
2012 דצמבר   ,78 גיליון  מתקדמת,  לחקלאות  עיתון 

שרת החקלאות אורית נוקד:  
תמ"א חקלאות תעצב את 

הכפר בשנים הבאות
 ˆ עמ' 40

סבטלנה דוברינין מדריכת 
הגנת הצומח בערבה מציגה 

מתכון להדברת פגעים 
ˆ עמ' 20

עמרם אולמרט, לשעבר יועץ 
חקלאות בסין: "זו היתה שטות 

גמורה ללמד את הסינים 
חקלאות" ˆ עמ' 64

"פטריה אלימה משמידה 
את הבזיליקום במדינה" ˆ עמ' 10

חתן פרס ישראל לחקלאות פרופ' יגאל כהן )מימין( 
מגלה בראיון מיוחד: 

נפגשים ביום פתוח 
ובתערוכת מו”פ דרום 

בחוות הבשור 

ביום חמישי, כא’ בטבת תשע”ג, 3/1/2013
 בין השעות 9:00 ועד השעה 15:30.

”חגיגה אמיתית לחקלאות”
“ביקורים בחממות, הדרכות, הרצאות”

שלום בריגה: 052-2704449, 08-9985195

ובתערוכת מו”פ דרום 

הזמן

sharona@mopdarom.org.il
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קראתי את "ראיון החודש" עם ח"כ 
שי חרמש)גליון 77( והתקשיתי לעכל.
גהמפלגות הציוניות מתעלמות לחלו
גטין מהחקלאות הישראלית  המתק

דמת שהפכה לשם דבר בעולם כולו. 
חרמש מגלה  כי בכנסת היוצאת נותר 

בש וציין  החקלאית  בשדולה  גבודד 

הראשונה  בכנסת  כי  ובסיפוק  מחה 
אחרי הקמת המדינה עשרים ושישה 
ציינו  שהם  חקלאים  ציבור  נבחרי  

הצי נבחרי  האם  מקצוע.  גבהגדרת 
בור סבורים שהסלט הביתי  שלהם 
אחר  מכוכב  מגיעים  החלב  ומוצרי  
והם מוחקים את החקלאות הנפלאה 

שלנו.גדלתי על החקלאות בהיותי בן 
קיבוץ, רעיתי צאן בשדה וחלב ברפת 
והתחום הזה מלווה אותי  כל חיי. מה 
קרה לנו?לאן נעלמה הציונות?                                                                                                                      

דביר סגל, תל-אביב, 
קיבוצניק במיל.

האז השנה  לסיום   אחדים   גימים 
ובמיגג לסיכומים  עת   .2012  רחית
פתוחים"  "ימים  אלה  החקלאי   זר 
ומדענים   חוקרים  מציגים  שבהם  
הבאות.  לשנים  היצירה   פאר  את 

תח דרום   ופיתוח  מחקר  גיחידת 
את  הבשור  בחוות  בינואר  ב-3  שוף 
הייחודיים שלה. אחר-כך  המחקרים 
בגידולים  לחזות  בערבה   נתארח  

מצו מליחים.חרף  ממים  גשניזונים  
קות היום-יום שאינן מרפות, לצערנו, 
מהמשק החקלאי הפורה והיעיל, יש 
למכור   מה  הרבה  ישראל  לחקלאי 
תבל  וברחבי  בארץ  לציבור  ולהציג  

ויבואו   כולם  על  הברכה.
דינאמית  קיבוצניקית  נוקד,  אורית 
במיוחד, לא תיהיה  בכנסת התשע-
עשרה. מפלגת "עצמאות" התפוגגה 

גאחרי פרישת  הראש אהוד ברק. בר
איון  החודש ל"יבול שיא" מגלה לנו  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית 

שותפים  להיות  רצינו  ש"לא  נוקד 
למשחק הכסאות  ובנסיבות שנוצרו  
את  ולהחזיר  להתמודד  לא  החלטנו 

גכספי מימון המפלגות לאוצר המדי
ושלי  ש"ציפי  גם   גילתה  נה".נוקד 
לא  הציעו לי מקום  ברשימות שלהן 
מאגר  והולך  מידלדל  אכן,  לכנסת". 

גהחקלאים  בכנסת ישראל. לא מה
שלום  )גם  מהמושבים  לא  קיבוצים, 
שמחון  בחוץ( והקושיה הגדולה: מי 
שר)ת( החקלאות בממשלה הבאה?
בגליון  הזה  יש לנו סקופ של ממש.
החוקרים  מגדולי  כהן,  יגאל  פרופסור 
החקלאות,  לחקר  ישראל  פרס  וחתן 
משמידה  קטלנית   פטרייה   כי  מגלה 
ברחבי  הבזיליקום   יבולי  את  שיטתית  
ראויה  תגובה  שעה,  לפי  ואין,  המדינה 
ל"כשותית"  האויבת הגדולה של  הבזיל.
גחידושים בירחון: תחילה "ראיון  החו

דש" ובגליון הנוכחי מדור  חדש:היכן 
העושים  לותיקי  הצדעה  היום?  הם 

את  ראשונים   שנטעו  ומי  במלאכה 
ישרא לחקלאות  שהובילו  גהזרעים  

לית מתקדמת. רפי רמון, צעיר ברוחו 
ובנפשו בן 83  היה האיש  שהביא  את 

"אגריטך" למע גתערוכת החקלאות 
מדה הרם בעולם. ולא רק זה.קיראו 

את סיפורו האישי המרתק.
הא בכור  עם  מיוחד   ראיון   גועוד 

שהיה   מי  אולמרט,  למשפחת  חים  
בירת  בבייג'ין,  וחקלאות  מדע  יועץ  

גסין  ויודע דבר או שניים  על המעצ
מה הגדולה.

גובגליונות הבאים עוד חידושים ושי
נויים ואנו  מצפים גם מכם  הקוראים 
ונעשה הכל  לנו  לחוות דעה, לכתוב 
כדי  שתקבלו את התשובות הראויות 
לבעיות כאלה ואחרות.                                          
נעימה   קריאה  לכולכם  שתיהיה 

ומועילה.
שמעון וילנאי
עורך "יבול שיא"  

הם  שיא”  ב”יבול  המתפרסמים  והמאמרים  הרשימות  כל 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות
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סדר יום ליום פתוח במו”פ דרום 3.1.2013
בין השעות: 09:00-15:30

09:00-15:30

  ברחבי המו”פ: 

ˆ פוסטרים בחממות להדרכה עצמית
ˆ ביתן מו”פ דרום במרכז התערוכה 

החקלאית – תצוגת פוסטרים, מרכז מידע

10:00 – 13:00

יום עיון בנושאים נבחרים - 6 הרצאות 
עוקבות שמתקיימות בבית האריזה במו”פ 

)מסומן על המפה - יום עיון(:

ˆ  משה ברונר – חב’ נבטים: קומפוסט – 
יישומים בתנאים ייחודיים

ˆ  אלי סימנסקי – חב’ נבטים: גידול מטעים 
בנגב המערבי

ˆ  ד”ר ארנון דג – גילת, מנהל המחקר: 
האבקת ירקות בבתי צמיחה

ˆ  ד”ר אורי ירמיהו –גילת, מנהל המחקר: 
התאמת ממשק דישון בהשקיה במים 

מותפלים

ˆ  ד”ר יוג’י אוקה – גילת, מנהל המחקר 
החקלאי: התמודדות עם בעיית הנמטודות

ˆ  שלי גנץ - שה”מ, משרד החקלאות:
   ענף העגבניות - תמונת מצב

09:00-14:30

 סיורים ממונעים במיניבוס ל-5 אתרים, מדי 20 
דקות )מסומן במפה - יציאה לסיור ממונע(

ˆ  אדמונית – גידול בבית רשת
ˆ  כרם – ענבי מאכל במנהרות

ˆ  מבחן זני תות שדה תלוי
̂ קישואים - ממשק לגידול קישואים בבית צמיחה

ˆ  ממשק מיטבי בטפטוף בפלפל

09:00-14:00

 הדרכה בחממות )ניתן לזהות את האתרים 
ע”פ שלטי “חוצות” האדומים( המספרים 

מציינים את האתר במפה

2   גידול אדמונית בבית רשת )אדמונית(

13 נפחי מצע בגידול בתות שדה )נפחי מצע(

14 מבחן זני תות שדה תלוי )תות שדה(

22  הדברה ביולוגית של טוטה אבסולוטה 
)הדברה ביולוגית(

25  ממשק לגידול קישואים בבית צמיחה 
)קישואים(

31 מבחן זנים בפלפל )מבחן זנים בפלפל(

32  מבחן זנים בעגבניות )מבחן זנים 
בעגבניות(

33  התמודדות עם נמטודות שוכנות קרקע 
)נמטודות(

35 בקרת השקייה )בקרת השקייה(

36 גידול ליזיאנתוס )ליזיאנתוס(

39  ממשק מיטבי בטפטוף בפלפל  )ממשק 
חדש בטפטוף(

חדר פתיחה )חדר פתיחה(

גידול ענבי מאכל גידול ענבי מאכל )כרם(
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גידול 
ענבי מאכל

מבחן 
זני רימון

זני
תות שדה

נפח מצע
גידול תות

גרבילאה
אדמונית

לזיאנתוס
פלפל

בקרת השקיה

ביתן 
מו”פ דרום

יום
עיון

ייעול עבודה

נמטודות

ממשק
השקייה

מבחן
זני פלפל

קישואים

שימוש
 בקומפוסט

אתה נמצא כאן
YOU ARE HERE

מבחן
זני עגבניות

יציאה
לסיור ממונע

מאגר 
גנטי צבר

כניסה
לתערוכה

חניה

מתחם
קלויבקטר

סגור 
למבקרים

2
12

15

13

14

36

39

45

31
32

33

34

35

16

24 25

הדברה
ביולוגית

אדמונית
22

42

לזיאנתוס

23

חוות הבשור מו”פ דרום מפת אתר חממות
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הפטריה 
הקטלנית

שמעון וילנאי

“היום רוב חממות הבזיליקום במדינה נגועות”, מזהיר פרופסור יגאל כהן, חתן 
פרס ישראל לחקלאות. במעבדתו באוניברסיטת בר-אילן מנסה החוקר להבין 
את מנגנון ההדבקה של הפטריה שפוגעת בענף הייצוא המוביל של התבלינים 

בארץ, במטרה להדביר אותה

שוק החקלאי  המחקר  גבמעבדות 
דים במשך חודשים על מציאת פתרון 
לחיסול פטרייה קטלנית שמשמידה 

ברחבי  )בזיליקום(  הבזיל  יבולי  את 
המדינה. הפטריה נתגלתה לראשונה 
בדיוק לפני שנה באזור גידול בעמק 

המד שאן.  בית  בבקעת  גהמעיינות, 
ענים העניקו לה את השם “כשותית 

הבזיליקום”.

בלעדי

 
פרופ' יגאל כהן בחממה עם הסטודנטים שלו
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פרופסור יגאל כהן, ראש המעבדה 
למדעי  בפקולטה  לפיתו-פתולוגיה 
חתן  בר-אילן,  באוניברסיטת  החיים 
פרס ישראל לחקר החקלאות, מגלה 
התפשטה  השנה  במהלך  כי  לנו 
הפטריה לאזורי גידול בבקעת הירדן, 
“היום  החוף.  ובמישור  הבשור  בחבל 

נגו גרוב חממות הבזיליקום במדינה 

עות”, מדגיש פרופ’ כהן וקובע: “זה 
התב של  אחת  מספר  הייצוא  גענף 

לינים בארץ, והפגיעה בו מסבה נזק 
ברחבי  חממות  מאות  אדיר.  כלכלי 

המדינה נמצאות במצב גרוע”.

מאמץ לאומי משותף 
להדברת הפטריה

מהם הסימפטומים של המחלה?
חומים  נעשים  מצהיבים,  “העלים 
משחירים  לארץ  לחוץ  ובמשלוחים 
ונרקבים בתוך ימים אחדים. הפטריה 
מתרבה על העלים באמצעות נבגים 
מים,  בטיפות  או  ברוח  שמתפזרים 
והם מדביקים צמחים נוספים. הנזק 
התפשטות  מאוד.  גדול  לחקלאים 
ומתעצמת  מאוד  מהירה  המחלה 
באמצעות לחות שקיימת בחממות”.

שהיא  או  “כחול-לבן”  פטרייה  זו 
“עשתה עלייה” לישראל?

גפרופ’ כהן: “המחלה הופיעה לרא
שונה באוגנדה ב-1933. בשנת 2005 
ומאז  באיטליה  לראשונה  נתגלתה 
התפשטה לעולם כולו. ההנחה היא, 
שנסחרים  בזרעים  עוברת  שהיא 
לנו הוכחה  אין  ברחבי העולם, אולם 

חד-משמעית”.

מתי פתחתם במערכה להדביר את 
הפטריה?

מגדלי  וארגון  החקלאות  “משרד 
משותף  למאמץ  נרתמו  התבלינים 

)תורת המג גלהבנת האפידמיולוגיה 

פות, ש”ו( והדברת המחלה. במעבדה 
שלנו באוניברסיטת בר-אילן נעשים 
ההדבקה,  מנגנון  את  להבין  ניסויים 
כיצד  ובעיקר  המחלה  התפשטות 
להדביר אותה. הצלחנו, אחרי ניסויים 
רבים, לאתר מספר חומרים שנותנים 
ביותר  היעיל  החומר  טובה.  הדברה 

התפש את  שמעכב  רידומיל,  גהוא 
טות המחלה ומונע את התפתחותה 

יעי חזק, שהוכיח  חומר  זה  גבעלים. 
לות רבה נגד מחלה-אחות, הכימשון, 

שפוגעת בתפוחי אדמה”.

זה הפתרון היעיל ביותר?
לנו שהפטריה הצלי ג“לא. התברר 

חה לפתח עמידות מול החומר הזה 
מאז  משנה  פחות  בתוך  קרה  וזה 
גילינו  המעבדתיים.  הניסויים  החלו 

עמי פיתחה  שהפטריה  שאן  גבבית 

ממשיך לחקור 
בגיל 72

פרופסור יגאל כהן, יליד 
הארץ, הוא בן 72. סיים 
את לימודי הדוקטורט 

בחקלאות באוניברסיטה 
העברית בירושלים, 42 שנה 

באוניברסיטת בר-אילן. 
כשהיה בן 37 מונה לדיקאן 

הפקולטה למדעי הטבע. בגיל 
38 מונה לפרופסור מן המניין.
בשנת 1999, בהיותו בן 59, 

זכה בפרס ישראל לחקר 
החקלאות. כגמלאי שממשיך 
לעבוד במעבדה, גם בשירות 

משרד החקלאות בלוחמה 
נגד הכשותית שמכחידה את 
הבזיליקום, יגאל כהן מדריך 

עשרה סטודנטים ועובדי 
מחקר לתואר שני ודוקטורט. 

עיקר עיסוקו: פתרונות 
למחלות צמחים.

עוד משהו מעניין: לרשותו 
בשטח האוניברסיטה עומדים 

עשרה דונמים של חלקות 
גידול ו-16 חממות של 

מלפפון, מלון, תפוחי אדמה, 
אבטיח, עגבניות ובזיליקום. 
בסיור בשטח, הציג בפנינו 

את הבזיל שנפגע מהפטריה 
הקטלנית.
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שהסיבה  לנו,  התברר  למחלה.  דות 
לא-נכון  בשימוש  מקורה  לעמידות 
צמחים  על  שימוש  בו  עשו  בחומר. 
עוד  בצמח  לטפל  במקום  נגועים 
הטיפול  בו.  פגעה  שהפטריה  לפני 
חייב להיות מונע ולא תגובתי. כרגע, 

התפש במניעת  מתמקדים  גאנחנו 
החקלאים  ובחינוך  העמידות  טות 
לשימוש נכון בחומר, לטובת השנים 

הבאות”.

חיסכון של שני מיליון שקלים 
בשנה

לצאת  זו,  בהזדמנות  מבקש,  “אני 
בשום  ישראל:  לחקלאי  בקריאה 
פנים ואופן אין לעשות שימוש בחומר 
כאשר קיימת נגיעות בחממה”, אומר 
ורצוי לתת  יגאל כהן. “אפשר  פרופ’ 
המחלה,  הופעת  לפני  החומר  את 
חובה  המחלה  מופיעה  כאשר  אבל 

אלטרנטי בחומרים  שימוש  גלעשות 

יעילים, אך  ביים, שהם אמנם פחות 
ואפשר אחרי  עושים עבודה חלקית 
מספר שבועות לחזור לרידומיל, אם 

עד אז לא הודברה המחלה.
דומה,  למצב  שנגיע  מצפה  “אני 

במח בטיפול  בשעתו  הגענו  גשאליו 
ירק  אדמה.  בתפוחי  שפוגעת  לה 

גשהוא גידול חשוב מאוד ובנגב המע
ובהם  דונם  אלף   100 פרוסים  רבי 
את  הוכיח  הרידומיל  אדמה.  תפוחי 
גילינו  שם  וגם  הכימשון  מול  עצמו 

עמידות למחלה.
“לפני 30 שנה פיתחנו בצוותא עם 
של  אסטרטגיה  עזה  וחבל  יח”מ 
הדברה אזורית. החקלאים שלחו דרך 
ימים,  לכמה  אחת  המחקר,  מרכז 
נבדקות  הן  שם  למעבדה,  דוגמאות 
ארבעה  ואחרי  לרידומיל,  לרגישות 
ימים יצאה הודעה היכן, באיזה שדה, 
רגישה  פטרייה  של  דוגמאות  נתגלו 

או עמידה לרידומיל.
מהמעבדה  אישור  שקיבל  מי  “רק 
לעשות שימוש ברידומיל עושה זאת. 
דרך המאבק הזה קיימת כבר ארבע 

גשנים וההצלחה בשטח עצומה. חס
ואני  בשנה  שקלים  מיליון  שני  כנו 

אזו להדברה  שנגיע  ומצפה  גמקווה 
שימוש  ושיעשו  בבזיליקום,  גם  רית 

בחומר רק לאחר אישור מעבדה”.

המעבדה בבר-אילן פעילה בפיתוח 
צמחים עמידים למחלות?

פי על  שוקדת  כן. המעבדה  ג“אכן 
למחלות,  גנטית  עמידים  זנים  תוח 
על טיפוח זני מכלוא וצמחים רגישים, 
ובהיעדר מקורות עמידות בטבע בזני 

זנים שיה גבר אנחנו פועלים לפתח 
הגנה  עם  גבוה  כלכלי  ערך  להם  יה 
גנים  לבודד  מצליחים  אנחנו  כימית. 
גנטית  ומעבירים בהנדסה  לעמידות 
זה מצריך היכרות  לצמחים רגישים. 

מעמיקה עם גורמי המחלות.
גדולים  פרויקטים  “מתנהלים 

גבהבנת התוקפנות של פטריות שתו
מנהלים  ולכן  הצמחים,  את  קפות 
האלה.  לפטריות  ייחודי  גנטי  מחקר 
הפטריות  של  שהתוקפנות  מתברר 
ומתעצמת  משתנה  הצמחים  כלפי 
הפטריה.  בתוך  מהכלאות  כתוצאה 
ולכן אנו חוקרים את מיניות הפטריה. 
יש הרבה קשיים בגידול דלועים מפני 

שהפטריה מתרבה בהם מינית”.

פרס ישראל על 
הישגיו במדע

ערב יום העצמאות ה-51 
למדינת ישראל התבשר יגאל 
כהן על זכייתו בפרס ישראל. 

“טלפן אליי שר החינוך, 
התרבות והספורט, הרב 

יצחק לוי, ובישר לי על זכייתי 
בפרס. בטקס בירושלים היו 

אלה נשיא המדינה עזר וייצמן 
זכרו לברכה וראש הממשלה 

בנימין נתניהו ייבדל לחיים 
ארוכים, שבצוותא עם שר 

החינוך יצחק לוי העניקו לי 
את הפרס”.

בתעודת הפרס נכתב: “על 
הישגיו המדעיים והיישומים 

בתחום הגנת הצומח ועל 
תרומותיהם לחקלאות 

ולאיכות הסביבה”.
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התנודות במחירי המזון 
בעולם והשפעתן על 

ישראל

פרופ’ איל קמחי
המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל, האוניברסיטה העברית

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
המרכז למחקר בכלכלה חקלאית

מחירי המזון בעולם ירדו ריאלית בין 
בשיעור שנתי  ו-2000   1974 השנים 
בשיג עלו  אולם   ,3% כ של  -ממוצע 

עור שנתי ממוצע של 1.3% בין 2000 
ממוצע  שנתי  לגידול  וזינקו  ו-2005, 
ו-2008. אחד   2006 בין  כ-15%  של 

גהגורמים לעליית המחירים הוא השי
מת במדינות  התזונה  בהרגלי  גנוי 

גבוהים  בשיעורים  שצמחו  פתחות 

רוסיה(.  הודו,  )סין,  הקודם  בעשור 
במדינות  האוכלוסייה  התעשרות 
לנפש  בצריכה  לזינוק  הביאה  אלה 
הזנת  ולצורך  חיים,  בעלי  מוצרי  של 

גאותם בעלי חיים נדרשו כמויות גדו
נוסף  גורם  דגנים.  של  והולכות  לות 

גהוא הסבת שטחי גידול נרחבים לגי
ביולוגי,  ליצור דלק  דולים המיועדים 
ופחם.  לנפט  ראוי  כתחליף  הנתפס 

הגידול ביצור החקלאי לא הדביק את 
הגידול בביקוש, וזאת עקב ניצול יתר 
השקעת  ומים,  קרקע  משאבי  של 

ובטכנולו חקלאיות  בתשתיות  גחסר 
בחק הרווחיות  ירידת  גגיה חקלאית, 
גלאות כתוצאה מהתייקרות משמעו

אלה  ובמיוחד  היצור  גורמי  של  תית 
ורצף של  האנרגיה,  במחיר  התלויים 

גאסונות טבע ופגעי מזג אויר שמקו
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ההתחמ לתופעת  אותם  לייחס  גבל 
מות הגלובלית.

במיוחד  חדות  היו  המחירים  עליות 
גכתוצאה מרמות מלאים נמוכות, הג
גבלות על יצוא דגנים במדינות שביק

בשוק  המזון  מחירי  את  לייצב  שו 
ספקול ופעילות  שלהן,  גהמקומי 

העתידיות.  הסחורות  בשוקי  טיבית 
המגמה  התהפכה   2008 במחצית 

צנחו באופן חד בעק גומחירי המזון 
הפיננסיים  בשווקים  המשבר  בות 
עברו  מאז  הנפט.  במחירי  והצניחה 
תנודות  מספר  בעולם  המזון  מחירי 
תנודתיות  הכיוונים.  בשני  קיצוניות 

במחירי המזון פוגעת הן ביצרני המזון 
– החקלאים – והן בצרכנים, ובעיקר 
בחלשים שבהם. הפגיעה בחקלאים 
נכון  לתכנן  יכולתם  מחוסר  נובעת 
ירידה  והיקפם.  הגידולים  הרכב  את 
התוצרת  במחירי  צפויה  ובלתי  חדה 
גידול  עונת  לטמיון  להוריד  עלולה 
בתזרים  לקשיים  לגרום  ואף  שלמה 
העונות  על  גם  שישפיעו  המזומנים 
בשנים  שנערכו  מחקרים  הבאות. 
האחרונות מצאו שתנודתיות במחירי 
של  ההיצע  להקטנת  גורמת  המזון 
גורם  שכמובן  מה  חקלאית,  תוצרת 
החלשים  הצרכנים  מחירים.  לעליות 

במיוחד מוציאים את חלק הארי של 
במחירי  ועלייה  מזון,  על  הכנסתם 
סף  אל  אותם  לדרדר  עלולה  המזון 
בעולם,  המזון  במחירי  ירידות  רעב. 
לעומת זאת, אינן מיתרגמות במלואן 
לירידה במחירי המזון בשוק המקומי, 
כך שהתנודתיות פוגעת בכל מקרה 

בצרכנים. 
גישראל תלויה לחלוטין בשוק העו

למי לאספקת דגנים – הן למזון לבני 
אדם והן להזנת בעלי חיים. כתוצאה 
בעולם  הדגנים  במחירי  עליות  מכך, 

הב המזון  מוצרי  את  הן  גמייקרות 
המזון  את  והן  אורז(  )לחם,  סיסיים 
ביצים,  )בשר,  חיים  בבעלי  שמקורו 
יותר  מהווים  שביחד  ומוצריו(,  חלב 
לנפש  הקלוריות  אספקת  ממחצית 
אחד  היה  המחייה  יוקר  בישראל. 

גהגורמים להתפרצות המחאה החב
אמנם   .2011 בקיץ  בישראל  רתית 
)ובצדק(  ניתנה  הלב  תשומת  עיקר 

לזכור שה יש  אולם  הדיור,  גלמחירי 
גורם ששחרר את שסתום המחאות 
אמנם  הקוטג’  הקוטג’.  מחיר  היה 
ההוצאות  בסל  מזערי  אחוז  מהווה 
ממוצעת,  ישראלית  משפחה  של 
אולם הוא פרץ לתודעה היות שמחירו 

הוצא מפי ניכר מאז  גהאמיר באופן 
קוח. רצה הגורל, ומחירי הדגנים עלו 
הגדילו  תקופה,  באותה  משמעותית 
והביאו  החלב,  של  היצור  עלות  את 
להעלאת “מחיר המטרה” של החלב 
הגולמי  החלב  נמכר  שבו  )המחיר 

גלמחלבות(, הנקבע לפי נוסחה מוס
כמת. כתוצאה מכך עלו מחירי החלב 
היא  זו  היות שעלייה  ומוצריו לצרכן. 

הדג התייקרות  של  ישירה  גתוצאה 
למחאה.  עילה  כאן  אין  בעולם,  נים 
משתי  לבוא  עשויה  למחאה  העילה 
היא  לכך. האחת  תופעות הקשורות 
יותר  עלה  לצרכן  הקוטג’  שמחיר 
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המ מחיר  מעליית  שהתחייב  גמכפי 
שגם  היא  והשנייה  החלב,  של  טרה 
כאשר ירד מחיר המטרה, הירידה לא 
הגיעה לכיסי הצרכנים. תופעות אלה 
הריכוזיות  בעיית  את  לתודעה  העלו 
מוצרי  ובשוק  בכלל  המזון  בשוק 
החלב בפרט – חלק הארי של עיבוד 

גדו גהחלב מרוכז במספר מחלבות 
הקמ השיווק  של  הארי  וחלק  גלות, 

שיווק  רשתות  מרוכז במספר  עונאי 
המזון  במחירי  התנודתיות  גדולות. 
היא שמאפשרת למחלבות ולרשתות 
השיווק לנצל את כוחן המונופוליסטי 

גלרעת הצרכנים )ולטובת בעלי המנ
שלי עוד השפעה  וזוהי  שלהן(,  גיות 

לית של תנודתיות זו.
למדי ההשלכות  גם  נגזרות  גמכאן 

במחירי  שהתנודתיות  היות  ניות: 
המזון רעה לצרכנים ובעיקר לחלשים 
שתשכך  מדיניות  מתבקשת  שבהם, 
במידת מה את השפעות התנודתיות. 
המזון  מחירי  על  גורף  פיקוח  אולם 
שניסיון  היות  הפתרון,  בהכרח  אינו 
העבר מלמד שהפיקוח אינו גמיש דיו 
העולמיים,  בשווקים  לתנודות  להגיב 
יכול  כזאת  מדיניות  של  שכרה  ולכן 

צריכה  המדיניות  בהפסדה.  לצאת 
במנגנון  ולא  השוק  בכשלי  להתמקד 
השוק כשלעצמו. בדוגמה של מוצרי 
החלב, אם הבעיה העיקרית היא כוח 
השוק של המחלבות ורשתות השיווק, 

יש לטפל בכך ישירות. 
לגדול  תמשיך  בעולם  האוכלוסייה 
לפחות בשלושת העשורים הקרובים, 
ותמשיך להתעשר ולשפר את רמת 
להתמתנות  לצפות  שאין  כך  חייה, 
הביולוגי  הדלק  גם  לדגנים.  בביקוש 
ימשיך לדרוש את הנתח שלו, לפחות 
עד שיהיה כדאי יותר לייצר אותו בים 
או בעזרת פסולת אורגנית. הפתרון 
למחסור במזון נעוץ אם כן בהגדלת 
יותר  ניצול מלא  ידי  היצור – אם על 
של משאבי קרקע ומים ואם על ידי 
משאבים.  ליחידת  התפוקה  הגדלת 

צורך בהגדלת ההשקעות בתש גיש 
באפריקה  בעיקר  חקלאיות,  תיות 
הסובלת מתשתיות ירודות, ובהאצת 
המחקר החקלאי ופיתוח טכנולוגיות 
מן המובילות  היא  ישראל  חקלאיות. 
ועליה  חקלאית,  בטכנולוגיה  בעולם 
לנצל את ההזדמנות ולהפיק רווחים 

מיתרונותיה היחסיים בתחום.
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ממשק הדברת פגעים
סבטלנה דוברינין

מדריכת הגנת הצומח, רפרנטית להגנת הצומח בפלפל
svetyd@gmail.com ,שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות

מתחוםהחקל שאינם  גכשאנשים 
אות שואלים אותי במה אני עוסקת, 

מדרי אני  קצר,  במשפט  עונה  גאני 
שא יודעת  וכבר  הצומח,  הגנת  גכת 

מספר  עוד  יגיעו  שלי  התשובה  חרי 
מעניין  זה  כגון,  מעניינים  משפטים 
ואת בטח עובדת  יערות  לשמור על 

גברשות שמורות הטבע. כשאני משי
בה להם שאני עובדת בחקלאות, אז 
כבר  מה  ושואלים  גבה  מרימים  הם 
צריך לשמור על הצמחים בחקלאות? 
בין כך וכך כל הזמן מרססים אותם 
! שאלה הנשאלת לאחרונה, במיוחד 

שהת מקצועי  הלא  המאמר  גאחרי 
פרסם לאחרונה בעיתון, המספר על 
הישראלים,  החקלאים  שאנחנו  כך 
וזאת  ישראל,  תושבי  את  מרעילים 

גלמרות שהתוצרת החקלאית הישר
אלית עומדת בסטנדרטים הגבוהים 

וה האירופיות  הדרישות  גמבחינת 
תכשירי  שאריות  לרמת  בינלאומיות 
הדברה בתוצרת החקלאית.כתבה זו 
מתארת על קצה המזלג איך חקלאי 

גישראל מתמודדים עם הדברת הפ
געים בשדותיהם ומשווקים לצרכנים 

בינ בסטנדרטים  חקלאית  גתוצרת 
לאומיים.

פגעים  הדברת  למעשה  היא  מה 
ומה זה פגע מבחינה חקלאית?פגע 

גזה מוגדר גורם הפוגע בגידול החק
לאי וגורם לנזק כלכלי לחקלאי, אם 
ערך  מבחינת  ואם  היבול  מבחינת 
מןהחי  בפגע  מבחינים  התוצרת. 
)אביוטי(.  שאינומהחי  ופגע  )ביוטי( 

גלפגעים ביוטים שייכים בן השאר חו
נמטודות,  אקריות,  חרקים,  לייתנים, 
פטריות,וירוסיםווירואידים  חיידקים, 
ועוד. לפגעים אביוטים שייכים: פגעי 
גורמים כימיים, פיזקליים  מזג אוויר, 

הדב על  מדברים  כשאנחנו  גועוד. 
על  מדובר  כלל  בדרך  פגעים,  רת 
בהדברתםמבצעים  ביוטיים.  פגעים 
מספר פעולות המביאות להכחדתם 
או הפחתת הפגיעהאל מתחת לסף 

קיי ופגע  גידול  לכל  הכלכלי.  גהנזק 
םסף פעולה שהוא רמת הנגיעות או 
הפגיעה הגורמים לנזק כלכלי אשר 
גבוה מערך הטיפול למניעתו.  ערכו 

לה יכול  לאותו הפגע  גסף הפעולה 
תלוי  וזה  שונים,  בגידולים  שונה  יות 

בעלויות ההדברה, שווי הגידול, טעם 
ודרישות הצרכנים.

טכני מספר  הדברהכולל  גממשק 
1. מניעת הופעת הפגע ופעוג  קות:

מכאנית,  הדברה   .2 הסניטציה,  לות 
הדברה    .4 אגרוטכנית,  הדברה   .3
5. הדבג  גנטית – לא הנדסה גנטית,

רה כימית, 6. הדברה ביולוגית. 
באמצ הפגעים  הופעת  גמניעת 
לר ניתן  הסניטציה  פעולות  געות 

למעלה  כבר  שקיים  בפרויקט  אות 
הפרויקט  הערבה.  באזור  שנה  מ20 
וכולל השמדת  נקייה”  “ערבה  נקרא 
הפסקה  השנה,  כל  במהלך  עשבים 

שבו למספר  בקיץ  ירקות  גבגידולי 
למזיקים  לאפשר  לא  מנת  על  עות 
לשרוד  מעבירים  שהם  והווירוסים 
לעונה הבאה. הפרויקט הזה משמש 
לתרבות  ומוצלחת  מעשית  כדוגמה 
בחומר  שימוש  הגבוהה.  החקלאית 

הח הכלל  הוא  ממחלות  נקי  גריבוי 
המח הופעת  במניעת  ביותר  גשוב 

צמח  חלקי  חיתוך  כגון  פעולה  לה. 
נגועים, סילוקם מהשדה והשמדתם 
או  בעגבנייה,  כימשון  כמו  במחלות 
כמו  נגועים בפגעים  עקירת צמחים 
העגבנייה  של  הנבילה  כתמי  וירוס 
עוזרים  ועגבנייה,  בפלפל   )TSWV(
הפגע  התפשטות  למנוע  למגדלים 

בצמח הנגוע וצמחים שטרם נוגעו. 
מאוד  מרכיב   – מכאנית  הדברה 

שי הכולל  הפגעים,  במניעת  גחשוב 
מוש ברשתות כמחסום נגד חרקים. 
ורשתות  פוליאתילן  ביריעות  שימוש 

להרח אופטיות  תוספות  גהמכילות 
ביריעות  חיפוי קרקע  המזיקים.  קת 

והפח עשבים  להדברת  גפוליאתילן 
משתמ צמיחה  בבתי  לחות.  גתת 

נגד חרקים בצפיפות  שים ברשתות 
55 מש  ועד  17 מש  מ-  שונה החל 
לגודל  בהתאם  הרשת(  )צפיפות 

צמי בבתי  עגבניות  גידול  גהחרקים. 
בצפי רשת  בלי  אפשרי  בלתי  גחה 

מזיקי  שני  בגלל  מש   55  –  50 פות 
ממשק הדברת פגעים \ הדברה ביולוגית - פשפש אוריוס.    צילום: סבטלנה דוברינין
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מפתח:טוטהאבסולוטה , וכנימת עש 
צהבון  ווירוס  את  המעבירה  הטבק 
קשות  הפוגע  העגבנייה  של  האמיר 

נגו בצמחים  הפרי  ואיכות  גבפוריות 
המכילים  ופלסטיק  רשתות  עים. 
מרכיבים אופטיים מונעים בהצלחה 
רבה חדירת מזיקים אל תוך המבנים. 
פלסטיק בולע UV מונע התפשטות 
מרחבית של המזיקים בתוך המבנה, 
נמנעת  ובכך  פנימה  חדרו  אם  גם 

גהתפשטות מחלות ויראליות המועב
רות על ידי אותם המזיקים. הפחתת 
קרקע  חיפוי  ידי  על  במבנה  הלחות 
העונה  במהלך  פוליאתילן  ביריעות 

התפת משמעותי  באופן  גמפחיתה 
חות המחלות כימשון, עובש האפור, 
היה  בהם  בגידולים  העלים  ועובש 
נהוג ליישם תכשיריהדברה בתדירות 

גבוהה למניעת מחלות אלה. 
חריש  כגון  אגרוטכניות  פעולות  
גופי  מדבירות   הקרקע,  של  עמוק 
קיימא  של מחלת קשיוניה הגדולה, 
10 ס”מ ויוג  ע”י קבירתם לעומק של 
תר וכך מונעיםמהקשיונה להתעורר 
ולנבוט מחוסר קרינה.תרומה נוספת 

גלחריש היא הבאת פקעות גומא הפ
גקעים סמוך לפני השטח גורמת למו

תם. תוספת  קומפוסט בשל מעלה 
את הסופרססיביות )יכולת להפחית 
הקרקע.  של  פגעים(  התפתחות 
עם  בשילוב  עופות  בזבל  שימוש 
של  אוכלוסיות  מפחית  סולרי  חיטוי 

חופשיו ונמטודות  גנמטודות עפצים 
תהמהוות את אחד המזיקים הקשים 
בחקלאות. חיטוי סולרי,שהוא פיתוח 
קרקע  חימום  על  מבוסס  ישראלי, 
מפחית  השמש  קרני  באמצעות 
עם  ובשילוב  קרקע  מחלות  מספר 

מח מגוון  מפחית  כימיים  גתכשירים 
הפחתה  תוך  ועשבים  קרקע  לות 
החיטוי  תכשירי  בכמות  משמעותית 

המיושמת.
בזכרים  שימוש  ידי  על  הדברה 

באוכלו להפחתת  מביאה  געקרים 
שהזדווגו  ונקבות  היות  המזיק  סיית 

עק ביצים  יטילו  עקרים  זכרים  געם 
רות. באזור הערבה בישראל מבוצע 
פעולה  בשיתוף  בינלאומי  פרויקט 
הזה”ב”.  “פרויקט  המכונה  ירדן  עם 

גמטרת הפרויקט להפחית את אוכלו
סיית זבובהפירות הים תיכוני על ידי 
פיזור זכרים עקרים בכל הערבה )גם 
של  לסניטציה  בנוסף  הירדני(  בצד 

גפונדקאים לזבוב הכוללת הורדת פי

רות מהעצים, ניקיון כללי בפרדסים, 
פרו פרטיות.  ובחצרות  גבבוסתנים 

הזית.  בזבוב  גם  דומה מתבצע  יקט 
שימוש  מתפתח  האחרונות  בשנים 

המופר חומרים  בפרומונים,  גרחב 
שים על ידי נקבות החרקים למשיכת 
הזכרים, ופרומוניהתקהלות,למשיכת 
מופחתת  ובכך  והדברתם  החרקים 

אוכלוסיית המזיק.
בזנים  לאחרונהמתרחבהשימוש 
הפגעים.  כנגד  סבילים  או  עמידים 
חברות הזרעים עוסקות בפיתוח של 
זנים חדשים ומחפשות זני ירקות עם 
לפגעים.  טבעית  וסבילות  עמידות 
לזנים  מועברות   העמידות  תכונות 

גמסחריים בשיטות של השבחה קל
אסית. נכון להיום לרוב זני העגבנייה 

הנב מחלת  כנגד  עמידות  גהוקנתה 
סבילות  הכתר,  ריקבון  מחלת  ילה, 

למח סבילות  העפצים,  גלנמטודות 
לת צהבון האמיר של העגבנייה. לזני 
פלפל ישנה עמידות למספר גזעים 
מחפג  ,TMV מקבוצת הווירוס   של 
עמידות  עם  זנים  ומפתחים  שים 
לנמטודות העפצים. הרכבת אבטיח 

וי מחלה  בעיית  פתרה  דלעת  געל  
ידי  על  המועברת  באבטיח  ראלית 

פטריית קרקע.
ההדברה  העולם  בכל  היום  עד 

ונות ביותר  המקובלת  היא  גהכימית 
הטובות  תוצאות  את  כלל  בדרך  נת 
בתכשירי  השימוש  ביותר.  והזולות 
המגדל  את  ומחייב  מוגבל  הדברה 

מת תהליך  קיים  מושכל.  גביישום 
הוצאת תכשירים מרשימת  מיד של 

גהתכשירים המאושרים לשימוש לה
גדברת פגעים, בעיקר תכשירים חרי

פים הפוגעים בבני האדם ובסביבה. 
הדברה  לצרכי  ליישום  מותרים  כיום 
בעיקר תכשירים ידידותיים לסביבה. 
אלה  תכשירים  של  הפעולה  מנגנון 

כלל ספציפי לחרק המ גהוא בדרך 
יעילותם  רבים  במקרים  אולם  טרה 
לכךשחלק  ערים  להיות  יש  נמוכה. 
בחקלאות  המיושמים  מהתכשירים 
לכל  הדברה  תכשירי  הינם  אורגנית 
נחשים,  רעל  לדוגמא  ועניין.  דבר 
תכשיר אורגני,  בכמות קטנה נחשב 
לתרופה ובכמות גדולה יותר זה רעל 

תוצ תמיד  לא  לכן  להרוג.  גהמסוגל 
רת אורגנית “בריאה” יותר. המזיקים 
כנגד  עמידות  הזמן  עם  מפתחים 
החוקרים  אולם  ההדברה.  תכשירי 
על שמריהם  קופאים  אינם  נרדמים 
עמידות  לבדיקת  שיטות  ומפתחים 

גשל המזיקים. היום במכון וולקני פו
תחה שיטת בדיקת עמידות מזיקים 

ממשק הדברת 
פגעים\שימוש 
בפרומונים לניטור 
ולכידת המזיקים



23 דצמבר 2012

כנגד תכשירי הדברה ותוך 48 שעות 
ישנה  למגדל  הבדיקה  מתחילת 
תשובה באיזה תכשיר הדברה כדאי 

להשתמש. 

אחד המרכיבים המשוכללים ביותר 
ביו גבממשק הדברה נחשב הדברה 
גלוגית. שיטה זו כוללת שימוש בחייד
וא חרקים  טפילות,  נמטודות  גקים, 

קריות מועילים. רוב מגדלי הפלפל, 
בעיקר בערבה, משתמשים בממשק 
בארץ  משולבת.  ביולוגית  הדברה 
חרקים  המייצרות  חברות  שתי  ישנן 
ואקריות מועילים העוזרים בהצלחה 

גרבה למגדלים להתמודד עם המזי
ישנו  בגידול תות-שדה  קים בשדות. 
שימוש רחב מאוד בחרקים מועילים 

שהביא ליצירתהמותג “ביו תות”. 
הטכניקותהעומדות  מגוות  למרות 

אח אין  המגדלים,  לרשות  גהיום 
כךאנומנחים  לבד.עקב  תהעובדת 
האפשריות  הטכניקות  כל  לשלבאת 

הצ משולבת”.  הדברה  גב”ממשק 
המשולבת  ההדברה  ממשק  לחת 
תלוי במערכת ההדרכה של “שירות 

החק במשרד  והמקצוע”  גההדרכה 
את  המעבירה  הכפר,  ופיתוח  לאות 
הטכניקות החדשות למגדלים. שיתוף 
הממשלתית,  ההדרכה  בין  הפעולה 
מוסדות אקדמיים, חברות מסחריות 

המג ובמיוחד  בחקלאות  גהעוסקות 
דליםהם סוד ההצלחה בהתמודדות 
מתמדת  הפחתה  תוך  הפגעים  עם 
בכמות תכשירי ההדברה המיושמים.

בהצלחה.

חיטוי 
סולרי



דצמבר 2012 24

ייעול השקיית עגבניות 
בבתי צמיחה באזור הבשור

דני הראל, משה ברונר, דובי צהר, ליאנה גנות, אליק סלפוי רמי גולן ומירון סופר- מו”פ דרום
שלי גנץ וליאור אברהם-שה”מ
שלמה אילני - מועצת הירקות

סיכום תוצאות מעונת סתיו 2011 עד אביב 2012

1. תקציר
ניכרת  השפעה  ההשקיה  לממשק 
איכות  מבחינת  הגידול  הצלחת  על 

עלות התשו ומבחינת  היבול  גוכמות 
לבזבוז  תגרום  עודפת  מות. השקיה 
משאבים )מים ודשן(, זיהום הקרקע 
זאת,  לעומת  והמלחה.  דשן  בעודפי 
את  להביא  עלולה  בחסר  השקיה 
בכמות  ולפגוע  עקה  למצבי  הצמח 
המקרים  בשני  המתקבלת.  היבול 

ורוו הייצור  תהליך  יעילות  גנפגעת 
הרווחיות  את  למקסם  כדי  חיותו. 
אנו  ולהפחית את הפגיעה בסביבה, 

גנדרשים להשתמש בידע ובכלים שי
אפשרו את שיפור ממשק ההשקיה 

גתוך התחשבות בתנאי הגידול הייחו
דיים לאזור הגידול.

נתו לאסוף  א(  זה:  ניסוי  גמטרות 
משתי עגבניות  של  מים  צריכת  גני 

תחת  בחממה  הגדלות  סתווית  לה 
לחשב  מנת  על  פוליאתילן  יריעות 

גמקדם גידול שיהיה ייעודי עבור מג
שלום.  ובחבל  בבשור  העגבניות  דלי 
הפרי  ואיכות  כמות  בין  להשוות  ב( 

מק פי  על  מהשקיה  גהמתקבלות 
מאזני  מניסוי  שהתקבלו  גידול  דמי 

גהמים )סעיף א( לבין חלקות שהוש
קו על פי מקדמי הגידול המומלצים 
על ידי שה”ם. ג( להשוות את כמות 
ואיכות היבול מהחלקות שהושקו על 
לחלקות  ו-ב(  )א  הגידול  פי מקדמי 
נתוני  לפי  ההשקיה  נוהלה  שבהן 
תכולת המים בקרקע, כפי שנאספה 

על ידי טנסיומטרים דיגיטליים.
מהלך  כי  עולה,  הניסוי  מתוצאות 
צריכת המים החל מיום השתילה עד 

גסיום הניסוי מראה מגמת עלייה בצ
ריכת המים עד שיא שמתקבל בשלב 
הראשונות.  התפרחות  ומילוי  חנטת 

גלאחר מכן, חלה ירידה מסוימת בכ
בצ והתייצבות  הנצרכת  המים  גמות 
הפח הקטיף.  תקופת  לאורך  גריכה 

 20% עד   15% של  הוספה  או  תה 
מכמות המים המרבית שנצרכה על 
ידי הצמחים בליזימטר לא פגעה או 
שהתקבלה,  היבול  לכמות  הוסיפה 
השימוש  יעילות  את  הפחיתה  אולם 

גבמים מבחינת קילוגרם פרי שהתק
בל לכל מילימטר מי השקיה ופגעה 

הגי בשלבי  הפרי  הצטברות  גבקצב 
דול האחרונים.

2. מבוא
גבאזור הבשור ופתחת שלום מגוד

בבתי  עגבניות  דונם  אלף  כ-12  לים 
גידול, רובם על גבי קרקע חולית. רוב 
היבול משווק בשוק המקומי במהלך 
)ועמם  המים  לכמויות  השנה.  כל 
החקלאי  משתמש  שבהן  הדשן( 
ניכרת  השפעה  החלקות  להשקיית 
איכות  מבחינת  הגידול,  הצלחת  על 

עלות התשו ומבחינת  היבול  גוכמות 
לבזבוז  תגרום  עודפת  מות. השקיה 
משאבים )מים ודשן(, זיהום הקרקע 
זאת,  לעומת  והמלחה.  דשן  בעודפי 

את  להביא  עלולה  בחסר  השקיה 
בכמות  ולפגוע  עקה  למצבי  הצמח 
המקרים  בשני  המתקבלת.  היבול 

ורווח היצור  תהליך  יעילות  גנפגעת 
יותו.

והפחתת  הרווחיות  מקסום  לשם 
גהפגיעה בסביבה אנו נדרשים להש

את  שיאפשרו  ובכלים  בידע  תמש 
התח תוך  ההשקיה,  ממשק  גשיפור 

שבות בתנאי הגידול הייחודיים לאזור 
ואגרו אקלים  )קרקע,  הבשור  גחבל 

טכניקה(. על מנת לייעל באופן מרבי 
להעריך  יש  העגבנייה,  השקיית  את 
בדיוק, עד כמה שאפשר, את צריכת 
בתנאים   )ETC( הגידול  של  המים 
אקלים, קרקע ושיטות גידול נתונות.
גאיסוף נתוני צריכת המים של הגי

דול ובמקביל, חישוב ערכי ייחוס של 
מאזור   )ET0( אוופוטרנספירציה 
הגידול, יאפשרו חישוב מקדם גידול 
)KC( עבור עגבניות הגדלות באזור 
הבשור, בקרקע חולית, בבתי צמיחה 
 50 רשתות  או  פוליאתילן  המכוסים 

גמש, בהתאם לעונת הגידול. את צרי
לכמת  אפשר  הצמח  של  המים  כת 
)מחושבים(  עקיפות  דרכים,  בכמה 
זה  בניסוי  )ליזימטרים(.  ישירות  או 

שהוצ בליזימטרים  שימוש  גנעשה 
נתוני  נאספו  בעזרתם  בחממות,  בו 

צריכת המים של הצמחים.
גידול  במקדמי  לשימוש  במקביל 

לק ככלים  ייחוס  התאדות  גובערכי 
גביעת כמות ההשקיה, קיימת אפש

ככלי  בטנסיומטרים  להשתמש  רות 
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כיום  ניתן לרכוש  להכוונת ההשקיה. 
שמשדרים  דיגיטליים  טנסיומטרים 
את ערכי מתח המים בקרקע באופן 
רציף. נתונים אלה מתקבלים כטבלה 
ציר  לאורך  מתמשך  גרף  בצורת  או 
החלטות  לקבל  ומאפשרים  הזמן, 

החל השקיית  ותדירות  כמות  גלגבי 
קה.

לאסוף  א(  היו:  זה  ניסוי  מטרות 
מש עגבניות  של  מים  צריכת  גנתוני 

תילה סתווית הגדלות בחממה תחת 
לחשב  מנת  על  פוליאתילן  יריעות 

גמקדם גידול שיהיה ייעודי עבור מג
שלום.  ובחבל  בבשור  העגבניות  דלי 
הפרי  ואיכות  כמות  בין  להשוות  ב( 

מק פי  על  מהשקיה  גהמתקבלות 
מאזני  מניסוי  שהתקבלו  גידול  דמי 

גהמים )סעיף א( לבין חלקות שהוש
קו על פי מקדמי הגידול המומלצים 
על ידי שה”ם. ג( להשוות את כמות 
ואיכות היבול מהחלקות שהושקו על 
לחלקות  ו-ב(  )א  הגידול  פי מקדמי 
נתוני  לפי  ההשקיה  נוהלה  שבהן 
תכולת המים בקרקע, כפי שנאספה 

על ידי טנסיומטרים דיגיטליים.

3. חומרים ושיטות
הניסוי בוצע בחוות הבשור )104 מ’ 
 N, 310 16’ מעל פני הים,)340 23’ 
ביריעות  מכוסה  גג  עם  בחממה   ,E
פוליאתילן וקירות מכוסים רשת נגד 
50 מש. בספטמבר 2011 נשג  חרקים
 Lycopersicon( תלו שתילי עגבנייה

)הורג מורכבים   ).esculentum Mil
כב מזן 1402 על גבי כנת רזיסטאר( 
באדמת חול מקומית )87% חול, 7% 

סילט, 6% חרסית(.
בא כמקובל  בוצעה,  גההדשאה 

זור, באמצעות מערכת טפטוף )1.6 
לערוגה,  ליטר/שנייה(, שתי שלוחות 
 .)4:2:8 )שפר  מורכב  מינראלי  ודשן 
 1111 של  בעומד  נשתלו  הצמחים 
ענפים.  לשני  ופוצלו  צמחים/דונם 
עונת הגידול והקטיף נמשכה עד סוף 
יוני 2012. מי ההשקיה היו מי שתייה 

גממערכת אספקת המים של “מקו
מותפלים  ממים  המורכבים  רות”, 
 EC 0.3-0.4,( קידוחים  מי  בתוספת 

.)PH 7-7.5
הניסוי כלל שלושה טיפולי השקיה: 
1( חלקות שהושקו בכמות מים זהה 

גלזו שנצרכה על ידי הצמחים בליזימ
טר שהוצב בסמוך אליהן. חלקות אלו 
חלקות   )2 ה-100%  טיפול  את  היוו 
שהושקו במנת מים שכמותה חושבה 
על פי מקדמי הגידול המומלצים על 
ונתוני   )2002 וזקס  )קניג  שה”ם  ידי 
מחושבת  ייחוס  אוופוטרנספירציית 
ידי  על  שסופקו  )פנמאן-מונטיס(, 

השירות המטאורולוגי.
אלו מתבס גידול  גמכיוון שמקדמי 

ייחוס  אוופוטרנספירציית  על  סים 
היי נתוני  תוקנו  בגיגית,  גשמקורה 

חלקות  בהתאם.  המחושבים  חוס 
מכמות  כ-120%  בפועל  קיבלו  אלו 
1. 3( חלקות שבהן  המים שבטיפול 
הוצבו טנסיומטרים דיגיטליים. כמות 
בעזרת  נקבעו  ההשקיה  ותדירות 
בהמשך(  )יפורט  שימוש  פרוטוקול 
על בסיס נתוני מתחי המים שנאספו 
על ידי הטנסיומטרים. בפועל, קיבלו 
המים  מכמות  כ-85%  אלה  חלקות 

שניתנה בטיפול 1.

3.1 הפעלת הטנסיומטרים.
טנסיומטרים   4 הכוללת  מערכת 
“מוטס”  חברת  מתוצרת  דיגיטליים 
כמתואר   ,3 טיפול  בחלקות  הוצבה 
בשני  הוצבו  הטנסיומטרים  לעיל. 
ס”מ,  ו-40  סנטימטר   20 עומקים, 
טנסיומטרים  שני   - תחנות  ובשתי 

גבכל אחד מהעומקים. הנתונים שוד
רו ורוכזו באופן רציף באתר אינטרנט 

.)www.tensiograph.com(
ועל  אלה  נתונים  על  בהתבסס 

ני על  שהסתמך  שימוש  גפרוטוקול 
סיון מצטבר משנים קודמות, הוחלט 
על כמות ההשקיה שתינתן לחלקות 
טיפול 3. פרוטוקול הפעולה בטיפול 

 בכמות) ג"ק(ל  חלוקת כמות היבול ידי עה חושב(Water Use Efficiency)  יעילות צריכת המים

  ).מ"מ(המים שסופקה במהלך הגידול 

הנתונים נותחו במבחן שונות .  חזרות לכל טיפולארבעעם  הניסוי הוצב בתבנית של אקראיות מוחלטת

- קו מבחן .p=0.05 ברמת מובהקות Tukeyהבדלים בשונות בין הטיפולים נבחנו במבחן . כיווני-חד

  ). JMP 8תוכנת  (טבר בכל אחד מהטיפוליםבוצע לבחינת היבול המצ (ANCOVA)וארינט 

  

  

  תוצאות. 4

   נתוני אקלים4.1

הטמפרטורה הגבוהה . ב1- וא1איורים מסוכמים בנתוני טמפרטורה ולחות במהלך תקופת הניסוי 

 התקבלה בלילה 0c4.1ואילו הטמפרטורה הנמוכה  2011ר נרשמה במהלך אוקטוב ,37.60c ,ביותר

   הלחות היחסית בלילות הייתה גבוהה , כל תקופת הניסוימשך ב).א1ר איו (2012 במהלך חודש ינואר

  ).ב1איור  (60% עד 20% נעו ערכי הלחות היחסית בטווח שלם ובמהלך היש בעוד )100% עד 80%(
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  . במהלך הניסויהשירות המטאורולוגי בחוות הבשור ל ידי שנאספו ע נתוני אקלים .1איור 

יחסי) ב. טמפרטורה )א   .תלחות

  

 4.2  צריכת המים ומקדמי גידול

.  מוצג סיכום כמויות המים שניתנו לכל אחד מהטיפולים במהלך עונת הגידול1 פרבטבלה מס

 מכמות 20%-  קטנה בכהניסוי הייתית של הצמחים בחממת הרבצריכת המים המ  כי,מהטבלה עולה

איור 1. נתוני אקלים שנאספו על ידי השירות המטאורולוגי בחוות 
הבשור במהלך הניסוי. 

א( טמפרטורה. ב( לחות יחסית.

הטובה  (WUE)מים יעילות צריכת ה ).2טיפול (פי מקדמי הגידול המקובלים ל ים המומלצת עהמ

יעילות ). 1טיפול ( מצריכת המים המרבית 85%- כובו ניתנש ,)טנסיומטרים (3ביותר הושגה בטיפול 

 מהכמות 20%- כמות גבוהה בובו ניתנו ,)מ"המלצות שה( 2המים הנמוכה ביותר התקבלה בטיפול 

  .צרכו הצמחיםשהמרבית 

  

  הגידול ויעילות ניצול המיםסיכום ערכי כמות המים שניתנה במהלך עונת . 1 טבלה

  

 WUE%מ"מטיפולמס' טיפול
753.11004.72השקייה עפ"י ליזימטרים1
912.81203.79השקייה עפ"י מקדמי שה"מ2
  606.8855.46השקייה עפ"י טנסיומטרים3

  

  

של מהלך החנטה ומילוי הפרי בו מהשתילהניתן לראות כי  ,2-ו 1 יםאיורב ו2י הנתונים בטבלה "עפ 

 במהלך הקטיף ,לאחר מכן. ועמה גם מקדם הגידול  בהתמדהצריכת המים עולה ,התפרחות הראשונות

  .יוני-ינוארחתת צריכת המים ונשארת כמעט ללא שינוי במהלך החודשים ופ

ערך אחד חושב כאשר .  מופיעים שני ערכי מקדם גידול עבור כל אחד משלבי ההתפתחות2בטבלה 

דות ייחוס יי ואילו הערך השני חושב על בסיס התאתקניתנלקחה מגיגית  (ET0)התאיידות הייחוס 

 ).מונטיס-פנמאן(מחושבת 

על בסיס משוואת   אלה המחושביםים יותר מאשרוהבשנאספים מגיגית תקנית ג ET0ערכי שוון ימכ

  ).2טבלה (המתקבלים משני אופני החישוב שונים מעט מקדמי הגידול , מונטיס-פנמאן

  

  י שלבי התפתחות"מקדמי גידול עפ. 2טבלה 

תאריך
ימים 

שלב גידולמשתילה

מקדם גידול 
 ET0 עפ"י
מגיגית

מקדם גידול 
 ET0 עפ"י
מחושב

מקדם גידול 
עפ"י 

המלצת 
שה"ם

0.230.30.4קליטה והתבססות01/10/201111
0.430.570.55פריחה חנטה08/10/201118
0.8710.8חנטה מילוי פרי21/10/201131
ינואר- פברואר0.680.80.9קטיף30/12/201298
מרץ- אפריל0.660.80.9קטיף01/03/2012165
01/05/2012

0.670.860.9קטיף254

מאי- יוני ( סיום 
הקטיף 

 (30/6/12  
  

הגידול  עונת  במהלך  שניתנה  המים  כמות  ערכי  סיכום   .1 טבלה 
ויעילות ניצול המים
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3 )טנסיומטרים( היה:
 - יומית מינימלית  א( מנת השקיה 
1.5 מילימטר. מתחת למנה זו ניתנה 

השקיה דו-יומית.
ב( השינויים במנת ההשקיה יהיו בני 
פעמיים  יתבצעו  שינויים  מ”מ.   0.5

בשבוע.
ג( טנסיומטרים בעומק 40 ס”מ יהוו 
את המדד העיקרי לשינויים במשטר 

ההשקיה.
ס”מ   20 בעומק  טנסיומטרים  ד( 

גיהוו מדד לשינויים דרסטיים, אם ית
רחשו. במקרים אלה תהיה תגובה גם 

יותר מפעמיים בשבוע.
בעומק  מ”ב   120 של  מתח  ה( 
של  עלייה  הרצוי”.  “המתח  יהיה   40
130 מ”ב תוביל להגדלת מנת  מעל 
110 מ”ב  ל  ירידה מתחת  ההשקיה. 

תוביל להקטנת המנה.
ו( יש להתייחס לערך הממוצע של 

שתי התחנות.
20 מ”ב )בטנג -ז( עלייה של יותר מ
ביום  ס”מ   20 בעומק  סיומטרים 
תוביל  קודם(  יום  לעומת  מסוים, 

העו ביום  מיד  המים  מנת  גלהגדלת 
קב.

גכל המתחים המצוינים לעיל מתיי
חסים לערכי המקסימום היומי.

3.2 ליזימטר
ערכי צריכת מים מרבית של צמחי 

בע נאספו  הניסוי  בתנאי  געגבנייה 
בתוך  שהותקן  ניקוז  ליזימטר  זרת 
הורכב  הליזימטר  הניסוי.  חממת 
שמולאו  פלסטיק  מארזי  מחמישה 
במצע המורכב 85% טוף 0.8 ו-15% 
)נפחי(.  חיים  בעלי  מזבל  קומפוסט 
היה  הליזימטר  של  הכולל  שטחו 

טבלה 2. מקדמי גידול עפ”י שלבי התפתחות

הטובה  (WUE)מים יעילות צריכת ה ).2טיפול (פי מקדמי הגידול המקובלים ל ים המומלצת עהמ

יעילות ). 1טיפול ( מצריכת המים המרבית 85%- כובו ניתנש ,)טנסיומטרים (3ביותר הושגה בטיפול 

 מהכמות 20%- כמות גבוהה בובו ניתנו ,)מ"המלצות שה( 2המים הנמוכה ביותר התקבלה בטיפול 

  .צרכו הצמחיםשהמרבית 

  

  הגידול ויעילות ניצול המיםסיכום ערכי כמות המים שניתנה במהלך עונת . 1 טבלה

  

 WUE%מ"מטיפולמס' טיפול
753.11004.72השקייה עפ"י ליזימטרים1
912.81203.79השקייה עפ"י מקדמי שה"מ2
  606.8855.46השקייה עפ"י טנסיומטרים3

  

  

של מהלך החנטה ומילוי הפרי בו מהשתילהניתן לראות כי  ,2-ו 1 יםאיורב ו2י הנתונים בטבלה "עפ 

 במהלך הקטיף ,לאחר מכן. ועמה גם מקדם הגידול  בהתמדהצריכת המים עולה ,התפרחות הראשונות

  .יוני-ינוארחתת צריכת המים ונשארת כמעט ללא שינוי במהלך החודשים ופ

ערך אחד חושב כאשר .  מופיעים שני ערכי מקדם גידול עבור כל אחד משלבי ההתפתחות2בטבלה 

דות ייחוס יי ואילו הערך השני חושב על בסיס התאתקניתנלקחה מגיגית  (ET0)התאיידות הייחוס 

 ).מונטיס-פנמאן(מחושבת 

על בסיס משוואת   אלה המחושביםים יותר מאשרוהבשנאספים מגיגית תקנית ג ET0ערכי שוון ימכ

  ).2טבלה (המתקבלים משני אופני החישוב שונים מעט מקדמי הגידול , מונטיס-פנמאן

  

  י שלבי התפתחות"מקדמי גידול עפ. 2טבלה 

תאריך
ימים 

שלב גידולמשתילה

מקדם גידול 
 ET0 עפ"י
מגיגית

מקדם גידול 
 ET0 עפ"י
מחושב

מקדם גידול 
עפ"י 

המלצת 
שה"ם

0.230.30.4קליטה והתבססות01/10/201111
0.430.570.55פריחה חנטה08/10/201118
0.8710.8חנטה מילוי פרי21/10/201131
ינואר- פברואר0.680.80.9קטיף30/12/201298
מרץ- אפריל0.660.80.9קטיף01/03/2012165
01/05/2012

0.670.860.9קטיף254

מאי- יוני ( סיום 
הקטיף 

 (30/6/12  
  

Kc = -2E-09DAP4 + 2E-06DAP3 - 0.0004DAP2 + 0.0414DAP - 0.278
R2 = 0.962 
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יאת  ערכי מקדם הגידול מלווים בקווי שג. כפונקציה של ימים משתילה(KC)מקדם הגידול  .2איור 

  .משוואה פולינומית מסדר רביעי עבור כל מקדם גידול מוצגת באיור. תקן

  

  

  

  היבול וקצב הצטברותו כמות 4.3

.  דומה וללא שונות מובהקתההיית) 3טבלה (כמות היבול שהתקבלה בכל אחד משלושת הטיפולים 

, פרי סדוק, יצואיבאיכות יבול משקל , כולליבול משקל : הדבר נכון לכל חמשת המשתנים שנבחנו

 גילתה יתרון מסוים , לעומת זאת,)2איור ( בחינת קצב הצטברות הפרי .שחור פיטם ופגיעות אחרות

בעיקר ) 1טיפול , 100%( ליזימטרים י"לטיפול ההשקיה עפ  (P=0.043 F= 3.1)מובהק סטטיסטית

  .2012מאי -בשלבי הגידול האחרונים בחודשים אפריל

  

  )ר"מ/ג"ק(יבול ריכוז נתוני כמות ה. 3טבלה   

  

ק"ג/מ"ר

.S.Eמשקל כלליטיפול
משקל
.S.Eאחרים.S.Eשחור פיטם.S.Eסדוקים.S.Eלשיווק

35.560.3731.250.441.220.230.030.023.030.13השקייה עפ"י ליזימטרים
34.600.5629.580.661.070.220.040.033.890.27השקייה עפ"י מקדמי שה"ם

  33.120.9828.671.040.830.060.010.013.610.24השקייה בהכוונת  טנסיומטרים

  

 

איור 2. מקדם הגידול )KC( כפונקציה של ימים משתילה. ערכי מקדם הגידול מלווים בקווי שגיאת 
תקן. משוואה פולינומית מסדר רביעי עבור כל מקדם גידול מוצגת באיור.
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52 מ”ר ונפחו 13 מ3. עומד הצמג -כ
חים במכלי הליזימטר היה זהה לזה 
של הצמחים בקרקע. תכולת המים 
במצע הליזימטרים נשמרה כל העת 

גברמת קיבול עציץ, כלומר מים זמי
נים לצמח ללא הגבלה. זמינות המים 
במערכת  שימוש  בעזרת  הובטחה 

מוטורו )אירינט,  אוטומטית  גבקרה 
אלגוריתם  בעזרת  שתוכנתה  לה( 
באופן שהשקיית המצע תתבצע עם 
ההשקיה  של  הניקוז  תהליך  סיום 

הקודמת )בשעות היום בלבד(.
במכל  הצטבר  מהמצעים  הנקז 
שאפשר  מפלס,  חיישן  הותקן  שבו 
מעקב רציף אחר תהליך ההתנקזות 
 EC נתוני  הנקז.  כמות  של  וחישוב 
ו-PH של הנקז נמדדו גם הם באופן 

גרציף. ליזימטר בעל התכונות המתו
ארות לעיל, כלומר מכל מלא במצע 
מתאים לגידול צמחים בנפח מוגבל, 
שבו נשמרת תכולת מים אופטימלית 
לשמש  יכול  היטב,  המנוקז  במצע 

האוופוטרנ ערכי  לקבלת  יעיל  גכלי 
ספירציה המרבית של הצמח בתנאי 
 Parisi et al. 2009;( נתונים  גידול 
 Danielson and Feldhake 1981;

.)Del-Campo 2007

גנתוני צריכת המים של צמחי הליזי
ETC( ונתוני אוופוטרנספירצג )מטר 
יית ייחוס מחושבת )פנמאן-מונטיס( 
ET0( שנאספו בחג )ומגיגית תקנית 
מקדמי  לחישוב  שימשו  הבשור  וות 
 .2 בטבלה  המוצגים   )KC( הגידול 

המקדמים חושבו בעזרת הנוסחה:
KC=ETC/ET0

נתוני כמות  נאספו  הניסוי,  במהלך 
ייצוא,  ובאיכות  כללי  פרי  ואיכות 
שחור פיטם, סדקים, איכות חיי מדף 
של הפרי לאחר הדמיית אחסון, קצב 
מים  צריכת  ויעילות  יבול  הצטברות 

.)WUE(
 Water Use( יעילות צריכת המים 
חלוקת  ידי  על  חושבה   )Efficiency
המים  בכמות  )ק”ג(  היבול  כמות 

שסופקה במהלך הגידול )מ”מ(.
אקרא של  בתבנית  הוצב  גהניסוי 

יות מוחלטת עם ארבע חזרות לכל 
טיפול. הנתונים נותחו במבחן שונות 

הטי בין  בשונות  הבדלים  גחד-כיווני. 
ברמת   Tukey במבחן  נבחנו  פולים 
קו-וארינט  מבחן   .p=0.05 מובהקות 
היבול  לבחינת  בוצע   )ANCOVA(
מהטיפולים  אחד  בכל  המצטבר 

.) JMP 8 תוכנת(

4. תוצאות
4.1 נתוני אקלים

במהלך  ולחות  טמפרטורה  נתוני 
תקופת הניסוי מסוכמים באיורים 1א 
ביותר,  הגבוהה  הטמפרטורה  ו-1ב. 
אוקטובר  במהלך  נרשמה   ,37.60c
הנמוג הטמפרטורה  ואילו   2011
במהלך  בלילה  התקבלה   0c4.1 כה 
חודש ינואר 2012 )איור 1א(. במשך 
היחסית  הלחות  הניסוי,  תקופת  כל 

בלילות הייתה גבוהה 
שבמהלך  בעוד   )100% עד   80%(
היום נעו ערכי הלחות היחסית בטווח 

של 20% עד 60% )איור 1ב(.

4.2 צריכת המים ומקדמי גידול
1 מוצג סיכום כמוג  בטבלה מספר
מהטי אחד  לכל  שניתנו  המים  גיות 
גפולים במהלך עונת הגידול. מהטב

המרבית  המים  צריכת  כי  עולה,  לה 
היי הניסוי  בחממת  הצמחים  גשל 

המים  מכמות  בכ-20%  קטנה  תה 
הגידול  מקדמי  פי  על  המומלצת 
המקובלים )טיפול 2(. יעילות צריכת 
המים )WUE( הטובה ביותר הושגה 
ניתג שבו  )טנסיומטרים(,   3  בטיפול

טבלה 3. ריכוז נתוני כמות היבול )ק”ג/מ”ר(

Kc = -2E-09DAP4 + 2E-06DAP3 - 0.0004DAP2 + 0.0414DAP - 0.278
R2 = 0.962 
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  היבול וקצב הצטברותו כמות 4.3
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  2012סוף יוני - 2011במהלך חודשי הקטיף דצמבר ) ר"מ/ג"ק(יצוא יקצב הצטברות יבול ראוי ל. 2 איור

  

  

   חיי מדף4.4

 לא נמצאה השפעה. 1 בטבלה ותתוצאות בחינת איכות הפרי לאחר תקופת אחסנה המדמה ייצוא מוצג

  .של הטיפולים על תוצאות בחינת חיי המדף של הפרי

  

  

  סיכום תוצאות בחינת חיי מדף. 4ה טבל

  

ציון איכותחריגי צבעכתמי צבערקוברךגמישמוצקסדוקיםטיפול
(עד 10)%%%%%%%

 השקיה עפ"י 
02846261073.8ליזימטרים

 השקיה עפ"י 
0.132847251053.7מקדמי שה"ם

השקיה בהכוונת 
  0.133245231233.8טנסיומטרים

  

  

  

  סיכום. 5

חישוב מקדמי גידול להשקיית עגבניות משתילה סתווית באדמה שמאפשרים בניסוי נאספו נתונים 

ה י הראה מגמת עלי,יום השתילה עד סיום הניסוימ החל ,מהלך צריכת המים . הבשוראזורחולית של 

 חלה ירידה ,לאחר מכן.  ומילוי התפרחות הראשונותתחנטבצריכת המים עד שיא שהתקבל בשלב 

 15% הוספה שלאו הפחתה . ה לאורך תקופת הקטיףכ בכמות המים הנצרכת והתייצבות בצרימסוימת

חיתה את יעילות פאולם ה, או הוסיפה עליוכמות היבול שהתקבלה ב מכמות המים לא פגעה 20%עד 

יוני  -2011סוף  דצמבר  הקטיף  חודשי  במהלך  )ק”ג/מ”ר(  לייצוא  ראוי  יבול  הצטברות  קצב   .2 איור 
2012
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המרבית  המים  מצריכת  כ-85%  נו 
הנמוכה  המים  יעילות   .)1 )טיפול 
)המלג  2 בטיפול התקבלה   ביותר 
גבוהה  כמות  ניתנו  ובו  שה”מ(,  צות 
שהצמג המרבית  מהכמות   20% -ב

חים צרכו.
ובאיוג  2 בטבלה הנתונים  עפ”י    
מהשתיג כי  לראות  ניתן  ו-2,   1  רים
לה ובמהלך החנטה ומילוי הפרי של 
המים  צריכת  הראשונות,  התפרחות 
מקדם  גם  ועמה  בהתמדה  עולה 
הקטיף  במהלך  מכן,  לאחר  הגידול. 
פוחתת צריכת המים ונשארת כמעט 
ינואר- החודשים  במהלך  שינוי  ללא 

יוני.
בטבלה 2 מופיעים שני ערכי מקדם 

גגידול עבור כל אחד משלבי ההתפ
הת כאשר  חושב  אחד  ערך  גתחות. 

איידות הייחוס )ET0( נלקחה מגיגית 
על  חושב  השני  הערך  ואילו  תקנית 
מחושבת  ייחוס  התאיידות  בסיס 

)פנמאן-מונטיס(.
ET0 שנאספים מגיג  מכיוון שערכי

גית תקנית גבוהים יותר מאשר אלה 
פנ משוואת  בסיס  על  גהמחושבים 
המת הגידול  מקדמי  גמאן-מונטיס, 

שונים  החישוב  אופני  משני  קבלים 
מעט )טבלה 2(.

4.3 כמות היבול וקצב הצטברותו
בכל אחד  היבול שהתקבלה  כמות 
משלושת הטיפולים )טבלה 3( הייתה 
הדבר  מובהקת.  שונות  וללא  דומה 
נכון לכל חמשת המשתנים שנבחנו: 
משקל יבול כולל, משקל יבול באיכות 
ייצוא, פרי סדוק, שחור פיטם ופגיעות 
אחרות. בחינת קצב הצטברות הפרי 
יתרון  גילתה  זאת,  לעומת   ,)2 )איור 
 P=0.043(מסוים מובהק סטטיסטית
F= 3.1( לטיפול ההשקיה עפ”י ליזיג

בעיקר   )1 טיפול   ,100%( מטרים 
בחודשים  האחרונים  הגידול  בשלבי 

אפריל-מאי 2012.
4.4 חיי מדף

איכות הפרי לאחר  בחינת  תוצאות 

ייצוא מוצ גתקופת אחסנה המדמה 
נמצאה השפעה  לא   .1 גות בטבלה 
של הטיפולים על תוצאות בחינת חיי 

המדף של הפרי.

5. סיכום
שמאפש נתונים  נאספו  גבניסוי 

להשקיית  גידול  מקדמי  חישוב  רים 
באדמה  סתווית  משתילה  עגבניות 

גחולית של אזור הבשור. מהלך צרי
עד  השתילה  מיום  החל  המים,  כת 
עלייה  מגמת  הראה  הניסוי,  סיום 
שהתקבל  שיא  עד  המים  בצריכת 

גבשלב חנטת ומילוי התפרחות הרא
ירידה מסו גשונות. לאחר מכן, חלה 
והתייצ הנצרכת  המים  בכמות  גימת 

בות בצריכה לאורך תקופת הקטיף. 
עד   15% של  הוספה  או  הפחתה 
20% מכמות המים לא פגעה בכמות 
עליו,  הוסיפה  או  שהתקבלה  היבול 
השימוש  יעילות  את  הפחיתה  אולם 
שהתקבל  פרי  ק”ג  מבחינת  במים, 
בקצב  ופגעה  מי השקיה,  מ”מ  לכל 

הגידול הא גהצטברות הפרי בשלבי 
והשתמרותו  הפרי  איכות  חרונים. 
הושפעו  לא  הקטיף  לאחר  באחסון 

מטיפולי ההשקיה.
מערכת  בעזרת  ההשקיה  ניהול 
משדרים  אלקטרוניים  טנסיומטרים 
ועל בסיס הפרוטוקול שתואר לעיל 

גהביא להפחתה בכמות המים שנית
נה תוך העלאת יעילות צריכת המים, 
הפרי  בכמות  מובהקת  פגיעה  ללא 

גהכללי. עם זאת, כמות המים המופ
חתת שניתנה בטיפול הטנסיומטרים 

הקטינה את קצב הצטברות הפרי.
הטנסיומט במערכת  גהשימוש 

שתואר  כפי  הפרוטוקול  פי  על  רים 
יש  זאת,  עם  למדי.  כיעיל  התגלה 
בשאלות  ההחלטות  שקבלת  לזכור 
כמה ומתי להשקות באמצעות נתוני 

מיו דורשת  בלבד  גהטנסיומטרים 
ניסוי  יחסית.  גבוהה  מקצועית  מנות 
זה הדגים, כי ניתן לייעל את ממשק 

השקיית העגבניות משתילה סתווית 
להיע יש  כך,  לשם  הבשור.  גבאזור 
מחוש ייחוס  התאיידות  בנתוני  גזר 

האינטרנט  ברשת  לכל  הזמינים  בת 
גיג ובמקדמי   )www.meteo.co.il(

הנאספים  מנתונים  המחושבים  דול 
מתבצעים  אשר  זה,  כגון  בניסויים 
 2013 שנת  במהלך  דרום.  במו”פ 
ניסוי  דרום  במו”פ  להתקיים  אמור 
מים  צריכת  נתוני  שיאסוף  המשך, 
מעגבניות בשתילת אביב וגידול קיצי 

בבתי רשת.

רשימת ספרות
ניהול   .)2002( מ’  וזקס  א’  קניג, 

השקיה לחיסכון במים. שה”מ.
 Danielson and Feldhake )1981(
 Urban lawn irrigation and
 management practices for water
 saving with minimum effect
 on lawn quality. Completion
 Report No. 106, Colorado State

.University
 Del-Campo, M.G. )2007( Effect
 of water supply on leaf area
 development, stomatal activity,
 transpiration, and dry matter
 production and distribution in
 young olive trees. Australian
 Journal of Agricultural

.Research. 58,1-7
 Parisi, S., Martani, L., Cola., G., 
 and Maggiora, T. )2009( Mini
 lysimeters evapotranspiration
 measurements on suburban
 environment. Italian journal of

.Agro meteorology. )3( 13-16

הבעת תודה
בן-גל ממינהל המחקר  אלון  לד”ר 
החקלאי וד”ר אלעד שלה מהשירות 

המועי עצותיהם  על  גהמטאורולוגי 
עזרה  על  הצמחים  ולמועצת  לות, 

במימון ניסוי זה.

טבלה 4. סיכום תוצאות בחינת חיי מדף
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  2012סוף יוני - 2011במהלך חודשי הקטיף דצמבר ) ר"מ/ג"ק(יצוא יקצב הצטברות יבול ראוי ל. 2 איור

  

  

מדף4.4 חיי

 לא נמצאה השפעה. 1 בטבלה ותתוצאות בחינת איכות הפרי לאחר תקופת אחסנה המדמה ייצוא מוצג

  .של הטיפולים על תוצאות בחינת חיי המדף של הפרי

  

  

  סיכום תוצאות בחינת חיי מדף. 4ה טבל

  

ציון איכותחריגי צבעכתמי צבערקוברךגמישמוצקסדוקיםטיפול
(עד 10)%%%%%%%

 השקיה עפ"י 
02846261073.8ליזימטרים

 השקיה עפ"י 
0.132847251053.7מקדמי שה"ם

השקיה בהכוונת 
  0.133245231233.8טנסיומטרים

  

  

  

  סיכום. 5

חישוב מקדמי גידול להשקיית עגבניות משתילה סתווית באדמה שמאפשרים בניסוי נאספו נתונים 

ה י הראה מגמת עלי,יום השתילה עד סיום הניסוימ החל ,מהלך צריכת המים . הבשוראזורחולית של 

 חלה ירידה ,לאחר מכן.  ומילוי התפרחות הראשונותתחנטבצריכת המים עד שיא שהתקבל בשלב 

 15% הוספה שלאו הפחתה . ה לאורך תקופת הקטיףכ בכמות המים הנצרכת והתייצבות בצרימסוימת

חיתה את יעילות פאולם ה, או הוסיפה עליוכמות היבול שהתקבלה ב מכמות המים לא פגעה 20%עד 
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השפעת המרווח בין שתי 
שורות הצמד בפלפל קיץ 

בבשור

חוקרים שותפים: 
חנה יחזקאל – מו”פ דרום

אביתר איתיאל
שלי גנץ – שה”מ

שלמה אילני – מועצת הצמחים

מו”פ דרום קיץ 2011

תקציר :
מרווחי  נבחנו  האחרונות  בשנים 

גשתילה שונים לשיפור ולהעלאת הי
ובבשור.  הערבה  באזור  בפלפל  בול 
הצבות  של  שונים  עומדים  נבחנו 
בצמד  הצבה  למול  בודדת  בשורה 

גשורות. נמצא שבעומד זהה של צמ
לשתי  הנוף  לפיצול  יתרון  ישנו  חים 
שתי  בין  המרווח  השפעת  שורות. 
שורות הצמד על היבול בפלפל לא 

נבדק עדיין בישראל.
הש את  לבדוק   : המחקר  גמטרת 

פעת המרווח בין שתי שורות הצמד 
על היבול בפלפל בתקופת הקיץ.

נגד  מוגן  בבית רשת  בוצע  הניסוי   
50 מש( בחוות הבשור. הצג )חרקים 

מחים נשתלו בצמדי שורות. 
21/04/11, זן : רוג  תאריך שתילה :

מנס )פרי אדום( של חברת “סולי”.

טפולים:
הדליה  הצמד,  שורות  בין  ס”מ   0  .1

לשורה בודדת.
2. 20 ס”מ בין שורות הצמד, הדליה 

לשתי שורות.
3. 40 ס”מ בין שורות הצמד, הדליה 

לשתי שורות.
4. 60 ס”מ בין שורות הצמד, הדליה 

לשתי שורות.
כל טפול בארבע חזרות. חלקה היוותה 
שתי ערוגות )של צמד שורות( באורך 6 
מ’, חלקת שקילה – שתי שורות פנימיות 

משני צידי השביל )20 צמחים(.
של  פרמטרים  אחר  מעקב  נערך 

צימוח ויבול. הפרי שנקטף בתדירות 
השונות  האיכויות  לפי  מוין  שבועית 
פגעי  סדוק,  מעוות,  איכותי,  )פרי 
חום, שחור פיטם ופרי נגוע בוירוס( 
הפרי נספר ונשקל. מהפרי האיכותי 
חיי  איכות  לבדיקות  מדגמים  נלקחו 

מדף במעבדה בחוות הבשור.
בין  ס”מ   40 ו   60 הטפולים,  בשני 

תמונה 1 – ס ס”מ בין שורות 
הצמד בערוגה.

2 – 60 ס”מ בין שוג  תמונה
רות הצמד בערוגה.

  . בבשורקיץמרווח בין שתי שורות הצמד בפלפל השפעת ה
  2011פ דרום קיץ "מו

  
  

  :חוקרים שותפים 

  . מועצת הצמחים–שלמה אילני , מ" שה–שלי גנץ , אביתר איתיאל, פ דרום" מו–חנה יחזקאל 

  
  :תקציר 

נבחנו עומדים שונים . בבשורבאזור הערבה ו  מרווחי שתילה שונים לשיפור ולהעלאת היבול בפלפלבשנים האחרונות נבחנו

. שתי שורות יתרון לפיצול הנוף לישנו של צמחיםבעומד זהה נמצא ש. של הצבות בשורה בודדת למול הצבה בצמד שורות

  .בפלפל לא נבדק עדיין בישראלעל היבול השפעת המרווח בין שתי שורות הצמד 

  .קיץתקופת היבול בפלפל בלבדוק את השפעת המרווח בין שתי שורות הצמד על ה :מטרת המחקר 

   .נשתלו בצמדי שורותהצמחים . בחוות הבשור)  מש50( הניסוי בוצע בבית רשת מוגן נגד חרקים 

  ".סולי"של חברת ) פרי אדום(רומנס : זן , 21/04/11: יך שתילה תאר

  :טפולים

  . בודדתהדליה לשורה, מ בין שורות הצמד" ס0.  1

  .לשתי שורותהדליה , מ בין שורות הצמד" ס20. 2

  .הדליה לשתי שורות, מ בין שורות הצמד" ס40. 3

  .הדליה לשתי שורות, מ בין שורות הצמד" ס60. 4

 שורות פנימיות  שתי–חלקת שקילה ',  מ6באורך ) של צמד שורות( שתי ערוגות היוותה חלקה . כל טפול בארבע חזרות

  ). צמחים20(משני צידי השביל 

, פרי איכותי(איכויות השונות פי ההפרי שנקטף בתדירות שבועית מוין ל. צימוח ויבולנערך מעקב אחר פרמטרים של 

דיקות איכות  נלקחו מדגמים לבמהפרי האיכותי. הפרי נספר ונשקל) שחור פיטם ופרי נגוע בוירוס, פגעי חום, סדוק, מעוות

  .חיי מדף במעבדה בחוות הבשור

השוואה ליבול ב, האיכות יצואהן ביבול הכללי והן ביבול , גבוההתקבל יבול ,  בין שורות הצמדמ" ס40 ו 60, בשני הטפולים

בטפולים לצמח נראה כי עיקר ההבדל ביבול נובע מהבדל במספר הפירות  . בטפולים של השורות הקרובותהתקבלש

, א רווח בין השורות הטיפול ללביןנמצא כי  . השונים העונה לא נבדל באופן מובהק בין הטפוליםלאורךגודל הפרי . השונים

אחוז הפרי מ בין השורות " ס60בטיפול עם רווח של . יש הבדל מובהק באחוז הפרי הזקן, מ"ס 60רווח לבין הטיפול  עם 

  ריווחי הביניים נמצאת באמצעהפרי בטיפולי איכות  .לטיפול זה  הפריאיכותב יתרון ומכאן שישנו ,הזקן קטן יותר

  .לפלמבחינת חיי המדף של הפהסקאלה 

מ נמצאו " ס20 ללא רווח ו, ם בהם נעשה ציפוף של נוף הצמחיםטיפוליהשני . יבול ואיכות הפירות הושפעו מטיפולי הניסוי

ההבדל ביבול הוא תוצאה של . טיפולים בהם צמד השורות מרווח יותרליתר ה בהשוואהנחותים ביבול ובמספר הפירות 

  לחיי מדףנמצא גם שריווח השורות בצמד תורם גם .  בטיפולים השוניםלא היה הבדל בגודל הפרי. הבדל במספר הפירות

  .ואיכות פירות טובים יותר

  .מ בין שורות הצמד בערוגה" ס60 – 2תמונה .                                    מ בין שורות הצמד בערוגה" ס ס– 1       תמונה 
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  . השורות הקרובות

  )דונם /נתונים בטון( התפלגות איכויות היבול  : 1תרשים 
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אין יתרון בציפוף , במהלך כל העונה הקייצית

 .השורות בצמד

  
  

  יבול כללי חודשי בטון לדונם : 2' טבלה מס
  

 כ כללי"סה פולט יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
מ בין שורות " ס

 הצמד
60

A 1.7 A 4.5 A 3.9 A 1.9 A 0.6 A 1.5 A 14.1 
מ בין שורות " ס40

 A 2.0 A 4.6 AB 3.7 A 1.4 A 0.6 AB 1.3 AB 13.5 הצמד
מ בין שורות " ס20

 A 2.1 A 3.7 BC 3.0 A 2.0 A 0.5 C 0.8 B 12.0 הצמד

0A 1.9 B 2.4 C 2.8 A 1.3 A 0.4 BC 1.0 C 9.8 מ בין שורות הצמד" ס

  
  

  )דונם/נתונים בטון(יבול כללי מצטבר  : 2תרשים 
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יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ס"מ בין שורות הצמד 60
ס"מ בין שורות הצמד 40
ס"מ בין שורות הצמד 20
ס"מ בין שורות הצמד 0

  
  
  

  . לשתי שורותהחל מחודש אוגוסט יש יתרון לפיצול הצמחים. בקטיף הראשון בחודש יולי התקבל יבול דומה בכל הטפולים

 20טפול בו הוצמדו הצמחים לשורה בודדת או לשתי שורות במירווח של ההיבול מ .בחודש ספטמבר גדל הפער בין הטפולים

  .מ נמוך מהצמחים שבשורות המרווחות יותר"ס

  
  

הן  גבוה,  יבול  שורות הצמד, התקבל 
יצוא,  האיכות  ביבול  והן  הכללי  ביבול 
בטפולים  שהתקבל  ליבול  בהשוואה 
של השורות הקרובות. נראה כי עיקר 
במספר  מהבדל  נובע  ביבול  ההבדל 
הפירות לצמח בטפולים השונים. גודל 
באופן  נבדל  לא  העונה  לאורך  הפרי 
מובהק בין הטפולים השונים. נמצא כי 
בין הטיפול ללא רווח בין השורות, לבין 
יש הבדל  60 ס”מ,  רווח  הטיפול עם 
בטיפול  הזקן.  הפרי  באחוז  מובהק 
עם רווח של 60 ס”מ בין השורות אחוז 
שישנו  ומכאן  יותר,  קטן  הזקן  הפרי 
יתרון באיכות הפרי לטיפול זה. איכות 
הפרי בטיפולי ריווחי הביניים נמצאת 
באמצע הסקאלה מבחינת חיי המדף 

של הפלפל.
ואיכות הפירות הושפעו מטי גיבול 

בהם  הטיפולים  שני  הניסוי.  פולי 
נעשה ציפוף של נוף הצמחים, ללא 
רווח ו 20 ס”מ נמצאו נחותים ביבול 
ליתר  בהשוואה  הפירות  ובמספר 

מר השורות  צמד  בהם  גהטיפולים 
תוצאה  הוא  ביבול  ההבדל  יותר.  ווח 
של הבדל במספר הפירות. לא היה 

השו בטיפולים  הפרי  בגודל  גהבדל 
נים. נמצא גם שריווח השורות בצמד 
פירות  ואיכות  מדף  לחיי  גם  תורם 

טובים יותר )ראה תמונה 1 ו-2(.

רקע : 
גבשנים האחרונות נבחנו באזור הע

בגידול  שתילה  מרווחי  ובבשור  רבה 
של  שונים  עומדים  נבחנו  פלפל. 
הצבה  למול  בודדת  בשורה  הצבות 

למדנו  זהה  בעומד  שורות.  בצמד 
לשורותיים.  הנוף  לפיצול  יתרון  שיש 
שורות  שתי  בין  המרווח  השפעת 

גהצמד בפלפל לא נבדק עדיין ביש
גראל. בתנאים מסוימים יש יתרון בק

השאלה  ונשאלת  הצמד  שורות  רוב 
נמוך  אשר  המינימלי,  המרווח  מהו 

ממנו יגרום לפחיתה ביבול הפירות.

מטרת המחקר
בין  המרווח  השפעת  את  לבדוק 
שתי שורות הצמד על היבול בפלפל 

בקיץ.
מהלך המחקר ושטות העבודה :

נגד  מוגן  רשת  בבית  בוצע  הניסוי 
חרקים )50 מש( בחוות הבשור. 

נשתלו צמחים בצמדי שורות תאריך 
שתילה : 21/04/11, זן : רומנס.

טפולים:
הדליה  הצמד,  שורות  בין  ס”מ   0  .1

לשורה בודדת.
2. 20 ס”מ בין שורות הצמד, הדליה 

לשתי שורות.
3. 40 ס”מ בין שורות הצמד, הדליה 

לשתי שורות.
4. 60 ס”מ בין שורות הצמד, הדליה 

לשתי שורות.
בצמדים  השתילה  הטפולים  בכל 
של שתי שורות, במרחק של 2.0 מ’ 
ממרכז למרכז ערוגה. בכל הטפולים 

גהצמחים נשתלו בשתי השורות במר
חק של 30 ס”מ, טפולי המרווחים בין 
בהתאם  ההדליה  ע”י  נוצרו  השורות 
בשורה  בין הצמחים  הניסוי.  לטפולי 
המרחק היה 33 ס”מ. ההדליה הייתה 

גבעזרת רשת הדליה ממתכת שנתל
גתה לכבל מעל שורת השתילה נמת

חה ונקשרה לשני עמודים משני צידי 

שחור חטטי חוםסידוקעיוותאחוז יצואיצואסה”כ כלליטפול
וירוספלאפלפיטם

60 ס”מ בין 
A14.1A6.9A48.9A2.6A2.7A0.5A0.22A0.09A1.2שורות הצמד

40 ס”מ בין 
AB13.5A7.1A52.3A2.6A2.2A0.4A0.13AB0.06A1.0שורות הצמד

20 ס”מ בין 
B12.0AB5.8A47.7A2.8B1.5A0.5A0.05AB0.03A1.4שורות הצמד

0 ס”מ בין 
C9.8B5.2A53.4A2.5B1.2A0.3A0.00B0.00A0.6שורות הצמד

תרשים 1: התפלגות איכויות היבול )נתונים בטון/דונם(

 טבלה מס’ 1: סיכום היבול, התפלגות איכויות היבול מחושב בטון לדונם 

בשני הטפולים, 60 ו 40 ס”מ בין שורות הצמד, התקבל יבול הגבוה, הן ביבול הכללי והן ביבול האיכותי, מאשר בטפולים 
של השורות הקרובות 

במהלך כל העונה הקייצית, אין יתרון בציפוף השורות בצמד
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בתח אופקי  הדליה  ולחוט  גהחלקה 
תית שורת השתילה. במהלך העונה 
יציבה  מספיק  לא  הרשת  כי  ראינו 
והוספנו חוטי אורך מאוזנים כמקובל 

בהדליה ספרדית. 

חלקות,  בארבע  חזר  טפול  כל 
חלקה היוותה שתי ערוגות )של צמד 
מ’, חלקת שקילה   6 באורך  שורות( 
צידי  משני  פנימיות  שורות  שתי   –

השביל )20 צמחים(.

של  פרמטרים  אחר  מעקב  נערך 
צימוח ויבול. הפרי שנקטף בתדירות 
)פרי  השונות  לאיכויות  מוין  שבועית 
חום,  פגעי  סדוק,  מעוות,  איכותי, 
שחור פיטם ופרי נגוע בוירוס( נספר 
נלקחו  האיכותיים  מהפירות  ונשקל. 
מדף  חיי  איכות  לבדיקות  מדגמים 

במעבדה במו”פ.

תוצאות :
ראה טבלאות ותרשימים 

סיכום :
יבול וחיי מדף של הפירות הושפעו 
ציפוף  טיפולי  שני  הניסוי.  מטיפולי 
נחוג נמצאו  ס”מ  ו-20   0 ל -השורות 

מאשר  הפירות  ובמספר  ביבול  תים 
מר השורות  צמד  בהם  גבטיפולים 

תוצאה  הוא  ביבול  ההבדל  יותר.  ווח 
של הבדל במספר הפירות. לא היה 

השו בטיפולים  הפרי  בגודל  גהבדל 
נים. נמצא גם שריווח השורות בצמד 
של  המדף  חיי  לשיפור  גם  תורם 

הפרי.
ולמו פלפל  ענף  להנהלת  ־תודה 

במימון  העזרה  על  הצמחים  עצת 
הניסוי.

סה”כ כללידצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוליטפול

60 ס”מ בין שורות 
A10.7A27.6A29.1A15.2A6.2A9.5A98.3הצמד

40 ס”מ בין שורות 
A11.4A27.1A28.4A11.0A5.8A8.8AB92.5הצמד

20 ס”מ בין שורות 
A11.5A23.1AB24.9A16.3AB4.6B5.5B85.9הצמד

0 ס”מ בין שורות 
A10.8B14.9B22.2A10.9B3.6AB7.0C69.4הצמד

טבלה מס’ 3: מס’ פירות כללי באלפים )מחושב לדונם(

תרשים 2: יבול כללי מצטבר )נתונים בטון/דונם(

טבלה מס’ 2: יבול כללי חודשי בטון לדונם

סה”כ כללידצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוליטפול

60A1.7A4.5A3.9A1.9A0.6A1.5A14.1 ס”מ בין שורות הצמד

40A2.0A4.6AB3.7A1.4A0.6AB1.3AB13.5 ס”מ בין שורות הצמד

20A2.1A3.7BC3.0A2.0A0.5C0.8B12.0 ס”מ בין שורות הצמד

0A1.9B2.4C2.8A1.3A0.4BC1.0C9.8 ס”מ בין שורות הצמד

  . השורות הקרובות

  )דונם /נתונים בטון( התפלגות איכויות היבול  : 1תרשים 
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אין יתרון בציפוף , במהלך כל העונה הקייצית

 .השורות בצמד

  
  

  יבול כללי חודשי בטון לדונם : 2' טבלה מס
  

 כ כללי"סה פולט יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
מ בין שורות " ס

 הצמד
60

A 1.7 A 4.5 A 3.9 A 1.9 A 0.6 A 1.5 A 14.1 
מ בין שורות " ס40

 A 2.0 A 4.6 AB 3.7 A 1.4 A 0.6 AB 1.3 AB 13.5 הצמד
מ בין שורות " ס20

 A 2.1 A 3.7 BC 3.0 A 2.0 A 0.5 C 0.8 B 12.0 הצמד

0A 1.9 B 2.4 C 2.8 A 1.3 A 0.4 BC 1.0 C 9.8 מ בין שורות הצמד" ס

  
  

  )דונם/נתונים בטון(יבול כללי מצטבר  : 2תרשים 
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יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ס"מ בין שורות הצמד 60
ס"מ בין שורות הצמד 40
ס"מ בין שורות הצמד 20
ס"מ בין שורות הצמד 0

  
  
  

  . לשתי שורותהחל מחודש אוגוסט יש יתרון לפיצול הצמחים. בקטיף הראשון בחודש יולי התקבל יבול דומה בכל הטפולים

 20טפול בו הוצמדו הצמחים לשורה בודדת או לשתי שורות במירווח של ההיבול מ .בחודש ספטמבר גדל הפער בין הטפולים

  .מ נמוך מהצמחים שבשורות המרווחות יותר"ס

  
  

־בקטיף הראשון בחודש יולי התקבל יבול דומה בכל הטפולים. החל מחודש או
גוסט יש יתרון לפיצול הצמחים לשתי שורות. בחודש ספטמבר גדל הפער בין 
הטפולים. היבול מהטפול בו הוצמדו הצמחים לשורה בודדת או לשתי שורות 

במירווח של 20 ס”מ נמוך מהצמחים שבשורות המרווחות יותר
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טבלה מס’ 4: יבול איכותי חודשי בטון לדונם

טבלה מס’ 5: גודל פרי ממוצע ) גרם ( של פרי באיכות יצוא

טבלה מס’ 6: תוצאות בדיקות חיי מדף

תרשים 3 – ממוצע גובה צמחים שנמדדו בסוף העונה 

סה”כ כללידצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוליטפול

60A0.8AB2.2A1.5A1.1A0.4A1.0A7.0 ס”מ בין שורות הצמד

40A1.2A2.5A1.5A0.8AB0.3AB0.8A7.1 ס”מ בין שורות הצמד

20A1.2BC1.7A1.2A1.2B0.1B0.6AB6.0 ס”מ בין שורות הצמד

0A1.2C1.4A1.2A0.8AB0.2B0.5B5.3 ס«מ בין שורות הצמד

ממוצע דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוליטפול
עונתי

60 ס”מ בין שורות 
A189AB186A148A149A117A186A163הצמד

40 ס”מ בין שורות 
A190A192A146A145A116A174A161הצמד

20 ס”מ בין שורות 
A196B182A145A144A122A181A163הצמד

0A204B182A144A150A121A166A161 ס”מ בין שורות הצמד

גפרמטר בדי
קה ב %:

מוצק 
רקבון חריגי צבעכתוםזקןמוצקמאוד

עוקץ
רקבון 
ציון איכותצלביםכללי

)עד ש.ת.%ש.ת.%ש.ת.%ש.ת.%ש.ת.%ש.ת.%ש.ת.%ש.ת.%ש.ת. טיפול
)10

60 ס”מ בין 
3.6114374.5131.241.6300.612.582.3100.83.1שורות הצמד

40 ס”מ בין 
2.7106.1403.5182.573.322001.332.890.32שורות הצמד

20 ס”מ בין 
1.2125384.3152.353.4291.311.752.7130.72.8שורות הצמד

0 ס”מ בין 
2.7115.7295.4231.225.3250.813.4122.360.62.9שורות הצמד

בין רווח 0 לרווח 60 יש הבדל מובהק באחוז הפרי הזקן. ברווח הגדול אחוז הפרי הזקן קטן יותר, דבר הנותן יתרון איכותי 
של חיי מדף לרווח של 60ס”מ בין שורות הצמד. איכות ריווחי הביניים נמצאת באמצע מבחינת חיי המדף של הפלפל.

בין הט ־לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים 
למרות  הצמחים,  גובה  מבחינת  פולים 
נ  יותר  הגדול  שורות  בריווח  שהצמחים 

ראו והיו כ- 20 ס”מ נמוכים יותר.

נראה כי עיקר ההבדל ביבול נובע מהבדל במספר הפירות בטפולים השונים. גודל הפרי במהלך העונה לא נבדל באופן 
מובהק בין הטפולים ) ראה טבלה 3 ו- 4 (.

   בסוף העונה  שנמדדו ממוצע גובה צמחים– 3תרשים 

150

155

160

165

170

175

180

185

0 20 40 60

תאריך מדידה 04/10/11

גובה בס"מ

מירווח בין השורות בצמד
  

למרות שהצמחים בריווח שורות הגדול יותר נ ראו , לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים בין הטפולים מבחינת גובה הצמחים

  .כים יותרמ נמו" ס20 - והיו כ

  

  :סיכום 

ספר מ נמצאו נחותים ביבול ובמ" ס20 ו 0שני טיפולי ציפוף השורות ל .  הפירות הושפעו מטיפולי הניסויחיי מדף שליבול ו

לא היה . ההבדל ביבול הוא תוצאה של הבדל במספר הפירות.  השורות מרווח יותרהפירות מאשר בטיפולים בהם צמד

  .רם גם לשיפור חיי המדף של הפרי תונמצא גם שריווח השורות בצמד. ניםהבדל בגודל הפרי בטיפולים השו

  

  .תודה להנהלת ענף פלפל ולמועצת הצמחים על העזרה במימון הניסוי
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גדעון רותם

להאכיל צמחים בכפית
מאחורי  שעומד  האיש  רמון,  רפי 

המיכון החקלאי המתקדם.
רפי  של  שמשרדו  הוא  סמלי  רק 

המו של  המנהל  הוועד  חבר  גרמון, 
בבניין  נמצא  אתרים,  לשימור  עצה 
החקלאי  הספר  בבית  שנה   140 בן 

תחי את  המסמן  ישראל,  גמקווה 
בארץ.  החקלאית  ההתיישבות  לת 
עליית  לפני  שנים   12 ב-1870,  עוד 
נטר  קרל  הקימו  ארצה,  הביל”ויים 

גוחברת “כל ישראל חברים” כפר חק
ועד  לאי ששימש גם כבי”ס חקלאי, 
ממשיכי  תלמידים  שוקק  הוא  היום 
רבים  וחקלאים  רמון  רפי  דרכם של 
הענפים  אחד  את  שהובילו  אחרים, 

המדי בהתפתחות  ביותר  גהחשובים 
נה.

בשנת  מזרע  בקיבוץ  נולד  רמון 
1929 והוא מלא מרץ ועשייה עדיין, 
בתחום  שרובן  שנותיו   83 למרות 
בארץ.  החקלאי  המיכון  התפתחות 
כשהיה בן 33 עזב את הקיבוץ ועבר 
זמן  תוך  החקלאות.  במשרד  לעבוד 

גקצר, עבר לנהל את המחלקה למי
כון חקלאי ותחתיו אוחדו ב-1970 כל 
המיכונים של גידולי השדה, המטעים, 
בעלי החיים והחממות שפעלו קודם 
כפולה:  הייתה  המטרה  בנפרד.  לכן 

הגי ותגבור  עובדות  בידיים  גחיסכון 
בשיתוף  לייצוא.  המיועדים  דולים 
פעולה עם המכון להנדסה חקלאית, 

ומאחו גדולה,  דחיפה  קיבל  גהנושא 
והנדסאים  מהנדסים   50 עמדו  ריה 

שגויסו לעניין.
יותר  יקרות  חקלאיות  מכונות 
ולכן טבעי הוא  ומטורייה,  ממחרשה 
ביישום  הראשונים  היו  שהקיבוצים 
רמון  אולם  הטכנולוגיים.  החידושים 

1972 פעל ליישום השג -לא ויתר, וב
גולדה  במושבים.  גם  הללו  כלולים 
הממשלה,  ראש  אז  שהיתה  מאיר, 
לצמצם  שנועדה  בפעילות  תמכה 

וה במושבים  השכירה  העבודה  גאת 
געבירה תקציבים שאפשרו למושבני

יקרות במחירים  לקנות מכונות  קים 
מסובסדים.

במושבים  הראשונות  היו  הפרות 
בר מתרוצצים  טרקטורים  גשראו 

פתות, ועטיניהן היו הראשונים שבאו 
במגע עם מכוני החליבה. הוקמו גם 
ובמושבים  בקר  למגדלי  מזון  מרכזי 
לענפים  גם  החקלאי  המיכון  עבר 

גאחרים. אגף האשראי במשרד החק
את  לקנות  לחקלאים  אפשר  לאות 
ההשקיה  וציוד  החקלאיות  המכונות 
במחיר  עבודה  שנות  חמש  אחרי 
ממחיר  בלבד  אחד  אחוז  שהיווה 
הראשון  ה”ליסינג”  היה  זה  הקנייה. 
המכונות  האינפלציה,  בגלל  בארץ. 
נקנו בחינם כמעט וחיזקו את מצבם 
שבגלל  המושבניקים,  של  הכלכלי 
אופי הענף תלויים הרבה בשגעונות 

מזג האוויר.
גגם הייצור החקלאי התרחב, ולתפו

זים ששלטו עד אז בנמלים הצטרפו 
וענבים,  מלונים  שדה,  תות  אבוקדו, 
עגבניות, ואפילו פרחים שקישטו את 
הבתים באירופה בימי החורף הקרים.

להשקות חקלאים הונגריים 
בטפטפות

פעילות  של  היסטוריה  רמון  לרפי 
מאחורי  מקצתן  שונות,  במדינות 
“מסך הברזל”, אבל כשצריך להאכיל 
האמצעים  כל   - רעבים  פיות  המוני 

האדמה  רעדה  ב-1966  כשרים. 
באיראן ורפי רמון יצא לסייע בשיקום 
העיקרי  הסיוע  פרויקטים חקלאיים. 

הח ישראלית  וצנרת  בהשקיה,  גהיה 
שדות,  והצפת  מים  תעלות  ליפה 
ובצמיחה  בנביטה  שפגעו  שיטות 

הה לאחר  האדמה  התקשות  גבגלל 
תייבשות.

כדי  קוריאה  לדרום  הגיע  ב-1972 
קו הטקסטיל.  תעשיות  את  גלקדם 

ריאה היא ארץ הררית בעלת שטחים 
לצרף  צורך  היה  מעטים.  חקלאיים 
לייעל  כדי  גדולות  ליחידות  שטחים 

גאת תהליכי העבודה. החברות הגדו
וסמ דייהו  כגון  היום,  והידועות  גלות 
גסונג, לא הובילו עדיין את דרום קורי

אה של אותם ימים, אבל הקוריאנים 
רמון  את  אז  כבר  הפתיעו  החרוצים 
כאשר התבקשו להכין היסטוריה של 
תוך  זאת  ועשו  אוויר,  מזג  שנות   20

יום אחד.
נפילת  לפני  שנים  חמש  ב-1984, 

גברית המועצות, נוצר קשר עם הונג
ריה, וגם היא התעניינה בציוד השקיה 

היכן הם היום?

רפי רמון 
הוגה רעיון "אגריטך"

תערוכת אגריטך הראשונה
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מתגורר בכרמי יוסף. כיום, 
חבר הוועד המנהל של 

המועצה לשימור אתרים. 
בעבר מילא תפקידים 

בכירים במשרד החקלאות, 
שימש כיו”ר חברת המיכון 

החקלאי “אגרידב” והיה 
המוביל והמארגן של 

התערוכות החקלאיות הבין-
לאומיות “אגריטך”.

רפי רמון, 83, 
נשוי+3,

שישה נכדים ונינה

הסכם פרוייקט הכותנה בהודו

גמתקדם. שר החקלאות אריק נחמ
לציריך,  בסתר  יצאו  רמון  ורפי  קין 
הונגרי  הוטסו במטוס  ומשם  שווייץ, 
במשך  המדינה.  בירת  לבודפשט, 

החק בקואופרטיבים  סיירו  גשבוע 
הביקור  ובעקבות  ההונגריים,  לאיים 
מוצרי  למכור  החל  דוד  רמת  קיבוץ 

השקיה להונגריה.
ב-1989, הוזמן רמון לבקר ברוסיה 

כאורח שר החקלאות הסובייטי, והיה 
במחוזות  שביקר  הראשון  הישראלי 
החקלאיים, הקולחוזים. הוא הופתע 

גמהפרמיטיביות שבה נוהלו הקולחו
זים ומהמכונות החקלאיות המפגרות 

גשגרמו אובדן יבולים גדול בגלל ביצו
עים גרועים.

בפעילות חקל החלו  שנה,  גבאותה 

יבול שיא
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הע חבר  ממדינות  במולדובה,  גאית 
לתעשייה  עגבניות  גידלו  שם  מים, 
על 10,000 דונם. מומחים ישראליים 
ההשקיה  ציוד  הפרויקט,  את  ניהלו 
החקלאיות  והמכונות  מישראל  הגיע 
מארצות הברית. ההצלחה במולדובה 
הניבה פעילות במדינות אחרות בחבר 
העמים, כמו אוזבקיסטאן וקזחסטאן.
בעקבות הסכם השלום עם מצרים, 
חקלאית  משלחת  ב-1981  יצאה 

בג סייעו  וחבריה  למצרים  גראשונה 
ידול ירקות ומטעים.

אין כמראה עיניים
גולת הכותרת של פעילותו של רפי 
החקלאית  התערוכה  הייתה  רמון 
והמבצע  ההוגה  שהוא   – “אגריטך” 
בראשה  ועמד  שלה,  הבלתי-נלאה 
ימי שדה  20 שנה. קדמו לה  במשך 
שאפשרו  ישראל,  במקווה  שאורגנו 
מהחידושים  להתרשם  לחקלאים 

הטכנולוגיים.
1976 התקיימה התערוכה הראג -ב

מ-28  מציגים  השתתפו  שבה  שונה 
ראש  היה  הכבוד  ואורח  מדינות, 

יצחק רבין. ההצלחה היי גהממשלה 
תה גדולה, ושלוש שנים אחר כך כבר 
הירידים,  למרכז  התערוכה  הועברה 
המפעלים  לראשונה  בה  השתתפו 
השקיה.  ציוד  המייצרים  הישראליים 
הגיעו  חקלאיות  שמכונות  בעוד 
ממפעלים בארה”ב ובאירופה ובארץ 
נעשות בהן התאמות טכנולוגיות, הרי 
שציוד השקיה הוא כחול-לבן ומיוצר 
המשודרגת  ההשקיה  בישראל.  כולו 
באמצעות  במים  ולחיסכון  לדישון 
ויש  מדינה  בכל  להיט  היא  מחשוב 
כג זאת  מגדיר  רמון  רב.  ביקוש  לה 

”האכלה של צמחים בכפית”.
ושג לגמלאות,  רמון  פרש   1994 -ב
לוש שנים אחר כך מונה ליושב ראש 

“אגרידב”, המרכזת את פעי גחברת 
גלות המיכון החקלאי. הפרויקט הרא

שון שבו היה מעורב בחברה החדשה 
גהיה גידול כותנה בהודו, שמשך תשו

והשימוש  הרב  היבול  בגלל  לב  מת 
בטכנולוגיה לחיסכון בידיים עובדות.

בארץ, ידיים עובדות הן בעיקר של 

ובתקופת  מתאילנד,  זרים  עובדים 
החק כשר  איתן  רפאל  של  גכהונתו 

לאות מונה רמון לעמוד בראש ועדה 
הזרים.  העובדים  העסקת  לבחינת 
האיש שכל חייו פעל לצמצום מספר 

חקל מיכון  באמצעות  גהעובדים 
מחסור  של  בעיות  לפתור  נאלץ  אי 

גבידיים עובדות, בעיקר במושבי הע
כי אין כמו הפועל  רבה. רמון מודה, 

גהתאילנדי שעובד ברמה קבועה לאו
רך כל שעות היום. על הישראלים אין 
מה לדבר כלל, וגם עובדים ממדינות 
אינם מצדיקים את המאמץ  אחרות 

לגדל במדבר מלונים ועגבניות.
אנו  ישראל  שבמקווה  ממשרדו 

שיה הילדים  צהלות  את  גשומעים 
ור ישראל,  של  העתיד  חקלאי  גיו 

כיום כחבר הוועדה של  מון, שמכהן 
המועצה לשימור אתרים ורואה בכך 
דרך  למצוא  יצטרך  קודש”,  “עבודת 

גלשמור על האי הירוק של מקווה יש
עירוניות  כיום בשכונות  ראל המוקף 
להצמיח  המבקשים  בניין,  ובקבלני 
ירוקים  מגדלי מגורים במקום עצים 

וגידולי שדה.

פרס, שר החוץ, באגריטךמושל קליפורניה בראון

עם אריק 1981

הפרוייקט בדרום קוריאה הדרכת מפעילי המיכון 1973
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“אני לא ציפור נודדת, אבל 
לא ציפי ולא שלי הציעו לי 

מקום במפלגות שלהן”

שמעון וילנאי

עורך “יבול שיא”, שמעון וילנאי, מראיין את שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית 
“לא רצינו להיות  נוקד מגלה:  )“עצמאות”( הפורשת מהחיים הפוליטיים.  נוקד 
את  לאוצר  ולהחזיר  להתמודד  לא  החלטנו  ולכן  הכיסאות’  ל’משחק  שותפים 

כספי מימון המפלגות”

שרת  עם  התקיים  החודש  ראיון 
בלשכתה  נוקד,  אורית  החקלאות 
לא  שהיא  ברורה  בידיעה  דגן,  בבית 
תהיה בין 120 נבחרי ישראל בכנסת 
התשע-עשרה. אחרי שראש מפלגת 
“עצמאות”, שר הביטחון אהוד ברק, 
הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים 
והפתיע את ארבעת חבריו למפלגה, 
היה ברור שרק מהלך דרמטי ישאיר 
שמונה- הבאה.  בכנסת  גם  אותם 
הרשימות  הגשת  לפני  ימים  תשעה 

זמן קצר מדי למ היו פרק  גלכנסת 
צוא פתרון ראוי, אפילו בשדות זרים. 

ובכנ מועמדות  הציגו  לא  גהארבעה 
סת הבאה יישארו מחוץ למשכן.

מהלש נפרדת  את  תחושה  ־באיזו 
כה, מהכנסת?

הצ סיפוק.  בתחושת  הכול,  ג“בסך 
נושאים.  בשלושה  לפחות  לחתי 
סמוך לכניסתי למשרד בינואר 2011 
במשק  רפורמה  לבצע  כוונה  הייתה 

גהחלב, דבר שהיה פוגע פגיעה אנו
שה ברפתנים ולא היה ברפורמה כל 
תועלת לצרכנים. ניצבתי מול כולם - 

ראיון החודש

מול האוצר, מול התמ”ת, מול מנכ”לי 
מול  גם  הממשלתיים,  המשרדים 
על  עמדתי  ממש  הממשלה.  ראש 
לתכנית  והתנגדתי  אחוריות  רגליים 

ולמהלך כולו.
בסיוע  הצלחנו  דבר,  של  “בסופו 
ומועצת  הבקר  מגדלי  התאחדות 
החלב לסכל את היוזמה. הנושא חזר 

והצלח חודשים  שלושה  לפני  גלדיון 
הרפתנים  בשיתוף  מתווה  לגבש  נו 
לוקר’  ’מתווה  לו  אקרא  והממשלה, 
ראש  משרד  מנכ”ל  לוקר,  )הראל 
המשך  שיאפשר  ש”ו(,  הממשלה, 
עם  החלב  משק  וצמיחת  פיתוח 
זה  פשרה,  זאת  לצרכן.  הוגן  מחיר 
ועדת  לענף,  יציבות  שיבטיח  הסדר 

מעקב תבחן את הליכי הביצוע.
הצלחה  נחלתי  שבו  השני  “הנושא 
הוא שילוב אחריות חברתית, שבאה 
וביניהם  רבים  בתחומים  ביטוי  לידי 

הער לאוכלוסייה  מתקנת  גהעדפה 
למטרות  מים  מכסות  והקצאת  בית 
בגינות  תמך  המשרד  שיקומיות. 
והשתתפנו  וטיפוליות  קהילתיות 

לאזר המשרד  עם  תכנית,  גבפיתוח 
חים ותיקים ומועצות אזוריות, שתיתן 
ליווי ממשלתי לגמלאים. הנושא הזה 

הופנם במחלקות ובאגפי המשרד.
בו פן  “הנושא השלישי שאני רואה 
חיובי: קידמנו את ההקמה של השוק 
לצמצם  תהיה  שמטרתו  הסיטונאי, 
את פערי התיווך המחרידים הקיימים 
היום בין החקלאי לצרכן. נושא נוסף 
שיקום  פרויקט  יישום  התחלת  הוא 
במרחב  ותיקים  ביישובים  תשתיות 

הכפרי”.

“לא הצלחנו לשכנע 
ישראלים לעבוד בחקלאות”

גם את, גברתי השרה, לא הצלחת 
לעבודת  לחזור  ישראלים  לשכנע 

כפיים.
ניסינו  צודק.  “אתה  נוקד:  אורית 
ישראלים  להעסקת  תכנית  לגבש 
בחקלאות עם הטבות ותמריצים. זה 
לא מצליח, הישראלים אינם חפצים 

הג ברירה,  בלית  בחקלאות.  גלעבוד 
ענו למתווה מוסכם בנושא העובדים 
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מתאילנד,  עובדים  אלף   24 הזרים: 
ועוד אל עונתיים  געוד אלף עובדים 

פיים עובדים פלסטיניים.
תכנית  מכינים  אנחנו  לך.  “אחדש 
הכפרי.  ולמרחב  לחקלאות  לאומית 

גתכנית מתאר ארצית )תמ”א( לחק
והצי הפנים,  משרד  בשיתוף  גלאות, 

ייראה הכפר בשנים  כיצד  יראה  בור 
אינה מרפה: “תקצבנו  היא  הבאות”. 
למעבר  שקלים  מיליון   25 אשתקד 
ביולוגית,  להדברה  כימית  מהדברה 

לח תכנית  הכנו  תימשך.  גוהתכנית 
וירקות  פירות  של  יום-יומית  לוקה 
לכל תלמיד בכל בתי הספר במדינה. 

פיי בתכנית  נתחיל  תקציב,  גמחוסר 
לוט )ניסיון( כבר בחודש ינואר 2013 

בבתי ספר בעיר חולון.
ברא בין-משרדית,  ועדה  ג“הקמתי 

החקלאי,  מינהל המחקר  ראש  שות 
פרופסור יורם קפולניק, שתבדוק את 
השלכות עליית מחירי המזון בעולם 
ומשבר המזון שצפוי להתחולל בתוך 
שניים-שלושה עשורים. ועדת שרים 

גלענייני התיישבות אישרה פינוי מוק
שים בערבה והפיכת השטח לעיבוד 
בתיהן  את  שיבנו  חקלאי למשפחות 

גויתגוררו בחבל ארץ זה ויש עוד, וק
צרה היריעה”.

בפנינו,  מציינת  החקלאות  שרת 
מס  הטבות  להשוות  גם  ביקשה  כי 
באזורי  תעשייה  למפעלי  שניתנות 
אזורים.  באותם  לחקלאות  פריפריה 
מסר  שלא  בין-משרדי,  צוות  הוקם 
עדיין המלצות בעניין. סמנכ”ל מימון 
והשקעות, צבי כהן, אמון על הנושא. 
“ניסיתי להסביר שמשרד החקלאות 

גהוא של כלל התושבים ונושק בפעי
מאוד  קשה  רבים.  לתחומים  לותו 
החקלאים  את  רואים  כי  להצליח, 

כבעלי עניין”.

גלעד  ח”כ  הסביבה,  להגנת  השר 
משרד  מידי  להוציא  קרא  ארדן, 
החקלאות את התחום הווטרינרי, גם 
בבקר  ההתעללות  מעשי  רקע  על 

שנח בתל-יוסף,  תנובה  ־במשחטת 

“כלבוטק”.  הטלוויזיה  בתכנית  שפו 
את מתנגדת לעצם הרעיון?

ג“אין כל הצדקה להעביר את השי
לנו  אחר.  למשרד  הווטרינרי  רות 
כוללת של התחום, אנחנו  ראייה  יש 
מאזנים בין כל השיקולים. חוץ מזה, 
בכל העולם, השירות הווטרינרי נמצא 
הפיקוח  יחידת  החקלאות.  במשרד 
)הפיצו”ח,  במשרד  וחי  צומח  על 
ש”ו( חוקרת את ההתעללות בבעלי 

החיים במשחטה”.

ראש אגף הדיג יועבר 
מתפקידו

הכול נראה כל כך ורוד, לא היו ימים 
רעים?

טו ימים  היו  רעים.  ימים  היו  ג“לא 
עבודה מענ זו  יום.  כל  גבים, כמעט 

עורכת דין, שניים 
מילדיה עורכי דין

אורית נוקד נולדה להדסה 
ולהרצל סיגלוב יבל”א לפני 

60 שנה, בשכונת בית הכרם 
בירושלים. האם הייתה זמרת, 
האב ריכז את תחום התרבות 

בעיריית ירושלים והיה גם 
שחמטאי ושחקן ברידג’.

אורית נוקד שימשה יועצת 
משפטית של התנועה 

הקיבוצית משנת 1984 עד 
שנת 2002. שנתיים אחר כך, 

נבחרה לכנסת מטעם מפלגת 
העבודה ומונתה לסגנית השר 
לשיתוף פעולה אזורי. משנת 

2009, לשנה אחת, הייתה 
סגנית שר התמ”ת, בתקופת 

כהונתו של בנימין פואד בן 
אליעזר. מחודש ינואר 2011 
היא שרת החקלאות ופיתוח 

הכפר.
נוקד נישאה לדודי ב-1976 
ומאז הם מתגוררים בקיבוץ 

שפיים. בנה הבכור, אביב )34( 
הוא עורך דין ונשוי לעורכת 

דין. לשניים יש ילדה בת 
שלוש. הבת סמדר )31(, גם 

היא עורכת דין ונשואה לעורך 
דין, ויש להם בת שנולדה 

השנה. ארז בן 27, רווק.

בביקור רשמי בהודו

טעימה בהריאנה, הודו
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יינת, רבת אתגר. היה משמח לראות 
בקריה  שערכנו  פתוחים’  ב’ימים 
בני  שרבבות  דגן,  בבית  החקלאית 
ישראל פקדו את שערינו ונהנו לראות 
את החקלאות במיטבה. נהניתי מאוד 
במשרד. בסיורים השבועיים פגשתי 

גחקלאים ערבים מרוצים, ראיתי טכ
חדשים,  מפעלים  חדשות,  נולוגיות 
רפתות מודרניות. מעניין מאוד להיות 
כשנכנסתי  החקלאות.  במשרד  שר 
למשרד, ראיתי כמה שהוא גדול עם 

תקציב שנתי של מיליארד שקלים”.

כשהתחלת בתפקידך, תחום החלב 
־עבר לאחריות זמנית של משרד הת

עשייה, המסחר והתעסוקה, בראשות 
השר שלום שמחון, קודמך במשרד. 

יש טענות שהוא “שם לך רגליים”.
במש זמנית  הופקד  החלב  ג“תחום 

רד התמ”ת אחרי שביקשתי ממבקר 
האם  בשאלה,  דעת  חוות  המדינה 

גכחברת קיבוץ שבו רפת חלב אני רש
אית לפעול בתחום החלב. אני זוכרת, 

גשכשהעליתי את הנושא הזה בממש
לה, חבריי השרים הביטו בי בתימהון. 
חוות דעת,  מה פתאום אני מבקשת 
הרי אני לא רפתנית ואיני אחראית על 
הרפת בקיבוץ. נכון, שכחברה בקיבוץ 

יש לי נגיעה עקיפה כלשהי."
שמבחינ מפני  סמכויות  ג“העברתי 

סבורה  שהייתי  בזהירות  נקטתי  תי, 
גשראוי שאנקוט. מבקר המדינה הח

זיר לי את הסמכויות עם הסכם ניגוד 
הטיפול  דרך  את  שמסביר  עניינים, 
שלי בתחום החלב. שלום שמחון לא 

’שם לי רגליים’ בשום נושא ועניין”.

המדי מבקר  חשף  הדיג  ־באגף 
תקין,  ממינהל  וחריגות  עבירות  נה 

ועד היום הזה, ראש אגף הדיג חיים 
אנג’וני, מכהן עדיין בתפקידו.

במשרד  בכיר  בדרג  נדון  “הנושא 
גוהוגשה בקשה לנציבות שירות המדי
גנה, להעביר את חיים אנג’וני מתפקי
יוציא המש גדו. כשתתקבל הבקשה, 

רד מכרז חדש לאיוש המשרה”.

־את עוזבת את הממשלה. את הכנ
סת, מדוע לא עשית מאמץ להמשיך 

להישאר בכנסת, אולי בממשלה?
שלי,  המפלגה  ראש  ברק,  “אהוד 
הפוליטיים.  מהחיים  לפרוש  החליט 
סיעת  חברי  שאר  על  השליך  זה 

שמו כך  על  הודיע  הוא  ג’עצמאות’. 
הרשי הגשת  לפני  ימים  גנה-תשעה 

הספקנו  לא  האמת,  לכנסת.  מות 
להתארגן. במחשבה שנייה, לא רצינו 

הכיס ל’משחק  שותפים  גלהיות 
לא  יותר  נכון  האלה,  בנסיבות  אות’. 
מימון  כספי  את  ולהחזיר  להתמודד 

המפלגות לאוצר המדינה”. 

לא רוצה להיות שגרירה
הציעו לך אכסניה מפלגתית אחרת, 

ציפי לבני? שלי יחימוביץ’?
“לא הציעו לי שום הצעה. לא ציפי, 
נודדת.  ציפור  לא  גם  אני  שלי.  לא 
ברק  אהוד  ועם  חבריי  עם  הלכתי 

תש בממשלה  שהישארות  גוהאמנו 
וההתנהלות במספר  הדרך  על  פיע 
עלתה  ענן’  ’עמוד  אחרי  נושאים. 
ועוד. היינו  קרנו של אהוד ברק עוד 

החסי אחוז  את  בעיה  בלי  געוברים 
מנדטים,  שבעה  מקבלים  היינו  מה. 
מצטערת  אני  זה  רגע  עד  לפחות. 
ואנחנו לא מתמודדים  שאהוד פרש 

בבחירות הקרובות”.

לאן מועדות פנייך?
 “אצטרך לשקול אם אמשיך במישור 

הציבורי או שאפנה למגזר הפרטי”.
אולי שגרירה?

כדי  המשפחה  את  עוזבת  לא  “אני 
גלהיות שגרירה. יש לי בעל, ילדים, נכ
דות. עדיין לא החלטתי מה לעשות”.

סניגורים  בלי  תהיה  ה-19  הכנסת 
לחקלאות?

אולי  אחוז.  במאה  ברור  לא  “עוד 
געוד ייכנס מישהו שמזוהה עם החק

תהיה  שלהתיישבות  מקווה  לאות. 
נציגות בכנסת הבאה ואם לא, אז זה 
חבל מאוד. ברור לי שזה יפעל לרעת 

החקלאות”.

האם יש להציב אישה בראש משרד 
החקלאות? עד היום היו שתיים: ציפי 

לבני לתקופת זמן קצרה ואת.
פי  על  אנשים  בוחרת  לא  “אני 
שיהיה.  וראוי,  שמתאים  מי  מינם. 
לא אהיה בגוף הבוחר ואני מתקשה 
כרגע להצביע על מועמד לתפקיד. 

בהסד להתמקד  יצטרך  שיבחר  גמי 
נושא העובדים הזרים, על רקע  רת 
מחסור בידיים עובדות. נוסף על כך, 
ומשבר  המזון  ביטחון  סוגיית  נושא 
ובסיטואציה,  במיקום  אנחנו  המזון. 
שבה יש לסמוך רק על עצמנו. יבוא 
לא  יפגע  מזון  מוצרי  לא-מידתי של 
בכולנו.  יפגע  הוא  בחקלאים,  רק 

אסור שנסתמך על מקורות זרים”.

הממשלה  את  ירכיב  לדעתך  מי 
הבאה?

היה  זה  אם  ’הליכוד-ביתנו’.  “כנראה 
הייתי שמחה להמשיך בתפ גאפשרי, 
וההתייש החקלאות  את  ולייצג  גקידי 

בות. במשרד החקלאות יכולתי לקבוע, 
במשרד  הקודמים  לתפקידיי  בניגוד 
או כסגנית השר  התמ”ת כסגנית שר 
לשיתוף  והשר  והגליל  הנגב  לפיתוח 

פעולה אזורי )שמעון פרס, ש”ו(.
על  הופקדתי  התמ”ת  “במשרד 
מהפכת  את  הובלתי  הצרכן.  הגנת 

פעל וגם  לצרכן  הכספי  גההחזר 
זכו והסדרת  הקשישים  למען  גתי 

בעסקה  שהתקשרו  הצרכנים,  יות 
)לחצ רפואה  לשירותי  גמתמשכת 

החוק  הוסדר  בסיועי,  מצוקה(.  ני 
האותיות  גודל  של  תקנות  והותקנו 
היית  קודם  בפרסומות.  הקטנות 
אחרת.  זה  היום  בשק’,  ’חתול  קונה 
לסיום, אני מאחל למי שיחליף אותי 

או תחליף אותי, הצלחה”.
אורית נוקד עם הקנצלרית אנגלה מרקל
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“רפול קיבל כל אחד
כפי שהוא”

עזי בירמן

מבט מקרוב על רפאל איתן - רפול, שמלאו עתה שמונה שנים למותו הטראגי, 
כפי שזוכרת אותו אלמנתו עפרה מאירסון איתן. שהעלתה פכים קטנים וסיפרה 

אותם לעזי בירמן, בעיקר על תקופת חייו כשר החקלאות וכאיכר

מרשימה,  אישה  מאירסון,  עפרה 
מצהירה  זיכרון,  וחדת  דיבור  מהירת 
עליו,  כל מה שעבר  שרפול, למרות 
בשנות  במיוחד  מאושר,  אדם  היה 
עמו  שלה  ההיכרות  האחרונות.  חייו 
ששניהם  לאחר   1986 בשנת  נולדה 
הטלוויזיה  בתכנית  להופיע  הוזמנו 

גשל דן מרגלית. כבר למחרת הם נפ
גגשו אצלה, בכפר לילדים ונוער בסי

שבו  ביאליק,  כפר  ליד  “אהבה”  כון 
עפרה פעלה, ושם ניצתה האהבה.

כעיתון לחק אותנו מעניין,  געפרה, 
בתחום  רפול  לך  הוריש  מה  לאים, 

החקלאות?
כישוריי  על  לך  אספר  דבר.  “שום 
שני  במתנה  קיבלתי  פעם  בתחום. 
לי  יש  ואפרסמון.  שקדייה  שתילים: 
שמישהו  וביקשתי  ילדים  חמישה 
מהם יתנדב לחפור בורות לשתילים, 
הם  ’אימא’,  קם.  לא  אחד  אף  אבל 
אמרו, ’ממילא לא יצא מהם כלום’”. 
עפרה התעקשה להראות להם את 
על  )בחיפה  לחצר  יצאה  ההיפך, 
רדודות  גומות  שתי  חפרה  הכרמל( 
מכיוון  השתילים.  את  בתוכן  והניחה 
שהם לא עמדו בכוחות עצמם שמה 
הגזע.  את  שיתמכו  אבנים  סביבם 
“מדי יום, הייתי רואה עלה נובל ועוד 
אחד ועוד אחד, עד שנשארו לי שני 

מקלות יבשים”.

וכשהכרת את רפול, מה השתנה?
חודשים  שלושה  כל  דבר.  “שום 

החלפתי את הצמחים בביתנו”.
לעבו בעבותות  קשור  היה  גרפול 

דת האדמה. היו לו כרמי זיתים והוא 
בד  בבית  שמן  מהם  להפיק  התחיל 
פרטי וקטן בתל עדשים. כשהכמויות 
הלכו וגדלו, עשה שותפות עם ערבי 

מכפר מרר.

הוא התמסר לזיתים?
ג“הוא כל כך אהב את זה. אחד הב

רפול  עם  טוב  שיצר קשר  שלי,  נים 
לעזור  בא  היה  הראשון,  מהיום  כבר 
לו  הולכים  היו  מסיק  ובכל  במסיק 
נעלי התעמלות, אבל לא היה אכפת 
לו. שניהם כל כך נהנו, האחד מעצם 
העבודה והאחר מהשמן הטוב שניגר 

מהזיתים שלו.
בית  בצמחי  התעסק  לא  “רפול 
מה  ללבו.  נגע  לא  זה  נוי,  ובצמחי 
בה  שיש  עבודה  זה  אהב  שהוא 

בו לפתוח  אהב  האדמה.  עם  גמגע 
להפוך  לחרוש,  לעצים,  מסביב  רות 
את התלמים, להרגיש שהוא בזיעתו 
מפריח את אדמת ארץ ישראל. אני 
הוא  אוגוסט  חושבת שהחל מחודש 
היה מתחיל לבכות ’אני חושב שהנה 

שוב תהיה שנת בצורת’.
היי גשמים.  כשירדו  שמח  ג“רפול 

קטנים  ילדים  וכמו  לרכב  נכנסים  נו 
במיוחד  השיטפונות,  אחרי  רודפים 
ברמת הגולן, וכשהמאגרים היו עולים 

על גדותיהם לא היה מאושר ממנו”.
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גאפשר לומר שהוא אהב את האד
מה יותר מאשר את בני האדם?

אנשים.  אהב  הוא  מדויק,  לא  “זה 
את  אהב  לא  הוא  זאת,  לעומת 

גהמסיבות הראוותניות ואת הקוקטיי
הקים  שהוא  עובדה  למיניהם.  לים 
ויזם את הפרויקט המוכר בשם ’נערי 
’תלפיות’,  את  האחר  ומהצד  רפול’ 
להוציא  יכול  אנשים  שאוהב  מי  ורק 

גפרויקט כזה מהכוח אל הפועל. למ
נעלי  עם  לבוא  יכול  היה  הוא  סיבה 

בית. בגדי מחלצות לא עניינו אותו”.

ובעניין האדמה?
“רפול אהב מאוד לחם. אוכל פשוט 

שי אדמה  עובדי  של  איכרים,  גשל 
לחם  קשה.  מעבודה  מיובלות  דיהם 
ושום היו השיא לגביו. היה לו מחבוא 
בבית מאחורי הפריג’ידר, ששם היה 

מחזיק לחמים.
’עכברי  היינו  לקרוא.  אהבנו  “שנינו 
כמות עצומה  לנו  יש  ובבית  ספרים’ 
של ספרים. אהבנו גם לראות סרטים 
ואף פעם לא הבנתי מדוע הוא קם 
אתנחתה  לו  ועושה  הסרט  באמצע 
של כמה דקות וחוזר להמשך הסרט. 
עד שיום אחד תפסתי שהוא פשוט 
היה ניגש למקרר, בוצע חתיכת לחם, 

שת אותה,  בולע  ספק  אוכל  גספק 
שום  חתיכת  עם  וחוזר  אותו,  רגיע 

כקינוח.
בשם  תורמת  הייתה  “בירושלים 
ורפול,  אני  כשהכרנו,  שרובר.  גיטה 
ואז  עליה  ששמעתי  לרפול  סיפרתי 
אצלצל  אני  הבעיה?  ’מה  אמר  הוא 
אליה ואשאל אם היא מוכנה לתרום 
צלצל  הוא  אהבה’.  הילדים  ל’כפר 
כשנפגשנו,  פגישה.  נקבעה  ומיד 
ואז  עזה  ידידות  השניים  בין  פרחה 
ראשונה  צהריים  לארוחת  הוזמנו 

בביתה המפואר בירושלים.
ג“הייתה לה מעין סוכנת בית או עוז
גרת שעמדה ליד השולחן ועזרה בה
הוג הראשונה  המנה  הכיבוד.  גגשת 

שה בצלחת ענקית ומפוארת, כמעט 
קטנטן  משהו  ועליה  מגש,  בגודל 
ביחס. רפול הסתכל על זה בפליאה 
ולא הבין בשביל מה צריך צלחת כל 
ואז  קטן.  כך  כל  למשהו  גדולה  כך 
לא  זה  טעיתי,  ’אני  לי:  אמרה  גיטה 
משהו  לבשל  צריכה  הייתי  בשבילו, 
מרק,  לחם,  כמו  יותר  בסיסי  אחר, 
צלי... ומאז היא ידעה איך לטפל בו 

ואיך לפטם אותו.
“היה לה את ’בית גבריאל’ על שפת 

שנפ גבריאל  בנה  על שם  גהכינרת, 

טר, ובכל פעם שהיא הגיעה לשהות 
במקום לכמה ימים הייתה מטלפנת 
לראות  נהנית  והייתה  אותנו,  להזמין 
מרק  טוב,  סטייק  בולס  רפול  את 

והבי מולו  ישבה  היא  לחם.  גוהרבה 
טה בו בעיניים שמחות של אם ושל 

חברה.
במיו ממסעדה,  חוזרים  ג“כשהיינו 

באשדוד,  אידי  של  מהמסעדה  חד 
הוא לא היה מוכן שיורידו את הלחם 
ואת כל מה שנשאר על השולחן. הוא 
ובבית  הלחם  את  לו  שיארזו  ביקש 

היה מכניס אותו למחבוא שלו”.

סבל  הוא  שבנעוריו  חושבת  את 
חרפת רעב? 

שהיה  מספר  היה  רפול  “בהחלט. 
זה  ואת  ויונים  חוגלות  לצוד  יוצא 

והמשפחה  מבשלת  הייתה  האימא 
אכלה. אבל אני חושבת שהוא פשוט 
ונשאר  איכר  היה  הוא  לאכול.  אהב 

איכר בנשמתו.
“הייתי מצטרפת לסיוריו בחקלאות 
מדי פעם. למשל, נסענו לכפר עזה, 
מלא  המקומי  המאגר  את  לראות 
מים ושם גם הכרנו וגם התיידדנו עם 
ראש  אז  שהיה  ורעייתו,  חרמש  שי 

המועצה האזורית”.

הא שאר  אליו  מתייחסים  היו  ־איך 
נשים?

“ללכת עם רפול ברחוב זאת הייתה 
זוכרת את האכילה הרא אני  גחוויה. 

ניסה  שונה שלנו במסעדה, הוא לא 
מפוארת,  במסעדה  אותי  להרשים 

רפול עם גנרל דיאב, גנרל ווייטנאמי שניצח את האמריקנים – כימיה מידית נוצרה בין שני סוסי 
הקרבות הותיקים האלה. מהתמונה אפשר לראות שהם בני עם גאה ולא כנוע. 

רפול עם תלמידים מכפר הילדים אהבה, טרם העלייה לחגיגת בר מצווה, עם אור ראשון, בבית 
הכנסת העתיק שעל מצדה. רפול הפך זאת למסורת.
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אלא לקח אותי ל’בודקה’ קטנה של 
פלאפל, מילא את הפיתה עם כדורי 
פלאפל וטחינה, אני עצמי לא אוהבת 

והס לידו  עמדתי  רק  ואני  גפלאפל, 
האנתרופולוגית- החוויה  על  תכלתי 
גסטרונומית המופלאה: שר בישראל 
על  לו  נוזלת  והטחינה  ברחוב  עומד 
האצבעות  את  מלקק  והוא  הידיים 
אף  וחלילה,  שחס  כדי  הידיים  ואת 

טיפת טחינה לא תלך לאיבוד.
’בו נוהרים כל מיני בעלי  ג“מסביבי 

דקות’ של אוכל רחוב וכל אחד מהם 
הצהיר שרפול הציל אותו - אלמלא 
היום  היה  הוא  רפול’  ’נערי  פרויקט 
בבית סוהר. זה בוודאי הרשים אותי. 
שם התאהבתי באדם הזה. הוא היה 
כל כך בן אדם, ללא גינונים פלצניים, 
ללא התחנחנות, ללא ניסיון להרשים 

גמישהו. עמד בסנדלים תנ”כיים, כנר
גאה עוד מהבר מצווה שלו, לא רכו

סים, ’כי בשביל מה לסגור אם ממילא 
ולהוריד אותם?’  צריך בערב לפתוח 
וככה הוא נשאר. שום דבר מהשררה 

לא דבק בו ולא קלקל אותו”.

כשאת רואה מה קורה היום - “ביבי-
ש”ס  שרי  “אולמרט-טורס”,  טורס”, 
בחליפות איב סן לורן שבאים ויוצאים 
לעשות  חוזרים  ושוב  הכלא  מבתי 
לביתם - מה את חושבת שרפול היה 

אומר על כך?
ערב  ארוחות  לאילו  יודע  היית  “לו 
מפוארות הזמינו אותנו והוא היה בא 
הלא-רכוסים  הסנדלים  אותם  עם 
ועם החולצה הקלאסית הכחולה שלו, 
ולא היה אכפת לו מהפאר ומההדר 
וזה לא נגע בו ולא דיבר אליו. הדבר 

זה שמדינת  לו  היחידי שהיה אכפת 
ישראל תצטייר באור חיובי. במשרד 
החקלאות הוא שם דגש על המחקר 

והפיתוח )מו”פ( החקלאי”.

חבל שלא הכירו אותו כל כך
הכי לא  רבים  חבל.  באמת  ג“זה 

כספים  הזרים  הוא  באמת.  אותו  רו 
חשוב  לו  שהיה  מפני  למו”פ  רבים 
הישראלית.  החקלאות  את  לפתח 
הרבה יחסים דיפלומטיים עם הרבה 
אחרינו  שלהן  מחיזור  נוצרו  מדינות 
בשל החקלאות ומוצרי הלוואי שלה. 
יום אחד אמרתי לו: רפול, בשבועות, 
בוא נעשה חגיגת שבועות ונזמין את 
כל השגרירים כדי שיבינו איך החיים 
הטבע:  תופעות  סביב  בנויים  שלנו 
אסיף, קציר וכו’, סביב עונות השנה. 
זה  ’מה,  לו:  נראה  לא  זה  בהתחלה, 
שלנו?’  בבית  אותה  נעשה  מסיבה? 
זה  לו:  זה. אמרתי  הוא לא הבין את 
אנחנו  מה  יבינו  שהשגרירים  חשוב 

עושים כאן ולמה.
עשינו  ואז  הסכים  הוא  “לבסוף, 
מזרע.  קיבוץ  עם  משותפת  הפקה 

גהוצאנו הגדת שבועות באנגלית וחי
גלקנו להם, בקיבוץ הקימו אמפיתיא
גטרון מחבילות קש ועד היום אני זוכ

רת את הגברת בסיוני )אשת השגריר 
עקבים  עם  בסיוני(  מוחמד  המצרי, 
הקש  ערמות  על  מטפסת  גבוהים, 
המכובדים  השגרירים  וכל  למעלה 

הטרקטו של  מהמופע  ונהנו  גישבו 
שהגישו  ומהילדים  והקומביינים  רים 
את מנחת שבועות עם טנא מלא כל 
הישראלית.  החקלאות  תוצרת  טוב, 

גופת רפול
התגלתה 

לאחר כשעה

רפאל איתן, ָרפּול, נולד 
ב-11 בינואר 1929. היה 

הרמטכ”ל ה-11 של צה”ל, 
חבר כנסת ושר בממשלות 

ישראל.
ביום שני, 22 בנובמבר 2004, 

כולם כבר ידעו שהסערה 
תמשיך להטריד. רפול, שהיה 

האחראי מטעם חברות 
הבנייה על הקמתו של שובר 

הגלים ב”נמל היובל” באשדוד, 
אסר על העובדים לעלות על 
המזח עד שתשקוט הסערה. 

למרות זאת, לא הצליח למנוע 
את עצמו מלבוא למחרת 

בבוקר ולעלות עליו, לנסוע 
עד קצהו הרחוק כדי לראות 
מה עוללו הגלים השוצפים 

והרוח המכה.
בקשר הוא דיווח, כי מכונית 

התהפכה, כלי מכני כבד 
נעלם ומכולה שעמדה 

בסמוך נסחפה למים. לפתע, 
ניתק עמו הקשר. הגלים, 

בגובה שישה ושמונה מטרים, 
המשיכו לדהור לעבר הרציף 
והדאגה בקרב הנהלת הנמל 

גאתה. העלו מסוק לאוויר 
וגם חיל הים התבקש לעזור. 
אחרי זמן מה שנראה כנצח, 

התגלתה מכוניתו כאשר 
שמשותיה מנופצות. גופתו 
של רפול נתגלתה כשעה 

אחר כך.
ברשת האינטרנט התחילו 

לצוץ ספקולציות לגבי 
מותו, האם הייתה זו פעילות 
חבלנית או שמא התאבדות 

או אולי איבד אחיזה על 
הרציף ונכנע לרוח? ועדה 
מוסמכת פסלה את רוב 

ההשערות והכריזה, כי רפול 
החליק, כנראה, על הרציף 
הרטוב ונפל למים, או אולי 

היה זה גל גדול ופתאומי 
שסחף אותו והטיח את גופו 

אל הים הגועש ואל הסלעים 
שעוטפים את הרציף. בן 75 

היה במותו.

ביקור בתערוכה של הפסלת הנודעת חנה אורלוב, במוזיאון מאנה כץ בחיפה, ולמי שאינו יודע 
חנה אורלוב הייתה דודתו, אחות אימו של רפול שממנה כנראה קיבל את כישרון הפיסול שהתבטא 
בייצור שרפרפולי עץ...
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על צניעותו 
ועל יושרו

הכרתי את רפול כשר 
החקלאות זמן קצר לפני 
שיצאתי לשליחות בחוץ 

לארץ. ערכתי עמו ראיון ובין 
שאר השאלות שאלתי אותו:
כשאתה בא בבוקר מתל 

עדשים בדרכך למשרד ועובר 
ליד יישובי השפלה, ורואה 

שכל השדות הופכים להיות 
קוטג’ים ומחסני מכירות, 

זה מפריע לך? הרי כאן אין 
בצורת, בנגב יש בצורת

ענה לי רפול: “כשבא אליי 
יהודי מכפר שמריהו או 

מרשפון ואומר שאין לו מה 
לאכול, אז מה אתה רוצה? 
שאומר לו ’לך תגדל תפוחי 

אדמה’?”.
והוא ממשיך ואומר לי: 

“לחקלאים המבוגרים בשפלה 
אין מה לאכול וגם אין להם 
פנסיה, ולכן עניתי לו ככה. 

הנה, בא אליי מנהל של 
ארגון מגדלים ומספר לי 

בגאווה שהוא מתכוון לשפץ 
את המשרדים, והוא יעשה 

שם ככה וככה והם יהיו יפים 
ומסודרים וזה יעלה בזול, רק 

שלוש מאות אלפי שקלים”.
ואז רפול ממשיך בכעס: 

“אמרתי לו, איך אתה מעז? 
מה, אתה פתאום משפץ, 

על חשבון מי? לך תהיה 
באוהל ואל תיגע בכסף של 

החקלאים!”. כשהוא ראה את 
הפרצוף שלי ההמום שלי 

הוא הסביר: “אמרתי לו, אתם 
העסקנים, מכל ליטר שהפרה 

נותנת אתם לוקחים כוס”.
האיש, רפאל איתן, שהורה 

לאסוף תרמילי רובים 
בצה”ל וזכה להערכה רבה, 

ידע לדרוש זאת גם כשר 
החקלאות. רפול, הצנוע 

והישר, הוא גם האיש שהתחיל 
לקצץ את כנפיהם של 

העסקנים כדי שיישאר יותר 
לחקלאים.

עזי בירמן

כך  כל  ורפול  הם השתגעו מהחוויה 
היה מאושר.

ג“לפני כן, הוא לא היה מוכן ללכת למ
השגריר  שעשה  המפורסמות  סיבות 
בסיוני בישראל. רפול אמר עליו שהוא 
’אתה מרגל’,  מרגל. הוא הטיח בפניו: 
ואחרי טקס השבועות נפרצו הסכרים. 
הביתה  אלינו  הגיעו  בסיוני,  הזוג  הם, 
וכמה  הביתה  אליהם  הלכנו  ואנחנו 

מערכות של ידידות אמת נוצרו מאז.
שהשגריר  ספר  מזמן  לא  “מצאתי 
הולגרסון  ’נילס  לרפול,  נתן  השוודי 
השוודי,  השגריר  והוא,  הבר’  ואווזי 
כותב לו שם בהקדשה ’אם תקרא את 
בצנחנים’”  בחרת  למה  תבין  הספר 
טסים  הבר  שאווזי  מפני  )והתשובה: 
ומכירים  במעופם  מלמעלה  ורואים 
את כל העיירות והכפרים ורואים איך 

חיים האנשים האמתיים, ע”ב(.

בעיתונות התפרסם שרוצים למכור 
עדשים.  בתל  רפול  של  הצריף  את 

מה דעתך?
דבר.  שום  זה  על  יודעת  לא  “אני 
אני יודעת רק שמתווכים טלפנו אליי 
ושאלו אותי כמה אני רוצה, אבל זה 
הראשונה  אשתו  של  זה  שלי,  לא 
והבנות שלו ואין לי שום נגיעה לזה”.

הוא היה נדיב?
לא  הוא  ומכיל,  סובלני  היה  “רפול 
ביקר אף אחד. היו לו חברים עשירים 
והיו שם ארוחות פאר עם כל  מאוד 
הטוב שכסף קונה והוא נשאר בשלו, 
זה לא נגע בלבו. הוא קיבל כל אחד 
כפי שהוא באמת, רק דבר אחד היה 
חשוב לו: האם זה טוב למדינה או רע 

למדינה, וזה מה שהנחה אותו”.

תוכו כברו?
בדי בהרצליה,  כשגרנו  ג“ממש! 

הרבה  פגשתי  עדשים,  בתל  כמו  וק 
לי שהילדים שלהם  אנשים שסיפרו 
תפקיד  להחליף  רוצים  והם  בצבא 
עד  בשבת  נוהגים  היו  ההורים,  והם, 
צעירים  היו  הבית  וליד  עדשים  לתל 
הוא  בקשות.  ממנו  לבקש  שיושבים 
יושבים  והצעירים  רמטכ”ל  אז  היה 
סביב הבית ורפול היה יושב עם כולם 
ושואל ’מה אתם רוצים?’ והיה מסדר 
להם, ולא היה אכפת לו אם זה בן של 
שר או של איש עשיר או בן של פועל 

פשוט, הוא הקשיב לחייל ודאג לו.
“שבועיים לפני מותו, בשעה עשר או 
אחת עשרה בלילה, עומד איזה בחור 
עליו  שדיברו  שלנו,  מהשכונה  צעיר 

תאילנד, בעת ביקור בכפר שממנו מגיעים עובדים לישראל. המשלחת הביאה עמה זרעים שנזרעו 
בשדות. ) עפרה מוסיפה כי ניתן לראות בבירור את הריבודיות שהעבודה בישראל יוצרת. פועלים 
שעבדו בישראל חזרו ממנה אמידים והם הופכים להיות מתווכים ששולחים פועלים אחרים לעבוד 
בישראל. הם עצמם הפכו להיות בעלי בתים מפוארים לעומת אלה שעדיין לא היו בישראל ולא 
למדו את רזי החקלאות המודרנית(.
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בדלת  ומצלצל  במחשבים,  כעילוי 
הבית. ניגשתי לפתוח והוא שואל אותי 
ניגש  ’אפשר לדבר עם רפול?’ רפול 

לה מעז  אתה  ’איך  אותו  שאל  גולא 
גיע בשעה כזאת’, אלא ’מה אני יכול 
שהכניסו  מספר  הבחור  לך?’.  לעזור 
ללכת  רוצה  והוא  לאפסנאות  אותו 
את  ’כתוב  לו  אומר  רפול  לממר”ם. 

הפרטים שלך ומה אתה מבקש’.

רפול ועפרה עם סטף ורטהיימר בפתיחת מוזיאון על שמו של סטף בתפן

מומלץ להזמין כרטיסי כניסה מראש בהנחה משמעותיתמומלץ להזמין כרטיסי כניסה מראש בהנחה משמעותית

היריד נערך מיום רביעי עד יום שישי דבר המקנה למציגים ולמבקרים שלושה ימי עבודה מלאים
ובנוסף ליהנות מסוף שבוע פנוי בברלין המיוחדת

אנו עומדים לרשותכם בכל נושא הקשור בתערוכה ובהזמנת כרטיסים. אנו עומדים לרשותכם בכל נושא הקשור בתערוכה ובהזמנת כרטיסים. 

תערוכת FRUIT LOGISTICA ממוצבת בעולם המקצועי 
כאירוע ראשון במעלה בתחום המסחר הבינלאומי של תוצרת חקלאית טרייה.

השנה יציגו כ- 25  חברות ישראליות בביתן לאומי של מכון הייצוא ובביתנים עצמאיים.
בתערוכת FRUIT LOGISTICA  אשתקד הציגו למעלה מ - 2,500 חברות

וביקרו בה למעלה מ -  56,000 אנשי מקצוע.
במהלך שלושת ימי תערוכת FRUIT LOGISTICA נפגשים בה העוסקים בתוצרת טרייה:

ברלין 6-8 בפברואר 2013

חקלאים, יבואנים , יצואנים , סיטונאים וקמעונאים
אנשי לוגיסטיקה ואריזה, מערכות מחשוב ובקרה 

אנשי אבטחת איכות ,יועצים , מוסדות וארגונים

אילנה טל 077-5621900מישי סלומון 050-5217956

הפתק  את  למחרת  הביא  הבחור   
עם הפרטים. אחרי יומיים, שוב בעשר 
בלילה, צלצול בדלת והבחור מופיע. 
’נו  לו  והצעיר אומר  ניגש אליו  רפול 
יש לך תשובה בשבילי?’, רפול אומר 
לו: ’אני לא בממשלה ולא בצבא, וזה 

לוקח זמן’.
“אחרי שבועיים, שלושה ימים לפני 

הצ אחרי  חמישי  יום  היה  זה  גמותו, 

הריים, בא רפול ומוציא לי מעטפה. 
והבחור  חיובית  תשובה  יש  ’תראי, 
ביום חמישי הבחור  יועבר לממר”מ. 
להוריו  תלכי  שבת,  לחופשת  יבוא 
חיובית  תשובה  שהתקבלה  ותגידי 
כדי שהבחור שיגיע לשבת יקבל את 

הידיעה וישמח אתה’.
פותחים  הם  להורים,  הולכת  “אני 
חריץ בדלת ואני אומרת להם: ’תגידו 

גלילד שהוא קיבל תשובה חיובית ור
פול ביקש שאבוא להודיע לכם, כדי 
שהילד גם ישמח בשבת’. הם אומרים 
לי ’בסדר’ וסוגרים את הדלת בפניי. 

לו את הסיפור  ואומרת  אני חוזרת 
ומוסיפה: ’זה לא מרגיז אותך שאתה 
טורח והם לא אומרים אפילו תודה?’ 
והוא עונה: ’לא. השתגעת? אני עושה 
עושה  אני  התודה?  בשביל  זה  את 
כדי שהחייל יהיה מאושר ויתרום את 

המקסימום שלו לצבא’.
“היום אני יודעת שהבחור, רפול כבר 
ממר”ם,  את  גמר  זה,  את  יודע  לא 
סיים תואר ראשון בהצטיינות ועושה 
בבאר שבע תואר שני, והוא מאושר. 

בדיוק מה שרפול רצה”.
ואוהב  עצום.   – אדם  בן  היה  רפול 

אדמה – כביר.
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סיבי הקינף –
ידידותיים לסביבה

 שמעון וילנאי

גובר הביקוש העולמי לסיבים שמקורם  עם עליית המודעות לאיכות הסביבה 
קת”י  חברת  בסביבה.  פוגע  או  מזהם  שאינו  בהיותם משאב מתחדש  בצומח, 
הישראלית מנצלת את יכולת הגדילה המואצת של הקינף, והופכת אותו לספק 

סיבים מועדף 

 HIBISCUS( הקינף  צמח 
לאדם  כמג מוכר   )CANNABINUSׂ
שנים.  אלפי  סיבים  זה  לייצור  קור 
הקינף הוא גידול עונתי שניתן לגדל   

אק רבים  ובתנאי  קרקעות  גבסוגי 
גלים  טרופיים, כמו גם באזורים ממו

לפגעים  הקינף  עמיד  צמח  זגים. 
לפגעי  מזג  וכן  שונים,  ולמזיקים 

לא  משקעים  משטר  אויר  ובהם 
סדיר.

ג מהלך הייצור החקלאי  ניתן להת
גאמה לתנאי השטח ולהרכב האוכלו

שדה הקינף
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סייה. ניתן לגדל  את הקינף  באורח 
גממוכן לחלוטין, חצי ממוכן או  באו

הסיבים  הפרדת  תהליך  ידני.  רח 
גמהליבה ניתן אף הוא  לביצוע בדר
בדר או  מודרניות,  גכים  ובשיטות 

הקינף  קל  צמח  כים  מסורתיות. 
גבוהים  יבולים  השגת  אולם  לגידול, 

גכרוכה  בזנים משובחים ובשיטות גי
דול מתקדמות. שיטות ודרכי הגידול 

נקבעים  בהת הסיבים  הפרדת  גוכן 

אם לשוקי היעד, נושא  שיש ללמוד 
אותו ולהתאימו לתנאי אזור הגידול.

לפני  בישראל  עוד   הקינף  הוכר 
במגזר  הע המדינה,  בעיקר  גהקמת 

הסוף  רבי,  כצמח  שמקורו  בקנה 
גקיינה,  שניתן היה  לשאוב ממנו  מתי

קות מסויימת. הקינף הוא צמח   שגדל 
מסחררת,  ובתוך  תקופה  במהירות 
לגובה  הוא  מתנשא  חודשים   18 של 

של ארבעה מטרים!

צמחים  לתעשיות הרכב, 
הבנייה והנייר

ג סיבי הקינף שימשו עד לשנים הא
היוטה,  לסיבי  צמח  בדומה  חרונות, 
ושקים.  גסים  אריגים  חבלים,  לייצור 
במוצרים  אלה  ישנה  אולם  כיום 

יצר הסינתטיים.  לסיבים  געדיפות 
והקינף הם משקים  ני  סיבי  היוטה 

קציר בכפר ברוך

דוד דרורי
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גמשפחתיים  קטנים,  שאינם  ערו
עבור  אמינים  ספקים  לשמש  כים 

ביי העוסקות  רב-לאומיות  גחברות 
מצב  מתקדמות.  שום  טכנולוגיות 
מעניינת  עסקית  יוצר  הזדמנות  זה 

השימוש  המת מבטיח.  עתיד  געם 
והולך  בטכנולוגיות מתקדמות  רחב 

אפ פותח  “ירוקים”  מוצרים  גלייצור 
סיבי  קינף  בתע לשימוש  גשרויות 

שיות  שונות:
ˆ תעשיית הרכב

)MDF( תעשיית הבנייה והריהוט ˆ
)כתחליף  לסיבי  תעשיית  הנייר   ˆ

עץ(
ואג חשמל  למוצרי  מארזים  ייצור   ˆ

לקטרוניקה
ספיג )כחומר  הנפט  תעשיית   ˆ

גה  וחומר דיפון(
המתקדמים  בסי ג לשימושים 

בי   הקינף יש להוסיף את השימוש 
בליבת  גבעול הקינף )CORE(, חומר 
הגבעול  ממשקל   60% המהווה   
ללא  הליבה  נותרה  בעבר  היבש. 
שימוש. ליבת הקינף משמשת  כיום 
הנפט  ספיגה  בתעשיות  חומר 
תחליפי  גלם  לייצור  חומר  והדלק, 

הפל בתעשיית  מילוי  חומר  געץ, 
סטיק, חומר ריפוד לגידול בעלי חיים 

הקי לצמח  לצמחים.  גידול  גומצע 
נף  יש ערך מזוני  גבוה כמזון לבעלי 
לבצע  ניתן  בתנאים מתאימים  חיים. 

לתעש האחד  קצירים  בשנה,  גשני 
ייה  והשני לייצור מזון  לבעלי חיים.

 עליית מחירי חומרי הגלם )מתכות, 
עץ ומוצרי לוואי  לתעשיית  הנפט(, 
והולכת  גוברת  מודעות  ובמקביל, 
הם  הסביבה,  ואיכות  שימור  לנושאי 
ביקושים  ליצירת  שניים  מהגורמים 
צמחיים  כחלופה  לסיבים  עולים 

הב מהסיבות  גלסיבים  מלאכותיים, 
אות:

משאב  הינם  הצמחיים  הסיבים   ˆ
מתחדש.

וחקלאי  הייצור  תעשייתי  תהליכי   ˆ
אינם פוגעים באיכות הסביבה.

סיבים  צימחג המכילים  מוצרים   ˆ
יים  ניתנים  למיחזור ושימוש חוזר.

ˆ לסיבים הצמחיים יתרונות  נוספים, 
לעומת  וזולים  משקל  בהיותם  קלי 

הסיבים  הסינתטיים.
ˆ צמח הקינף צורך פחמן דו-חמצני 
יותר מכל צמח אחר, ובכך מפחית את 
בגזי-חממה.  זיהום  האטמוספירה 
ומרחיבות  המפתחות  החברות  בין 
בסיבי  השימושים  התעשייתיים  את 
קינף ניתן למצוא חברות  יפניות ובהן 

קציר, ניר-גלים 

קציר, ניר-גלים 
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וכן   TOYOTA,NEC,MATSUSHITA
 BMW חברות  אירופיות ואמריקאיות

.FORD-ו
מספר  מוצ זו  מוצגים  בכתבה  ג  
שימוש  בסי נעשה  גרים  שבהם 
מתו סלולארי  טלפון  קינף:  גבי 

 ,NEC  היפאנית צרת  החברה 
כשהמעטפת  עשוייה  תרכובת 

גפולימר צמחי וסיבי קינף. דגם עתי
די  למכונית ליחיד מתוצרת טויוטה, 

מתרכובת  המכי עשוי  גהמרכב 
לה  50% סיבי קינף.

מיליון וחצי שקלים למיתקן 
הפרדה ומנפטה

  בישראל הוקמה  חברה שמגדלת 
שדות  גי הקינף  בכמה  צמח  גאת 

70 דונם  בעמק  דול  ברחבי הארץ. 
יזרעאל  בעמק  דונם   15 שאן,  בית 
ורבורג. בראש  22 דונם  בכפר  ועוד 
אליעזר  שניים:  החברה  עומדים 
ומתגורר  גת  בקיבוץ  שנולד  עשת, 
היום בקיבוץ כפר מנחם, ודוד דרורי 

ומו המייסדים  הם  שריד.  גמקיבוץ 
משמש  מנכ”ל  דרורי  הדרך.  בילי 

- קינף תעשיות  )ראשי תיבות  קת”י 
גירוקות(. בקיבוצו  יושב  הדרג המנ

זרעי  טיפוח  גם  מתבצע  הל,  ושם 
מכלואים  שו של  וניסיונות  גהקינף 

המועצה  בחוות  עדן  בבעלות  נים. 
האזורית עמק המעיינות  בעמק בית 

בדיקות  שעי קת”י  גשאן  מבצעת 
שונות,  זריעה  שיטות  קרן  בחינת 
כן  כמו  הגידול.  של  ומועדי  זריעה 
שונים.  ודישון  מים  נבדקים  משטרי 

ידי משרד  החק על  מוכרת  גהחווה 
לאות ופיתוח הכפר.

החברה,  עשת,  מייסד  אליעזר 
יבולי  השנה  יהוו  בפנינו  כי  מציין 

את  היק להגדיל  ויסייעו  גבסיס   
הי הייצור  ושיווק  המוצרים.  גפי 

20 טונות  בול העיקרי   השנה הוא 
מיועדת  מהכמות  מחצית  זרעים. 

מקיימת  יח שאינה  גלייצוא  לארץ 
המ ישראל.  עם  דיפלומטיים  גסים 

שמן  לייצור  השנייה  מיועדת  חצית 
לתעשיית הקוסמטיקה.

ייצאה     עשת מגלה כי לפני שנה 
שמן  לחבג קילוגרם   500  החברה
רה  גרמנית העוסקת  בייצור חומרי 

לתעשיית  הקוסמטיקה,  וה גגלם 

תהיה  שנה  ההזמנה  מהגרמנים 
כפולה.

האחרת  מיוע הזרעים  ג כמות 
בשנת  המזרע  שטחי  להרחבת  דת 

.2013
גאליעזר עשת  מסר  עוד, כי  מהש

דות ייאספו כ-75 טונות גבעולי קינף 
במתקן  הפרדה  המיועדים  לעיבוד 

גשהחברה   מקימה. המוצרים  מיוע
דים  לשמש חומר גלם  ממקור ירוק 
הרכב  לתעשיות  הבנייה,  ומתחדש 

והנייר.
ירוקות  תעשיות  קינף   מנכ”ל 
שיא”,  כי  ל”יבול  סיפר  דוד  דרורי 
משא  בימים  אלה  מתנהל 

עם  גופים  מסחר גומתן  מתקדם 
שמבקשים  לה,  ומחוצה  בארץ  יים 

בחברה  ולה גלהשקיע  מיליונים 
גבוהים.  שותפים  באחוזים  יות 
קת”י  מתכננת  להשקיע  במתקן 

גההפרדה שיהיה  גם מנפטה  כמיל
הכסף  שקלים,  ועיקר  וחצי  יון 
נודע  זר.  ממשקיע  יבוא  כנראה 

באחרונה  הצטרפו  שות כי  גלנו 
נמוכות    בהשקעות  פים  מקומיים 

ובהם חקלאי מכפר ברוך.  
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שרת החקלאות נוקד: 

ערך הייצור החקלאי 
מהאבקת דבורים - שני 

מיליארד וחצי שקלים
כתב "יבול שיא"

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שרת 
גילתה  נוקד,  אורית  הכנסת  חברת 
הנובע  החקלאי  הייצוא  ערך  כי 
על  החקלאיים  הגידולים  מהאבקת 
וחצי  מיליארד  שני  הוא  דבורים  ידי 
את  הממחיש  נתון   - בשנה  שקלים 
לקיום  תרומתו  ואת  הענף  חשיבות 
חקלאית,  ותעשייה  חקלאות  גידולי 
הדורות  למען  עליו  לשמור  יש  ולכן 
את  אמרה  נוקד  השרה  הבאים. 
הדבורים,  ענף  בכינוס  הדברים 
שהתקיים באודיטוריום כהן בבית דגן. 
השרה ציינה את הפרויקט המתוכנן 
דונם  אלפי  לנטיעת  הבאות,  לשנים 
מזון  שישמשו  צופניים,  עצים  של 
של  לזכרו  הוקדש  הכנס  לדבורים. 
הטייס והדבוראי תת-אלוף זוריק לב 
יום  במלחמת  מותו  את  שמצא  ז”ל, 

הכיפורים.
הרצל  הדבש,  מועצת  מנכ”ל 
אבידור, אמר בכינוס כי בארץ ובעולם 
קיים חשש כבד לענף כולו על רקע 
הדבורים  מכמות  כשליש  היעלמות 
תלוי  האנושות  “עתיד  בעולם. 
בהישרדות דבורי הדבש, האחראיות 
הגידולים  מסך   80% להאבקת 
גם  הדבורים  בעולם.  החקלאיים 
מספקות חומרי גלם לתרופות רבות, 
ויש להן תפקיד של ממש בתעשיות 
והקוסמטיקה  הבשמים  הטקסטיל, 

ברחבי העולם.
הדבש  מועצת  אבידור,  פי  על 
לחשיבות  המודעות  לקידום  נערכת 
הגידול.  ענף  על  ולשמירה  הדבש 
תבוא  המועצה  של  ההיערכות 
ונטיעות  כנסים  בקיום  לכלל מימוש 

קרן  בשיתוף  הארץ,  ברחבי  צופניות 
החקלאות  משרדי  לישראל,  קיימת 

והביטחון וגופים אחרים.
על  כי  מנכ”ל מועצת הדבש אמר, 
של  בריאותה  את  להבטיח  כולנו 
קיומה  המשך  על  ולשמור  הדבורה 
כפי  האקולוגית,  שהמערכת  מפני 
מתאפשרת  אותה,  מכירים  שאנו 
בזכות המעופפת הצהובה והקטנה, 

כלשונו.
יקיר  פרס  הוענק  הכינוס  במהלך 
דג,  לנעמן  בישראל  הדבורים  ענף 
על  לכיש,  ממושב  ותיק  דבוראי 
הישגיו בתחום גידול הדבורים בארץ. 
דג היה חברו הטוב של זוריק לב ז”ל, 
של  קיומו  רעיון  את  ויזם  הגה  והוא 
במלחמה  חברו  נפילת  אחרי  הכנס 

בשנת 1973.

הדבש  במועצת  פעיל  היה  דג 
ובארגון מגדלי הדבורים. בשנת 1995 
פרש דג מהעסקנות הציבורית בענף 
לגדל   ,75 בגיל  היום,  גם  וממשיך 
דבורים באהבה גדולה. הוא קם מדי 
וממשיך  הסרבל  את  לובש  בוקר, 

בעבודת הכוורת.
שהעניקה  נוקד,  החקלאות  שרת 
נס  על  העלתה  הפרס,  את  לדג 
לקידום  השנים  רבת  תרומתו  את 
לקיים  המבורכת  יוזמתו  ועל  הענף 
באורח מסורתי כנס כה חשוב לענף 
בארץ.בכינוס  והחקלאות  הדבורים 
השתתפו מדריכים וחוקרים ממינהל 
לחקלאות  מהפקולטה  המחקר, 
וממשרד החקלאות, מומחים אורחים 
מחוץ לארץ, ראשי ארגונים חקלאיים 

ודבוראים מכל רחבי ישראל.

הרצל אבידור, מנכ"ל 
מועצת הדבש
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שנה מוצלחת לדקלאים

יואב ואזנה

למרות המשבר הכלכלי באירופה, רשמו מגדלי התמרים שנה טובה מבחינת 
יו”ר ארגון הדקלאים, אומר שהיעד הוא  דובי קדישאי,  והפדיון לפרי.  המחירים 
לפתח שווקי יצוא חדשים, ולשכנע את הציבור שהתמר הוא החטיף האולטימטיבי 

– גם טעים וגם בריא ומזין

שנה  מסכמים  התמרים  מגדלי 
התמרים  תעשיית  מאוד,  מוצלחת 

בו רבות  ומדינות  משגשגת  גבארץ 
חרות לייבא סחורה כחול-לבן. ארגון 
השיווק  היקף  את  הדקלאים מעריך 
ב300 מיליון ₪, כאשר שני שלישים 

הדק לייצוא.  מיועדת  הזו  גמהכמות 
לאים הם חברת שיווק תמרים ללא 
ומאגדת  המייצגת  רווח,  מטרות 
כמחצית מהמגדלים בארץ. כיום הם 
 120 )בערך  אריזה  בתי   12 מייצגים 
במו”פ,  עוסקת  החברה  חקלאים(. 

גידול ושיווק הפרי בארץ ובחו”ל.
התמרים מגיעים מכל אזורי השבר 

גהסורי האפריקני, מעמק הירדן שב
המגדלים  הערבה.  דרום  ועד  צפון 
התמרים,  זני  כל  בגידול  עוסקים 
כאשר מעל כולם נמצא מוצר הדגל, 
התמרים”.  “מלך   – המג’הול  תמר 

הד ארגון  יו”ר  קדישאי,  דב  גלדברי 
קלאים, התוצר השנתי של המג’הול 
21.5 אלף טון והחבג  בארץ עומד על

הזאת.  מהכמות   60% משווקת  רה 
בימים אלו ממש אנו נמצאים בסוף 
עונת התמרים, שהחלה בסוף חודש 
ובערבה הדרומית,  בכיכר סדום  יולי 
בעמקים  אוקטובר  בחודש  ונמשכה 
בישראל  קיימים  כיום  הצפוניים. 
מתוכם  מניבים,  תמר  עצי   550,928
צעירים.  והשאר  פרי  עצי  אלף   350
5 שנים עד  לעץ התמר לוקח לרוב 
למתן תנובה ראשונית, ותנובת השיא 

תופיע לרוב לאחר 10 שנים.
החולפת  השנה  הדקלאים  מבחינת 
הייתה מצויינת, הן מבחינת כמות הפרי 

גוהן מבחינת האיכות. הסיבות המדוי
קות לכך עדיין מעט בערפל. “מעבר 
למחקר וליישום המסקנות שמתרחש 

לחקור  מנסים  עדיין  אנחנו  שנה,  כל 
את הנושא, אך עדיין לא יודעים לשים 
את האצבע על הגורם העיקרי לכך” 
הדרומית  בערבה  קדישאי.  אומר   -
עם  נתונים  מסד  לייצר  כעת  מנסים 
נתונים סטטיסטיים, על  כמה שיותר 
המדויקים  הגורמים  את  לבודד  מנת 
לכל תהליך שקורה. “צריך להבין שכל 
מטע שונה בסוג המים, טמפרטורה, 
ולכן  וכדומה,  גידול  שיטות  מיקום, 
היה  נחרצות.  מסקנות  להסיק  קשה 

לנו מזל השנה”.

מו”פ ויצוא
גתחום המו”פ אצל הדקלאים ביש

בעולם.  בתחומו  למוביל  נחשב  ראל 

דובי קדישאי
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הוא מה  - ופיתוח  – מחקר  גהמו”פ 
דברים שעליהם ניתן הדגש, על מנת 
מהאמצעים  התנובה  את  למקסם 
“לפני  קדישאי:  לרשותם.  העומדים 
נכון.  בפרי  לטפל  ידעו  לא  שנה   20

התו את  שיפר  הזמן  כל  גהמחקר 

איך  מדף,  חיי  מאריכים  איך  בנות: 
מגיעים ליבול טוב, איך מגיעים לפרי 
איכותי. העבודה בתמרים היא לאורך 
בתקופת  מסתכמת  ולא  השנה,  כל 
הגדיד בלבד.” כיום למשל, ניתן דגש 

מש הדילול  האם  המחקר  גלשאלת 

פיע על גודל הפרי ואיכותו.
הייצוא נחשב לתחום העיקרי ודורש 
אותו,  למנף  רבים על מנת  משאבים 
בעיקר  מובילים  והדקלאים  ישראל 

לקטגו שנחשב  המג’הול  זן  גבגידול 
ריה בפני עצמה. ישראל היא המדינה 
)כ30%(  ביותר  הגבוה  המשקל  עם 

בעי היא  התחרות  העולמי.  גבסחר 
קר עם חקלאי דרום קליפורניה, אך 
וגם  מספיק  גדול  האמריקאי  השוק 
למשל,  “בשוויץ  ייצוא.  מתבצע  לשם 
היה לנו מאבק קשה עם האמריקאים. 
ע”י  שנשלט  שוק  שזהו  להבין  צריך 
שתי רשתות קמעונאות גדולות, ועם 

גשתיהן אנחנו עובדים. השוק השוויצ
רי חשוב מאוד עבורנו, שכן הוא שוק 
את  לדחוק  הצלחנו  ולשמחתנו  יציב, 
החברות האמריקאיות משם. תחרות 
הטוניסאים,  מכיוון  מגיעה  נוספת 
שאט אט מתקרבים לשיטות הגידול 
ולטכניקות שלנו, אך המחיר אותו הם 
מציעים נמוך ב-50 אחוז משלנו, דבר 
למזלנו  קשה.  תחרות  עבורנו  שיוצר 
נחותים  עדיין  הם  האיכות  מבחינת 

מו הללו  לשווקים  הכניסה  גמאיתנו”. 
כמוצר  שהתמר  העובדה  מן  שפעת 
או  לפרי  מאשר  לחטיף  יותר  קרוב 

גירק. “הלקוח אוכל את התמר מהקו
פסא, ולא שוטף אותו כמו פרי או ירק, 

דב )דובי( קדישאי נולד 
בת”א. בארבע השנים 

האחרונות משמש כיו”ר 
האיגוד. בעבר היה מורה 

למתמטיקה ומחשבים, ניהל 
בית ספר אזורי בדרום והיה 
מפקח במשרד החינוך על 
תחום הטכנולוגיה. מתגורר 

כיום בקיבוץ יטבתה בערבה, 
שם שימש פעמיים כמרכז 

משק. קדישאי מנהל זה 
כתשע שנים את המפעלים 

האזוריים ערדום, אגודה 
שיתופית חקלאית בערבה 

הדרומית. חברים בה עשרה 
קיבוצים באזור, שמרכזים 

בה את כל הפעילות 
החקלאית. לערדום יש 

גם אגודת מים, והטיפול 
בקולחין של העיר אילת 

נמצא באחריותה. 

מנהל ערדום

פסטה עם תמרים 
ברוטב תפוזים

מטע עם שקים לבנים

זן ברהי בקיבוץ עין הנציב
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גוזה מצריך מאיתנו עמידה בסטנדר
טים בינ”ל של סטריליזציה כמו מפעל 

מזון ולא כמו בית אריזה.” 
“הערך התזונתי של התמר, ממליץ 

בריאו בבחינת פצצה  הוא  גקדישאי, 
גתית. הוא מכיל חלבונים, סיבים תזונ

וכמות  ויטמינים  חמצון,  נוגדי  תיים, 
כאשר  לגוף,  החיונית  גבוהה  אשלגן 

מטע בערבה

מנגד הוא מכיל כמות שומן וקלוריות 
ואף  חטיפים  לעומת  מאוד  נמוכה 

לנשנש חטי גפירות אחרים. במקום 
לקחת  עדיף  ושומן  סוכר  רווי  פים 
תמר כחטיף, זה טעים ובריא, ממש 

והרופ הדיאטנים  הטבע.  מן  גבונבון 
גאים עדיין לא חשופים מספיק לנתו

נים הללו אך אנחנו משקיעים מאמץ 

בהסברה”.

 צרות של עשירים
גהאתגר של הדקלאים הוא בהתמו

שמחייב  בתנובה,  הגידול  עם  דדות 
גפיתוח שווקים חדשים. “בענף התמ

רים ניתן לתת תחזית כמעט מדויקת 
שנים, סטיית  ועוד חמש  לעוד שנה 
 .”3-5% בין  כלל  בדרך  נעה  התקן 

הדק חווים  בכמויות  לגידול  גבנוסף 
הכל המשבר  את  בשרם  על  גלאים 

כלי באירופה. “ספרד הייתה עבורנו 
צרכנית גדולה במיוחד, והמשבר שם 

גהורגש היטב אצלנו”. המשבר בספ
הים  אגן  מדינות  ושאר  איטליה  רד, 
התיכון הפנה את הדקלאים להשקיע 
מאמץ בפתיחת שווקים בצפון ודרום 
“אם  והודו.  אסיה  ובמזרח  אמריקה, 
3 שנים 60% מהייצוא היה ביוג  לפני

50%. יש לנו  רו, כיום הוא עומד על 
יהיה  זה  אבל  במזרח,  תקוות  הרבה 
קשה. מבחינתנו יש לנו קללת שפע 
כי קשה לנו לעמוד בדרישה לסחורה 
באיכות בינונית. הייתה לנו רק איכות 

טובה – צרות של עשירים.” 
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מבנימינה לבייג’ין

שמעון וילנאי

עמרם אולמרט, ממניחי היסודות לקשר החקלאי בין ישראל לסין, מסכם שנים 
רבות של עשייה. לדבריו, הפוטנציאל בסין רחוק מלהיות מנוצל, חייבים להשקיע 

בהגברת הייצוא לשם. פוליטיקה? זה לא בשבילו

הא בכור  אולמרט,  ג עמרם 
זכויות,  חים  במשפחה  רבת 
במוסדות  מכולם.  נחשב  ’החקלאי’ 

לימו חבש  ספסל  גהחינוך  שבהם 
החקל אל  ישיר  קשר  גדים  נקשר 

בתל-צור  הקיבוץ  פרות  חלב  אות. 
הראשון   של תנועת בית”ר, אחר-כך 
פרדס  הספר  החקלאי  בבית  למד 
למדעי  הפקולטה  את  וסיים  חנה 
קרקע  בתחום  כמוסמך  החקלאות 
מורשת  עבורי  היא  “חקלאות  ומים. 

חיים” קובע אולמרט.
חיי עצמי  את  שאני  זוכר  ג“מאז 

הספר  בבית  בתוך  חקלאות.  תי 
לפרות  וא ירק  גהעממי  קצרתי 

אוכל  והיגשתי  אותן  חלבתי  חר-כך 
מסביר  בעצם  זה  לתרנגולות. 
החקלאי  לתיכון  מדוע  המשכתי 
לחקלאות.  ולפקולטה  בפרדס-חנה 

גוכשסיימתי לא  פניתי למחקר באק
דמיה,  ובחרתי  בהדרכה בשטח.”

במשרד  שירת  אולמרט  עמרם 
תחי מעטות.  לא  גהחקלאות  שנים 
ההדרכה  ברחו לשכת  כמנהל  גלה 

זו  רחוקות  ערים  שתי  בות-ירושלים 
ההדר גמזו  שהיו  באחריות  לשכת 

מנהל  אח”כ  כסגן  המחוזית.  כה 
של  לאומית  הבין  הזרוע  “סינדקו”, 
המשרד לסיוע לארצות מתפתחות. 

שנתיים  בגוואט גאולמרט  שהה 
המדינה  כאחר בשליחות  גמאלה 
גאי  על  בתחום החקלאי  במרכז אמ

אלפיים  נקרא  לצאת  ריקה. בשנת 
יועץ  למדע  היה  ציר  לסין,  שם 

וחקלאות עד שנת 2004.

־כיצד תגדיר את מעמדה של חק
לאות ישראל  בעת לימודיך  ובעולם 

של שנות האלפיים?

של  “כשהייתי  בן  אולמרט:  עמרם 
החק בנימינה,  במושבה  גחקלאי 

עדיין  הוכרה  לא  הישראלית  לאות 
היותי  בתקופת  העולם.  ברחבי 
לשכת  ההדרכה,  ואחר- מנהל 
זרוע  סיוע  עוד  ב”אגרידב”,  גם  כך 
לתפוס  החלה  ישראל  לאומית,  בין 
ומשם  בעולם,  מאוד  מעמד  חשוב 
של  המתקדמת  הטכנולוגית  לרמה 
היום  קצרה.  היתה  הדרך  ישראל 
ואין  ישראל היא מעצמה בחקלאות, 
על כך עוררין. תשאל  שרים  וראשי 
עד  וכולם  ישבחו  מהבוקר  מדינות 

הערב את החקלאות  שלנו”.

־ועל רקע זה קל היה לשווק  חקל
אות למעצמה  הסינית?

הת את  לך  אתאר  ג   “בהחלט. 
ישראל  למעמד  את  שהביא  הליך 
רם  מאוד  ברחבי סין. ב-1989, עוד 

עמרם אולמרט

מציג את ספרו בשפה הסינית
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לפני שכוננו יחסים דיפלומטיים  בין 
לראשו הוזמנתי  המדינות,  גשתי 

בייצוא  פעולה  לשתף  נה  לסין 
“ג’אפה”  המותג  מישראל.  הדרים 
שלט אז  בכיפה. שלוש שנים אחר-
גכך ביקר  יצחק רבין ז”ל כראש ממ

עמיתו  עם  ובפגישתו  שלה  בבייג’ין, 
חווה  שישראל  תקים  הבטיח  הסיני 
חקלאית. ואכן, בתוך זמן קצר אחרי 
חווה  חקלאית שהיו  הביקור הקמנו 
בה חממות, ירקות, פרחים ומטעים. 
במטעים לא קצרנו הצלחה. בירקות 
ופרחים רשמנו הצלחה  כבירה. מכל 
הפלא  את  לראות  סין  באו  רחבי 

מתקד שיטות  הראינו  גהישראלי. 
זרעים  ובקרה,  טפטוף  לגידול,  מות 

גמשופרים ואני מדבר אתך  על תקו
פה שלפני 20 שנה. כבר אז ישראל 
בחקלאות.  מתקדמת  היתה  מדינה 
היום? פי כמה יותר. בחווה  ישבו דרך 
ישראלים  ולימדו  קבע שני מומחים 

גאת הסינים חקלאות  מודרנית. הח
ווה פעלה עשר שנים   ואז, כשימשתי 
כציר יועץ, הגעתי למסקנה  שמכאן 
החווה  את  ניהול  נשאיר  ואילך   

גבידיים מקומיות. ממשלת סין החכי
פרטיים,  החווה  לחקלאים  את  רה 

עם  הח קשר  מאז  אין  גולישראל 
חוות  2001 הקמנו  בסין  בשנת  ווה. 
בקר לחלב. בחווה היו 1000 חולבות, 
הטכנולוגיה  שלנו  תנובת  ובזכות 

לכ זהה  די  היתה  בחווה  גהפרות 
מות של חולבות ישראל. עם השנים 
עברה חוות הבקר שדרוג, והיום  יש 
2000 פרות חלב. החווה  מודרג  בה 

נית ומתקדמת, הרבה בזכות חברת 
צ.ח.מ. אפיקים”.

תקופת זוהר
יש עוד  חוות “ישראליות” במעצמה 

הגדולה ?
  “בשינג-ג’אן הוקמה חווה לירקות, 
תירס,  כותנה,  פרחים  וגידולי שדה: 
היא  ההצלחה  לתעשייה.  עגבניות 

עצומה.”
ציר  יועץ  בסין. מעין נספח  הייתי 

גחקלאי ומדעי בכיר. האם זכית  לשי
עם  המפלגה  פעולה  הולם  תוף 

הקומוניסטית  השלטת?
יודע כמה פעמים  רואיינ “אתה  ג  

7, הערוץ החקלאי בסין?  תי בערוץ 
שבע לך  ואגלה  גהרבה  פעמים, 

מיליון  בני  צופים  300  הזה  רוץ 

אולמרט והמשפחה

עם אריאל שרון

עם שר הנפט של נסיכות עומאן
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כש סין.  מאוכלוסיית  כרבע  גאדם, 
עמרם(  של  אחיו  )אולמרט,  אהוד 
ונפגש  לסין  ממשלה  כראש  בא 
שאל  המקומי,  הממשלה  עם  ראש 
אומו-ג’ן  שלום  המארח  מה  אותו 

גשבתרגום  לעברית  זו בחינת הער
צה לאיש. כך הגדירו אותי.

גילה  המקומי  הממשלה  ראש 
לאהוד  שאני מאד מוכר בסין. אומר 
לך בכנות ועם יד על הלב: זו היתה 
עבורי תקופת זוהר. עובדה שהסינים 

שאכ השירות  ממני  בסיום  גביקשו 
את  בסינית)מציג  בפנינו  ספר  תוב 

גהספר  בשפה הסינית( כתבתי באנ
הוא  וכך  לסינית,  תורגם  גלית  והוא 

ראה אור”.

שטות גמורה
היית השגריר הכי טוב של יש ־אז 

ראל בסין?
לאו שמורה  הזאת  הזכות  ג “לא. 
ישר שגרירת  שהיתה  גרה  נמיר, 

אל  ראשונה בסין  משנת 1996 ועד 
הסינים  מגדירים  שנת  אלפיים. 

 עמרם אולמרט נולד בתל-אביב, והמשיך את 
דרכו  בקיבוץ הבית”רי הראשון תל-צור  עד 

לפקולטה למדעי החקלאות ברחובות. הוא אינו 
שש  לגלות בן כמה הוא, אולם די אם  נציין שהוא 

חלק אוהל  טירונות  עם עולה חדש מעיראק  ושמו 
“פואד” בן אליעזר. פרק בחייו היה עת  עבד כרפתן   
אצל איכר בהולנד. אביו מרדכי  ז”ל  היה חבר  כנסת 
מטעם “חרות”. נשוי לרגינה-מלכה, לשעבר מפקדת 
בית הכלא לנשים “נווה תרצה” שפרשה בדרגת  סגן-

גונדר.
 היא עסקה בהוראה 12 שנ,ה ואחר-כך 

למדה קרימינולוגיה בבר-אילן. האולמרטים 
מתגוררים  ברחובות. לבני הזוג  שלושה בנים )יאיר, 

גיורא וגולן( ובת )נגה( שנולדה בגוואטמאלה, עת 
שהה שם שנתיים, ועשרה  נכדים ונכדות. עוד משהו: 

בסין  אימץ הזוג אולמרט צעירה סינית  נשואה לבן 
המקום, והיא אם  לבת ולבן, תוספת מכובדת לנכדים 

הישראלים.
 עמרם הוא כאמור הבכור  מבין ארבעה בנים: 

אחריו  תת-אלוף במילואים  ירמי אולמרט, שהיה 
מזכיר צבאי של שר הביטחון  משה ארנס, אהוד 

אולמרט - לשעבר  ראש הממשלה,  והאח 
הצעיר  יוסי   אולמרט  שמתגורר בשנים האחרונות 

בארצות הברית.
 עמרם אולמרט  כתב עד היום שלושה 

ספרים: הראשון “סין שלי” בעברית, השני 
בסינית והשלישי  סיפור אישי ותחנות  בחייו: 

“משוני  עד בייג’ינג.” בין השאר הוא מתאר בספרו 
זה  פגישות אישיות  עם  נשיא ארצות הברית 

רונלד רייגן, פגישה שהתקיימה באי גרנדה, 
עם  נשיא  לשעבר  של  וונצואלה, נשיא האיטי, נשיא 

זאיר, נשיא ליבריה, ניקרגוואה, שליט עומאן ועם 
אדוארד שוורנדזה  מגיאורגיה. “נשיא זאיר, מובוטו 

הציע לי חצי מלכות כדי שאשמש יועץ שלו”. עמרם 
אולמרט  לא נענה  להצעות הקורצות.

   -עמרם אולמרט, שם המשפחה פתח בפניך 
שערים? כשאחיך  היה ראש ממשלה נהנית  מיחס 

שונה?
   “כשאחי אהוד היה ראש ממשלה, הייתי  בשלהי 

הקריירה שלי. זה לא רק שלא פתח בפני שערים, זה 
גם הפריע לי. מי שהיה אז  בשלטון  לא היו  בדיוק 
החבר’ה של אהוד אולמרט, שהיה מן הנגחנים של 

חירות והליכוד. לא הייתי אף פעם  איש פוליטי. היתה 
השלכה מסויימת. לא יותר מזה”.
 - ומדוע לא הלכת לפוליטיקה?

  “בכנות רבה, אני לא אהוד. בימים שהייתי יכול 
ללכת לכיוון הפוליטי מעמד הפוליטיקאים לא היה 

מעודד. לא התאים לי. זו אינה הזירה שלי. עשיתי 
קריירה ארוכה  וטובה. כתבתי ספרים, ואני נהנה 

מהחיים”.

“אני לא אהוד”

עם 
חקלאים 
בהודו
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ביו הטוב  היום  כשגריר  עד  גאותה 
גתר  והיעיל ביותר שהיה למדינה כל

רכשה אהדה  היא  בעולם,בסין.  שהי 
פשוט  ובשלטון  המקומי  שם  רבה, 

העריצו אותה”.
ולראשונה  בסין  יש שגריר ישראלי 
שהוא  איש צבא בכיר,  אלוף בצה”ל 

רב-זכויות ומעשים.
אתי  ארוכות  דיבר  “מתן  וילנאי    
באוזני  טען  הוא  בסין.  על  הפעילות 

מני בסין.  לעשות  יותר  גשאפשר 
תוח  הפעילות שלנו אומר כך: הקמנו 

גחוות הדגמה שנועדה להציג טכנולו
גגיה ישראלית מתקדמת. ערכנו קור

למקום.  שעברו  ממקום  ניידים  סים 
את  היתה  ללמד  בקורסים  המגמה 
לעשות  מתקדמת,  חקלאות  הסינים 
זו  לדעתי  מומחים  לגידול.  אותם 
היתה שטות גמורה. אי אפשר  בכמה 

ימים ללמד אוכלוסיה. ישראל חייבת 
הייצוא  החקלאי  להשקיע  בהגברת 

הראשו שהחווה  היא  עובדה  גלסין. 
נה  בסין  היתה פתח לפעילות רחבת 
היקף של חברות ישראליות כנטפים, 
פלסטרו גבת וכן  תשומות לחממות. 
כזו  עוד טעם  לחווה  שאין  טוען  אני 
או אחרת, וההצעה שלי  לסינים היא 

פרוייקט  אינטגרטיבי,  שכו גלהקים 
הדרכה  ומחקר,  מרכיב  לל  בתוכו 
וכל  זה מיועד  לכיוון החקלאי בשטח. 

גישראל  צריכה לפעול בסין  עם חב
גרות הזנק וחממות מקצועיות, שיסיי

עו  למדריכים מקומיים.
גאין מדובר בהשקעה כספית דרמ

טית  מבחינת ישראל. 
פריצה  שתהיה  כך  לפעול  צריך 
הישראלית  קדימה  לטכנולוגיה 
ולתשומות  החקלאיות  המתקדמת 

גשלנו. הערכה גסה: הגדלת פוטנצי
אל יצוא מישראל של  מאות מיליוני 

דולרים”.

מי יריץ את זה?
שב מפני  הבעייה  הגדולה.  ג “זו 

בין  הורסת  תחרות  שטח  מתנהלת 
ישראליות. השמצות הדדיות  חברות 
על דרך הפעולה. יש  ליצור תיאגוד 
)קונסורציום( של חברות ישראליות, 
אין  שייגשו לכל מיני מכרזים שכיום 

גלנו  סיכוי להיכנס לשם, ולפעול  בצ
גוותא עם  הממשל  בסין ועם המפ
ביוזמ השלטת.  הקומוניסטית  גלגה 

מסגרת  בעיר  ג’ו-יאנג  תי  הוקמה 
של פרוייקט  משותף עם ישראל של 
המחקר  בתחום  מקצועית  חממה 

באופן  הע צמחים  ניצול  גהחקלאי: 
שיר ביותר של סין: צמחי מרפא.”

האח ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, חולב פרה בחווה בסיןבחגיגות היובל לפקולטה לחקלאות
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המרדף אחרי הנחושת

במהלך פעילות נרחבת למיגור תופעת גניבת כבלי נחושת ותקשורת של צוות 
מתנדבים באיזור מטה אשר, נלכדה חוליית גנבי נחושת וכבלי תקשורת שלה 

מיוחסים על פי החשד מרבית מגניבות התשתיות באיזור הצפון

המתנד צוות  זיהה  הסיור  גבמהלך 
חשדם,הצוות  את  רכב  שעורר  בים 
התקדם לעברו, אך עם התקרבותם 

גהרכב כבר החל בנסיעתו לאיזור נה
רכב  אחרי  הצוות החל במרדף  ריה, 
החשודים ובזמן כי הם  נמלטים על 
נפשם הם מאבדים שליטה על הרכב 
והוא סוטה אל חומת בטון של אחד 

ההתנג ומעוצמת  המושב,  גמבתי 
שות החשודים עפים מהרכב, הצוות 
חיכה לחשודים ולאחר מאבק וניסיון 
והועברו  החשודים  ניתפסו  להמלט 

לחקירת אח״מ מג״ב חוף.
גיש לציין כי החשודים הם חלק מחו

גניבת  בתחום  ורצינית  מוכרת  לייה 
כלי תקשורת ונחושת, מדובר בכמות 
רבה של כ-160 מטרים כבלי נחושת, 
גניבות אלה מהוות נזק בסך מיליוני 

ופוג ישראל  גשקלים לקופת מדינת 
עות במוסדות ציבור אסטרטגיים של 

המדינה.
גמשטרת ישראל ומשמר הגבול עו

שים כל שביכולתם על מנת להביא 
לתפיסתם של אותם עבריינים. 

אירוע תפיסת חוליית גנבי 
בקר בכפר עידנה

התקבלה פנייה כי 25 עגלים יונקים 
נגנבו באזור הדרום, ימ״ר מג״ב דרום 
אופרטיביות  פעולות  בביצוע  החל 
לאיתור העגלים. בסופו של יום נמצא 

גמקום המסתור באיזור יהודה ושומ
רון, בכפר עידנה. הובהר כי העגלים 

גהיו מיועדים לשחיטה ובהמשך לשי
ווק בכל רחבי הגדה. ימ״ר מג״ב דרום 

גויחידה מיוחדת של צה״ל פעלו ביעי
לות ובמהירות ונכנסו לכפר במהלך 
שעות הצהריים תוך כדי סיכון עצמי 
על מנת לחלץ את העגלים ולהשיבם 
לבעליהם, בהגיעם למקום המסתור 
אבנים  ליידות  המקום  תושבי  החלו 

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

זאת הצ כל  גלעבר הכוחות. למרות 
ליח הכוח לחלץ את כל העגלים.

יצויין כי ערך הגניבה מעל מאה אלף 
בפגיעה  מדובר  כי  וייאמר  שקלים. 
במטה לחמו של המגדל דבר שנמנע 
מקצועית  אינטנסיבית,  פעילות  ע״י 

ונחושה של ימ״ר מג״ב דרום.  
החשודים ייעצרו בהמשך.
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תגובת פלפל לתעלות 
הזנה רב שנתיות, עונת 

גידול שנייה 2011/12
אביתר איתיאל - שה”מ, משרד החקלאות

דורית חשמונאי, אבי אושרוביץ, שבתאי כהן, רבקה אופנבך, יורם צביאלי, ישראל צברי, רמי גולן - 
מו”פ ערבה תיכונה וצפונית

תקציר
בגידול  לפני כעשור החלו חקלאים 
בערבה,  פלפל  בגידול  טוף  בתעלות 
השגת  היה  ההצלחה  מבחן  כאשר 

גיבולים שאינם נופלים מהביקורת, יצי
בים לאורך שנים, וללא עיבודי קרקע. 
קרקע  מעיבודי  להימנע  החשיבות 

הוצ לאחר  חשיבות  משנה  גקיבלה 
את התכשיר מתיל ברומיד משימוש. 
טיפולים,  שישה  הוכנו  ב-1/6/2010 
הזנה  תעלות  טיפולי  ארבעה  מהם 
עם מצע קומפוסט בעומק אחיד של 
10 ס”מ ובמידות רוחב של 0, 20, 40 
ו-60 ס”מ, אשר יצרו נפחי מצע של 
ליטר/מ”ר,   37.5 ו-   25  ,12.5  ,6.25
בהתאמה. בנוסף שני טיפול ביקורת: 
)1( הוספת קומפוסט במנה של 6.25 
פני  על  ומתוחח  מפוזר  למ”ר,  ליטר 
2( ערוגה מתוג )הערוגה מידי שנה ו- 
חחת ללא מתן קומפוסט כלל. בסיום 
בארבעת  הראשונה,  בעונה  הגידול 
נגזמו  בלבד,  ההזנה  תעלות  טיפולי 
והנוף פונה  הצמחים בגובה הקרקע, 
שהושארה  השורשים,  מערכת  ללא 
כל  הביקורת  טיפולי  בשני  בקרקע. 
הצמח פונה, כולל מערכת השורשים, 

מתוצ כמקובל.  קרקע  עיבוד  גובוצע 
של  השניה  בשנה  הפירות  יבול  אות 
בין  הבדלים  נמצאו  לא  שוב  הניסוי 

גהטיפולים. לסיכום, זו השנה הראשו
נה ללא עיבוד הקרקע, ובשלב זה ניתן 

גלהסיק שאין חיסרון כאשר לא מעב
דים לפני הגידול, וזאת כאשר מגדלים 
בתעלות הזנה במצע קומפוסט. כמו 

כן אין יתרון למתן קומפוסט מדי שנה, 
קומפוסט  קיבלה  שלא  בחלקה  גם 

מזה שנתיים. 

מבוא
בערבה  הציפוי  מקרקעות  חלק 
הנובע  אחידות,  בחוסר  מתאפיינות 
הקרקע,  בתכונות  משינויים  בעיקר 

בתאחיזת  בעיקר  המתבטא  דבר 
המים. לפני כעשור שנים החלו לגדל 
מבחן  כאשר  טוף,  בתעלות  פלפל 
שאינם  יבולים  השגת  היה  הקבלה 
לאורך  יציבים  מהביקורת,  נופלים 

החשי קרקע.  עיבודי  וללא  גשנים 
בות להימנע מעיבודי קרקע קיבלה 
בשנים האחרונות משנה תוקף, ככל 

  שיטות

מ " ס10מהם ארבע טיפולי תעלות הזנה עם מצע קומפוסט בעומק אחיד של ,  הוכנו שישה טיפולים1/6/2010-ב

. בהתאמה, ר" ליטר למ37.5 -ו, 25, 12.5, 6.25: מ אשר יצרו נפחי מצע של" ס60- ו40, 20, 0 ,:ובמידות רוחב של

) 2 (- ר מפוזר ומתוחח על פני הערוגה מידי שנה ו" ליטר קומפוסט למ6.25במנה של ) 1( :בנוסף שני טיפול ביקורת

, יפולי תעלות ההזנה בלבדבארבעת ט, בסיום הגידול בעונה הראשונה. ערוגה מתוחחת ללא מתן קומפוסט כלל

בשני טיפולי הביקורת כל  . שהושארה בקרקע,צמחים בגובה הקרקע והנוף פונה ללא מערכת השורשיםנגזמו ה

. בע חזרותר בלוקים באקראי בא:מבנה הניסוי.  ובוצע עיבוד קרקע כמקובל, כולל מערכת השורשים,הצמח פונה

  . JUMPכנת והתוצאות נותחו בת

 ימים 106 הקטיפים החלו. בבית רשת בתחנת יאיר) זרעים גדרה(לו צמחי פלפל מהזן סובק נשת 15/8/2011-ב

 בסיום. כ נערכו שמונה קטיפים"סה ,6/4/2012 - ב, ימים לאחר מכן225 והסתיימו 1/12/2011- ב ,מהשתילה

קל למשקל כל חלק נש. ירוקים מיתרת הנוףהפירות ה נעקרו שלושה צמחים ברצף מכל חלקה והופרדו הגידול

 ,24%- ו12, 7: לפיוליתרת הנוף , לפרי הירוק שנותר על השיח, לפרי הקטוף רטוב וחושבו היבולים היבשים

 .נחתכו הצמחים בגובה הקרקע כך שמערכת השורשים נשארה במצע, בטיפולי תעלות ההזנה בלבד. בהתאמה

נעקרו הצמחים בסיום העונה ,  ובטיפול שהקומפוסט תוחח פנימהבטיפול הביקורת ללא מתן קומפוסט כלל

   . אחרי פיזור הקומפוסטוהחלקות קיבלו תיחוח

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

תעלות הזנה במצע קומפוסט בציפוי חול
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שעוברות השנים ממועד הוצאתו של 
התכשיר מתיל ברומיד משימוש.

 אימוץ השיטה הביא עימו לאחידות 
שינויים  ולמספר  בשטח  יותר  טובה 

הצמ חיתוך  כמו:  העיבודים  גבאופן 
השורשים  בית  והשארת  בסיום  חים 
בתוך המצע, קירוב שורות השתילה 
אחת לשניה. בעקיפין הביאה השיטה 
בפירוק  אדם  בכוח  מסויים  לחיסכון 
ובהכנת השטח. השימוש בקומפוסט 

והתכו במידה  אפשרי  גידול  גכמצע 
ומהווה  מתאימות,  הפיסיקליות  נות 

למצ בהשוואה  יותר  זולה  גחלופה 
פרלייט  פחם,  אפר  טוף,  כגון:  עים 
נוצר  השימוש  הרחבת  עם  וקוקוס. 
לגבי  ההגדרות  את  לשפר  הצורך 

וכ הממדים  מבחינת  הזנה,  גתעלת 
מויות המצע. 

גידול  לבחון   )1( העבודה:  מטרת 
גידול  שנות  שלוש  פני  על  פלפל 
בבית  בחול  מצופה  קרקע  בתנאי 
רשת בערבה, מגוון של תעלות הזנה 
משתנה  ורוחב  קבוע  עובי  בעלות 
בתחום: 0-40 ס”מ )תמונה 1(, ו-)2( 
קומפוסט  תוספת  תרומת  בחינת 

מדי שנה בקרקע חולית. 

שיטות
ב-1/6/2010 הוכנו שישה טיפולים, 

יבול 
כולל

יבול
 יצוא

מספר 
פירות 

יצוא

כלל 
חומר 

יבש

נוף 
חומר
יבש

פרי
 חומר
הפריהנוףיבש

ק”ג\טיפול
יחס*יחס*ק”ג\מ”רק”ג\מ”רק”ג\מ”רפרי\מ”רק”ג\מ”רמ”ר

7.46.6371.40.90.50.610.39תעלה-6.25 ליטר\מ”ר

8.06.8371.50.90.60.600.40תעלה-12.5 ליטר\מ”ר

8.27.4401.60.90.60.600.40תעלה-18.75 ליטר\מ”ר

8.17.0391.40.80.60.590.42תעלה-25 ליטר\מ”ר

8.46.7361.61.00.60.610.39מעובד 6.25 כל שנה

6.96.2331.40.80.50.610.39מעובד ללא קומפוסט

ל.מל.מל.מל.מל.מל.מל.מל.ממבחן מובהקות

* יחס המשקל לסה”כ משקל הצמח למעט מערכת השורשים

טבלה 1. תוצאות היבול. ערכים להם אותיות שונות נבדלים ברמת הסתברות של 95%.

  תוצאות

  . )1איור, 1טבלה  ( מטיפולי הניסוימאף לא אחד ולא הושפע ויבול החומר היבש יבול הפירות

  

  .95% ערכים להם אותיות שונות נבדלים ברמת הסתברות של. תוצאות היבול. 1טבלה 

  
  

  
  

 כלל   נוף פרי
 ומרח

 יבש

 פרמס
   פירות

     
 יבול יבול  חומר   חומר

 יצוא  יצוא יבש יבש הנוף הפרי כולל
 *יחס טיפול ר"מ\ג"ק ר"מ\ג"ק ר"מ\פרי ר"מ\ג"ק ר"מ\ג"ק ר"מ\ג"ק *יחס

 ר"מ\ליטר 6.25-תעלה 0.39 0.61 0.5 0.9 1.4 37 6.6 7.4
 ר"מ\ליטר 12.5-תעלה 0.40 0.60 0.6 0.9 1.5 37 6.8 8.0
 ר"מ\ליטר 18.75-תעלה 0.40 0.60 0.6 0.9 1.6 40 7.4 8.2
 ר"מ\ליטר 25-תעלה 0.42 0.59 0.6 0.8 1.4 39 7.0 8.1
 שנה כל 6.25 מעובד 0.39 0.61 0.6 1.0 1.6 36 6.7 8.4
 קומפוסט ללא מעובד 0.39 0.61 0.5 0.8 1.4 33 6.2 6.9

 מ.למבחן מובהקות מ.ל מ.ל מ.ל מ.ל מ.ל מ.ל מ.ל

  כ משקל הצמח למעט מערכת השורשים"יחס המשקל לסה *

  

  

  

  

  

  

  

  

  א

   

  

  

  

 

  

  

ב

  יבול החומר היבש. ב, יבול הפירות. א.1 איור

איור 1.א. יבול הפירות, ב. יבול החומר היבש
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מהם ארבע טיפולי תעלות הזנה עם 
מצע קומפוסט בעומק אחיד של 10 
 40  ,20  ,0 של:,  רוחב  ובמידות  ס”מ 
ו-60 ס”מ אשר יצרו נפחי מצע של: 
6.25, 12.5, 25, ו- 37.5 ליטר למ”ר, 
בהתאמה. בנוסף שני טיפול ביקורת: 
)1( במנה של 6.25 ליטר קומפוסט 

גלמ”ר מפוזר ומתוחח על פני הערו
גה מידי שנה ו- )2( ערוגה מתוחחת 
בסיום  כלל.  קומפוסט  מתן  ללא 
בארבעת  הראשונה,  בעונה  הגידול 
נגזמו  בלבד,  ההזנה  תעלות  טיפולי 
הצמחים בגובה הקרקע והנוף פונה 
שהושארה  השורשים,  מערכת  ללא 
כל  הביקורת  טיפולי  בשני  בקרקע. 

השור מערכת  כולל  פונה,  גהצמח 
כמקובל.  קרקע  עיבוד  ובוצע  שים, 

גמבנה הניסוי: בלוקים באקראי באר
נותחו בתוכנת  בע חזרות. התוצאות 

.JUMP
ב-15/8/2011 נשתלו צמחי פלפל 
בבית  גדרה(  )זרעים  סובק  מהזן 
החלו  הקטיפים  יאיר.  בתחנת  רשת 
106 ימים מהשתילה, ב 1/12/2011- 
ב-  מכן,  לאחר  ימים   225 והסתיימו 
6/4/2012, סה”כ נערכו שמונה קטיג

שלושה  נעקרו  הגידול  בסיום  פים. 
והופרדו  חלקה  מכל  ברצף  צמחים 
כל  הנוף.  מיתרת  הירוקים  הפירות 
וחושבו  רטוב  למשקל  נשקל  חלק 
היבולים היבשים לפרי הקטוף, לפרי 
וליתרת  השיח,  על  שנותר  הירוק 
בהתאמה.  ו-24%,   12  ,7 לפי:  הנוף 
בטיפולי תעלות ההזנה בלבד, נחתכו 

גהצמחים בגובה הקרקע כך שמער
כת השורשים נשארה במצע. בטיפול 
כלל  קומפוסט  מתן  ללא  הביקורת 

פני תוחח  שהקומפוסט  גובטיפול 
העונה  בסיום  הצמחים  נעקרו  מה, 
פיזור  אחרי  תיחוח  קיבלו  והחלקות 

הקומפוסט )ראה תמונה 1(. 

תוצאות
יבול הפירות ויבול החומר היבש לא 

גהושפעו מאף לא אחד מטיפולי הני
סוי )טבלה 1, איור1(. 

דיון ומסקנות
תוצאות שנה שנייה לניסוי תואמות 
בשנה  שהתקבלו  התוצאות  את 

שבתנאים  ומלמדות  הראשונה, 
ליישום  צידוק  אין  בניסוי  ששררו 
הפסקה  לאחר  גם  קומפוסט 
מתן  ללא  גידול  של  שנתיים  של 
קומפוסט. מאליו, אין חשיבות לאופן 

היישום וליישומו בתעלה. 

הבעת תודה
שעסקו  ערבה  מו”פ  לצוות 
ולמועצת  שה”מ  לקרן  במלאכה, 

הצמחים שתומכים במימון הניסוי.

Three years evaluation of pe -
per grown in nutrition canal 
)second year( 
Ityel Eviatar - Extension Service 
)Shaham(, Ministry of Agricu -
ture and Rural Development 
Chashmonai D., Oshoroviz A. 
Offenbach R., Cohen S., Zvieli 
Y., Tsabari I. - Central and 
Northern Arava R&D
Writer address: 
Eviatar@arava.co.il

בוא לפגוש אותנו  ביום הפתוח
בביתן שורשים לציון 30 שנות פעילות

נשמח לראותך צוות שורשים 
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

מחיר המים עולה
בתחילת 2013 ייכנסו לתוקף 

התייקרויות במחיר המים לחקלאות, 
לתעשייה ולצריכה ביתית

יורם תמרי, “מבט יועצים”

ב-6  אישרה  המים  רשות  מועצת 
גבדצמבר שורת התייקרויות של מחי

מטרות  למרבית  המיועדים  מים  רי 
במלו אושרו  ההתייקרויות  גהצריכה. 

בראשית  לתוקף  וייכנסו  כמעט  אן 
התקיפה  הערתו  חרף   ,2013 שנת 
של מבקר המדינה לפני כחודש נגד 
התייקרויות צפויות, שלחלקן לפחות 

אין הצדקה עניינית.
הנה עיקרי החלטות הייקור:

בשיעור  ייקור   - לחקלאות  מים 
.5.5%

בשיעור  ייקור   - לתעשייה  מים 
.17.5%

מים לצריכה ביתית - ייקור בשיעור 
2.8% בתאגידי המים והביוב.

“טייס  כוללים  אינם  הייקור  שיעורי 
לשישה  אחת  המתעדכן  אוטומטי”, 
חודשים ושיעור השינוי שיחול יצורף 

לייקור הטכני.
הקשורות  מרכזיות  סוגיות  בשתי 
טרם  מתוכננים  חקלאיים  ליישובים 

הכוו סופיות.  החלטות  גהתקבלו 
השניוניים  הקולחין  את  לייקר  נה 
מחברת  באספקה  חקלאי  לשימוש 
 ,2017 שנת  עד  ב-100%  “מקורות” 
בשיעור  ייקור  באמצעות  שייעשה 
20% בכל אחת מהשנים הבאות, וכן 
ייקור המים לצריכה ביתית ביישובים 

מתוכננים.
שקלים   1.852 היום:  מוכרת  כמות 
ל-2.7  יתפחו  מים  מעוקב  למטר 
46%. הכמות  ייקור בשיעור  שקלים, 
שקלים   6.104 למוכרת:  שמעבר 
למטר מעוקב יגדלו ל-7.08 שקלים 

למטר מעוקב, ייקור בשיעור 16%.
כל  על  ישראל  חקלאי  התאחדות 
אישור  עם  לבג”צ  תעתור  מרכיביה 
המים.  רשות  במועצת  התעריפים 
הוא  הייקור  כי  קובעת,  ההתאחדות 
המגזר  של  בוטה  אפליה  בבחינת 

האח המגזרים  מול  גההתיישבותי 

וייקור הזוי חסר כל פרופורציה  רים 
בספק  המעמיד  הקולחין  בתעריפי 
את הכדאיות הכלכלית של השימוש 

במים אלה.

ˆ ˆ ˆ
יואב לבסקי מונה 
למנהל אזור אסיה 

פאסיפיק של חברת 
SCR

העוג  SCR  חברת
יצור  בפיתוח  סקת 
מערכות  של  ושיווק 
ממוחשבות לרפתות 
הודיעה  צאן,  ודירי 
יואב  של  מינויו  על 
לתפקיד  לבסקי 
אסיה  אזור  מנהל 
לבסקי  והפאסיפיק. 
 12 כ  של  ניסיון  עם   SCR ל-  מגיע 

בינ בחברות  ניהול  בעמדות  גשנים 
לאומיות בתעשיית הבקר. בתפקידו 
האחרון שימש לבסקי כמנהל פיתוח 
מזון  המייצרת   Sano בחברת  עסקי 
מחזור  ובעלת  חיים  לבעלי  בריאות 
יורו. לפני כן  400 מיליון  מכירות של 
כיהן במשך 10 שנים בתפקידי שיווק, 
פיתוח עסקי ופיתוח מוצרים בחברת 
ציוד  המשווקת  השבדית   DeLaval

גממוחשב לרפתות ונמנית על לקוח
.SCR ותיה החשובים של חברת

מיליוני  בעשרות  המוכרת   SCR
 90% כ-  מייצאת  שנה  מידי  דולרים 
את  ומגבירה  לחו”ל,  מתוצרתה 

באס האחרונות  בשנים  גפעילותה 
מת הפעילות  עיקר  פאסיפיק.  גיה 

ניו-זילנד  יפן,  קוריאה  בסין,  מקדת 
ואוסטרליה. מוצרי החברה מותקנים 
כיום במאות רפתות באזורים אלו. בין 
פאסיג אסיה  באזור   SCR  לקוחות

פיק נמנים מכון המחקר המרכזי של 
לרפת   SCR בציוד  שבחר  זילנד  ניו 
שהיא  “פונטרה”  וחברת  שלו,  הדגל 
בעולם  מהגדולים  חלב  קואופרטיב 
בציוד החברה   2012 שבחרה בשנת 

לפרויקטים גדולים בסין.

יריב אבישר, מנכ”ל SCR בירך את 
ומסר:  לחברה  שהצטרף  לבסקי 
“אזור אסיה פאסיפיק הוא שוק עם 
ובצריכת  בייצור  מרשימה  צמיחה 
גדול  צמיחה  פוטנציאל  ובעל  חלב 
מאוד עבור החברה. בכוונתנו להגביר 
את מאמצי השיווק והמכירות באזור 

הצ מאסטרטגיית  כחלק  זה  גחשוב 
כאשר  החברה  של  הגלובלית  מיחה 
נוכחות  של  בנייה  הוא  היום  הדגש 
לשוק  תחרותיים  ופתרונות  חזקה 

הזה.” 
SCR - SCR היא מובילה עוג  אודות

למית בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות 
בתחום ניטור הפרה והעדר ומערכות 
החברה  צאן.  ודירי  לרפתות  חליבה 
של  בעולם  הגדולה  היצרנית  הינה 
מדי חלב אלקטרוניים ותגים חכמים 
למעקב אחרי פוריות ובריאות הפרה. 
מיליון   12 מ-  למעלה  להיום  נכון 
פרות בעולם עושות שימוש  במוצרי 
SCR משווקים ברחג  החברה. מוצרי
ובין  בי העולם בערוצי הפצה שונים 
הפתרונות  ספקי  נמנים  לקוחותיה 
 : החליבה  בתחום  בעולם  המובילים 
Lely ההולנג ו-  De Laval השבדית 

דית.
ממוקג  ,1976 ב-  שהוקמה   SCR
בנתניה  פולג  התעשייה  באזור  מת 
ומעסיקה מעל 250 עובדים. לחברת 
SCR חברות בנות בארה”ב ובאיטליה 

גוכן נוכחות קבועה בשוק הסיני ובמז
רח הרחוק. בשנת 2009 נכנסה קרן 
הלפרין,  אריאל  ד”ר  בראשות  טנא, 
כ-  כיום  ומחזיקה  בחברה  כשותפה 

37% ממניות החברה. 

ˆ ˆ ˆ
תיקון מתבקש

תאגידי המים יחויבו לבדוק 
מחדש את תעריפי המים שנגבו 

מהחקלאים בשנים האחרונות, לתקן 
בהתאם את התעריפים ולזכות את 

מי שנגבו ממנו תעריפי יתר

בשנים האחרונות, בעת שעלו מחירי 
המים לחקלאות עלייה חדה, בעיקר 
התלוננו  מים,  תאגידי  הקמת  אחרי 

יואב לבסקי



חקלאים רבים כי התעריף שנגבה מהם גבוה מאוד ואין 
הם עומדים בעלויות המים הגבוהות.

התאחדות האיכרים החליטה לבחון לעומק את טענות 
החקלאים, והממצאים שעלו מן הבדיקה הוכיחו שאכן 
הריאליים.  למחירים  מעבר  הרבה  משלמים  חקלאים 
פרטיים  חקלאים  כי  מציינת,  האיכרים  התאחדות 
שילמו לתאגידי המים מחירים מופקעים, הרבה מעבר 
לתעריפים הקבועים בחוק ובתקנות. בהערכה ראשונית 
יתר של  כי מדובר בגביית  קובעת התאחדות האיכרים 
שש-שבע  של  תקופה  לאורך  שקלים  מיליון  כשבעה 

שנים, במונחים ארציים.
המים  לרשות  הזה  בעניין  פנתה  האיכרים  התאחדות 
כל  שלה:  את  עשתה  והפנייה  התאגידים,  על  ולממונה 
התעריפים  את  לבדוק  יחויבו  במדינה  המים  תאגידי 
מי  תאגיד  היא  לתיקון  הראשונה  הסנונית  לחקלאים. 
ניר בר-לב, הורה לערוך חשבון  רעננה. מנכ”ל התאגיד, 
ולהחזיר  חדש לחקלאים בתחום השיפוט של התאגיד, 

כסף לחקלאים שנגבו מהם תעריפי יתר.
נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמתי, מברך את תאגיד 
מי רעננה, שהיה הראשון להודות בטעות ולהחזיר כספי 
גביית יתר מחקלאים. “אני מתחייב”, אומר אמתי, “לפעול 
ידי  על  מהחקלאים  שנגבו  הכספים  כל  את  להחזיר 
ומזמין את החקלאים ששילמו תעריפים  תאגידי המים, 
שנפעל  מנת  על  להתאחדות,  כך  על  לדווח  מופקעים 

מול תאגידי המים להשיב את הכספים”.

ˆ ˆ ˆ

עדכון מכסות המים

משרד  יבצע  ה-60’,  שנות  אמצע  מאז  לראשונה 
לחקלאות  המים  פרוגרמת  של  יסודי  עדכון  החקלאות 
אמות  פרטיים.  וחקלאים  מושבים  קיבוצים,   - בישראל 
סקר  על  מבוססות  לחקלאות  מים  להקצאת  המידה 
של  ה-60’  בשנות  המדינה  שעשתה  וגידולים  שטחים 
המאה ה-20. הפעילות החקלאית התבססה על תמונה 
מיושנת זו עד היום וזה יצר עיוותים קשים במחירי המים 
ובמכסות המים שהוקצו לחקלאים פרטיים, שמאז שנות 

ה-60’ שינו את אופי הגידולים והכמויות שלהם.
התאחדות האיכרים פעלה בשנה האחרונה מול משרד 
כדי  הפרוגרמה,  את  ויעדכן  שיפתח  בכוונה  החקלאות, 
במצבם של החקלאים הפרטיים.  מיידי  לשיפור  להביא 
אזורים,  את הארץ לעשרה  הפרוגרמה החדשה תחלק 
בסיס  על  מים  כמות  יקבלו  אזור  באותו  החקלאים  וכל 

תקן אזורי, ללא כל קשר לצורת ההתיישבות שלהם.
יביא להגדלת מכסות מים  עדכון הפרוגרמה החדשה 
מטרים  מיליארד  חצי  בשיעור  פרטיים  חקלאים  של 
מעוקבים. משרד החקלאות שוקד בימים אלה על הכנת 
כללים שיפורסמו לציבור. מנכ”ל משרד החקלאות, יוסי 
ישי, הצהיר באחרונה, שעד אמצע 2013 יסיים המשרד 

את ההכנות ויהיה ערוך לביצוע התיקונים בהתאם.
אמתי הביע סיפוק מכך ששרת החקלאות אורית נוקד 
לתיקון  פועלת  והיא  ההתאחדות,  עמדת  את  קיבלה 
פתיחת  תוך  המים,  מכסות  בחלוקת  שהיו  העיוותים 

הפרוגרמה לכלל חקלאי ישראל.
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ˆ ˆ ˆ

תחליב חדשני מסייע 
לגדל עלי תבלין ללא 

חרקים
לא צריך יותר לבחור בין חרקים 

בסלט לבין שימוש ברעלים. 
תחליב חדשני על בסיס שמן צמחי 
מאפשר לחקלאים לגדל עלי תבלין 
נקיים מחרקים, ללא שאריות חומרי 

הדברה כימיים.
מחרקים  נקיים  עלים  ירקות  גידול 
שאינם  לחילוניים  )וגם  הדתי  למגזר 
ומעדיפים  בסלט  חרקים  אוהבים 
חלבונים אחרים( מחייב פעמים רבות 
חומרי  של  נכבדה  בכמות  שימוש 
הדברה כימיים, שמסכן את בריאותם 
של הצרכנים, החקלאים ושל פועלי 
עם  במגע  שבאים  והאריזה,  הקטיף 

הירקות בתהליך.
בסיס  על  החדשני  התחליב 
לשימוש  שנכנס  צמחיים,  שמנים 
מונע  תבלין,  עלי  מגדלי  בקרב 
הצמחים  על  חרקים  הימצאות 
בני  מסכנת  שאינה  טבעית  בדרך 
חסה,  לגידולי  מתאים  הוא  אדם. 
שמיר, בזיליקום, עלי בייבי, כוסברה, 
וירקות  מנגולד  נענע,  פטרוזיליה, 
עלים נוספים, ומאפשר צמצום של 
ההדברה  חומרי  מכמות   80% עד 

הנדרשים.
התחליב הצמחי, ששמו “תמר טק”, 
על  שלף  אגרו  חברת  ידי  על  פותח 
מאכל  שמני  של  תערובת  בסיס 
נפוצים,  שמנים  לצד  אקזוטיים 
העלים  ואת  הירקות  את  שמצפה 
אקריות  טבעי  באופן  ומדבירה 

אדומות ומזיקים נוספים.
השירותים להגנת הצומח אישרו את 
המוצר לאחר סדרה של ניסויי שדה 
במשך חמש שנים, שנערכו בפיתוח 
משותף עם חוקרים ממינהל המחקר 
החקלאי - מכון וולקני, שהוכיחו את 
לעתים  התחליב,  של  האפקטיביות 

אף יותר מריסוס כימי.
השמנים  שהרכב  התכשיר, 
אינו  בסודיות,  נשמר  שלו  המדויק 

מסוכן בשום דרך לאדם, לצמחים 
בסביבה,  פוגע  ואינו  חיים  ולבעלי 
סמוך  גם  בו  להשתמש  ניתן  ולכן 
למועד הקטיף ולצרוך את התוצרת 
העלים  ירקות  מגדלי  חשש.  ללא 
רבים  עגבניות  למגדלי  מצטרפים 
שכבר אימצו את השיטה החדשה, 
עגבניות  לחנויות  ומספקים 
שגודלו  וטעימות  בריאותיות 
חומרי  של  מופחתת  כמות  עם 

הדברה.

ˆ ˆ ˆ

לאן נעלמו 
התאילנדים?

אצל  שהועסקו  זרים  עובדים   800
אשכול  וחבל  עזה  עוטף  חקלאי 
העבודה  מקומות  את  ונטשו 
טרם  ענן”  “עמוד  מבצע  במהלך 
חקלאי  החקלאיים.  למשקים  שבו 
אחריהם,  בחיפושים  פתחו  האזור 
וגם משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
החל במסע חיפושים אחרי העובדים 
בעוטף  החקלאיים  ביישובים  הזרים. 
הצבאי  המבצע  עד  הועסקו  עזה 
3,500 עובדים זרים, כולם מתאילנד.

וחי  צומח  על  הפיקוח  יחידת 
החלה  )פיצו”ח(  החקלאות  במשרד 
לסייר במרחבי הקיבוצים והמושבים 
על  לעלות  בניסיון  המדינה,  ברחבי 
הזרים.  העובדים  של  עקבותיהם 
פקחי  גם  הצטרפו  השטח  לסיורי 
בודקים  הפקחים  ההגירה.  רשות 
באתרי  שנמצאים  תאילנדים  האם 
עבודה שונים אכן מחזיקים היתרים 

לעבודה ביישובים אלה.
את  תואמים  אינם  ההיתרים  אם 
המקום שבו הם נמצאים, יוצע להם 
שבהם  החקלאיים  למשקים  לשוב 
לדעת  מעניין  לעבוד.  מורשים  הם 
שחרף השקט שהשתרר בדרום עם 
סיום המבצע, איש מהתאילנדים לא 
בחקלאות.  למעסיקו  בעצמו  שב 
ייתכן מאוד, שהזרים לא היו מודעים 
מי  היה  לא  וגם  הלחימה  להפסקת 

שיסביר להם על כך.

ˆ ˆ ˆ
רשתות השיווק לא 

לבד
 עכשיו גם חברות התובלות  הימיות 
מחירים  העלאת  על  הכריזו  לחול 
לינואר  מה1  החל  למכולה   1500$
עלייה של  זו משקפת  עלייה   .2013
הישג היצוא  של  הסחר  ליעדי   45%
ישר של  העיקריים  החקלאי  גראלי 

)דרך  ורוסיה  אירופה   צפון  קרי  אל 
זו  מחירים  העלאת  השחור(.  הים 
ההדרים  במגדלי  שתפגע  רק  לא 

ואף מא הייצוא החקלאי  בכל  גאלא 
ישראל  של  הייצוא  את  לחסל  יימת 
אדמה  תפוח  כגון  מוצרים  במספר 
חקלאית  תוצרת  השינוע  וגזר.בענף 
עיקריים:  שחקנים   3 ישנם  לחול 
חברת MAERSK, MSC, וצים.)צים 
עדיין לא העלתה מחירים( "העלאת 
 10 של  עליות  תוסיף  הזו  המחיר 
מיליון דולר לעונה לייצוא תוצרת פרי 
ההדרים. את העלויות האלה יצטרכו 
התוצרת  מחיר  כי  המגדלים  לספוג 

גבחול הינו קשיח מאוד ולא ניתן לגל
בגלל  הצרכנים  על  העליות  את  גל 
טל  אמור  כך  זה",  בשוק  התחרות 
עמית, מנהל ענף ההדרים במועצת 
הצמחים. הרווח של המגדל כתוצאה 
 10% זו יישחק בעד בין  מהתייקרות 
מייצא.  שהוא  במוצר  תלוי   - ל50% 

התו יתבצע  הזה  והמהלך  ג"במידה 
מהשווקים  תידחק  הישראלית  צרת 

חק תוצרת  של  כניסה  גותתאפשר 
לאית של מתחרים ממדינות שבהם 

מישר הרבה  נמוכות  הייצור  געלויות 
אל  כגון טורקיה ומצרים", הוסיף טל 
מועצת  יוזמת  כך,  עמית."בעקבות 
ע"י   המהלך  כנגד  מחאה  הצמחים 
ארגון מגדלי ההדרים של כל מדינות 

)c.a.l.m( . אגן הים התיכון

ˆ ˆ ˆ
גאווה לחקלאות 

ישראל!
בחודש  במדריד  הארגון  בישיבת 
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גשעבר מונה טל עמית לנשיא האר
גון.

השנים  בתשע 
מכהן  האחרונות 
ענף  כמנהל  טל 
במועצת  ההדרים 
לאחר  הצמחים, 

בתפ רבות  גשנים 
במוע בכיר  גקיד 

צת ההדרים קודם 
לכן. 

C.L.A.M  הינו ארגון  מדינות יצור 
חב בו  התיכון,  הים  באגן  גההדרים 

 , יוון   , צרפת   , איטליה  ספרד,  רות 
מצרים,  ישראל,  טורקיה,קפריסין, 
ודרום  ארה”ב  וכן  ומרוקו  טוניסיה 
שלא  חברות  במעמד  אפריקה, 
בין  קשר  לכונן  מטרתו    . המניין  מן 

בתע  , בייצור  המקצועיים  גהגופים 
שייה והשיווק באזור תוך קידום ענף 

ההדרים והגברת הצריכה.
פעילויות הארגון מתמקדות ב:

בין  בארגונים  ההדרים  ענף  ייצוג   ˆ
הים  באגן  בענף  ובבעיות  לאומיים, 

התיכון.

ההדרים,  שיווק  בבעיות  טיפול   ˆ
קידום מכירות והרחבת הצריכה.

היג שלבי  בכל  מחקרים  קידום   ˆ
צור, הטיפול בפרי ובריאותו והחלפת 

מידע וידע.
אר של  הנבחר  הנשיא  עמית  גטל 

גון CALM:  “מינויי הוא כבוד לענף 
גהישראלי,  אפעל למען המטרות הח

שובות לישראל כמו:  מאבק בעליית 
מחירי התשומות המסכנות את ענף 
ההדרים בארץ ובעולם כולו , מניעת 
לאגן     greening–ה מחלת  כניסת 

גהים התיכון וייעול הדברת זבוב הפי
רות הים תיכוני , באמצעים ידידותיים 
לסביבה. אמשיך לשמור ולקדם את 
ההדרים  של  הכלכליים  האינטרסים 

ולהגברת צריכת פרי הדר ומוצריו”.
הצמחים  מועצת  מנכ”ל  אלון  צבי 
מעמדה  את  ציין  המינוי,  על  בירך 
ההדרים  בענף  ישראל  של  המכובד 
והדגיש שמינויו של טל עמית קורה 
בתקופה של התרחבות הענף בארץ,  

גתוך שיפור הזנים והרווחיות עם כניס
תם לניבה של זני איכות של הדרים 
שפותחו בארץ ע”י מועצת הצמחים 

ומנהל המחקר החקלאי.

ˆ ˆ ˆ
20 מיליון שקלים

בביקורת של רשות המסים נגבו 
מיליוני שקלים מחייבים. מושבניק 

מהשרון הגדיל את הוצאותיו ב-450 
אלף שקלים באמצעות חשבוניות 
מס פיקטיביות. אצל 18 מגדלי 

עופות וביצים ומגדלי בקר לחלב 
נמצאו ליקויים: דיווח כוזב למע”מ 

ודרישת תשומות שלא כדין
בסדרת מבצעים מחוזיים, שביצעה 
לאכיפת  אלה  בימים  המסים  רשות 

מיליו מסים  מחייבי  נגבו  גהחוק, 
נמצאו  הביקורות  באחת  שקלים.  ני 
מס  העלמת  על  שהעידו  חשבוניות 
בסך 200 אלף שקלים על ידי עורך 
משתתפים  הרשות  בביקורות  דין. 
עובדי משרדי מס ערך מוסף בפתח 
וברמלה,  בנתניה  בחדרה,  תקווה, 

נוס ממשרדים  בכוחות  גמתוגברים 
הגבייה  לאכיפת  היחידה  אנשי  פים, 

וחוקרי מס.
הגיעו  האכיפה,  פעילות  במסגרת 
בעלי  ל-790  המסים  רשות  אנשי 
כלי  שמונה  נתפסו  חייבים,  עסקים 
מגיע  חובות שסכומם  והוסדרו  רכב 
באחת  שקלים.  מיליון  מ-20  ליותר 

מוס לאתר  ניסיון  נעשה  גהביקורות 
בבי תקווה.  מפתח  חוב  בעל  גכניק 
התב רכב,  מכונאי  שכנו,  אצל  גרור 

למע”מ.  כסף  חייב  השכן  גם  כי  רר 
מגדל ירקות מאחד המושבים בשרון 
נתפס, משום שהגדיל את הוצאותיו 

פיקטיב מס  חשבוניות  גבאמצעות 
יות, ובבדיקה התגלה, כי סכום המס 
אלף  כ-450  הוא  כדין  שלא  שנוכה 

שקלים.
עוסק  אצל  נמצאו  מס  חשבוניות 
הנותן שירותי הוצאה לפועל למשרד 
עורכי דין, שדיווח על אפס עסקאות. 
לדבריו, שכח למסור את החשבוניות 
עליהן  ולדווח  שלו  החשבון  לרואה 

גלמע”מ, הגם שלא שכח להגיש “דו
עולה,  כה  עד  מנתונים  אפס”.  חות 
בכ-200  מסתכם  שהועלם  המס  כי 

אלף שקלים.

 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

טל עמית

שטרות כסף. המס שהועלם: כ-200 אלף שקלים   צילום:  פלאש 90
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

נערכו  לפעילות האכיפה,  במקביל 
גביקורות בתחום השיפוט של המש

רדים המשתתפים, בקרב 62 מגדלי 
לחלב,  בקר  ומגדלי  וביצים  עופות 

גשמורשים לשווק את תוצרתם לחב
מהמגדלים   18 אצל  “תנובה”.  רת 
נערכו ביקורות מעמיקות יותר, לאור 
אצלם.  שהתגלו  ראשוניים  ממצאים 
בין הליקויים שנמצאו היו דיווח כוזב 

גלמע”מ תוך הקטנת הכנסות או הג
תשומות  דרישת  וכן  הוצאות,  דלת 
יפעלו  כי  נמסר,  כדין. ממע”מ  שלא 
ליקויים,  נמצאו  שאצלו  מי  כל  נגד 

ובהתאם למ נוספת  גלאחר ביקורת 
מצאים.

ˆ ˆ ˆ
כחצי מיליארד שקלים
התאחדות חקלאי ישראל מתכוונת 
לתבוע את המדינה בתחילת 2013 

בגין נזקים שנגרמו למגדלים 
כתוצאה מחוסר בעובדים זרים

מהמדינה  לפיצויים  ענק  תביעת 
עתידה להיות מוגשת לבית המשפט 
בבית  שנערך  בכנס   .2013 בתחילת 
השתתפו  ובו  המושבים  תנועת 
ישי,  יוסי  החקלאות  משרד  מנכ”ל 
למעסיקים  השירות  מינהל  ראש 
אהרון  וההגירה  האוכלוסין  ברשות 
ברזאני, מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר 
התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור, 

נציגי ארגוני מגדלים וחקלאים רבים 
ישראל  שמדינת  נקבע  הארץ,  מכל 
את  לפצות  המשפט  בבית  תיתבע 
ההסכמים  כיבוד  אי  בגין  החקלאים 
שנחתמו עמם בנוגע להבאת עובדים 

זרים.
לטענת החקלאים, רשויות המדינה 
שמטרתם  בהסכמים  עמדו  לא 
זרים  הייתה להסדיר הבאת עובדים 
נזק  להם  נגרם  ולכן  לחקלאות 
שקלים.  מיליון  ב-500  כיום  שנאמד 
החקלאים מתכוונים לתבוע מהמדינה 
ממנה  ולדרוש  ההסכמים,  קיום  את 
כ-4,000  של  כניסתם  את  לאפשר 
עובדים מחוץ לארץ, שיעבדו בענפי 

החקלאות השונים.
לסקירה  הנוכחים  האזינו  בכנס 
הזרים  העובדים  גיוס  פרויקט  של 
התקדמותו.  על  ולמדו  לחקלאות 
השירות  מינהל  ראש  ברזאני,  אהרון 
האוכלוסין  ברשות  למעסיקים 
האוכלוסין  שברשות  אמר  וההגירה, 
יש השתדלות רבה, אך דברים רבים 

אינם תלויים בהם והוא מצר על כך.
מגדלי  ארגון  מזכיר  יפרח,  מאיר 
נכשלה:  המדינה  כי  אמר  ירקות, 
עובדים  אין  התוצאה  “במבחן 
וההתייחסות אל החקלאים היא כאל 
גוף  להיות  המדינה  על  ניסיון.  שפני 
מפקח, לא מבצע ובפועל, היא אינה 

מתפקדת בשני הכובעים”.
יו”ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר 

בודקים  כעת  כי  לנוכחים,  מסר  צור 
באמצעות  השיטה  לשינוי  אפשרות 
הנוכחית  השיטה  “שכן  בג”צ, 
ובשורה  עצמה  את  מוכיחה  אינה 
התחתונה אין עובדים”. צור הוסיף כי 
ונציגי  הירקות  ארגון מגדלי  יחד עם 
מתכוננת  ההתאחדות  החקלאים, 
אי  על  המדינה  נגד  ענק  לתביעת 
כיבוד ההסכמים ובדרישה לפיצוי על 

נזק כספי רב שנגרם לחקלאים.
נחוצים  עובדים  כמה  צור,  מאיר 

לחקלאים בדחיפות?
“במיידי, כל 4,000 העובדים שאנחנו 
דורשים. המכסה היא 25 אלף, פחות 
אנחנו  צריכה.  שהחקלאות  ממה 
בעובדים  חוסר  עם  עובדים  תמיד 
זרים, אבל איכשהו, אנחנו מצליחים 
להסתדר. הפעם, גם המכסה נמוכה 

וגם לא כל המכסה הגיעה”.
המחסור  מורגש  ענפים  באילו 

הגדול ביותר?
הארץ  בכל  החקלאות,  ענפי  “בכל 
לידיים  זקוקים  שבה  מהערבה,   -
במרכז  עבור  הפלפל,  את  שיקטפו 
עם בעלי החיים ועד הצפון. אין מקום 
זקוקים  לא  שבו  חקלאות  של  היום 

לעובדים”.
מתי תוגש התביעה?

“אנחנו מרכזים את החקלאים שיש 
להם בעיות. כבר היום אנחנו אוספים 
את מי שיש לו נזקים ואנחנו מקשרים 
אותו עם שמאי, שיעריך את הנזקים. 
אני מניח שבתחילת שנת 2013 נגיש 
הנתונים  שכל  לאחר  התביעה  את 

ייאספו”.
מה תבקשו מבית המשפט?

המדינה  שבה  החדשה,  “בשיטה 
באופק.  נראה  לא  הפתרון  עובדת, 
שלא  סיטואציה  בכל  מקרה,  בכל 
הפסידו  שהחקלאים  מה  תתקיים, 
בודקים  אנחנו  תשלם.  המדינה   -
שיורה  לבג”צ,  פנייה  של  ייתכנות 
היה  הישנה.  לשיטה  לחזור  למדינה 
חקלאי  של  )תביעה  תקדים  כבר 
בספטמבר  ב-12  תיכונה  ערבה 
- המדינה עשתה טעות  ד”י(   ,2011

והיא צריכה לשלם על זה”.

ˆ ˆ ˆ

מאיר צור. היה כבר תקדים      צילום: המועצה האזורית עמק יזרעאל
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מבצע עשן אורגני - על 
חקלאים, שטחים וחמורים

MIT ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית. חוקרת, בה”ס למנהל עסקים

בארץ  האורגנים  השטחים  מרבית 
ענן  עמוד  במבצע  האש  בקו  היו 
שטחי גדולי השדה, מטעי האבוקדו  
הקיבוצים  של  והחוחובה   האורגני 
בעוטף עזה, בתי הצמיחה, החממות 
ומטעי הזיתים של מפוני גוש קטיף, 

גגני ירק אורגנים באזור השפלה ומט
עי רימונים.  

מדי,  ארוכה  ארוכה,  תקופה  זו 
עזה,  עוטף  בישובי  חקלאי  שלהיות 
תוספת  לו  שדרושה  למקצוע  הפך 

גסיכון. אז יש קצת טרקטורים ממוג
נים,  ויש אזעקות- ויש הרבה הומור 
שחור של החקלאים. על החקלאים 
מהם  ורבים  לעבודה,  לצאת  נאסר 

הכחולים  בגדי העבודה  את  החליפו 
במדי זית.

והעקיפים  הישירים  לנזקים  מעבר 
של  חלקם  מנת  שהיו  המבצע  של 
האורגנים  למגדלים  החקלאים,  כלל 

זה כואב קצת יותר. 
האבוקדו  שטחי  את  לדוגמא  ניקח 
מעל  עלומים.   קיבוץ  של  האורגני 
כ-4  המרוחקים  שטחים  דונם   100
מאירקה,  עזה.  ממרכז  אויריים  ק”מ 
נחשב למגדל מצויין, אך לא יכול היה 
לצאת לעבוד בשדות בגלל “צו אלוף”. 
הנחיה, מפי אלוף הפיקוד עצמו. וכך, 
לא יכול היה לצאת לגיזום, לקטיף או 
הפרי  השקיה,  באין  להשקות.  אפילו 

והתוצרת הולכת לאי גמתחיל לנשור 
2  רקג ,בוד. וכאילו לא חסרות בעיות
האבוקדו  בשטח  נפלו  קאסם  טות 
משטרתי  שחבלן  ימים  מספר  וחיכו 
שתוצרת  ברור  אותן.   לנטרל  יבוא 

באור אך  לשיווק,  נפסלת  גשנפגעה, 
גני, מדובר לרוב בפסילה, גם ברדיוס 

מרוחק יותר מהפגיעה עצמה.
בתוך  הירי  של  הישיר  לנזק  מעבר 
הנזק  את  יש  החקלאיים,  השטחים 
קובע   הישראלי  התקן  מהרסס. 
הדברה  חומרי  של  שאריות  -אפס- 

גבמזון.   שטחים אורגנים צריכים לה
יות מרוחקים לפחות כ-200 מטרים 
בדיקות  אפשריים.  זיהום  ממקורות 

הרצל החמור בשטחים אורגנים- לא רוצה לאכול.
צילום: אורנית רז
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גקפדניות של התוצרת מוודאות שה
תוצרת נקיה.

חרם באירופה על תוצרת 
ישראלית

מהרש חלק  בכך,  די  לא  גוכאילו 
תות האירופאיות ביטלו בימי המבצע 
הזמנות של תוצרת אורגנית ישראלית. 

שנמ האורגנים,  מהיצואנים  גאחד 
צא כרגע באירופה סיפר על קמפיין  
המפעיל  פרו-פלסטינאי  אגרסיבי, 
לחץ על רשתות המזון ועל הצרכנים 
“זה  ישראלית.  תוצרת  לקנות  שלא 
אמר  יסתדר”  שהמצב  עד  בנתיים”, 
אחד מהקמעונאים בדנמרק, “זה לא 
אנחנו-  זה הלקוחות לוחצים”  אמר 
אומרים  שפשוט  כאלה  ויש  השני- 

התו בקשר.  יותר  מעוניינים  גשאינם 
החוק,   פי  על  חייבת,  האורגנית  צרת 
ב”עקיבות”, בכל אריזה חייב להופיע 
באירופה  המזון  רשתות  המגדל.  מי 

גאינן יכולות “להחביא” את המקור מה
גצרכן הסופי, מה שחושף אותן, לטענ

תן, מול ביקורת של הצרכן הסופי.
החקלאות  מתוצרי   90% מעל 

ייצוא.  מכווני  הישראלית   האורגנית 
להוביל  עלול  שכזה  פוליטי  חרם 
הייצוא.  לפגיעה משמעותית בשווקי 
אם  בכך  לעזור  נוכל  הצרכנים  אנו 

מקו אורגנית  תוצרת  לצרוך  גנקפיד 
גמית ובכך לתעל, לפחות חלק מהת

וצרת, לשוק המקומי.

התגייסות הומנית-מגדלים 
אורגנים בערבה

בערבה  האורגנים  החקלאים  גם 
לקחו חלק ישיר במבצע. לצד חיילי 

גהמילואים שגוייסו עם פתיחת המב
צע, היתה גם התגייסות הומנית של 
המשפחות. בביקורי בערבה במהלך 
ימי המבצע, שמעתי את חיים חבלין, 
דמות ציבורית מוכרת בערבה, דואג 
לפתרונות ארוח של  עשרות עובדים 

גזרים,  מאזורי טווח הירי, אצל החק
לאים האורגנים הערבה.  

חרדות גם אצל דיירי המשנה 
בחוות האורגניות

אורגני  מגדל  חילף,  מנחם  אצל 

בכרמי יוסף התעוררה בעיה נוספת. 
מגדלי  הוא   הטנא”  “מלוא  בחוות 

אור גידולים  של  מאוד  גדול  גמגוון 
אפילו  וזיתים.  פירות  ירקות,  גנים: 
יש בית בד במקום. בין דיירי המקום 
5 חמורים, שהחמור  המכוג  נכללים
גנה “הרצל”, הוא מנהיגם. באין אפש

רות כימית להתמודד עם העשביה, 
החמורים, שוכנים במקום ואחראיים 
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פועל מיידית - קוטל במגע! 
אינו מכיל שאריות חומרי הדברה, בטוח לשימוש ואינו מצריך 

ימי המתנה לקטיף. רסס וקטוף!
אינו גורם לצריבות. אינו פיטוטוקסי. 

מבוסס על מחקר של המכון להנדסה חקלאית - מכון וולקני
מופק בתהליך ייצור חדשני אשר מקנה לתחליב תכונות ייחודיות.

מאושר גם לחקלאות האורגנית
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מבזק אורגני
ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית

חברים יקרים,
כולנו.  על  עברו  פשוטים  לא  ימים 
חלק ניכר מחברנו היה מגויס בצו 8, 
תחת  היו  האורגנים  השטחים  ומירב 
אלה  בימים  פועל  הארגון  צוות  אש. 
להקל  מנת  על  מיוחדת  במתכונת 

געל המגדלים שזקוקים לעזרה מק
צועית.

מהנעשה בארץ
אור בחקלאות  מזורז  ־קורס 

 . ינואר  חודש  ומעשה.  הלכה  גנית, 
סיור.  ויום  מפגשים   5 יכלול  הקורס 

חקל של  בנושאים  גהקורס  יעסוק 
אות אורגנית ואיכות וסביבה,  קרקע 
פתרונות  האורגנית,  בחקלאות  ומים 
להגנת הצומח בחקלאות האורגנית, 

אור במשקים  סיור  ופיקוח,  גתקינה 
גנים ועוד. הקורס מיועד לחקלאים, 
חינוך,  אנשי  הסביבה,  איכות  אנשי 

גגינות קהילתיות, חוקרים ועוד. לפר
טים נוספים, יפה: 

 2 שלוחה    03-7361097/8 טלפון: 
פקס: 03-7361103 

iboaa_m@netvision.net.il 

למגדלי  זית  שמן  טועמי  סדנת 
תיערך  בינואר,  ו-3   2 אורגני,  זית 
יעקב,  זכרון  ע”י  הכרמל”,  ב”חוף 
השעות  בין  3בינואר.  ו   2 בתאריכים 
09:00 ל-16:00. בין הנושאים שידונו 
בסדנא: איכות כימית ואורגנוליפטית 
איכות  בין  הקשר  הזית,  שמני  של 

הפג הכרת  האדם,  ובריאות  גשמן 
חו תכונות  הזית, הכרת  בשמן  גמים 

שיות חיוביות של שמן הזית, טעימות 
השמן  של  והטעם  הארומה  להכרת 
שלבים המשפעים על האיכות: רמת 
הכרם, בית הבד ואחסנת השמן ועוד. 

גהקורס מקנה שפה משותפת ומש
איכויות  בין  ההבחנה  יכולת  את  פר 
שמן. לפרטים והרשמה אנא פנו אל 

יפה.

באיטל אורגנים  מגדלים  ־סיור 
יה - הסיור מתוכנן לשבוע של  ה-7 
בחוות  ביקור  יכלול  הסיור  לאפריל. 
העוסקות  טוסקנה  בחבל  אורגניות 

חמ מטעים,  גד”ש,  אורגני:  גבגידול 
בתי  ייקבים,  מחלבות,  מרעה,  מות, 

אור בחווה  כפרית  לינה  ועוד.  גבד 
גנית.  את הסיור מרכז מקצועית ד”ר 
מוערך  העלות  מחיר  בורוכוב.  רועי 
המג מספר  למשתתף.   1500$ -בכ
קומות מוגבל ל-19 משתתפים ולכן 
עמנו  לצור  מתבקשים  המעוניינים 

קשר בדחיפות.

מהנעשה בארגון
מגדלי הגד”ש מוזמנים להכנס לדף 
עפרה  ע”י  שהוכן  מפורט  הנחיות 
הגד”ש  מרכז  מוזס,  וגדי  מנירים  רז 
www.organic-israel.org. בארגון.  
ilget_file.php?id=5259&force=0

מעודכנת  רשימה   - ירקות  מגדלי 
של אישורים חריגים לשימוש בחומרי 

גריבוי מחוטאים  נמצאת באתר האינ
טרנט שלנו. האישורים החריגים הינם 
לעונה הקרובה בלבד ואינם תקפים 

.NOP לאישור על פי תקן

שולחן תמרים אורגנים - מתחדשת 
פעילות שולחן התמרים. את השולחן 
ירכז תמיר כהן, מגדל אורגני מתומר. 
על  הודעה  תקבלו  הקרובים  בימים 

מועד המפגש ומיקומו.

ועדת מינויים - המזכירות מחפשת 
2 חברים  המעוניינים להציע עצמם 
וועדה  מנויים.  וועדת  חברי  להיות 

למזכי וכפופה  וולנטרית  הינה  גזו 
כהן.  אהרוני  מרכז  הוועדה  את  רות. 
המעוניינים מתבקשים לפנות במייל 

אל הארגון.

מטוס ירוק - בימים אלה נבחן יחד 
נוהל  הצומח,  להגנת  השרותים  עם 

גלהכנת מטוס ריסוס לשימוש בחק
בפרטים  המעוניינים  אורגנית.  לאות 

גנוספים מוזמנים לפנות אלינו. בהז
נודה לפנינה אורן שנידור,  זו  דמנות 
מתן  על  בשה”צ,  ההסמכה  מנהלת 

מענה מהיר ויעיל לנושא זה.

הערותמיקוםמועדפעילות

סדנת הערכה חושית של שמן זית 
מועדון גד”ש, ניר 2, 3 ינואראורגני

**עציון, חוף כרמל

8,9,10,15,16,17 קורס יסודות החקלאות האורגנית 
ינואר

משרד החקלאות- 
**בית דגן

השתלמות אורגנית:  אידיאולוגיה, 
משרד החקלאות- 8 ינוארבריאות  ואיכות הסביבה

**בית דגן

משרד החקלאות- 9 ינוארהשתלמות אורגנית- קרקע ומים
**בית דגן

משרד החקלאות- 10 ינוארהשתלמות אורגנית- הגנת הצומח
**בית דגן

הוראת שעה בנושא תקנות החוק 
האורגני, למגדלים ומגדלי בע”ח 

אורגנים
משרד החקלאות- 15 ינואר

**בית דגן

דרום הארץ. מסלול 16 ינואריום סיור במשקים אורגנים
***יפורסם בהמשך

השתלמות אורגנית- פרקטיקה 
משרד החקלאות- 17 ינוארויישום

**בית דגן

הוראת שעה בנושא תקנות החוק 
משרד החקלאות- 24 ינוארהאורגני, ליצרני מזון אורגני

**בית דגן

*    הפעילות מיועדת לחברים, ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מראש
** פעילות כרוכה בתשלום. הנחה לחברי ארגון

***הסיור ללא תשלום לחברי ארגון. ייצא בכל מספר משתתפים.
לתשומת ליבכם,  יתכנו שינויים בתוכנית עקב אילוצים ובהתאם למספר הנרשמים

 iboaa_m@netvision.net.il:לפרטים נוספים וסדר יום אנא פנו אל יפה במשרד או דוא"ל

תוכנית הדרכות וסיורים אורגנים, ינואר 2013 
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תיכנון, פיתוח וייצור מערכות שטיפה, ייבוש ומיון עבור 
כל סוגי הפירות והירקות בהתאם לדרישות הלקוח.

תיכנון וייצור בתי אריזה.
תכנון, פיתוח וייצור מערכות שינוע ומסועים 
לתעשיית המזון תוך עמידה בתקני הבריאות.

תיכנון ופיתוח פרויקטים ומיזמים חקלאיים.
אספקת מכונות אריזה לפירות וירקות.

תיכנון, פיתוח וייצור מגוון רחב של מזבלות עבור: 
חממות, מטעים, מגרש זבל ופיזור בשטח פתוח. 

אספקת מגוון רחב של רשתות אריזה וחומרי אריזה 
נילווים כגון: סוגרים, ידיות בולדוג וכוסות יין.

 

שלח מערכות אגש״ח בע״מ
קיבוץ עלומים, ד.נ. הנגב 85138

טל׳ 08-9937143, פקס: 08-9937142
www.shelah.co.il :אתר

shelah@alumim.co.il :דוא״ל 

החברה המובילה בפיתוח וייצור
 מערכות לענף החקלאות והתעשייה

מצפה הילה ת.ד 144 מיקוד 24953
טלפון: 04-9575205    פקס: 04-9575207    נייד, דורון: 054-4360004 

service@arbel-systems.co.il מייל

ברשותנו מערכת פיילוט 
D’ALESSANDRO TERMOMECCANIC  להתאמת החומר שלך לתנורי

גפת וחרצני זיתים
גזם חקלאי ועירוני מרוסק

בולי וגזירי עץ
נסורת עצים

קליפות שקדים
קש, חציר מקוצץ

ארבל מערכות
טכנולוגיות לחימום באנרגיה ירוקה

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA נציג בלעדי של
 החברה המובילה באירופה בפיתוח וייצור תנורים 

לחימום מים ומחוללי אויר חם לחקלאות , לתעשייה, למגזר הפרטי

חומרי בעירה במגוון רחב:

בואו לראות אותנו בתערוכת מו"פ דרום ב- 3/1/13 בחוות הבשור
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טל: 03-5682878, פקס: 03-5638728הלוח הירוקהלוח הירוק
e-mail: shirly.hacohen@maariv.co.il

הלוח מופץ בעיתונים
כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד 

הלוח שיתן לך צבע בחיים!

e-mail: shirly.hacohen@maariv.co.il
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