנעשה  מאמץ  חכל 

לא  לשדות  ישראלים  להשיב  רונות 
בלשכת  שנרשמו  מובטלים  צלח. 
עבודה  למקום  וששו  התעסוקה 
יום  אחרי  מהחממות  חמקו  מסודר, 
עבודה אחד או כתום שני ימי עבודה 

רצופים.
באל מתאילנד  שהוטסו  חהעובדים 

פיהם מילאו כל חלקה טובה באדמת 
במסירות  רבה,  בשקדנות  המולדת. 

עו הם  ראויה  ובהתנהגות  קץ  חאין 
שים זה שנים את עבודתם ומסייעים 

חלחקלאות ישראל להגיע לשוקי העו
לם באיכות ראויה ובמועדים הרצויים 
לקניינים. הניסיון לשלב פלסטינאים 

חגם הוא לא השיג את המטרה. עיכו
תכופים  סגרים  לצד  ביטחוניים  בים 

לה יחסית  זול  עבודה  מכוח  חמנעו 
גיע במועד לעמדות השונות בשטח 

החקלאי.
מגבוה  החלטות  רקע  על  ואולם 
הזרים  העובדים  במיכסת  לצמצם 
במיכון,  האנושי  הגורם  את  ולהמיר 

510 ישראלים הועסקו 
 בחקלאות בשנת 2012

בגידולים  ישראלי  עובד  למעסיק  לחודש   ₪ ב-1000  תומכת  המדינה 
השונים מגלה ד”ר תניב רופא, סגנית בכירה למנהל הרשות לתכנון במשרד 

החקלאות

ריאיון החודש

ד”ר תניב רופא

והתאח החקלאות  משרד  חנרתמו 
דות חקלאי ישראל לפעולה שנועדה 

חלהשיב את הפועל העברי אל החק
לאות הישראלית המתקדמת.

לתת  יכולים  ישראלים  “עובדים 
מיכסת  לצימצום  מסויים  מענה 
בריאיון  אומרת  הזרים”  העובדים 

חמיוחד ל”יבול שיא” הדוקטור לכלכ
לה תניב רופא, סגנית בכירה למנהל 

חהרשות לתכנון חקלאי-כלכלי במש
רד החקלאות.

המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
בענף  מועוסקים  לסטטיסטיקה 

ישרא אלף  יותר מעשרים  חהחקלאי 
לים.ואולם רובם ככולם לא בעבודות 
השטח השונות. לא באתרים שבהם 

החק במשרד  התאילנדים.  חפעילים 
לאות אין פילוח מדוייק אולם יודעים 
לומר שהם מועסקים בתחום הניהול 

או בתובלה וכן נהגים בשטח.
מעבר לכך ענף החקלאות מעסיק 
המיעוטים  ממיגזרי  עובדים  קבוצות 
יחסי  בלא  רישמית.  לא  במסגרת 
משולמים  ”הכספים  עובד-מעביד. 

יכו אינם  והחקלאים  בשחור  חלהם 
האלה  ההוצאות  על  להזדכות  לים 
ומי שמעסיק למעשה מפסיד כסף” 

מציינת תניב רופא.
העוב להבאת  המתווכים  חלדבריה 

רעיסים  דים ממיגזר המיעוטים הם 
לכל  בניגוד  לחוק,  בניגוד  שפועלים 

תקנה שהיא.

ההסכם החריף את המצוקה
בין  הסכם  נחתם   2009 בשנת 
החקלאים  והתאחדות  הממשלה 
ולפיו בתקציב של 45 מיליון שקלים 
ישתלבו  שנים  חמש  של  לתקופה 
עובח  300 ישראלים.  עובדים   1500
דים בכל אחת מחמש שנות ההסכם.
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עובדות ישראליות

המטרה, בעיקר של האוצר, להפחית 
את הצורך בהיתרים לעובדים זרים.

סבל  ההסכם  חתימת  קודם  עוד 
בידיים  ממחסור  החקלאות  ענף 
עובדות ועם חתימתו: ”ניכרה בשטח 

חהחרפה של ממש בכל הקשור למ
צוקת כוח עבודה. החקלאים המתינו 

בכיליון עיניים למענה של ממש.
 250 הממשלה הקציבה אותה עת 
מיליון שקלים לחמש שנים להפעלת 

מיכון שיחליף ידיים עובדות.
יחד עם זאת קבענו נוהל שפורסם 
2010 ולפיו ניתן תמיכה למעח  בשנת
סיקים בגין העסקה ישירה של עובד 
חיילים  ב-80 אחוזי מישרה.  ישראלי 

לע ממענקים  שנהנים  חמשוחררים 
בודה מועדפת ייהנו אף הם ממימוש 

הנוהל החדש”.
חד”ר תניב רופא מסבירה מהם עק

רונות הנוהל: ”כל מעסיק בהעסקה 
ישירה יקבל מהמדינה 1000 שקלים 

על כל חודש של העסקת ישראלי.
עוב של  כניסה  לעודד  חבמטרה 

שישתלבו  בנוהל  נקבע  חדשים  דים 
בחקלאות  עבד  שלא  מי  בעבודה 
בששת החודשים האחרונים. המענק 
למעסיק יהיה לתקופת העסקה של 
30 חודש. אנחנו דורשים שהעוח  עד
בד יועסק בצורה רציפה אולם מאחר 

חשברורה לנו העונתיות תופסק עבו
והיא תחו חדתו בתום עונת העבודה 

דש בתחילת העונה הבאה. בהסכם 
נקבע שמעסיק יקבל תמיכה כספית 
בעבור 7 ישראלים או עד 25 אחוזים 

מהיקף המועסקים במשק שלו”.

510 ישראלים ב-2012
בהסכם נקבע במפורש שישראלים 
שעבורם  בתחומים  ורק  אך  יועסקו 

מוקצים עובדים זרים.
ישרח  20 הועסקו   2010  בשנת

בשנת  מעסיקים.   11 אצל  אלים 
הישראלים  של  מספרם  גדל   2011
ב  עובדים.  ל-62  בחקלאות  שעבדו 
לקח מעסיקים   139 פנו   2012  שנת
לוט עובדים ועל פי הרישום ברשות 

הועס החקלאות  במשרד  חלתכנון 
בעבודה  ישראלים   510 אשתקד  קו 

חקלאית.
חד”ר תניב רופא מציינת כי עד תחי

לת שנה זו נעשה שימוש ב-18 מיליון 
800 אלף שקלים מההקצבה הכוח -ו
45 מיליון שקלים לתמיכה  ללת של 

”נות ישראלים.  עובדים  חבהעסקת 

אלף  ו-200  מיליון   26 יתרה של  רה 
הוגשו  האחרונים  ובחודשים  שקלים 
למחוזות במשרד החקלאות בקשות 
בימים  ישראלים.  להעסקת  רבות 
בודקים את סוגי הגידולים  אנו  אלה 
וזה  עובדים  שביקשו  משקים  של 
רפת,  פרחים,  ירקות,  מטעים,  כולל 

לול פיטום והטלה וגידול דגים.
כי  עולה  העסקה  ברשימות  מעיון 
 29 אשתקד  הועסקו  הנגיד  בכפר 
 23 בערבה  יהל  ישראלים,במושב 
עובח  22 השבעה ובמשמר   עובדים 

דים.
להעסקת  ביותר  הרבה  ההיענות 
ושם  הנגב  במחוז  נרשמה  ישראלים 
חדח עובדים   167 היום עד   הועסקו 

מועסקים  העמקים  שים.במרחב 
137 ישראלים בחקלאות.

את  מקבל  המעסיק  כי  לציין  ראוי 
חו שישה  בתום  רק  השקלים  חאלף 

כי את  דשים של העסקת עובד,אם 
מקבלי  למועדון  להצטרף  הבקשה 
התמיכה מגישים למשרד החקלאות 

בתחילת תקופת ההעסקה.
מאז הופעלה התכנית בשנת 2010 
ישראלים   671 בחקלאות  הועסקו 

ממאגר מתוכנן של 1500 איש.
המעסיק שמקבל תמיכה של 1000 
שקלים מעסיק את הישראלי בשכר 

מינימום - 4300 שקלים לערך.

עוד 2000 פלסטינים
גם  בחקלאות  הועסקו  אשתקד 

150 חיילים משוחררים.
בכירה למ סגנית  רופא  תניב  חד”ר 

נהל הרשות לתכנון חקלאי מבקשת 
רואים בעובדים  אנו  “אין  כי  להדגיש 
הישראלים פיתרון לבעיית העובדים 
זר  אדם  בכוח  המחסור  את  הזרים. 
עם  להשלים  אמורים  הזה  במיגזר 

מי בשיפור  וכן  פלסטינים  חעובדים 
עד  מיכון.  בהכנסת  הייצור  משק 
שנת 2012 נקבעה מיכסה של 3000 
בחקלאות  שיועסקו  שטחים  עובדי 
המיכסה  גדלה  ומהשנה  הישראלית 
מצפים  אנו  עובדים.  ב-2000  עוד 
שבשנים הבאות נראה המשך עליה 
בתקווה  ישראלים  עובדים  בביקוש 
לסייע להפחתת המחסור בכוח אדם 

בענף”.

530 מיליון מ”ק שפירים
רופא האם רמת  שאלתי את תניב 

המישקעים השנה תגדיל את מיכסת 
בפנים  לחקלאות.  השפירים  המים 
השנתית  ”המיכסה  השיבה:  קורנות 
מטרים  מיליון  ב-50  השנה  גדלה 
480 מילח -מעוקבים מים שפירים. מ
מ”ק  מיליון  ל-530  מ”ק אשתקד  יון 
 80 עוד  אגני.  התלת  במרחב  השנה 
בעמק  המדינה:  במזרח  מ”ק  מיליון 
הירדן, בקעת בית שאן, בקעת הירדן 

והערבות: צפונית, תיכונה ודרומית”.
חסגנית בכירה למנהל הרשות לתכ

רקע  על   2008 ”בשנת  נון מפרטת: 
בצורת קשה וחוסר מים ירדנו ב-170 
מיליון מ”ק לשנה מ-620 מיליון מ”ק 

ל-450 מיליון מ”ק.
נעקרו אז מטעים וחקלאים הפסיקו 
לגדל גידולים מסויימים. בשנת 2009 
ל-350  השנתית  המיכסה  קטנה 
ואולם מאז החל תהליך  מיליון מ”ק 
של הגדלת המיכסה השנתית. אמנם 
2007 שעח  לא חזרנו להקצאת שנת
620 מיליון מ”ק מים ואח  מדה אז על
נחנו מקווים שמעתה ואילך מיגבלת 
המים תיהיה פחות הדוקה מבעבר”.

”הבעיה  רופא:  תניב  ד”ר  ומוסיפה 
במשק  להיווצר  שעלולה  הגדולה 
ההתפלה  המחיר.  בעיית  היא  המים 
טומנת בחובה עלויות גבוהות ביותר 
שלא כל חקלאי וגידול יוכלו לשאת. 

בהסכם  עוגן  המים  מחירי  נושא 
עם הממשלה משנת 2006. ההסכם 
מבוצע ומחירי המים עולים בכ-11.6 
אגורות ועל זה יש להוסיף גם טייס 

חד”ר תניב רופא סגנית בכי
לתכנון  הרשות  למנהל  רה 
 .47 בת  במשרד החקלאות 
 )18( בת   )21( בן   + נשואה 
ובן )11(. מתגוררת בשוהם. 
החקלאות  במשרד  עובדת 

מאז שנת 1993.
2005 היתה מנח  עד שנת
בלש קרנות המחקר  חהלת 

כת המדען הראשי במשרד.
בתו הוא  שלה  חהדוקטורט 

רת המשחקים מהפקולטה 
לכלכ במחלקה  חלחקלאות 

לה חקלאית.
שנת  מאז  משהו:  ועוד 
יושבת  2011 היא משמשת 
ראש המועצה לענף החלב.



21 אפריל 2013

הגורם  יהיו  השפירים  המים  הבאות  בשנים  אוטומטי. 
המגביל ולא כמויות המים”.

למים  היעד  מחיר  כי  זה  בהקשר  מציינת  רופא  ד”ר 
שקח  2.39 יהיה   2016 בינואר   1 ב בחקלאות  -שפירים 
לים בממוצע למ”ק מים. היום המחיר הוא 2.02 שקלים 

למ”ק מים שפירים.

עובדות ישראליות
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יאיר אורן, לשעבר בשה”מ

יש  הקיימת  העשבייה  בהדברת 
המוש חלקות  בין  הבחנה  חלערוך 

קות בטפטוף לבין חלקות המושקות 
בחלקות  בממטירונים.  או  במתזים 
לרסס  מומלץ  בטפטוף  המושקות 
שמונעי  כיוון  בלבד,  עלווה  בקוטל 
בחלקות  הצנעה.  מחייבים  ההצצה 
בממטירונים  או  במתזים  המושקות 
קוטלי  של  בשילוב  לרסס  מומלץ 

עלווה ומונעי הצצה. 
 diuron תכשירי  הצצה:  מונעי 
)דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, 
diflufenican )קווארץ, פאח  תכשירי
לקון(, תכשיר Flufenacet )טיארה(, 

תכשירTerbutryne)טרבוטרקס(.
 glyphosate קוטלי עלווה: תכשירי
)גאלופ,   isopropyl ammine salt

גליי גלייפוגן,  רונדומור,  חראונדאפ, 
טייפון(,  טורנדו,  גלייפון,  פוס, 
אורח הנטר,   ,X )הייבר   bromacil
)אלבר-סופר,   D-2,4 תכשירי  גן(, 
תכשיר  סאנפאן-סופר(,  אמינובר, 
 aminotriazol + Ammonium
תכשירי   ,)TLוידזול(thiocyanate
)בסטה,   glufosinate ammonium

פאסטר).
חנמצאים בשוק גם תכשירים משול

תכשירים  עשבייה.  להדברת  בים 
חאלה מורכבים מכמה חומרים המיו

עדים הן למניעת הצצה והן להדברת 
עשבייה קיימת, וניתן להשתמש בהם 
הקיימת  העשבייה  להרכב  בהתאם 

הר השימוש  הוראות  ולפי  חבפרדס 
שומות בתוויות התכשירים. 

חחשוב להדגיש כי קנייני הפרי השו
בתכ בשימוש  מאוד  מגבילים  חנים 

התכשירים  רשימות  ההדברה.  שירי 
משתנות לעתים קרובות, עד כדי כך 
כתיבת  ממועד  גם  שינויים  שחלים 

היי למועד  עד  המקצועי  חהחומר 
יש לבדוק עם  שום. לפני כל טיפול 

ליי המיועד  התכשיר  אם  חהמשווק, 
שום מאושר לשימוש ע”י המשווקים 

והקניינים.
להלן נוסחאות הריסוס, לפי הגילים 

השונים של הפרדס:

הדברת עשבייה בפרדס

פרדסים צעירים 
חבחלקות המושקות בטפטוף מומ
חלץ לרסס בקוטל עלווה בלבד. בח
בממ או  במתזים  המושקות  חלקות 

מונע  את  לשלב  מומלץ  טירונים 
ההצצה, בתנאי שהשילוב אפשרי על 

פי התווית. 

פרדסים בשנה הראשונה
בריכוז  בבסטה  לרסס  מומלץ 
 3% בריכוז  בטרגט  או   2.0%-1.5%

בפר רק  לשימוש  מורשה  ח)טרגט 
מומלץ  והוא  מניבים,  שאינם  דסים 
 25 שמעל  בטמפרטורה  לריסוס 

מעלות צלסיוס(.
יש להגן על הגזעים מהרטבה של 

תרסיס הריסוס.
לרסס  מומלץ  הצצה  למניעת 

באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
)לא  ג’/ד’   400 טרבוטרקס   .1

בסטאר רובי ולא במי ההשקיה(
2. קווארץ או פאלקון 50 סמ”ק/ד’ 

+ טיארה 50 ג’/ד’

פרדסים בני שנתיים
1. קווארץ או פאלקון 50 סמ”ק/ד’ + 
טיארה 50 ג’/ד’ + גלייפוסט 1%-1.5%

2. בסטה בריכוז 1.5%-2%
3. טרגט בריכוז 3%

פרדסים בני 3
1. קווארץ או פאלקון 50 סמ”ק/ד’ + 
טיארה 50 ג’/ד’ + גלייפוסט 1%-1.5%

2. בסטה בריכוז 1.5%-2%
 0.5% בריכוז  טומהוק  או  סטרן   .3
נגד עשבים קשי-הדברה - בכתמים

פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים(
חבחלקות המושקות בטפטוף מומ

בלבד.  העלווה  בקוטל  לרסס  לץ 
או  במתזים  המושקות  בחלקות 
את  גם  לשלב  כדאי  בממטירונים 
מונע ההצצה לפי הטיפולים כלהלן:

ג’/ד’   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט  תכשיר   + נביטה  כמונע 

1.5%-1%
ג’/ד’   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
כמונע נביטה + היבר X או הנטר או 

אורגן )100 ג’/ד’(
3. קווארץ או פאלקון 50 סמ”ק /ד’ + 
טיארה 50 ג’/ד’ + גלייפוסט 1%-1.5%

 0.5% בריכוז  טומהוק  או  סטרן   .4
נגד עשבים קשי-הדברה - בכתמים

מומלץ  קייצת,  נביטת  יש  אם   .5
אחד  את  הריסוס  בתמיסת  לשלב 
D-2,4 המאושרים לריח -מתכשירי ה

סוס בפרדס.

עשבים קשי-הדברה
ישנם עשבים קשי-הדברה, במיוחד 

מש ויתניה  כמו  מטפסים  חשיחים 
אור חנק,  למיניו,  אספרגוס  חכרת, 

אפריקאית,  בלוטנית  משינית,  גיה 
ושבטן,  שרביטן  היפומאה,  חבלבל, 
ולמנוע  נקודתית  לטפל  יש  ובהם 
וזרעים כדי למנוע את  הנבת פירות 
התפשטותם. את הצמחים הבוגרים 
צריך לעקור, וכל אימת שיתחדשו יש 
לחזור ולרסס. מדבירים עשבים אלה 

גליי בתכשיר  ריסוסים  חבאמצעות 
ה-- מתכשירי  אחד  בשילוב  פוסט 

D2,4 המאושרים לשימוש בפרדס.

הדברת מחלות בפרדס
ריקבון חום

והטמפר השנה  הגשמים  חריבוי 
נוחים  תנאים  יצרו  הנמוכות  טורות 
לכן  במחלה,  הפרי  להדבקת  מאוד 
ומח מ”מ   300 של משקעים   לאחר 

עלה יש לבצע ריסוס נוסף בתכשיר 
חנחושת למניעת הדבקת הפרי. מומ
חלץ לקטוף את הפרי רק לאחר שח

לפו לפחות 12 ימים ממועד הריסוס 
יופיעו  המחלה  שסימני  כיוון  השני, 
רק 12 ימים לאחר הדבקה של החי 
נבגים. כך יימנע משלוח של פרי נגוע 

במחלה שיירקב במשלוח.
חלקות שלא נקטפו ויש בהן פרי רב 



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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לרסס  מומלץ  הקרקע,  לפני  סמוך 
כמו  הידרוכסיד,  נחושת  בתכשירי 
ודומיו.  נחושתי  קנון   ,0.3% קוצייד 
זורמים  הדרים  לחלקות  בסמוך  אם 
לרסס  אין  מטוהרים,  לא  קולחין  מי 

חלקות אלה בתכשירי נחושת.
לבלוב  על  בורדו  מרק  לרסס  אין 

צעיר, כיוון שהוא גורם לצריבות.

מאלסקו
פרי  מגופי  מופצים  המחלה  נבגי 

חשמתפתחים על ענפים יבשים ונפו
חצים לכל עבר. בעונה זו יש עדיין תנ

לחות   - להדבקה  אופטימליים  אים 
מים  טיפות  בלילות,  במיוחד  גבוהה 

חוטמפרטורה נמוכה. עונה זו גם מת

חאימה לריסוס כל הנוף בקוצייד ברי
בשלבי  הנבגים  לקטילת   0.25% כוז 
הנביטה הראשונים, לפני שהתפטיר 
יחדור לעלי העץ. לא מומלץ לרסס 
צעיר מאוד  לבלוב  על  בורדו  במרק 
)פחות מ-10 ס”מ( מחשש לצריבות. 
בריכוז  בורדו  במרק  לרסס  אפשר 
אין לבלוב צעיר. הריסוס  0.5%, אם 
ובקליפים  בליים  בלימונים,  מומלץ 

שונים הנמצאים באזורים נגועים.

אלטרנריה
המלצות  מופיעות  שלהלן  בטבלה 
חליישום קוטלי פטריות להדברת אלט

רנריה לפי מועד פנולוגי )ראה טבלה(. 

עלעלת
במחלה  כחשודים  שסומנו  עצים 
העצים  לפני  ימים  כשבוע  ילבלבו 
נגועים,  אמנם  הם  אם  הבריאים, 
נגיעות  לאבחן  נוספת  אפשרות  וזו 
לזיהוי  נוספים  סימנים  במחלה. 
שלא  באבץ  מחסורים  הם  המחלה 
קטנים  עלים  האבץ,  בריסוס  תוקנו 
ועץ קומפקטי בעל נוף מעוגל כאילו 

נגזם כך. 
חשוב  שנה  בנות  חדשות  בנטיעות 
הנגועים  העצים  את  לסמן  במיוחד 

ולעקור אותם.
בזן ניוהול קיימת תופעה של עצים 
על  אף  כעלעלת.  הנראית  מתנוונים 

 מועד 
תכשירים מומלצים למועד1)עיתוי פנולוגי(

המלצות לריסוס לפי היסטוריית הנגיעות 
בחלקה ותוצאות ניטור של אלטרנריה 

בחלקה

מועד אחרון 
ליישום או ימים 

מקטיף
נגיעות קשה בעבר 
)מעל 10% בררה(

 נגיעות 
בינונית-נמוכה

)10% עד 0% בררה(

סוף אפריל 
ניטורריסוסעמיסטאר 0.075% או סיגנום 0.05%)תחילת חנטה(

סוף מאי

160

אמצע מאי
תכשירי אשלגן זרחיתי )פוטסיום 

7ניטורריסוספוספיד(2 0.25%

תחילת יוני
קליפמן3 0.15%
ניטורניטוראו רובראל 0.1%

60
150

סוף יוני
תכשירי אשלגן זרחיתי2 0.25%

ניטורריסוסאו קוצייד4 0.3%

7

7

120ניטורניטורחוסן 0.15%אמצע יולי

חתחילת ספטמ
7ריסוסריסוסתכשירי אשלגן זרחיתי2 0.25%בר

ניטורריסוססיגנום 0.05% או קליפמן3 0.15%תחילת אוקטובר
160
60

אמצע-סוף 
אוקטובר

קוצייד 0.3% )גם כנגד ריקבון חום 
7ריסוסריסוסומלסקו(

אמצע נובמבר
 הרקולס

7ניטורריסוס)קנונחושת( 0.4%

מאמצע נובמבר 
28ריסוס ע”פ ניטורריסוס ע”פ ניטוראנטרקול3 0.25% או מנקס3 0.3%עד הקטיף

הערות לטבלה: 
הרשימה אינה מחייבת. 

תכשירי אשלגן זרחיתי )פוטסיום פוספיד( הם: קנון, קורדון, פוספירון.
התכשירים מקבוצת הדיתיוקרבמטים )קליפמן, אנטרקול, מנקס( מותרים לשימוש בארץ בהדרים, אך משום שיש מדינות המסתייגות משימוש בתכשירים 

אלה, מומלץ להיוועץ במשווק בטרם ריסוסם.
קוצייד יינתן בחלקות שלהן היסטוריה של החמה. 



יש דרך קיצור למצויינותיש דרך קיצור למצויינות

רם אפ בע"מ - ציוד שינוע הנדסי וחקלאי
כתובתנו: קיבוץ מענית ד.נ. מנשה, מיקוד 37855

www.rum-up.com טל. 04-6375123 | פקס 04-6375599 | נייד 052-6105511 /  052-7763335 | 

כוח, פשטות ויעילות
תחזוקה מינימלית

מידות קומפקטיות,
ביצועים גדולים

פתרון הריסוס האידיאלי

טרקטורים מתוצרת
                Goldoni איטליה
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פי שלא כל סימני העלעלת מופיעים 
בעצים אלה - מומלץ לעקור אותם. 
הגורם  מהו  לגלות  בידנו  עלה  טרם 

לתופעה זו.

 )HLB( מחלת הגרינינג
קשה  מחלה  היא  הגרינינג  מחלת 
של עצי הדר המסכנת את קיום ענף 

חההדרים בפלורידה. המחלה לא נמ
דומים  המחלה  סימני  בארץ.  צאה 
במקרה  העלעלת.  מחלת  לסימני 
שמבחינים בעצים חשודים, נא לדווח 

על כך למדריכים.

הדברת מזיקים בפרדס
מאת דר’ שמואל גרוס, מנהל 

תחום הגנה”צ, שה”מ
להתפתח  המשיכו  מזיקים  כמה 
נקטף  בפרי שטרם  החורף.  במהלך 
ריסוס  לשקול  יש  בפייחת  ומאולח 
זו.  בעונה  הביצוע  ליכולת  בהתאם 
שמן בריכוז 1% או יותר עשוי לסייע 

את  לקטוף  וניתן  הפייחת,  בהסרת 
הזמן  זה  מכן.  לאחר  כשבוע  הפרי 
המזיקים  פיקוח  נושא  את  להסדיר 

בעז המרססים  והכנת  כיול  חולבצע 
רתם של מדריכי המיכון. 

כנימות עלה 
בטמפר והעלייה  האביב  בוא  חעם 

טורות יחלו העצים ללבלב. בנטיעות 
העלווה  על  לשמור  חשוב  צעירות 

הצעירה. 

עש המנהרות
המנ בעש  ביותר  היעיל  חהטיפול 
חהרות הוא באמצעות תכשירי ההדב

רה הניתנים בהגמעה.

אקריות
חבנגיעות גבוהה על גבי העלווה ול

כדי  ריסוס  לשקול  יש  הקטיף  אחר 
חשלא להגיע לתחילת העונה עם נגי

עות גבוהה.

כנימות קמחיות
חבתקופה זו יש לבצע פעולות אגרו

טכניות כמו גיזום, כולל גיזום שמלה, 
את  ויצמצמו  לעץ  אור  יחדירו  אשר 

בעי הקמחיות,  הכנימות  חאוכלוסיית 
קר קמחית חבויה.

קמחית ההדר
חבמידת הצורך ניתן להדבירה באמצ

אימידקלופריד  בתכשירי  טיפול  עות 
לאחר  זאת  להדברתה.  המורשים 

הפריחה עם התפתחות החנטים.

קמחית כדורית
שהיו  בחלקות  להדבירה.  מומלץ 
בעונה  הכדורית  בקמחית  נגועות 
החולפת. מדבירים אותה באמצעות 
בתכשיריאימידקלופריד  הגמעת 

חהמורשים על פי התווית לאחר הפ
ריחה. 

כנימה אדומה
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת 
הנגיעות של הכנימה במכלי הקטיף. 

בקבלת ההחלטה  יעזרו  אלו  נתונים 
חבדבר הריסוס. ניתן להדבירה באמצ

עות תכשירי אימידקלופריד מורשים. 
או בתכשירים המומלצים בריסוס.

כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת 
הנגיעות של הכנימה במכלי הקטיף. 
יש לרכז את נתוני הבררה, ומראשית 
הפרי  גבי  על  מעקב  לבצע  העונה 
מגדלת,  זכוכית  באמצעות  הצעיר 
במיוחד באזור שמתחת לעלי הגביע 

בח הפרי.  גבי  על  המקביל  חובאזור 
לקות שבהן זוהתה נגיעות משמעותית 
בקטיף, יש לשקול הדברה באמצעות 

תכשירי אימידקלופריד מורשים.

עש הפריחה 
רב  נזק  נגרם  שבהם  מקרים  היו 
גם  זו  לתופעה  לב  לשים  יש  ליבול. 
השנה ולבדוק בפרחים הימצאות של 
עש פריחה. ניתן לזהות את העש על 

“נסו בפרחים,  הזחלים  נוכחות  חפי 
רת” בתחתית הפרח, חורי נבירה של 
הזחלים בפרח, ולעתים גם בחנטים 

חהצעירים. בנושא ההדברה יש להיוו
עץ במדריכים.

רשימת תכשירי ההדברה המותח  הערה:
רים לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת 
הצמחים:  מועצת  באתר  מופיעה  ליצוא 
יתרוח חברת  ובאתר   www.plants.org.il

לאב:
www.itrolab.com 

חברת  ע”י  ומתעדכנת  הוכנה  הרשימה 
יתרולאב בניהולו של ד”ר צחי סקלסקי. 
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כתב “יבול שיא”

שמאי  באיגוד  החקלאות  ענף 
שכות מיוחד,  כינוס  ערך  חהביטוח 

בשר  בקר  וגידול  שדה  “גידולי  רתו: 
יושב ראש ענף החקלאות  בארצנו”. 

חבאיגוד, עמוס רגב, היה הנואם המר
כזי באירוע, וכך אמר: “הדבר החשוב 
ביותר אליו נדרשים בימים אלו שמאי 
כשמאים!  מעמדנו  הוא  החקלאות 

חשו הכרעות  לקראת  צועדים  חאנו 
להת יכולים  שאנו  בכך  כוחנו  חבות. 

ולייצר מהלכים שירתיעו את מי  ניע 
במשותף  לפעול  עלינו  עלינו.  שקם 

חבכדי לשנות מהיסוד את היחס לש
החקל ולשמאי  בכלל  האיגוד  חמאי 

אות בפרט. ברגע שנפעל נכון בבית, 
זה יקרין בהמשך כלפי חוץ”.

ייתכן,  “לא  ואמר:  רגב  הוסיף  עוד 
נישא חלק בעבודות השמאות  שלא 
הביטוח  בחברות  החקלאות  בתחום 
יכול  לא  )קנ”ט(,  טבע  נזקי  ובקרן 

חלהיות שכשהמדינה מכריזה חס וח
אלינו.  יפנו  לא  לילה על אסון טבע, 
יימשך  המצב  אם  אך  לשלום,  פנינו 
כך, פנינו למלחמה, היא תהיה קשה 

ואנו ננצח בה”.
אדי  השמאי  של  בנו  סגמן,  רועי 
לזכרו:  הוקדש  שהכינוס  ז”ל,  סגמן 
“מרגש לראותכם פה, אני מודה לכל 

“לא יכול להיות שכשהמדינה 
מכריזה על אסון טבע, לא יפנו 

אלינו. אם המצב יימשך כך, פנינו 
למלחמה, היא תהיה קשה ואנו 

ננצח בה”

שמאי  באיגוד  החקלאות  ענף  יו”ר  רגב,  עמוס  הצהיר  כך 
הביטוח, בכנס שמאי חקלאות

אבא  אישי.  באופן  מכם  ואחד  אחד 
את  שייסד  ומי  הענף  ממובילי  היה 
מעמד  החקלאית.  השמאות  תחום 
לאבא  חשוב  מאוד  היה  השמאי 

חכאדם וכשמאי, והוא נלחם למען חי
זוק מעמד השמאי החקלאי. בכוחות 
משותפים, נצליח להצעיד את הענף 

שלנו למחוז לו הוא ראוי”.

שמירת השטחים הפתוחים
חיים דיין, מנכ”ל “ארגון מגדלי בקר 
הרצה  )אמב”ל(  בישראל”  לבשר 
בפני הנוכחים על חשיבותו הלאומית 
של גידול בקר לבשר בארץ. לדבריו: 
“מגדלי הבקר בארץ אינם מצליחים 
לספק את צורכיהם של צרכני הבשר 

חבישראל, לכן חשוב לשמור על שט
כל בהיבט  למרעה,  פתוחים  חחים 

גם  טוב  בנוסף, הבקר  וסביבתי.  כלי 
בשטח,  בקר  יש  כאשר  כי  לתיירות, 
אליו  יש  וכך  פתוח  אותו  משאירים 

גישה”.
בענף,  הבעיות  על  גם  דיבר  דיין 
שהענף  לכך  מהגורמים  חלק  שהן 

חאינו מסוגל לייצר את הכמות הנצר
כת בארץ ולכן הוא ענף יבוא בחלקו. 
הבקר  את  שטורפים  זאבים  למשל: 

ונחשבים לחיה מוגנת שאסור לפגוע 
בה, חבלה בגדרות, פרות משוטטות 
וכיוצא  שרפות  שנדרסות,  בכביש 

בזה.
כבר  הבקר  שמגדלי  סיפר  דיין 
הגדרת העבירה  לשנות את  הצליחו 
בחוק העונשין של גניבות צאן ובקר, 

חמעוון לפשע, ושבימים אלה הם דו
חפים להגשת הצעת חוק שתחמיר 

את הענישה של המחבלים בגדרות.
עובדי  ארגון  מנכ”ל  נעמתי,  אורי 
בדבריו  התייחס  בישראל,  הפלחה 
בכל  במיוחד  בארץ,  השדה  לגידולי 
הקשור לגידולי גרעינים )חיטה, סויה 
העולמי  המזון  משבר  בצל  ותירס(, 

דב ייחד  נעמתי  האחרונות.  חבשנים 
לגורמים המשפיעים על מחירי  רים 
הגרעינים בעולם, כיצד נקבע מחירם 
בארץ ואיך החקלאים בארץ ובעולם 
הגרעינים  מחירי  על  להגן  יכולים 

באמצעות בורסות הסחורות.
חקלאות  “אגם  מנכ”ל  מי-טל,  שי 
על  בהרצאתו  דיבר  מתקדמת”, 
 )GIS( גיאוגרפיות  מידע  מערכות 

ובמט בגד”שים  חקלאים  חבשימוש 
יכולת  את  סקר  בנוסף,  בארץ.  עים 
)צילומים  מרחוק  הזמינה  החישה 

מהלוויין או מהאוויר(.

עמוס רגב
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יורם תמרי

החל מסוף פברואר שנה זו נשלחו 
ליישובים החק ־הרישיונות השנתיים 

לאיים. יישובים רבים שלהם רישיונות 
המוגדרים ברשות המים כ”מורכבים”, 
את  המקבלים  כאלה  כלל,  בדרך 

רישיונות מים
לשנת 2013 

מים  ומאגודת  ממקורות  הקצאתם 
אזורית - טרם קיבלו את הרישיון.

שמהלך  לנו  נמסר  המים  מרשות 
משלוח הרישיונות יימשך.

בקשה לתוספת מים שפירים
כפי שהודענו בחוזר מסוף החודש 
של  תוספת  לבקש  ניתן   - שעבר 
 9 ליום  עד  לחקלאות  שפירים  מים 
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קיבלו  שטרם  יישובים   .2013 במאי 
כבר  החקלאי  והתכנון  מכסתם  את 
“סגור”, אנו מציעים להם ליצור קשר 

־עם אגף אסדרה ברשות המים, בטל
לקבל  מנת  על   03-6369657 פון: 
את הנתון של הקצאת מים שפירים 
לחקלאות ליישוב. בדרך כלל, נתון זה 
כבר נמצא ברשות, ומה שמעכב את 
הרישיון הוא כמויות המים המושבים.

בלוטה - טופס הבקשה אותו יש למלא 
ולשלוח למשרד החקלאות האזורי.

מניות מקורות - דחייה 
נוספת

גוט,  בלטר,  הדין  עורכי  ממשרד 
בק שבשל  לנו,  נמסר  ושות’  ־אלוני 
ומחזיקי מנ ־שות רבות של מבקשי 

נוספת  פעם  נדחה   - מקורות  יות 
־התאריך לסיום הליך הבקשות לקב

לת התמורה )רכישת המניות על ידי 
הממשלה מהמחזיקים בהן(. המועד 
 13 החדש לסיום ההליך נקבע ליום 

במאי 2013.
לסייע  יכולה  יועצים  מבט  חברת 
בידי מבקשי ומחזיקי המניות שטרם 
ומומלץ לכל   – הסדירו את זכאותם 
מי שטרם בדק זכאותו לעשות זאת 
בהקדם. בדבר שאלות נוספות, כולל 
ביקור ביישוב, בתיאום מראש, אפשר 

לפנות ליורם תמרי, בטלפון:
052-2565305

.yoram@mbt.org.il או בדוא”ל



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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יחזקאל דגן: 
החקלאות היא המגזר הכי 

נפלא במדינה אבל הממשל 
לא יודע להעריך

היכן הם היום?

“חישתיל” משווקת בשנה יותר ממיליארד שתילים ברחבי הגלובוס

חיחזקאל דגן וחברת “חישתיל” שלו
החברה  את  ייסד  דגן  בזה.  זה  בים 
יוני  בחודש  נחלים  מגוריו  במושב 
נחשבת  היא  שנה   40 ומאז   1973
במדינת  חדשנית  בשתלנות  מובילה 
הציבה  האחרונות  בשנים  ישראל. 
על  שונות  במדינות  יתדות  החברה 
ה-70  שנות  “בתחילת  הגלובוס.  פני 
של המאה העשרים, גדעון כהן, איש 
חקלאות  נספח  היה  הצומח,  הגנת 
מדי  בוואשינגטון.  ישראל  בשגרירות 
וסיפר  עלון  לארץ  שלח  הוא  חודש 
על חידושים בחקלאות האמריקנית. 
באחד העלונים תוארה שיטה לייצור 

לב תעשייה  בין  חשתילים שמשלבת 
100 אחוז של שתילים שנקח .יולוגיה
וצריכת המים שלהם  לטים באדמה 

פחותה עד מאוד”.
יחזק את  שהניע  המאיץ  היה  חזה 

אל דגן לפעול. “ראיתי בזה חדשנות 
במלוא מובן המילה. באותה תקופה 
הירקות.  מגדלי  ארגון  מזכיר  הייתי 

חיצאתי מהמושב לקיבוץ הסמוך בא
על  לקחת  להם  והצעתי  יצחק  רות 
עצמם את הפרויקט. הם שלחו נציג 

והש בדק  שראה,  הברית  חלארצות 
תכנע. הוא המליץ לקיבוץ להשקיע. 

הקיבוצים באותה עת נזקקו לאשראי 
ובמשרד החקלאות לא ששו לסייע. 

יז לא  הזוי, חקלאים  זה  חאמרו שם: 
מוכ היו  ולא  שתילים  מראש  חמינו 

נים לתת אשראי מרוכז. לא ויתרתי. 
חהלכתי לקיבוץ סעד, שם חיסלו באו

תם ימים חממת ורדים, אבל גם שם 
לא הייתה התלהבות לנושא”.

הכ את  חצה  דתי,  מושבניק  חדגן, 
ביש ובא לקיבוץ רבדים של השומר 
החדשה.  השיטה  את  והציג  הצעיר 

הח מוחלט.  לאו  הייתה  ח“התשובה 
רעיי עם  ישבתי  לוותר.  לא  חלטתי 

אתה  אם  לי:  שאמרה  בת-שבע  תי 
מאמין, בוא ניכנס ביחד לנושא. והיא 

הוסיפה: אני מוכנה לקחת סיכון. כל 
השאר היסטוריה”.

החלקה הראשונה על דונם 
וחצי

חהחממה הראשונה נקנתה בספטמ
אותה  להניח  “הספקתי   .1973 בר 
במושב  כאן  לול  של  מבנה  מאחורי 
ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים. רק 
בחודש מאי 1974 הרמנו את המבנה 
עצמו. השמועה מה אני עושה עברה 
במהירות בין החקלאים ומכל הארץ 
מעין  מהשרון,מרביבים,  אלינו  באו 
יהב, מחצבה. הם נאלצו להמטיר על 
כמויות  די  להם  היו  ולא  מים  זרעים 

מים לגידולים”.
יחזקאל ובת-שבע דגן הציגו שתיל 
וחיסכון  מוכן. חיסכון במים, בזרעים 
בתשומות עבודה וביטחון מלא שמה 
שאתה שותל מקבל תפוקה שתלויה 

אך ורק ביכולת ובטיב החקלאי.
החלקה הראשונה הייתה על דונם 
210 דונם  וחצי. היום יש ל”חישתיל” 
שטחי גידול בארץ והיא אוחזת חמש 

חמשתלות: במושב נחלים, שבו מתגו
שם  ידידיה,  בכפר  המייסדים,  ררים 

יחזקאל דגן 
בעלים של 

חישתיל

שמעון וילנאי
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ז”ל   אלן  בשעתו  החממה  את  ניהלו 
ונ יבל”א יחד עם דודו  חוחיים שוורץ 
חעמי  מגל, באשקלון, שהועברה מי

מית אחרי פינוי החבל שמקימיה היו 
מנחם וציפורה שמואלי ז”ל  בניהולו 
שליד  רוטשטיין,בדברת  אברהם  של 
עפולה הוקמה המשתלה על ידי גדי 
אלסר ואחריה משתלת ההר על ידי 

דני וייס ואהרון פניאל.  
חיחזקאל דגן: “הצלחתנו בארץ עצו

מה. תרמנו לפיתוח כל נושא הירקות 
שבאה  תרומה  בכללו.  והשתילים 

חלכלל ביטוי בחיסכון של ממש במד
השיטה שהב לחקלאי.  חיוניים  חדים 

אנו מארצות הברית היא מהפכה של 
ממש. ממציא השיטה הוא ג’ורג’ טוד 
ישראל,  את  שאהב  גוי  מפלורידה, 

שנאלץ למכור את
 25 המשתלה שלא נוהלה כהלכה. 
השיטה  על  תמלוגים  שילמנו  שנה 
המיוחדת הזאת. מאז התפתחנו ומדי 

שנה הוספנו, העמקנו וחידשנו”. 

רק 4% מהעובדים - 
תאילנדים

“חי חזה המקום להזכיר שלהקמת 
שמוליק  שותפים:  עוד  יש  שתיל” 
יבל”א  זקס  מנחם  ד”ר  ז”ל,  וילנר 
וכמובן בת שבע ויחזקאל דגן. “הבנו 
בגאווה  אומר  מצוינת”,  שהשיטה 
רבה יחזקאל דגן. “פיתחנו פרוטוקול 
לכל גידול, לכל עונה. שיטות ייחודיות 

חלהגיע לשתיל בריא עד כמה שאפ
חשר יותר. הקמנו צוות אנשים מקצו

היו  עי שכל חברה או מוסד מחקרי 
יכולים להתגאות בהם”.

“הצוות מבוסס על אזרחי ישראל. 
הינדים.  נוצרים,  מוסלמים,  יהודים, 
מתאילנד.  הם  מהעובדים   4% רק 

קבועים  עובדים   450 ב’חישתיל’ 
 60 עונתיים”-   עובדים   200 ועוד 

מח וכן  שונות  ברמות  חאקדמאיים 
שמורכבת  ופיתוח,  מחקר  לקת 
מובילים  מקצוע  אנשי  מחמישה 
מבקש  דגן  יחזקאל  בתחומם. 

העוב של  המדף  “חיי  כי  חלהדגיש, 
דים ארוכים-ארוכים. 20 ו-30 שנות 

חעבודה ואחרי שהוכחת עצמך  כר
אוי השכר המשולם הוא מעל שכר 

המינימום  במשק”.
חליחזקאל דגן יש ניסוח ייחודי להג
חדיר את עובדיו. “הם לא עובדים אצ

הוא  השכר  אתנו.  עובדים  הם  לנו. 
רווחים  לחלוקת  שיטה  יעדים,  לפי 
לצוות התורם. יש ניהול משאבי אנוש 
מוקפד ואוהבים את מי שעובד אתנו 
החלטתי  בישראל.  החקלאות  ואת 
יש  בעשייתנו  אנחנו מצטיינים  שאם 
לדאוג לכך שהאמרה “כי מציון תצא 

חתורה" תורחב  ל”כי מציון תצא חקל
אות מתקדמת”.

חכך התחיל שיתוף הפעולה עם העו
עם  המתרחבת   פעילות  הגדול,  לם 
חהשנים. “דוכס סיציליאני שעסק בחק

לאות ראה שתילים שלנו ורצה הדרכה 
אחוזים  קיבלנו  באיטליה.  מקצועית 
העברנו  הראשונה  ובשנה  בשותפות 
אנחנו   היום  לרווחיות.  המשתלה  את 
באיטל משתלות  בשתי  חשותפים    

זה  בבוסניה.  ואחת  בצרפת  אחת  יה, 
גדולה  משתלה  פעילה  שנים,  ארבע 
חשלנו באזור אנטליה בטורקיה והיא עו

בדת יפה גם כאשר הקשרים בין שתי 
המדינות היו רחוקים מלהיות טובים”.

גם  משתלה  הקימה  “חישתיל” 
מתעתדת  והיא  אפריקה  בדרום 
לבנות משתלה גם באזור ברצלונה, 
להשתלב  לעתיד:  בתכניות  ספרד. 
הברית  בארצות  אמריקה,  ביבשת 

בגר נולד  דגן  חיחזקאל 
וב-9  היינריך  בשם  מניה 

הו יום  את  ציין  חבאפריל 
העח בארץ   .76 ה -לדתו 
העברי  השם  את  לו  ניקו 
המשפחה  שם  יחזקאל. 
שם  “הקהל”  במקורו  דגן 
אביו  כוהנים.  משפחת  של 

הגסטא של  מבוקש  חהיה 
את שם המש והחליף  חפו 

שהוא   DEGEN-ל פחה 
מחבל  עתיק  גרמני  שם 
חנית  ופירושו  הסודטים 
כך  הביניים.  בימי  לשימוש 
העולם  מלחמת  את  עבר 
בארץ,  לאחריה  השנייה. 
  DAGAN -הוחלף השם ל
אותיות  להחליף  מבלי  וכך 

עב משמעות  השם  חקיבל 
רית וחקלאית.

לבת- נשוי  דגן  יחזקאל 
שבע 52 שנה. היא עובדת 

חשנים בחברה, יש להם אר
בנים  שלושה  ילדים:  בעה 
 ,50 בן  ובת. הבכור, עמית, 
נשוי  החברה,  מנכ”ל  כיום 
אורנה,  בנים.  ושני  בת  ולו 
שני  ולה  נשואה   ,48 בת 
בנים. מרדכי )מוטי(, בן 44, 
בנים  ושלושה  בת  ולו  נשוי 
40, נשוי עם שלוח  וברוך, בן

שה בנים.
במיו חשוב  משהו  חעוד 

חד: יחזקאל דגן היה החייל 
בצנחנים.  הראשון  הדתי 
ב-1  לצה”ל  כשהתגייס 
בגדוד  שירת   1956 בינואר 
ונמח הצנחנים  של   890

במתלה  מי שצנחו  עם  נה 
של  לצדם  קדש,  במבצע 
ואהרון  )רפול( איתן  רפאל 
שלו   הצניחה  לכנפי  דוידי. 
הצניחה  על  אדום,  רקע 
הקרבית הראשונה בצה”ל. 
בוגרי  הם  הבנים  שלושת 

מובח ביחידות  חהצנחנים 
הדר,  הנכדות,  אחת  רות. 
הספר  בבית  מדריכה  היא 
נשלחה  משם  לצניחה, 

לקורס קצינות.

חישתיל עפולה
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ביי עוסקים  “אנחנו  חובמקסיקו. 
לעולם  ידע  מוכרים  אנחנו  עוץ. 

להי אופציה   שמירת  תוך  חהגדול. 
הש חמש  תוך  לשותפויות  חכנס 

נים  הראשונות של הקמת המיזם.
ובהונ בגוואטמלה  מיזמים  חהקמנו 

דורס. יש לנו מיזם ברוסיה, יש לנו 
מיזם סמוך לסלוניקי ביוון. המגמה 
נתמיד  ואם  עולמית  ‘חישתיל’  היא 
לתרום  מה  לנו  יהיה  נכון,  לעבוד 

לתחום המזון בעולם”.
דגן מאשר שהעולם משתנה מעת 
תחרות  גם  ויש  חדשנות  יש  לעת. 
גדולה מאוד, אולם “בחלק החם של 
מקצועית  מובילים  אנחנו  העולם 

בגודל ובגישה המיוחדת שלנו”.

טעות יסודית של הממשל
חביקשתי לשמוע מה דעתו של יחז

 .2013 ישראל  קאל דגן על חקלאות 
צעירים  פחות  הרבה  הרב,  “לצערי 
של  יסודית  טעות  זו  לענף.  נכנסים 

חהממשל שאינו מעודד ענף כזה שיש
ראל הצליחה בכל השטחים: השקיה, 
רואה  כשאתה  בצמח.  טיפול  גידול, 

זה  בכנסת  הזה  לתחום  ביטוי  שאין 
בהחלט מדאיג. ויש סימן שאלה גדול 
בעולם  ישראל  של  המובילות  לעניין 
בנושאים האלה: אף אחד בדור הצעיר 
של  והמסכן  הנתמך  להיות  מוכן  לא 
השכונה. חקלאי, כדי להיות אופטימי 
הערכה  ולקבל  חיובית  סביבה  צריך 

חיובית  למה שהוא עושה”.
עם  איש  ונשאר  היה  דגן  יחזקאל 

חחזון: “אני מציע למצוא וליישם פת
הטכנ לצדדים  מתקדמים  חרונות 

לקידום  ככלי  יבולים  להעלאת  יים 
שלי  בחזון  רואה  לא  אני  החקלאות. 
אפשרות למימוש בלי ידיים עובדות. 
גם  מאוד,  נמוכה  החקלאים  רווחיות 

תמ ובעיית  מתחרים  שווקים  חבגלל 
מהישר יותר  עולה  התאילנדי  חחור. 
אלי. המדיניות בנושא הזה הזויה”. 

בארץ  שנה  מדי  מוכרת  “חישתיל” 
ושלוש מאות  מיליארד  וברחבי תבל 
אין  פרטית,  כחברה  שתילים.  מיליון 
מעניינה  לדווח על ההיקף הכספי של 
ל”חישתיל”       התבלין  הפעילות.בענף 
בעולם.  הגדול  ריבוי  חומרי  אוסף 
“השיטה שלנו” - מדגיש יחזקאל דגן 
– “מבטיחה שאם חקלאי קולט חומר 

ריבוי ראוי אין בעיה לקליטת הצמח 
עלויות  מים,  חוסך  השתיל  באדמה. 
של זרעים, כי הוא מונע בזבוז, מוריד  
כוח עבודה  בשדה ומאפשר  יישום 
שימוש  שמונעות  חדישות  שיטות 
בכימיקלים שהם נזק לאוזון.בחברה 

חעוסקים באופן  מתמיד בלימוד מע
חמיק של אופי הצמח  במטרה להע

לות יבולים מיחידת שטח”.
יש  כי  לנו,  מגלה  דגן  יחזקאל 

ביי החברה  של  חדש  חסטארט-אפ 
–”טו לייבוש.  מיוחדות  עגבניות  חצור 

מייזין”.זה פיתוח של מינהל המחקר 
החקלאי, וולקני, עגבנייה שמתייבשת 
ועוד  טבעי,   ובייבוש  כימיקלים  בלי 
של  במיזם  שותפות  גילוי:לחישתיל  
תמרים של מהזן מג’הול בנמיביה על 
שטח של אלף דונם. המטרה להביא 
של  שיווק  אפשרויות  שנשלים  לכך 
מג’הול טרי שישלים את גדיד הקיץ 
רוטיליטי  בתנור:  ועוד  ישראל.  של  
הצמח  של  השורש  אופי  לימוד    -
ואיכותם. יבולים  להעלאת  –פתרון 
דגן מאמין  שתוך שנתיים יציג חומר 
ריבוי ראשון שעבר את כל הבדיקות  

ויעמוד לרשות החקלאים.

חישתיל בדרא"פ

300500

10% 10% 
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עפרה בן-נתן

חבבואי לראיין את עמי אריאל בבוק
חרו של יום שבת חמים ונעים, הופת

היותר- מהחצרות  אחת  לגלות  עתי 
בחיי.  שראיתי  ומושקעות  מעניינות 
מסביב  שהתרוצצו  והנכדים  הילדים 
ביתית  הכל-כך  לאווירה  הוסיפו 
אותי  עמי, שהזמין  ששררה במקום. 
לשבת אתו בחצר הבית, ישב בעצמו 
מתחת לעץ פיקוס ענקי ונראה כמי 

שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה.
מאוש ילדות  ים.  בבת  נולד  חעמי 

רת של חול וים, אהב להכין עם אביו 
צעצועים מעץ וממתכת לגן הפרטי 
שניהלה אמו. בצבא שירת בתותחנים, 
שום דבר עוד לא הכין אותו למסלול 

הארוך והמפותל שבו יתנהלו חייו.
ללי נרשם  מהצבא  חכשהשתחרר 

מודי “מדריך תיירים”. הייתה לו חצי 
שנה לשרוף עד לתחילת הלימודים, 
את  לשפר  לאנגליה  נסע  הוא  אז 
אשתו  את  פגש  באנגליה  האנגלית. 
הפך  הקצר  והביקור  איבון,  לעתיד, 

חלחמש שנים. כשחזרו ארצה, התחי
ולרוח לאורכה  בארץ  להסתובב  חלו 

בה, לחפש מקום מגורים שייגע להם 
ים  בבת  התגוררו  בינתיים,  בנשמה. 
וצעצועים  ציוד  מבניית  והתפרנסו 

עמי אריאל - איש אדמה

עם  להכין  למד  שעמי  ילדים,  לגני 
אביו בילדותו.

בני הזוג ידעו שמגורים בעיר זה לא 
בשבילם, ולכן התחילו תהליך קליטה 
רצתה  הסוכנות  היהודית.  בסוכנות 
בגלל  ורדים,  לכפר  אותם  לשלוח 
לבם  אך  עמי,  של  המקצועי  הרקע 

חלא היה שם. לבם נמשך לדרום הר
חוק, שם ההתיישבות הייתה בשיאה 
פראיים  עדיין  הגדולים  והמרחבים 

ובלתי-מאוכלסים.
אל  רפיח,  לפתחת  הגיעו  לבסוף, 
ידי  על  שהוקם  יוסף,  תלמי  מושב 
אפריקה  מדרום  עולים  קבוצת 
שקלט זוגות מעורבים. התאים להם 
הסגנון והלב אמר: הגענו הביתה. בנו 
להם  ונולדו  חקלאי  ומשק  בית  שם 

שלושה מתוך חמשת ילדיהם.
הסכם  חתימת  עם   ,1980 בשנת 
עליהם  היה  מצרים,  עם  השלום 
להתפנות ולעזוב את המקום. ברירה 
בפניהם: משק תמורת  אחת עמדה 
משק  תמורת  במשק  בחרו  משק. 
ועברו למושב תלמי יוסף המתחדש 
עוד  החלה  שבנייתו  שלום,  בפתחת 
המועד  שכשהגיע  כך  הפינוי,  לפני 
היה למשפחות לאן לעבור ולא היה 

עליהם לנדוד. “היינו כל כך עסוקים 
מחדש,  החקלאי  המשק  בהקמת 
עצובים”,  להיות  זמן  לנו  היה  שלא 

מספר עמי.
שיתו אגודה  הקימו  המושב  חחברי 

 ,”7 “בשור  היום  עד  הנקראת  פית 
להקמת  ומענקים  תקציבים  קיבלו 
עמי  לגדל.  והתחילו  חקלאי  משק 
גידל ירקות בחממות ונטע מטע של 
אחרי  פרי  הניב  “המטע  אפרסקים. 
שיצא  הראשון  והייתי  בלבד  שנתיים 
עם האפרסק המקדים לשוק באותה 
כשקונספט  התחילו  הבעיות  השנה. 
מבחינה  כשל  השיתופית’  ‘האגודה 
צרכו  ייצרו  שלא  משקים  ניהולית. 

התרוק המשותפת  והקופה  חהרבה, 
כל  התמוטטה  דבר,  של  בסופו  נה. 
רבים.  חובות  והשאירה  המערכת 
הייתה  גל’, שמטרתו  ‘חוק  אז  חוקק 
לחייב את הבנקים להגיע להסדרים 

חשל מחיקה ופריסת חובות עם המו
וכלכלי  חברתי  משבר  חווינו  שבים. 

חעמוק. משפחות קמו ועזבו את המו
שב באישון לילה, לא יכלו לשאת את 

הבושה”.
במושב  החקלאי  זו,  זמן  בנקודת 
להיות מגדל עצמאי שאחראי  הופך 
בעצמו על הוצאותיו ועל רווחיו. לעמי 
47 דונם, המתחח  כבר יש משק של

ירקות בשטח פתוח, פרחים  בין  לק 
העומד  הרציונל  ומטעים.  בחממות 

חמאחורי כל זה הוא להיות גדול, לש
ווק ברצף ולספק איכות.

זיהה  עמי  ה-90’  שנות  בתחילת 
שהשיטה לריבוי גידולים שונים אינה 
מוכיחה את עצמה. “הבנתי שהעסק 
את  להפוך  שעליי  הבנתי  יעיל,  לא 

והי הפרדס  לתעשייה.  חהחקלאות 
רקות הם גידוליים עונתיים ואני הייתי 

צריך הכנסה קבועה, כל השנה”.
עמי החליט להתמקד בגידול ורדים 
השנה,  כל  במשך  פרחים  המניבים 
הפרמטרים:  בכל  מלאה  בשליטה 
שונות  שיטות  לחפש  “התחלתי 

גידל הגידול,  את  ולשפר  חלהשביח 
ומחזרתי  מנותק  על מצע  ורדים  תי  עמי ואיבון אריאל
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את מימי ההשקיה. בשיא, גידלתי 25 
עמי  מספר  עדיין”,  אך  ורדים,  דונם 
כמו  עובד  כשהכול  “דווקא  בחיוך, 
והדחף  הרצון  ללב  מתגנב  שצריך, 
יותר. שאלתי את עצמי מה  לעשות 

צרי הכי  אנשים  ומה  באזור  לנו  חאין 
כים?

“הקמתי במושב שדי אברהם מרכז 
 - דלק  תחנת  בו  שהייתה  לוגיסטי 
שירות חלוקת בלוני גז לבית הלקוח, 
טוטו, סניף בנק מזרחי נודד, שהגיע 
אלינו פעמיים בשבוע, ותיקון ומכירה 
של כלים חקלאיים. גם קפה וארוחת 
בוקר, שהייתה מכינה אשתי סיפקנו 
תמיד  “אשתי  עמי.  נזכר  ללקוחות”, 

חהייתה לצדי גם במשק ובגידול היל
באומץ  ובשינויים,  בתהפוכות  דים, 

חובאורח רוח. לא הייתי מגיע לאן שה
געתי לולא תמיכתה.

פרחים  כמגדל  השנים,  “במשך 
הקפדתי לבקר בהולנד”, מספר עמי, 
“תמיד חיפשתי חלון הזדמנויות חדש. 
אני מאמין שהקיבעון מעוור אנשים. 
בזמן  תהליכים  לזהות  תמיד  צריך 
זה מה שעושה  ולהשתנות בהתאם, 

את ההבדל בין רווח להפסד.

זיהיתי  בהולנד  מביקוריי  “באחד 
ישיר’.  ‘שיווק  שנקראה  חדשה  נישה 

הפר למועצת  מהמגדל  חבמקום 
חים, משם לבורסת הפרחים ורק אז 
ישירות.  ללקוח, למכור חלק ללקוח 
לשיטה  שהסכימו  לקוחות  חיפשתי 
פרחים  למכור  והתחלתי  החדשה, 
דרישה  שיש  ראיתי  כזאת.  בצורה 

חלזרים מוכנים בשלל צבעים, ונכנס
מיליוני  ייצאתי  הזאת.  לנישה  גם  תי 
זרים  חברת  הקמתי  בשנה.  פרחים 
2000’ יחד  לייצוא שנקראה ‘אל עמ 

עם אלי חזן ממושב יתד.
את  להרחיב  החלטתי  “במקביל, 

ויצא השיווק  בתחום  הכלים’  ח‘ארגז 
תי ללמוד. למדתי באוניברסיטת תל 
וניהול  בין-לאומי  וייצוא  שיווק  אביב 

משא ומתן.
קניה  נכנסה   2000 שנת  “בתחילת 

חלשוק הפרחים במסות אדירות ובע
לויות מצחיקות. כתוצאה מכך, ספג 
אנושה  מכה  בישראל  הפרחים  ענף 
ושוב היה עליי להסתגל ולחפש דרך 

חדשה.
חשוב  ישראל  שלמדינת  “הרגשתי 
לייצא צ’יפ ולקנות צ’יפס, אז החלטתי 

לקחת את הידע החקלאי שלי, שלא 
היה נחוץ בארץ, למדינה אחרת. יחד 
אתגרים  לחפש  יצאנו  חזן,  אלי  עם 
חצי  לחרוש  הספקנו  הגדול.  בעולם 
מכדור הארץ עד שהגענו לאתיופיה. 

חחשבנו, מה הכי חסר באתיופיה? וה
גענו למסקנה שאוכל הכי חסר, אז 

התחלנו לגדל ירקות ועופות.
החקלאי  הפוטנציאל  “באתיופיה, 

חאדיר. יש מים ואדמה בשפע והאק
לים נהדר. מה שחסר באתיופיה זה 
ניסינו  מיומנים.  ואנשים  חקלאי  ידע 
להתאים את שיטות הגידול שלמדנו 
בארץ לפלאח האתיופי, לא תמיד זה 
זה  לעתים  בחיוך,  עמי  נזכר  עבד”, 

היה יותר מדי מדע בדיוני בשבילם.
“חיינו על קו אתיופיה-ישראל במשך 
גם  שמיצינו  עד  שנים  ארבע-חמש 
ניהל  הזה,  הזמן  כל  במשך  זה.  את 

חבני יוני ביד רמה את המשק החקל
אי במושב. היום אנחנו מגדלים ביחד 

וגדל. בש הולך  והמשק  חפסיפלורה 
נים האחרונות, החלטתי להקדיש את 
ולנכדים.  לבית  הבלתי-נלאה  מרצי 
רוצה  יהיה:  ותמיד  היה  שלי  המוטו 

לעשות - תעשה, אל תדבר”.



אפריל 2013 40

כתב וצילם: אבי אובליגנהרץ

וגם  לצפון   70 בכביש  הנוסעים 
שלמה,  בת  במושבה  המבקרים 

הסו לאחד  ברובם  מודעים  חאינם 
האזור  שצופן  ביותר  השמורים  דות 
המכונה טוסקנה הישראלית. בין הר 
תפארתו  במלוא  המתנוסס  חורשן 
במדינה,  המרכזיים  העורקים  לאחד 
לאטו,  הזורם  דליה  לנחל  ובסמוך 
נוף פסטורלי מרהיב- משתרע עמק 

נסתר ומיוחד במינו. 
חשביל העפר המקרטע ושער הבר

להרחיק  נועדו  והנעול,  הכבד  זל 
ובעיקר  סקרנים  הקסום  מהמקום 

ואופנועי שטח, ולאפשר לבע חרכבי 
לים לעבד בשלווה וללא הפרעה את 
הצמחייה,  ועתירת  הפוריה  הקרקע 

גי ושלל  חעצי פרי, פרחים, תבלינים 
דולים חקלאיים נוספים. כבר ממבט 

חראשון ניתן להבחין כי לא מדובר בח
חלקות חקלאיות סטנדרטיות שהגבו

אלא  וברורים,  תחומים  ביניהן  לות 
ארציש בוסתן  כמו  שנראה  חבשטח 
חראלי מלא כל טוב אותו חולק בהר

שעובד  חקלאים  של  חדש  זן  מוניה 
את האדמה בעיקר בשבתות ובשביל 

הנשמה.
בת  לעצמה  שקוראת  הקבוצה 

חשלמה הקטנה על שם היישוב הס
חמוך, הוקמה לפני חמש שנים במה

לך מפגש אקראי בין איש העסקים 
נינה  והפסיכותרפיסטית  פילץ  ארז 
בתל  גבירול  אבן  ברחוב  ברונדוין 

הח בין  שהתגלגלה  בשיחה  חאביב. 
שנה  כ-20  שנמנו  הוותיקים  ברים 
קודם לכן על הגרעין המייסד של גן 

הכר שוק  בשולי  הורים”  ח“מעורבות 
חמל, סיפר נכדו של אריה פילץ, שה

סנטר  דיזינגוף  את  השאר  בין  קים 

חקלאות לנשמה

מדוע בחרה קבוצה של תלאביבים בורגניים להעביר את עיתות הפנאי שלה 
בעיבוד אדמה חקלאית?

תל  של  החדשה  המרכזית  והתחנה 
אביב- על יוזמה חדשה שלו: הקמת 

חלקה חקלאית לעירוניים.
“לא האמנתי למשמע אוזני ואמרתי 
לו ‘ארז זה החלום הרטוב שלי. יש לי 
בבית מלא אדניות וכולם אומרים לי 
מתוודה  מתוסכלת”,  חקלאית  שאני 
ברונדוין שאומנם נולדה בחיפה אבל 

נמנית על שושלת חקלאית מפוארת 
הראשונה:  בעלייה  ארצה  שהגיעה 
תנועת  ממייסדי  בלקינד  משפחת 
עירונית  “אני  ניל”י.  ומחתרת  ביל”ו 
בנשמתי ואין לי כל כוונה לעבור לפה 
ממרכז תל אביב, אבל יש בי אהבה 

ול לטיולים  לירוק,  לטבע,  חגדולה 
טוסקנה. אמרתי לארז ‘אתה תטפל 

בנדל”ן ואני אביא לך את האנשים”.
ברונדוין  החלה  התלהבות  אחוזת 

בגיוס חברי הקבוצה, אבל המשימה 
היתה פחות פשוטה ממה ששיערה 
לעצמה. “כשהתקשרתי לספר להם 
על הרעיון, הם חשבו שאני משוגעת 
שדיברת  האחרונה  ‘בפעם  ואמרו 
אתנו על פרויקט זה היה על גן ילדים. 
עיבוד  על  אתנו  מדברת  את  עכשיו 
אדמות חקלאיות מה הקטע שלך?’. 

גם במשפחה שלי כולם הרימו גבות 
וחשבו שנפלתי על הראש.בסופו של 
דבר לא הייתי צריכה להתאמץ יותר 
למי מהחברים  בדיוק  ידעתי  כי  מדי 

שלנו הרעיון הזה מתאים”.
נאספו  יחסית,  קצר  זמן  תוך פרק 
רוכשים,  כ-50  וברונדוין  פילץ  סביב 
רחובות  בארבעה  מתגוררים  רובם 
שהתחלקו  העיר,  במרכז  סמוכים 

הברונדוינים בשדה
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דונם. כ-30  של  שטח  על  ביניהם 
נוף  אדריכל  ידי  על  נעשתה  החלוק 
ייחודי  לקונספט  ובהתאם  וגנים, 
אישיות  לחלקות  חלוקה  פילץ:  של 
לחצי  משומשת  מכונית  של  במחיר 
שמעובדים  ציבוריים  דונם,ושטחים 

הקבו חברי  כל  ידי  על  חומתוחזקים 
ועץ האלון  צה דוגמת בארות המים 

הקשיש שבצלו נערך הראיון.
חהגרעין הקשה של החקלאים העי

 50 בני  זוגות  כחמישה  מונה  רוניים 
פלוס, בהם הבמאי יהודה ג’אד נאמן 

לקול פרופסור  אלונקות”(,  ח)“מסע 
ורעייתו  אביב  תל  באוניברסיטת  נוע 
ורחל אורבך,  תלמה,בני הזוג שלמה 
הפקות,  קיץ  חברת  בעלי  לשעבר 
תמרה  הקולנוענית  ורעייתו  פילץ 
רופא  ובעלה  ברונדוין  וכמובן  הנטר 

שת ברונדוין  טוביה  ד”ר  חהמשפחה 
חילה רכשו דונם והיום בבעלותם 2.5 

דונם.
עמד  העירוני  החקלאי  המאחז 
הופכין  לה  שאין  כאבן  רבות  שנים 
ולכן  פראית,  וצמחיה  באבנים  גדוש 
הבעלים  שיזמו  הראשונה  הפעולה 

חהחדשים היתה הזמנת דחפור לסי
חכול האבנים ובניית טראסות באמצ

בידע  מצוידים  היו  ולא  מאחר  עותן. 
החדשים  החקלאים  ניסו  מקצועי, 

חלהשלים את החסר באמצעות האינ

משתלות  מקצועית,  ספרות  טרנט, 
ואנשי מקצוע.

לעלייתה  הראשון  בשבט  הטו  את 
חעל הקרקע, ציינה בת שלמה הקט

בו  ושתילה  נטיעה  של  בהפנינג  נה 
100 בני משפחה וחבח  נטלו חלק כ-
חברי  ערכו  הרב  הביקוש  לאור  רים. 

במשתלת מרוכזת  קנייה  חהקבוצה 
המתמחה  ויתקין  מכפר  חסקלברג 
בעצי פרי. כל בעל חלקה בחר לבד 
ובנושא  רוצה  שהוא  הגידולים  את 
התלבטות  לברונדוין  היתה  לא  הזה 
החלקה  את  להפוך  “רציתי  קשה. 
למה  בדומה  ארצישראלי  לבוסתן 
או  בננות  רציתי  לא  בבית.  שראיתי 
אחר  אבל  טרופיים,  פירות  מיני  כל 
את  כמעט  שתלנו  השתכנעתי.  כך 

תפו שיש:  והנשירים  ההדרים  חכל 
זים, אשכוליות, קלמנטינות, לימונים, 
ליים, תפוחים, אפרסקים, נקטרינות, 

ור גפנים,  זיתים,  דובדבנים,  חתאנים 
דים ומה לא”. 

של  הכותרת  גולת  זאת,  עם  יחד 
יום  את  שחוגגת  מי  עבור  ההפנינג 
הולדתה בסמיכות לטו בשבט, היתה 

חארגז הכלים המדוגם שקיבלה מבע
חלה ושתי בנותיה. “זה היה ארגז חק
קל מזמרות,  בו  והיו  לתפארת  חלאי 

מעדרים,  המסורים,  סוגי  כל  שונים, 
מגרפות, כפפות וגם עץ שאני מאוד 

להתרג לי  גרם  זה  פיטנגו.  חאוהבת: 
שות גדולה ומאז אני מגיעה לשטח 
ונינה  טוביה  פנויה”.  הזדמנות  בכל 
בכל  הקטנה  שלמה  לבת  מגיעים 
יום  חצי  “לגנוב”  ומשתדלים  שבת 
נוסף משגרת יומם העמוסה לטובת 

המקום ששינה את חייהם.
הסת חודשים  שלושה  חבמשך 

פק טוביה ברונדוין בקריאת ספרים 
רעייתו  בעוד  המרנין  מהנוף  והנאה 
מעבדת את החלקה המשותפת. יום 

חאחד היא ביקשה את עזרתו עם הצ
נרת ומאז הוא הפך בהדרגה לשותף 

קלי חולקים  אנחנו  “ביומיום  חפעיל. 
בענייניו.  טרוד  אחד  כל  אבל  ניקה, 
קירבה  מאוד  החקלאית  העבודה 
אותנו. עבודת האדמה מחזירה אותך 
לעצמך. זאת עבודה מאוד תובענית 

חודורשת מאמץ פיזי, אבל כשזה מצ
עמלך,  פירות  את  רואה  ואתה  ליח 

חאתה מתמלא בגאווה וסיפוק”, מס
ביר טוביה. “יותר כיף לריב על צנרת 

חמאשר לריב על דברים אחרים”, מו
סיפה נינה בחיוך רחב. “אפשר לדבר 
עד מחר אבל לא הייתי יכולה לעשות 

חאת זה בלי טוביה. יש לו ידע טכנולו
גי רב והוא מאוד מעשי ודאג לסדר, 
והיום הוא לא רק מותח צינורות אלא 

עושה הכל”.
חקלאיים  וגידולים  לעצים  בדומה 

נינה ברונדוין בפעולה
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חלק  נשרו  השנים  במהלך  אחרים, 
לעבד את חל והפסיקו  חמהרוכשים 

קתם או מכרו אותה לחבריהם. אלה 
שכן נקלטו והצליחו להכות שורשים 
מאושרים.  “אנשים  נינה  לדברי  הם 
כיף לנו דווקא כי כולם לא חקלאיים 
ונוצרה  חופשיים,  ממקצועות  ובאים 
קשה  יותר  הרבה  משותפת.  שפה 

לעבוד  מאשר  האדמה  את  לעבוד 
הוא עצום.  בקליניקה, אבל הסיפוק 
יש לנו הווי ופולקלור משותף ועושים 

דב הזמן מנסים  כל  אנחנו  חחפלות. 
רים חלקם מצליח וחלקם לא, אבל 
בנוסף  יצרנו חלקת אלוהים קטנה”. 

חלבני משפחה, חברים ואירועים מש
בגן העדן  פחתיים, מארחת ברונדוין 

בא לאנשים  סדנאות  שלה  חהפרטי 
והתח לשינוי  הכמהים  החיים  חמצע 

דשות. לאחת הסדנאות אותה ערכה 
עם שותפה דב הדרי, היא קראה “כי 
האדם עץ השדה”, ובמסגרתה עשו 
“כאפליקציה  בטבע  שימוש  השניים 

לתהליכי הנפש באמצע החיים”.
היא  הברונדוינים  של  החקלאות 
חקלאות אורגנית במלוא מובנה של 
המילה. השניים אינם מרססים ואינם 

בריאו אידיאולוגיה  מתוך  חמדבירים 
תית צרופה שכותרתה “לא מרעילים 
שהם  גם  מה  שלנו”.  הבריאות  את 

חאינם מוכרים את תוצרתם אלא מש
השנה  עצמית.  לצריכה  בה  תמשים 

מהגי חמוצים  לעשות  מקווים  חהם 
למסוק  הבאה  ובשנה  שלהם  דולים 
“המח שנטעו.  הזית  עצי   28 מ -שמן 
טרה שלנו להיות חלק מהטבע ולא 
ברמת  גינה  לא  זאת  אותו.  לקלקל 
ולכן אין לנו כוונה לבנות כאן  השרון 

האד לעבוד  אלא  ג’קוזי,  או  חבריכה 
חמה ולהתמזג עם הטבע. אנחנו מק

האקולוגי  האיזון  שמירת  על  פידים 
והמרקם של האדמה,ורוצים להחזיר 

עטרה ליושנה”, מבהירה נינה.

חלקת אלוהים הקטנה של הברונדוינים

הבטח לעצמך מיכלים לעונה
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 יוסי יניב, המכון למדעי הצמח, המחלקה לעצי פרי מכון וולקני 

מאז שהאדם החל להשתמש בפרי 
ההדר לצרכיו, בתחילה בסין ובדרום 

חמזרח אסיה ובהמשך באירופה ואמ
ריקה, נכתבה ספרות ענפה על גידול 
בתמונות,  לוותה  שבחלקה  הדרים 
באיורים ובצילומים. פרי ההדר משך 
את תשומת לב האומנים שהביעו את 
התפעלותם מהפרי באומנותם, כבר 
ההדר  פרי  ידוע  עתיקות  בתקופות 
כאובייקט לתמונות כמו הטבעת ציור 
בתקופת  מטבעות  על  אתרוג  של 
מרד בר- כוכבא, כן נתגלו ציורי פרי 
הדר ברומא העתיקה יוון וכך הלאה.

הספר  פורסם  ה-17  במאה 
ברומא  פרארי  של  “הספרידיס” 
שהיה הפרסום הכתוב הראשון שבו 
בוטניים  כציורים  הדרים  זני  תוארו 
רמה  ובעלי  בצורתם  מדוייקים  שהיו 

נתן הש זה  גבוהה. ספר  חאומנותית 
וולקמר בשנת  כדוגמת  ראה לבאים 
 1822 בשנת  ופואטייה  ריסו   1708

ורבים אחרים. 
עם התרחבות השימוש בפרי הדר 
העולם  בכל  מסחר  נתיבי  ופתיחת 
בפרסומות  בשימוש  צורך  נעשה 
מסחריות על מנת להרחיב את מס’ 
האומנים  מיטב  כך  לשם  הצרכנים 
שיתפו פעולה עם חברות מסחריות 
צורה  בהפקת פרסומות שהיו בעלי 
נאה שמושכת את העין ויוצרת דימוי 
יעיד  כך  ועל  לפרי המשווק,  מוצלח 
רבות  שנים  שבמשך   ’Jaffa‘ המותג 

חאפיין את התוצרת הישראלית המשו
לסמל  גם  והיה  תבל  ברחבי  בחת 

חהמייצג את ישראל בעולם. גם באר
צות אחרות סימנים מסחריים לפרי 
הדר הפכו להיות מזוהים עם ארצות 
המוצא. הדימוי החזותי של ההדרים 
הוא אחד הנפוצים בעולם ובכל ארץ 
ניתן למצוא אביזרים שונים ומגוונים 
שילוט  כמו  ההדר  פרי  את  שתיארו 

ברכה פרסומות קו כרטיסי  חחוצות, 

הדימוי החזותי
של ההדרים

במדיה  פרסומת  וסרטי  ברדיו  ליות 
החזותית. במאמר זה נתמקד בעיקר 
בולט  ביטוי  קיים  שבו  הבוטני  בציור 

בנושא ההדרים. 

הציור הבוטני 
והראשון  המודרני  החזותי  הביטוי 

חשבו נודע פרי ההדר הוא הציור הבו
אומנות  סוג  הינו  הבוטני  הציור  טני. 
בצורה  בדיוק,  המתארת  מדעית 

חובצבע את עולם הצומח )אם כי קיי
מים גם ציורים המתארים בע”ח( על 
מגוון מיניו תוך תיאור כוללני המלווה 

שור זרעים,  כמו:  לפרטים  חבכניסה 
שים, אברי רביה ועוד. בציור הבוטני 
של  ציור  בטכניקות  שימוש  נעשה 
עפרונות  בפחם,  רישום  מים,  צבעי 

חצבעוניים תחריטים ועוד. הציור מת
מקד בתיאור בוטני מדוייק של נושא 
נכון של צבעים  וזאת בשילוב  הציור 
מדוייקת  תמונה  ליצור  מנת  על 
יצירת  אסטטית שמושכת את העין. 
בסיסית  הבנה  דורשת  בוטני  ציור 
באנטומיה ובוטניקה של נושא הציור, 
התייעצות  תוך  לעיתים  נעשה  והוא 
עם אנשי מקצוע- בוטנאים המכירים 

חאת נושא הציור מקרוב. מדע הצמ
יותר מאלפיים  נשען  בוטניקה  חים- 

שנה על הציור.
ציו עם  ספר  שפרסם  חהראשון 

היה  הדרים  בנושא  בוטניים  רים 
 Giovanniג’ובאני באטיסטה פרארי
באיטלח שנולד   Baptista Ferrari
סיינה  בעיר  אמידה  למשפחה  יה 
הצטרף   1602 בשנת   .1583 בשנת 

חלמסדר ישועי ברומא ושם החל לע
סוק בשני עיסוקים: הוא היה פרופ’ 

היוו השפה  את  שלימד  חלבלשנות 
נית ואת השפה העברית.כמו כן הוא 
ערך את המילון סורי- לטיני ופרסם 
רטוריקה  על  ומסות  נאומים  סדרת 

עצמו  את  הקדיש  פרארי  לטינית. 
ובמס נוי,  צמחי  וטיפוח  חלמחקר 

זו פרסם שני ספרים חשובים:  גרת 
 De ב-1636 פורסם הספר הראשון 
בתכח Florum Culturaשעסק 
וכן  בגן,  גינה  ציוד  של  ותחזוקה  נון 
בתיאורים של פרחים שונים. הספר 
לווה בתמונות שנעשו בטכניקה של 
תחריט נחושת ע”י אנה מריה ורינה. 

מקו )שם  הספרידיס  השני  חהספר 
צר( Hesperides פורסם ב-1646.

ח בשני הספרים ניסה פרארי לראשו
נה להשתמש במינוח טכסונומי ע”מ 
לדייק בזיהוי הצמחים בספרים ובכך 
גם למיין את המינים החדשים. בספר 
תפוז  של  ציור  לראשונה  מופיע  זה 
להניח שבתקופה  ניתן  ומכאן  טבורי 
אסיה  מזרח  מדרום  התפוז  חדר  זו 
לאירופה. הוא היה הראשון שפרסם 

מיק חקירה  בסיס  על  בוטני  חציור 
רוסקופית של זרעים ותרמילים של 

ורד סיני. 

‘הספרידיס’
נוספים  אומנים  של  תיאור  להלן 

שהמשיכו אחרי פארארי. 
 Johann וולקמר(  כריסטוף  יוהן 
Christoph Volkamer 1644-
1720(, היה סוחר משי ובוטנאי חובב 
שנולדבנירנברג שבגרמניה אך חלק 

איטל בצפון  בילה  משנותיו  חגדול 
פארא של  לספריו  נחשף  שם  חיה, 

ספרו  את  1708 פרסם  רי. שבשנת 
 Nurnbergische Hesperides

חהספר מתאר גידול הדרים כמו תפו
המלל  את  ואתרוגים.  לימונים  זים, 
של  מרהיבים  איורים  מלווים  בספר 
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באיטל גדלו  שרובם  הדרים  חזני 
פרי  לתיאור  נוסף  האיורים  ברוב  יה, 
נוף  של  חזותי  תיאור  נוסף  ההדר 
כפרי אופייני בצפון איטליה וגרמניה. 
 Antouneריסו אנטוניו  ג’וזפה 
שנולד  זאולוג   Risso1777-1845

עיסו ועיקר  צרפת,  שבדרום  חבניס 
קו היה במחקר על בעלי חיים ימיים 
כמו חלזונות אצות וקיים מין דולפין 
שנקרא ע”ש. כפרופ’ למדעי הטבע 
פייר  בבוטניקה.  רב  עניין  גילה  הוא 
 Pierre Antoine פואטייה  אנטואן 
Poiteau 1766-1854 בוטנאי צרפתי 
 1790 שעבד בצעירותו בגינון בשנת 
של  הלאומי  המוזיאון  למנהל  מונה 
הטבע בפריס שם למד את משנתו 
של קרל לינאוס )בוטנאי שוודי שהיה 
ורכש  המודרנית(  הטכסונומיה  אבי 
בטכניקת  ציורים  בביצוע  מיומנות 

של תחריט נחושת.
1820 את  שני אלה פרסמו בשנת 
של  הטבעית  ‘ההיסטוריה  הספר 
 Histoire naturelle התפוזים’  עצי 
des Orangers שהוא אחד הספרים 
הבוטניים היפים ביותר שפורסמו עד 

היום. 
109 תמוח  את המלל בספר מלווים
שנעשו  פואטייה  של  מרהיבות  נות 
בטכניקה של תחריט נחושת וצביעה 
תיאורים  בספר  צבעוניים.  בצבעים 
פומלות,  לימונים,  תפוזים,  זני  של 
ברגמוט וכן אשכוליות שזהו התיאור 
שחדרו  מאז  להם  שנעשה  הראשון 

מאיי ברבדוס לאירופה.
 Franz Eugen קוהלר  אויגן  פרנץ 
Kuhler1883- 1914 גרמני יליד לייח
ובוטנאי חובב שיחד עם  פציג רופא 
בוטנאי בשם גוסטב פאבסט הוציאו 
 Medizinal בשנת 1887 ספר בשם
מארח מורכב  הספר   ,Pflanzen
צמחי  בתיאור  שעוסקים  כרכים  בע 
קרוב  אלו  בכרכים  באירופה.  מרפא 
מפורטים  בוטניים  איורים   200 ל- 

וול חביותר שצויירו בעיקר ע”י האמן 
טר מילר שמידט. הספר כולל גם את 

חהמידע הבוטני ודרכי השימוש בצמ
חים אלו. נחשב בזמנו לאוסף ספרים 
הכי הטוב והשימושי ביותר בכל מה 

חשקשור בצמחי מרפא. בספר תמו
נות מרהיבות בעלות איכות מדהימה 

שבוצעו בטכניקה של הדפס אבן.
בעולם  הבוטני  שהציור  ספק  אין 
בראשית  האומנים  על  גם  השפיע 
המאה ה-20 כאן בארץ ישראל. וזאת 
לבית  הצומח  עולם  בין  הזיקה  עקב 

גידולו שנתפס כטריטוריה לאומית.
נחשב  הציונית  התנועה  מראשית 

והצומח של ארץ יש חמחקר הטבע 
ראל לא רק תחום מדעי אלה נדבך 
הדוגלת  העברית  התרבות  ביצירת 
ובחידוש  הטבע  אל  העם  בחזרת 
הקשר שלו לאדמתו. חלוצי המחקר 

חהבוטני בארץ שקדו על איסוף ‘עש
חביות’ של צמחים מיובשים, על חשי

פרסום  ועל  נודעים  לא  מינים  פת 
פעלו  ואף  ואנציקלופדיות,  מגדירים 
להבאת ממצאיהם אל הציבור הרחב 
ובעיקר  עממי  לתחביב  ולעשייתם 
פעלו  המאה  בראשית  חינוכי.  לכלי 
גם  שהתמחו  ישראליים  ציירים  מס’ 

בציור בוטני. 
צייר  חרובי  שמואל  היה  הראשון 

חארץ ישראלי בן העלייה השנייה ובו
חגר של ביה”ס לאומנות בצלאל. בש

נים -1927 1923 עבד חרובי בשירות 
חוקר הצמחים אפרים הראובני וצייר 
ציורים בוטניים לאנציקלופדיה “אוצר 
ישראל”.בהנחיית החוקר  צמחי ארץ 
חרובי  תיעד  הראובני,  חנה  ורעייתו 

הש מעוררת  ובשלמות  חבדקדקנות 
תאות את דיוקני פרחי הבר, השיחים 
התוכנית  ישראל.  ארץ  של  והעצים 
המהודרת  האנציקלופדיה  להוצאת 

חנגנזה אולם נותרו סדרת ציורי אקוו
רל אצל משפחת ראובני. ציורים אלו 

חהתפרסמו במסגרת תערוכה שהוצ
ישראל  במוזיאון   2006 בשנת  גה 

תחת הכותרת “שירת העשבים”. 
לפריצה אל התודעה הציבורית זכה 
שמואל חרובי בחורף 2004 במסגרת 
הכרכום”  וכתם  "הכלנית  התערוכה 

שהוצגו במוזיאון ישראל.
1887-1957 צייר ארץ  אהרון הלוי 
ישראל איש העלייה השנייה שנולד 
באוקראינה  בוקובינה  בצ’רנוביץ- 
1905 עלה  למשפחה דתית. בשנת 

חוד מס’  למד  ישראל  לארץ  חלבדו 
שים אומנות בבצלאל בירושלים.

במ בסג’רה,  שומר  היה  חבהמשך 
אגודת  במסגרת  וביבנאל  נחמיה 

חהשומר. בזמן מלחמת העולם הרא
1916 גוייס אהרון הלוי  שונה בשנת 
לצבא הטורקי בתפקיד של שרטט 

חתוכניות בניינים בסגנון המזרח בש
הצבא  במפקדת  השלטונות  ביל 

בדמשק. 
בהמשך הגיע באותו עת גם ברוך 
הניסיונות  תחנת  של  שתלן  צי’זיק 

הרא הגנן  להיות  שהוזמן  חבכנרת 
שי של דמשק. כאן הגה צי’זיק את 
ציורים  אלבום  לאור  להוציא  הרעיון 
של צמחיית ארץ ישראל ולהקדישו 

‘פו מפלגת  ממייסדי  בורוכוב  חלדב 
עלי ציון’. אהרון הלוי קיבל על עצמו 

ציור הצמ חאת המשימה להכין את 
לאור  יצא  לא  והפירות. הספר  חים 
אולם הלוי צייר מס’ ציורים בוטניים 
היום  מוצג  שרובם  הדרים  בנושא 

בבית גורדון שבקיבוץ דגניה א'.
היה  ההדרים’  של  החזותי  ‘הדימוי 
נושא לתערוכה קטנה שאורגנה על 
וולקני, בליווי הרצאות של  ידי במכון 
טל עמית –רכז ענף הדרים במועצת 
מנהלת  רפפורט  וכרמית  הצמחים, 
בנוסף  ברחובות.  הפרדסנות  אתר 
פנימית  בהוצאה  ספר  פורסם  לכך 
שאותו אני ערכתי והוא עוצב גרפית 

חבצורה נפלאה ע”י קרן דרשן מסטו
דיו ‘מישמיש’. 
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שמעון וילנאי

חברחבי המדינה פרוסים כמאה תש
עים ושניים אלף דונאם פרדסים. רק 
ורואים  פעילים  עדיין  חקלאים  אלף 
ברכה בעמלם. ארבעים שנה לאחור 
פריחת ההדרים ניכרה על שטח של 

חיותר מארבע מאות ועשרים אלף דו
נאם קרקע חקלאית מניבה. באותם 
ימים ייצרו כ-6000 פרדסנים כמיליון 

ושש מאות אלף טונות פרי הדר.
ההם  בימים  נישא  ג’אפה  המותג 
בפי כל, בארץ וברחבי תבל.מאז עבר 
ענף ההדרים טלטלה חריפה.בשנות 
השמונים של המאה העשרים נעקרו 
150 אלף דונאם של פרדסים בעיקר 

חעל רקע ירידה חדה בריווחיות המוצ
רים. משברי מים קשים בסוף שנות 

זלמן מינקוב נטע שקד 
וגפן בפרדס הראשון

ב- 1904
30 אלף מבקרים בשנה באתר הפרדסנות ברחובות

בלתי  נזקים  עוד  הסבו  התשעים 
ההדרים.ובמדינה  למגדלי  הפיכים 

חשאין בה כלל תמיכה ממשלתית ני
כרה נטישה המונית של חקלאים את 

התחום.
חיו גידול  נרשם  האחרון  חבעשור 

של  חדשות  נטיעות  והחלו  בי 
לגי כלכלי  הפך  חהדרים.”הענף 

ענף  מנהל  עמית  טל  אומר  דול” 
החק הצמחים.  במועצת  חההדרים 

גידול  על  בעיקר  מתבססים  לאים 
ו”מור”  “אור”  קליפים:המנדרינות 
רכשו לעצמן שווקים חדשים ומיטיבי 
תמורה הולמת. ישראל מייצאת היום 

כמעט לכל פינה על פני הגלובוס.
עד טסמניה,  אפילו  מגיעים  אנחנו 

אוסטרליה”.
המאה  מתחילת  ניטעו  הדרים 
עירוניים.פתח- בשטחים  העשרים 
עיר של  רבים.  יבולים  ראתה  תקווה 

יהו ובזכות  רחובות  היתה  חפרדסים 
הגולה  מארצות  שהגיעו  ציונים  דים 
ניטעו בה אלפי דונאם של פרי הדר.

יזכה  הזה  שהתחום  אכן  היה  ראוי 
להוקרה ותיעוד לדורות הבאים. וכך 

המו ידי  על  הוכר  הפרדסנות  חענף 
עצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

בעיר ההדרים רחובות.
בקיבוץ  שנולדה  רפפורט  כרמית 
בעיר  העבירה  נעוריה  ימי  ואת  אייל 
ארבעים  זה  דווקא,מתגוררת  רמלה 
עשרה  ובארבע  רחובות  בעיר  שנה 
את  מנהלת  היא  האחרונות  השנים 

אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב בעיר.
בסיור במרחבי האתר אתה בהחלט 

חנוגע בהיסטוריה שטוב ונכון שהצעי
רים שבינינו ואלה שיבואו אחרינו יראו, 
יאזינו ויתרשמו מהמיתחם המשתרע 
שני  ועוד  פרדס  דונאם  שמונה  על 

דונאם מיבנים היסטוריים.

המשוררת רחל בפרדס
לאתר הפרדסנות ברחובות מגיעים 
מבקרים. אלף  כשלושים  שנה  מדי 
חכמעט כולם בני נוער, תלמידי מוס

דות חינוך ברחובות ומחוצה לה. הם 

בית האריזה המקורי שוחזר באתר הפרדסנות
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מקבלים הסברים על גידול פרי הדר, 
חעל זני הפירות. היכן גדל התפוז ול

צידו האשכולית. ומי, בעיקר מי גידל 
את התפוז אי שם בעבר והפך אותו 
ישראל  במדינת  ומתוק  מוכר  מותג 

ובעולם הגדול.
הראח הפרדס  ניטע   1904  “בשנת
שון ברחובות שהוקמה ארבע עשרה 

חשנים קודם לכן” מציינת כרמית מנ
הלת האתר הנושא את השם מינקוב” 
וזה הסיפור מראשיתו:”זלמן מינקוב 
העליה  איש  אמצעים,  בעל  יהודי 

חהראשונה מרוסיה, היה הנוטע הרא
חפר  הוא  וגפנים.  שקדים  של  שון 
באר,הקים בית אריזה, אורווה לבעלי 
אך  בחומה.  החצר  את  והקיף  חיים 

לא נהנה הרבה מהפרדס.
שהיח רבקה,  ורעייתו  נפטר   34  בן
תה כנרת ילדה באותו היום ממש את 
נקלעה  קצר  זמן  ובתוך  זלמה  בתה 
לקשיים כלכליים ונאלצה למכור את 
הקונים   .1911 היתה  הפרדס.השנה 
אביו  )ז”ל(  טולקובסקי  שמואל  היו 

חשל מפקד חיל האויר האלוף דן טו
לקובסקי בן 92 יבדל לחיים ארוכים 
פישר  יונה  של  אביו  ז”ל  פישר  וז’אן 

חלימים האוצר הראשי של מוזיאון יש
ראל והיום בן 80 יבל”א מנהל מוזיאון 
המשיכו  ופישר  טולקובסקי  אשדוד. 

את דרכו של מינקוב”.
בפ נטו.  עברית  עבודה  היתה  ח“זו 

השניה  העליה  אנשי  הועסקו  רדס 
וביניהם המשוררת רחל”.

הפרדס - פרוייקט נדל”ני
משפחות פישר וטולקובסקי מכרו 

 100 על  אז  שהשתרע  השטח  את 
ובהמ גוטהלף  למשפחת  חדונאם 

נוספת  ידיים פעם  עבר השטח  שך 
- 50 דונאם לאיש נדל”ן רחובותי בן 
ציון צנעני ו-50 דונאם לבן מושב בן 

שמן.
“הרוכשים ראו באתר המיוחד הזה 
מציינת  דבר”  לכל  נדל”ני  פרוייקט 
היתה  רחובות  כרמית רפפורט אבל 
נתנה  לא  והעיריה  הדרים  מעצמת 
אבות  בית  בשטח  להקים  אישור 
והרוכשים זנחו את הטיפול בפרדס.
המשבר בחקלאות באותם ימים גרם 

לכך שהפרדס באתר נהרס”.
אלה  היו  הכפפה  את  שהרים  מי 

חאנשי חזון, חברי קבוצה מהחברה לה
גנת הטבע ובראשם ישראל קונפטון 
שיצאו  ברחובות,  החברה  סניף  יו”ר 
למאבק להכרה מלאה של המיתחם 
פרדסנות.”המאבק  מורשת  כאתר 
נשא פרי - מספרת כרמית רפפורט 
ואתרים,  מיבנים  לשימור  -המועצה 

צנע הקרקע  ובעל  רחובות  חעירית 
לעיריה  העביר  צנעני  יחדיו.  חברו  ני 
שלו  ההפקעה  של  מוקדם  מימוש 
במטרה להקים כאן מוזיאון. היה לנו 
חזון, היה לנו רצון אבל בלי ממון לא 

ניתן להשיג דבר”.

הנדבן משוייץ
הכנסת  ראש  יושב  המועצה  נשיא 
בן  יבל”א,  ושר לשעבר שלמה הלל, 
וייצמן  90 ביקר באחד הימים במכון 

ביהו שם  ופגש  ברחובות  חלמדע 
מינקוב,  פרנסיס  ששמו  משוייץ  די 
זלמן  של  אחיינו  הוא  כי  שהתברר 

חמינקוב, נוטע הפרדס הראשון ברחו
נדבן  ישראל,  אוהב  חם,  בות.יהודי 
החינוך  בתחום  בעיקר  שתרם  גדול 
ובאר  וגם לאוניברסיטאות תל-אביב 
שבע.השיחה בין השניים הולידה את 

שיקום האתר.
נחרד  במקום,  ביקר  “פרנסיס 

וממהזנ מהעזובה  חמהשיממון, 
להצלת  הכספים  את  והשקיע  חה 

האתר.
את הקרקע  רחובות תרמה  עירית 
ואתרים  מיבנים  לשימור  והמועצה 

שיקמה את המיבנים המוזנחים”.
חמאז נקרא האתר על שמו של התו

מינקוב  פרנסיס  והראוי  הגדול  רם 
יבל”א.

שיח נסתיים   1999 אוגוסט  בחודש 
הרחב. לקהל  שנפתח  האתר  קום 
שוחזר בית האריזה המקורי. אותרה 
ובח מטרים   23 בעומק המים   באר 
פיתחה מנוע ומשאבה וכן יש באתר 
להולכת  מים  תעלות  של  מערכת 

שעו האגירה  לבריכת  מהבאר  חמים 

מנהלת  רפפורט  כרמית 
בארבע  הפרדסנות  אתר 
האחרונות,  השנים  עשרה 

מח מנהלת  בעבר  חהיתה 
בעירית  ערים  בנין  לקת 

חרחובות. היא בוגרת האוני
ונושאת  העברית  ברסיטה 
אחרי  בגיאוגרפיה.  תואר 
בעיריה  עבודה  שנות   30
חשה שמיצתה את עצמה 
ברכבת  אקראית  ופגישה 
אז  שהיה  פלדמן  יוסי  עם 
לשימור  המועצה  מנכ”ל 
מיבנים ואתרים הולידה את 

הג’וב הנוכחי שלה.
הפרדסנות  באתר  הצוות 

מועס יחסית.כרמית  חקטן 
וכך  חלקית  במישרה  קת 

האתר.במיש מזכירת  חגם 
רכזת  עובדת  מלאה  רה 
איש  גם  ובמקום  הדרכה 

מופ מדריכים  חתחזוקה. 
”אני  הצורך.  פי  על  עלים 

מעי בעמלי”  ברכה  חרואה 
לעם  שמציעה  כרמית  דה 

ולהת לבקר  לבוא  חישראל 
של  המורשת  רשם מאתר 

פרדסנות ישראל.

שער הכניסה 
המשוחזר באתר 

הפרדסנות



49 אפריל 2013

מקה שלושה מטרים.
בעיצובו  המיוחד  בשער  הבאים 
)בצילום( שעבר שיקום בשנת 2004 
זלמן  להגעת  שנה   100 במלאות 
מינקוב,נכנסים לאורווה שהיא אולם 
התכנסות ושם מקרינים סרט באורך 
חיזיון  למעשה  שהוא  דקות   13 של 

לקריי גרוס  יעקב  שערך  קולי  חאור 

האוכל של  חדר  אלפי.  יוסי  של  נות 
 100 הפועלים שעבדו בפרדס לפני 
משרדים  היום  משמש  ויותר  שנים 

של האתר.
מרשים  ברחובות  הפרדסנות  אתר 

והמבקר בו חווה חווייה בלתי רגילה.
הפרדס אמנם קטן מ-100 דונאם 
ל-8 דונאם בלבד אך בין עצי ההדר 

חנפרסו אדני ברזל וה”טרזינה” משיי
לצידו  צד אחד של הפרדס  בין  טת 
השני. נתיב תחבורה של 160 מטרים.
השם טרזינה לקוח מהמילה טרנזיט 

טרקטור שנע על פסי רכבת.
הקבוע  הקהל  הם  נוער  ובני  ילדים 
באתר. כרמית רפפורט היתה שמחה 
“הגיל השלישי” כהגדר בני  חמאד אם 

תה יפקדו אף הם את המקום, שפתוח 
חמחודש ספטמבר ועד חודש ספטמ

באים  אפריל-מאי  חודשים  עד  בר. 
תלמידי בתי הספר וגני הילדים. יש די 

מקום ומועדים למבוגרים שבינינו.

סיור משולב
נו רבים  קהלים  לעודד  חבמטרה 

לבצע  גורמים  שלושה  חברו  ספים 
וקיד ”עבר  שכותרתו:  משולב  חסיור 
חמה במרחב השפלה” בשלושה את

ע”ש  הפרדסנות  אתר  סמוכים:  רים 
וייצמן למדע  מינקוב ברחובות, מכון 
מפעל  של  המבקרים  ומרכז  בעיר 

בשלו ביקור  ברמלה.  “נשר”  חהמלט 
לאזרח  שקלים   28 האתרים  שת 

ותיק בקבוצה.

הפרדס ממעוף הציפור

)לפני שנת שמיטה(לשנת 2013-2014מתקבלות הזמנות

שתילי אבוקדו לנטיעה ב-2013 ובאביב 2014
שתילי מנגו בסנדרט גבוה לנטיעה מיידית

בפיקוח הרבנות - בהשגחת משרד החקלאות והגנת הצומח
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של  האחרון  בשבוע  החל  הסיפור 
התק דרום  במג”ב  שעבר.  חהחודש 

בל דיווח על גניבת כבשים מיוחדות 
מיד  כמהין.  באזור  “שרולה”  מגזע 
החלו רכזי המודיעין של ימ”ר )יחידה 

במא לפתוח  דרום  מג”ב  חמרכזית( 
מצי מודיעין על מנת לאתרם.

לפזורה  הובילו  המודיעין  ממצאי 
המוביל   25 לכביש  סמוך  הבדואית 
לפעילות  תורגם  המודיעין  לדימונה. 
חיפוש של היחידה בצוותא עם בעל 
העדר שהצטרף ליחידה לצורך זיהוי 

הכבשים שנגנבו.
במהלך החיפוש אותרו 26 הכבשים 

הכבשים האיכותיות שנגנבו 
הושבו לבעליהן

נוספות  ויחידות  דרום  מג”ב  היחידה המרחבית של  בפעילות משולבת של 
במרחב הושבו 26 כבשים שנגנבו מבעליהן, תושב כמהין 

משו צרפתי  גזע  “שרולה”,  חמגזע 
היה  לא  בעדר  שאחז  מי  אולם  בח, 

מש על  הועמסו  הכבשים  חבמקום. 
אית והושבו לבעלים.

בימים אלה נעשים מאמצים לאתר 
מג”ב  בימ”ר  מפקדים  הגנב.  את 
דרום מסרו, כי תפיסתו היא רק עניין 

של זמן.

 חקלאי - קצין
בטקס מיוחד בערב יום העצמאות 
מפקדת  בבסיס  שהתקיים  תשע”ג, 
דרגות  הוענקו  בלוד,  הגבול  למתנדבת משמר  וגם  מתנדבים  למספר 

לאורך  מיוחד  שירות  שעשו  אחת 
שנים רבות.

בדימוס  ניצב  פנים,  לביטחון  השר 
המשט ומפכ”ל  אהרונוביץ’,  חיצחק 

דרגת  ענדו  דנינו  יוחנן  רב-ניצב  רה 
סגן-ניצב לכתפיו של אברהם סנעטי 

ממושב טל-שחר בגזרת יהודה.
הזיח למגדל  נחשב   ,67 בן  סנעטי, 

במדינה.  מהמובילים  הפרטי  תים 
לפני שנתיים נטש את התחום אחרי 
מול  שניהל  בלתי-פוסקים  מאבקים 
שקיבלו  בארץ,  השונים  המפעלים 

חאת הזיתים מהמטעים שלו ושל מג
שקיבלו  התמורה  אך  אחרים,  דלים 
מהם הלכה ופחתה משנה לשנה עד 
כדי חוסר כדאיות כלכלית שלו לגדל 

זיתים.

ניצב עמוס יעקב, מפקד מג"ב

השר אהרונוביץ עונד דרגת סגן-ניצב לחקלאי אברהם סנעטי ממושב טל-שחר
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סנע מגדל  האחרונות  חבשנתיים 
וכן דלעת  וחיטה  תירס לתחמיץ  טי 
על שטח של 200 דונם במושב טל-
החקלאות  קריירת  במהלך  שחר. 
שלו, נמנה סנעטי עם חברי הנהלת 

בווע גם חבר  והיה  חמועצת הפירות 

דה החקלאית של המועצה האזורית 
מטה יהודה.

שר  ידי  על  חתום  מיוחד,  במינוי 
ז”ל  איתן  )רפול(  רפאל  החקלאות 
בראשית  שרנסקי  נתן  התמ”ת  ושר 
מונה  ה-20  ה-90’ של המאה  שנות 

המועצה  ראש  יושב  לסגן  סנעטי 
לענף הזית.

חבשירות התנדבותי רב שנים במש
סנעטי  אברהם  מונה  הגבול,  מר 
טל- היישוב  לרב”ש   1971 בשנת 
ארבע  לפני  מגוריו.  מקום  שחר, 
שנים הועלה לדרגת רב-פקד ועתה 
הוענקה לו דרגת סגן ניצב בתפקידו 

חכסגן מפקד גדוד מג”ב בגזרת יהו
דה.

חבתוקף תפקידו זה הוא מסייע ליחי
חדות הסדירות של משמר הגבול בסי

כול גניבות חקלאיות ובמניעת פשיעה 
ייח  57  במגזר החקלאי. בגזרת יהודה
שובים מהמושב טל-שחר ועד אורה 

ולוזית. בטקס הוע חועמינדב, רוגלית 
חייקין  ליואל  משנה  ניצב  דרגת  נקה 
מבית שמש, מפקדו של סנעטי, אף 

הוא מתנדב במשמר הגבול.
עמוס  ניצב  הגבול,  משמר  מפקד 
עומד  הוא  כי  בטקס  אמר  יעקב, 
ומתנדבים  שוטרים  של  חיל  בראש 

ביחי גדולים  מאמצים  חשמשקיעים 
דות שטח מיוחדות להגן על שלומם 
חקלאים  ובהם  המדינה,  תושבי  של 

מסורים ונאמנים.

∞∏≠ππ≥∑±≤∏ ∫פקס      ∞∏≠ππ≥∑±≤π ∫קיבוץ עלומים      טל
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שלי גנץ - מרכזת מקצועית ארצית לעגבניות מאכל, שה”מ;
נטע מור - תחום הגנת הצומח, שה”מ;

אביב דומברובסקי ויחזקאל אנטיגנוס - פתולוגיה של צמחים, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

רקע
עלייה  ניכרת  האחרונות  בשנים 
על-ידי  הנגרמות  במחלות  מתמדת 

וירואידים בגידול עגבניות.

מחלות וירואידים בגידול 
עגבניות ודרכי ההתמודדות 

עמן  

במרבית  כיום  נפוצים  הווירואידים 
בכל  ופוגעים  בארץ  הגידול  אזורי 

מוצרי העגבניות.
הווירואידים בנויים מ-RNA מעגלי 
401-( בסיסים  מאות  הכולל  קטן, 

מאורגנת   RNA-ה מולקולת   .)239
דו- מקטעים  היוצר  שניוני,  במבנה 
נוש אינה  הגרעין  חומצת  חגדיליים. 

את מסגרות תרגום לחלבון כלשהו. 

תמונה מס’ 1:  סימני המחלה של הווירואיד PSTVd בעגבנייה

  בשדה ההדרכה
  בווירואדים 1שתי התמונות מהוות תמונה מספר 
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מדריכי המחלקה עומדים לרשותכם בייעוץ והדרכה:
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השימוש בתכשיר הוא אך ורק על פי התווית העדכנית על גבי המוצר

לפני השימוש חשוב מאוד לעיין בתווית התכשיר וליישם אך ורק על פיה ולהתייעץ עם נציג החברה

עגבניה, פלפל, חציל
מלון, אבטיח, קישוא

כרוב, כרובית, ברוקולי
פרחים (ליזיאנטוס, טרכליום, סולידגו, גרברה, נץ חלב-דוביום)

תבלינים (גם להדברת תריפס הטבק וכנימת עלה הדלועים)
כרישה להדברת תריפס הטבק בלבד

הרחבת רישוי מובנטו להדברת כנימת עש הטבק
נוספו הגידולים הבאים:

חדש
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הגרעין  חומצת  מווירוסים,  בשונה 
במעטפת  ארוזה  אינה  הווירואידית 
הפתוגנים  מבין  כלשהי.  חלבונית 
הם  הווירואידים  צמחים,  התוקפים 
הקטנים  הממדים  בעלי  הפתוגנים 
ביותר,  אך למרות גודלם הקטן הם 

חגורמים לכמה מחלות בעלות משמ
עות כלכלית בולטת.

מחולקים  הווירואידים  טקסונומיה: 
 Pospiviroidea משפחות,  לשתי 
ו-Avsunviroidae, על בסיס הרצף 
והמבנה השניוני של חומצת הגרעין. 
בכל משפחה מספר סוגים. עד עתה 
וירואידים שונים,  זוהו בארץ שלושה 

הפוספיוירואי לקבוצת  חהמשתייכים 
 :)Pospiviroid( דים

 Tomato epical stunt viroid
 )TASVd(;  Potato spindle tuber

;)viroid )PSTVd
 Tomato chlorotic dwarf  

)viroid )TCDVd
נגיעות בווירואידים בגידולי עגבניות 
בחממות  נמצאו  ב-1999  בארץ: 
באזור  הבונים,  מושב  של  עגבניות 
מוכרות  בלתי  תופעות  הכרמל,  חוף 
של התנוונות אמירי הצימוח, שבאה 
הפרקים,  בהתקצרות  ביטוי  לידי 
צר  טרף  בעלי  עלעלים  בהופעת 
מהעלים  חלק  על  צהוב.  ובמראה 
ומרקם  נקרוטיים,  כתמים  הופיעו 
ושברירי.  קשיח  הפך  הטרף  רקמת 
הנגועים  הצמחים  שהניבו  הפירות 
היו קטנים ובהירים יותר לעומת אלו 
שהניבו צמחים שאינם נגועים. גורם 
שזוהה   ,TASVd-כ זוהה  המחלה 
לראשונה בחוף השנהב על עגבניות 
יותר  מאוחר  פתוח.  בשטח  שגדלו 

ספוראדי,  באופן  מהמחלה,  נפגעו 
רחובות  באזור  נוספים  צמיחה  בתי 

ובעמק הירדן. 
 )2012-2010( האחרונות  בשנים 
עלייה  של  ברורה  מגמה  מסתמנת 
כמחלות  שזוהו  המקרים  במספר 
בגידולי  וירואידים  על-ידי  הנגרמות 
כמו  גידול  באזורי  חממה  עגבניות 
השפלה,  מערבי,  נגב  הנגב,  רמת 

הבשור ואזור מרכז הארץ.

סימפטומים ונזק
חסימני המחלה בעגבנייה כוללים ני
התנ בשל התקצרות הפרקים,  חנוס 

וונות קדקודי הצימוח, הצהבת עלים 
)כלורוזה(, ולעתים נימור על העלים 
ונקרוזות.  עלים  עיוותי  )מוזאיקה(, 
לאחר  המחלה,  של  מתקדם  בשלב 
הופך  חודשים מההדבקה,  כשלושה 

חמרקם העלה לקשיח ושברירי )תמו
נגוח 1(. הפירות בצמחים   נה מספר
ובח יותר,  ובהירים  חעים, הם קטנים 

בעגבניות  מעוותים.   - מהזנים  לק 
“בקבוקי”,  פרי  לעתים  צ’רי מתקבל 
ובעגבניות גדולות - פרי קטן ופחוס.

תקופת  נמשכת  סתווית  בשתילה 
מההידבקות  )דגירה(,  האינקובציה 
ועד להופעת סימני מחלה,  במחלה 

הנמו הטמפרטורה  יחסית.  רב  חזמן 
והחורף  כה השוררת במהלך הסתיו 
המחלה,  סימני  הופעת  את  דוחה 
הנזק.  ממדי  את  מצמצמת  ובכך 
לעומת זאת, בשתילה בעונה החמה 
בשלבים  המחלה  סימני  מופיעים 
עלול  והדבר  הגידול,  של  הראשונים 

או עד   - יותר  כבדים  נזקים  חלגרום 

היבול ראה תמונות  בדן מוחלט של 
1 ו-2(.

  דרכי העברת המחלה 
והתפתחות המגפה

הפצה ראשונית ומשנית
מעבודות שונות עולה כי וירואידים 
ובזרעים  באבקה  עוברים  אחדים 
כי  משערים  העגבנייה.  צמחי  של 
הגידול,  במבני  הראשונית  ההדבקה 
שבהם לא התגלתה המחלה בעבר, 
הנושאים  זרעים  באמצעות  נעשית 

דבו כי  נמצא  כמו-כן,  הפתוגן.  חאת 
להאבקה,  המשמשות  הבומבוס,  רי 
הווירואידים  את  להפיץ  מסוגלות 
אם  גם  במבנה,  שכנים  צמחים  אל 

חמספר מוקדי הנגיעות בו היה מצומ
גבוהה  ברמה  מכנית  העברה  צם. 

באמצ גם  מתבצעת  המחלה  חשל 
עות פעילות העובדים במקום )מגע 
ולכן  חקלאיים(,  וכלים  בגדים  ידיים, 
במבנה  המחלה  התקדמות  כיוון 

מתבצע לאורך השורות.
לא  כי בספרות המדעית  לציין,  יש 

חדווח על מעורבות המשתלות בהפ
חצת הווירואיד. למען הסר ספק בסו

גיה זו, יש לבצע מחקרים ממוקדים 
בנושא.

ממשק הדברה של מחלות 
הנגרמות על-ידי וירואידים 

ביותר  היעילה  ההתמודדות  דרך 
וירו על-ידי  הנגרמות  מחלות  חעם 

בית  אל  כניסתם  מניעת  היא  אידים 

TASVd תמונה מס’ 2: פירות שהתקבלו מצמחים נגועים בווירואיד

 2 שתי התמונות מהוות למעשה תמונה מספר –בשדה ההדרכה 
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בזרעים  שימוש  באמצעות  הגידול, 
המאושרים על-ידי מעבדה מוסמכת 

כחופשיים מהפתוגן.  
חדש  פרוטוקול  לגבש  במטרה 
שיחייב  וירואידים,  נוכחות  לבדיקת  
והמשווקים,  הזרעים  חברות  כל  את 
יש בכוונתנו להקים בימים אלה צוות 
חברות  נציגי  את  הכולל  מקצועי, 
הצומח,  להגנת  השירותים  הזרעים, 

מכון וולקני ושה”מ.
מתגלים  בשטח  המחלה  סימני 
כך  הגידול,  של  מתקדמים  בשלבים 
אינה  הנגועים  הצמחים  שהרחקת 
התפשטות  עצירת  את  מבטיחה 

שצמ לוודאי  שקרוב  כיוון  חהמחלה, 
והמחלה  נדבקו,  כבר  נוספים  חים 
התפשטה )הדבקה משנית( במהלך 
הפעילות האגרוטכנית השוטפת אל 

חצמחים נוספים. מכאן עולה, כי היכו
המחלה  התפשטות  את  לעצור  לת 

חבתוך המבנה דורשת מאמץ רב, וה
סיכויים להצלחה אינם גבוהים. 

טיפול בחלקה נגועה
נגועים  אלמנטים  בין  מכני  מגע 

וכלים חקלאיים(  ידיים, בגדים  )מגע 
לה לגרום  עלול  בריא  צמח  חלבין 

במבנה  שמופיעים  במקרה  דבקה. 
את  לחטא  מומלץ  נגיעות,  מוקדי 
לעתים  וכו’(  )מזמרות  העבודה  כלי 

במע ובעיקר  הניתן,  ככל  חתכופות 
בר משורה לשורה. אם אפשר, רצוי 
לעבור להאבקה בעזרת מנערת, כדי 
על-ידי  המחלה  הפצת  את  למנוע 

דבורי הבומבוס.
יש להקפיד על השמדת ספיח של 

במב המופיעים  העגבנייה  חצמחי 
מקורם   - מהם  חלק  שלפחות  נה, 

בזרעים נגועים.
יי חניוד העובדים מחממה לחממה 

עשה כך שהעבודה תתבצע ראשית 
להשת רצוי  נפגעו.  שלא  חבחממות 

מש בחלוקים חד-פעמיים, שיוחלפו 
במעבר ממבנה למבנה. 

במשקים  המחלה  עם  התמודדות 
שבהם זוהתה נגיעות בגידול הקודם
הגי מחזורי  כל  את  להשמיד  חרצוי 
חדול  הקיימים במשק  ולהתחיל מח

זור גידול חדש בכל המבנים.
ח יש להרחיק מהמבנים את נוף הצ

לקרקע  שנשרו  הפירות  ואת  מחים 

התפתחות  למנוע  כדי  ולהשמידם, 
ספיח.

גבוה,  הישרדות  כושר  לווירואידים 
והם יכולים לשמור על חיוניותם זמן 
רב, גם בהיותם מצויים על משטחים 

ובחל חמאולחים, כמו חוטי ההדליה, 
חקים פנימיים של שלד החממה )שבו

הדבקה  למניעת  חודשים(.  עד  עות 
הצמחים  בין  מגע  באמצעות  מכנית 
לבין אלמנטים מאולחים, רצוי לבצע 
חיטוי חלל ושלד החממה ב-0.25% 
)יש  היפוכלוריט  קלציום  או  סודיום 

הנדר הזהירות  אמצעי  בכל  חלנקוט 
שים לגבי השימוש בחומרים אלו(.

חמומלץ לבצע כמה השקיות להנב
חטת הספיח, ומיד לאחר הנביטה ליי

שם קוטל עשבים.
מתאימים,  בחומרים  קרקע  חיטוי 
כמו אדיגן, יסייע למניעת התפתחות 

ספיח בגידול הבא. 

הערה: האמור לעיל הינו בגדר עצה 
העצה  מקבל  ועל  בלבד,  מקצועית 

לנהוג מנהג זהירות.
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המצב כיום
חמערכות ההדרכה והמחקר מתמו

של  המיידיים  הצרכים  עם  דדות 
חהענף, תוך יישום הפיתוחים החדשנ

יים מהארץ ומהעולם ובניית תשתית 
לקידום המקצועי של הענף בעתיד 
הירקות  בענף  העוסקים  כל  לבוא. 
בשאלות  תכופות  לעתים  נתקלים 
היומיומי,  במעשה  מענה  להן  שאין 
למצבים  עצמם  להכין  נדרשים  ולכן 
איכות  כמו  ומשתנים,  מתפתחים 
המים, התחממות גלובאלית, צמצום 
השימוש בחומרי הדברה, פלישה של 
מזיקים, מחלות ועשבים רעים שלא 

נחזו מראש ועוד.  
הפעי מתוך  העולים  הידע,  חפערי 

מטופלים  הענף,  של  השוטפת  לות 
וחוקרים,  מדריכים  על-ידי  בחלקם 
היוזמים ומבצעים מחקרים במו”פים 

חהאזוריים, אצל החקלאים בבית הצ
חמיחה ובשדה, במכוני המחקר ובאו

מחקרים  ניברסיטאות. 
הנ על-ידי  נתמכים  חאלה 

המדען  ירקות,  ענף  הלת 
חהראשי של משרד החקל

אות ו/או קרן הניסויים של 
מתקיימים  בנוסף,  שה”מ. 
על-ידי  מוכוונים  מחקרים 

חיעדי הענף, הנובעים מה
ומצרכים  הענף  תפתחות 

המיידיים.

 פערי ידע עיקריים 
המעיקים על ענף 

הירקות  
המוצר  איכות  שיפור 
 - מוצרים חדשים  ופיתוח 
והתחרות  השוק  דרישות 

פלטפורמת מחקר מרכזית 
להתמודדות בפערי ידע 

בענף הירקות
בשוקי היצוא מחייבות שיפור מתמיד 

חשל איכות המוצר. מוצרים וזנים חד
שים מחייבים מבחני התאמה ואיכות 
על- השונים,  הארץ  ובאזורי  בעונות 
מנת לזהות את המתאימים מכולם. 

הייצור  תהליכי  של  וייעול  פיתוח 
שיפור   - וטכנולוגיות  מיכון  והחדרת 
החקלאים  של  ההתמודדות  יכולות 
בפיתוח  סיוע  מחייב  תחרותי  בשוק 
יש צורך  הייצור.  ובייעול של תהליכי 
לעקוב דרך חקר ביצועים, באמצעות 

חמומחים בתחום, אחר טכנולוגיות גי
דרכים  להציע  על-מנת  שונות,  דול 

לייעול ולחיסכון בכוח אדם.
להפחתת  אמצעים  ויישום  פיתוח 
 - בירקות  הדברה  בחומרי  השימוש 

ומו בריאה  סביבה  המזון,  חבטיחות 
מתמדת  חתירה  מחייבים  בריא  צר 
הדברה  בחומרי  השימוש  להפחתת 

לסבי ידידותיים  תחליפים  חולפיתוח 
בה ולאדם. 

קיימא  בת  בחקלאות  ירקות  ייצור 

- אנו מחויבים שלא לפגוע במשאבי 
הטבע החיוניים, קרקע ומים, ולשמור 
דורשים  אלה  כל  נקייה.  סביבה  על 

לימוד ומחקר.

פערי ידע חשובים מרכזיים
אמינות  לשיטות  חלופות  פיתוח 
הפסקת   - קרקע  לחיטויי  ובטוחות 

חהשימוש במתיל ברומיד והעדר חלו
פות נאותות מחייבים מחקר ופיתוח 

לפת ואחרים,  כימיים  אמצעים  חשל 
פגעים  על-ידי  הנוצרות  הבעיות  רון 

שוכני קרקע.  
 - הירקות  בשטחי  עלקת  הדברת 
באזורים ובגידולים מסוימים העלקת 
מטופל  הנושא  מגביל.  גורם  מהווה 

חעתה במסגרת מיזם ארצי רב-תחו
מי, תלת-שנתי.

חצהבון הגזר - מחלה מוכרת הגור
מת נזק רב ומטופלת במסגרת מיזם 

תלת-שנתי, רב-תחומי.
הדברה  חומרי  העדר 

מגידו בחלק  חמורשים 
ובגידולים  התבלינים  לי 
רישוי   - קטן  שהיקפם 
עבור  הדברה  חומרי 
קטן  שהיקפם  גידולים 
כלכלית  טרחה  מהווה 
הכימיקלים.  לחברות 

יעי הדברה  חומרי  חלכן, 
לים אינם מקבלים היתר 
גידולים  עבור  לשימוש 
נותרים  והמגדלים  אלו, 
הגנה  מעטפת  ללא 
מענה  לתת  כדי  ראויה. 
לבעיה זו, הפתרון היחיד 
גיוס  הוא  כיום  הנראה 

חמערכת ההדרכה לבחי
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נה ולדיווח על חומרים אלה. 

קשיים ייחודיים לכמה גידולי 
ירקות עיקרים  

דלועיים
חפיתוח ממשק לגידול דלועיים במב

נה מוגן רשת בעונת הקיץ, להגבלת 
חכניסתה של כנימת עש הטבק: הכ

ובמספרים  במהירות  מתרבה  נימה 
גדולים, מפתחת בזמן קצר עמידות 
מלבד  חומרים.  של  ארוכה  לשורה 
על- הנגרם  הישיר,  הפיסי  הנזק 
ומנגע  החרק  מעביר  המציצה,  ידי 
שורה ארוכה של נגיפים וגורם נזקים 

גנ כלים  בהעדר  לצמחים.  חקשים  
טיים וכימיים להתמודדות עם נזקיה 

מוטמ וצריכת  )מכאניים  חהישירים 
נגיפיות(,  )מחלות  והעקיפים  עים( 
וביולוגיים.  פיסיים  כלים  לפתח  ראוי 

כגון  הפיסיים,  הכלים 
מלכו צפופה,  חרשת 

שימושים  צבע,  דות 
בהחזרת האור בתחום 
נועדו  העל-סגול, 
כניסתן  את  להגביל 

כנימות העש לח חשל 
לקות הגידול, בשיטות 
מגדלי  את  ששימשו 
שימת  תוך  העגבניות, 

השי להשפעות  חלב 
על הפחתה  בהן  מוש 
באוורור, עלייה בלחות 
האוויר, ירידה בעוצמת 
ובספקטרום  האור 
יעיל  שימוש  האור, 
ובחרקים  בדבורים 

האפשרויות  מרחב  צמצום  אחרים, 
השיטות  ועוד.  הצומח  הגנת  של 
הביולוגיות עשויות לכלול שילוב של 
פרומונים  מלכודות  טבעיים,  אויבים 

וחומרי משיכה אחרים. 
בגידול מלונים  ורוכב  כנה  התאמת 

חואבטיחים: הניסיון הרב שנרכש בטכ
חנולוגית ההרכבות אינו מספיק, ונדר

הפיסיולוגיה  של  והבנה  לימוד  שים 
המתרחשים  הביוכימיים  והתהליכים 
וההשפעות  לרוכב,  הכנה  בין  בתווך, 
מהמרכיבים  אחד  כל  של  ההדדיות 
יאפשרו לשפר את  על האחר. אלה 

המו איכות  ואת  ביניהם  חההתאמה 
במלונים  להרכבות  הנוגע  הידע  צר. 
באבטיחים.  שנרכש  לזה  יחסית  דל 

הנד נדרשת טכנולוגיה  עניין  חבאותו 
סית, פשוטה, אמינה וזולה, להחלפת 

עבודת ההרכבה הידנית במכונות.

פלפל
פיתוח מצעים חלופי קרקע: פיתוח 

בנפח שור מיטבי  גידול  יאפשר  חזה 
השי ולימוד  )נש”מ(  מתוחם  חשים 

מוש בתעלות הזנה, שיאפשרו גידול 
בקרקעות החמדה בערבה ובאזורים 

הנוב קשיים  קיימים  בהם  חאחרים, 
עים מאיכות הקרקע, מבנה הקרקע 

והרכבה.
פיתוח ממשק לגידול בתנאים תת 
יאפשר  כזה  ממשק  אופטימאליים: 
גם  פלפל  של  הגידול  המשך  את 

הב באזור  הקיץ  של  החמה  חבעונה 
שור ובמקומות אחרים.

 
עגבניות

חנטה בחום: הטמפרטורות הגבוהות 
וב הגמטות  בחיוניות  קשה  חפוגעות 

התפתחות התקינה של הניצנים ושל 
היא  הישירה  התוצאה  הפרח.  איברי 

לקו וחנטה  ופרחים  ניצנים  חנשירת 
יה. הפגיעה הזו מתקיימת מדי שנה, 
ונובעת  ספטמבר,  ועד  יוני  ממחצית 
גבוהות.  לילה  מטמפרטורות  בעיקר 
במישורים  אפשרי  זו  לבעיה  פתרון 

מת שפרחיהם  זנים  פיתוח  חשונים: 
בטמפר גם  היטב  וחונטים  חפתחים 
בפ השימוש  ובחינת  גבוהות  חטורות 

פשוטות  שיטות  פיתוח  רתנוקרפיה; 
וזולות לצינון ולהפחתת עומסי החום 
)מסך, הצללה, מסנני  בתוך המבנים 

צמי בחומרי  חצבע(; שכלול השימוש 
חה להשראת החנטה.

היא  זו  מחלה  הבקטרי:  הכיב 
החיידקיות  המחלות  בין  הקשה 
גורם  בישראל.  עגבניות  התוקפות 

 Clavibacter החיידק  הוא  המחלה 
בצמחים  הפוגע   ,michiganenses
בכל שלבי הגידול. תסמיניה כוללים 
ותמותת  כללית  התנוונות  נבילה, 
בעיקר  מתפתחת  המחלה  צמחים. 
בין החודשים  בבתי רשת ומתפרצת 
שתבוסס  עד  אפריל-ספטמבר. 

מח מיזם  הופעל  מורשת,  חעמידות 
קרי שנועד להציע דרכי התמודדות, 
להכלת  משולב  טיפול  כי  ונראה 
אגרוטכניים,  כלים  הכולל  המחלה, 

עשוי לתת מענה חלקי.
עלקת:  זהו צמח טפיל המתפשט 

חבכל חלקה טובה וגורם נזקים כלכל
יים אדירים בעגבנייה ובגידולים רבים 
פתרון  נותן  בקונדור  טיפול  אחרים. 
השימוש  שהופסק  מאז  אך  חלקי, 

חבמתיל ברומיד, אין כלים יעילים וכל
זה. בעת  כליים להתמודדות בטפיל 
הזו נבחנת יעילותו של תכשיר חדש 
להדברת  שאושר  פלדין,   -
נמטודות בחלקות עגבניות.

 
תפוחי-אדמה

קיימים  הצומח:  הגנת 
בכל  גדולים  ידע  פערי 
הנישאות  למחלות  הנוגע 
ובתוכן,  הריבוי  פקעות  על 
)בעיקר  ארוויניה  מיני  כגון 
 ,)Erwinia chrisanthemi
שחור.  וניקוד  כסף  כתמי 

למח יעילים  פתרונות  חאין 
לות שורדות קרקע, ובעיקר 
קיים  וגרב אבקי.  גרב מצוי 
למחלות  חלקי  פתרון  רק 
וחלפת.  כימשון  כמו  נוף, 

פק לגבי  נכונים  חהדברים 
המיוצרות  ולאלה  מיבוא  ריבוי  עות 

בארץ.
ממחלות  נקי  מקומי  ריבוי  חומר 
נגיפיות ואחרות: קיים כיום ייצור של 

חפקעות ריבוי של תפוחי-אדמה לעו
נת הסתיו. חסר ידע שיאפשר ייצורן 
שנגיעותן  באביב,  ריבוי  פקעות  של 
השפעתה  נבחנת  כיום  מינימאלית. 
פקעות  גידול  על  פיסית  הגנה  של 
הריבוי באביב, במטרה למנוע אילוח 

חצמחים על-ידי חרקים מעבירי מח
הטיפולים  השפעת  גם  נבחנת  לות. 

על האיכות של חומר הריבוי.
צמחי  ודשן:  במים  שימוש  ייעול 
ומים  דשן  צורכים  תפוחי-אדמה 
רב  בזבוז  קיים  אך  גדולה,  בכמות 
פיתוח  באמצעות  לצמצמו  שניתן 
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להשקיה  משופר  ממשק 
ודישון בכלים של חקלאות 
תרמיים  צילומים  מדייקת, 
שימוש  ספקטראליים, 
שיאפשרו  וכד’,  בחיישנים 
הצמח  צורכי  את  למלא 
לפגוע  בלי  עודפים,  ללא 

ביבול באיכותו.
 

מלפפון 
כלים  אין  הצומח:  הגנת 
עם  להתמודדות  נאותים 
עם   עפצים,  נמטודות 

הגב של  הריקבון  ־מחלת 
מלפפון  של  והשורש  עול 
 Fusarium oxysporum(
 )f. sp. Cucumerinum
קרקע  שוכני  נגיפים  ועם 

כדוגמת  ריבוי,  בחומר  המועברים 
.CFMMV-ו CGMMV

הדברה משולבת במלפפונים בבית 
־צמיחה: ברמה של משקי מודל נמש
־כת הבדיקה של פיזור אויבים טבע
יים ושימוש בתכשירי הדברה רכים. 

מורכבים  בצמחים  השימוש  לימוד 
במלפפון: השימוש בכנות נותן מענה 

־לפתוגנים שוכני קרקע בשורה ארו
כה של גידולים. קיים פער ידע גדול 
בחצילים,  באבטיחים,  הקיים  בין 

־בעגבניות ועוד לבין היכולות להשת
־מש בכנות לגידול מלפפונים. השל
־מת הידע דורשת איתור כנות מתאי

מות, בחינת עומדים ועיצוב  הצמח, 
על  ההרכבה  של  ההשפעות  לימוד 
ואיכות  הפוריות  הצימוח,  עוצמת 
היבול, במטרה להשיא את התועלת 
משימוש בצמחים מורכבים ולצמצם 

עלויות.
 

גידולי עלים
אין טיפוח,  נקיים בכרוביים:  זרעים 
וייצור זרעים בישראל. הזרעים  ריבוי 

־המיובאים נושאים לעיתים את החי
 ,Xanthomonas campestris דק 
הזרעים  לזיהוי  הפרוטוקול  ולמרות 
עדים  אנו  כאן,  שפותח  הנגועים, 
המחלה  של  לפרקים  להתפרצות 

בשדה.
פיתוח ממשק לגידול חסה וירקות 
אחרים בבתי רשת לאורך כל השנה: 
להספקת  פועלים  ישראל  חקלאי 
תוצרת איכותית לאורך השנה כולה. 

המוג אחרים,  ירקות  ומיני  ־חסה 
קשה  סובלים  חורף,  כגידולי  דרים 
על-ידי  קשות  נפגעים  הקיץ,  מחום 

של  גדולות  כמויות  וצורכים  מזיקים 
בכל  גדולים  ידע  קיימים פערי  מים. 
עטויי  במבנים  חסה  לגידול  הנוגע 
הראוי  מן  כשלנו.  חמה  בארץ  רשת 
לגידול  ממשק  בפיתוח  להשקיע 
שיקלו  רשת,  בבתי  הללו  הצמחים 
על עומס החום, יחסכו ויצמצמו את 
השימוש בחומרי הדברה ואת צריכת 

ולאי יבולים  להשאת  יתרמו  ־המים, 
כות התוצרת.

 
תבלינים

במיכון:  הולמות  חלופות  אימוץ 
העובדים  במכסת  הקיצוץ  רקע  על 
להתמודד  מתקשה  הענף  הזרים, 
ולדרישות  לתוצרת  בביקוש  ולעמוד 

האיכות הגבוהות.
הקפדה על מזיקי הסגר באירופה: 
הסגר  מזיקי  על  ההקפדה  החמרת 
המנהרות,  וזבוב  כע”ט  באירופה, 

הגי בשיטות  מהותי  שינוי  ־מחייבות 
דול.

עם  התמודדות  בבזיל:  כשותית 
בגידול בזיל  לגמרי  חדשה  מחלה 
מיידיים  פתרונות  מחייב  כשותית.   -

בגידול.
שיפור איכות וחיי מדף: חיוני לטפל 
המדף  על  לשמור  כדי  זה,  בנושא 
בחו”ל מול מתחרים מארצות שבהן 

כוח אדם זול. 
בדרישות  עמידה  המזון:  בטיחות 
מחמירות של שאריות חומרי הדברה 

וללא הימצאות חיידקים הומניים. 
רישוי חומרי הדברה: רישוי חומרים 

כדי לעמוד בדרישות יורוגאפ.
מחלות עלים בכוסברה: קומפלקס 
של מחלות עלים בכוסברה, במיוחד 
בקיץ, הנו איום חדש על גידול חשוב 

ליצוא ולשוק המקומי. 
ברו נמוכה  חנקות  ־רמת 

הדרישות  החמרת  קולה: 
־לרמת חנקות נמוכה ברוקו

לה, במיוחד ברוסיה ובחלק 
מאירופה.

פיתוח אמ בבזיל:  ־חימום 
ל”חימום”  פסיביים  צעים 

בזיל בחורף.
חדשים:  ומוצרים  זנים 
חדשים  זנים  אחר  חיפוש 

הגי חדשים לסל  ־ומוצרים 
דולים המשווקים ביחד.

דרכי התמודדות 
ופעילות מחקרית 

במסגרת הנהלת ענף 
ירקות

קרן המחקרים במסגרת ענף ירקות 
־במועצת הצמחים, הנקראת גם הנ

הלת ענף ירקות, מהווה פלטפורמה 
מרכזית לביצוע מחקר יישומי בענף 

הירקות.
היישומי  למחקר  התקציב  היקף 
ש”ח.  מיליוני  כ-4  על  עומד  בקרן 
הקרן  להנהלת  מוגשות  שנה  מדי 
המדריכים  מחקר.  תוכניות  כ-150 
יוזמים ושותפים במחקר כמעט בכל 

החקל אצל  אם  בין  הירקות,  ־גידולי 
־אים ובין אם במסגרת המו”פים הא

זוריים. לכל גידול או קבוצת גידולים 
יש שולחן מגדלים במסגרת מועצת 

־הצמחים, ובמקביל ישנה ועדה מק
של  לירקות  האגף  במסגרת  צועית 

משרד החקלאות.
לירקות  האגף  מפרסם  שנה  מדי 
יחד  החקלאות,  משרד  בשה”מ, 
עם ענף הירקות במועצת הצמחים 
“קול קורא” להגשת תוכניות מחקר 
בענף הירקות. התוכניות, לפי הענף 
או הגידול, מרוכזות על-ידי הממ”ר 

־בשה”מ ובמסגרת הוועדות המקצו
עיות בהן חברים מדריכים, חוקרים, 
מתקיים  וחקלאים.  המו”פים  נציגי 

־דיון בוועדות, והתוכניות עוברות שי
־פוט לקביעת סדרי עדיפויות ומתו

למסגרת  בהתאם  בהמשך  קצבות 
־התקציב של הענף. מדי שנה מתכ

וחברי  המקצועיות,  הוועדות  נסות 
סיכום  על  דיווח  מקבלים  הוועדה 
מסוכמים  המחקרים  המחקרים. 

באת ומפורסמים  מקצועי  ־בדו”ח 
מקצועית  בעיתונות  האינטרנט,  רי 

ובכנסים מקצועיים.
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שמעון וילנאי

חגיגת  אבי  נחשב  יריב  רפי   
ב-45  יזרעאל.  עמק  של  הביכורים 
על  אמון  הוא  האחרונות  השנים 
המתקיים  באירוע  ופרט  פרט  כל 
שני  דור  “כילד,  המושב.  בשדות 
ביכורים  טקסי  חוויתי  יהושע,  בכפר 
שהשאירו עליי רושם חזק מאוד. זה 
התרחש במרכז המושב וגם בשדות. 
התוצרת החקלאית הטרייה שהוצגה 
שיוו  חקלאיים  כלים  של  וההדגמות 

כוהנים בסדינים
סלסילות  שנה  מדי  מציג  המדינה  ברחבי  החקלאות  באתרי  השבועות  חג 
עמוסות ביבולים הטריים של ישראל. החג המיוחד הזה הוא חגו האישי של 

הרפתן רפי יריב, דור שני במושב כפר יהושע בעמק יזרעאל

רפי  נזכר  לטקסים”,  מיוחד  נופך 
הופענו  שכילד,  זוכר  “אני  ומוסיף: 
הביכורים.  את  שמקבלים  ככוהנים 
הלבישו עלינו סדינים לבנים והמנחה 
הכריז: ‘יעלו ויבואו מביאי הביכורים!’ 
היותר  הילדים  את  קיבלנו  ואנחנו 
קטנים שאחזו בידיהם סלסילות עם 
שזיפים ראשונים בעונה, מלפפונים, 

עגבניות, כל מה שגידלנו”.
ב-1966 שב רפי יריב לכפר יהושע 

הצבאי  השירות  את  שסיים  אחרי 
תרבותית  בפעילות  מיד  והשתלב 
ה-70’,  שנות  “לקראת  במושב. 
גדולים  ובממדים  לראשונה  ארגנתי 
את טקס הביכורים במושב. שילבתי 
בטקס הבאת הביכורים גם תחרויות 
צינור  קו  להרכיב  שונות:  חקלאיות 
או  קצר  הכי  זמן  בפרק  אלומיניום 
לזרוק קלשון 15 מטר קדימה לתוך 

תצוגת טרקטורים עתיקים



חבילת קש או חציר, להעביר ערימת 
להעביר  למקום,  ממקום  חבילות 
 30 של  לקרטון  גדול  מסל  ביצים 
ועגלים  תרנגולות  לתפוס  או  ביצה 

ששוחררו לחופשי”.

200 מ”ק מים למכסה 
השנתית 

 וזה עוד לא כל מה שיצא תחת ידי 
שכונה  כל  כאשר  היה  “השיא  יריב. 
במושב הציגה עגלה של ענף חקלאי 
והתחרות הייתה מי יעצב את העגלה 
הכי יפה. החברים עמלו קשה, ימים 
רבים, על הכנת העגלות בהתנדבות 
מלאה ובהתרוממות נפש, שהשאירה 
זה  ומסירות.  רושם עז של השקעה 

היה בהחלט מרגש ומקסים”. 
היו  מה  יריב  רפי  את  שאלתי 
הפרסים בתחרויות. “לא פרס כספי, 
חופש. מפתח  יום  לא  וגם  לא ספר 
צינורות היה פרס אחד או 200 מטרים 
של  למכסה  תוספת  מים  מעוקבים 
להן  שיש  אמתיות  מתנות  החקלאי, 

ערך מוסף”.
רפי מעולם לא שקט על השמרים. 
מתכונת  של  שנה-שנתיים  אחרי 
התכניות.  את  שינה  הוא  קבועה 
מיצתה  העגלות  שתחרות  “הרגשתי 
של  חדש  דגם  ובניתי  עצמה  את 
חיים  בעלי  לי  בנה  מסגר  אירוע. 
גלגלים  על  תרנגול  ממתכת: 
והכנפיים זזות-זזות והוא מוריד ראש 
כאילו הוא מנקר, או פרה נחלבת או 
או  דג  בכנפיים,  שמנפנפת  דבורה 
כבשה או טלה שמנפנפים בזנבות או 
סוס דוהר. כל שנה חיפשתי ריגושים 

חדשים”.
יהושע  כפר  בשדות  הביכורים  חג 
רבת  לחגיגה  השנים  עם  הפך 
נלחש  לאוזן  מפה  שכן  משתתפים, 
בלתי-רגיל,  אירוע  מתקיים  שכאן 
לנו  “יש  שיבואו.  וראוי  לא-שגרתי, 
מעל  גבוה  שממוקם  מים  מאגר 
האירועים.  התקיימו  שבו  השטח 
התמקמו  המאגר  של  הדופן  לאורך 
האורחים הרבים והשקיפו מלמעלה 

על הנעשה במתחם האירוע.
ובני  “תחילה, היו אלה אנשי הכפר 
משפחותיהם שעלו אל דופן המאגר. 
היו אלה אורחי המשפחות  בהמשך, 
המקומיות שהגיעו מכל רחבי הארץ. 
מכשיר  הייתי  החגיגה  שטח  את 
כמעט שנה מראש. זורע גידול מסוים 
ותכננתי כך שהקציר יהיה ביום החג 
אל  מגיחים  היו  החקלאיים  והכלים 

השטח ומבצעים את הקציר”.
והתוכן כמובן השתנה משנה לשנה. 
“בשלב מסוים, הפסקנו את תחרויות 
לילדים  גרמו  שהן  מפני  המבוגרים 
ואז  שהפסידו,  בהוריהם  להתבייש 
התחלתי לשלב ‘רונדו’ של טרקטורים, 
כלים  ל-42  הגענו  השנים  ובמשך 
מופע  ערכתי  טרקטורונים.  ו-34 
חדשים.  מול  ישנים  טרקטורים  של 
טרקטור מ-1900 מול טרקטור של 
שנות האלפיים. הסתייעתי באבשלום 
מוזיאון  שמחזיק  מיקנעם,  מרגולין 
מחרשות,  גם  והבאתי  לטרקטורים 

מכבש ומזרעה”.

עשרת אלפים צופים
חג  אירוע  זכה  האחרונות  בשנים 

לתהודה  יהושע  בכפר  השבועות 
ציבורית רבה מאוד. “זה התחיל בחג 
ובנות כפר  בני  ובהופעות של  פנימי 
הדגמות  שילבתי  פעם,  מדי  יהושע. 
צניחות  ממסוק,  ריסוס  משמים: 
על  נחתו  הצנחנים  כאשר  חופשיות 
הקרקע, עלו על טרקטור והתמודדו 
יהושע  בכפר  לאירוע  בתחרות. 
צופים- אלפים  עשרת  מגיעים 
קציר  אחרי  עוקבים  הם  אורחים. 
בקבוצות. פעם  ריקודים  בחרמשים, 

רפי יריב נולד בכפר יהושע, 
מרוסיה  לעולים  שני  דור 
המושב  את  שייסדו  ומפולין 
עברו  הם  שנה.   86 לפני 
ובנהלל  ביבנאל  הכשרות 
כאשר יהושע חנקין קנה את 
את  והפנה  העמק  אדמות 
כפר  שאמם,  לתל  העולים 
והמייסדים  לא-מיושב,  ערבי 
של  שמו  על  למקום  קראו 

יהושע חנקין.
התיישבו  המייסדים  חמשת 
בצורת  יישוב  ויצרו  גבעה  על 
הראשונה  האות  יו”ד,  האות 
חנקין  של  הפרטי  בשמו 
ממעוף  רק  לראותה  ואפשר 

הציפור.
האחרונות  השנים  בחמש 
לכל   - ביצע המושב הרחבה 
משפחה ביישוב יש בית לבני 
מתברר  אבל  השני,  הדור 
את  מכרו  התושבים  שרוב 
בחמש  אולם  לנדל”ן.  השטח 
אוכלוסיית  האלה  השנים 
מ-500  הוכפלה,  המושב 

לאלף נפשות כיום. 
יריב שלושה  ולרפי   לזהבה 
 ,41 בן  שחק,  הבכור  בנים: 
בבית  פסיכיאטר  רופא 
העמק  המרכזי  החולים 
במחקר  ופעיל  בעפולה 
במכון וייצמן ברחובות; אוהד, 
ראש  משרד  עובד   ,37 בן 
הממשלה, ובן נוסף, טייס חיל 
האוויר בדרגת רב-סרן, בן 34. 
כל הבנים נשואים ומתגוררים 
יש  ומהם  יהושע,  בכפר 

לזהבה ולרפי שבעה נכדים.

בנות כפר יהושע בחגיגת ביכורים
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עשינו הדגמת דיג במאגר המים. כל 
שנה חיפשתי אתגר חדש”.

במהלך הביקור אצל משפחת יריב 
הרעיה  בפנינו  מציגה  יהושע  בכפר 
זהבה קלסר ובו פירוט מדויק לאורך 
כל  לפרטים.  האירועים  של  שנים 
דקה, כל שתי דקות, כל חמש דקות, 
הכול  אחר.  או  זה  באירוע  יהיה  מה 

מתויק. הכול מסודר, הכול שמור.

נהלל וכפר יהושע משדרים 
עוינות

השנים  פלוס  ב-40  אחת  פעם 
לא  השבועות  חג  אירועי  האחרונות, 
התקיימו בכפר יהושע, אלא בשדות 
בארץ  הראשון  העובדים  מושב 
בשכנות  הממוקם  נהלל,  ישראל, 
יריב היה מעדיף לשכוח  לכפר. רפי 
לפני  בנהלל  שהתקיים  האירוע  את 
שנתיים. “הציעו לי לעשות חג משותף 
עם נהלל ובית שערים. בית שערים, 
משלהם,  משק  חג  אז  שארגנו 
ויתרו על הרעיון. אנשי נהלל, שככל 
הנראה קינאו בנו שנה אחרי שנה, לא 
האמינו שנעביר בהצלחה את האירוע 
שהתקיים ליד המאגר שלהם. חשת 

מין עוינות שלהם כלפינו.

“זו הייתה הפעם הראשונה, אבל גם 
המשכנו  משותף.  לאירוע  האחרונה, 
לבד. את האירוע בנהלל הובילה זוהר 
בצר, רעייתו של ראש המועצה האזורית 
אייל בצר, שהיא אחותו של יהונתן גפן. 
חשוב לציין, שבעבר לא הייתה חגיגה 
כל שנה, אלא אחת לשנתיים, אבל גם 
חזרה  לקיים  אפשרות  הייתה  לא  אז 
גנרלית, גם לא היו הפסקות בין מופע 
למופע. שעה ו-20 דקות של אירועים 

והחגיגה מסתיימת.
“אחרי האירוע היחיד המשותף עם 
הצלחות  של  שנים  רקע  ועל  נהלל 
החליטה  אצלנו,  אירועים  בקיום 
המועצה האזורית לקחת את האירוע 
אותו  מממנת  והיא  חסותה  תחת 

ודואגת לכיסוי מלא של ההוצאות”.
רפי יריב בן 70 וחש נמרץ להמשיך.

עד מתי?
כאלה,  חגים  להרים  בעיה  לי  “אין 
אחרי  לרוץ  רצון  כל  לי  אין  אבל 
להשתתף  שיסכימו  מהכפר  אנשים 
יבואו  במופע ואחר כך לשכנע שגם 
להתחנן  צריך  עצמו.  למופע  פיזית 
שיבואו לחזרות, לריקודים. זה ממש 

לא קל”.
חלק  נוטלים  המושב  בני   250
שבא  והקהל  השבועות  חג  באירוע 

בהמוניו מתמקם על כיסאות לאורך 
170 מטרים של המאגר. כשמסתיים 
מורטם”  “פוסט  מתבצע  האירוע, 
“מסיקים  המוות(:  שלאחר  )ניתוח 
היה  היה טוב, מה לא  מסקנות. מה 
התברר  לאירוע,  מנחה  אין  טוב. 
אוהבים  לא  שאנשים  מכבר  זה  לנו 

לשמוע מלל”.
השנה, כמו ב-13 השנים האחרונות, 
ישתלב מופע הביכורים בכפר יהושע 
שמקיימת  ודבש”  “חלב  בפסטיבל 
יזרעאל.  עמק  האזורית  המועצה 
חגיגה  של  אופי  נושא  הפסטיבל 
וטבע,  חקלאות  של  חגיגה  עממית, 
במאי  ל-18   13 בין  ישולבו  שבה 
מופעים מוזיקליים עם מיטב היוצרים 
ישראל  ארץ  בניחוח  והמבצעים, 
הישנה והטובה. לצדם יתקיימו טקסי 
ירידים  מסורתיים,  ביכורים  הבאת 
העמק  בנופי  טיולים  חקלאיים, 
ופעילויות  סדנאות  וכן  הקסומים 
לילדים בנושא שבועות, מופעי מחול, 
הרקדות, ערבי שירה וזמר, תיקון ליל 

שבועות ומגוון אטרקציות.
עמק  האזורית  המועצה  ראש   
“פסטיבל  בצר:  אייל  יזרעאל, 
שבועות הפך להיות חלק מהמסורת 
של  חגיגה   - בישראל  התרבותית 

חקלאות ותרבות”. 

הדור הצעיר בחגיגת ביכורים בכפר יהושע
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גדעון רותם

כריש  שיני  שזיף  צבעוני,  משמש 
ותבלינים עם שורש היו בין החידושים 
בתערוכת  הישראלי  בביתן  שהוצגו 
 Fruit החשובה  הבין-לאומית  המזון 
פבח בחודש  שהתקיימה   ,Logistica
השתתפו  בתערוכה  בברלין.  רואר 

שזיף שיני כריש
ושזיף אבטיח

הבין-לאומית  המזון  בתערוכת  גורמה  פירות  מיני  הציגו  ישראליות  חברות 
בברלין

יותר מ-2,500 חברות מ-83 מדינות.
זו השנה השנייה שבה מכון הייצוא 

בתע הישראלי  הביתן  את  חמארגן 
רוכה, בשיתוף עם משרדי החקלאות 
והתמ”ת ועם מועצת הצמחים. לפני 
שהייתה  “אגרקסקו”,  זו  הייתה  כן, 

בתערוכה  הישראלי  לביתן  אחראית 
הייצוא,  זו במשך שנים. מנכ”ל מכון 

חעופר זקס, אומר כי כל תשע החב
היו  בבניין  שהציגו  הישראליות  רות 
יש  לדבריו,  התוצאות.  מן  מרוצות 
שהציגו  נוספות  ישראליות  חברות 

מימין עופר זקס, יוסי ישי ויעקב הדס הנדלסמן בתערוכה בברלין
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חבתערוכה בביתנים עצמאיים באמצ
עות חברות בנות.

משתלה חדשנית
“מדובר בתערוכה ענקית המרוכזת 
תחת קורת גג אחת, שכדי לחצותה 

חמקצה אחד לשני”, אומר זקס, “נזק
קים לחצי שעה של הליכה מהירה”. 
במוצרי  הישראלית שבלטה  החברה 
המזון שלה הייתה “משתלת בן דור”, 

חשנבחרה על ידי מרכז הירידים הבר
10 המועמדות הסוח -לינאי לאחת מ

פיות לפרס החדשנות בתחום המזון 
החקלאי. לחברה ענף יצוא ייחודי של 

חפירות גורמה טבעיים וטריים, המיוצ
חרים בכמויות קטנות ללא עיבוד תע

למשמש  בנוסף  תוספות.  או  שייתי 
הוצגו  הכריש,  שיני  ולשזיף  הצבעוני 
ושזיף  רימון  שזיף  אבטיח,  שזיף  גם 

לימון.
ירי הציגו  פלסטיק”  מוצרי  ח“גניגר 

עות חכמות לבתי צמיחה המסוגלות 
חלהקדים או לאחר את מועדי הצמי

צבעי  את  לשפר  וכן  וההבשלה,  חה 
נוספות  חברות  והירקות.  הפירות 

שהציגו את תוצרתן בביתן הישראלי 
אקספורט”,  “גליל  שליט”,  “גזר  היו: 

“מור אינטרנשיונל” ו”תנובות שדה”.

גידול בייצוא לשוק הרוסי
של  הייצוא  הסתכם   2011 בשנת 
מילח  996 ב טריים  וירקות  -פירות 
לעומת   2% בשיעור  גידול  דולר,  יון 
ינואר-נובמבר  ובחודשים   ,2010
מיליון  ב-857  הייצוא  2012 הסתכם 

דולר, בדומה לאשתקד.
כ-60% מהייצוא החקלאי הישראלי 

חמופנה לאירופה, ובמכון הייצוא מצ
יינים במיוחד את השוק הרוסי אשר 
אדמה,  תפוחי  וקולט  במהירות  גדל 
גזר ותבלינים. היתרון של החקלאים 

חהישראליים הוא באיכות הגבוהה וב
ההובלה  זמן  רב-עונתית.  אספקה 
של התוצרת קצר יחסית וחיי המדף 

שלה ארוכים.
בין  החריפה  התחרות  זקס,  לדברי 

במחי פוגעת  הישראלים  חהיצואנים 
להגיע  חייבת  המערכת  ולכן  רים, 

חלאיזון נכון יותר. מאז פירוק “אגרקס
היי רבות לתחום  נכנסו חברות  חקו” 

מ-100  יותר  יש  כיום  החקלאי.  צוא 
יצואנים חקלאיים וזוהי, לדעת זקס, 
אשר  יצואנים  של  מדי  גדולה  כמות 

ופוג מוזלים  הייצוא  מחירי  חבעטיה 
עים בחקלאים ובמגדלים.

מאת בתקופה  נמצאים  ח“אנחנו 
כשבעה  המכהן  זקס,  אומר  גרת”, 
חודשים בתפקיד מנכ”ל מכון הייצוא, 
הממשלה  במשרדי  הבנה  “וקיימת 

לס כדי  ואמצעים  משאבים  חלארגון 
ייע ליצואנים בחו”ל”. הוא מקווה, כי 
התקציבים המיועדים לנושא זה לא 
ייפגעו, למרות הקיצוצים המתוכננים 

בתקציב 2013.

ביתן מכון היצוא
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כתב “יבול שיא”

60 שנה לבית הספר 
החקלאי - כפר הנוער 

“כפר גלים” 

גלים”,  “כפר  בית הספר החקלאי   
במבואותיה הדרומיים של העיר חיפה 
לחגיגות  בהכנות  אלו  בימים  עסוק 
60 שנה לכפר, באיתור הבוגרים לקח
ראת כנס הבוגרים שיהווה את שיאן 
של  זכייתו  עם  החגיגות שהחלו  של 
בית הספר ומנהל הכפר פיני אגרנטי 
בפרס החינוך מטעם המינהל לחינוך 

התיישבותי במשרד החינוך 
כפר הנוער “כפר גלים” הוקם כבית 
ספר חקלאי ופנימית נוער שמטרתם 
צעירים  של  דורות  להעמיד  הייתה 
שיהיו לשותפים פעילים בישוב הארץ 
חיים.  כדרך  בה  החקלאות  וביסוס 
מראשית הקמתו עמד חזון הכפר על: 
ההתיישבות, עבודת האדמה, קליטת 

גוני הקשת של החב חחניכים משלל 
רה הישראלי. חדשנות ויזמות בתחום 
רחבה  עולם  תפיסת  תוך  ההוראה 

לחינוך לערכים ומצוינות. 
המשק החקלאי בכפר הנוער גלים 
מאפשר למידה חווייתית מסוג שונה 
בה באים לידי ביטוי ערכים כדוגמת: 
העבודה,  החקלאות,  לערכי  חינוך 

אהבה  הדדית,  עזרה  הארץ,  אהבת 
ושמי לאדמה  ולצומח,  חיים  חלבעלי 

רה על איכות הסביבה.
החמי בשנות  המדינה,  חבראשית 

שים, החלו בישוב חלקי ארץ נרחבים 
נרתמו  כולם  הלאומיים  והמוסדות 
למען יישוב הארץ וביסוס החקלאות 
בה. בית הספר החקלאי “כפר גלים” 
שהוקמו  הספר  בתי  מראשוני  היה 
במטרה  המדינה  קום  לאחר  מיד 
בעלי  צעירים  של  דורות  להעמיד 
בכל  להתיישבות  חקלאית  הכשרה 

חלקי הארץ. 
גלים” עלו על הקר “כפר  חראשוני 

 1954 ובספטמבר   1952 קע באביב 
חהגיעו תלמידי המחזור הראשון לפני

תוך תקופה  מייה שהוקמה במקום. 
המתיישבים  קבוצת  הקימה  קצרה, 
הראשונה בית ספר חקלאי מפותח, 
וכן  תלמידים  מאות  לכמה  פנימייה 
וגן,  משק חקלאי שכלל גידולי שדה 

גידולי מספוא ועצי פרי.
החקלאי  המשק  כלל  בראשיתו 

וענ החי  משק  מרכזים  ענפים  חשני 

פי הצומח בהם פותחו ענף הפרחים 
קטיף  פרחי  של  גדול  מגוון  שכלל 

וליצוא בחממה, בס חלשוק המקומי 
משתלות  הפתוח.  ובשדה  צל  ככות 
ונשירים  סובטרופיים  פרי  עצי  של 
ירקות,  גידולי  נוי.  ושחי  עצים  ואף 
תחנת  מעין  היה  שגידולם  פרי  עצי 

חניסיונות וזאת משום שמרבית הישו
חדשים  היו  הכרמל  חוף  באזור  בים 
וניסיונם היה דל.מכל אותם ניסיונות 
שרדה רק הבננה המהווה כיום ענף 
בית  הוקם  במסגרתו  בכפר,  יצרני 
רשת לימודי, מחקרי, בתוכו נערכים 
שונים  מזנים  בננות  לגידול  ניסויים 

חלקם ייחודים בארץ.
שנה   60 הכפר  יחגוג  במאי  ב-9 
חינוכית  עשייה  שנות   60 להיווסדו. 
60 שנה בהן המדיח  לימודית וערכית.
בהן  שנה   60 והתפתחה.  גדלה  נה 
על  במאבק  חלק  הכפר  בוגרי  נטלו 
עצמאותה ועל פניה של המדינה. 60 

מוש הקימו  הכפר  בוגרי  בהן  חשנה 
של  ולרוחבה  לאורכה  וקיבוצים  בים 

הארץ הזו. 

בחממה
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כנגד ארבעה בנים – 
התשובה האורגנית

מגל בישראל  האורגני  המזון  חשוק 
גל מדי שנה כמיליארד שקלים, יותר 
מיועדת  האורגנית  מהתוצרת   90%
נמצאים  הייצוא  שווקי  עיקר  לייצוא. 

הל היא  וגרמניה  אירופה  חבמערב 
התוצרת  של  ביותר  הגדולה  קוחה 
האורגנית הישראלית. השוק האורגני 
מילח  62.9 ל השנה  הגיע  -העולמי 
יארד יורו, ארבעה מיליארד יורו יותר, 

חבהשוואה לשנה שקדמה לה. בישר
אל קיימים כ-600 מגדלים אורגניים 
200 יצרני מזון אורגני ויצרני תשוח -וכ
מות, השוק האורגני המקומי התפתח 
מאוד בחמש השנים האחרונות. לצד 
ההיצע ההולך וגובר ברשתות המזון, 
מקומיים,  ירק”  “גני  להתפתח  החלו 
ישירות  אורגנית  תוצרת  המוכרים 
כשליש  תיווך.  פערי  ללא  למגדלים, 

חמהיקף המכירות של התוצרת האור
גנית הנמכרת הוא תוצרת טרייה של 

פירות וירקות.

רשע מה הוא אומר? “אורגני 
זו דת”

שתש ביותר  השכיחה  הטענה  חזו 
עניינית  דרך  להם  שאין  ממי  מעו 
האורגנית.  התפיסה  עם  להתמודד 

חהחקלאות האורגנית היא שיטה חק
ערכיים  קודים  על  המבוססת  לאית 
של בריאות, סביבה, הוגנות ואחריות. 

מתקד ושיטות  חקלאיים  חפיתוחים 
בזהירות  מיושמות  בחקלאות  מות 

המער בכלל  התחשבות  תוך  חרבה, 
כות הקיימות בטבע.

הקו החקלאית  לתפיסה  חבניגוד 
בניצול  הרואה  הרווחת,  נבציונאלית 
משאבי הטבע הכרח לצורך מקסום 

האורגנית  החקלאות  המזון,  ייצור 
ומוש מאוזנת  אלטרנטיבה  חמציגה 

השיטה  זוכה  האחרון,  בעשור  כלת. 
הרואה  מן המדע,  לחיזוק  האורגנית 

בה מודל לחקלאות בת קיימא.
האור החקלאות  התפתחות  חעם 
הבריאו ליתרונותיה  והעדויות  חגנית 

ההתנגדות  גדלה  והסביבתיים,  תיים 
כלכליים.  אינטרסים  בעלי  מצד  לה 
בעולם,  רבות  מדינות  זאת,  למרות 

חביניהן מדינות החברות באיחוד האי
חקלאים  עידוד  לשם  פועלות  רופי, 

חקלאות  שטחי  להסב  מקומיים 
בחשיבות  הכרה  מתוך  לאורגניים, 
השיטה. בשנים האחרונות, גדל היצע 
למצוא  ואפשר  האורגנית  התוצרת 
מפוקחת  אורגנית  תוצרת  בשווקים 

במחיר השווה לכל נפש.

תם, מה הוא אומר? “איך 
אפשר להתמודד עם 

מזיקים?”
החקלאות האורגנית שוללת שימוש 

ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית

הילל מגדל אורגני.    צילום: ד"ר אורנית רז
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וכל. הממשק  בחומרים כימיים מכל 
מניע ממשק  הוא  בהווייתו  חהאורגני 

תי, שבו נעשה שימוש מאוזן ומבוקר 
הס על  שמירה  תוך  הזנה,  חבחומרי 

ביבה ועל בריאות הקרקע. החקלאי 
האורגני הנבון נוקט בדרכים מגוונות 

מה מלכתחילה  להימנע  חבמטרה 
חקלאי  שממשק  הוא  הרעיון  מזיק. 
מאוזן יפחית את הצורך בהתערבות 

רש באמצעות  השאר,  בין  חחיצונית, 
על  ואף  טבעיים  אויבים  כיסוי,  תות 

ידי צמחי מלכודת.
לחקלאות  ייעודי  בחומר  טיפול 
כל  כלו  כאשר  רק  נעשה  אורגנית 

חהקצין ויש חשש לסכנה מיידית לגי
משתמשים  שבהם  החומרים  דול. 

חהם טבעיים, כדוגמת סבונים או שמ
נים, שהוכח שאינם רעילים ופגיעתם 

בסביבה היא מינימאלית.

ושאינו יודע לשאול? “אורגני 
מעוגן בחוק”

מה  שמגדיר  חוק  קיים  בישראל 
משרד  את  ומסמיך  אורגני  נחשב 
החקלאות לפקח על הייצור. משרד 

באמצעות  זאת  עושה  החקלאות 
חברות פיקוח שהוא מפעיל מטעמו. 

חלפיכך, כדי לדעת אם מוצר הוא אור
גני באמת, יש לחפש עליו את סמל 
חברת  סמל  ואת  החקלאות  משרד 

מפו התוצרת  כי  המעיד  חהפיקוח, 
קחת על פי הסטנדרטים המקומיים.
גם לחפש את סמל  בנוסף, מומלץ 
אורגנית,  ביולוגית  לחקלאות  הארגון 
“טוב השדה”, המעיד כי תהליך גידול 

חהתוצרת לווה על ידי מדריכים מוס
חמכים. מזון המכיל רכיבים של הנד

סה גנטית אסור על פי תקני הייצור 
האורגנים.

חכם מה הוא אומר? “בגלל 
מה שאין בו”

השדה”,  בגידולי  הרעלים  “שיאנית 
בשנה  ישראל  מדינת  הוכתרה  כך 
המרכזית  הלשכה  נתוני  האחרונה. 
מפחידה:  אמת  חשפו  לסטטיטיקה 

בחומרי ההדב חרמת החומר הרעיל 
היא  בישראל  ופירות  ירקות  של  רה 
הגבוהה ביותר במדינות המפותחות. 
פורסם  לכן  קודם  ספורים  חודשים 

דוח מדאיג ביותר של מבקר המדינה 
חביחס לחומרת שאריות חומרי הדב

רה במזון שלנו - דוח קשה, המצביע 
מסוכ הדברה  חומרי  הימצאות  חעל 

כשלים  ועל  פיקוח  היעדר  על  נים, 
חמורים בתחום ההדברה בישראל. 

האורגניים  במזונות  זאת,  לעומת 
חומרי  שאריות  “אפס”  קובע  התקן 
הטיעונים  את  לייתר  מבלי  הדברה. 
בדבר  הטיעונים  ואת  הסביבתיים 

המרכ הסיבה  התזונתיים,  חהערכים 
זית לצריכת מזון אורגני היא מה שאין 
כימיים,  ודשנים  הדברה  חומרי  בו: 
גנטית,  הנדסה  סינתטיים,  הורמונים 

סי מאכל  וצבעי  משמרים  חחומרים 
נתטיים.

ד”ר אורנית רז היא מנכ”לית 
הארגון לחקלאות אורגנית בישראל, 
ארגון גג המרכז את כלל החקלאים, 
יצרני המזון האורגני והתעשייה 
בישראל. חוקרת בבית הספר 
 MIT למנהל עסקים באוניברסיטת
בקיימברידג’, ארצות הברית.
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קנ”ט שילמה למגדלי 
האבוקדו כ-12 מיליון 
שקלים בגין נזקי טבע 
ואסונות טבע בחמש 

השנים האחרונות

בימים אלו קנ”ט מחדשת את 
הביטוח המורחב בענף האבוקדו 

לעונת 2013-2014 ומוזילה 
משמעותית את דמי הביטוח 

למגדלים
האבוקדו  למגדלי  שילמה  קנ”ט 
בחמש שנים האחרונות כ-12 מיליון 
שקלים בגין נזקי טבע ואסונות טבע. 
כך עולה מסיכום נתוני הקרן לביטוח 

לק שנעשה  בחקלאות  טבע  חנזקי 
בענף  המורחב  הביטוח  חידוש  ראת 
2013-2014. במקח  האבוקדו לעונת
ביל, חודש הביטוח הבסיסי למטעים 
מניבים, שנרכש לכלל המגדלים על 
הפירות.  וענף  הצמחים  מועצת  ידי 
כחמישה  כי  עולה,  החברה  מנתוני 
אסונות  בגין  שולמו  שקלים  מיליוני 
טבע וכשבעה מיליוני שקלים שולמו 

חבגין נזקי טבע, מתוכם כשישה מיל
וסערה  סופה  נזקי  בגין  שקלים  יוני 

והשאר בגין נזקי ברד, חום וקרה.
המורחב,  הביטוח  חידוש  לקראת 

חקנ”ט הכניסה מספר שיפורים בפו
ובכללם הוזלת הפר חליסת הביטוח 

ב-13%  הטבע  נזקי  בביטוח  מיות 
אסונות  בביטוח  הפרמיות  והוזלת 

טבע למטעים מניבים ב-15%.
ההש מורחב,  טבע  נזקי  חבביטוח 

תתפות העצמית נמוכה יותר מאשר 
בביטוח הבסיסי. הפיצוי ישולם החל 

העצ וההשתתפות  הראשון  חמהנזק 
15% מהנח  מית תשולם רק בשיעור

זק. בנוסף, אפשר להגדיל את היבול 
המבוטח ליבול הצפוי במטע השנה.

ביטוח אסונות טבע מורחב מאפשר 
להגדיל את היבול המבוטח עד גובה 
ממוצע השיווקים של המגדל בארבע 
העונות האחרונות, בתוספת פרמיה 
עצים   55( צפופים  נמוכה. במטעים 
להגדיל  יתאפשר  לדונם(  ומעלה 
תוספת  תמורת  הפיצוי  סכומי  את 

בנוסף, קנ”ט מאפשרת  ביטוח.  דמי 
מורחב  טבע  אסונות  ביטוח  לרכוש 

גם למטעים שאינם מניבים.
ואסונות  טבע  נזקי  של  במקרה 
למבוטחים  הפיצויים  תשלום  טבע, 
אל  ישירות  יועבר  המורחב  בביטוח 

המגדל.
 ˆ ˆ ˆ

נזקים שהיקפם כ-14 
מיליון שקלים לענף 
זיתי השמן בארבע 
השנים האחרונות

קנ”ט מחדשת בימים אלו את ביטוח 
זיתי השמן לעונות -2014/2015

2013/2014

זיתי השמן ספג בארבע הש חענף 
שהיקפם  טבע  נזקי  האחרונות  נים 
14 מיליון שקלים. כך עולה מבדיח -כ
לביטוח  הקרן  קנ”ט,  שערכה  קה 
נזקי טבע בחקלאות, לקראת חידוש 

למג נגרמו  הנזקים  עיקר  חהביטוח. 
יבול  מחוסר  כתוצאה  הזיתים  דלי 
שונים.  אקלימיים  אירועים  בעקבות 
הנזקים,  היקף  כי  אומרים,  בקנ”ט 
כתוצאה  שנגרמו  הנזקים  זה  ובכלל 

הא בחורף  שהתחוללו  חמהסערות 
האוויר  מזג  כי  שוב  מוכיחים  חרון, 
מתאימה  היערכות  ורק  בלתי-צפוי 

מונעת נזקים כלכליים כבדים.
זיתי  ענף  ביטוח  חידוש  במסגרת 

חהשמן, קנ”ט הכניסה שורה של שי
בין השאר,  פורים לטובת המגדלים. 

ההש שיעור  את  הקטינה  חקנ”ט 
השלחין  במטעי  העצמית  תתפות 
הנורמטיביים  היבולים  את  והעלתה 
למטעים מסוג זה. כמו כן, יתאפשר 

חלהגדיל יבול מבוטח למטע בוגר בכ
חפוף להצגת נתוני שיווק בארבע העו

שכל  מגדל  בנוסף,  האחרונות.  נות 
החלקות המבוטחות שלו הן חלקות 
ההשתתפות  שיעור   - בלבד  שלחין 

לי טבע  אסונות  בביטוח  חהעצמית 
המבוטח  מהיבול   30% יהיה  בולים 

בלבד, במקום 40%.
החדש  הביטוח  את  לרכוש  אפשר 
ישירות בקנט, או באמצעות ענף זיתי 
שמן. המגדלים יוכלו לרכוש פוליסה 
ביטוח  את  בתוכה  המאגדת  אחת 

חנזקי הטבע לפרי וכן את ביטוח אסו
נות הטבע ליבול ולעצים.

עם  בשיתוף  קנ”ט,  כי  לציין,  חשוב 
מת את  לשנות  מתכוונת  חהמועצה, 

כונת ביטוח זיתי השמן החל מעונת 
כעת  שירכוש  שמי  כך   ,2014-2015
ביטוח יוזמן בסוף עונת 2013-2014 

חלעבור לתכנית הביטוח החדשה לעו
נות גידול 2015/2016-2014/2015.

 ˆ ˆ ˆ

ניסוי להדברת מלפפון 
מפני אקריות בחומרים 

טבעיים 

הניסוי נערך במושב אחיטוב - 
המרכז הארצי לגידול מלפפונים 
שמייצר 70% מכלל המלפפונים 

בארץ

וצח טון בשנה   75,000 מיצרים  הם 
ריכים פיתוח שיעזור להם להתמודד 
ועם  מזיקים  של  גדולה  כמות  עם 
בצרכנים שרוכשים  יפגע  זאת שלא 

את המזון.
בגלל סדר הגודל שלהם כל טעות 
של  באובדן  לעלות  יכולה  בפיקוח 
אמין  במוצר  צורך  יש  לכן  רב,  יבול 

נזקי טבע באפרסק
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הם  הרעילות.  מבחינת  “כבד”  ולא 
מ-3,000  יותר  על  תוצרת  מגדלים 
למחח טון   13 מניב דונם  כל   דונם, 
זור גידול והמושב מספיק לייצר שני 

מחזורי גידול בשנה.
 הניסוי הוא של תמר-טק שישמחו 

חלספר לקוראי העיתון על שיתוף הפ
עולה עם משרד החקלאות לפיתוח 
של הדברה אלטרנטיבית המבוססת 

על חומרים שאינם רעילים לאדם.
עונת  תחילת  של  נוספת  פעילות   
בירת   - המערבי  בנגב  היא  הקיץ 
עונת  החלה  כבר  שם  העגבניה, 
שתיל  להשמיד  שיכולות  האקריות 

חעגבניות שלם תוך ימים אחדים. בעו
תוק האקריות  שלהן  הפעילות  חנת 

10% מהשתילי העגבניות בחמח  פות
מות הנגב, על שאר שתילי העגבניות 
כדי  ריסוס  עם  נלחמים  החקלאים 
שלא יפגעו, כך שהם נפגעים מסוג 
אחר )מהריסוס הכימי(. מגדל שלא 
מרסס נגד אקריות בכל שבוע מאבד 
את  להחזיר  קשה  ויהיה  הגידול  את 

המצב בחממה לקדמותו.
מפני  מלפפון  להדברת  ניסוי 
טבעיים.  בחומרים   אקריות 

חהניסוי נערך במושב אחיטוב - המר
כז הארצי לגידול מלפפונים שמייצר 

70% מכלל המלפפונים בארץ
וצח טון בשנה   75,000 מיצרים  הם 
ריכים פיתוח שיעזור להם להתמודד 
ועם  מזיקים  של  גדולה  כמות  עם 
בצרכנים שרוכשים  יפגע  זאת שלא 

את המזון.
בגלל סדר הגודל שלהם כל טעות 
של  באובדן  לעלות  יכולה  בפיקוח 
אמין  במוצר  צורך  יש  לכן  רב,  יבול 
הם  הרעילות.  מבחינת  “כבד”  ולא 
מ-3,000  יותר  על  תוצרת  מגדלים 
למחח טון   13 מניב דונם  כל   דונם, 
זור גידול והמושב מספיק לייצר שני 

מחזורי גידול בשנה.
 הניסוי הוא של תמר-טק שישמחו 

חלספר לקוראי העיתון על שיתוף הפ
עולה עם משרד החקלאות לפיתוח 
של הדברה אלטרנטיבית המבוססת 

על חומרים שאינם רעילים לאדם.
עונת  תחילת  של  נוספת  פעילות 
בירת   - המערבי  בנגב  היא  הקיץ 

עונת  החלה  כבר  שם  העגבניה, 
שתיל  להשמיד  שיכולות  האקריות 

חעגבניות שלם תוך ימים אחדים. בעו
תוק האקריות  שלהן  הפעילות  חנת 

10% מהשתילי העגבניות בחמח  פות
מות הנגב, על שאר שתילי העגבניות 
כדי  ריסוס  עם  נלחמים  החקלאים 
שלא יפגעו, כך שהם נפגעים מסוג 
אחר )מהריסוס הכימי(. מגדל שלא 
מרסס נגד אקריות בכל שבוע מאבד 
את  להחזיר  קשה  ויהיה  הגידול  את 

המצב בחממה לקדמותו.

 ˆ ˆ ˆ

קונצרן באייר מרחיב 
את פעילותו בישראל 

בתחום החקלאות
 

המנהל העולמי של תחום זרעי 
הגזר בחברת באייר ביקר בישראל 
וסייר בשדות חקלאיים. ישראל היא 
אסם הירקות החורפי של אירופה 

בעת שהאדמה קפואה ואינה 
מאפשרת גידול ירקות

מרחיב  הבין-לאומי  באייר  קונצרן 
חאת פעילותו בישראל בתחום החקל

אות באמצעות חברת הבת נונהמס, 
מת בזרעים  השאר  בין  חהמתמחה 

קדמים לחקלאות.
חהחברה משווקת את זן הגזר “רומ

נס”, שזכה בבריטניה להצלחה גדולה 
והוכתר בתחרות כגזר הטעים ביותר. 

חהזן מצטיין בתכונות שבר נמוך ומר
אה מצוין. הוא נקלט בהצלחה ונזרע 
בקרב מרבית הקיבוצים ויצרני הגזר 

בישראל.
חרולנד קוץ, מנהל תחום הגזר העו

וסייר  בישראל  ביקר  בנונהמס,  למי 
את  מקרוב  לבדוק  מנת  על  בשדות 

הנוכ בעונה  “רומנס”  הזן  חהתנהגות 
חית. בצפון הארץ, נפגש רולנד עם 

שלו “יופי  מפעל  מנהל  קנר,  חיוסי 
ועם הצוות  חות” שבקיבוץ שלוחות, 
המקצועי המלווה אותו. שלוחות הם 
יצרנים ויצואני גזר, ולאחרונה פיתחו 
מוצר ייחודי עבור השוק המקומי עם 

נשנושי   “ בשם  “שטראוס”,  חברת 
גזר”, אשר זכה בפרס מוצר השנה. 
התנהגותם  נבחנו  הביקור  במהלך 

של זנים חדשים המיועדים למוצר.
חברת  מנכ”ל  רוטשטיין,  אברהם 
תוצאה, המייצגת את נונהמס בתחום 
הישראלי  “לשוק  אמר:  הגזר,  זרעי 
חשיבות רבה בעיני האירופים משום 

אי של  הירקות  אסם  מהווים  חשאנו 
כשהאדמה  החורף  בחודשי  רופה 

חבמזרח ובמרכז אירופה קפואה ואי
ירקות בשטחים  גידול  נה מאפשרת 
אזרחי  הסתפקו  בעבר,  פתוחים. 

ונש חאותן מדינות בירקות שאוחסנו 
ביבוא מצומ או  חמרו מחודשי הקיץ 

צם, אולם עם העלייה ברמת החיים, 
גבר הביקוש לירקות בחורף ובאביב. 

ויי ייצור  חלכן, גדל בשנים האחרונות 
צוא הירקות לרוסיה ולמזרח אירופה 
בשיעור ניכר והצפי הוא להתחזקות 

התח בצד  הבאות,  בשנים  חהמגמה 
רות שוודאי תצמח מאזורים אחרים 

בעולם”. 
 ˆ ˆ ˆ

נפתר משבר הֵטף – 
חודש יבוא קמח הטף 
לישראל עבור הקהילה 

האתיופית

הדגן  ֵטף,  של  ראשון  משלוח  יצא 
המש אתיופיה  יוצאי  של  חהמסורתי 

של  המסורתי  הלחם  להכנת  מש 
כשנה  בת  הפסקה  לאחר  הקהילה, 
וחצי. חידוש היבוא התאפשר הודות 

חלעבודה מאומצת של משרד החק
אתיו מול שלטונות  הישראלי  חלאות 

פיה.
שש מכולות עמוסות טף, שתכולתן 
מאתיופיה  יצאו  טון,  כ-120  שוקלת 
בת  הפסקה  לאחר  ישראל  לכיוון 
לישראל  מיובא  הטף  וחצי.  כשנה 
פה  ונטחן  כדגן  הגולמית  בצורתו 
יוצאי  קהילת  את  המשמש  לקמח, 
המסורתי.  הלחם  להכנת  אתיופיה 

לע הודות  התאפשר  היבוא  חחידוש 
בודה מאומצת של משרד החקלאות 
אתיופיה,  שלטונות  מול  הישראלי 
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חובעקבותיו חתימת שר המסחר הא
תיופי, קבדה צ’נה, על ההסכם.

בשנה וחצי האחרונות סירבו רשויות 
מזה  הסובלת  באתיופיה,  החקלאות 

חמספר עשורים ממשבר מזון, לאפ
המדינה.  משטחי  טף  של  יצוא  שר 

גרם לעל הייצוא מאתיופיה  חהיעדר 
בישר הקמח  של  חדה  מחירים  חיית 

אל, שהאמיר בשיא עד ל-30 שקלים 
לאור המחסור  טף.  לקילוגרם קמח 

חהגובר ומחירי הטף המאמירים, נדר
בין שתי המדי נמרצת  חשה פעילות 

נות למימוש הסכם המסחר בטף.
שר החקלאות, יאיר שמיר, בירך את 

חהשרה היוצאת, אורית נוקד, על פת
רון המשבר: “בני הקהילה האתיופית 
את  לצרוך  להמשיך  יוכלו  בישראל 
מאמציהם  מורגלים.  הם  אליו  הטף 

המש עובדי  ושל  נוקד  השרה  חשל 

הי המשך  בהבטחת  פרי  נשאו  חרד 
בוא הסדיר של הטף לישראל, ומנעו 
חמורה  לפגיעה  מביא  שהיה  משבר 

בשכבות החלשות האוכלוסייה״.
2011 עוכבו בנמל אשח  בסוף שנת
דוד כ-60 מכולות שנשאו טף, לאחר 
ללא  יובא  הטף  כי  גילתה  שבדיקה 
מאז  מזויפות.  בתעודות  ולווה  היתר 
לישראל,  טף  של  מסודר  יבוא  אין 
עשה  הישראלי  החקלאות  ומשרד 
מאמצים לחדש את הייצוא לישראל 

מול שלטונות אתיופיה.
שנוצר  החמור  המחסור  בעקבות   
בארץ והפגיעה בשכבות האוכלוסייה 
החלשות ביותר בקרב יוצאי אתיופיה, 
יומית  צריכה  על  מבוסס  מזונן  אשר 
שנה  כחצי  לפני  יצאו  הטף,  דגן  של 
שרת החקלאות היוצאת, אורית נוקד, 
ומנכ”ל המשרד, יוסי ישי, לפגישה עם 

חגורמים בממשל האתיופי לשם הבט
חת המשך היבוא הסדיר לישראל.

חההבנות שהושגו בביקור תרמו לני
החקל שרי  בין  להסכם  מתווה  חסוח 

אות של שתי המדינות, שכולל אישור 
הוס עוד  לישראל.  הטף  את  חלייצא 

מחויבת  ישראל  כי  המדינות,  בין  כם 
כי  כדי להבטיח,  יבוא טף  על  לפקח 
ייצוא לצד שלישי כלשהו.  ייעשה  לא 
בנוסף, סוכמה רשימת יבואנים, כ-30 
במספר, המוסמכים להביא את הטף 
לישראל, כדי למנוע סחר בלתי-חוקי.

מול  התיאומים  נעשו  הביקור  מאז 
שסללו  בישראל,  אתיופיה  שגרירות 
חמחדש את פתיחת היבוא עתה. המש

צפוי  הים  דרך  מאתיופיה  שייצא  לוח 
להגיע לישראל תוך כחודש ימים.

 ˆ ˆ ˆ

 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...



יריד דוכנים

אטרקציות לילדים
סדנאות יצירה

  ושעשוע

* חלק מהפעילויות לילדים בתשלום סמלי

הרצאות מקצועיות:

חומרי הדברה     זרעים      מוצרי אריזה     כלי עבודה       
משתלות     טרקטורים     ציוד לבקרת השקיה ודישון      

מיכון וטכנולוגיה    ציוד גינון

תערוכה מרהיבה של: 

המאבק במפעלי הגז    
תרופות סבתא    

גידול פירות אקזוטיים בארץ      

הנכם מוזמנים ליום חשיפה וחוויה לעולם החקלאות
שעות: 16.5.201315:00-10:00 יום ה‘

מושב אחיטוב מזמין:

במושב אחיטוב שבעמק חפר

יום פתוח
לחקלאות

*הפנינג לכל
המשפחה
*הפנינג לכל
המשפחה

בהפקת

www.gosharon.co.il
ahituv51.m@gmail.com (מיכל) 04-6258428 



תערוכת

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות
ולמפגש עם החקלאים

המקום להזדמנויות עסקיות
ולמפגש עם החקלאים

בין השעות 16:30 - 9:30

תערוכת

בגן לאומי מעין חרוד

6.11.20136.11.2013
יום רביעי ג‘ בחשון תשע“דיום רביעי ג‘ בחשון תשע“ד

לפרטים והרשמה :
עדנה זיו - מנהלת התערוכה       מייל:                               עדנה זיו - מנהלת התערוכה       מייל:                               

yoram.tabibi@maariv.co.ilyoram.tabibi@maariv.co.ilיורם טביבי - מנהל פרוייקטים     מייל:                                       נייד: 052-2773132יורם טביבי - מנהל פרוייקטים     מייל:                                       נייד: 052-2773132
edna@maariv.co.iledna@maariv.co.il

מקבוצתמקבוצתמארגני התערוכה :מארגני התערוכה :
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אביזרים לחממות

למכירה/להשכרה

להשכרה

שתילים למכירה

למכירה
הצעת עבודה …
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הירוקהירוקהירוקהלוח הירוק הלוח הירוקהלוחהלוחהלוח
הלוח מופץ בעיתונים
כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד 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.ile-mail: shirly.hacohen@maariv.co.il
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ץ  ר א ה י  ק ל ח ל  כ ב ת  ו ל ב ו ה

ה  נ ו ק  . ן ו ט  1 0 0 ף  ו נ מ  +

   . ם י נ ב מ ו ת  ו ל ו כ מ

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

י  ל כ י מ ה  ר כ ש ה ל  •
ה  ר ט מ ל  כ ל ב  ל ו ד

ת  י י ש ע ת  , ת י א ל ק ח

ת  ו פ ו ק ת ל  , ד ו ע ו

. ת ו ר צ ק ו ת  ו כ ו ר א

0 5 0 - 5 2 1 1 0 8 4
0 4 - 6 6 5 0 0 2 9 - ס ק פ

ה  י נ ב ו סל ל   ” חו י  ל ו טי  •

רה  י או ף  ו נ טבע  ה  ראטי קו

. חדת  ו מי

ש. אי  10 עד  צה  ו קב

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

רית י ב סי נ בטר  - ן י נ למעו

ת  ו / ם י ק ו ו ר ן  י א ו ש י נ ת  ר ט מ ל  •

ם  י י ת ו כ י א ל  . ם י י ח ב  ’ ב ק  ר פ ו  א

. ם י א ל י ג ה ל  כ ב ם  י י נ י צ ר ו

ם  כ ד ל י ש ם  י ג א ד ו מ  , ם י ר ו ה

ת  ו י ג ו ז ו  א צ מ א  ל ן  י י ד ע

ר  ג א מ ל ם  ת ו א ו  פ ר צ  , ם ב ב ל כ

ר  ג א מ  . י ת ו כ י א ה ת  ו ח ו ק ל ה

 . ם ו ר ד ל ד  ע ו ן  ו פ צ ה מ ם  י י ק ה

. ם י י ק ד  ר ש מ ה ם  י נ ש  2 4

י   ר ו ח א מ ו י  נ פ ל ת  ו נ ו ת ח

. ת ו ח כ ו מ ת  ו א צ ו ת

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6

0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

ד  ו א מ ה  א נ ס  ד נ ה מ  ’ ר  4 7  •

ם  י ס ק מ ן  ו י נ כ ט ר  ג ו ב מ  ” ס  1 7 8

י  נ י צ ר ס  ס ו ב מ ו   ת ו י ש י א ב

, ם ו ר ד ה ר  ו ז י א מ

ה  א נ ה  ק ו ו ר ר  י כ ה ל ן  י נ ו ע מ  

ל  י ג ד  ע ת  י א פ ו ר י א ת  י א מ ד ק א

 : ת ו נ פ ל ם  י ט ר פ ל ן  י א ו ש י נ ל  3 6

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ח  ס פ ה ג  ח ל  ג ר ל ע  צ ב מ  •

ם  י מ י ש  ד ו ח ל ת  ו פ ר ט צ י ה

! ם נ י ח

ל  י ג מ ם  י א מ ד ק א ל

ם  ו ר ד ה ר  ו ז י א 6מ 0 - 7 0

. ז כ ר מ ה ו

ת  ו ע ר ל ת  ו נ פ ל ם  י ט ר פ ל

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6 ת ו י ו ר כ ה

ס ס ו ב מ  3 8 ן  ב  •
ה ב ו ט ה  מ ש נ ם  ע ה  כ נ

, ה ש י א ב ן  י י נ ו ע מ
4 5 ל  י ג ד  ע ת  ל ב ג ו מ  / ה כ נ

. ת י נ י צ ר ה  ר ט מ ל
0 5 0 - 5 3 3 0 2 2 0

 5 8 + ת  ב ב  ל ת  ב ו ט ה  נ מ ל א  •

 . ך ו נ בחי עוסקת   , ת  ח פ ו ט מ

הבת,  או ו מפנקת  ת  תי בי

ת. תי כו אי ו דרת  מסו

 , ב ל ב  טו אדם  בך  צה  ו ר

ק.  לפנ ו ב  לאהו ל  כ שאו

ם  נתאי ו ר  י כ נ רק  אם 

ו  ישתנ ו  נ י חי , י  לשנ אחד 

אהבה.  ו ר  או יתמלאו  ו

עכשו היתקשר 

. . . . ם ו י ל  כ על   ל  חב

0 5 4 - 3 1 2 8 7 0 6

ת ו ד י ד ב ל ף  ו ס ה  •

” ה כ ר ב “ ת  ו י ו ר כ ה
ו  י ש כ ע  , ק י פ ס מ ם  ת ש פ י ח

ת  ב / ן ב ת  א ר  י כ ה ל ו  ל כ ו ת

ם  י מ י א ת מ ה ג  ו ז ה

ם  י ג א ד ו מ ם  י ר ו ה ל ם  ג

ו  א צ מ א  ל ם  ה י ד ל י ש

א  ל ל ר  ש פ א  , ג ו ז ת  ב / ן  ב

. ם י ד ל י ה ת  ע י ד י

ת  ו ר י ש ה  . ת ח ט ב ו מ ת  ו י ד ו ס

ם  י י ת ד , ם י נ ו ל י ח ל ם  ג

  , ם י א ל י ג ה ל  כ מ ם  י י ד ר ח ו

ם  ג ץ  ר א ה י  ק ל ח ל  כ מ ו

ל  כ מ ת  ו י ו ל ב ג ו מ י  ל ע ב

ה  ב ה א ה  , ץ ר א ה י  ק ל ח

. ם כ ל ה  כ ח מ

! ! ! ו  י ש כ ע ו  ר ש ק ת ת
.0 5 4 - 3 1 2 8 7 0 6 : ל ט

למכירה/השכרה

שתילים למכירה

נדלן למכירה

נופש להשכרה

י  נ כ פ ה מ ן  ו ר ת י פ  •

י  ר ו ד כ ת  ר כ ס מ ם  י ל ב ו ס ל

ם  י נ ז א מ ה ם  י י ע ב ט א  ל פ

. ם ד ב ר  כ ו ס ה ת  מ ר ת  א

. ת ו א י ר ב ה ד  ר ש מ ר  ו ש י א ב

.0 5 0 –4 3 3 2 2 0 0  : ל ט

סכרת

 – מ  ” ע ב ר  מ י צ ל י  א כ ז  •

 , ץ ע י  ת ב  / ם  י ר מ י צ ת  י י נ ב

 - ץ  ע מ ה  י י נ ב ת  ו פ ס ו ת

ב  ש ו מ  . ם י ק ד ו ת  ו ל ו ג ר פ

, ך ו ר ב ר  פ כ

0 5 2 - 4 6 5 8 8 8 8  : ’ ל ט

www.zakai-le .com

מבנים ניידים

טיולים בחו”ל

ל א פ נ           •

ן ט ו ה ב - ט ב י ט         

ה א ל פ י נ ה  י ו ו ח ל  ש ם  ו י  1 6

. ם ח ו ר ב ם  י ר י ע צ ל

 , ג נ י ט פ ר  , י ר א פ ס  , ק ר ט

ת  ח י ר פ ו ם  י ש ד ק י מ

. ם ו ר ד נ ד ו ד ו ר ה

, ם י פ י ’ ג , ם י נ פ ו א  : ת ו ר ש פ א

. י א מ צ ע ל  ו י ט ן  ו ג ר א

2 1 . 3 . 2 0 1 3  : ה א י צ י  •

5 . 4 . 2 0 1 3  : ה ר ז ח    

2 8 . 3 . 2 0 1 3  : ה א י צ י  •

1 2 . 4 . 2 0 1 3  : ה ר ז ח    

0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0 : ר צ ו ק ר  ו ג

0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4 : ן ש ו ד ש ו ד

w w w . e l n e p a l . c o . i l

ט ב י ט ל ל  ו י ט  •
 , בט בטי ם  פי ’ י ג ל  ו טי

מלאהסה  ה  מלאי הי צה  חו

ם,  מי י  16 . ו ד לקטמנ

27/5/13 אה:  צי י

ט  י שב תי  אי  : ם  לפרטי

 0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0
אחר” לם  “עו או 

1 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

היכרויות

• פרופילי אלומיניום 

לחממות - קנו ישירות אצל 

היצרן.

* ברגים + קפיצי אבטחה.

* פרופילי אלומיניום 

סטנדרטים + מיוחדים.

* קונסטרוקציות אלומיניום 

למערכות סולאריות + לגגות 

רעפים.

* ייעוץ מקצועי ואמין.

,052-2343290 יגאל: 

 ,08-8594741 פקס': 

 ,eet@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

אביזרים לחממות

ת  ו ט ה ו ר מ ת  ו ר י ד  •

ת ו ר צ ק ת  ו פ ו ק ת ל

ר  ת ו י ב ב  ו ט ה ם  ו ק י מ ב

. ן י ל ר ב ז  כ ר מ ב

0 5 4 - 4 2 7 3 8 7 9

0 5 4 - 4 9 3 4 5 9 3

w w w .  : ר ת א ב ו  ר ק ב

b e r l i n - a p . c o m

הצעה מיוחדת
ם  י פ ל ח ו ה  ד ש ת  ו ר י ש  •

י  נ נ ס מ ל ץ  ר א ה ל  כ ב
, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ד  ו ק י פ ו ה  ר ק ב ת  ו כ ר ע מ
ם י י ט מ ו ט ו א ם  י נ נ ס מ ל

ג  ו ר ד ש ל ת  ו י ח מ ו מ ו ע  ד י
ת  ו נ ו ר ת פ ו ם  י נ נ ס מ

ם  י י ת ר י צ י
  . ת ו ר ח ת א  ל ל ם  י ר י ח מ ב

 , מ ” ע ב ן  ו נ י ס  - י ל א
. ם י ר פ א ר  ע ש ב  ש ו מ

 s a n i @ y a m i t - f . c o m
 w w w . y a m i t - f . c o m

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8
0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

e-mail: shirly.hacohen.co.il

ת  ו ח א  , ה  נ מ ל א  •

 , ב  ו ט ת  א ר י נ  , ת ו א ל מ י ג ב

. ן ו ל ק ש א ב ה  ר ג

 ,5 0 ת  א ר י נ  ,6 0 + ת  ב  

 , ה נ נ ע ר  ,4 0 ת  ב ה  ש י ג ר מ

. ת פ ת ש מ ו ה  פ ת ו ש  , ה ב ו ש ק

י  ר י ש י  ב ר ע ד  ו ק ר ל ת  ב ה ו א

ת  ו י ה ל ם  ג ו  , ל א ר ש י י  צ ר א

ת  ו נ י ה ל ו ב  ו ה א ב ה  פ ו ט ע

. ד ח י ב ה מ

0 5 2 - 6 8 3 4 2 4 1 - ת ר פ א

ם י ר ד ה י  ל י ת ש ה  ר י כ מ ל  •

י  י ” ע ת  ר ש ו א מ ר  ט י ל  8 - ב  

ת  ו נ ב ר ה + ת ו א ל ק ח ה ד  ר ש מ

0 5 4 - 7 7 7 5 4 2 3
ם  ו ר ד ר  פ כ - ן ו מ ד ק ז  ו ע

ן ו מ י מ ר  פ כ

Kadmono@gmail.com

טיולים בחפץ לב  •
טיולי איכות בקבוצות קטנות  

 2013
20.4-10.5 סין      •
גאורגיה אוטובוס  •

  22-29.5    
24.6-1.7    

גאורגיה גי'פים   •
 13-19.6    

 31.7  13.8 איסלנד     •
 $5175     טיול אחד  בלבד - 

052-3864248 יהודה חפץ-
 yehuda@hefez-lev.co.il

www.hefez-lev.co.il

לגד"ש אור"ה בנגב דרוש/ה

‰השכלה אקדמאית פורמלית
  בתחום חקלאי / כלכלי / רלבנטי אחר                                                                                                   
‰נסיון ניהולי עסקי מוכח בארגונים גדולים                                                                                                   

‰ידע ונסיון מקצועי בתחומי ניהול גד"ש - יתרון
‰יכולת ניהול מוכחת של צוות עובדים גדול

מנכ"ל/ית

yeela@shibutzim.co.il :קו"ח למייל








