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באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

מהפיליפינים באהבה 
פ  באקראי  הגיע לידיי הירחון המכו
פבד “יבול שיא” ונהניתי לקרוא בו מי

בחר כתבות מעניינות במיוחד.
המי עם  לאומית  פבפעילותי  הבין 

מקרוב  עמדתי  משל  בפיליפינים 
בארץ  החקלאות    על  מצוקת 
האסיאתית ועז רצוני לסייע  לשדרג 

פאת  התחום הזה בקרב  העם  הפי
מספר  אלה  בימים  בוחן  אני  ליפיני. 

באמצעו יהיה  שניתן  פפעולות 
בא  אני  שטח.  תוכניות  תן  לקדם 

וא גופים  מסחריים    עם  פבדברים 
ריש גורם  כל  עם    דיבור  פרחיב 

את  להגביר  ומזומן  מוכן  שיהיה  מי 
מוסד  ישראל.  עם  החקלאי  הסחר 

במיו בפיליפינים  עירני    פהנשיאות 
תחומי  לחיזוק  קשור  בכל  מה  חד 
לו  אהיה  ואני  חיוניים  לעם  עשייה 
עתידי  עם  פעולה  לעזר  בשיתוף 

חקלאות ישראל. 

שמעון וינבוים, קונסול הכבוד של 
הפיליפינים בירושלים

מפפ 2012  סיכלו  שנת   במהלך 
הצומח  להגנת  השירות  של  קחים 
ניספ  8000 החקלאות  כ -במשרד 
ריבוי  חומרי  להבריח  צמחים,  יונות 

ליש הכניסה  במסופי  חיים,  פובעלי 
ראל  בדרך האויר  והיבשה. פעילות 

פהמניעה  מנעה   חדירת נגעים  ומזי
אסון  עלולים  לגרום  קים  שהיו 
מדאיגים.  ארציים  במימדים  טבע 
מיוחדת. הזה  ייחדנו  כתבה  לנושא 
את  הפעילות  מקרוב  כתבינו  בחנו 

הפ ישראל  והרשות  בין  פהיומיומית 
יהו פלשתינית  שמתבצעת  באיזור 

דה ושומרון ובחבל עזה תוך פיקוח, 
האזרחי  המינהל  של  וליווי  בקרה 
תוצרת  יצוא  מסודר של  שמאפשר 

לישר ומאיו”ש  פחקלאית  מעזה 

אל  ומכאן לעולם הגדול.
 הבחירות לכנסת ה-19  קבעו מה 
לכן:  לנו  הרבה  קודם  ברור  שהיה 
הייצוג החקלאי בבית הנבחרים  של 

המפ כל  היה.  כלא  פישראל  נעלם 
במקו להציב  ראו  לנכון  לא  פלגות 
הלוחמים  האמי את  ריאליים  פמות 

בישראל  החקלאות  עתיד  תיים  על 
מג בזכוכית  נצטרך  להיעזר  פועתה 

דלת כדי לאתר יורשים ראויים.
חובה נעימה לי לברך  שני פעילים 
מרכזיים בתחום: איתן ברושי מקיבוץ 

פגבת, לשעבר עוזר שר הביטחון  לה
של  בקולותיהם  נבחר  תיישבות, 
13,919 קיבוצניקים )59.19 אחוזים( 
אחרי  התנועה  הקיבוצית  למזכיר 

אבש משכנעת  על  בדרך  פשגבר 

לום )אבו( וילן מקיבוץ נגבה שהשיג 
כ-38  אחוזים מקולות המצביעים.

וברכה מקרב לב גם  למאיר יפרח 
הירקות  מגדלי  בארגון  החזק  האיש 

האזו המועצה  ראש  לסגן  פשנבחר 
רית אשכול, שם יכהן לצידו של ראש 
הצלחה  ילין.  חיים  המועצה  הנערץ 
שהניסיון  ספק  ואין  ומאיר  לאיתן 

החד בדרכם  יסייע  שלהם  פהעשיר 
שה. כה לחי!

אילן  אציין  את  זו    ובהזדמנות 
הדר  ועומר שביט שצילומיהם הציגו 
את יפי  החקלאות במרום גולן ושמם 

נשמט  מהירחון  של חודש ינואר.
קריאה נעימה  ומועילה!  

 
 שמעון  וילנאי, עורך “יבול שיא” 
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גדעון רותם

קצין  מועדי,  סמיר  עם  הפגישה 
מטה חקלאות ומים במינהל האזרחי 

פביהודה ושומרון, התקיימה במכון היי
צוא הממוקם בבית התעשיינים בתל 
אביב. כשהגענו למקום, מצאנו כ-20 
פלסטינים, יצואנים, שהגיעו ליום עיון 
על אשראי דוקומנטרי שכלל סדנה, 
לסייע  שנועד  מעשי  תרגול  בליווי 

להם לייצא את תוצרתם.
פחקלאות היא עמוד התווך של הכל

כלה הפלסטינית עדיין. כ-1.1 מיליון 
והם  הרשות  בשטחי  מעובדים  דונם 

כוללים מטעים, ירקות וגידולי שדה. 
ב-700  מסתכם  החקלאי  הייצוא 
כ-17%  שהם  לשנה,  דולר  מיליון 

מהתוצר הפלסטיני.
פהענף העיקרי שעליו נשענת החק
ותוצ הזית  הוא  הפלסטינית  פלאות 

שחונות  בשנים  במים  מחסור  רתו. 
בגשמים ושינוי ייעוד צמצמו במהלך 
השנים את שטחי הגידול של הענף 

המפרנס כמאה אלף משפחות.
לשמן  העיקרי  השוק  היא  ישראל 
לכ-7,000  המגיע  הפלסטיני  הזית 

המקומי  הייצור  אבל  בשנה,  טון 
התוצרת  את  דחק  והתפתח  שהלך 
חקלאי  ייצרו  השנה  הפלסטינית. 
זית  שמן  של  טון  אלף   18 ישראל 
וסיפקו את כל התצרוכת המקומית. 
שווקים  לחפש  מנסים  הפלסטינים 

פחדשים לתוצרתם ובינתיים, מאוכס
העיון  יום  במחסנים.  הבקבוקים  נים 
הגעתי  שאליו  הייצוא  מכון  בשיתוף 
נועד לסייע להם בפעולות הכרוכות 

בחדירה לשווקים החדשים.
מחיפה,   54 בן  דרוזי  מועדי,  סמיר 
הוא  בתפקידו.  שנה   20 כבר  מכהן 
במגמת  לחקלאות  הפקולטה  בוגר 
שנת  עד  מזון  כטכנולוג  ועבד  מזון 
1992, שבה עבר לעבוד כקצין מטה 
האזרחי  במינהל  חקלאות  לענייני 

ביו”ש.

מה עוד גדל שם
פענף חקלאות בולט אחר אצל הפ

לתעשייה,  מלפפונים  הוא  לסטינים 
המספקים כמחצית מהתצרוכת של 
ישראל. באזור ג’נין מגדלים כ-2,000 
כ-50  המגלגלים  מלפפונים  דונם 

המלפפו שינוע  בשנה.  פמיליון שקל 
פנים לישראל יכול להיעשות רק בש

עות הערב והלילה הקרירות ולכן יש 
לתאם במיוחד את פתיחת המעברים 

המעב סגורים  שבהן  אלה,  פלשעות 
צה”ל,  עם  התיאום  נכנס  כאן  רים. 
שנעשה בצמוד לכל פעולות השיווק 
החקלאי הפלסטיני. גם את יום העיון 
מלווה קצין צה”ל בדרגת סגן אלוף, 

עמוד התווך
של הכלכלה הפלסטינית

כ-17% מהתוצר של הרשות הפלסטינית מגיעים מייצוא של תנובה חקלאית, 
המסתכם ב-700 מיליון דולר לשנה

שרת החקלאות אורית נוקד עם שר החקלאות הפלסטיני ד"ר איסמעיל דעיק )מימין( סמיר מועדי 
בתערוכה חקלאית בת"א
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שדואג לכל התיאומים הדרושים.
מאזור חברון מגיעים ארצה שזיפים 
וענבים הגדלים על כ-50 אלף דונם 
בסיפ טון בשנה.  20 אלף  כ -ומניבים 

כום, מגיע היקף התוצרת החקלאית 
של הרשות הפלסטינית למאה אלף 
טון בשנה ועוד 20 אלף טון נמכרים 
התוצרת  הכול,  בסך  עזה.  ברצועת 
בשנה.  שקלים  במיליארד  נמכרת 

אר פי  גדול  מישראל  הייבוא  פאולם 
פבעה מהמכירות ומתרכז בייבוא דש
נים, בקר וצאן, ותשומות חקלאיות.

פמועדי מציין, כי בכל תקופות האינ
תיפדה והמבצעים הצבאיים לא פסק 
הייצוא החקלאי, והפעילות בחמשת 

פהמעברים שבין ישראל לשטחים נמ
פשכה כרגיל. הכלכלה, מתברר, עוב

דת בכל מצב והפרנסה חשובה יותר 
מסיסמאות לאומיות.

כאן אנו מגיעים לתחום השחור של 
הברחות תוצרת חקלאית מהשטחים 
יש  בעוד שבתחום הצומח  לישראל. 
הסכמי הבנות, על התוצרת מהחי אין 

פהסכמים כאלה והשירותים הווטרינר
יים אינם יכולים לפקח על ההברחות 
היא,  התוצאה  מהשטחים.  המגיעות 

ל-60%  המגיעה  עצומה  שכמות 
הפלסטינית  החקלאית  מהתוצרת 

מוברחת לישראל ללא פיקוח.

מים ומזיקים
מיליון  כ-90  דרושים  לפלסטינים 
החקלאות,  לגידולי  בשנה  מים  קוב 
ואת רובם הם שואבים מבארות, אבל 
חלקן כבר יבשו בגלל שנים שחונות 

כי הפל אומר,  מועדי  יתר.  פושאיבת 
מיחזור  לפעולות  מתנגדים  סטינים 

פושימוש במים מושבים, מסיבות פו
ליטיות. למרות שגופים בין-לאומיים 
טיהור  מכוני  בהקמת  לסייע  מוכנים 
בצמרת  התנגדות  לכך  יש  מים, 
הפעילות  ולכן  הפלסטינית  השלטון 
מתרכזת בניסיונות לחידוש השאיבה 

מבארות שהתייבשו.
מיליופ  1.5 כ מקציבה  -ישראל 
תמיכה  לפעולות  בשנה  שקלים  ני 
בתערוכת  הפלסטיניים.  בחקלאים 
“אגריטך” האחרונה הושקעו 80 אלף 
הוצגו  שבו  פלסטיני  בביתן  שקלים 
תמרים,  טחינה,  תבלינים,  זית,  שמן 

ואפילו בירה.

הש שנה  מדי  עוברים  איש  פכאלף 
תלמויות וסיורים חקלאיים בישראל. 
“שכן שבע הוא שכן טוב”, אומר לנו 
סגן אלוף סלמיה דקסה, ראש ענף 

המל ושומרון  יהודה  באזור  פכלכלה 
דוקו באשראי  ההשתלמות  את  פווה 

את  מאשרים  והמשתתפים  מנטרי, 
הדברים.

נוגעים לה פשיתופי פעולה אחרים 
דברת מזיקים. הפעולה המפורסמת 
הפירות  זבוב  הדברת  הייתה  ביותר 
הים-תיכוני, שפגע במטעי ההדרים. 
של  הפצה  באמצעות  נעשה  הדבר 
אלף   300 עקרים.  זבובים  מיליוני 
ועוד  זה,  בפרויקט  הושקעו  שקלים 

פכמאה אלף הושקעו בהדברת חדקו
פנית הדקל. ענף התמרים הולך ומת

פתח בשטחים וכיום מגיע ל-10,000 
דונם, שרוב תוצרתם הולכת לייצוא.
פכל שיתופי הפעולה עם הפלסטי
פיגו כמו  לכותרות  זוכים  אינם  פנים 
פעים והפגנות המצטלמים היטב בט

לוויזיה, אבל הם בסיס חשוב ליחסים 
של  בסופו  ואיתם,  העמים  שני  בין 

דבר, ניתן יהיה ללכת למכולת.
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יואב ואזנה

פאורי מדר, מתאם החקלאות במינה
לת התיאום והקישור עם רצועת עזה 
במחסום ארז, מגלה לנו כי לאחרונה 
הועלתה הצעה להקים בריכות בתוך 
דגים.  יגדלו  פלסטינים  שבהן  הים 
כיום, כ-80% מהדגים מגיעים לעזה 
מייבוא שמקורו במצרים, בישראל או 

בשאר מדינות העולם.
שלל הדיג בעזה כיום נאמד ב-400 
הגבלת  מלבד  אך  בלבד,  בשנה  טון 
בעזה,  הדייגים  של  התנועה  חופש 
הדל.  לשלל  אקולוגית  סיבה  קיימת 

לג ימשיכו  הדגים  הבריכות,  פבמיזם 
הדיג  אך  הטבעית,  בסביבתם  דול 

פיהיה פשוט הרבה יותר, כמו גם הטי
יהיו  המוצעות  הבריכות  בהם.  פול 
אשר  ממדים  גדולות  רשתות  מעין 
יוצאות מן החוף בקו ישר לכיוון הים. 
עלות ההשקעה נאמדת ב-600 אלף 
לספק  שיוכל  בודד,  למתקן  דולר 
כ-300 טון דגים בשנה, כמות כמעט 
זהה לזו שדייגי עזה דגים מדי שנה. 
ואף  יכפילו  כאלה  מתקנים  מספר 
ישלשו את כמות הדגה העזתית בכל 

שנה.
היזם  יימצא  שבקרוב  מאמין  “אני 
המקומי שירים את הפרויקט ובעצם 
אותו  לכל  מתאימה  חלופה  יאפשר 
צי דיג עצום שנמצא ומבקש לפרוץ 

פהחוצה”, אומר אורי מדר. תכנית פי
הקמתה  ועלות  מתבקשת  כזו  תוח 
שלהם  לתקציבים  ביחס  מינורית, 
זוכה הרצועה, אך יש מי שמתנגדים 

פלתכנית - הדייגים המקומיים שפוח
דים מאובדן פרנסה.

חמו על  מתבסס  ברצועה  פ“הדיג 
חמולת  אחת,  חמולה  קיימת  לות. 
מחמולות  לאחת  הנחשבת  היסי 

הדיג הגדולות ביותר ברצועה. זה לא 
פשוט לבוא אליהם עם תכנית חדשה 
יש שם  זאת,  שיבצע  יזם  למצוא  או 
המון אינטרסים והמון כסף שהושקע 
על הסירות והם לא רוצים שזה יירד 

מסו חברה  על  פה  מדובר  פלטמיון. 
כך  כל  שינויים  מקבלת  שלא  רתית 
מהר והמעבר מדיג באמצעות סירות 
שינוי  עבורם  מהווה  מלאכותי  לדיג 

תפיסה”, מסביר מדר.

בריכות רשת בים
שיגדלו  משלהם,  בדגים  המיובאים  הדגים  את  להחליף  רוצים  עזה  ברצועת 
ברשתות ענק במים הקרובים לחוף. מחיר כל בריכת רשת כ-600 אלף דולר ובה 
ידוגו הפלסטינים כ-300 אלף טון דגים. עכשיו מחכים ליזם שישליך את החכה 

אורי מדר במיגונית
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תיאום וקישור
פאורי מדר רואה ברצועה חלק מה

בשנים  כי  אם  הישראלית,  מעטפת 
נפרצה  הזו  המעטפת  האחרונות 

למצ עזה  בין  הקשר  של  פבעטיו 
רים, שאינו נתון לפיקוח ישראלי, בין 
רפיח.  במעבר  או  במנהרות  זה  אם 
הפיקוח  את  אין  ישראל  “למדינת 
עזה  ורצועת  פעם  שהיו  והבקרה 
בינינו  הגנה  קו  מעין  בעבר  שהייתה 
סיכון  למוקד  הפכה  אפריקה  לבין 

עבור החקלאות הישראלית.
לרצועה  מגיעים  חקלאיים  “תוצרים 
שגם  וכנראה  לא-מוכרים  ממקומות 
המקובל  בסטנדרט  מפוקחים  לא 
בארץ, ומהווים איום על החקלאות ועל 
בא  זה  בישראל.  והצומח  החי  משקי 
בעלי  בכניסה מסיבית של  ביטוי  לידי 
חיים לרצועה ממקומות כמו סומליה, 
פלוב, מצרים ועוד מדינות שאין בהן פי

קוח ובכניסה של זרעים וחומר צמחי 
הדר,  פירות  אדמה,  תפוחי  זרעי  כמו 
פגויאבה וכדומה. כל אלה מהווים פוטנ
פציאל להעברת מחלות ולסיכון החקל

אות בישראל”, אומר מדר.

התי במינהלת  החקלאות  פמתאם 
פאום והקישור מדגיש, כי בקרב תוש

בי עזה קיים פוטנציאל לייצור עצמי 
של רוב מוצרי המזון הטרי, בדגש על 
ירקות ועל מוצרי לול, אך הפוטנציאל 
ואחד  הארוך  לטווח  יישמר  לא  הזה 
הגורמים העיקריים לכך הוא מחסור 
יתר  וניצול  ירודה  מים  איכות  במים, 
)אקוה( באזור. המים  של האקוויפר 
מתאימים  ואינם  מליחים  שבשימוש 

לכל הגידולים החקלאיים.
בעזה קיימים כיום כ-12 אלף דונם 
של חממות במצב סביר ובנוסף, יש 

מא לעזה  הפתוח.  בשטח  פגידולים 
פיינים טובים לגידול ירקות כמו מזג 
שמפחיתים  קרה  ימי  אין  נוח,  אוויר 

בי לפגיעה משמעותית  הסיכון  פאת 
אנרגיה  על  בהוצאות  וחוסכים  בול 
על  יושבים  הגידולים  כל  לחימום, 
מצע חולי בתולי ונגישים לכוח אדם 
כל  נמוכות.  ידע בסיסי בעלויות  עם 
עבור  אופטימאליים  תנאים  יוצר  זה 

החקלאות בעזה.
“עזה מייצרת בעיקר ירקות ויש לה 
עצמאות כמעט מוחלטת בתחום, אך 
זרעים,  דשנים,  בידע  עלינו  נסמכת 

חומרי הדברה. תחום חקלאי מרכזי 
יש להם  וגם בו  נוסף הנו ענף הלול 
הם  אך  מוחלטת  עצמאות  כמעט 
עדיין זקוקים לנו בנושא ביצי הרבייה 
לטיפול  הקשור  זה  בעיקר  ובידע, 

במחלות.
יום  מדי  לעצמה  מספקת  “עזה 
ומדי  למאכל  ביצים  אלף  כ-600 
עוף  בשר  של  טון  כ-3,000  חודש 
פטם. אמנם אין כמויות אלו מספקות 
את כל צריכת הבשר ברצועה, אך זה 
המקומי.  המזון  בכלל  חשוב  נדבך 
בתחום הירקות, הם מייצרים כ-220 
אלף טון בשנה ובממוצע, תושב עזה 

פאוכל יותר ירקות מאשר תושב באי
חוד האירופי! בעזה מעולם לא היה 
כשליש  ה-90’,  ובשנות  רעב  קיים 

מקו בארץ  לסלט  הירקות  פמכמות 
רם היה בעזה, עם התמחות מיוחדת 

בעגבנייה ובמלפפון.
כוח  קיים,  ברצועה  “הפוטנציאל 
קיימים  האקלימיים  והתנאים  האדם 
הרצון  על  כשמדברים  ולכן  הם,  אף 

ולש השוק  את  לפתוח  להם  פשיש 
ולישראל  ושומרון  יהודה  לאזור  ווק 

מנהל שוק 

מקומי

החקלאיתמנהל המח'  
מנהל רישוי

מכירות 

לידיעת ציבור החקלאי�

מנהל שוק מקומי
מנהל המח' החקלאית

מנהל רישוי
מתאמת מכירות שוק מקומי

מנהל קשרי לקוחות

אוהד אבירם
זיו דגן

אנדי רזניק
טלי זרי

עזמי מנסור

052-6080387
052-6080306
052-6080304

משרד ראשי:
052-6080771

073-2321141
073-2321138
073-2321139
073-2321140
073-2321143

המחלקה החקלאית של אגן,לאחר 60 שנות פעילות, 
עברה למשרדים חדשים

באייר-פורט סיטי 
ליד שדה התעופה בן-גוריון

משוב/ יבול שיא
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הם  ירצו  אם  כרגע,  ביסוס.  לכך  יש 
יוכלו להגביר את הייצור, שכן בשנות 
מזו  כפולה  כמות  ייצרו  הם  ה-90’ 

שהם מייצרים כיום.
מתמקד  עזה  של  הייצוא  “כרגע, 
מייצאים  הם  האירופי, לשם  באיחוד 
בעיקר תות, פלפל, פרחים ועגבניות 
שרי. השנה גם החלו לייצא לראשונה 
תבלינים. אין מדובר בכמויות גדולות, 

פאך הייצוא מצליח למשוך את החק
לאות המקומית לסטנדרטים גבוהים 
יותר, לעמידה בתקנים בין-לאומיים, 
מה שמחייב את כל החקלאות בעזה 
לתפוקות  להגיע  וגם  יותר  להתייעל 

לדונם גבוהות יותר.
ידי  ישראל על  “הייצוא נעשה דרך 
חברת  כמו  הישראליים  היצואנים 
חברת  בעבר,  הערבה’.  ‘מגדלי 
עם  אך  בתחום,  שלטה  ‘אגרקסקו’ 

הקו פעילותה במתכונתה  פהפסקת 
דמת הצטמצם גם הקשר שלה עם 

פהמגדלים בעזה וחברות אחרות נכנ
סו לנישה הזו. כידוע, לא נשאר חלל 
והן  הייצוא המקומי  לפוטנציאל  ריק 

הז ניצול  של  בשוק  פועלות  פבעצם 
ההזדמנויות  חלון  כאשר  דמנויות, 
בין החודשים  לייצוא הפלסטיני הוא 

נובמבר ואפריל.
את  עוברת  הפלסטינית  “התוצרת 

פמעבר כרם שלום לאחר בידוק ביט
חוני קפדני במיוחד, נדגמת ונבדקת 

פבישראל על מנת לשלול מחלות וט
פילים ולאחר מכן, נשלחת בהיטס או 
דרך הים לאירופה, וגם שם נערכות 
בדיקות קפדניות, כדי לוודא התאמה 

לסטנדרטים האירופיים”.

בגלל הניסיון הרב שנוצר לאורי מדר 
בתחום, יצואנים רבים פונים אליו על 
מול  בהתנהלות  ייעוץ  לקבל  מנת 
בפני  מדגיש  “אני  מעזה.  החקלאים 
בתחום  הישראליים  היצואנים  כל 
כלכליים,  בטיחות  נהלי  על  לשמור 

ביטחו ללא  כספית  להשקיע  פלא 
נות אמינים, ולנהוג בדרך המקובלת 
בעולם העסקים, גם אם זה חקלאים 

עזתיים.
האגו ראשי  בקרב  זאת,  עם  פ“יחד 
יצוא ובקרב  בעזה  החקלאיות  פדות 

קשרים  נוצרו  ותיקים  ישראליים  נים 
לא  ואנחנו  השנים,  במהלך  אישיים 
בין  נוהגים להתערב בתחום העסקי 
אלא  ליצואנים,  העזתיות  האגודות 

שמאפ התשתית  את  רק  פמניחים 
שרת את ביצוע הייצוא”.

לחימה לצד עבודה משותפת
נעצרה  ענן  עמוד  מבצע  במהלך 
ליומיים-שלושה,  במעבר  הפעילות 

בהי לתפקד,  שבה  מכן  לאחר  פאך 
מינהלת  לעיני  מעט.  נמוכים  קפים 
טובת  עמדה  תמיד  וקישור  תיאום 
למזון  שזקוקה  בעזה,  האוכלוסייה 
טרי, ואחד המקורות העיקריים לכך 
עם  לכן,  שלום(.  )כרם  המעבר  הוא 
לעבוד  המעבר  חזר  המבצע  גמר 

בהיקף מלא, תוך מספר ימים.
והפלסטינ הישראליים  פהחקלאים 

יים שנפגעו קשות מהמבצע היו אלה 
אשר שדותיהם היו קרובים לגדר ולא 

לח מחשש  בשטחים,  לשהות  פיכלו 
שלא  הצבא  הוראות  בגלל  או  ייהם 

חקל “היו  הגבול.  לגדר  פלהתקרב 
לברז  לגשת  יכלו  לא  שאפילו  אים 
רבים  טלפונים  קיבלתי  ההשקיה, 

פמעזה ומישראל ששאלו מתי זה יס
מנת  על  להתקרב  ניתן  והאם  תיים, 

לטפל בשדה”, נזכר מדר.
במקרים מסוימים, נעשה תיאום עם 
וקישור  תיאום  מינהלת  דרך  הצבא 
שעובדת מול החטיבה או הגדוד, על 
מנת לאפשר לחקלאי לגשת לשדה 

פבזמן הפוגה כדי לבצע פעולות קרי
טיות בזמן קצר.

היקפים
מישראל  עזה  תושבי  קנו  ב-2011 
מיליארד  ב-1.6  חקלאיים  תוצרים 
חקלאיות:  תשומות  בעיקר  שקל, 
גרעינים,  זרעים,  הדברה,  חומרי 
חקלאי  ציוד  עגלים,  ירקות,  פירות, 
וכדומה.  השקיה  מערכות  לחממות, 
ציוד  שמייצרים  מפעלים  אין  בעזה 
או  השקיה  מערכות  כמו  חקלאי 
חומרי הדברה ולכן כל אלה נרכשים 
כמזון  הגרעינים  תעשיית  בישראל. 
הם  טריים  חלב  ומוצרי  חיים  לבעלי 

מיצר הרכישות  בעוגת  גדול  פנתח 
 50 במשקל  פירות  ישראליים.  נים 
אלף טון עשו בשנת 2012 את דרכם 

לעזה מישראל.

ראיון עם עזתים
תיאום  במינהלת  הביקור  במהלך 
חקלאים  שני  עם  נפגשנו  וקישור 
מהרצועה  בקר  סוחרי  פלסטיניים, 

שהגיעו לארץ לרכוש ראשי בקר.
נמצא  ביניהם,  הוותיק  ראשד, 
“בעבר,   :1987 משנת  כבר  בתחום 
יכולים  היינו  פשוט,  יותר  היה  הכול 

ול הפרטי  שלנו  הרכב  עם  פלהיכנס 
פחות  הייתה  העסקאות,  את  בצע 
אישורים  פחות  והרבה  ביורוקרטיה 
וביקורות שצריך לעבור. היום זה כבר 
לא ככה, כל ביקור שלי מצריך קבלת 
אישורים, עמידה ממושכת במחסומי 
מנופחות  תחבורה  הוצאות  הבידוק, 
וטרטור בתקופת השהייה בישראל – 
אני מחויב לישון באיו”ש כשאין היתר 

לינה בתחומי ישראל”.

לייבא  יותר  וזול  פשוט  לא  האם 
סחורה ממצרים?

לקנות  מעדיף  אני  הכול,  “למרות 
איכות  על  מדובר  מישראל,  סחורה 
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טובה הרבה”.
איסמעיל, סוחר בקר שכבר נמצא בתחום קרוב לעשר 
שנים, מוסיף: “מסוכן לעשות עסקים עם מצרים, אתה 
לא מכיר את השם של הבדואים מסיני? אתה יכול להגיע 
לפשיטת רגל, תשלם עבור העסקה ולא תראה סחורה, 

בישראל יש על מי לסמוך”.
הכבדות שהם  ההובלה  הוצאות  על  מתלוננים  שניהם 

הבי במהלך  נפגמת  שסחורה  כך  ועל  לשלם  פנאלצים 
דוק הביטחוני בלילה. הם מספרים על מותן של פרות 
במהלך הלילה בעת ההמתנה לבידוק, כאשר הן מרוכזות 
על המשאית בצפיפות ובדוחק, ללא אוכל ושתייה. “פעם 
הייתי צריך לשלם 20 שקל על ראש בקר, היום לוקחים 
חוץ מזה הכול בסדר, אלפ דולר לראש, אבל   20  ממני

חמדולילה”.
פנוכחתי לראות שינוי בשפת הגוף של איסמעיל כשש

נתקל  הוא  ואם  לעסקים  טוב  חמאס  האם  אותו  אלתי 
להשתמש  מנסים  האם  או  מצדם,  ובהטרדות  בהצקות 
בסדר, שאין  טען שהכול  הוא  טרור.  במחסניו למטרות 

מקרים כאלה, תודה לאללה.
פעזבתי את מינהלת התיאום והקישור בארז אשר הזכי

רה לי כוורת דבורים. חיילים, אזרחים, חקלאים ישראליים 
ירי  קולות  נשמעים  וברקע  עסוקים,  כולם  ופלסטיניים, 
ומזכירים לכולנו היכן אנו נמצאים. אם שליחות אינה מילה 
גסה, אז הם רואים בעצמם ובתפקידם שליחות ציונית. 
מציאות  לבנות  עוזרים  אך  שלום,  על  מדברים  לא  כאן 

שפויה שבבוא היום, תשמש כמסד יציב ליחסים.

 LAQUA - בדיקת יסודות
 הסדרה הצבעונית 

כמה טיפות תמיסה לביצוע המדידה

כיול מהיר

אלקטרודה ניתנת להחלפה 

תמיסות כיול

סידן חנקה אשלגן נתרן

חדש
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אילת כספי-פלוגר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה ומרכז מחקר נווה יער, 
מנהל המחקר החקלאי 

מושיק ענבר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה
נטע מוזס-דאובה, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי

מרתה ס. הנטר, האוניברסיטה של אריזונה, ארה”ב
ד”ר עינת צחורי-פיין, המחלקה לאנטומולוגיה, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי

מבוא - חיידקים סימביונטים 
בחרקים

פחרקים, כמו רוב האורגניזמים, חול
קים מערכת הדוקה של יחסי גומלין 
עם מספר רב של מיקרואורגניזמים 
ופטריות(,  חיידקים  וירוסים,  )כגון 
שמרביתם נמצאת במערכת העיכול, 
אך חלקם ממוקם במגוון תאים בגוף 
)החיים  תוך-תאיים  חיידקים  החרק. 
בתוך תאים של הפונדקאי( נקראים 
אנדו-סימביונטים, והם נפוצים למדי 

בטבע.
שכ-15%  היא  הרווחת  ההערכה 
סימביונט  נושאים  החרקים  ממיני 
לחיים  מותאמים  ואלו  לפחות  אחד 

התא אאוקריוטיים.  תאים  פבתוך 
יכולת  כוללת  תוך-תאיים  לחיים  מה 
החיסונית  המערכת  בפני  להתגונן 

מנגנונים שי ולפתח  פשל הפונדקאי 
של  הביצית  לתאי  חדירה  אפשרו 

לדו מעבר  יבטיחו  ובכך  פהנקבות, 
סימביונטיים  לחיידקים  הבאים.  רות 
של  הביולוגיה  על  מגוונות  השפעות 
פונדקאיהם, למרות שבמקרים רבים 

טיב יחסי הגומלין אינו ברור.
לשתי  כאלה  חיידקים  לחלק  ניתן 
חיוניותם  למידת  בהתאם  קבוצות, 

לחרק הפונדקאי: 
1( סימביונטים ראשוניים: חיידקים 
משום  לחרק  הכרחית  שנוכחותם 

פשהם מייצרים עבורו מטבוליטים שו
סימביונ להתפתחותו.  החיוניים  פנים 
פטים כאלה מאוכסנים בתאים ייעוד

 ,)Bacteriocytes( יים, בקטריוציטים
צאצ לכל  מהאם  אנכית  פומועברים 
הניזו החרקים  משפחות  כל  פאיה. 

השיפה  מנוזלי  בלעדי  באופן  נות 
של צמחים, כמו אלו השייכות לתת 
מסדרת   Sternorrhyncha הסדרה 

החיידק הסימביונטי
ריקציה בכנימת עש הטבק ודרכי העברתו בין פונדקאים

דרגות צעירות של כנימת עש הטבק, כפי שצולמו מתחת לבינוקולר. 
ניתן לראות את העיניים האדומות ואת הבקטריומים, אברונים שבהם 
מרוכזים חיידקים סימביונטיים, הצהובים. התמונה באדיבות ד”ר רמי 

הורביץ
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מאושר למענק

עם מרסס תותח טיפונה יצאתי 
מעבדות לחרות"  יאיר אזולאי  

ממושב תומר, חקלאי מצטיין 
אגריטך 2012, 

מגדל פלפל ועגבניות.

ללא המרסס  שלכם הייתי סוגר 
את המשק� צביקה לייזרוביץ  
מושב בית יצחק,  מחזיק שני 

מרססי תותח TIFONE- 600 ליטר 
ו 1000 ליטר.

מה אומרים המגדלים על מרסס תותח יורומר ?
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פהפשפשאים, נושאות סימביונט רא
שוני בתאים המיוחדים לכך.

נמצא סימ פבכנימות עלה, למשל, 
 ,)Buchnera( בוכנרה  הנקרא  ביונט 
שם הסימביונט של כנימות קמחיות 
הוא טרמבלייה )Tremblaya(, זה של 
 )Carsonella( קרסונלה   - פסילות 
ועוד. במהלך האבולוציה המשותפת 
לאורך עשרות מיליוני שנים, הושמטו 
DNA החיידקי גנים שאינם חיופ -מה
הוא  ולכן  החיים החדש,  לאורח  ניים 
קטן יחסית לחיידקים קרובים שאינם 

סימביונטים.
זו  2( סימביונטים שניוניים: קבוצה 
מבחינת  הטרוגניים  חיידקים  כוללת 

בפונד מיקומם  הסיסטמתי,  פשיוכם 
פקאי והשפעתם עליו. בדומה לסימ
פביונטים ראשוניים, סימביונטים שניו

ניים מועברים אנכית מאם לצאצאיה, 
רחו פונדקאים  מיני  בין  פיזורם  פאך 

גם  מעיד  סיסטמתית  מבחינה  קים 
על קיומו של מעבר אופקי בין מינים 
ובין פרטים שונים בתוך אותו  שונים 
עשויים  שניוניים  סימביונטים  המין. 
להיות ממוקמים בתוך בקטריוציטים 
הפונדקאי  בגוף  שונות  ברקמות  או 

פכגון תאי השומן, ההמולימפה או צי
נורות מלפיגי. 

שניוניים  סימביונטים  תיאורטית, 
ישי תורמים  אנכית  רק  פהמועברים 

רות לכשירות הפונדקאי, או לחילופין, 
ששכיחות  כך  רבייתו  על  משפיעים 
אותם  הנושאות  הנקבות  כשירות  או 
הגורמות  אסטרטגיות  שתי  גדלה, 

באוכלו החיידקים  תפוצת  פלהגדלת 
סייה ולהבטחת המעבר שלהם לדור 

הבא.
בעלי  שאינם  שניוניים  סימביונטים 
)כמו  הנ”ל  ההשפעות  מדרכי  אחת 
בדרך  עוברים,  פתוגניים(  חיידקים 
כלל, גם אופקית ובכך משמרים את 
אכן,  הפונדקאי.  באוכלוסיית  קיומם 
האחרונות  בשנים  שנערכו  מחקרים 

פהראו שלסימביונטים שניוניים השפ
עות מרחיקות לכת על פונדקאיהם. 
המילטונלה  הסימביונט  למשל,  כך 
לכנימת  מקנה   )Hamiltonella(
העלה אפיד האפון עמידות לצרעה 

הסימב אותה,  התוקפת  פטפילית 
את  משפר   )  )Serratiaסרציה יונט 
והסימביונט  לחום,  הכנימה  עמידות 
Regiella( משפיע על יכולפ )רג’יילה 
פתה לנצל צמחים שונים. כלומר, שלו

שת החיידקים האלה תורמים ישירות, 
כל אחד בדרכו, לכשירות הפונדקאי 

פשלהם ובכך מגדילים את סיכויי הה
עברה שלהם עצמם לדור הבא. 

כנימת עש הטבק
העש  כנימות  במשפחת 
 )Homoptera: Aleyrodidae(
נחפ אינם  שרובם  מינים,   1,300 -כ
עש  כנימת  לצמחים.  מזיקים  שבים 
לעומת   ,)Bemisia tabaci( הטבק 

פזאת, נחשבת לאחד ממזיקי החקל
שדה  בגידולי  ביותר  הבעייתיים  אות 
רבים - ירקות, צמחי נוי ואף עצי פרי 

- בישראל וברחבי העולם.
כל דרגות ההתפתחות של הכנימה 
הצמח,  של  השיפה  מנוזלי  ניזונות 
תוך שהן מפרישות את עודפי הסוכר 

פכטל דבש המצטבר על העלים, הגו
בסיס  ומהווה  פיוניות  לסתימת  רם 

הפוג פייחת  פטריות  פלהתפתחות 
עות בתהליך הפוטוסינתזה.

ומעבי נושאת  הכנימה  פבנוסף, 
שונים,  וירוסים  ממאה  למעלה  רה 
צהבון  וירוס  הוא  שבהם  המפורסם 
 ,)TYLCV( העגבנייה  של  האמיר 
אחרים  רבים  וירוסים  נמצאים  אך 
הפוגעים בדלועיים, בכותנה, בתפוחי 

האדמה ובגידולים אחרים.
כמו שאר המשפחות בתת הסדרה, 

פנושאים כל מיני כנימות העש סימב
פיונט ראשוני. חיידק זה נקרא פורטיי

רהPortiera( (, ובכנימת עש הטבק 
פהוא מייצר עבור החרק חומצות אמי

 ,)Santos et al., 2012( הכרחיות  נו 
המאוגדים  בבקטריוציטים  ומאוכסן 
בקטריומים  הקרויים  אברונים  לשני 
גופ כשני  ונראים   )Bacteriomes(

גופה  פים צהובים אובאליים במרכז 
)תמונה 1(. בנוסף, זוהה באוכלוסיות 
שונות של הכנימה מגוון סימביונטים 
שניוניים, ובכללם המילטונלה, ריקציה 
 ,)Wolbachia( וולבכיה )Rickettsia(
 ,)Arsenophonus( ארסנופונוס 
קרדיניום )Cardinium( ופריטשאה 
ארפ רק  נמצאו  בארץ   .))Fritschea
וקיים  זו  מרשימה  הראשונים  בעת 
שבו  האופן  על  ביותר  מועט  מידע 

הם משפיעים על החרק.
במינהל  נחקרו  האחרון  בעשור 

פהמחקר החקלאי, בשיתוף עם חוק
והאוניבר חיפה  מאוניברסיטת  פרים 

היבטים  מספר  אריזונה,  של  סיטה 
עש  לכנימת  ריקציה  בין  הקשר  של 

הטבק.

ריקציה בכנימת עש הטבק
והוג זוהו  ריקציה  פחיידקים מהסוג 

דרו לראשונה כסימביונטים שניוניים 
תוך-תאיים של קרציות, ומינים שונים 

פשל חיידק זה מועברים על ידי פרו
ידועים  רגליים מוצצי דם, חלקם  קי 

וקד טיפוס  כגון  למחלות,  פכגורמים 
חות שונות בבני אדם ובבעלי חיים.

במגוון  ריקציות  נמצאו  לאחרונה, 
דם,  מוצצי  שאינם  חרקים  של  רחב 
אופקית,  העברה  של  לקיומה  עדות 
אינם  זו  להעברה  המנגנונים  אולם 
לעדויות  במקביל  במלואם.  ידועים 

פשהצטברו על נוכחות החיידק כסימ
ביונט שניוני בקבוצות חרקים שונות, 
תועדה בדרום מערב ארצות הברית 
התפשטות מהירה מאוד של ריקציה 

בכנימת עש הטבק )כע”ט(.
העת  בכתב  שפורסם  במאמר 
שבשנת  בעוד  כי  דווח,   Science
שנבדקו  מהפרטים   1% רק   2000
נשא את החיידק, ב-2003 הוא נמצא 
וב- מהאוכלוסייה,  ב-50%  כבר 
ל-97%  הנגיעות  רמת  עלתה   2006
תיעוד  זהו   .)Himler et al., 2011(
נדיר ומסקרן של חדירת חיידק לתוך 
אוכלוסיית חרקים, וייתכן כי להעברה 
האופקית של הסימביונט יש תרומה 

להתפשטות המהירה הזאת.
בב שעמדה  העיקרית  פההשערה 
היי הנוכחית  המחקר  עבודת  פסיס 

כתווך  לשמש  יכולים  שצמחים  תה 
יכולים חיידקים סימביונטיים  שדרכו 

פלעבור מחרק לחרק. במהלך העבו
דה, נעשה ניסיון לענות על השאלה, 
האם ריקציה יכולה לעבור בין פרטים 

פשונים של כע”ט דרך הצמח הפונד
במאמר  בפירוט  מתוארת  והיא  קאי 
2012Caspi-( לאחרונה  שפורסם 

.) ,.Fluger et al

שיטות ותוצאות - העמדת 
קווי כנימת עש הטבק עם 

ובלי ריקציות
בישראל, שיעור כנימת עש הטבק 
)חיל  כ-70%  הוא  ריקציה  הנושאות 
 .)Chiel et al., 2007  ;2006 וחובריו 

הוע פמתוך חרקים שנאספו בשדה, 
הכני של  קווים  שני  במעבדה  פמדו 

מה, האחד שבו כל הפרטים נושאים 
הפרטים  כל  שבו  והאחר  ריקציה, 

פנקיים מהחיידק. בכל הניסויים נקב
נוכחות של הסימביונט בשיטות  עה 
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טכנולוגיה חקלאית מתקדמת

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

פתוח ובבתי גידול. 
צידוד הידראולי של 

ראש הריסוס עד 
270 מעלות, טרקטור 

נדרש: 65 כ"ס.                                   
אופציה: הרמה 

הידראולית, מאבק.

מרססי מפוח 
לחממות

מרססי רז

מיניריקשה 600 
הנעה קדמית/אחורית, 

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

מיכל נירוסטה בנפח 80/50 ליטר.

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

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

אופציה: מאבק.

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

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

חדש!
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פרימרים  )באמצעות  מולקולריות 
ספציפיים של ריקציה עבור שלושה 

.)PCR -גנים שונים ב

העברת ריקציה מהחרק 
לצמח

עש  כנימות  האם  לבחון  מנת  על 
לצמח  ריקציה  מעבירות  הטבק 
במהלך הזנתן, הודק כלוב פלסטיק 

פעגול )כלוב עלה(, שקוטרו כסנטימ
טר, למספר עלים של צמחי כותנה, 
הוכנסו  הצמחים  שועל.  וענבי  ריחן 

פלתא גידול שבו היו כנימות רבות וה
חרקים ניזונו מכל חלקי הצמח, פרט 

לדיסקיות עליהן הגנו כלובי העלה.
גידול  לתאי  צמחים  הוכנסו  בניסוי 
ריקפ עם  כנימות   )1 טיפולים:  בשני 
כנימות. לאחר  2( צמחים ללא  ציה; 
ודסקיות  הצמחים  פורקו  ימים,   20

לבדי נלקחו  מוגנות  שהיו  פהעלה 

ונבחנה בהן נוכחות החיידק, הן  קה, 
באמצעות  והן  המולקולרית  בשיטה 
של  בשיטה  קונפוקלי  מיקרוסקופ 
 FISH )Fluorescence In Situ
ספציפי  גלאי  עם   )Hybridization

לריקציה.
PCR גילתה, כי אפשר לזפ  אנליזת
פהות את נוכחותה של הריקציה בדס

לאחר  השונים  הצמחים  עלי  קיות 
אכלו  ריקציה  הנושאות  שכע”ט 
הביקורת  בצמחי  לא  אך  בקרבתן, 

שלא נחשפו לחרקים כלל.
במיקרוסקופ  התבוננות  בעת  גם 
של  פלואוריסצנטית  צביעה  נראתה 
הגלאי הספציפי לריקציה רק בעלים 

בביקו לא  אך  הטיפול,  צמחי  פשל 
נראה  מזאת,  יתרה   .)2 )תמונה  רת 
בצינורות  בעלים,  נמצא  החיידק  כי 
לא  המקרים,  בכל  בלבד.  השיפה 
גורמת  הריקציה  נוכחות  כי  נראה 
לתופעות שליליות בצמח, אם כי לא 

של  קיומן  את  לחלוטין  לשלול  ניתן 
השפעות כאלו.

העברת ריקציה בין חרקים 
דרך הצמח

ההזנה  במהלך  כי  שהוכח,  לאחר 
מעבירה כנימת עש הטבק חיידקים 

שכני ההשערה  נבדקה  הצמח,  פאל 
הח את  לרכוש  יכולות  אחרות  פמות 

יידק ממנו. הבדיקה נעשתה בצמחי 
עלה,  כלובי  הודקו  שאליהם  כותנה 

כפי שתואר לעיל.
ונחשפו  לכלוב  הוכנסו  הצמחים 
לכמות גדולה של כנימות עש הטבק 
מהקו הנושא ריקציה. כעבור עשרה 
ימים הוכנסו אל תוך הכלובים בוגרים 
עשרה  למשך  ריקציה,  ללא  מהקו 
הוכנסו  מכן  ולאחר  נוספים,  ימים 

פהצמחים לכלוב גדול ובו נחשפו לכ
מות גדולה של כנימות מהקו הנושא 

ריקציה.
לכלוב  הצמחים  הוכנסו  כביקורת, 
ולאחר  ריקציה,  ללא  כנימות  עם 
מתוך  החרקים  נלקחו  ימים  עשרה 
נוכחות  בהם  ונבחנה  העלה  כלובי 

.PCR החיידק בעזרת
נמצא, כי לאחר הזנה על אותו עלה 

פעם כנימות עש הטבק נושאות ריק
פציה )אבל בבידוד פיזי(, ניתן היה לז

הות את נוכחות הסימביונט בכנימות 
כלובי  חמשת  מתוך  בשלושה  שהיו 

פהעלה שמקורן בקו הנקי, בעוד שטי
פול הביקורת נשאר נקי כפי שהיה.

סיכום
במהלך העבודה מצאנו, כי כנימות 
עש הטבק יכולות “להדביק” זו את זו 
ידי  ריקציה, על  בחיידק הסימביונטי 

ניזונות מאותו צמח פונדק פכך שהן 
כי במהלך ההזנה מופרש  נראה  אי. 
החיידק דרך גפי הפה של המזיק אל 
צינורות השיפה של הצמח, ו”נרכש” 

פעל ידי כנימות אחרות שניזונות מאו
תם צינורות.

זו עדות ראשונה לכך שסימביונטים 
בין  מועברים  חרקים  של  שניוניים 
פרטים באוכלוסייה דרך הצמח, ככל 
נזק. עדיין יש  הנראה, בלי לגרום לו 
החיידקים שנרכשו  כי  להוכיח,  צורך 

אכן מתבס אכילה מהצמח  ידי  פעל 
מהאם  מועברים  ואף  בחרק  סים 

לצאצאיה.
מתוצאות המחקר עולה, כי הצמח 

עלה כותנה, שממנו ניזונו כנימות עש הטבק הנושאות ריקציה, נחשף 
וצולם  לחיידק  ייחודי  באופן  הנצמדת  פלואוריסצנטית  למולקולה 
במיקרוסקופ קונפוקלי. ניתן לראות, כי החיידק )באדום( נמצא בתוך 

צינורות ההובלה של הצמח
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האופקי  במעבר  תווך  לשמש  יכול 
פשל ריקציה בין חרקים, מנגנון המסו

הפילוגנטי  פיזורו  את  להסביר  גל 
הנרחב של הסימביונט, ואולי גם את 
באוכלוסיות  המהירה  התפשטותו 

חדשות, כפי שדווח מארה”ב.
לנוכחות חיידק במערכות ההובלה 
השלכות  להיות  עשויות  הצמח  של 
)כגון  חקלאיים  גידולים  על  רבות 
השפעה על עמידות הצמח למחלות 
והעברה אפשרית של הסימביונטים 
לחרקים מוצצים אחרים( ואלו ייבחנו 

במחקרי המשך.
את  גם  ממחישות  המחקר  תוצאות 
החיידקים  לנושא  שיש  החשיבות 
הסימביונטים, שעשויים לשמש בעתיד 
הן כמטרה אפשרית להדברת המזיק 
)גוטליב וצחורי-פיין, 2006(, והן כגורם 
השיקו למערכת  להכניס  שיש  פנוסף 

לים במשטר הדברה משולבת.

תודות
עבודת המחקר המתוארת במאמר 
US- מספר  מענק  ידי  על  נתמכה 

RUS-4304-10 R 4304-10, מ-
 BARD USA–Israel Binational

 Agricultural Research and
Development Fund

ספרות נבחרת
 .2007 ע.  וצחורי-פיין,  י.  גוטליב, 
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שנת 2012 רושמת עלייה מרשימה 
בהיקפי הייצוא של תמר ישראלי. על 
ומועצת  החקלאות  משרד  נתוני  פי 
היקפי  גדלו   2012 בשנת  הצמחים, 
הייצוא של תמר מישראל בכ- 20%. 
עמד   2011 בשנת  התמרים  יצוא 
על 11,750 טון, ובשנת 2012 טיפס 
היקף הייצוא ל- 14,500 טון, בהיקף 
כספי של כ- 70 מיליון דולר, בעיקר 

מהזן מג’הול. 
ילשם השוואה בכל השנים האחרו

נות, יצוא התמרים מישראל עמד על 
כ- 11,000 טון )שנת 2008 – 10,050 
טון, שנת   11,200  –  2009 טון, שנת 
הסיבות  אחת  טון(.   11,400  –  2010
לגידול בייצוא נעוצה בתוכנית קידום 

באנ הישראלי  התמר  של  ימכירות 
החק משרד  ידי  על  שמומנה  יגליה 

לאות ומגדלי התמר בארץ. 
תעשייה(  )כולל  המקומי  בשוק 

קבו נשארה  השנתית  יהצריכה 
מחירי  טון.   15,000 על  ועומדת  עה 
טרי,  לפרי  למגדלים,  בארץ  תמורה 
נעה בין 3 ל- 17 ₪ לק”ג )תלוי בזן(. 
המחירים הגבוהים ניתנים, גם בשוק 

המקומי, למג’הול. 
32,000 טון תמרים גדלים בישראל 
)מתוכם 2,000 טון לתעשייה(, על פי 
חלוקה לזנים: כ- 21,500 טון מג’הול, 
כ- 3,500 ברי )תמר צהוב(, כ- 3,000 
2,300 חיאני, 1,200 זהיי  דקל נור, כ-

די, 1,100 חלאווי, 550 אמרי ו- 500 
טון דיירי. המדובר ב- 572,504 עצים 

הנטועים בשטח של 458,000 דונם.
בישרי מהתוצרת   50% ל-  מעל 
לייצוא, בעיקר לאירופה  אל מופנית 

גרמניה,  איטליה,  אנגליה,  )ספרד, 
הר המזרח  רוסיה(,  שוויץ,  יהולנד, 

חוק וצפון אמריקה. מחירי התמרים 
בהתאם  לזן  מזן  משתנים  בחו”ל 
להיצע ולביקוש. הזן היקר ביותר הוא 

במחי באירופה  שנמכר  יהמג’הול, 
לטון,  יורו   8,000  –  4,000 שבין  רים 
כל זאת בהתאם לגודל ואיכות הפרי. 
היקף ענף התמר בישראל במונחים 
420 מיליון ₪, מתוי  כספיים הינו כ-

כם מעל 70 מיליון דולר ייצוא.

הערבה,  את  צובע  התמרים  ענף 
לכל  הירדן,  ועמק  שאן  בית  עמק 
אורך השבר הסורי אפריקאי, בירוק. 

הא מהים  בישראל  גדלים  יתמרים 
דום בדרום ועד לסובב כנרת בצפון 

הסו השבר  לאורך  יבנאל,  יובקעת 
צריך  התמר  הסיבה:  רי-אפריקאי. 
הסורי-אפריקאי  השבר  ואזור  חום, 
מאופיין בטמפרטורות גבוהות. בשל 
אזורי הגידול בישראל, נקרא ענף זה 
מוי כולו  הענף  הימים”.   3 “ענף  גם 
שקה במים שוליים )מליחים וקולחין 

מטוהרים(.
הגידולים  משאר  נבדל  התמר  עץ 
החקלאיים בעובדה שנעשה שימוש 
בכל מרכיביו – הגזע משמש לסיבים 

הסו עבור  לסוכך  הענפים  יוחבלים, 
משמש  והתמר  ללולב  העלים  כה, 

כפרי מאכל.
160- טריים  תמרים  גרם   100 ב- 
ל-  התזונתי  ההרכב  קלוריות.   270
פחמימות  הוא:  תמרים  גרם   100
58 גרם, אשלגן 525 מילי  )סוכרים(
55 מיליגרם ברזל 2 מילי  יגרם, סידן
התמר  סוכרי  גרם.   2 חלבונים  יגרם 
נספגים בדם במהירות, ולכן יש להם 

השפעה חיובית על אנשים עייפים.
יידוע כי אכילת מספר תמרים מעו

ררת את הגוף ומדכאת את התיאבון 
למשך זמן רב.

גידול של כ- 20% בייצוא 
התמרים מישראל בשנת 2012 

לעומת השנים האחרונות

 עצי דקל          צילום: יובל כהן



חדש בביו-בי
הדברה משולבת של חדקונית הדקל האדומה

 www.biobee.com טל' 04-6096905-7
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ולפי למחקר  החברה  פ“יישום”, 
האוניברסיטה העברית”,  תוח של 
חומוס  של  חדשים  זנים  מציגה 
על  השומרים  הִחמצה(,  )צמח 

פערכים תזונתיים גבוהים, אך מני
תיאום  בשל  יותר  גבוה  יבול  בים 
של  הפריחה  מועד  בין  משופר 
הזנים  הגשמים.  עונת  ובין  הצמח 
ידי פרופסור  החדשים פותחו על 

לחקל מהפקולטה  עבו,  פשחל 
וסביבה על שם רוברט  אות, מזון 
העברית  באוניברסיטה  סמית  ה’ 
ממינהל  בונפיל  דוד  ודוקטור 

המחקר החקלאי.
בהיקפו  השני  הגידול  הוא  חומוס 
אזור  בעולם.  הקטניות  גידולי  מבין 

החו שם  הודו,  הוא  העיקרי  פהגידול 
בתזונה  חשוב  מרכיב  מהווה  מוס 

וחל עמילן  מספק  והוא  פהבסיסית, 
שמרביתה  ההודית,  לאוכלוסייה  בון 
מאוד  פופולארי  החומוס  צמחונית. 
המערבי.  בעולם  צמחונים  בין  גם 
הצמח מכיל גם לוטאין, חומר חשוב 
נוגד חמצון שצריכתו קשורה בסיכון 

פמופחת לחלות במחלת ניוון המאקו
אלו,  מסיבות  לעיוורון.  הגורמת  לה, 

החו גרגרי  של  התזונתיים  פהערכים 
מוס חשובים ביותר לבריאות האדם, 
והן במדינות  הן בארצות מתפתחות 

המתועשות.
של  אבולוציה  חוקר  עבו  פרופסור 
קטניות.  בעיקר  שונים,  שדה  גידולי 
האבולוציה  את  יותר  טוב  נבין  “אם 

ול הביות  לפני  גידולי התרבות,  פשל 
יותר  טוב  לפתור  אולי  נוכל  אחריו, 

בעיות שיתרמו להגדלת היבולים”.
פפרויקט המחקר שבו נמצאה הבק
פרה הגנטית של עיתוי הפריחה בחו

ב-60  פריחה  להקדים  )אפשר  מוס 
משנה  עתה  מקבל  יותר(  ואף  יום 

הג שההתחממות  בהנחה  פחשיבות 
המים  זמינות  על  תשפיע  לובלית 
היא,  המשמעות  שונים.  באזורים 

חומוס  גידלו  לא  שבהם  שבשטחים 
מעולם, כמו בצפון הנגב, יוכלו לגדל 
להקדמה  תודות  בהצלחה,  חומוס 

הפלאפל האולטימטיבי
זן חדש של חומוס עם ערכים תזונתיים גבוהים וכושר התחמקות ממחסור במים 

פותח באוניברסיטה העברית

שדה חומוס
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המתוכננת של הפריחה, ופרופ’ עבו 
במי  שימוש  עושה  “הגידול  מוסיף: 
החומוס  בהשקיה.  במקום  גשמים, 
יכול להתחיל לפרוח בפברואר. הוא 
באזורי  מחזורי  כגידול  להיכנס  יכול 

פגידול החיטה – וכך ישפר את המע
פרכת החקלאית ויפחית מחלות ומזי

קים.
נוסף  בטיפוח  תלוי  כמובן,  “הדבר, 
לאסקוכיטה  משופרת  לעמידות 
של זנים מבכירים אלו. הרוטציה בין 
הוכיחה את עצמה.  החיטה לחומוס 
ישים  האגרונומי,  מההיבט  הרעיון, 

פכפתרון לבעיית המזון בארצות הסו
בלות ממחסור במים”.

זני החומוס החדשים, שפותחו על 
פידי פרופ’ עבו וד”ר בונפיל ללא שי
פמוש בהנדסה גנטית, מאופיינים בגר

לוטאין  בתכולת  יותר,  גדולים  גרים 
למחלת  בינונית  ובעמידות  גבוהה, 
המשופרת  ההתאמה  האסקוכיטה. 
הגשמים  לעונת  הפריחה  עונת  בין 
החומוס,  יבול  את  להגדיל  עשויה 

פמכיוון שהתפתחות תרמילים מוקד
הגידול  של  הסיכוי  את  מגדילה  מת 
במים  וממחסור  להתחמק משרבים 

בסוף העונה.
מרכזי  מרכיב  רק  אינו  “החומוס 

בעו נרחבים  באזורים  פבתזונה 
חשוב  בריאות  מזון  גם  אלא  לם, 
עולה  וצריכתו  המערבי,  בעולם 

הח הזנים  כך,  משום  פבהתמדה. 
ידי פרופ’ עבו  דשים שפותחו על 
וד”ר בונפיל ללא שימוש בהנדסה 
לבריאות  ביותר  חשובים  גנטית, 

וע מתפתחות  בארצות  פהציבור 
בעולם  שיווקו  את  לקדם  שויים 
מיכלין,  יעקב  אומר  המתועש”, 

צופים שהז “אנו  “יישום”.  פמנכ”ל 
באוניבר שפותחו  החדשים  פנים 
פסיטה העברית יהוו הזדמנות עס

תרה  ‘יישום’  וכעת  ייחודית,  קית 
הפיתוח  להמשך  שותפים  אחר 

והמסחור של המצאה זו”.
 30 במהלך  עלה  החומוס  גידול 
טון  מיליון  מ-6.6  האחרונות  השנים 
ולמרות  טון,  מיליון  מעשרה  ליותר 
ונצרך  בהודו  גדל  היבול  שמרבית 
גם  מהווה  החומוס  מקומי,  באופן 
ולייצוא  עצמי  לשימוש  חשוב  גידול 
במספר ארצות, כולל ארצות הברית 

ואוסטרליה.

על אודות “יישום”
של  המחקר  לפיתוח  החברה 
בירושלים  העברית  האוניברסיטה 
בלעדית  אחראית  “יישום”,  בע”מ, 
והפטנטים  הטכנולוגיות  למסחור 
העברית.  באוניברסיטה  שמקורם 
 ,1964 בשנת  שהוקמה  החברה, 
המובילות  לאחת  כיום  נחשבת 
רשמה  “יישום”  בתחומה.  בעולם 
 2,200 על  פטנטים  מ-7,700  יותר 
הטכנולוגיה  תחומי  בכל  המצאות 

מהפטנ כשליש  פוהביוטכנולוגיה. 
המבוססים  ומוצרים  מוסחרו,  טים 

מיל משני  ביותר  נמכרים  פעליהם 
יארד דולר בשנה.

פורטפופ חברות   74  ל”יישום”
חוקרי  המצאות  על  המבוססות  ליו 
“מוביל-איי”,  ביניהן  האוניברסיטה, 
ו”ביוקנסל”,  “קולפלנט”  “בריפקם”, 
חברות  עם  פעולה  שיתוף  והסכמי 
“נוברטיס”,  מובילות:  בין-לאומיות 
“טבע”,  ג’ונסון”,  אנד  “ג’ונסון  “רוש”, 
מונסנטו”,  “אדובה  “גוגל”,  “מרק”, 

נוס ורבות  “וילמורין”  פ“סינג’נטה”, 
פות.
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מאיר מזרחי, מנהל היחידה להסגר צמחים בשירות להגנת הצומח, משרד החקלאות

בשירות  העובדים  ההסגר  מפקחי 
במשרד  ולביקורת  הצומח  להגנת 

גדו מאמצים  משקיעים  פהחקלאות 
שלא  נגעים  פלישת  במניעת  לים 

הע הסגר(,  )נגע  בישראל  פקיימים 
לולים לגרום נזק לחקלאות ולצומח 
בישראל. פלישת נגע הסגר לישראל 

שו דרכים  בשלוש  להתבצע  פיכולה 
נות.

היא  לארץ  לפלוש  הדרכים  אחת 
נגעים  השכנות.  מהמדינות  הגעה 
יכולים  הם  גבולות.  יודעים  אינם 
לסביבתם  מושבם  ממקום  לעבור 
הקרובה בצורה אקטיבית )תעופה(, 
זרם מים, סחף,  )רוחות,  או פסיבית 

פבאמצעות גורם משני - חיות בר וכ
דומה...(.

בשירותים  חדשים  נגעים  תחום 
ולביקורת פורס מל פלהגנת הצומח 

כודות בגבולות הארץ ומסביב לנמלי 
הכניסה לארץ, במטרה לתפוס את 
הנגע לפני שיתבסס בארץ ולהכחיד 

אותו.
להיכ לנגע  הקיימת  אחרת  פדרך 

צמחי  מטען  עם  היא  לישראל  נס 
המגיע  מסחרי  משלוח  כל  מסחרי. 

מק גורמים  ידי  על  נבדק  פלישראל 
צועיים, שלוש פעמים לפחות. פעם 
המוצא  בארץ  נבדק  הוא  ראשונה, 

פבזמן הגידול, פעם נוספת לפני מש
הכניסה  בנמל  שלישית  ופעם  לוח 
בישראל, לפני שחרורו ללקוח. חלק 
נבדקים  הריבוי המיובאים  ממשלוחי 

פפעם רביעית, במשתלה לאחר שה
גיע לבית הלקוח.

אנחנו מגדלים בתנאי הסגר צמחים 
פבעלי סיכון פיטוסניטרי גבוה או צמ

אוכלוסיית  בעל  במקום  שגדלו  חים 

מזיקים מסוכנת.
פהדרך השלישית שבה נגע יכול לח

דור לארץ היא הכנסת צמחים בצורה 
לא מבוקרת על ידי נוסעים. צמחים 

פאלה אינם נבדקים ואינם עוברים בי
פקורת ומהווים אמצעי עיקרי להחד

רת נגעים.

ירידה בהחרמות בנתב"ג
עמדות  מאיישים  ההסגר  מפקחי 
ובעזרתם  לישראל  הכניסה  במסופי 

בי גורמי אכיפה, עובדי המכס,  פשל 
וכדומה הם הביאו לסיכול של  טחון 
צמחים  הברחת  ניסיונות  כ-8,000 
זו  בכתבה  לישראל.  ריבוי  וחומרי 
ההסגר  מפקחי  בפעילות  אתמקד 
נמל  העיקריים:  המסופים  בשלושת 
תעופה בן גוריון, מסוף אלנבי ומעבר 

נהר הירדן.
בנתב”ג ביצענו בשנת 2012 3,415 
לנו  שהיו   4,033 לעומת  החרמות, 
2011, ירידה של כ-15% ויריפ  בשנת

דה של למעלה מ-100% בהשוואה 
לשנת 2005 )8,023 החרמות( )ראה 

טבלה וגרף(.
רבים  מאמצים  משקיעים  אנחנו 

ובהפצת המידע בדבר אי פבפרסום 
סור יבוא צמחים בצורה לא מבוקרת 

לחקל לגרום  עלול  שהוא  פוהנזק 
שיעור  את  מייחס  אני  ולצומח.  אות 
הירידה במספר התפיסות בפעילות 
המפקחים  במספר  בירידה  וגם  זו 

המאיישים את העמדה הזו.

שומרים בשער

 7,455  2012 בשנת  סיכלה  לישראל  הכניסה  בנמלי  ההסגר  מפקחי  פעילות 
ניסיונות הברחת צמחים וחומר ריבוי לארץ

בלעדי

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012

ס"ה 
46445281703566096338627880235447572050664311370440333415שנתי

חומר ריבוי של מישמש, אפרסק ונקטרינה.    צילום: שוקי קדמי
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החרמת צמחים מתפרסת על פני 
שני  יש  ובמהלכה  השנה,  חודשי  כל 
הראשון  ה”פיק”  )שיאים(.  “פיקים” 
“פיק”  פסח,  חג  בחופשת  מתקיים 
אוגוסט  יולי,  בחודשים  קורה  שני 

וספטמבר )חופשת הקיץ(.
פהצמחים מגיעים לישראל מכל הי

בשות על פני כדור הארץ וממדינות 
אנגולה,  עירק,  אירן,  אוגנדה,  רבות: 
הודו,  צ’ילה,  פיליפינים,  תאילנד, 

או אזרבייג’ן,  אוזבקיסטאן,  פמצרים, 
אי מדינות  הברית,  ארצות  פקראינה, 

רופה, אוסטרליה, ניו-זילנד ועוד...
הנוסעים שעברו דרך נתב”ג הביאו 
שום,  בצל,  אבוקדו,  דלעת,  אבטיח, 
שמיר,  כוסברה,  פטרוזיליה,  עלי 
תפוח  מלפפונים,  עגבניות,  נענע, 

הת מבין  ואחרים.  גפן  עלי  פאדמה, 
פיסות המשמעותיות ביותר שהיו לנו 
2012 אציין את המקרה שבו  בשנת 

אפרפ של  שתילים   4,000 כ -נתפסו 
על  שהובאו  ונקטרינה  משמש  סק, 

ידי חקלאי מזכרון יעקב.
ונקטרינה  משמש  אפרסק,  צמחי 
השזיפיים  משפחת  תת  עם  נמנים 
 Rosaceae( הוורדניים  במשפחת 
זו נכללים מיפ spp.(. בתת משפחה 
פנים רבים של עצי פרי נשירים שמג

שזיף,  וביניהם  בארץ  אותם  דלים 
לגידולים  ועוד.  דובדבן  פטל,  שקד, 
גדולה  כלכלית  חשיבות  יש  אלה 

בארץ ובעולם.
משפ תת  עם  הנמנים  פהצמחים 

חה זו מהווים פונדקאים של גורמים 
פפתוגניים רבים שפוגעים בגידול וגור

מים לו נזק כבד. בין הגורמים האלה 
נכלל וירוס הגורם למחלת השרקה. 
הוא  ואם  בארץ  קיים  אינו  זה  וירוס 
יחדור הוא יגרום נזקים קשים ביותר 
ממשפחת  צמחים  של  הכחדה  עד 

הוורדניים, כולל שקד הבר. כתוצאה 
של  פרנסתם  גדיעת  תיגרם  מכך, 
חקלאים רבים המתפרנסים מגידול 

צמחים אלה.
הנוסעים שהביאו  הגדול של  הרוב 

ומ ידע  מחוסר  זאת  עשו  פצמחים 
הצ את  החרמנו  אנחנו  בורות.  פתוך 

אותם  והשמדנו  הביאו  שהם  מחים 
את  להם  הסברנו  ב”אוטוקלאב”. 
נכונות  הביעו  והם  מעשיהם  חומרת 
בנוסף,  לשתף אתנו פעולה בעתיד. 
הם קיבלו מכתב התראה – אם הם 
נפתח  אנחנו  המעשה,  על  יחזרו 

נגדם בהליך משפטי.

במסופי אלנבי ונהר הירדן
כ-3,600  ביצענו  אלנבי  במסוף 
בשיעור  עלייה  המהוות  תפיסות 
12%, בהשוואה לשנת 2011. המוצפ
רים העיקריים שהחרמנו היו תרופות 

וב חיים  בעלי  וטרינריים,  פוחיסונים 
עיקר יונים וציפורים וחומר ריבוי של 

עץ התמר.
הסלקת  שיטות  אלנבי,  במסוף 
ומהוות  במיוחד  יצירתיות  המוצרים 
תרופות  ההסגר:  למפקחי  אתגר 

ארג בתוך  סוכריות  עם  פמעורבבות 
זים של סוכריות, חומרי הדברה בתוך 
תווית  עליהם  המודבקת  בקבוקים 

פשל חומר ניקוי, יונים מוחבאות באר
כהנה  ועוד  כפולה  גזים עם תחתית 

וכהנה שיטות מתוחכמות.
בשנת  ביצענו  הירדן  נהר  במסוף 
2012 כ-450 תפיסות, בדומה למספ
פר התפיסות שהיו לנו בשנת 2011. 

וי פרחים  פירות,  בעיקר  פהחרמנו 
רקות.

נזקים הנובעים מחדירת נגע 
חדש

פהנזק הנגרם כתוצאה מחדירת נג
פעים חדשים מתבטא במספר מישו

רים, כל אוכלוסיית המדינה משלמת 
מחיר עליו.

יש  ישיר  כלכלי  נזק  של  במקרים 
פגיעה בחקלאות, במשק בעלי חיים 
פגיעה  בתשתיות;  פגיעה  ובמדגה; 

באדם; נזק אקולוגי.
פבמקרים של נזק עקיף עלולות לק

רות: פגיעה במשטר הדברה ביולוגי; 
מניעת  קיימים;  ייצוא  שווקי  חסימת 
סביבתי;  זיהום  חדשים;  ייצוא  שווקי 

זיהום תוצרת חקלאית.

  

  

ר יבוא צמחים בצורה לא אנחנו משקיעים מאמצים רבים בפרסום ובהפצת המידע בדבר איסו

אני מייחס את שיעור הירידה במספר . מבוקרת והנזק שהוא עלול לגרום לחקלאות ולצומח

  .התפיסות בפעילות זו וגם בירידה במספר המפקחים המאיישים את העמדה הזו

. )שיאים" (פיקים"יש שני ובמהלכה , החרמת צמחים מתפרסת על פני כל חודשי השנה

אוגוסט וספטמבר , בחודשים יוליקורה  שני "פיק", יים בחופשת חג פסח הראשון מתק"פיק"ה

  ).חופשת הקיץ(

, אירן, אוגנדה: רבותממדינות ו מכל היבשות על פני כדור הארץישראל הצמחים מגיעים ל

, אוקראינה, ן'אזרבייג, אוזבקיסטאן, מצרים, הודו, ילה'צ, פיליפינים, תאילנד, אנגולה, עירק

  ...זילנד ועוד-ניו, אוסטרליה, מדינות אירופה, צות הבריתאר

, עלי פטרוזיליה, שום, בצל, אבוקדו, דלעת, ג הביאו אבטיח"הנוסעים שעברו דרך נתב
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שמעון וילנאי

במדינת  היחיד  שהתחום  נדמה 
ישראל שבו הציונות מושרשת היטב 
עדיין הוא חקלאות. גם אם המקצוע 
עוד  ואין  הכר,  לבלי  השתנה  הזה 
בבוץ  ולהתנהל  בידיים  לחלוב  צורך 
קום  משכימים  עדיין  מגפיים,  עם 
לצומח  ומקדישים  הליל  בחשכת 
מנת  על  שלא  ביממה,  רבות  שעות 

מש לפרנס  כדי  אלא  פרס,  פלקבל 
פחה בכבוד.

מבקש  באמת  מי  לדעת  מעניין 
לבוא ולהשקיע בתחום המיוחד הזה, 

לדר האחרונות  בשנים  פשהתקדם 
אינו  עדיין  אך  גבוהה,  טכנולוגית  גה 
עיסוק שהשכר בו קורץ ונוצץ. לשם 
כך, באנו אל “חממת הלימוד מספר 

לחק הפקולטה  ישראל:  של  פאחת” 
העברית  האוניברסיטה  של  לאות 

פרו הדיקן  את  ושאלנו  פברחובות, 
האוכ חתך  מה  פרידמן  רוני  פפסור 

בפקולטה  הסטודנטים  של  לוסייה 
במאה ה-21?

פמשיב הדיקן: “ראשית, נציין שבפקו
לטה 2,200 סטודנטים לתואר בוגר, 
PhD )דוקטורט(  מוסמך )מאסטר( 
שחתך  ספק,  אין  וטרינרית.  ורפואה 
השנים  בעשרות  השתנה  הביקושים 
אחוז  שנה,   40-30 לפני  האחרונות. 

ההתייש בני  היו  מהתלמידים  פניכר 
אז  הייתה  והחקלאות  העובדת  בות 
בהייטק,  תחום  זה  היום  מסורתית. 

והפקו מתוחכמת  יותר  הרבה  פהיא 
לטה נבנתה כך שתתאים לחקלאות 

בת זמננו.
“התחום הזה הרבה יותר טכנולוגי. 

רבדי  מכל  תלמידים  אליו  נמשכים 
בני  דווקא  הגדול  הרוב  האוכלוסייה. 
ומפ  80% מיוצגות בפקולטה   ערים. 
עלה מערי ישראל. אם בעבר החתך 
היה רוב מוחלט בנים, היום החלוקה 
 50% זהה.  כמעט  המינים  שני  בין 
תלמידות ואפילו 60%. בהיותו תחום 
רבות,  בנות  אליו  נמשכות  טכנולוגי, 

בעיקר ברפואה וטרינרית”.

ללימודים  יתקבל  מי  קובע  מי 

בפקולטה? עד כמה הדיקן קובע?
“אני לא קובע מי יתקבל ללימודים, 

פאין פרוטקציה. יש מינהל קבלת תל
מידים ושם, על פי ערכים מספריים, 
בקבלה  חריגים  מקרים  יש  קובעים. 
או  סטודנט  אם  חקלאי.  בסיס  על 
חקלאי  עבר  להם  שיש  סטודנטית 
לקבל  להחליט  יכול  דיקן  מהבית, 
אותו, גם אם הוא לא עונה על חתך 
כניסה  הכול,  לפני  אבל  הקבלה. 

חממת הלימוד

תחום בעלי החיים והתזונה הם הלהיטים בפקולטה לחקלאות ברחובות. הדיקן, 
פרופסור רוני פרידמן, מגלה כי החקלאות טכנולוגית מבעבר ויותר בנות נמשכות 

ללימודים

ראיון החודש

הדיקן, פרופ' רוני פרידמן
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לפקולטה מתבססת על חתך קבלה, 
בגרות  בחינות  של  שקלול  בו  שיש 
שלא  מועמד  פסיכומטרי.  ומבחן 
רקע  לו  ויש  הקבלה  סף  את  עבר 
חקלאי מוכר, אני כדיקן יכול להחריג 
אותו. יש מקרה אחד או שניים בשנה. 

לא יותר”.

רשאים  רחוק  שגרים  סטודנטים 
ללון בפנימיית המוסד?

“יש לנו 300 מיטות. מתגוררים כאן 
פסטודנטים בעלי עדיפות שלא נקב
פעת על ידי הפקולטה. מערכת מנהל

תית שיושבת באוניברסיטה העברית 
יתגורר בשטח  מי  בירושלים קובעת 
וכן  הפקולטה על פי מרחק מגורים 
במעונות  לינה  סוציו-אקונומי.  מצב 
הסטודנטים  רוב  בתשלום.  מחויבת 
אינם מתגוררים ברחובות. בל נשכח, 
חמש  ממוקמת  הרכבת  שתחנת 

פדקות הליכה משער הפקולטה, וס
פטודנטים עושים שימוש בכלי תחבו

רה מהיר ויעיל זה”.

־ פרופ’ פרידמן, מה הם להיטי מק
צועות הלימוד?

הם  המועדפים  התחומים  “שני 
הכנ שנה  לפני  ותזונה.  חיים  פבעלי 

סנו תחום חדש למערכת הלימודים: 
הת הצמח.  ובריאות  פאגרואקולוגיה 
לחקל נושקים  האקולוגיים  פחומים 

אות והתחום הופך פופולארי ומושך 
התחום  גדלים.  במספרים  תלמידים 
של קרקע ומים הופך מעניין במיוחד 
וגדלה  ההולכת  החשיבות  רקע  על 
במדעי סביבה, ניצול ומחזור משאבי 

מים”.

בית ספר על-פקולטאי
בפקול פעילים  מכונים  פארבעה 
פריד הפרופסור  בפנינו  מציין  פטה, 

מן ומפרט: “המכון לביוכימיה ומדעי 
המזון והתזונה, המכון למדעי הצמח 

וה ווטרינריה,  חיים  בעלי  פוגנטיקה, 
ומשא סביבה  למדעי  הרביעי  פמכון 

בי טבע בחקלאות. זה מכון שמנקז 
האקדמיות  היחידות  כל  את  אליו 
חקלאות  שבין  בקשר  שעוסקות 
בענייני  עוסקים  החוקרים  וסביבה. 
מים, קרקע וכלכלה חקלאית. לימודי 

פהמוסמך במכון למדעי הסביבה ומ
שאבי טבע בחקלאות מעוגנים לחוג 

פייחודי שנקרא איכות הסביבה ומשא
בי טבע בחקלאות.

עמו  הקשורים  והחוגים  “המכון 
מהווים חלק חשוב בבית ספר חדש 
בית  השנה:  הקימה  שהאוניברסיטה 
ספר על-פקולטאי למדעי הסביבה, 
הכולל  בארץ  היחיד  בית הספר  וזה 
בתוכו את כל האספקטים הקשורים 

פלסביבה, וזאת הודות לתרומה הייחו
דית של הפקולטה לחקלאות”.

ותזונה  חיים  בעלי  התחומים  מדוע 
זוכים לפופולאריות כה רבה?

תזונה  תחום  של  “הפופולאריות 
לעסוק  מקצועיות,  מסיבות  נובעת 
לאנשי  גדולה  דרישה  יש  בתזונה. 

מש הבוגרים  הזה.  בתחום  פמקצוע 
אבות,  בבתי  חולים,  בבתי  תלבים 
אין  מזון.  במפעלי  ספורט,  במרכזי 
שעוסקת  במדינה  מסגרת  כמעט 

פבפעילות אדם והזנתו, שאינה מחזי
בוגר  בצוות.  תזונאית  או  תזונאי  קה 
מדעי התזונה נדרש ואנחנו נחשבים 

לבית הספר לתזונה הטוב בארץ
נובעת  חיים  לבעלי  “המשיכה 
הייצור החקלאי, שיש  סיבות:  משתי 
 40% בו חלק למוצר מן החי מהווה 
ומקומות עבודה לא מעטים דורשים 
בוגר בתחום בעלי חיים - בתעשיות 

ובמעב חיים  בעלי  בגידול  פהבשר, 
בנוסף,  החקלאות.  משרד  של  דות 
לחקלאות  שהפקולטה  תפיסה  יש 
חיים  לבעלי  החוג  בלימודי  מכשירה 
לבית  מועמדים  ביותר  הטוב  באופן 

הספר לרפואה וטרינרית”.

עד כמה משפיע דיקן על פעילות 
הפקולטה?

הפקו של  מנהל-על  הוא  פ“דיקן 
ולהרכב  למבנה  לדאוג  עליו  לטה. 
של הסגל האקדמי ושלמותו. הדיקן 
הוא נציג נבחר של הסגל, שתפקידו 
לקדם על ידי איוש משרות אקדמיות 

תפ הפקולטה.  של  לחזון  פבהתאם 
לק לדאוג  הוא  במיוחד  חשוב  פקיד 

צעירים  חוקרים  של  אקדמית  ליטה 
מצטיינים, שיפעלו בעבודות המחקר 
הפקולטה.  חזון  את  לקדם  שלהם 
לקידומם  לדאוג  עליו  העת,  בבוא 

הו ולבנות תכנית  פשל חוקרים אלה 
סטודנטים  הכשרת  שתבטיח  ראה 
לצורכי  בהתאם  השונים,  בתארים 

חקלאות ישראל.
להביא  תפקידו  פקולטה,  “דיקן 
אקדמי  חזון  פיתוח  תכניות  לתכנון 
והן  מחקר  מבחינת  הן  טווח,  ארוך 
תכניות  ומשאושרו  הוראה,  מבחינת 

הפיתוח תפקידו להביא לביצוען”.

הרבה שעות עבודה?
שעות.  מאוד  הרבה  משקיע  “אני 
שבעה ימים בשבוע, בממוצע משעה 
5:30 בבוקר ועד 23:00 בלילה. קשה 

פהרבה יותר מראש מחלקה. זו בהח
לט מטלה קשה”.

את  פעם  אחר  פעם  מזכיר  אתה 
יש  לדיקן  גם  האם  הפקולטה.  חזון 

חזון?
פ“אני רואה את הפקולטה כגוף מח

ומשתבח  ההולך  אוניברסיטאי  קרי 
פת לאספקת  ובתרומתו  פבמחקרו 
והחקל הסביבתיות  לבעיות  פרונות 

איות המאיימות על העולם. תפיסתי 
לחקלאות תפקיד  היא, שלפקולטה 
ותלמידים  חוקרים  בהכשרת  מרכזי 

פלאתר פתרונות לאספקת מזון במי
דה מספקת לדורות הבאים, תוך כדי 

שמירת סביבה נקייה ובטוחה.
פ“האתגרים עצומים. אני מצפה מצ

למצוא  ותלמידים  חוקרים  של  וות 
חקלאית  תוצרת  על  לשמור  דרך 

מתק שבו  במצב  ואיכות(  פ)כמות 
מופלגים  אקלימיים  שינויים  יימים 

המשק בכמות  ירידה  פ)התחממות, 
את  שיקדמו  פתרונות  ולספק  עים( 

פריד )רוני(  אהרון  פפרופסור 
אפריפ בדרום  נולד   .61 בן  מן, 

תשע,  בן  בהיותו  ב-1960,  קה. 
לישראל  משפחתו  עם  עלה 
משם  צרעה,  בקיבוץ  והתגורר 
עברה המשפחה למושב שורש. 
ב-1980 עזב את המושב ומאז 
מתגורר ברחובות. נשוי לאילנה, 
וייצמן  במכון  מחלקה  מזכירת 
ובת  בנים  שני  יש  לזוג  למדע. 

ונכד ראשון, בן 15 חודשים.
בוגר  הוא  פרידמן  פרופסור 
בלימודי  בפקולטה  ומוסמך 

הדוק לימודי  את  חיים.  פבעלי 
טורט עשה במכון וייצמן השכן, 

פפוסט דוקטורט בהרווארד שב
בוסטון. מרצה במחלקה לבעלי 
 2009 אוקטובר  מחודש  חיים. 
ואחרי  הפקולטה  דיקן  משמש 
שיסיים בבוא העת את תפקידו 
ישוב לפעול בתחום ההתמחות 

שלו, בעלי חיים.
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החקלאות,  של  הביוטכנולוגי  הערך 
כגון: השבחת זנים וגידולים בהנדסה 

פגנטית ובאמצעים ביוטכנולוגיים אח
רים, שיביאו לשגשוג בתחום התוצרת 

ולפגיעה מינימלית בסביבה”.
פרידמן,  פרופ’  מוסיף  “הדברה”, 

פתרו ביותר.  הבולטת  הדוגמה  פ“זו 
נות שיטפלו במזיקים מבלי שתהיה 
בלתי  אוכלוסיות  על  השפעה  לכך 
מזיקות, מציאת פתרונות טכנולוגיים 
למחזור מים שמעבר לסילוק פסולת 
לסילוק  דרכים  שתימצאנה  מוצקה. 

פשאריות תרופות החודרות למי שת
כל  פיתוח אמצעים להפיכת  וכן  ייה 

פהידע שהפקולטה מייצרת, כך שיה
יה זמין לכל מי שמבקש בעולם על 

הת ולימוד  הידע  דורשי  הבאת  פידי 
עצמה  שמייעדת  בפקולטה,  מחות 
לפיתוח תכניות בשפות זרות, להיות 

וס פגורם מכריע להכשרת חקלאות 
- מוסמך  תכנית  ועוד  בעולם,  ביבה 

ביינות באנגלית”.

טוען  אתה  הדיקן,  אדוני  לסיום, 
־שאתם בית הספר הטוב ביותר ללי

מודי התזונה בארץ ויש עוד מוסדות 
־להשכלה גבוהה בתחום. זמן ההמת

נה לרישוי ארוך בצורה חריגה, מדוע 
־מקימים כעת עוד מוסד אקדמי לת

חום הזה?
המל”ג  הכנות:  בשיא  לך  “אומר 
מינתה  גבוהה(  להשכלה  )מועצה 
לבחינת  בין-לאומית  מומחים  ועדת 

הוו באוניברסיטה.  התזונה  פמקצוע 
לבחון  נתבקשה  המקצועית  עדה 
בחתך ארצי ואקדמי את המצב. היו 

ונאמר במפו פהמלצות כלל-ארציות 
רש, שבשלב זה, עד שאין מסדירים 
את נושא הרישוי, אין לפתוח בישראל 

נוספים ללימוד תזונה. הוו פמוסדות 
להרחיב  יותר  שכדאי  המליצה  עדה 

את הבסיס האקדמי ללימודי תזונה 
במוסדות המורשים עד לאותו רגע: 

ברחו והפקולטה  אריאל  פתל-חי, 
התזונה  לימודי  את  לבזר  תחת  בות 
אף  על  והנה,  אחרים.  מוסדות  בין 
ניתן  בטרם  עוד  ניתנו  שההמלצות 
ברחובות,  פרס  מכללת  את  לפתוח 
המל”ג אישר לפתוח יחידה ללימודי 
תזונה. מכללת פרס פנתה אלינו כבר 
לאפשר  בבקשה  שנים,  ארבע  לפני 

במעב שימוש  לעשות  פלתלמידיהם 
דות שלנו ולהעניק מטריה אקדמית 

לתלמידיהם. 
האוניבר באמצעות  פ“הפקולטה, 

פרופ’  ממשיך   - העברית”  סיטה 
מטרייה  לתת  “הסכימה   – פרידמן 
מכללת  שכיתת  במקרה  אקדמית 

אצ יימשכו  והלימודים  תיסגר  פפרס 
במכללה  שקיבלו  אחרי  אולם  לנו. 

פאישור להפעיל את בית הספר לת
לא  הפקולטה,  של  לצערה   - זונה 
את השימוש  יותר לשקול  יהיה  ניתן 
בשעתו  ניתנה  המטרייה  במעבדות. 
לשנה אחת ובאותה תקופה, לא היה 
עדיין למכללת פרס אישור להפעיל 

מסגרת ללימוד התזונה”.

מה ניתן להסיק מדבריך?
“שבגלל  פרידמן:  רוני  פרופסור 
הכשרה  שעובר  התלמידים  מספר 

ומ המורשים  המוסדות  פבשלושת 
של  לסטאז’  ההמתנה  משך  פאת 

פכשנתיים, אין כל היגיון אקדמי לפתי
חת בית ספר נוסף”.

פוטנציאלית  מבריחה  חושש  אינך 
של תלמידים, שיעדיפו את מכללת 

פרס על פני הפקולטה?
בפקו לתזונה  הספר  בית  פ“איכות 

התלמידים  ורמת  לחקלאות  לטה 
לנו  שאין  כאלה  הם  אלינו  שמגיעים 

כל חשש ממשי מבריחת תלמידים, 
הת לימודי  של  הכללי  במכלול  פאך 

בית  לפתיחת  היגיון  אין  בארץ  זונה 
ספר נוסף”.

שאלו לדעתכם בעניין?
“לא נועצו בנו כלל”.

תגובת המרכז 
האקדמי פרס

שפירא,  רון  פרופסור  תגובת 
פרס  האקדמי  המרכז  נשיא 

פריד פרופ’  לדברי  פברחובות, 
לחקלאות  הפקולטה  דיקן  מן, 

בתו הלימודים  “תכנית  פבעיר: 
אושרה  בתזונה  הראשון  אר 
על ידי הוועדה המקצועית של 

פהמועצה להשכלה גבוהה, שב
ראשה פרופ’ מן האוניברסיטה 
הסתייגות,  כל  ללא  העברית, 

התכ את  משבחת  שהיא  פתוך 
שמדובר  ומעירה  פה  בכל  נית 

בח העומדת  מצוינת,  פבתכנית 
זית המחקר וההוראה בתחום.

“צר לי על החרדה של פרופ’ 
מקווה  ואני  מתחרות,  פרידמן 

ההתחש תפחת  הזמן  פשעם 
ספקי  של  הצר  באינטרס  בות 
לשרת  הרצון  ויגבר  שירותים, 
את הנזקקים לאותם שירותים. 

פגישתו של פרופ’ פרידמן, בשו
נה מגישתם של רבים מעמיתיו 
בפקולטה שלו, המשבחים את 
האקדמי  במרכז  לתזונה  החוג 
לפגוע  מנכונות  נובעת  פרס, 
האוכלוסייה  של  הידע  ברמת 
על  להגן  כדי  התזונתי  בתחום 
קטנה  קבוצה  של  המונופולין 

של מורים ועסקנים.
לחקלאות  הפקולטה  “אכן, 
שנעשה  מסיכום  בה  חזרה 
עם הדיקן הקודם, על פיו היא 
שלה  המעבדות  את  תעמיד 
פרס  האקדמי  המרכז  לרשות 
עד להקמת המעבדות במרכז. 
בכתב,  הודתה  גם  הפקולטה 
בה  חוזרת  שהיא  הסיבה  כי 
חשש  היא  הקודם  הסיכום  מן 

לב הזדרזנו  לפיכך,  פמתחרות. 
החדישות  המעבדות  את  נות 
במרכז  שלנו  והמשוכללות 

עצמו”.

סטודנטים בפקולטה
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“מאו הפרח  מגלה:  חדש  ומחקר 
ותת” באמצעות שדות חשמליים ומ

דווח לדבורת הדבש על כמות הצוף 
זמנה  איבוד  למניעת  בו  שנותרה 

המיותר של הפועלת.
ובעולם הורחבו המחקרים על דבו

הסיבה  את  לאתר  בכדי  הדבש  רת 
מו וקריסת  המאסיבית  ולהיעלמותן 

שבות הדבורים.
להפתיע  ממשיכה  הדבש  דבורת 
שנערך  חדש  מחקר  החוקרים,  את 
שבאנגליה,  בריסטול  באוניברסיטת 
העת  בכתב  השבוע  המתפרסם 
הדבוו רגישות  את  שבדק   Science
שמפיקים  החשמליים  לשדות  רים 
הדבש  דבורת  כי  קובע,  הפרחים 
מזהה באמצעות השדות החשמליים 
לבין  האוויר  בין  מהחיכוך  הנוצרים 
גופה, את השדות החשמליים  חלקי 

ושמפיק הפרח עצמו, המשדרים לד
בורה על כמות הצוף שהוא מכיל.

הרצל אבידור, מנכ”ל מועצת הדבש 
אומר, כי מעולם לא חקרו את חושיה 
של דבורת הדבש ברמה כה מדויקת. 

וממצאי המחקר מסבירים את היכו
ולת הגבוהה של הדבורים לחוש מר
צוף הפרחים, דבר המאפ וחוק את 

רבה  ביעילות  מזון  ללקט  להן  שר 
“לאחרונה  במיוחד  ומתוחכמת  יותר 
באוניברסיטאות  המחקרים  הורחבו 
בתחום  בעולם  מקצועיים  ובמכונים 
כיצד  לגלות  במטרה  הדבורים,  ענף 
ביותר  החשוב  למאביק  לסייע  ניתן 
לבצע את עבודתו  בעולם, להמשיך 

העל עקב  זאת  מהכחדה,  וולהצילו 
מאוכלוסיית  כשליש  מות 

הדבורים בעולם!”.
באוניברסיטת  המחקר 

ובריסטול נערך על ידי קבו
צת חוקרים ובראשם פרופ’ 

כי פר רוברט מצא,  ודניאל 
שדות  לייצר  מסוגלים  חים 
חשמליים שליליים כתוצאה 
לאדמה,  שלהם  מהקשר 
הדבורים  מצליחים  אותם 
השדות  בעזרת  לקלוט 
החשמליים שנוצרים על ידי 
שלהן.  הגופנית  הפעילות 

מתעופ הדבורים  וכאשר 
פות יוצר החיכוך של חלקי 

טעינת  האוויר  עם  גופן 
וכך  חיובי  באופן  חשמל 
עתיר  לפרח  היישר  להגיע 
בזבוז  למנוע  ובכך  הצוף, 

הח לפועלת  מיותר  וזמן 
“מלא”  שלט  כעין  רוצה, 
מכוניות.  בחניוני  המוצב 
הללו  החשמליים  לשדות 

ומטרה חשובה נוספת, כמ
הנאספת  לאבקה  סייעים 

ולהיצ להידבק  ומהפרחים 
הדבורה  של  לגופה  מד 

לכוורת.  חזרה  המסע  כל   לאורך 
במסגרת המחקר, הכניסו החוקרים 
מלאכותיים,  פרחים  הניסוי  לחדר 

ומחציתם נשאו חומר מתקתק כשל
צדם הניחו מטען חשמלי קטן, בעוד 
הפרחים  של  השנייה  שהמחצית 
כל  ללא  במיוחד  מר  חומר  נשאה 

הד כי  נראה,  לידם.  חשמלי  ומטען 
וה החשמליים  בשדות  חשו  ובורים 

גיעו ישירות לפרחים ששידרו אותם 
ולא בזבזו זמן בהגעה לפרחים שלא 
נטענו כלל. כאשר החשמל היה כבוי, 
הדבורים ריחפו באופן אקראי סביב 

החו מוכיחים  לפיכך,  הפרחים.  וכל 
כי הדבורים נמשכות לשדות  קרים, 
להחליט  להם  שסייעו  החשמליים, 

על אילו פרחים לנחות.
השערות  כי  משערים,  החוקרים 

“מס הדבורים  גוף  על  והפלומתיות 
אלקטרוסטטי,  כוח  תחת  תמרות” 
בדיוק כמו שיער מול מסך טלוויזיה 
החשמליים  השדות  את  מזהות  וכך 

שמשדר הפרח.

הפרח מאותת לדבורת הדבש
כי  החוקרים,  מצאו  עוד 
פרח  על  הדבורה  נחיתת 
המטענים  את  הביא  טעון 

והשליליים של הפרח והח
ויוביים של הדבורה, להתח

בר יחד ולשנות את השדה 
החשמלי של הפרח עצמו, 
לשאר  שגרמה  עובדה 
הדבורים להימנע מנחיתה 

ועל אותו הפרח שכבר בי
קרה בו דבורה וליקטה את 

הצוף ממנו.
פרופ’ דניאל רוברט אמר, כי הקשר 
החשמלי בין הדבורים והפרחים הוא 

האבולו של  ליופייה  נוספת  ודוגמה 
ציה המועילה לשני הצדדים ומוסיף, 
כי ממצאי המחקר יפתחו חלון חדש 
לחקר מערכות החושים של החרקים 

בעולם כולו.
החוקרים הדגישו, כי שדה החשמל 
המועבר מהפרח אינו הגורם העיקרי 
לבחירת  הדבש  דבורת  את  שמניע 
נוסף לשאר  מקור הצוף שלה, אלא 
הגורמים הידועים כמו: טמפרטורה, 

ריח, מרקם ועוד.
הרצל אבידור, מנכ”ל מועצת הדבש 

לה עליונה  חשיבות  ישנה   “ ומוסיף: 
משך קיומו של ענף הדבורים, אשר 
ענף  דבש.  בייצור  רק  מתבטא  אינו 
כתשתית  משמש  בארץ  הדבורים 
האבקת  באמצעות  החקלאי  לייצור 
השנתי  התוצר  שהיקף  הגידולים 
שלהם הוא כ-2.5 מיליארד ₪ בשנה. 

הגידו לרוב  קיום  אין  האבקה,  וללא 
כיום דבורת הדבש,  לים החקלאיים. 

להמ ממשי  בסיכון  והנמצאת 
כמאביק  משמשת  קיומה,  שך 
נזק  יגרם  ובהעדרה  העיקרי 

בישר החקלאות  לענף  וחמור 
ואל ולא יתקיים ייצור מזון מה

צומח, ירקות ופירות”.
ביש הדבש:  מועצת  ומנתוני 

אשר  דבוראים   500 כיום  ראל 
 100,000 ומטפחים  מטפלים 
בנקודות  הפזורות  כוורות 
הארץ.  ברחבי  צופניות  מרעה 
המאביקה  הינה  הדבש  דבורת 
ובישראל  בחקלאות  הבלעדית 
60,000 כוורות המשמשות להו

אבקה. 

מנכ"ל מועצת הדבש 
הרצל אבידור
 צילום: מועצת הדבש

דבורה ודבש      צילום: מועצת הדבש
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עזי בירמן

בינופ  9 רביעי, יום  העיתונות:   מן 
כבד  2013, אחר הצהריים, שלג  אר 
סופת  העליון,  ובגליל  הגולן  ברמת 
שלגים משתוללת ביישובי צפון רמת 

פהגולן ובפסגות הגבוהות של הרי הג
ליל. הלימודים בוטלו ביישובים רבים. 
הגעת  לקראת  בירושלים  כוננות 
אחרי  סערה:  של  נוסף  יום  השלג. 
שגרמו  כבדים  גשמים  של  יממה 
לסגירת נתיבי איילון ולפקקי תנועה 

אדירים בכל מרכז הארץ.
י-ם נערכת לחידוש השלג; משפחה 
חולצה מנחל, הסערה ממשיכה עם 
רוחות עזות ועמה הנזקים: עץ קרס 

נתנ ליד תחנת  פעל מסילת הרכבת 
יה - נגרמו שיבושים קשים בתנועת 
נפשות  הרכבות. משפחה בת חמש 
זית  בית  ליד  לנחל  ג’יפ  עם  נכנסה 
ירושלים  בעיריית  לחילוץ.  ונזקקה 

נערכים להמשך השלג.
פשכונות במזרח חדרה הוצפו, תוש
פבים בבת חפר חולצו מבתיהם המו

13, פועפ ידי חיילי שייטת  צפים על 
לים ערבים שנלכדו על גג בית אריזה 
הכינרת   .669 חיילי  ידי  על  חולצו 
בתוך  סנטימטרים  בעשרות  עלתה 
מטעים  הוצפו,  שדות  אחדים.  ימים 
חדרה  ביצות  מים...  באגמי  שקעו 

קמו לתחייה!
לא. אין זה ארמגדון ולא קץ העולם. 
לאחר שמונה או תשע שנים של יובש 
וצחיחות נפתחו לנו סוף-סוף ארובות 
השמים... כאילו הטבע בא להשלים 

את החסר.
החקלאים אינם יודעים עדיין לאמוד 
את כמות ואת היקף הנזקים, חלקם 
ביטוי  לידי  יבוא  וחלקם  לעין  גלויים 

נגר הנזקים  היבולים.  איסוף  פבעת 
600 תביעות  מו ליבולים ולתשתיות, 
נזקי טבע.  הגיעו כבר לקרן לביטוח 

פמנכ”ל משרד החקלאות קורא לממ
פשלה להכריז על “אסון טבע”, בתק

ווה שכך יקרה והחקלאים יפוצו.
בחסדי  תמיד  תלויים  החקלאים 

ללטיפו זקוקים  הם  תמיד  פשמים, 
ולעתים קרובות, הם  תיו של הטבע 
לשם  מסטירותיו.  חבולים  יוצאים 

הכ אל  הנחבא  המשרד  קיים  פכך, 
בקרב  ובמיוחד  בציבור  שרבים  לים, 
החקלאים, אינם מכירים אותו ואינם 
 – לטובתם  עושה  הוא  מה  יודעים 

המשרד לאנרגיה ומים.
דוקטור שלמה ולד, פיזיקאי, קיבל 
למדע  ויצמן  במכון  שלו  התואר  את 
באוניברסיטת  מחקריו  את  והמשיך 
הברית.  ארצות  קליפורניה,  ברקלי, 
משם חזר לארץ ואל מכון ויצמן, ויצא 
לסיבוב עיסוקים בחוץ עד שהתמקם 
שורק.  בנחל  גרעיני  למחקר  במרכז 
“מזה חמש שנים, אני מושאל מטעם 

פמשרד ראש הממשלה למשרד לא
ומים”, הוא אומר. ד”ר שלמה  נרגיה 

המש של  הראשי  המדען  הוא  פולד 
רד.

לתחו רבות  נזקקים  פחקלאים 
של  עיסוקו  לתחומי  המשיקים  מים 
מים  ללא  והמים.  האנרגיה  משרד 
תיתכן  לא  תחרותי,  ובמחיר  זמינים 
חקלאות ייצוא. ללא אנרגיה זולה לא 
יוכלו חקלאים לחמם חממות, לולים, 
רפתות, מדגרות, להפעיל בתי קירור 
ובתי אריזה ולא תהיה חקלאות ייצוא, 

פללא אנרגיה זולה לא יוכלו לשנע תו
צרת טרייה, לא באוויר ולא בים, ולא 

הרואים למרחוק

ד”ר שלמה ולד, המדען הראשי של משרד האנרגיה והמים, וד”ר אביטל דרור-
אהרה, ראש אגף ייעוץ משק המים, מתארים את דרך העבודה שלהם ומספרים 

על הקשר המחקרי והיישומי שלהם עם ועבור חקלאי ישראל

אביטל דרור אהרה, ראש אגף ייעוץ משק מים

ד"ר שלמה ולד
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תיתכן חקלאות ייצוא. ישראל היא אי 
מבודד וצחיח שזקוק לאנרגיה, למים 
בני  שנהיה  כדי  יצירתיים  ולפתרונות 

תחרות.

ד”ר ולד, מה עושה המדען הראשי, 
מה תפקידו?

ולהנה יועץ לשר  הוא  כל,  פ“קודם 
לת המשרד בנושא מדיניות ארוכת 
המעורבות  טכנולוגיה.  מוטת  טווח 
היום-יום  לחיי  נוגעת  אינה  שלי 
מדיניות  מגבשים  כאשר  השוטפים. 

פארוכת טווח לא כל האמצעים קיי
הרבה  ויש  מפותח,  הכול  ולא  מים 
שאלות שעדיין אין להן תשובות. מה 
תשובות  להכין  זה  עושים  שאנחנו 

לרגע שנזדקק להן”.

איך עושים זאת?
ופי מחקר  של  מערכות  פ“בקיום 

שיתופי  ידי  ועל  ובעולם  בארץ  תוח 
בין-לאומיים,  חוקרים  עם  פעולה 
למרות שכל חברי הצוות שלי אף הם 
אקדמאים, בעלי תואר שלישי, שיש 

בתעש וגם  במחקר  ניסיון  גם  פלהם 
ייה. המחקרים שבהם אנחנו תומכים 

וגם בתעשייה  גם באקדמיה  נעשים 
שאנחנו  טכנולוגיות  לקדם  ונועדו 
עשויים להזדקק להם. הדבר הנוסף 
צבירת  הוא  הראשי  המדען  שעושה 

ידע והכשרת כוח אדם”.
ולד מחלק את תהליך  ד”ר שלמה 
המו”פ, משלב הרעיון ועד למימושו, 
לשישה שלבים. בתור המדען הראשי 

מנצל רק שלושה מהם:
“חיפשנו נישות שיש בהן יש מחסור 
במו”פ, כך זה בשלב הראשון – שלב 
והן  באקדמיה  הן  שצומח,  הרעיון 
אקדמיות.  נטיות  בעלי  יזמים  אצל 
המחקר באקדמיה הנו מטיבו מונחה 
היא  שלנו  המטלות  ואחת  סקרנות, 
לפעול בקרב חוקרים, כדי שיתעניינו 

בנושאים שלנו”.
ד”ר ולד מנסה לשכנע אותם שאין 
“רק  יזמות,  ובין  בין סקרנות  סתירה 
שני,  בשלב  ביניהם”.  לחבר  צריך 
“אנחנו תומכים בפרויקטים של הזנק 
בשלב  עוד  כלומר  )סטארט-אפ(, 
של קדם גרעין. אבל מה הבעיה כאן? 
בפרויקטים כאלה לאנשים יש רעיון, 
את  להציג  אפשרות  להם  אין  אבל 
ואני  ההיתכנות,  את  המימוש,  יכולת 

חסותי. מה שאני  אותם תחת  לוקח 
עושה, אני בודק את הבסיס המדעי 

הפו ואת  החזון  את  הפרויקט,  פשל 
טנציאל של הטכנולוגיה להיות לעזר 

למימוש מדיניות המשרד”.
עד  הזאת,  התכנית  כי  ולד מספר, 
עתה, היא הצלחה מדהימה: “איך אני 
מודד אותה, היא קיימת חמש שנים 
ואנחנו הגדרנו מראש, שהצלחה היא 
‘אם עשרה מהפרויקטים יזכו לעבור 
לשלב השלישי של הפיתוח’, כלומר 
חיצוניים,  ממקורות  מימון  לקבלת 

פכמו: משקיעים, קרנות הון סיכון וכ
60% הצלפ  דומה. נכון להיום, יש לנו

חה” )וזה נתון מדהים, ע”ב(.
לא  עצמי  אני  השלישי  “בשלב 

התעשיי הפיתוח  שלב  זה  פעוסק, 
הרבה  יש  היום  פרויקטים.  של  תי 
כמו  הזה,  בשלב  שתומכים  ערוצים 

והתעסו פמשרד התעשייה, המסחר 
וכדומה. אחרי  הון סיכון  קה, חברות 
השלב הזה יש כבר מוצר, אבל צריך 
לעשות אותו בקנה מידה כזה, שיוכל 

להדגים מימוש אמתי.
יוצר מתקן פיילוט או מתקן  “אתה 
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שכל  כזאת  ברמה  שהוא  הדגמה, 
רק  זקוק  שהוא  מבין  מקצוע  בעל 
אותו  להביא  כדי  נכון  הנדסי  לתכנון 
לידי מימוש תעשייתי. שלב זה דורש 
המון כסף וחברות ישראליות ואחרות 
ומוכרות  לדעת  עצמן  את  מאבדות 

עד בנזיד  שלהן  הרוחני  הקניין  פאת 
להוציא  כסף  להן  שאין  מפני  שים, 

את הפרויקט מן הכוח אל הפועל”.
אולי הוא נבהל מחומרת העובדות 
“אמנם  דבריו:  את  ממתן  הוא  ולכן 

פהתקציבים שלנו אינם גבוהים, למ
לתמוך  אנחנו משתדלים  זאת  רות 
של  בהשתתפות  אלה  בפרויקטים 
מיליון שקלים  של  גובה  עד  מענק 
וחצי. זה לא הרבה, אבל יש כאלה 

שור היו  לא  שלנו  המענק  פשללא 
וצוו הראשי  המדען  אנחנו,  פדים. 

כפופים  לא  האנרגיה,  במשרד  תו 
לנו  שמאפשר  מה  המו”פ,  לחוק 
ובידידות  המענק  בשיטת  גמישות 

שלו למשתמש”.
מא כאשר  הקרובות,  בשנים  פאולי 
ית ישראל  הגז הטבעי שלחופי  פגרי 

בעיית  תוסדר  סדירה,  בהפקה  חילו 
האנרגיה, הספקתה ומחירה. לא כך 

עכשיו מצט ומחירם.  המים  פזמינות 
רפת חברה בצוות של ד”ר ולד, ד”ר 
אביטל דרור אהרה, ראש אגף ייעוץ 

משק המים.
נושאים  בכמה  עוסקים  “אנחנו 
הישראלית  לחקלאות  הקשורים 
טכנולוגיות  בשתי  לדוגמה,  וביניהם, 

פשעיקרן הורדת צריכת האנרגיה בת

הליכי טיפול בשפכים”, מסבירה ד”ר 
“המשמעות  ומוסיפה:  אהרה  דרור 
היא הוזלה משמעותית של הטיפול 

פבשפכים, מבלי לפגוע באיכות המו
צר. חברת אמפסי פיתחה טכנולוגיה 
האוויר,  מן  בחמצן  שימוש  שעושה 

ללא השקעת אנרגיה.
“בשיטות של היום, החדרת החמצן 
לתהליך  אינטנסיביים  בתהליכים 

פהטיפול מתרחשת באמצעים מכאנ
)משאבות,  אנרגיה  שדורשים  יים 
ובקרה  שליטה  מערכות  מפוחים, 

פוכו’, ע”ב(. לפי שיטתם, מערכת הטי
פול בשפכים בנויה כך, שהיא פועלת 
ללא שום חלק נע והיא יודעת לינוק 
ולהחדיר את החמצן שנמצא באוויר 
אל תוך מי השפכים, לצורכי תהליך 

הטיפול.
2012 סיימה בהצפ  “בחודש דצמבר
לחה החברה גיוס הון בארצות הברית. 
וולטון,  משפחת  היו  המשקיעים  בין 
מייסד  טרנר,  וטד  ‘וולמארט’,  בעלי 
רשת השידור CNN )הכסף התקבל 
אחרת,  חברה  ע”ב(.  בישראל,  כבר 

פמעניינת לא פחות, היא דיפיוזר, שיו
דעת לשפר את אופן העברת החמצן 
שמכניסים  המכאניים  מהאביזרים 
זה  באופן  עצמו,  התהליך  אל  אותו 
אנרגטית מקבלים  ובאותה השקעה 

פיותר חמצן וניתן לטפל בכמויות גדו
ברמה  לרדת  לות של שפכים מבלי 

ולשנות את איכות התוצר.
“מכיוון שרוב מי השפכים המטופלים 
הרי  לחקלאות,  להשבה  מיועדים 

שהמחיר הסופי לצרכן החקלאי יהיה 
יותר ממה שהוא משלם היום.  נמוך 
יש למערכת  באנרגיה  חוץ מחיסכון 
יתרון נוסף – העובדה שיחידת השטח 
שמתקנים אלה תופסים קטנה יותר 
וקומפקטית מעניקה לה יתרון בולט 

פבאזורים שמיושבים בצפיפות”. בסי
לח יכולה  המערכת  דבר,  של  פכומו 

לפי  האנרגיה.  מעלות  מחצית  סוך 
צריכת  הברית,  בארצות  פרסומים 
תהליכי  לביצוע  הנחוצה  האנרגיה 
ל-3,000  מגיעה  קולחים  מי  טיהור 

פמגה וואט בשנה. לנישה הזאת מכוו
נים הישראלים.

פ“יש לנו סדרה של מחקרים משות
פפים עם משרד החקלאות, שמתעס

ובעיקר בקשר  שונים  בתחומים  קת 
למשל:  חקלאות.  ובין  אנרגיה  שבין 
שיפור איכות החימום ובקרת הלחות 
היא  כזה  למחקר  דוגמה  בחממות. 
חברת אגם, שיושבת בקריית מלאכי, 
הגדולה  ההצלחה  את  הרב,  ולצערי 
באירופה,  דווקא  קוצרת  היא  שלה 
רבות  עשרות  מייצאת  היא  שאליה 

של מערכות.
“דבר אחר שבו אנחנו עוסקים הוא 
גידול של צמחי אנרגיה. בחנו ושיפרנו 
את יכולת הניצול של שטחים שוליים 
על ידי שתילת צמח הקיקיון להפקת 
היא  ישראל  דלק.  ותחליפי  שמנים 
ארץ קטנה ולא יכולה ליהנות מגידול 
של צמחי אנרגיה, אין לה די אדמות 
ואין מים בכמות מספקת, אבל היא 
ולגידול  לפיתוח  מקור  להיות  יכולה 
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צמיחה  מהירי  שתילים  של  לייצוא 
שיכול  אחר  דבר  ושמן.  יבול  ועתירי 
אצות,  הוא  אנרגיה  ליצירת  לשמש 
ויש כבר מספר קבוצות שמפתחות 
תהליכים להפקת דלק מאצות. נושא 
זה, לדאבוני, רחוק עדיין משלב של 

תיעוש.
פרות  פרש  בניצול  עסקנו  “עוד 
ראשון  ומתקן  אנרגיה,  להפקת 

אח חפר.  בעמק  הוקם  פמסוגו 
ואח בגולן  כזה  מתקן  נבנה  פריו 

שיטה  לפי  בדרך.  נמצאים  רים 
כש פרות  פרש  את  אוספים  פזו, 

הרפתות  מחמש  נוזלי,  עדיין  הוא 
את  לו  נותנים  בארץ,  הגדולות 
השהות לפתח תהליך פירוק אנ-
לגז  והפיכתו  הפרש  של  אירובי 
בטורבינת  שורפים  שאותו  מתאן, 
השיירים  את  חשמל.  ומפיקים  גז 

מנצלים להפקת דשן.
פ“חברת טרנס ביו דיזל של ד”ר בא

תושב  הגליל,  מאגודת  סובחי  שיר 
נושאי  בפיתוח  עוסקת  שפרעם, 
דלק חלופי והיא קרובה כבר למוצר 
התחילה  בראשותו  החברה  עסקי. 
לא  ועברה  הזנק  כפרויקט  אצלנו 

מזמן לשלב של שיתוף פעולה בין-
במס אמריקנית,  חברה  עם  פלאומי 

גרת קרן משותפת למשרדי האנרגיה 
האמריקני והישראלי, תחת הכנפיים 

של קרן בירד הוותיקה”.
ומסביר:  ולד  ד”ר  מתערב  כאן 

שאנח שהכסף  היא  שלנו  פ“השיטה 
נו נותנים לחוקרים ניתן כמענק, אך 
הופך  המענק  מכירות,  שיש  במידה 
להלוואה צמודה שמוחזרת לנו ללא 

ריבית”.
ממשיכה:  אהרה  דרור  אביטל  ד”ר 

פ“פרויקט חדש מעניין נוסף הוא היוז
מה המשותפת של מדענים ראשיים 
רלוונטיים  ממשלה,  משרדי  בכמה 
לתחום המים, שמעוניינים לבחון את 
והסביבתיות  הבריאותיות  ההשלכות 

של השקיה חקלאית בקולחים”.

עוד לא בדקו את זה?
“כן. זה נבדק כל הזמן, אבל מטרת 

פהמחקר היא לנסות לגלות את הדב
ויכולים  היום  ידועים  לא  רים שעדיין 
כדי  וגם  להתפרץ בעוד כמה שנים, 
לפתח טכנולוגיות שימנעו אפשרות 

כזאת”.

איפה זה עומד כרגע?
פ“בתחילת הדרך, והוא מותנה בתק
לנו ייעודי  לפרויקט  הממשלה  פציב 

שא זה”.

בתקציב,  המסתמן  הקיצוץ  נוכח 
שאפתני  פרויקט  של  סיכוייו  מה 

כזה?
שמי  כבר  החליטה  המדינה  “אם 
המים  ממקור  חלק  הם  קולחים 
העיקרי לחקלאות, אזי צריך לתמוך 
שיבדוק  הידע,  את  שיפתח  במחקר 
ראש  משיבה  הנושא”,  את  לעומק 
מאוד,  דיפלומטית  תשובה  האגף 

מלווה בהבעת תקווה.
ושל  ולד  שלמה  ד”ר  של  המינוי 
אינו  עמו  העובדים  החוקרים  צוות 
יתרון עצום,  מוגדר משרת אמון. זה 

מתחל בישראל  שממשלות  פמפני 
מבלי שמלאו  לבקרים,  פות חדשים 
מתחלפים  ומים  אנרגיה  שרי  ימיהן, 
פורתא  נחמה  מהן.  יותר  עוד  מהר 

לח מי שנשאר  שיש  האזרחים,  פלנו 
שוב גם על הימים הבאים – הקרובים 

והרחוקים.
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שמעון וילנאי

לעבופ התקבלתי   1968 “בשנת   
ארגון  כבוחן  החקלאות  במשרד  דה 
בדיוק  מה  אותי  תשאל  אל  ושיטות. 
עשיתי. זה לא היה ברור” - כך פותח 
שנים  יובל  חצי  שהיה  יניב,  נפתלי 
שרי  שמונה  של  ומסור  נאמן  דובר 

בתפ קורותיו  על  לספר  פחקלאות, 
קיד. “באותה תקופה, עברתי ביוזמתי 
קורס קריינים ב’קול ישראל’. למשרד 

קבו תכניות  אז שתי  היו  פהחקלאות 
עות ברדיו: יומית, מדי ערב ב-18:55 

אריאל שרון כשר חקלאות: 
"אקים יישובים מעבר לקו 

הירוק שלעולם לא יפנו"
הדובר של שרון בשנת המהפך 1977, נפתלי יניב, מגלה סודות מהחדר ומציין: 

“הייתי משרתם של שמונה שרי חקלאות”

יומן הערב  לפני  דקות  בערב, חמש 
ברשת ב’ ושמה ‘לחקלאי’, ואחת דו-
 40 שבועית בשם ‘רגבים’, שנמשכה 
הממונה  היה  קפליוק  עודד  דקות. 

של שתי התכניות.
עודד  שמע  הפעמים  “באחת 
שעברתי קורס קריינים והודיע שאני 
בהחלט יכול לקריין במקומו. בשה”מ 
במשרד  והמקצוע  ההדרכה  )שירות 
עורכת  לי  הצמידו  ש”ו(  החקלאות, 

פכמובן, מטעמו של קפליוק, והיא לי

מדה אותי מה בדיוק צריך לעשות.
הקלטתי  הראשונה  התכנית  “את 
לרחובות,  ונסעתי  הצהריים  אחרי 
עיר מגוריי, לא לפני שהודעתי להוריי 
הגעתי  בערב.  ב-18:55  לי  שיאזינו 
הוריי  את  ושאלתי  ב-19:10  הביתה 
השיב:  ואבי  ברדיו  אותי  שמעו  אם 
רדיו, אמרת שאתה בא  ‘לא פתחתי 

הביתה, אז חיכינו לך...’

קול החקלאי
יומיות  תכניות  הקליט  יניב  נפתלי 
חמישה ימים בשבוע. כל משדר עסק 
בתחום חקלאות אחר: מטעים, הגנת 
“מדריכים  ירקות.  פלחה,  הצומח, 
ברדיו  עדכני.  חומר  לי  להכין  נדרשו 
ולמעשה,  המדריך  שם  את  מסרתי 

ביש החקלאי  קול  היה  ישראל  פקול 
הייתה תכנית מידע חשובה  זו  ראל. 
אז  שילם  החקלאות  ומשרד  מאוד 

לרשות השידור על התכניות.
ולאורך  בערב  ב-19:20  “ב’רגבים’ 
40 דקות שידרנו כתבות מהשטח. אז 
עוד לא הייתה טלוויזיה ו’קול ישראל’ 
היה ספק המידע הרדיופוני הבלעדי 
אותי  מסוים, שאלה  בשלב  במדינה. 

)קריינית חדשות בכי פראומה אלדר 
נפתלי יניב )שלישי מימין( עם אריאל שרון בפיתחת רפיח

היכן הם היום?



הסוף לפאנצ‘רים
 לכל חיי הצמיג !!!

נבדק ואושר על ידי מוסד הטכניון

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

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

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

” היום אני נוסע בביטחון מלא
בשדות ובשטח ללא חשש

מאובדן זמן עבודה ופאנצ‘רים “

לצפיה בסרטונים 
סרוק עם הסמארטפון

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

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

נוסעים ללא פאנצ‘ר !
ריינו טייר 
ריינו  טייר ריינו  טייר 

ריינו טייר
ריינו טייר 
ריינו טייר

” היום אני נוסע בביטחון מלא

שיטה ייחודית לציפוי צמיגים באמצעות פולימר כנגד פאנצרים 

הניתנת ליישום בצמיגים משומשים וחדשים בכל סוגי הרכב

  באחריות מלאה למשך כל אורך חיי הצמיג
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בית נורה מובנה בגוף התאורה 
ומיועד לעבודה בהספקים גבוהים.

מתאים גם לנורת EL וגם לנורת לד.

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

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

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

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

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

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

כיסוי פוליקרבונט
+ מתאם ללולים

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

מאיר להב והפקולטה לחקלאות.

6W נורת לד אדום
לאחר שנה של פיתוח חדשני 

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

עם תוצאות שוות ערך לנורות 
ליבון.

נורות לד לחממות וללוליםנורות לד לחממות וללולים
גוף תאורה רב תכליתי

דגם מילניום 101

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

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

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

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

דגם
רשום

כבל גרילנדה שנועצים בו את 
בית הנורה - הגידים נחתכים 

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

להתחממות ושריפה.
בית הנורה לא עומד בהספקים 

גבוהים ושלוחות ארוכות.

מחירים 
מיוחדים לכנס
בואו לבקר 
אותנו בביתן מאיר להב הנדסת חשמל בע"מ

החברה המובילה בארץ 
לייצור מאווררים וגופי תאורה
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בית נורה מובנה בגוף התאורה 
ומיועד לעבודה בהספקים גבוהים.

מתאים גם לנורת EL וגם לנורת לד.

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

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

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

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

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

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

כיסוי פוליקרבונט
+ מתאם ללולים

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

מאיר להב והפקולטה לחקלאות.

6W נורת לד אדום
לאחר שנה של פיתוח חדשני 

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

עם תוצאות שוות ערך לנורות 
ליבון.

נורות לד לחממות וללולים
גוף תאורה רב תכליתי

דגם מילניום 101

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

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

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

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

דגם
רשום

כבל גרילנדה שנועצים בו את 
בית הנורה - הגידים נחתכים 

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

להתחממות ושריפה.
בית הנורה לא עומד בהספקים 

גבוהים ושלוחות ארוכות.

מחירים 
מיוחדים לכנס

בואו לבקר 
אותנו בביתן מאיר להב הנדסת חשמל בע"מ

החברה המובילה בארץ 
לייצור מאווררים וגופי תאורה
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רה ב’קול ישראל’, ש”ו( אם אני מוכן 
להיות קריין רצף ברשת ב’. הסכמתי 

פוקיבלתי אישור מיוחד ממשרד החק
לאות ותשלום מיוחד מ’קול ישראל’. 
למי שאינו זוכר, בין משרד החקלאות 

פוהרדיו בתל אביב הפרידה חצר. בד
ההקלטה  ואחרי  באולפן  הייתי  קות 

חוזר למשרד”.
לפילדלפ יניב  נפתלי  יצא   1974 -ב
פפיה כשליח עלייה של הסוכנות היהו

דית ושהה שם שלוש שנים. כששב, 
החל קריירה של איש תקשורת בכיר 

במשרד החקלאות.

אריק הדיח
בבחירות  המהפך  לפני  קצר  “זמן 
שר  של  דובר  לשמש  נקראתי   ’77
מפלגת  איש  גבתי,  חיים  החקלאות, 
מקיבוץ  גבתי  חיים  את  העבודה. 
יפעת אגדיר כך: ראשו בעננים ורגליו 
נטועות בקרקע, מוחו חד כתער ולבו 

לב חם. חכם וידען מאין כמוהו”.
מינה  לשלטון,  הליכוד  עליית  עם 
לשר  שרון  אריאל  את  בגין  מנחם 
ואמר  אתי  נפגש  “אריק  החקלאות. 
‘אני צריך דובר שיילך רבע צעד  לי: 
לפניי, כי אם הוא יילך בקו אחד אתי, 

פאני לא צריך אותו”. נפתלי יניב מת
וודה, כי את שיער השיבה שלו רכש 
בשנתיים שבהן היה דוברו של אריאל 
אבל  מוכשר,  איש  היה  “הוא  שרון. 
אגוצנטרי מאוד, והכול סגדו לו. הוא 

יי פהתבטא פעמים רבות כך: ‘אקים 
שובים מעבר לקו הירוק בצורה כזאת 

שלעולם לא יפנו אותם’”.
אחרי שנתיים של עבודה משותפת 
כדובר שר  יניב  נחתמה עבודתו של 
של  “בעיניו  שרון.  אריאל  החקלאות 
יועצו הכללי אלי לנדאו )לימים ראש 

לא  עבודתי  ש”ו(  הרצליה,  עיריית 
מצאה חן. אריק אמר לי: ‘שלא תעז 
לפרסם שהודחת’”. יניב המשיך את 
עבודתו במשרד החקלאות כממונה 
המשרד,  ובאישור  הפרסומים  על 

פכתחביב, שימש מדריך טיולים ברח
בי העולם.

שימש  יניב  השר השלישי שנפתלי 
“הייתי  ארליך.  שמחה  היה  כדובר 
טיילים  קבוצת  עם  הברית  בארצות 
מיועץ  טלפון  כשקיבלתי  ישראלית 
תקשורת פוליטית של השר, שאמר 
לי: ‘אנשי שרון הזהירו אותנו מפניך, 
לכן יש לך אצלנו נקודות זכות’. שבתי 
לארץ אחרי שבועיים וחזרתי לשמש 

פדובר המשרד. ארליך לא הבין בחק
פלאות, אבל הקיף עצמו באנשים טו

בים והיה כיף לעבוד אתו”.
היה  נהלל  ממושב  נחמקין  אריק 
ברשימת   4 מספר  החקלאות  שר 
יניב. “איש חקלאות, איש עבודה, ישר 
הנאה  הייתה  מאוד.  טוב  שר  דרך, 
לעבוד במחיצתו, לתת לו שירות טוב 

והתקשורת רחשה לו אהדה”.
אחר כך בא אברהם כץ-עוז )כצלה(. 
בהיותו  פורמליים  כישורים  לו  “היו 
בתחום  לחקלאות  הפקולטה  בוגר 

בפו היה עסוק מאוד  הוא  פגנטיקה. 
ליטיקה, השאיר את עבודת המשרד 

פלמנכ”ל ראובן איילנד )אביו של הא
לוף במיל’ גיורא איילנד, ש”ו( מכפר 
עם  קשרים  לפתח  ניסה  הוא  הס. 
והרוסים  יתרה,  הצלחה  בלי  רוסיה, 
גם לא אפשרו לו להיכנס לתחומם, 

מסיבות השמורות עמם”.
6 היה פסח גרופר. “הייפ  שר מספר
תה לו חוכמה עיקרית בסיסית, הבין 
בחקלאות, עשה כל שביכולתו לעזור 
להתאחדות האיכרים ואכן בתקופתו, 

וה ישראל  לאיכרי  פריחה  פהייתה 
במושבות  פרחה  הפרטית  חקלאות 

באותה עת”.

רפול היה חכם, חריף, משכיל
נפתלי יניב היה דוברו של רב-אלוף 
במילואים רפאל )רפול( איתן בשתי 

החק כשר  שלו  הכהונה  פתקופות 
רפול  שחשבו,  למה  “בניגוד  לאות. 
הוא  משכיל.  חריף,  חכם,  איש  היה 
מעולם לא קיבל נאומים שכתבו לו, 
לא פרסם מאמרים שהוא לא כתב. 
הייתה לו כתיבה קלה, מעניינת ויפה. 

היה לו כתב יד מעניין, ברור, ישר.
“אחד מעיתוני הערב פרסם מאמר 

פשל רפול אחת לכמה שבועות. הא
פר פעם  צנוע.  שהיה  באיש,  פמנתי 

הוא  בעיתון.  מאמר  במקומו  סמתי 
זה  אבל  יפה,  ‘המאמר  ואמר:  טלפן 
נבחר  רבין  שיצחק  אחרי  אני’”.  לא 
נפתלי  ב-1992,  לראשות הממשלה 
כדובר  ושימש  כיסאו  את  פינה  יניב 
תנועתו של רפול, “צומת”, שהיו לה 

שמונה חברי כנסת.
לאחר שסיים את עבודתו ב”צומת”, 

פשירת לתקופה קצרה את שר החק
לאות יעקב צור, איש מחנה רבין, ושב 
 1996 בבחירות  נתניהו  ניצחון  אחרי 
רפול  של  כדובר  החקלאות  למשרד 
יציאתו לגמלאות  בפעם השנייה, עד 
בשנת 1999. מאז, לדבריו: “התחלתי 
בליווי  העולם  כל  את  עברתי  לחיות. 
קבוצות”. עשרות פעמים ביקר בסין, 
ביפן,  בפיליפינים,  בנפאל,  בתאילנד, 
אמריקה.  דרום  ובמדינות  בקובה  גם 

פמאה פעמים פקד את סיאטל באר
צות הברית ופעם אחת טייל ברוסיה.

נפתלי יניב

שמונה  של  דוברם  שהיה  מי 
שרי חקלאות, נפתלי יניב, נולד 
ברחבות והיום הוא בן 73, נשוי 
יחגגו  הקרוב  )באוגוסט  לנירה 
יובל לנישואיהם(, אב לערן )49( 

ולטל )44( וסב לשישה נכדים.
פרישתו  לאחר  משהו:  עוד 
לגמלאות למד לנגן על חליליות 
קלאסיות ושר במקהלה. רעייתו 
נירה מפליאה לנגן כפסנתרנית. 
הוא נוהג לומר: “הייתי משרתם 

של שמונה אדונים-שרים”.

נפתלי יניב )ראשון מימין( עם רפול
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שמעון וילנאי

החקל רזי  ללימוד  מיוחד  פמסלול 
אות פעיל זה ארבע שנים במכללה 
נלמד  המקצוע  תל-חי.  האקדמית 
את  שפתח  לביוטכנולוגיה  בחוג 
בראש  והעומד   ,2008 בשנת  שעריו 

גולדויי מהיי פהחוג, פרופסור מרטין 
פשוב תמרת, מציין כי במסלול החק

מדעי  על  מיוחד  דגש  שמים  לאי 
לימו גפן,  נשירים,  מטעים,  פהצמח: 

 90 ומים והשקיה.  זית, קרקע  יין,  די 
חקלאות  השנה  לומדים  סטודנטים 
במכללה אצל מרצים שהם מומחים 

בתחומם.
“הסביבה שבה אנו פועלים מעניקה 
יתרון רב לאינטראקציה עם השטח. 
הרבה סיורים בשטח ממחישים בפני 
פעילים  המציאות.  את  הסטודנט 

החקל את  לחשוף  באים  פבתחום 

לחשוף את החקלאות
בפני הסטודנטים

עשרות  חקלאות.  סטודנטים   1,100 לומדים  תל-חי  במכללת  חוגים  בחמישה 
מהבוגרים בלימודי יין הקימו בגליל כ-70 יקבי בוטיק

הלימודים  הסטודנטים.  בפני  אות 
הארץ  ברחבי  לכל מתעניין  פתוחים 
והסטודנטים שלומדים כאן מייצגים 
עד  מהגליל  הגדולה’,  ‘התמונה  את 

הערבה”, מספר פרופ’ גולדויי.
ראש החוג מגלה, כי החוג הראשון 
 ,1995 בשנת  נפתח  לביוטכנולוגיה 
ובו  בתל-חי,  המכללה  ייסוד  שנת 
התפ “מאז,  סטודנטים.   20  למדו
הלימודים.  מסגרת  מאוד  עד  רחבה 
היום זו פקולטה למדעים עם 1,100 
 :)B.SC( סטודנטים, בחמישה חוגים 
ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, תזונה, 

וטכנו )ביולוגיה  וזואוטכנולוגיה  פמזון 
לוגיה של גידול בעלי חיים, ש”ו(, ושני 
תארים שניים בביוטכנולוגיה ובתזונה 

.”)M.SC(
ראש החוג לביוטכנולוגיה והמסלול 

ללימודי חקלאות מציין, כי המכללה 
אקדמית  מצוינות  דגלה  על  חרתה 
המחויבות  את  שוכחים  לא  ו”אנו 
כאן,  בקהילה  מעורבים  וסטודנטים 
עם  חברתי  גוף  אין  זה.  ארץ  בחבל 
מחויבות חברתית, קהילתית ואזורית, 

סטו זאת.  מבצעים  שאנחנו  פכפי 
תזו שיעורי  מעבירים  שלנו  פדנטים 

בהחלט  וזה  יסודיים  ספר  בבתי  נה 
עושה את ההבדל”.

סגן  פינה,  מראש  גורן  חיים  פרופ’ 
אקדמיים,  לעניינים  המכללה  נשיא 

ללי זו  לייחד מקום בכתבה  פמבקש 
מנכ”ל  שנים,  תשע  “לפני  יין.  מודי 
זכרו  גדליזון  איתן  דאז,  המכללה 
כאן  להתחיל  רעיון  עם  בא  לברכה, 
הביא  הוא  היין.  גפן  בנושא  לימודים 
מבכירי  מרגלית,  יאיר  הד”ר  את 
הכורמים בארץ, ובצוותא הם הקימו 
 CELLAR יין ללימודי תעודה  קורס 
הגפן,  גידול  את  מכיל  וזה  מאסטר 

הטיפול בגפן והכנת היין”.
קורס היין מתנהל שנה תשיעית. “יום 
פעם  חמישי,  בימי  בשבוע,  לימודים 
ו’. מלמדים כאן  בשבועיים סיור בימי 
טובי המרצים ואנשי המקצוע בתחום 
בקורס  לומדים  השנה  בישראל.  היין 
24 סטודנטים. לפני שלוש שנים החל 
המדריכים  מבכירי  להט,  איתי  היינן 

והנו במכללה  ללמד  בארץ,  פבתחום 
הא שבשנים  לך,  אגלה  שודרג.  פשא 

עד   70 הגליל  ברחבי  הוקמו  חרונות 
80 יקבי בוטיק ועל כולם נישא שלט 
ספק,  בלי  זו,  תל-חי’.  ‘בוגרי  ייחודי: 
תעודת ההוקרה הכי ראויה של החוג 

הזה במכללת תל-חי”. המכללה במבט ממעוף הציפור
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קסדה  חבש  לדרך  יצא  ˆ  אופנוען 
שרוח  הרגיש  בדרך  רוח,  ומעיל 
מקדימה.  במעיל  לו  נכנסת  קרה 
את  ללבוש  והחליט  בצד  עצר 
המעיל הפוך עם הרוכסן על הגב 
בכדי שהרוח לא תחדור. יצא שוב 
הסיבובים התהפך  ובאחד  לדרך... 
כורדים  שני  לתעלה.  האופנוען 
התאונה,  את  ראו  אחריו  שנסעו 
חילצו  הנפילה,  לאזור  מהר  חשו 
את האופנוען מהתעלה וטיפלו בו. 
הכורדי אמר לחברו, “תשמור עליו, 
לאמבולנס  להתקשר  הולך  אני 
חזר  שהתקשר,  לאחר  מהרכב”. 
הכורדי ושאל את חברו: “מה שלום 
“כנראה  החבר:  ענה  האופנוען?”, 

שהוא מת”. 
 - “איך”?

הראש  את  לו  כשסובבתי    -”כנראה 
בחזרה הוא מת”.

 
לטיול,  לגרמניה  טסו  כורדים  ˆ  שני 
המטוס נחת והטייס מודיע: “נחתנו 
הדלתות,  פתיחת  לפני   - בשלום 
0 מעפ  אני מודיע לכם שבחוץ יש
פונה  החברים  אחד  צלזיוס”.  לות 
“שמעת? תפסנו  לו:  ואומר  לאחר 
אחלה מזג אוויר לטיול – 0 מעלות, 

לא חם לא קר...”.

 ˆ שודד נכנס לבנק ומאיים על הפפ

העולם מצחיק 
אז צוחוקים

קיד עם אקדח: “שים את כל הכסף 
בשק”, אומר השודד. הפקיד הכין לו 
את הכסף בשק והשודד שאל את 
הפקיד אם הוא יזהה אותו במסדר 

השו אז  “כן”.  ענה:  הפקיד  פזיהוי, 
מיד  אותו.  והרג  בראש  לו  ירה  דד 
עבר אל הפקיד השני ושאל אותו: 
“האם תזהה אותי במסדר זיהוי?”, 
גם  ירה  השודד  אז  “כן”,  הפקיד: 
בו. בדרך החוצה, השודד פגש זוג, 

פבעל ואישה, שמחכים בתור. השו
שאלה  אותה  הבעל  את  שאל  דד 
אבל אשתי  לא!  “אני  ענה:  והבעל 

בטוח תזהה אותך”.

ˆ  חקלאי אמריקאי שמע על הירקות 
בעו טובים  הכי  שהם  פבישראל, 

לם. החקלאי החליט לבוא ולראות 
במו  בארץ,  והפירות  הירקות  את 
לו  צירף  החקלאות  משרד  עיניו. 
לסיור  אותו  שייקח  מקומי  מלווה 
בשוק. הישראלי מראה לאמריקאי 
לו:  ואומר  בשוק  המלפפונים  את 
יש  יפים  מלפפונים  איזה  “תראה 

בישראל”, האמריקאי לא מת פלנו 
פלהב ולועג לישראלי על המלפפו

נים העלובים: “בארצות הברית יש 
לנו מלפפונים גדולים יותר וירוקים 

יותר משלכם”.
למלונים,  ועובר  מתבאס    הישראלי 
מראה לו בגאווה את המלונים היפים 

פבארץ. האמריקאי לועג לו שוב ואו
מר: “בארה”ב יש לנו מלונים גדולים 

יותר ויפים הרבה יותר משלכם”.
ומחליט  יותר  מתבאס    הישראלי 
לו  ולהראות  לשוק  אותו  לקחת 
בסטה של אבטיחים. הוא שואל את 
האמריקאי: “אתם בארה”ב, יש לכם 

כזאת אפונה גדולה?”.

שמעון זנזורי, ממגדלי החסה הפרטיים הגדולים בארץ, משתתף קבוע בתחרות 
מספרי בדיחות ומגיע דרך קבע לשלבי הגמר. מהיום יגיש לנו זנזורי )בתמונה ליד 
הטרקטור בשטחי הגידול( מבחר בדיחות, שיסייעו לנו לחייך במהלך ימי החודש

שמעון זנזורי. 
משתתף 
קבוע בתחרות 
מספרי בדיחות
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 ואז נהיה חורף. גשם. הרבה גשם. 
כבר  הוא  הלאומי,  רוח  המצב  את 
מעלה. אך מסתבר שיש גם צדדים 
להתמודד  שעלינו  משמחים  פחות 
בחקלאות  מתמודדים  כיצד  איתם. 
כיצד  הגשום?  החורף  עם  האורגנית 
תופעות  את  מצמצמים  או  מונעים, 

פהלוואי של מזג האוויר? אז כמה מי
לים על מה יש לעשות- וגם מה לא 

לעשות. חקלאות אורגנית בחורף.

סחף קרקע- זהירות סכנה
אליה  לספוג  הקרקע  של  היכולת 

פאת מי הגשמים מכונה בעגה המק
כושר  המים”.  חידור  “כושר  צועית 
ככול  יורד  בקרקעות  המים  חידור 
שהקרקע רטובה יותר. או אז,  נוצרת 
נגר  זרימה על פני השטח הנקראת 
פורייה  איתה קרקע  עילי, שסוחפת 
וגורמת לנזקים עצומים לטווח ארוך. 
לעבד  ראשון,  דבר  עושים?  מה  אז 
את הקרקע כמה שפחות, אם בכלל. 

על  בשמירה  הצורך  הוא  שני  דבר 
מעטה של עשביה בקרקע.

מי מפחד מעשביה?
פלמרות התדמית הרעה שיש לעש

בייה, יש לה פונקציות חיוביות ביותר 
להעלאת  מאוד  תורמת  היוא  שכן 
לאחיזה  הקרקע,  של  החידור  כושר 
סחף  ולמניעת  הקרקע  של  טובה 
זהו  האורגנית,  קרקע.  בחקלאות 
אלא,  משמע.  תרתי  מושרש.  עקרון 

פשנקודה זו כדאי שתהווה נורה אדו
שעדיין  משתמשים  אלה  לכל  מה 
שהדבר  רק  לא  עשבים.  בקוטלי 

וס בריאות  מטעמי  לדעתנו  פפסול  
ביבה, אלא ששימוש בקוטלים אלה, 

פמוביל לפספוס תרומתם של העש
בים לבריאות הקרקע ולפואטנציאל 

הגידול.

זהירות מחלות   
פי ע”י  הנישאות  לצמחים  פמחלות 

לח  אוהבת  אויר  הפטרייה  טריות. 

הבר גשמי  רוח.  ומינימום  פמאוד 
להתפרצות  הסיכון  את  מעלים  כה 
‘עין  מחלות פטרייתיות כמו  למשל, 
הטווס’ בזית. לכן, בשנה רטובה כזו 
יש לגזום באופן משמעותי את ענפי 
העלים.  כמות  את  ולצמצם   , העץ 
לזה:”לפתוח את  קוראים  החקלאים 
הנוף”. המטרה היא, לאפשר תנועה 

פטובה של אוויר ולהקשות על התפ
תחות הפטריות מזיקות.

שימוש מושכל בתשומות 
חקלאיות

ומרכ חיוני  הוא מרכיב  פקומפוסט, 
זי בחקלאות האורגנית. ה”לחם” של 

פהצמחים האורגנים, אם תרצו.  תח
שגם  אלא  כימי.  לדשן  אורגני  ליף 
שימוש  לעשות  יש  שכזו  בתשומה 
מושכל ומדוד. במטעים למשל, רוב 
עצי הפרי נמצאים כעת במנוחה או 

ול למהר  לא  חשוב  כן  על  פתרדמה 
לסוף  להמתין  אלא  קומפוסט  פזר 
שימו  האביב.   לתחילת  או  החורף 
לב, שכשהעצים ישנים, אין מי שינצל 
את החומרים בחורף. כשהם נדרשים 

באביב, חלקם אינם כבר.

גם פרחים בתהליך ההזנה 
של הירקות האורגנים

פגדולי השדה האורגנים, לעומת המ
טעים, לא נמצאים  בתרדמה בחורף 
כל  “מזון”  להם  לספק  חייבים  ולכן 
הזמן, ולהקפיד על הזנה נכונה שלא 
יסוד חשוב   יהיה רעבים..:-( החנקן, 
בהזנת הצמח ובהתפתחות הגידולים, 
נשטף בקלות ע”י כמות גשם גדולה 
מחסור  נוצר  הגשמים,  במהלך  וכך, 
בחומרי הזנה לצמח. מה עושים? עם 
במהלך  לעיתים  ואפילו  הגשם,  שוך 
הגשמים, מוסיפים  החקלאים חנקן 

מבזק אורגני
ד”ר אורנית רז, מנכ”ל הארגון לחקלאות אורגנית

חורף בחקלאות האורגנית
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עו זבל  פיזור  ע”י   למשל,  פלחלקה, 
סוף  לקראת  בשטח.   מעובד  פות 

האורג החקלאים  דואגים  פהחורף, 
נים לסיפוק רמת החנקן ע”י זריעת 

הי השדה,  גדולי  בחלקות  פקטניות 
דועות ברמת החנקן הגבוהה שלהן. 
פרחי  שותלים  או  שזורעים  גם   יש 
פרח,  האורגנים.  בשדות  תורומסים 
מעשיר  גם  אלא  יפה  רק  לא  שהוא 

את הקרקע בעיקר בחנקן.

גני ירק אורגנים
החורף,  של  לשיאו  הכניסה  עם 

יוצ הקר  והאקלים  הרוויה  פהקרקע 
רים תנאים קשים לקליטת השתילים 
בקרקע. על כן, מומלץ לבעלי בעלי 

הפתו בשטחים  האורגניות  פהגינות 
חים לדחות שתילות עד לסוף חודש 
אין  וממש  למי שמתעקש,  פברואר. 

המומ היחידה  האופציה  פסבלנות,  
לצת היא לשתול שתילים של צמחים 
וצמחי  קולרבי  כרוביים,  חסה,  כמו, 

תבלין. 

בוץ בגני ירק?
ונוטות  חוליות,  שאינן  בקרקעות 

להגיע לרוויה, האדמה הופכת להיוץ 
בוץ מבריק. על מנת להתמודד עם 
מוגבהות  ערוגות  מכינים מראש  זה, 
כך שכושר הניקוז של הערוגה עולה. 

פהמים יורדים אל השבילים שבין הע
רוגות  ואל תחתית הערוגה.

 
גידולים אורגנים בחממות- פעולות 

למניעת התפשטות מחלות 
פלפל אורגני: חשוב מאוד למגדלי 
הפלפל לסגור את הוילונות בחממה 

פכדי לצבור לחות בתוך המבנה. פעו
מחלת  רמת  להקטנת  תוביל  זו  לה 
זו  בתקופה  בפלפל.  הקימחונית 

חשוב מאוד לסגור את הוילונות 
חרך  ביום  ולפתוח  הצמיחה  בבתי 

תהיה מא מנת שהחממה  על  פקטן 
ווררת.

לבדוק  חשוב  אורגניות:  עגבניות 
ולחות  מים  של  חדירה  תהיה  שלא 
בתוך המבנה, בעיקר מתחת למרזב 
החממות. פעולה זו תקטין את  מחלת 
החשוב  בעגבניות.  הדבר  הכימשון 
יבשה  חממה  על  לשמור  הוא  מכל 

וללא לחות וללא מים. 
החורף מזמן אתגרים לא פשוטים 

אפשרות  באין  האורגנים.  לחקלאים 
חריפים,   כימיים  בחומרים  לשימוש 

פלהתמודדות עם מחלות, חזקה שב
במח מעשה  סוף  האמרה:  פעתיים 

האנרגיה  עיקר  תחילה”.  את  שבה 
בממשק  האורגני  החקלאי  משקיע 

ותכנון הממשק לט פחקלאי מניעתי 
ווח ארוך. נזכיר, שבאורגני אין פתרון 
שמתאימה  אחת  תשובה  ואין  קסם, 

מהא אחד  בכל  גידול,  לכל  פלכולם. 
זורים הגיאוגרפים השונים בארץ יש 
מאפיינים ייחודיים. על פיהם, מותאם 
ממשק גידול ספציפי שאמור להניב 

תוצרת בריאה לאדם ולסביבה. 
ואנשי  חקלאים  קהילתיות,  גינות 

להע המעוניינים  הסביבה  פאיכות 
מיק בתחום ולבנות לעצמם ממשק 
להצטרף  ל-5  מוזמנים  אופטימלי, 
מפגשים אינטיסיביים ייחודים מסוגם 
בעולם, בתחום החקלאות האורגנית, 

דגן בתחי בבית  פבמשרד החקלאות 
לת  חודש ינואר הקרוב.

בטור השתתפו צוות המקצועי 
של הארגון לחקלאות אורגנית: ד”ר 
רועי בורוכוב, רן אראל, רועי רבן, 
גלעד מרק, גדי מוזס ואיציק כהן.
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“מקורות”
יוצרת מים ממקורות מתחדשים

“מקורות” מאיצה את השימוש באנרגיות מתחדשות בתהליך הפקת המים, לצד תהליכי התייעלות אנרגטית וניצול שטחי ייצור 
להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. המטרה - צמצום צריכת החשמל ושיפור איכות הסביבה.

לדברי מנכ”ל החברה, שמעון בן-חמו, מדובר בשילוב בין כמה וכמה אמצעים, אשר אמורים להביא לצמצום צריכת החשמל 
בחברה המסתכם כיום בכ- 1,700 מיליון קווט”ש לשנה לאספקת כ- 1,500 מיליון מ”ק מים לשנה. התוצאה - 

מאמציה של “מקורות” נושאים פרי והיא מצליחה להפחית כ-% 1.5  מהוצאות החשמל בשנה. 

אנרגיה הידרו-אלקטרית
“מקורות” רותמת את כוח זרימת המים ליצירה של אנרגיה באמצעות הקמת תחנות 

הידרו-אלקטריות.  כך למשל, בשנת 2006 הקימה החברה בכפר יהושע שתי טורבינות 
הידרו-אלקטריות המייצרות חשמל בהיקף של כ-4.5 מיליון קווט”ש לשנה. המשמעות הקטנת פליטת גזי 

החממה ב-3,000 טון פחם 
דו-חמצני לשנה. כ- %60 מהחשמל המיוצר הינו 

לשימוש עצמי של מתקני החברה ואת יתרת החשמל הלא מנוצל מוכרת “מקורות” 
לחברת החשמל.    

בקרוב  אף תחל “מקורות” לייצר חשמל גם באמצעות הלחץ שנוצר כתוצאה מהפרשי הגובה במוביל הארצי. 
הטורבינה תייצר חשמל 

בהיקף של 2.5 מיליון מגה וואט בשנה, 
ייצור שימנע שריפה של כ- 1,000 טון פחם 

בתחנת הכוח של חברת חשמל. 
ייצור החשמל צפוי להתחיל כבר בתחילת שנת 2013.

בחודש אוקטובר החלה “מקורות” בפרויקט נוסף - התקנת טורבינה 
הידרו-אלקטרית במאגר “תבור”.בפרויקט זה אחת מיחידות 

השאיבה הקיימות במאגר תהפוך לטורבינה ובזמן מילוי 
המאגר בחודשי החורף תנצל המערכת את הפרשי הגובה )כ- 100 
מטרים( בין מקור המים למאגר דבר שיאפשר ייצור חשמל בהספק 

של כ- 150 קילו וואט. בקיץ, בעונת ההשקייה, תחזור יחידה זו ליעודה 
המקורי

 כמשאבה לאספקת מי המאגר. “מקורות” מתכננת להקים תחנות הידרו-
אלקטריות באתרים נוספים כגון בריכת “צפית”, סמוך לדימונה, 

 וליד מתקן ההתפלה ב”להט”. זאת ועוד, חברת “מקורות” , באמצעות 
חברת הבת “שחמ מקורות ביצוע” פיתחה דגם משאבת טורבינה אנכית 

לספיקות גבוהות )6,000 ל- 7000 מ”ק לשעה(. יעילותה  האנרגטית 
גבוהה מהנורמה לפחות ב- %88.5 לגובה הרמה של 230 מטר, ולבד 
מהחיסכון האנרגטי והכספי היא תורמת למאמץ השמירה על איכות 

הסביבה. “מקורות” מתכוננת להפעיל 13 משאבות מסוג זה. הראשונה, 
“במערכת החמישית”  שבונה “מקורות” לירושלים.

מערכות סולאריות ופוטו-וולטאיות
על גג מתקן ההתפלה “סבחה” הסמוך לאילת החברה התקינה מערכת סולארית 

בהספק של 50 קילו-וואט.
שבע מערכות בהספק דומה מתוכננות לביצוע במהלך השנה הקרובה על גגות נוספים באתרי “מקורות”.

לצד אלה, “מקורות” מתכננת להקים מערכות פוטו-וולטאיות בהספק בינוני של 200 עד 5,000 
קילו-וואט, שיותקנו על פני שטחי 

המים במאגרים הפתוחים. זהו פתרון 
כפול - הן ליצירת לאנרגיה נקייה 

והן לניצול מירבי של שטח ליצירת 
האנרגיה. חברת “סולריס סינרג’י” 
היא זו המפתחת עבור “מקורות”  
מערכת חדשנית ליצירת אנרגיה 

סולארית הצפה על גבי מאגר מים. 
המערכת מנצלת בדרך ייחודית את 

הטמפרטורה הנמוכה יחסית של מאגר 
המים לקירור התאים 

הפוטו-וולטאים. ריכוז קרני השמש 
מתבצע באמצעות שקתות פרבוליות 

ארוכות הפונות כלפי השמש ומאירות )בריכוז של פי-20( פסים ארוכים של תאים 
פוטו-וולטאים. 

מהלך המעקב אחר השמש 
    מתבצע באמצעות סיבוב איטי של כל הפלטפורמה. 

מימוש פרויקט זה יאפשר ייצור חשמל לצריכה עצמית בהיקף של כ- 25 מיליון קילו-וואט לשעה בשנה ויקטין את פליטת דו-תחמוצת הפחמן בשיעור 
כולל של כ- 18,000 טון מידי שנה. 

פחת מים
חברת  Top It Up  פיתחה  כיסוי למאגרי מים להשקייה באמצעות כדורים חכמים.  המדובר בכדורים פלסטיים שצפים על פני המים,  מתמלאים 

בחלקם במים ומכסים את המאגר בהתאם לצורך. הכיסוי שומר על איכות המים, מונע קרינת שמש והיווצרות אצות ופלנקטון, דבר שמקטין את הצורך 
בחיטוי וסינון המים לפני אספקתם. ולא פחות חשוב מכך, המערכת מקטינה את אידוי המים במאגר על-ידי חציצה בין הרוח למים. טכנולוגיה זו 

מהווה גם  אמצעי לצמצום פחת המים 
שמוביל לחיסכון בשאיבה ובהתאם 
להתייעלות אנרגטית. נכון להיום, 

הכדורים החכמים Top It Up מכסים 
את בריכת צאלים של

 “מקורות”, הממוקמת בדרום הארץ 
ויש כוונה להרחיב ולכסות בהם גם 
את “מאגרי אשכול”. לדברי אלכס 

ויז’ניצר, יו”ר “מקורות”,  שאיבת המים 
ואספקתם לצרכנים דורשת אנרגיה 
רבה. הבסיס לפעילותה של החברה 

הוא המודעות לצורך בשימוש מושכל 
במשאבי הטבע מתוך אחריות סביבתית 
לדורות הבאים. בחברה מגלים רגישות 

גבוהה לטבע ומנסים למצוא את 
האיזון הדק בין הצורך לספק מים לבין 

השמירה על הטבע. ואכן, בפיתוחים 
הטכנולוגיים נותנת החברה דגש רב 

לערכים אלה. יש לציין, כי בשנת 
2011 ייצרה “מקורות” 4.1 מיליון 

קילו-וואט ממקורות מתחדשים. 

בשנת  הקמתה  מאז 
חברת  מתמודדת   1937
“מקורות” עם מצוקת המים 
בישראל, נאמנה למחויבותה 
ולאחריותה כחברה לאומית.                                                                     
הטבעיים  המים  מקורות 
במדינתנו כידוע אינם רבים, 
חסדי שמים לא תמיד ניתנים 
הולכת  ומאידך  בעיתם 
וגוברת הצריכה למים. לאורך 
כל השנים עמדה “מקורות” בפני אתגרים לא 
המים  ועתודות  כמויות  להבטחת  פשוטים 
“מקורות”  של  ייחודה  למדינה.  הדרושות 
להבין שבלב  ביכולת שלה  היה  ומעולם  מאז 
מצוידת  ההזדמנות.  נוצרת  הקושי  של  ליבו 
ניסיון,   ידע,  בעלי  בעובדים  ובתוכניות,   בחזון 
שהוצב  יעד  בכל  עמדה  ונחישות  מוטיבציה  

בפניה עד כה  . 
אחת הסיבות לעצמאותה של ישראל נובעת 
מים  במקורות  המדינה  של  תלותה  מחוסר 
 – כלכלתה  לצרכי  אזרחיה,  לצרכי  חיוניים 

תעשייה וחקלאות . 
המים  במשק  המובילה  “מקורות”  ספק,  אין 
מהווה דוגמא בארץ ובעולם, לניהול מיטבי של 
במעט  ולא  מסייעת  והסביבה,  המים  משאבי 

ביצירת  מחר חדש למדינת ישראל”.         
“המוביל הארצי החדש”

חנכה   20 ה-  המאה  של  השישים  בשנות 
המים  שדרת  הארצי-  המוביל  את  “מקורות” 
הגשמת  זו  הייתה   . המדינה  של  המרכזית 
המים  חברת  מייסדי  של  פנטזיה”  “תוכנית 
הגשום  מהצפון  מים  להעביר  הלאומית 
הצחיח.  ולדרום  המדינה  למרכז  ומהכינרת 
נבנתה  השממה,  הופרחה  אלה  מים  בזכות 
הארץ, הוקמו ערים חדשות, מושבים, קיבוצים 

וכפרים.
מייסדי  דור ההמשך של  הופך   21 ה-  במאה 
“מקורות” חזון נוסף למציאות. מוביל מהפכה 

באמצעות הקמת  המים של המדינה  במשק 
“מוביל ארצי חדש” שהוא פרי מחשבה, תכנון 
החדש”  הארצי  “המוביל  לעתיד.  והערכות 
ההתפלה  ממתקני  מותפלים  מים  יספק 
וייתן  החוף  רצועת  לאורך  ומוקמים  שהוקמו 
מענה לבעיית המחסור ההולך ומחריף במים. 
מדובר במהפכה של ממש בשרשרת אספקת 
אספקת  כיוון  לשינוי  שתביא  במדינה  המים 
מהכיוון  מים  העברת  עוד  לא   - בארץ  המים 
המסורתי -  מצפון לדרום, אלא הזרמת מים 
באמינות,  ודרומה  צפונה  למזרח,  מהמערב, 
בטכנולוגיות  שימוש  תוך  אנרגטית  ביעילות 
חדשניות. “המוביל הארצי החדש” ינוהל ויפוקח 
מחדרי בקרה משוכללים המאפשרים תגובה 
בזמן אמת למצבים המשתנים המאפיינים את 

משק המים.  
מסוף  שהחל  היא  המים  מהפכת  משמעות 
יצרכו  ישראל  מדינת  אזרחי   2013 שנת 
היקפי  מותפלים.  ים  מי   75% בבתיהם 
השאיבה מהכנרת ומהאקוויפרים תרד בצורה 
משמעותית ו”מקורות” תוכל לשקם את מאגרי 

המים הטבעיים. 
המים  במשק  “מקורות”  שמובילה  השינוי 
הוא לאומי ממדרגה ראשונה ומתבצע מתוך 
למען  ארצית  כלל  וראייה  קדימה  מחשבה 

הדור הנוכחי ולמען הדורות הבאים.
שימור משאבי המים בישראל:

ישראל  במדינת  הטבעיים  המים  מאגרי  מצב 
לאורך  שבוצעו  יתר  משאיבות  ונובע  בעייתי 
שנות  שבע  של  בעטים  זה  ובכלל  השנים 
המים  במאגרי  חסרים  כיום  רצופות.  בצורת 
מים.                                                                                                קוב  מטר  מיליארד   1.5 מעל  הטבעיים 
מים  על  וההתבססות  המים  משק  מהפכת 
מותפלים תביא את מדינת ישראל לראשונה, 
עודפי  להיות  צפויים  בו  למצב  מאז הקמתה, 
פעולה  לקרקע,  יחדרו   אלה  עודפים  מים. 

שתסייע בשיקום האקוויפרים.
 במסגרת פרויקט “הנקז המזרחי” כבר החלה 

“מקורות” בשיקום אקוויפר החוף הדרומי . 
בשנים  הומלח  הדרומי  החוף  אקוויפר 
ומחדירת  יתר  משאיבות  כתוצאה  האחרונות 
מתבצע  האקוויפר  שיקום  דישון.  חומרי 
התפשטות  את  העוצרים  קידוחים  בשרשרת 
ההמלחה. באמצעות אותם הקידוחים נשאבים 
המים המליחים  ואלה עוברים תהליך התפלה 
מתקדם שהופך אותם למים ברמת מי שתייה. 
במסגרת הפרויקט הוקמו שני מתקני התפלה 
המביאים  ו”להט”  “גרנות”   – מליחים  למים 
לשתיה  השפירים  המים  מצאי  להגדלת 
ולחקלאות, בהיקף של עשרות מיליוני מטרים 

קוב בשנה. 
והשבת  בשפכים  בטיפול  עולמי  הישג 

קולחים:
ממי   60% כ-  לחקלאות  משיבה  “מקורות” 
מאוד  גדול  בהיקף  מדובר  בארץ.  הקולחים 
של מחזור מי קולחים. פעילותה של “מקורות” 
מתוך  ותמיד  בשנים  עשרות  נעשית  בתחום 
ישראל  למדינת  המאפשרת  לעתיד  ראיה 
לצורכי  השפירים  המים  ברוב  להשתמש 
פעילותה  בזכות  ישראל,  מדינת  שתייה. 
מובילה  למדינה  נחשבת  “מקורות”,  של 
ממי  שלישים  משני  למעלה  כאשר  בתחום 
חקלאי.                                                                            לשימוש  מושבים  שלה  הקולחים 
כ- 500 מיליון מ”ק שפכים מיוצרים מדי שנה 
עוברים  שפכים  מ”ק  מיליון   450 כ-  בישראל, 
מדי שנה טיפול )כ-90%( וכ- 390 מיליון מ”ק 
קולחים )שפכים מטופלים( מושבים מדי שנה 
עולמי.  בהישג  מדובר  )כ-78%(.  לחקלאות 
המדינה השנייה בעולם בתחום זה היא ספרד 
קולחים  מי   30% רק   לחקלאות  המשיבה 

בשנה. 
סטנדרטים  “מקורות”  קבעה  זו  בפעילותה 
המשמשים  בין-לאומית,  ברמה  מקצועיים 
כיום מודל לחיקוי בארצות רבות. עיקר היקפי 
השפד”ן  במפעל  נעשים  בתחום  הפעילות 
)המכון לטיפול בשפכי גוש דן( המתופעל על 

ידי “מקורות”. זהו המפעל הגדול והמשוכלל 
ביותר לטיפול בשפכים בארץ ובמזרח התיכון 
בשנה  שפכים  מ”ק  מיליון   130 בכ-  המטפל 
באמצעות  מושבים  מים  לחקלאות  ומחזיר 
“הקו   - “מקורות”  מפעל ההשבה הגדול של 
השלישי לנגב” - להשקיית גידולים חקלאיים 
בדרום. בזכות האיכות הגבוהה של הקולחים 
המופקים ב”מפעל הקו השלישי לנגב” המים 
סוגי  כל  להשקיית  מתאימים  ממנו  היוצאים 
המפעל  הגבלה.  ללא  החקלאיים  הגידולים 
פועל על פי שיטה שפותחה ב”מקורות” לפיה 
המים, שעברו טיפול שניוני במפעל השפד”ן, 
ביבנה(  )בשדות ההחדרה  לקרקע  מוחדרים 
מי  עם  להתערבב  מבלי  טבעי  סינון  ועוברים 
התהום האחרים. לאחר הסינון הטבעי המים 
נשאבים ומועברים לנגב בהתאם לביקושים. 

בתחום  גם  המחר  ליום  נערכת  “מקורות” 
מתקן  ומפעילה  לחקלאות  מים  השבת 
תעשייתי, חדש מסוגו, להתפלת מי קולחים 
לצורכי חקלאות. עד כה  לא נעשה שימוש 
בקולחים  בטיפול  ההתפלה  בטכנולוגיית 
 2017 בשנת  דרך.  בפריצת  שמדובר  ומכאן 
צפויים להיות עודפים של עשרות מיליוני מטר 
קוב של מי שפכים בגוש דן ושדות ההחדרה 
השמשת  בעודפים.  לטפל  יוכלו  לא  כבר 
טכנולוגיית ההתפלה תביא להמשך העמידה 

ביעדי השבת המים לחקלאות. 

התייעלות אנרגטית:
דורשת  לצרכנים  ואספקתם  המים  שאיבת 
באנרגיה  לחסוך  מנת  על  רבה.  אנרגיה 
משקיעה “מקורות” מאמצים רבים ומצליחה 
להפחית כ- % 1.5 מהוצאות החשמל בשנה. 
היא עושה זאת באמצעות שיפור מתמיד של 
מתמטיים  מודלים  מפתחת  הציוד,  יעילות 
ממוחשבים לתפעול אופטימלי של מערכות 
מצריכת  אחוזים  כשישים  מים.  אספקת 
האנרגיה של החברה מתבצעת בשעות השפל 
ומאפשרת חסכון של עשרות מיליוני שקלים 
גזי  להפחתת  מהמדיניות  כחלק  בשנה.  
חממה, “מקורות” מעודדת שילוב טכנולוגיות 
לאנרגיה מתחדשת, בהן: הפעלה והקמה של 
טורבינות הידרואלקטריות, התקנת מערכות 
פני  על  פוטו-וולטאיות  ומערכות  סולאריות 
לצריכה  חשמל  ייצור  שיאפשרו  מים  מאגרי 
קילו-וואט  מיליון   25 כ-  של  בהיקף  עצמית 
הסביבה  לאיכות  גם  ויתרמו  בשנה  שעה 
הפחמן  תחמוצת  דו  פליטת  הקטנת  ידי  על 

בשיעור כולל של כ- 18,000 טון מדי שנה.
הטבעיים  במשאבים  השימוש  להפחתת 
ולהגנה על הסביבה מקדמת “מקורות” פיתוח 
והטמעת טכנולוגיות ירוקות ובהן: שיטות חיטוי 
ללא תוספת כימיקליים, חיטוי ב- UV, טיפול 
פתוחים,  במאגרים  דגים  באמצעות  ביולוגי 
הפחתת כמות הרכז ממתקני ההתפלה כמו 

גם ייעול ההפקה ושיפור איכות הקולחים.

במבט אל המחר:
נעשים  “במקורות”  מהפיתוחים  חלק 
באמצעות יחידת  Watech®  - המרכז ליזמות 
 - “מקורות”  של  פעולה  ושיתופי  טכנולוגית 
המפתחות  הזנק  לחברות  חממה  המהווה 
המים.  בתחום  דרך  פורצות  טכנולוגיות 
האקדמיה  מול  גם  נעשים  הפעולה  שיתופי 
בהם  השונים  אתריה  באמצעות  היתר  בין 
חדשים  פיתוחים  הבוחנים  ניסויים  נערכים 

לטובת קידום משק המים בישראל. 
אלכס ויז’ניצר יו”ר מקורות מוסר שלאחרונה  
החלה “מקורות” יוזמת מהלך להקמת מרכז 
שינוהל  המים  בתחום  ארצי  ופיתוח  מחקר 
הראשי  המדען  עם  בשיתוף  ויוקם  ידה  על 
במשרד התמ”ת. המרכז יתבסס על פיתוחים 
שיתופי  ויקדם  מחקר  וממכוני  מהאקדמיה 
בעולם.  מקבילים  גופים  עם  שונים  פעולה 
לדבריו, הקמת מרכז מו”פ וקידום טכנולוגיות 
של  לחוסנה  יתרמו  המים  בתחום  המחר 
ועוד,  זאת  בינלאומיים.  בהיבטים  המדינה 
הקמת המרכז בתמיכה ממשלתית  תאיץ את 
, תביא להגדלה משמעותית  תעשיית המים 

של מאות מקומות עבודה ולהגדלת היצוא.
אלכס מבקש להבהיר: “חברת מקורות, הגוף 
הוותיק, המוביל והמקצועי ביותר שהוא זרוע 
ש”מקורות”  לאן  ישראל.  מדינת  של  הביצוע 
מגיעה עם המים, מגיעה הריבונות של מדינת 

ישראל בפיתוח הארץ”.

מרכז המבקרים ב”אתר אשכול”
)מול קיבוץ חנתון, כביש 784(

”מקורות”  חברת  הקימה  אשכול”  ”באתר 
המאפשר  המשפחה   לכל  חדשני  מרכז 
המים  טיפת  של  מסעה  את  לגלות 
באמצעות;   בבית  הברז  אל  מהכנרת 
סרטונים, אנימציות, דגמים מוארים, מפות, 
הופכים  בו  מאתגר  טריויה  ומשחק  סרט 
“מקורות”  עובדי  לרגע  להיות  המבקרים 
ולוקחים על עצמם משימה מאתגרת  של 

אספקת מים איכותיים לתושבי המדינה.
לתאום ביקור: טלפון: 04-6500664, 
04-6500663 / פקס: 04-6001415

מתאים לגילאי 10 ומעלה

אתר היסטורי ”ספיר”  
 ,90 כביש  על  לכנרת,  מערבית  )צפונית 

צמוד לאכסניית ”כרי דשא”(
נמצאת התחנה הראשונה  ”ספיר”  באתר 
של ”המוביל הארצי” – גדול מפעלי המים 

בישראל.  
הסיור כולל סיפורים מרתקים על הקמת 
וסיור  בסרט  צפייה  הארצי”,  ”המוביל 
ניתן  בהר.  החצובה  השאיבה  בתחנת 
מערב  )צפון  צ’רה  למצפור  להמשיך 
גנוסר( לקיבוץ  צפונית  ק”מ   2 הכנרת, 
המשקיף על מבצע הנדסי מרשים, מקום 
נחל עמוד  חוצה את  ”המוביל הארצי”  בו 

באמצעות גיחון.

 /04-6714770 טלפון:  ביקור:  לתאום 
פקס: 04-6726399

מתאים לגילאי  12 ומעלה
ולבודדים  לקבוצות  מתקיימים  הביקורים 
במספר  מותנה  שישי,  ימי  כולל 

המשתתפים
משך הסיור כשעה וחצי.  

קו חינם לתאום ביקור בכל האתרים
1-800-250-270

פרטים נוספים באתר החברה: 
www.mekorot.co.il

חל איסור על הכנסת נשק

“מקורות” חברת המים 
הלאומית, מול אתגרי המחר

“מקורות” מזמינה אתכם לבקר במרכזי המבקרים שלה אלכס ויז’ניצר 
יו”ר חברת “מקורות”

)מ(

מים זה לא מובן מאליו. בשביל זה אנחנו כאן

הביקורים ללא תשלום בתיאום מראש

כתב: נחמן גלבוע

אלכס ויזניצר יו”ר חברת מקורות

שמעון בן חמו  מנכ”ל מקורות

מערכות סולאריות ופוטו-וולטאיות באתר סבחה באילת 

טורבינה הידרו-אלקטרית



“מקורות”
יוצרת מים ממקורות מתחדשים

“מקורות” מאיצה את השימוש באנרגיות מתחדשות בתהליך הפקת המים, לצד תהליכי התייעלות אנרגטית וניצול שטחי ייצור 
להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. המטרה - צמצום צריכת החשמל ושיפור איכות הסביבה.

לדברי מנכ”ל החברה, שמעון בן-חמו, מדובר בשילוב בין כמה וכמה אמצעים, אשר אמורים להביא לצמצום צריכת החשמל 
בחברה המסתכם כיום בכ- 1,700 מיליון קווט”ש לשנה לאספקת כ- 1,500 מיליון מ”ק מים לשנה. התוצאה - 

מאמציה של “מקורות” נושאים פרי והיא מצליחה להפחית כ-% 1.5  מהוצאות החשמל בשנה. 

אנרגיה הידרו-אלקטרית
“מקורות” רותמת את כוח זרימת המים ליצירה של אנרגיה באמצעות הקמת תחנות 

הידרו-אלקטריות.  כך למשל, בשנת 2006 הקימה החברה בכפר יהושע שתי טורבינות 
הידרו-אלקטריות המייצרות חשמל בהיקף של כ-4.5 מיליון קווט”ש לשנה. המשמעות הקטנת פליטת גזי 

החממה ב-3,000 טון פחם 
דו-חמצני לשנה. כ- %60 מהחשמל המיוצר הינו 

לשימוש עצמי של מתקני החברה ואת יתרת החשמל הלא מנוצל מוכרת “מקורות” 
לחברת החשמל.    

בקרוב  אף תחל “מקורות” לייצר חשמל גם באמצעות הלחץ שנוצר כתוצאה מהפרשי הגובה במוביל הארצי. 
הטורבינה תייצר חשמל 

בהיקף של 2.5 מיליון מגה וואט בשנה, 
ייצור שימנע שריפה של כ- 1,000 טון פחם 

בתחנת הכוח של חברת חשמל. 
ייצור החשמל צפוי להתחיל כבר בתחילת שנת 2013.

בחודש אוקטובר החלה “מקורות” בפרויקט נוסף - התקנת טורבינה 
הידרו-אלקטרית במאגר “תבור”.בפרויקט זה אחת מיחידות 

השאיבה הקיימות במאגר תהפוך לטורבינה ובזמן מילוי 
המאגר בחודשי החורף תנצל המערכת את הפרשי הגובה )כ- 100 
מטרים( בין מקור המים למאגר דבר שיאפשר ייצור חשמל בהספק 

של כ- 150 קילו וואט. בקיץ, בעונת ההשקייה, תחזור יחידה זו ליעודה 
המקורי

 כמשאבה לאספקת מי המאגר. “מקורות” מתכננת להקים תחנות הידרו-
אלקטריות באתרים נוספים כגון בריכת “צפית”, סמוך לדימונה, 

 וליד מתקן ההתפלה ב”להט”. זאת ועוד, חברת “מקורות” , באמצעות 
חברת הבת “שחמ מקורות ביצוע” פיתחה דגם משאבת טורבינה אנכית 

לספיקות גבוהות )6,000 ל- 7000 מ”ק לשעה(. יעילותה  האנרגטית 
גבוהה מהנורמה לפחות ב- %88.5 לגובה הרמה של 230 מטר, ולבד 
מהחיסכון האנרגטי והכספי היא תורמת למאמץ השמירה על איכות 

הסביבה. “מקורות” מתכוננת להפעיל 13 משאבות מסוג זה. הראשונה, 
“במערכת החמישית”  שבונה “מקורות” לירושלים.

מערכות סולאריות ופוטו-וולטאיות
על גג מתקן ההתפלה “סבחה” הסמוך לאילת החברה התקינה מערכת סולארית 

בהספק של 50 קילו-וואט.
שבע מערכות בהספק דומה מתוכננות לביצוע במהלך השנה הקרובה על גגות נוספים באתרי “מקורות”.

לצד אלה, “מקורות” מתכננת להקים מערכות פוטו-וולטאיות בהספק בינוני של 200 עד 5,000 
קילו-וואט, שיותקנו על פני שטחי 

המים במאגרים הפתוחים. זהו פתרון 
כפול - הן ליצירת לאנרגיה נקייה 

והן לניצול מירבי של שטח ליצירת 
האנרגיה. חברת “סולריס סינרג’י” 
היא זו המפתחת עבור “מקורות”  
מערכת חדשנית ליצירת אנרגיה 

סולארית הצפה על גבי מאגר מים. 
המערכת מנצלת בדרך ייחודית את 

הטמפרטורה הנמוכה יחסית של מאגר 
המים לקירור התאים 

הפוטו-וולטאים. ריכוז קרני השמש 
מתבצע באמצעות שקתות פרבוליות 

ארוכות הפונות כלפי השמש ומאירות )בריכוז של פי-20( פסים ארוכים של תאים 
פוטו-וולטאים. 

מהלך המעקב אחר השמש 
    מתבצע באמצעות סיבוב איטי של כל הפלטפורמה. 

מימוש פרויקט זה יאפשר ייצור חשמל לצריכה עצמית בהיקף של כ- 25 מיליון קילו-וואט לשעה בשנה ויקטין את פליטת דו-תחמוצת הפחמן בשיעור 
כולל של כ- 18,000 טון מידי שנה. 

פחת מים
חברת  Top It Up  פיתחה  כיסוי למאגרי מים להשקייה באמצעות כדורים חכמים.  המדובר בכדורים פלסטיים שצפים על פני המים,  מתמלאים 

בחלקם במים ומכסים את המאגר בהתאם לצורך. הכיסוי שומר על איכות המים, מונע קרינת שמש והיווצרות אצות ופלנקטון, דבר שמקטין את הצורך 
בחיטוי וסינון המים לפני אספקתם. ולא פחות חשוב מכך, המערכת מקטינה את אידוי המים במאגר על-ידי חציצה בין הרוח למים. טכנולוגיה זו 

מהווה גם  אמצעי לצמצום פחת המים 
שמוביל לחיסכון בשאיבה ובהתאם 
להתייעלות אנרגטית. נכון להיום, 

הכדורים החכמים Top It Up מכסים 
את בריכת צאלים של

 “מקורות”, הממוקמת בדרום הארץ 
ויש כוונה להרחיב ולכסות בהם גם 
את “מאגרי אשכול”. לדברי אלכס 

ויז’ניצר, יו”ר “מקורות”,  שאיבת המים 
ואספקתם לצרכנים דורשת אנרגיה 
רבה. הבסיס לפעילותה של החברה 

הוא המודעות לצורך בשימוש מושכל 
במשאבי הטבע מתוך אחריות סביבתית 
לדורות הבאים. בחברה מגלים רגישות 

גבוהה לטבע ומנסים למצוא את 
האיזון הדק בין הצורך לספק מים לבין 

השמירה על הטבע. ואכן, בפיתוחים 
הטכנולוגיים נותנת החברה דגש רב 

לערכים אלה. יש לציין, כי בשנת 
2011 ייצרה “מקורות” 4.1 מיליון 

קילו-וואט ממקורות מתחדשים. 

בשנת  הקמתה  מאז 
חברת  מתמודדת   1937
“מקורות” עם מצוקת המים 
בישראל, נאמנה למחויבותה 
ולאחריותה כחברה לאומית.                                                                     
הטבעיים  המים  מקורות 
במדינתנו כידוע אינם רבים, 
חסדי שמים לא תמיד ניתנים 
הולכת  ומאידך  בעיתם 
וגוברת הצריכה למים. לאורך 
כל השנים עמדה “מקורות” בפני אתגרים לא 
המים  ועתודות  כמויות  להבטחת  פשוטים 
“מקורות”  של  ייחודה  למדינה.  הדרושות 
להבין שבלב  ביכולת שלה  היה  ומעולם  מאז 
מצוידת  ההזדמנות.  נוצרת  הקושי  של  ליבו 
ניסיון,   ידע,  בעלי  בעובדים  ובתוכניות,   בחזון 
שהוצב  יעד  בכל  עמדה  ונחישות  מוטיבציה  

בפניה עד כה  . 
אחת הסיבות לעצמאותה של ישראל נובעת 
מים  במקורות  המדינה  של  תלותה  מחוסר 
 – כלכלתה  לצרכי  אזרחיה,  לצרכי  חיוניים 

תעשייה וחקלאות . 
המים  במשק  המובילה  “מקורות”  ספק,  אין 
מהווה דוגמא בארץ ובעולם, לניהול מיטבי של 
במעט  ולא  מסייעת  והסביבה,  המים  משאבי 

ביצירת  מחר חדש למדינת ישראל”.         
“המוביל הארצי החדש”

חנכה   20 ה-  המאה  של  השישים  בשנות 
המים  שדרת  הארצי-  המוביל  את  “מקורות” 
הגשמת  זו  הייתה   . המדינה  של  המרכזית 
המים  חברת  מייסדי  של  פנטזיה”  “תוכנית 
הגשום  מהצפון  מים  להעביר  הלאומית 
הצחיח.  ולדרום  המדינה  למרכז  ומהכינרת 
נבנתה  השממה,  הופרחה  אלה  מים  בזכות 
הארץ, הוקמו ערים חדשות, מושבים, קיבוצים 

וכפרים.
מייסדי  דור ההמשך של  הופך   21 ה-  במאה 
“מקורות” חזון נוסף למציאות. מוביל מהפכה 

באמצעות הקמת  המים של המדינה  במשק 
“מוביל ארצי חדש” שהוא פרי מחשבה, תכנון 
החדש”  הארצי  “המוביל  לעתיד.  והערכות 
ההתפלה  ממתקני  מותפלים  מים  יספק 
וייתן  החוף  רצועת  לאורך  ומוקמים  שהוקמו 
מענה לבעיית המחסור ההולך ומחריף במים. 
מדובר במהפכה של ממש בשרשרת אספקת 
אספקת  כיוון  לשינוי  שתביא  במדינה  המים 
מהכיוון  מים  העברת  עוד  לא   - בארץ  המים 
המסורתי -  מצפון לדרום, אלא הזרמת מים 
באמינות,  ודרומה  צפונה  למזרח,  מהמערב, 
בטכנולוגיות  שימוש  תוך  אנרגטית  ביעילות 
חדשניות. “המוביל הארצי החדש” ינוהל ויפוקח 
מחדרי בקרה משוכללים המאפשרים תגובה 
בזמן אמת למצבים המשתנים המאפיינים את 

משק המים.  
מסוף  שהחל  היא  המים  מהפכת  משמעות 
יצרכו  ישראל  מדינת  אזרחי   2013 שנת 
היקפי  מותפלים.  ים  מי   75% בבתיהם 
השאיבה מהכנרת ומהאקוויפרים תרד בצורה 
משמעותית ו”מקורות” תוכל לשקם את מאגרי 

המים הטבעיים. 
המים  במשק  “מקורות”  שמובילה  השינוי 
הוא לאומי ממדרגה ראשונה ומתבצע מתוך 
למען  ארצית  כלל  וראייה  קדימה  מחשבה 

הדור הנוכחי ולמען הדורות הבאים.
שימור משאבי המים בישראל:

ישראל  במדינת  הטבעיים  המים  מאגרי  מצב 
לאורך  שבוצעו  יתר  משאיבות  ונובע  בעייתי 
שנות  שבע  של  בעטים  זה  ובכלל  השנים 
המים  במאגרי  חסרים  כיום  רצופות.  בצורת 
מים.                                                                                                קוב  מטר  מיליארד   1.5 מעל  הטבעיים 
מים  על  וההתבססות  המים  משק  מהפכת 
מותפלים תביא את מדינת ישראל לראשונה, 
עודפי  להיות  צפויים  בו  למצב  מאז הקמתה, 
פעולה  לקרקע,  יחדרו   אלה  עודפים  מים. 

שתסייע בשיקום האקוויפרים.
 במסגרת פרויקט “הנקז המזרחי” כבר החלה 

“מקורות” בשיקום אקוויפר החוף הדרומי . 
בשנים  הומלח  הדרומי  החוף  אקוויפר 
ומחדירת  יתר  משאיבות  כתוצאה  האחרונות 
מתבצע  האקוויפר  שיקום  דישון.  חומרי 
התפשטות  את  העוצרים  קידוחים  בשרשרת 
ההמלחה. באמצעות אותם הקידוחים נשאבים 
המים המליחים  ואלה עוברים תהליך התפלה 
מתקדם שהופך אותם למים ברמת מי שתייה. 
במסגרת הפרויקט הוקמו שני מתקני התפלה 
המביאים  ו”להט”  “גרנות”   – מליחים  למים 
לשתיה  השפירים  המים  מצאי  להגדלת 
ולחקלאות, בהיקף של עשרות מיליוני מטרים 

קוב בשנה. 
והשבת  בשפכים  בטיפול  עולמי  הישג 

קולחים:
ממי   60% כ-  לחקלאות  משיבה  “מקורות” 
מאוד  גדול  בהיקף  מדובר  בארץ.  הקולחים 
של מחזור מי קולחים. פעילותה של “מקורות” 
מתוך  ותמיד  בשנים  עשרות  נעשית  בתחום 
ישראל  למדינת  המאפשרת  לעתיד  ראיה 
לצורכי  השפירים  המים  ברוב  להשתמש 
פעילותה  בזכות  ישראל,  מדינת  שתייה. 
מובילה  למדינה  נחשבת  “מקורות”,  של 
ממי  שלישים  משני  למעלה  כאשר  בתחום 
חקלאי.                                                                            לשימוש  מושבים  שלה  הקולחים 
כ- 500 מיליון מ”ק שפכים מיוצרים מדי שנה 
עוברים  שפכים  מ”ק  מיליון   450 כ-  בישראל, 
מדי שנה טיפול )כ-90%( וכ- 390 מיליון מ”ק 
קולחים )שפכים מטופלים( מושבים מדי שנה 
עולמי.  בהישג  מדובר  )כ-78%(.  לחקלאות 
המדינה השנייה בעולם בתחום זה היא ספרד 
קולחים  מי   30% רק   לחקלאות  המשיבה 

בשנה. 
סטנדרטים  “מקורות”  קבעה  זו  בפעילותה 
המשמשים  בין-לאומית,  ברמה  מקצועיים 
כיום מודל לחיקוי בארצות רבות. עיקר היקפי 
השפד”ן  במפעל  נעשים  בתחום  הפעילות 
)המכון לטיפול בשפכי גוש דן( המתופעל על 

ידי “מקורות”. זהו המפעל הגדול והמשוכלל 
ביותר לטיפול בשפכים בארץ ובמזרח התיכון 
בשנה  שפכים  מ”ק  מיליון   130 בכ-  המטפל 
באמצעות  מושבים  מים  לחקלאות  ומחזיר 
“הקו   - “מקורות”  מפעל ההשבה הגדול של 
השלישי לנגב” - להשקיית גידולים חקלאיים 
בדרום. בזכות האיכות הגבוהה של הקולחים 
המופקים ב”מפעל הקו השלישי לנגב” המים 
סוגי  כל  להשקיית  מתאימים  ממנו  היוצאים 
המפעל  הגבלה.  ללא  החקלאיים  הגידולים 
פועל על פי שיטה שפותחה ב”מקורות” לפיה 
המים, שעברו טיפול שניוני במפעל השפד”ן, 
ביבנה(  )בשדות ההחדרה  לקרקע  מוחדרים 
מי  עם  להתערבב  מבלי  טבעי  סינון  ועוברים 
התהום האחרים. לאחר הסינון הטבעי המים 
נשאבים ומועברים לנגב בהתאם לביקושים. 

בתחום  גם  המחר  ליום  נערכת  “מקורות” 
מתקן  ומפעילה  לחקלאות  מים  השבת 
תעשייתי, חדש מסוגו, להתפלת מי קולחים 
לצורכי חקלאות. עד כה  לא נעשה שימוש 
בקולחים  בטיפול  ההתפלה  בטכנולוגיית 
 2017 בשנת  דרך.  בפריצת  שמדובר  ומכאן 
צפויים להיות עודפים של עשרות מיליוני מטר 
קוב של מי שפכים בגוש דן ושדות ההחדרה 
השמשת  בעודפים.  לטפל  יוכלו  לא  כבר 
טכנולוגיית ההתפלה תביא להמשך העמידה 

ביעדי השבת המים לחקלאות. 

התייעלות אנרגטית:
דורשת  לצרכנים  ואספקתם  המים  שאיבת 
באנרגיה  לחסוך  מנת  על  רבה.  אנרגיה 
משקיעה “מקורות” מאמצים רבים ומצליחה 
להפחית כ- % 1.5 מהוצאות החשמל בשנה. 
היא עושה זאת באמצעות שיפור מתמיד של 
מתמטיים  מודלים  מפתחת  הציוד,  יעילות 
ממוחשבים לתפעול אופטימלי של מערכות 
מצריכת  אחוזים  כשישים  מים.  אספקת 
האנרגיה של החברה מתבצעת בשעות השפל 
ומאפשרת חסכון של עשרות מיליוני שקלים 
גזי  להפחתת  מהמדיניות  כחלק  בשנה.  
חממה, “מקורות” מעודדת שילוב טכנולוגיות 
לאנרגיה מתחדשת, בהן: הפעלה והקמה של 
טורבינות הידרואלקטריות, התקנת מערכות 
פני  על  פוטו-וולטאיות  ומערכות  סולאריות 
לצריכה  חשמל  ייצור  שיאפשרו  מים  מאגרי 
קילו-וואט  מיליון   25 כ-  של  בהיקף  עצמית 
הסביבה  לאיכות  גם  ויתרמו  בשנה  שעה 
הפחמן  תחמוצת  דו  פליטת  הקטנת  ידי  על 

בשיעור כולל של כ- 18,000 טון מדי שנה.
הטבעיים  במשאבים  השימוש  להפחתת 
ולהגנה על הסביבה מקדמת “מקורות” פיתוח 
והטמעת טכנולוגיות ירוקות ובהן: שיטות חיטוי 
ללא תוספת כימיקליים, חיטוי ב- UV, טיפול 
פתוחים,  במאגרים  דגים  באמצעות  ביולוגי 
הפחתת כמות הרכז ממתקני ההתפלה כמו 

גם ייעול ההפקה ושיפור איכות הקולחים.

במבט אל המחר:
נעשים  “במקורות”  מהפיתוחים  חלק 
באמצעות יחידת  Watech®  - המרכז ליזמות 
 - “מקורות”  של  פעולה  ושיתופי  טכנולוגית 
המפתחות  הזנק  לחברות  חממה  המהווה 
המים.  בתחום  דרך  פורצות  טכנולוגיות 
האקדמיה  מול  גם  נעשים  הפעולה  שיתופי 
בהם  השונים  אתריה  באמצעות  היתר  בין 
חדשים  פיתוחים  הבוחנים  ניסויים  נערכים 

לטובת קידום משק המים בישראל. 
אלכס ויז’ניצר יו”ר מקורות מוסר שלאחרונה  
החלה “מקורות” יוזמת מהלך להקמת מרכז 
שינוהל  המים  בתחום  ארצי  ופיתוח  מחקר 
הראשי  המדען  עם  בשיתוף  ויוקם  ידה  על 
במשרד התמ”ת. המרכז יתבסס על פיתוחים 
שיתופי  ויקדם  מחקר  וממכוני  מהאקדמיה 
בעולם.  מקבילים  גופים  עם  שונים  פעולה 
לדבריו, הקמת מרכז מו”פ וקידום טכנולוגיות 
של  לחוסנה  יתרמו  המים  בתחום  המחר 
ועוד,  זאת  בינלאומיים.  בהיבטים  המדינה 
הקמת המרכז בתמיכה ממשלתית  תאיץ את 
, תביא להגדלה משמעותית  תעשיית המים 

של מאות מקומות עבודה ולהגדלת היצוא.
אלכס מבקש להבהיר: “חברת מקורות, הגוף 
הוותיק, המוביל והמקצועי ביותר שהוא זרוע 
ש”מקורות”  לאן  ישראל.  מדינת  של  הביצוע 
מגיעה עם המים, מגיעה הריבונות של מדינת 

ישראל בפיתוח הארץ”.

מרכז המבקרים ב”אתר אשכול”
)מול קיבוץ חנתון, כביש 784(

”מקורות”  חברת  הקימה  אשכול”  ”באתר 
המאפשר  המשפחה   לכל  חדשני  מרכז 
המים  טיפת  של  מסעה  את  לגלות 
באמצעות;   בבית  הברז  אל  מהכנרת 
סרטונים, אנימציות, דגמים מוארים, מפות, 
הופכים  בו  מאתגר  טריויה  ומשחק  סרט 
“מקורות”  עובדי  לרגע  להיות  המבקרים 
ולוקחים על עצמם משימה מאתגרת  של 

אספקת מים איכותיים לתושבי המדינה.
לתאום ביקור: טלפון: 04-6500664, 
04-6500663 / פקס: 04-6001415

מתאים לגילאי 10 ומעלה

אתר היסטורי ”ספיר”  
 ,90 כביש  על  לכנרת,  מערבית  )צפונית 

צמוד לאכסניית ”כרי דשא”(
נמצאת התחנה הראשונה  ”ספיר”  באתר 
של ”המוביל הארצי” – גדול מפעלי המים 

בישראל.  
הסיור כולל סיפורים מרתקים על הקמת 
וסיור  בסרט  צפייה  הארצי”,  ”המוביל 
ניתן  בהר.  החצובה  השאיבה  בתחנת 
מערב  )צפון  צ’רה  למצפור  להמשיך 
גנוסר( לקיבוץ  צפונית  ק”מ   2 הכנרת, 
המשקיף על מבצע הנדסי מרשים, מקום 
נחל עמוד  חוצה את  ”המוביל הארצי”  בו 

באמצעות גיחון.

 /04-6714770 טלפון:  ביקור:  לתאום 
פקס: 04-6726399

מתאים לגילאי  12 ומעלה
ולבודדים  לקבוצות  מתקיימים  הביקורים 
במספר  מותנה  שישי,  ימי  כולל 

המשתתפים
משך הסיור כשעה וחצי.  

קו חינם לתאום ביקור בכל האתרים
1-800-250-270

פרטים נוספים באתר החברה: 
www.mekorot.co.il

חל איסור על הכנסת נשק

“מקורות” חברת המים 
הלאומית, מול אתגרי המחר

“מקורות” מזמינה אתכם לבקר במרכזי המבקרים שלה אלכס ויז’ניצר 
יו”ר חברת “מקורות”

)מ(

מים זה לא מובן מאליו. בשביל זה אנחנו כאן

הביקורים ללא תשלום בתיאום מראש

כתב: נחמן גלבוע

אלכס ויזניצר יו”ר חברת מקורות

שמעון בן חמו  מנכ”ל מקורות

מערכות סולאריות ופוטו-וולטאיות באתר סבחה באילת 

טורבינה הידרו-אלקטרית
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שנו אתילן  הצמחי  פההורמון 
הזדקנות  ומעודד  עקה  בתנאי  צר 
שנות  ולאורך  לחקלאות  רע  בצומח 
דור המדע לא איתר חומר יעיל נגדו. 
גורן  רפי  פרופסור  שהוביל  מחקר 
וסביבה  מזון  מהפקולטה לחקלאות 
של האוניברסיטה העברית ברחובות, 
הניב פריצת דרך של ממש ותגובות 

חיי את  שיאריכו  דרמטיות,  פחיוביות 
הם של פירות, חיטה ופרחים ויעניקו 

פשדרוג כלכלי של ממש לחקלאי יש
ראל והעולם.

מבכירי   ,81 בן  גורן,  רפי  פרופ’ 
הקדיש  בישראל,  החקלאות  מדעני 

פשנות חיים רבות להורמונים הצמח
הוא  הצמח.  ולפוריות  לפריחה  יים, 
ולצדו   1982 בשנת  במחקר  החל 

פעבדו המדענים הפרופסורים אליע
זר גולדשמידט )74( ויוסי ריוב )72(. 

לח הצטרף  מכן  לאחר  שנים  פעשר 
בורה הזו פרופ’ עקיבא אפלבוים ואז 
החל מחקרם הראשון, שארך שלוש 
החוקר  עם  בצוותא  ובוצע  שנים 
סיסלר  אדוארד  פרופ’  האמריקני, 

פמאוניברסיטת צפון קרוליינה. המח
קר יצר בסיס למחקר שני, שהתנהל 
2003 ל-2006, שבו המפ  בין השנים

שיכו המדענים לנסות לאתר חומרים 
ושיטות לעיכוב האתילן.

פפרופסור גורן, לשעבר דיקן הפקו

חקלאות
פורצת דרך

האוניברסיטה  של  לחקלאות  מהפקולטה  גורן  רפי  פרופסור  שהוביל  מחקר 
ההורמון  פעילות  את  שמעכב  במים,  מסיס  מכשיר  הניב  ברחובות,  העברית 
אתילן. כתוצאה מכך, נדחית הזדקנות של יבולי חיטה ופרחים. חיי פטוניה הוארכו 

באגרטל ב-13 יום

פרופ' רפי גורן

שמעון וילנאי
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“הפרויקט  מגלה:  לחקלאות,  לטה 
על  לפטנט  למעשה  הוביל  השני 
שאינו  אתילן,  פעילות  מעכב  חומר 
יתרונות  ויש  במים,  אלא  בגז,  פועל 

לטיפול בשטח פתוח ובחממה”.
המדענים מהפקולטה רשומים על 
2012 הופ יוני ובחודש   פריצת הדרך 
ענק לפרופסור רפי גורן “פרס קיי” 
הניתן  העברית,  האוניברסיטה  של 
על מחקרים שיש בהם היבט יישומי.

ולכל  גורן  לרפי  הוענק  הפרס 
היה  ובה  שהוביל  המחקר  קבוצת 
גורן  גם דוקטור משה הוברמן.  חבר 

פמבקש להדגיש, כי הוא וחבריו גמל
אים שאינם מקבלים תמורה כספית 

“בש לגמלה.  מעבר  עבודתם,  פעל 
הועמד   2006 שנת  ועד   2003 נים 
לרשותנו מענק מחקר של 320 אלף 

משכ לא  הזה  מהמענק  וגם  פדולר, 
נו משכורת. אנחנו ממשיכים לעבוד 
ומוכיחים  והחיוניות,  המרץ  במלוא 
לכולם שאפשר בהחלט לסמוך על 

והיכו הידע  את  ולנצל  פהפנסיונרים 

המדענים - מעכבי האתילן בחקלאות

פרופסור רפי גורן, בן 81, למד לשניים מתאריו האקדמיים בפקולטה 
לחקלאות ברחובות. עבודת הדוקטורט שלו נעשתה בארצות הברית, 
באוניברסיטת ייל, ולאחר מכן, ב”מישיגן סטייט יוניברסיטי” עשה פוסט 

דוקטורט.
פבפקולטה שימש כמרצה בתחום ההדרים, היה יושב ראש החוג למט

עים, ממלא מקום מנהל המחלקה להדרים, יושב ראש ועדת ההוראה. 
בשנת 1982 היה חבר במועצה להשכלה גבוהה ובשנים 1983 עד 1986 

היה דיקן הפקולטה לחקלאות.
ניהל את המחלקה המאוחדת למטעים ולצמחי נוי ולאורך 11 שנה היה 
יו”ר ענף ההדרים במשרד החקלאות. ב-1995 הקים את מכון “מגיד” 
הגיש   2000 בשנת  לגמלאות  פרישתו  ולאחר  העברית,  באוניברסיטה 

פאותו לאוניברסיטה כחברה בת. במשרד החינוך כיהן בראשות שתי וע
דות בהתנדבות: ועדת המקצוע של מדעי החקלאות ומדעי הסביבה.

פרופסור עקיבא אפלבוים, בן 72, הוא גמלאי של מכון וולקני. הצטרף 
כחוקר אורח לפרויקט. מומחה לטיפול בתוצרת חקלאית טרייה לאחר 

קטיף )פתולוגיה של. האחסון(.
74. בשנים 1983-1981 היה יושב  פרופסור אליעזר גולדשמידט, בן 

פראש ועדת ההוראה של הפקולטה. התמחות בהדרים, בפוריות ובהור
1978 מרצה  מונים, בהרס הכלורופיל ובגנטיקה של אתרוגים. משנת 

להלכות התלויות בארץ ומלמד שיעורי תורה.
פרופסור יוסי ריוב, בן 72. מומחה בתחום ההדרים. עומד בראש ועדת 

פההוראה של עצי יער. חוקר בכיר בארץ בתחום היערנות ותלמידיו נמ
נים עם ראשי תחום הייעור בקרן קיימת לישראל ובמשרד החקלאות. 
ההתמחות שלו היא בתחומים השרשה, שימוש בהורמונים סינתטיים 

ובצוות של הפרויקט קרוב להיבטים הכימיים.

לות שלהם”.
נדיר  די  “זה  גולדשמידט:  פרופ’ 
פעולה  משתפים  אנשים  שקבוצת 
וכל אחד מביא למחקר את היכולות 
שלו: ניסיון בטיפול אחרי קטיף )פרופ’ 

פאפלבוים( ידע כימי )פרופ’ ריוב( אתי
ואני בכתיבה, בעצה,  גורן(  )פרופ’  לן 

בניסויים בתחום הזדקנות הצמח”.

היהלום שבכתר המחקר
“במבט לעתיד”, אומר גולדשמידט, 
מראה  ולפיתוח  לתגלית  “התגובה 

פשיש פוטנציאל רציני ביותר עם מח
שבות ליישום נרחב בחקלאות, בשלב 

רואים הש וגם בחיטה  פזה בפרחים 
יהיה  כמה  עד  ברור  לא  עוד  פעות. 
עוד  צריך  שכן  בפירות,  נרחב  יישום 
החומר  של  וקליטה  חדירה  לראות 
בפרי. חשוב מאוד שהחומר לא יהיה 

הוז לכך שתהיה  לפעול  וצריך  פיקר 
לה בייצור שלו, אם כי זה עניין לצד 

המסחרי, לא המחקרי”.

מה בעצם פיתחו המדענים?
במים,  מסיס  מכשיר  “פיתחנו 

וכתו האתילן  פעילות  את  פשמעכב 
החיטה  יבולי  את  מעלה  מכך,  צאה 
יותר  ונותן  ההזדקנות  דחיית  דרך 
‘היהלום  זה  להתמלא.  לגרעין  זמן 
שבכתר’ של המחקר הזה, בתרומה 
לאנושות”, קובע פרופ’ גולדשמידט. 
יבול  העלאת  ירוויחו  החיטה  “מגדלי 
15% ל-28%. הפעילות המוכפ  שבין
פחת בפרחים היא ביישום מיידי. הפי

תוח מאריך את חיי האגרטל עד כדי 
הכפלה או פי שלושה”.

שיהיו  מקווים  “אנחנו  גורן:  פרופ’ 
שועל.  בשיבולת  בתירס,  גם  שינויים 
את  לשפר  צורך  יש  עדיין  בדגנים 
עלות הייצור של החומר שיהיה זמין 
לחקלאי ובמחיר סביר. ההצלחה הכי 
מרשימה היא בפרחים. פרחי פטוניה, 
שנבלו טבעית אחרי חמישה ימים - 
יום.  ב-18  ההזדקנות  את  עיכבנו 
אתה מבין איזה ערך כלכלי יש לזה. 
הזדקנות  מעיכוב  נהנו  ציפורן  פרחי 
14 יום, בפרח לוע הארי עיכבנו  של 

את ההזדקנות בארבעה ימים”.
פרופ’ אפלבוים: “עבדנו במקצועות 
שונים ונשאבנו לנושא בגלל חשיבות 
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הן  התשומות  בחקלאות.  האתילן 
וכשמגיעים אל התוצר הוא  עצומות 

פמתכלה במהירות מחוסר ידע ואמצ
עים לעצור את ההתכלות. מטפלים, 
תהליך  של  האחרון  בשלב  למעשה, 
ייצור מזון טרי. הכיוון הוא לשמר את 
השיווק,  עונת  את  ולהאריך  הפרי 
אנחנו  הקטיף.  בעת  דומה  שתהיה 
מטפלים בצד הפיזיולוגי וידוע שפרי 
יכול  יותר  גבוה  שלו  החיות  שכושר 
לעמוד בפני התקפת גורמי מחלה”.

רפי גורן מדגיש, כי מאז החל המחקר 
נרשמו עליו שני פטנטים בין-לאומיים. 
פ“הפטנט השלישי שבדרך נרשם באר

מסוימת  תוספת  ועיקרו  הברית  צות 
בתמיסת הטיפול, ששיפרה את עליית 
החומר בפרחים ואת הפעילות שלהם. 
את  ומחולל  בריסוס  מתבצע  הכול 
השינויים הדרמטיים. בעגבנייה הצלחנו 

לחולל פלאים בתוך יום אחד”.
את  שיובילו  שכאלה,  גילויים  אחרי 
חקלאות ישראל לעידן אחר לחלוטין, 

פאין לנו אלא להמליץ להעניק למד
את  האלה  הנפלאים  החקלאות  עני 

פרס ישראל לחקר החקלאות.

הבטח לעצמך מיכלים לעונה
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 המנהל המדעי של   יחידת מחקר 
ייחד  ארנון  דג,  ד”ר  ופיתוח  דרום, 
את ההרצאה שנשא  ב”יום הפתוח” 

החו להתמודדות  הבשור  פבחוות 
קרים  עם  אירועי השקייה והזנה וכן 
בחינת זנים חדשים וגידולים חדשים.

כי  דג  ד”ר  ציין  כתבנו  עם  בשיחה 
פאנשי המקצוע מתמקדים  גם בהג
פנה על   הקיים והגשת תמיכה מקצו

עית לחקלאי הנגב המערבי בתחום 
הגנת הצומח. ”בחנו כיצד ניתן להביא 

נוכל  ליה ינואר  בחודש  פלכך  שגם 
נות  מעינבי מאכל.

המחקר  מאחורי  העומד  הרעיון 
בזנים מבכירים עם טי פהוא שימוש 

פולי התעוררות  מתאימים, כך שנית 
המקומי.  לשוק  מוקדם  יבול  לקבל 
ואכן יש יבול של עינבי  מאכל  לבנים 
מו”פ  של  מחקר  פרי  וזה  )ירוקים( 

דרום  והמועצה האזורית אשכול”.
ד”ר דג, חוקר מטעים במרכז גילת 
גילה  החקלאי,  המחקר  מינהל  של 

פית על  שוקדים  המחקר  אנשי  פכי 
חום  עקות  להתמודדות  עם  רונות 

פבעגבניות ופילפל. ”בחנו טיפולי הצ
שי זנים  ובחינת  צינון  טיפולי  פללה, 

אפשרו חנטה וקבלת יבול  גם בקיץ, 
בשיא החום”.

פד”ר ארנון דג ציין שוירוסים  שתוק
פים את  הקישואים  בתדירות גבוהה 

את  הגי בחוקרים  להעביר  פהאיצו 
את  ו”מנסים  לשלם  דול  למיבנים 
היבולים.  המיבנה  בהגדלת  עלות 

היבול  באגרוטכני להכפלת  פהגענו 
קה מתאימה באמצעות הדלייה”.

עינבי מאכל
גם בחודש ינואר?

עוד גילה ד”ר דג  כי בחממות  יש 
פשימוש בליזימטרים - מיכל  שמאפ

שר שליטה מלאה על כמויות המים 
כמויות  ויודע  את  לומד  אתה  וכך 

הי “כך  להם.  זקוק  שהצמח  פהמים 
לחיס והגענו  ההשקייה  את  פכוונו 

המים  במנת  אחוזים  של  30  כון 
ללא  פגיעה כלשהי  ביבול”.

ב”יום הפתוח” בחוות הבשור נישאו 
ברו משה  מקצועיות.  הרצאות  פעוד 
פנר  מחברת “נבטים” דיבר על קומ

בתנאים  ייחודיים. ויישומים  פוסט 

גידול  על  מ”נבטים”  סימנסקי  אלי 
יר פמטעים בנגב המערבי. ד”ר אורי 
התמקד  בהת גילת  ממרכז  פמיהו 

אמת מימשק דישון  בהשקייה במים 
מומתקים. ד”ר יוג’י אוקה מגילת  על 
הנמטודות  בעיית  עם  התמודדות 
ושלי גנץ  משה”מ במשרד החקלאות 

ייחדה את דבריה  לענף העגבניות.
ואורחים  באו  חקלאים  עשרות 

פל”יום העיון” והאזינו בקשב רב להר
צאות המקצועיות. בסיום כל הרצאה 

השיבו המרצים לשאלות.

המנהל המדעי של יחידת מחקר ופיתוח דרום, ד"ר ארנון דג מגלה כי שוקדים על 
פיתרונות להתמודדות עם עקות חום בעגבנייה ופלפל

מאת כתב “יבול שיא”
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מקצוע  בחק אנשי  של  פמשלחות 
פוקדות  באו תבל  פלאות  מרחבי 

בניסיון  את  הערבה  רח  תדיר 
החד הפיתוחים  על  מקרוב  פללמוד 

שים  והטכנולוגיות  שמאפיינות  את 
תחום המחקר החקלאי  בחבל ארץ 

חק רכזת  תיירות  וינטר  אוסי  פזה. 
והפיתוח  המחקר  לאית  ביחידת 

הי ללא  קובעת  בערבה  פהחקלאי 
הגיעה  לגויים.  אור   - ”ישראל  סוס: 
אלינו   לפני חודשים אחדים משלחת 
מגדלים  אורז  הם  מומחים  מסין. 

אנחנו מג איך  ללמוד  ובאו  פבהצפה 
הצלחנו  לא  בטפטוף.  אורז  דלים 
אמרו  לנו נציגי מדינת הענק  הזאת 

- אתם  עושים זאת מצויין”.

העולם פונה ל...ערבה

 אוסי מגלה כי משלחת אחרת מסין 
שהשתלם  8  עימה  חוקר  הביאה 
שנים  במרכז וולקני  בבית דגן וחזר 
גדול  מומחה  נעשה  כבר  והוא  לסין 
ברצינות  ספק  בחיוך,  ספק  והוא 
אמר לי  תבואי לסין ואני  אציג לכם 

מש בטפטוף.  אורז  פמחקר  לגידול 
דוברות  צרפתית  מארצות  תלמים 
למדו  השתתפו  בסמינרים  שבהם 
מדבר  להתנהל  בחקלאות  כיצד 
עגבניות  מגדלי  מים.  משק  וניהול 
את  מקרוב  בחנו  בראזיל  מדרום 
הניסיונות  שלנו  בתחנת  המחקרים 
באמצעות  החקלאות  משרד  “יאיר”. 
“סינדקו”  לאומית  שלו  הבין  הזרוע 
אלינו  משתלמים  מארצות  הביאו 

בס להשתתף  ספרדית  פדוברות 
עשרים  מים.  משק  ניהול  מינר  על 
של  מחזור  לכל  משתלמים  ושבעה 
חודשים. שלושה  סמינר  שנמשך 
ענ המתנה  היום  יש  רשימת  פכבר 

קית”.
ליש בעצמה  שבאה  וינטר  אוסי  פ  
והת בשנים  לפני  עשרות  פראל 

בסיום  במדינה  מצהירה  אהבה 
בש למסורת  פפגישתנו  שהפכה 

נים  האחרונות: ”תמשיכו לבוא. מכל 
העולם. יש לנו הרבה מה ללמד אתכם 

פואני משננת את הפסוק מספר יחז
וציה  ישושום מדבר  ל”ה:  קאל פרק 

ותגל ערבה ותפרח כחבצלת”.

סינים באו לישראל ללמוד כיצד מגדלים אורז בטיפטוף. רכזת תיירות חקלאית 
במו"פ ערבה, אוסי וינטר, קובעת: ישראל - אור לגויים

שמעון וילנאי

מומחים מסין בביקור במו"פ ערבה

13 -5
90 40



13 -5
90 40
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

1,800 דונם שטחי 
עיבוד לא-חוקיים 

במרחבי הנגב
פמפקחי מינהל מקרקעי ישראל וה
פסיירת הירוקה, שנעזרו בכוחות מש

הנגב  במרחבי  איתרו  ישראל,  טרת 
פהסגות גבול של אדמות מדינה שהי

קפן 1,800 דונם ועליהן בוצע עיבוד 
חקלאי לא-חוקי. הפעילות התרכזה 
ב-23 חלקות באזורי היישובים חורה, 
ונבטים. פולשים עשו שימוש  ליקית 
המינהל  ומפקחי  האלה  באדמות 
והסיירת הירוקה תפסו את הקרקע, 

להש במטרה  הגידולים  את  פחרשו 
למאגר  הקרקע  את  והחזירו  מידם 

הקרקעות הציבורי.
היה המשך לפעי פמבצע האכיפה 
נת ובה  לכן,  קודם  פלות שהתבצעה 

ב-12  דונם   1,500 רהט  באזור  פסו 
נתפסו  הכול,  בסך  שונות.  חלקות 

הציבו הקרקעות  למאגר  פוהוחזרו 
מתחילת  דונם  מ-3,300  יותר  ריות 

החודש.
ראש חטיבת השמירה על הקרקע 
ישראל  ישראל,  מקרקעי  במינהל 
סקופ, מדגיש כי “חלק גדול מאדמות 
עומדות  בנגב  החקלאיות  המדינה 
להשכרה עונתית לחקלאים בדואיים, 
שיכולים לשכור אותן במחיר מגוחך 
לתשעה  לדונם,  שקלים  שלושה   -
מגישים  היו  הפולשים  אם  חודשים. 
הם  החוק,  את  מפירים  ולא  בקשה 
במחיר  הקרקעות  את  לקבל  יכלו 
במקום  פחות מסמלי.  אפילו  שהוא 
החוק.  על  לעבור  העדיפו  הם  זאת, 

נועדו  בנגב  החריש  פעולות 
שעבירה  המסר  את  להעביר 

על החוק אינה משתלמת”.
תופעת הפלישות החקלאיות 

בעי “פלישה  המכונה  פבנגב, 
חדה  בירידה  נמצאת  בודים”, 
מקרקעי  במינהל  ביצעו  מאז 
מרוכז  אכיפה  מבצע  ישראל 
שנים, שבמסגרתו  לפני חמש 
דונם  אלף   12 ונחרשו  נתפסו 
של קרקע חקלאית פיראטית. 

תו הייתה  זו  קודמות  פבשנים 

מדי  דונמים  רבבות  שהקיפה  פעה 
מע האחרונות,  בשנתיים  אך  פשנה, 

קטן  התופעה  היקף  במינהל,  ריכים 
בצורה משמעותית לפחות מ-6,000 

דונם.

5,000 תלמידים בחולון 
ובטורעאן מקבלים 

ירקות ופירות
ביוז החינוך:  במערכת  פ“פיילוט” 

הכפר  ופיתוח  החקלאות  שרת  מת 
נוקד, החלה החודש  היוצאת, אורית 

לתל טריים  וירקות  פירות  פחלוקת 
בחולון  ספר  בתי  בתשעה  מידים 

פובטורעאן. מטרת החלוקה היא הק
ניית הרגלים נכונים לצריכת מזון טרי 

והפיכת  הספר  בתי  לתלמידי  ובריא 
פהירקות והפירות למזון מרכזי והכר

חי בארוחה המשפחתית.
נוקד, שחנכה את המיזם, הסבירה 

המו להעלאת  רבה  חשיבות  יש  פכי 
דעות של הדור הצעיר לצריכת מזון 
נתונים  ובריא, במיוחד על רקע  טרי 

פמדאיגים מאוד, לפיהם מדינת ישר
אל נמצאת בין המקומות הראשונים 

בעולם במשקל עודף בקרב ילדים.
הפעלת  כי  הוסיפה,  נוקד  אורית 
הצריכה  הרגלי  את  תשפר  התכנית 
יתרמו  והם  ילדים לטווח הארוך  של 

מתזו הנובעות  מחלות  פלמניעת 
לשיפור  תתרום  התכנית  לקויה.  נה 
למערכת  ולחיסכון  הציבור  רווחת 

הבריאות.
פהשלב הראשון בפרויקט מתב

יסודיים  צע בתשעה בתי ספר 
ו’ ופעמיים בש פבכיתות א’ עד 

בוע יחולקו בהם פירות וירקות 
וב פטריים בשעת ארוחת עשר 

כ-5,000  בכיתה.  מורה  נוכחות 
ומהי ייהנו מהפירות  פתלמידים 
פרקות. הניסיון )“פיילוט”( מתוכ

סוף  עד  חודשים,  לארבעה  נן 
שנת הלימודים הנוכחית. ל”יבול 
יורחב  כי הפרויקט  נודע,  שיא” 
רבים,  נוספים  חינוך  למוסדות 
ככל האפשר, בשנת הלימודים 

פינויים בנגב, מינהל מקרקעי ישראל

חלוקת פירות וירקות בבתי 
ספר בחולון. 

שרת החקלאות אורית נוקד 
ומנכ"ל משרד החקלאות 
יוסי ישי, צילום: עליזה זזק
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

יהבאה אם כי הכול תלוי במימון שיו
עמד למשימת הבריאות הזאת.

החק במשרד  שנאספו  ימנתונים 
הלשכה  נתוני  על  ובהתבסס  לאות 
בעשור  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
בשכיחות  חדה  עלייה  חלה  האחרון 

יעודף משקל והשמנת יתר בקרב יל
ידים, הנובעת, בין היתר, מעלייה בצ

קלה  ושתייה  מעובד  מזון  של  ריכה 
ומירידה בצריכה של ירקות ופירות. 

נבחרו שמני הזית 
המצטיינים לשנת 

2012
תחרות שמן הזית הראשון למסיק 
פסטיבל  במסגרת  השנה  נערכה 
הזית העונתי בבית יגאל אלון בקיבוץ 
לפסטיבל  הכנרת.  לשפת  גינוסר, 
הגיעו עשרות יצרני שמן זית, מגדלי 
זיתים, בעלי בתי בד מרחבי המדינה, 

בעלי מסעדות ושפים.
ייצרני שמן הזית הציגו במהלך האי

רוע את שמן “ראשון המסיק”, השמן 
יהראשון המופק ומשווק בעונה, המו
יכר היטב בזכות הטריות וטעמו הדו

מיננטי. התקיימו טעימות של שמני 
התקיימה  האירועים  ובמרכז  זית 
שמני  לבחירת  המסורתית  התחרות 
2012, בשיי  הזית המצטיינים לשנת
פוט של פאנל שופטים מענף הזית, 
השמן  ארגון  ידי  על  ונבחן  שהוכשר 

העולמי.

עדי  דוקטור  הזית,  ענף  ראש  יושב 
נעלי, הכריז על שמני הזית של “ארץ 
הגליל”,  ו”סינדיאנית  “פתורה”  גשור”, 
יצרן  בקטגוריות  כמצטיינים  שדורגו 
גדול, יצרן בינוני ויצרן קטן, בהתאמה.

השנה יוצרו 18 אלף טונות של שמן 
זית ישראלי, רובו בדרגת איכות כתית 
בהיקפי  מהפך  שנת  זוהי  מעולה. 
רבים  שטחים  הישראלי.  הזית  שמן 
באיכות  זית  שמן  ויוצר  לניבה  נכנסו 
טעמים,  של  רחב  ובמגוון  גבוהה 
שיספק את כל התצרוכת המקומית 

ואף מעבר לכך.
הוא  המסיק”  “ראשון  הזית  שמן 

והצ סינון  עבר  שלא  ביכורים,  ישמן 
ארומה  לשמן  העצירה.  לאחר  ללה 

ימיוחדת בעלת טעמים עזים של פי
והמרקם האופ הזית הצעירים  ירות 

ייני של השמן סמיך ועכור )שמן זית 
ולכן  שיקוע  של  תהליך  עובר  רגיל 

הוא צלול( וטעמו דומיננטי מאוד.
והנה רשימת הזוכים: יצרן קטן - 1. 
סינדיאנית הגליל. 2. משק רפאל. 3. 

משק יניב.
קיבוץ   .2 פתורה.   .1  - בינוני  יצרן 

גבת דג”ש. 3. משק צורי.
יצרן גדול - 1. ארץ גשור 2. קיבוץ 

מגל. 3. סבא חביב.

הזוכים בתחרות ראשון המסיק לשנת 2012.    צילום: רגב כלף
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של  תוצר  הם  “ריינו-פלקס”  צמיגי 
קרוב  של  ופיתוח  מחקר  שנות   17
מקצוע,  ואנשי  מדענים  ל-100 

פפריצת דרך טכנולוגית בתחום הפו
לימרים, שכבר נמצאת בשימוש של 
ממשלתיים  וגופים  צבאות  מספר 

ברחבי העולם.
“ריי וחברת  אמריקני  פיתוח  פזהו 

חלפין,  ארתור  בבעלות  נו-טייר”, 
הפ של  הבלעדית  היבואנית  פהיא 

ריינו-פלקס  תרכובת  לישראל.  טנט 
או  סוג  )מכל  הצמיג  בתוך  מיושמת 

וקי חימום  ציפוי של  פיצרן( בתהליך 
רור, התרכובת מתגפרת עם הצמיג 
והופכת לחלק אינטגרלי ממנו במצב 
שלהבדיל  כך  וצמיגי,  מוצק  צבירה 
מחומרים אחרים, הריינו-פלקס אינו 
על  ההיגוי,  על  אופן  בשום  משפיע 

הגמישות או על איזון הצמיג.
כאשר  נוצר  תקר  המחשה,  לשם 
חפץ חד כגון מסמר חודר אל הצמיג 
יוצא ממנו. כאשר הצמיג ממוגן  וגם 
ריינו-פלקס, החפץ החד  באמצעות 

ובי בתרכובת  נעטף  לצמיג  פשחודר 
באזור  מצטמצם  הפולימר  ציאתו, 

פהפתח שנוצר ומונע את בריחת הא
וויר. היצרנים אומרים, כי הטכנולוגיה 
חיי  תום  עד  מעמד  ותחזיק  עמידה 

הצמיג.
“הכול החל במבצע עופרת יצוקה”, 
ליחידה  וחבריי  “אני  חלפין.  מספר 

שישב ובזמן  לאופנועים,  פמשוגעים 
בזייתון ראינו  נו משועממים במסגד 
שנוסע  אופנוע  על  ביו-טיוב  סרטון 

הסוף לפנצ’ר /
צמיג פאקירי

על משטח מסמרים, באין מפריע.
והח קטנים  ילדים  כמו  פ“התלהבנו 

לטנו לבדוק את הנושא. זה היה נראה 
פלנו כמו זיוף אז החלטנו לטוס לאר

מקרוב.  זה  את  לבדוק  הברית,  צות 
פהגענו לחברה המייצרת, שכרנו אופ

ראינו  עליהם.  זה  את  ובדקנו  נועים 
שהפטנט אכן עובד וביקשנו שישלחו 
לנו מספר דוגמאות לארץ על מנת 
מול  תקן  אישור  בתהליך  להתחיל 

הטכניון.
בעיקר  זה  את  ייעדנו  “בהתחלה 
אלפי  וכיום  הביטחונית  לתעשייה 
גדולות  וחברות  צה”ל  של  רכב  כלי 
בתעשייה  גם  ממוגנים.  כבר  אחרות 
רבים  גופים  כבר  החלו  החקלאית 
לאמץ את הטכנולוגיה הזאת, ביניהם 
קיבוץ משמר העמק, שכבר מיגן את 

כל כלי הרכב שלו”.

“שוליים הם מוות”
שמדובר  להבין  חשוב  הכול,  “לפני 

פפה בבטיחות”,קובע חלפין. ואכן, הת
פיסה הרווחת של תקר עבור האדם 

פהפשוט היא עצירה בצד הדרך, הח
ונסיעה  בחלופי  הפגום  הצמיג  לפת 
הצמיג.  לתיקון  הקרובה,  לפנצ’רייה 

הא בשנים  הרב,  לצערנו  זאת,  פעם 
חרונות אנחנו שומעים על יותר ויותר 
קשה  שנפגעו  אנשים  של  מקרים 
ואף נהרגו מפגיעת רכב חולף בעת 

שעצרו בצד הרכב להחליף צמיג.
לאיבוד  לגרום  עלול  תקר  בנוסף, 

שליטה על רכב ועבור אופנוען, תקר 
בגלגל הקדמי עלול להסתיים באסון 
אימצהבחום  הנכים  אוכלוסיית  כבד. 
את הטכנולוגיה, כי תקר עבור חלק 
מהם משמעותו השבתה של הרכב, 
עצמם  בכוחות  צמיג  החלפת  שכן 
ממגמת  “כחלק  בלתי-אפשרית. 

הגדו הרכב  תעשיות  של  פהחיסכון 
כיום  נמכרים  חדשים  רכבים  לות, 
ללא צמיג חלופי”, מוסיף חלפין, ולכן 
איש  הזמנת  גורר  תקר  עבורם  גם 

גבו לגבות סכומים  פמקצוע, שעלול 
הים למדי.

כלי העבודה  הוא  לאנשים שהרכב 
טכנולוגיית  של  החשיבות  שלהם, 
למשל,  “קח,  מאוד,.  רבה  הצמיגים 
או  ירקות  של  טונות  שמוביל  אדם 
הדרך  בצד  ונתקע  בקירור  פירות 

שע הנזק  רק  לא  זה  פנצ’ר.  פבגלל 
בעיקר  אלא  לסחורה,  להיגרם  לול 
גם זמן העבודה של המשאית והנהג, 
דבר שעלול לגרור הפסד כספי כבד 
ב-50  לא מסתכם  זה  למדי. אצלם, 

שקל לתיקון פנצ’ר”.
הרכב  כלי  עם  שעובדים  אנשים 
חקלאית  עבודה  בסביבת  שלהם 
לתקר  יותר  גבוה  בסיכון  נמצאים 
והעצמים  בגלל תנאי השטח  בגלגל 
הפזורים בו, ועבורם זהו פתרון מצוין, 
לקוח  לי  “יש  חלפין:  ארתור  אומר 
הדר.  פירות  שמגדל  שערים,  מבית 
גלעינים שנראים כמו  לי  הוא הראה 
‘מסמר 10’, זה מנע מהמרססים שלו 

פריצת דרך טכנולוגית בתחום הפולימרים: אלפי כלי רכב של צה"ל ממוגנים 
בשטחים  חקלאיים  לכלים  ראוי  פיתרון   - חדים  חפצים  חסין  מהפכני  בצמיג 

חשופים

יואב ואזנה
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היום  שצריך.  כמו  לעבוד 
מהפן  שקט  בראש  הוא 
הזה, יודע שהוא לעולם לא 
הולך להיתקע בשדה בגלל 

פנצ’ר”.
־עיקר הלקוחות של החב

אשר  אנשים  הם  כיום  רה 
נזקי  את  בשרם  על  חוו 

ומ תכוף,  באופן  ־התקרים 
העקיף  הנזק  את  כירים 
נזקים  כגון  מתקר,  שנוצר 
של  הפסדים  בטיחותיים, 

וכדו וסחורה  עבודה  ־זמן 
מה. “חקלאי שצריך לרסס 

־מטע בלילה לא יכול להר
שות לעצמו פנצ’רים”.

טכנולוגיית  חלפין,  לדברי 
מונ רק  לא  ־הריינו-פלקס 
־עת תקרים, אלא גם מסיי

עת בהארכת חיי הצמיג על 
אוויר  לחץ  על  שמירה  ידי 
הת של  מיתון  ועל  ־קבוע 

נסיעה.”הצמיג  בעת  הצמיג  חממות 
וכך  הכביש  עם  מהמגע  מתחמם 
בתוך  שנמצא  האוויר  את  מחמם 
מהווה  הריינו-פלקס  שכבת  הצמיג. 

לאוויר  הצמיג  בין  מבודדת  שכבה 
הצמיג,  חימום  את  מפחיתה  ובכך 
ולבטיחות”.  חייו  לאורך  התורם  דבר 
מוסיף  הריינו-פלקס  נוסף:  יתרון 
מסה לצמיג ומגדיל את שטח המגע 

־שלו עם הכביש בעת בלי
ובכך מתקצר מרחק  מה, 

הבלימה של הרכב.
־במשך זמן רב עבדו בר

על  הטכניון  מול  יינו-טייר 
וכדי  הטכנולוגיה  אישור 
השפעה  כל  שאין  לוודא 
הגמישות  על  ההיגוי,  על 
או על איזון הצמיג. הם זכו 
והתקנים  האישורים  בכל 

מח ולאישור  ־הנדרשים 
הגדולות  הצמיגים  ברות 
שממשיכה  מישלין,  ובהן 
לספק אחריות על צמיגיה 
גם לאחר הוספת תרכובת 

ריינו-פלקס.
שיעור מיגון רכב חקלאי 

הצ לגודל  בהתאם  ־יהיה 
שצ החומר  ולכמות  ־מיג 

שימוש.  בה  לעשות  ריך 
ירחק  שלא  היא  התקווה 
היום, שכולנו ניסע על כלי 

צמי עם  חקלאיים  או  פרטיים  ־רכב 
גים חסיני תקרים,שינוי שישפר ללא 

ובדר בכבישים  הבטיחות  את  ־ספק 
כים החקלאיות.

הצמיג המהפכני
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יצור פאנלים מבודדים לקירות וגגות, במילוי פוליסטירן )קלקר( 
ותרמופאן )חומר בעל תכונות בידוד משופרות( 

ובעוביים של עד 100 מ"מ

מידת אורך לפי 
דרישות הלקוח.

משרד ראשי: 08-8587630, פקס: 08-8501645, סניף דרום: 08-6283331

mail: yahadpanelim@gmail.com • web: www.yhdpanelim.co.il

פאנל מבודד זה  
י.ח.ד

שרות 
מהיר 
איכותי
ואמין
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קבופ 1867( פנתה  )“בשנת תרכ”ז 
ישראל  ל’כל  מירושלים  צעירים  צת 
שבו  במכתב,  בפריז  חברים’)כי”ח( 
החיים  והדלות של  העוני  תיארו את 
בארץ, והעלו בקשה מיוחדת ויוצאת 
 - חסד  לחם  מבקשים  ‘איננו  דופן: 
תנו  אדמה,  לנו  הבו  עבודה.  אלא 
אנשים  אלינו  תשלחו  כלים,  בידינו 

ֶׁשְיַלְמדּונּו את עבודת האדמה’.
“יש לזכור, כי היהודים שחיו בארץ 
שייכים  היו  תקופה  באותה  ישראל 
ככולו  רובו  שהתקיים  הישן’,  ל’יישוב 
מכספי תרומות של קהילות יהודיות 
פנייתם  בעקבות  החלוקה’.  –’כספי 
של הצעירים מארץ ישראל, החליטה 
הנהלת כי”ח לשלוח לארץ את מזכיר 

מהאדמה
תבוא הישועה

החברה, קרל נטר, לבדוק את המצב 
בארץ ולגבש המלצות לפעולה.

חברת  מזכיר  נטר,  )יעקב(  קרל 
כי”ח, התגייס באופן אישי למשימה. 
בחינוך  החיוני  בצורך  האמין  הוא 

רא כאמצעי  ישראל  בארץ  פחקלאי 
לארץ.  העלייה  לעידוד  במעלה  שון 
נטר  קרל  של  המהפכנית  המלצתו 
החליטה  וכי”ח  כי”ח,  לאישור  זכתה 
החקלאי  הספר  בית  פתיחת  על 

ונע לנערים  ישראל  בארץ  פהראשון 
רות בני 16-13”.

בית  של  האינטרנט  אתר  )מתוך 
הספר מקווה ישראל(

רונן, מקווה ישראל, מה זה היום?

שיחת  על  נדבר  בא  כן,  “לפני 
ביני שהייתה  המוקדמת  פהטלפון 

אתך. לדבר  מה  על  כשחשבתי  נו 
זה  בראש  לי  שעלה  הראשון  הדבר 
-בזכות  הזאת  במדינה  פה,  שאנחנו 

והאה לאדמה  החיבור  פהחקלאות, 
תבוא  שמהאדמה  וההבנה  לה  בה 

רלוונ היה  שזה  חושב  אני  פהישועה. 
טי לפני 143 שנה כשהמוסד הוקם, 
וזה רלוונטי לא פחות גם היום. אילן 
כהן, יושב ראש מועצת המנהלים של 

שהחקל לומר  נוהג  ישראל,  פמקווה 
אות הייתה ה’סטארט-אפ’ של 1870 

כשהמוסד החל לפעול.
בחשי וההבנה  הגבית  הרוח  פ“ללא 

רונן צפריר, מנכ”ל כפר הנוער החקלאי מקווה ישראל, מספר בגאווה שאינה 
מוסתרת על המוסד, בית הספר הראשון לחקלאות בארץ ישראל, ועל הישגיו 

הרבים בחינוך לאהבת האדם והאדמה

עזי בירמן

ניהל קהילה חינוכית-טיפולית 
במשרד הרווחה

בתפקיד  שנים  שש  בנות,  לשלוש  ואב   43 בן  צפריר,  רונן 
פמנכ”ל כפר הנוער החקלאי מקווה ישראל, לפני כן ניהל קהי

לה חינוכית-טיפולית של נערים מקצה הרצף במשרד הרווחה. 
בהשכלתו,הוא בוגר במדעי החינוך ובעל תעודת הוראה ומנחה 

קבוצות, אבל מקצועו האמיתי, מגיל צעיר, הוא מציל.
והוא  פלמ”חניק  היה  לברכה,  זכרו  שאביו,  מספר  הוא  עוד 
נגד מחבלים  עצמו בן למשפחה שכולה. אחיו נהרג בפעולה 
גולני, שנחלצה לשחרר את  במשגב עם כשהיה חייל בסיירת 
בתחום  לעיסוק  גישתו  את  להבין  ניתן  ומכאן  התינוקות,  בית 

החינוך.
מנכ"ל הכפר רונן צפריר
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בותה של החקלאות והחיבור לאדמה 
פהיינו מתקשים לעשות הרבה מהדב

רים שאנחנו עושים אותם כאן. זה לא 
מובן מאליו. נאמר לזכותו של היו”ר 
זווילי, שהכין תשתיות  נסים  הקודם, 

פרחבות שאפשרו לנו להמשיך להת
שבא  הנוכחי,  וליו”ר  ולפתח,  קדם 
עם רקע של שעות עבודה רבות עם 

אריק שרון.
“מה שחשוב, מבחינת ההיסטוריה, 
לארץ  הגיע  נטר  קרל  שכאשר  זה 
הוא הבין ופיתח את הרעיון, שבמקום 
החלוקה’(,  )‘כספי  דגים  להם  לתת 
)לימודי  חכות  לתושבים  לתת  צריך 

פחקלאות וחינוך לעבודה יוצרת( ולל
מד אותם לדוג. החזון של אז תואם 

פבמלואו את החזון של היום עם תוס
פת קטנה: היום אנחנו מנסים ללמד 
ולבנות  לתכנן  כיצד  התלמידים  את 
גבוהה  ברמה  )לימודים  החכה  את 

והכשרה טרום-אקדמית(.
“בשלב ראשון הוחלט, שבכל שנה 
תלמידים  עשרה  ללימודים  יתקבלו 
תלמידים  כי”ח.  חברת  חשבון  על 
במימון  רק  להתקבל  יכלו  נוספים 
של קהילות יהודיות. עוד הוחלט, כי 
מחזור הלימודים יהיה בן שלוש שנים 
ובתנאי פנימייה ויכלול, לצד הכשרה 
חקלאית, גם לימודים עיוניים בשפה 

הא במסע  התחיל  נטר  פהצרפתית. 
פרוך והמייגע להפוך את התכנית מח

לום למציאות...” מתוך האתר.

ובכן, מה הוא כפר הנוער החקלאי 
מקווה ישראל של היום?

בתי  משלושה  בנוי  ישראל  “מקווה 
בינ )חטיבות  שש-שנתיים  פספר 

מכינה  פנימיות,  שתי  ותיכונים(,  יים 
סטודנטים  ופרויקט  קדם-צבאית 
ששמו ‘אקדמיה בראש שקט’, ולידם 

משק חקלאי שמחבר את כולם.
בכפר,  לומדים  תלמידים   1,200“
מתוכם כ-250 בפנימיות. בתי הספר 
הם: ממלכתי-דתי, שמרכז תלמידים 
ומרחבי הארץ, בית ספר  מהסביבה 
ממלכתי ובית ספר ישראלי-צרפתי. 

על  בנויה  החינוכית  התפיסה  כל 
תלמיד  לכל  כלומר,  עצמי,  מימוש 
יכולתו  לפי  להצליח  פוטנציאל  יש 
ומנקודת המוצא שלו.אנחנו מאמינים 
וסיסמתנו  להצליח  יכול  אחד  שכל 

היא:’יחד, הכי טבעי לך להצליח’.
פ“בנוסף, אנחנו מכוונים את התלמי

למצוינות חברתית  להגיע  דים שלנו 
ושמים דגש על מה שקשור לאהבת 

האדם, האדמה, הטבע והמולדת.
ארגון  של  קיומו  בתחילת  “...כבר 
 )1920( תרפ”א  במאורעות  ההגנה, 
ולאחר מכן במאורעות תרצ”ו )1936(, 

הה ליחידות  בסיס  המקום  פשימש 
כמרכז  גם  שימש  הספר  בית  גנה. 
במקווה  הארגון.  של  והדרכה  אימון 
ישראל קיימת מערה טבעית, חצובה 
המקום.  ראשוני  גרו  שבה  בכורכר, 

פבימי המנדט הבריטי שימשה המע
רה מסתור לאימונים בנשק...”, מתוך 
באתר  ישראל  מקווה  של  הערך 

האינטרנט “וויקיפדיה”.

הנהלת הכפר פועלת בסנכרון של 
כל המסגרות והרוח החינוכית שורה 
בכפר.  שנעשות  הפעילויות  כל  על 
מכל  מגיעים  בפנימיות  התלמידים 

רחבי הארץ.

־מי הם התלמידים הלומדים במס
גרת המגזר הדתי?

אלה  הדתי  מהמגזר  “התלמידים 
רצון  להם  שיש  שהחליטו  תלמידים 
כדי  החקלאות  רזי  את  גם  ללמוד 
שיוכלו בעתיד להתפרנס ולהתפתח 
50 מבין  מעבודת האדמה. לדוגמה, 
התלמידים עושים במהלך הלימודים 
רישיון נהיגה על טרקטור וזה מקנה 
אחריות  פיתוח  עצמי,  ביטחון  להם 
הדימוי  ומעלה את  וציבורית  פרטית 

העצמי שלהם
למצט השמורה  פריבילגיה  פ“זוהי 

יינים, וזה מראה להם מה כוחה של 
טיפולי  ככלי  החקלאית  העבודה 

להצ התלמיד  את  שמוביל  פמארגן, 
אחת  שהצלחה  זה  בעקבות  לחה, 

מובילה להצלחה אחרת”.

מה לומדים במסגרת החקלאית?
חקלאיים  ענפים  שמונה  לנו  “יש 

פפעילים והם: רפת לחלב, לולים לבי
ופרי  אבוקדו  מטעי  ולפרגיות,  צים 

וכעת אנחנו בעיצומו של תה פהדר, 
ליך נטיעת כרם ענבים )ענבי מאכל 
ויין,במסגרת ‘החזרת עטרה ליושנה’ 
- יקב(, חוות סוסים, חממות לירקות, 
נוי וגן בוטני )הראשון בארץ ישראל( 

וגידולי שדה ואגרו-מכאניקה”.
בתחום  ישראל  מקווה  הצלחת   ...“
שיוסף  לאחר  רק  באה,  החקלאות 

למו המדרש  בית  בוגר  שהיה  פנייגו 
רים בפאריס )אקול נורמל אוריינטל( 
ואגרונום במקצועו, התחיל לנהל את 

ישראל. הוא הקים משק מו פמקווה 

דרני עם לולים, מחלבות, רפת, כרם 
ויקב...” מתוך האתר הבית-ספרי.

החל  התלמידים,  “כל  צפריר:  רונן 
עוסקים  י”ב,  כיתה  ועד  ט’  מכיתה 
יכולתו  לפי  אחד  כל   - בחקלאות 

ורצונותיו”.
ע”ב(  נייגו,  )של  ניהולו  “...בתקופת 
יצא שמה של מקווה ישראל למרחוק 
כמקום אשר מכשיר חקלאים טובים 
למדו  רבים.  חקלאיים  במקצועות 
בתקופתו מאות רבות של תלמידים 
לימודים  בשילוב  משמרות,  בשלוש 

תיאורטיים ועבודה מעשית...”.

אין כבר מסגרת כמו שהייתה פעם, 
שבו  חקלאי  מקצועי  ספר  בית  של 

עבדו חצי יום וחצי יום למדו?
או  רק  מחויב  תלמיד  כל  “היום, 
של  ברוטו  שעות  בחמש  לפחות 
עבודה חקלאית. בנוסף, יש לא מעט 
להם  להיות  הפך  שהענף  תלמידים 

פעוגן לסדר היום שלהם. כל התלמי
דים לומדים חקלאות ברמה העיונית 
בהתאם  ומתמקצעים  הספר  בבתי 
התלמידים  לומדים.  הם  שבו  לענף 
בחקלאות,  חקר  לעבודות  שותפים 

פבשיתוף עם המורים לביולוגיה, שכו
לם אקדמאים ונמצאים בקשר הדוק 
עם מכון ויצמן ועם המכון לחקלאות 

על שם וולקני.
שלנו  תלמידה  שנים,  שלוש  “לפני 
זכתה במקום ראשון בקשר לפיתוח 
אמצעי התגוננות בפני מחלה נפוצה 
נמצאים  אנחנו  אלו,  בימים  בענבים. 
וולקני  מכון  עם  פעולה  בשיתוף 
ממשלת  עם  יחד  לאומי  לפרויקט 
גרמניה, צוות משותף יוצא במשלחת 
לגרמניה כדי להביא לארץ מכשירים 

ייחודיים בתחום המחזור”.

מה עם בגרויות?
בביולוגיה  בגרות  עושים  “כולם 
מדובר  בה.  מוטמעת  כשהחקלאות 
 80% כלומר,  מהתלמידים,  ב-80% 
לבחינות  ניגשו  התלמידים  מכלל 
הבגרות ועברו אותן בהצלחה, כאשר 
מזה  פחות  הוא  הארצי  הממוצע 

)מעדיף שלא לציין מספר(”.

־למי שייך כפר הנוער החקלאי מק
ווה ישראל?

פ“הכפר שייך למשרד החינוך, המינ
של  בניהולו  התיישבותי  לחינוך  הל 
50% לאליאפ ו -דוקטור יחיאל שילה 
נס-’כל ישראל חברים’. מקווה ישראל 
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פהוא חבל גלילי, שזה אומר שמוניצי
המחוזית  לוועדה  שייך  הוא  פאלית 
של  על שטח  ויושב  הפנים  במשרד 

3,300 דונם של אדמה חקלאית.
פ“הכפר נמצא תחת חוק מקווה יש

האדפ כי  1976 שקובע,   ראל משנת
לתלמי ורק  אך  מיועדות  שלו  פמות 

לחוק  מתחת  וכן  ולצרכיו  הכפר  די 
‘פארק אריאל שרון’, המגדיר את כל 
המתחם, כולל מזבלת חירייה ופארק 
אחד  כפארק  לחירייה,  ממערב  בגין 
שאסור לעשות בו בנייה, בשום פנים 

ואופן.
8,000 דונם של ‘פארק אריפ  “מתוך
אל שרון’, 3,300 דונם שייכים למקווה 
ישראל, שמתוכם רשות הניקוז רוצה 
להפקיע עתה 700 דונם. בימים אלה, 

הנושא נמצא בדיון משפטי”.

ישר מקווה  מאדמות  דווקא  ־למה 
אין להן אבא אחר חוץ  כי  אולי  אל? 

ממדינת ישראל?
ולא  זו שאלה ששאלתי את עצמי 

פאת רונן צפריר, כי מה הוא יוכל לע
הממלכתי?  תפקידו  במסגרת  נות, 

האד את  רכש  נטר  קרל  פככלל, 

 .1870 מות מהפחה הטורקי בשנת 
“פירמאן”  קיבל  אחת  לירה  תמורת 
המעיד שהאדמה הועברה לרשותו. 
בשנת 1956 נחתם חוזה בין חברת 
ובין  )אליאנס(  חברים  ישראל  כל 
מדינת ישראל, שבו נקבע שהשטח 

פעובר מהם אל המדינה, בתנאי שה
את  ולממן  לתחזק  תמשיך  מדינה 
בית ספרו  הזה, הכפר על  המפעל 
בהם  לעשות  רשות  ללא  ואדמותיו, 

דבר אחר.
 ,1976 בשנת  כך,  אחר  שנה   20
נחקק חוק חדש, במטרה לעגן את 
אברהם  במילואים  אלוף  ההסכמה. 
ישראל,  מקווה  בוגר  בעצמו  יפה, 
שהיה אז יושב ראש רשות שמורות 
חשש  כי  המהלך,  את  יזם  הטבע, 
בעלי  לטובת  האדמות  אובדן  מפני 
כל  והנה,  נדלניסטיים.  השפעה 

מתג המייסדים  האבות  שחזו  פמה 
הראוותני  הממשל  תחת  והולך  שם 

ישראל הא פוהבזבזני של ממשלות 
חרונות.

רונן  אומר  שתציין”,  לי  “חשוב 
פצפריר,”ששמנו לעצמנו מטרה שנו

שמחדד  שלנו,  החדש  מהחזון  בעת 

את  לעצב  השואפת  שליחותנו  את 
הייעוד  המתחדשת.  הישראליות 
בלב  לאדמה  האדם  את  לחבר   -

פהמציאות האורבנית של ישראל ולה
נחיל לתלמידים דרך חיים של כבוד 
האדם, שמירת הטבע ואהבת הארץ, 
פתוח  חינוכי-תרבותי  מרחב  ליצור 
ויצירתי, לאפשר מצוינות ומיצוי ברוח 

מורשת מקווה ישראל”.
גלו למיזוג  דוגמה  מהווה  פהכפר 

ילדי דיפלומטים מרחבי  יות מודרני: 
העולם מסתובבים בחצר עם דתיים, 

דרו צ’רקסים,  מוסלמים,  פחילוניים, 
חבר  ממדינות  ועולים  אתיופים  זים, 
העמים. על דבר אחד יש להצטער, 
המדינה  לאחריות  הועבר  שהמקום 

וה תקציבו,  את  מקבל  הוא  פוממנה 
דבר ניכר בהזנחה הניכרת שנתקלתי 

פבה בתחזוקת בניינים, כבישים, מדר
כות וגינות הנוי.

פבאתי לרגע וראיתי כל פגע. לא בי
במה  לי  די  הכפר,  רחבי  בכל  קרתי 
שראיתי. לא כך צריך להיראות מוסד 
כל כך חשוב בתולדותיה של ישראל 
מופת  לשמש  שצריך  המתחדשת, 

ולחנך אלפי בני נוער.

מד מגןמד מגן
התקן מיגון למערכות מים

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

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

סוף לגנבות

Mail - reutap@gmail.com

טלפון להזמנות : 08-8583462  פקס: 08-8584906
נחום: 050-3120245  יוחי: 052-8385704
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פבבסיס השיטור הכפרי חוף, התק
בל מידע מודיעיני על גניבת ענק של 
אבוקדו ממפעל באזור נהריה. צוות 
לוחמי משמר הגבול שהגיע למקום 
עצר משאית שהייתה בדרכה לצאת 
נהגה. בבדיקת  ועיכב את  מהמפעל 
המשאית  ותכולת  הנהג  של  זהותו 

פהתברר, כי הנהג אמנם עובד במפ
על אולם על הסחורה הרגילה שהיה 
 2.8 “הוסיף”  הוא  להוביל  מתפקידו 
טון אבוקדו שלא היו אמורים להיות 

על המשאית.
המפ של  הביטחון  וקצין  פהמנהל 

על הוזעקו למקום ואישרו, כי כמות 
למשאית  שנוספה  האדירה  הפרי 
שווידאו  לאחר  מהמפעל  נגנבה 
שלא נרשמה בתעודת המשלוח. 
הנהג ושני חשודים נוספים עוכבו 

הא טיפול.  ולהמשך  פלחקירה 
בוקדו הושב למפעל.

הוביל  יום  באותו  אחר  אירוע 
לתפיסה של תושב טירה, חשוד 
נתפס  האיש  אבוקדו.  בגניבת 
אבוקדו  במטע  מעשה  בשעת 

פבקיבוץ רמת הכובש בשרון. בר
20 שקי אבוקדו שמשפ  שותו היו

התפיסה  קילוגרם.  כ-400  קלם 
יזומה  פעילות  אחרי  התבצעה 
של לוחמי שיטור כפרי שרון של 

פמשמר הגבול עם חברת השמי
הביטחון  רכז  ועם  “אנביס”  רה 

של היישוב.
שרון,  הכפרי  הסיור  מפקד 
כי  הסביר  הרוש,  יגאל  רב-פקד 
בתקופה זו של השנה - מחודש 
פברואר עד חודש מאי - יש עניין 

נפתחה עונת...
גניבות אבוקדו

גי לאתרי  לפרוץ  אבוקדו  לגנבי  פרב 
פעילו “אנחנו ממקדים  ולגנוב.  פדול 

יזומות רבות בשטחים חקלאיים  יות 
כל  ועושים  אבוקדו  מטעי  שבהם 
הוסיף  פרי”,  גניבות  למנוע  מאמץ 

רפ”ק הרוש.
בימים  נפתחת  האבוקדו  עונת 
הפירות  את  לראות  ניתן  וכבר  אלה 
בחנויות.  והאיכותיים  הראשונים 
ב-85  מוערך  השנה  הצפוי  היבול 

פאלף טון של אבוקדו. סך כל השט
חים של מטעי האבוקדו בארץ הוא 
שכמויות  מתברר  דונם.  אלף  כ-55 
כה גדולות של פרי מזמינות לא רק 

את הצרכן, אלא גם עבריינים.

טונה של בשר מוברח 
מהשטחים אותרה בצומת 

התשבי
לישר מהשטחים  בשר  פהברחות 

ברוב  תופעה מסוכנת, שכן  היא  אל 
ארוכה  דרך  הבשר  עובר  המקרים, 
סטריליות,  על  ושמירה  קירור  ללא 
שעלולים  קשים  תברואתיים  תנאים 

לפגוע בבריאות הציבור.
מג”ב  של  יזומה  פעילות  במהלך 
אותר  מודיעיני,  מידע  סמך  על  חוף 
מסוג  טרנזיט  רכב  התשבי  בצומת 
פורד שנהג בו תושב מזרח ירושלים. 
בחיפוש ברכב נמצא בשר שהוברח 
מהשטחים במשקל של טונה אחת.
בהברחה,  החשוד  הטרנזיט,  נהג 

פהעיד בפני לוחמי מג”ב כי הוא מו
ונחקר,  נעצר  הוא  חוקי.  בשר  ביל 

הבשר הוחרם והועבר להשמדה.
המר היחידה  של  המודיעין  פרכז 

חבית של מג”ב חוף ציין, כי שיתוף 
המועצה  עם  והדוק  מלא  פעולה 
לענף הלול ועם יחידת הפיקוח על 

פצומח וחי )פיצו”ח( במשרד החקל
אות יוצר מציאות של תפיסות רבות 
בשטח. מפקד ימ”ר מג”ב חוף, רב-
פקד אלי אמירג’נוב: “לוחמי היחידה 

פפועלים ימים ולילות בפעילות מגוו
במקרה  הכפרי.  במגזר  בעיקר  נת, 
הזה, סביר להניח שתפיסת הבשר 
ובהיקף  קשים  בתנאים  שהוברח 

לב משמעותית  סכנה  מנעה  פכזה 
ריאות הציבור”.

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

בשר
מוברח
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של  בת  חברה  היא  מושבים  מבט 
וברית פיקוח. היא  תנועת המושבים 
הוקמה בראשית שנת 2012, במטרה 
להעניק ליווי מקצועי לחברי מושבים, 
האזורית  ולמועצה  המושב  לאגודת 
בכל הקשור למימוש זכויות קנייניות 
במגורים ולתעסוקה במושב וכן סיוע 

בהיבטי כלכלה, תכנון ומיסוי.
רקע  על  הוקמה  החברה 
בתנועת  ביצועי  גוף  היעדר 
המושבים. עד היום, התנועה 
פעסקה בענייני “מאקרו” והת

נהלה מול הרשויות, החלטות 
פממשלה ומינהל מקרקעי יש

ראל, ללא יכולת אובייקטיבית 
משאבים(  מבחינת  )בעיקר 
לעסוק בענייני ה”מיקרו” של 

כל אגודה ומושב.
תחום  הדרך,  בתחילת 
נכלל  לא  הזרים  העובדים 
וגם  ב”בנק המטרות” שלנו 
חברת  להיות  פיללנו  לא 
גיוס וליווי של עובדים זרים. 
תפקידנו  מעצם  אולם, 
כשבמהלך  זכויות,  במיצוי 
הראשונה  השנה  מחצית 
2012 לא הובאו לישרפ  של
אל עובדים זרים מתאילנד, 
נוצר מצב חדש: חברות כוח 
אדם שהיו אחראיות עד אז 
זרים  עובדים  הבאת  על 
עוד  יכלו  לא  לחקלאות 
בתאילנד,  עובדים  לגייס 

אלא רק ללוותם בישראל.
לאחר  התרחש  השינוי 
חתמה  ישראל  שממשלת 
  )TIC(על הסכם בילטראלי
ועם  תאילנד  ממשלת  עם 

מליווי מקצועי למושבניקים 
לליווי צמוד לעובדים זרים 

מתאילנד

של  וההגירה  התעסוקה  שירות 
האו”ם, שמנע למעשה מחברות כוח 

פאדם לפעול באורח חופשי מול הז
ותנועת  החקלאיים  הארגונים  רים. 

בהי מ”צונאמי”  שחששו  פהמושבים, 
מרשות  ביקשו  עובדות,  ידיים  עדר 
פתרון  לאתר  והאוכלוסין  ההגירה 

“איגוד חקלאי”, שי פלנושא בהקמת 

היה רשאי ללוות את העובדים הזרים 
וכך השתלבנו בנושא.

פברחבי המדינה הוקמו שלושה אר
פגונים: חקלאי הערבה התיכונה הקי

ו”מבט  ישע  מושב  גם  כך  ארגון,  מו 
ביצו לזרוע  הפכנו  אנחנו  פמושבים”. 
פעית של תנועת המושבים וארגון מג

דלי ירקות, לטובת פעילות זו. אחרי 
התרחשו  הארגונים  הקמת 

לטו מקבילים  מהלכים  פשני 
היה  הראשון  החקלאים.  בת 

הזמ ותחילת  החסם  פשחרור 
מנג דרך  זרים  לעובדים  פנות 

סמן  היוו  הארגונים   .TIC נון 
החברות  שגובות  למחיר  ימני 
וליווי  גיוס  לשם  מהחקלאי 

העובד.

חקלאי משלם רק 500 
שקלים למבט מושבים

פלפני הפעלת המנגנון לא הו
טלה כל עלות על החקלאי וכל 
הכסף שנדרש לתהליך שולם 
מכספי העובד מתאילנד עוד 
שאלת  לישראל.  הגעתו  טרם 
הזרז  בעצם  הייתה  המימון 

ממ שכן  המנגנון,  פלהפעלת 
בפני  התלוננה  תאילנד  שלת 
ממשלת ישראל שחברות כוח 

סבי לא  מחירים  גובות  פאדם 
רים מהתאילנדי, ויוצרות מצב, 
הראשונות  וחצי  בשנה  שבו 
רק  הוא  בישראל  של עבודתו 
לארץ  הגעתו  עבור  משלם 

הקודש.
פמבט מושבים גובה מהחקל

יוגב שריד, מנכ”ל מבט מושבים, עד לאחרונה ראש אגף כלכלה ופיתוח עיסקי בתנועת המושבים

יוגב שריד
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תן לחשמלתן לחשמלתן לחשמל
לעבוד בשבילך!

עובד
בשביל

החשמל?

www.solarpower.co.il

התחבר עוד היום לסולארפאוור ותתחיל להרוויח כסף!
מהפכת מונה נטו. זול, ירוק, נקי ורווחי.

מונה נטו:
על-פי ההסדר החדש למערכות סולאריות, יכול כל צרכן בעל מונה נטו 

להתקין מערכת סולארית על גג שברשותו ולייצר חשמל עבור עצמו.

הפתרון שחוסך חשמל - בקרי מתח!
 PowerSines בקרי מתח להפחתת המתח העודף, מבית היוצר של חברת

מקבוצת שיכון ובינוי.
הפחתת המתח העודף

ציוד חשמלי ומכשירי חשמל מתוכננים לעבוד בטווח מתחים נומינלי 
כאשר מתח יתר גורם לשימוש לא יעיל של הציוד, הפסדים גבוהים ובזבוז 
אנרגיה. הפעלת ציוד חשמלי במתח מופחת ויציב, תניב חיסכון של עד 

15% בהוצאות האנרגיה.

הפתרונות התעשייתיים של סולארפאוור
לחסכון והתייעלות אנרגטית (מערכת סולארית ובקרי חסכון)

 מרוויחים כסף        
 הופכים לעסק ירוק 

משיגים בקרה על עלויות החשמל   
והגנה מעליית מחירים

יתרונות בקרי מתח
 חיסכון של 35%-8% בצריכת החשמל

 מייצב מתח ומשפר איכות החשמל במתקן
 התקנה פשוטה ללא שינוי של תשתיות החשמל

 החזר השקעה מהיר

יתרונות מערכת "מונה נטו"
 צמצום עלויות האנרגיה - חסכון מיידי בהוצאות החשמל

 עצמאות אנרגטית - ייצור עצמאי של החשמל אותו אתה צורך
 קיבוע עלויות - הגנה בפני עליית מחירי החשמל

 שיפור יעילות אנרגטית של מבנה בזכות ההצללה
 ייצור חשמל סולארי נקי ליצירת סביבה נקייה וירוקה

*הפניה לבעלי גגות של למעלה מ- 1000 מ"ר

לפרטים והזמנות: 09-8654904
info@solarpower.co.il
סולארפאוור, מתחם יבולים, פרדסיה

סולארפאוור.
מובילה את מהפכת האנרגיה 

הסולארית בתעשייה.
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500 שקלים בלבד המהווים תשפ  אי
עובד  הבאת  תמורת  חד-פעמי  לום 
בארץ.  שהותו  תקופת  לכל  חדש, 
חברות אחרות גובות תשלום חודשי 
קבוע לכל עובד ובנוסף, תשלום חד-

פעמי תמורת סידורי הגעתו.
אני נשאל, לא אחת, מהם השינויים 
  )TIC( העיקריים בנוהל הגיוס החדש

התאילנ בין  חיץ  יצירת  משיב:  פואני 
כלומר  אדם,  כוח  חברות  ובין  דים 

והבדי המיון  כאשר  העובדים,  פגיוס 
קות ייעשו בתאילנד. בישראל, כאשר 
החקלאי מזמין עובד, הופכות חברות 
ומטפלות  מלוות  לחברות  אדם  כוח 
בו לאורך חמש שנות שהותו בארץ. 
שמחבר  הגורם  הוא  הפנים  משרד 
בין התאילנדים למעסיקים בישראל.

הוא  שינוי  בו  שנעשה  אחר  נושא 
משלם   TIC נוהל  לפי  התשלום. 

והוא  מראש  מוגדר  סכום  העובד 
המחאות  שתי  כשבידיו  לארץ  מגיע 
לשירות  מיועדת  אחת  בנקאיות. 

פהתעסוקה וההגירה של האו”ם והא
חרת לחברה המלווה בישראל. כיום, 
עומדים הסכומים על 4,500 שקלים, 
המלפ לחברה  שקלים   3,000  מהם
ההגירה  לשירות  שקלים   1,500 ווה, 

והתעסוקה של האו”ם.
כתב  על  חותמת  המלווה  החברה 

פהתחייבות מול העובד ובו היא מתח
ייבת להעניק לו שירותי תרגום, סיוע 
וללוות אותו בכל צרכיו בעת שהותו 

פבארץ. אם עד היום חקלאי לא הת
חייב כספית מול חברת כוח האדם, 
החוק,  מבחינת  לשלם.  עליו  היום 
לגבות  המלוות  החברות  רשאיות 
רוחן,  על  שעולה  ככל  מהחקלאי 
ועיקר התחרות בין החברות המלוות 

פיהיה על השירות ועל המחיר שהחק
לאי צריך לשלם.

יוני  מחודש  שהונהג  הנוהל  לפי 
של  הטיסה  כרטיסי  עלות   ,2012
משולמת  לתאילנד  בחזרה  העובד 
שהביאו  אדם  כוח  חברות  ידי  על 
מתנערות  מהחברות  חלק  אותו. 

בהת אותו  או מתנות  זה  פמתשלום 
ולכן  לעתיד,  החקלאי  של  חייבויות 
זה.  בתשלום  לשאת  החקלאי  על 

פבחוזר של רשות ההגירה מספטמ
לדפ מחקלאים  מבקשים   2012  בר
מתנערות  החברות  אם  לרשות  ווח 
מתשלום. לצערי, אין אכיפה בנושא 

פובפועל, חלק מהחברות אכן מתנע
רות מהתשלום.

מבט מושבים לא תיסגר!
פמה ההבדל בינינו ובין החברות הא

יש  השירותים,  סל  מבחינת  חרות? 
שמספקות  אחרות  מלוות  חברות 
הוא  ההבדל  אבל  שירותים,  אותם 

מבחינת לחקלאי.  וביחס  פבעלותם 
מחוי ואנו  הלקוח  הוא  החקלאי  פנו, 

האמין  השירות  את  לו  להעניק  בים 
את  שיקיים  מנת  על  ביותר  והיעיל 
שמשאב  מנת  ועל  בהצלחה  משקו 
מנוף  יהיה  הזר,  העובד  האדם,  כוח 

למשק ולא חסם.
בשמו כי  אדגיש,  זאת  פבהזדמנות 

מפיצות  אדם  כוח  שחברות  עות 
ולפיהן מבט מושבים לפני סגירה אין 
שמץ של אמת והן שקר גס. ההפך 
מבט  בת:  חברה  הקמנו  הנכון.  הוא 
והגשנו  זרים בע”מ  מושבים עובדים 

פבקשה להיתר ללשכה פרטית, הרש
פאית לגייס ולתווך בכל עניין של עוב

דים זרים בחקלאות, ובעתיד הקרוב 
אני  החברות.  כמו שאר  חברה  נהיה 
להתמקד  האחרות  לחברות  מציע 

פבשיפור השירות לחקלאים ולא לע
סוק בהשמצות.

מאות  מול  פועלת  מושבים  מבט 
בקיבוצים  במושבים,   - מעסיקים  
1,500 עובפ  וחקלאים פרטיים - של
של  החקלאי  האיגוד  מתאילנד.  דים 
מושב ישע החליט לסגור את שעריו 

והעביר את כל הלקוחות שלו אלינו.
לסיום, מבט מושבים הוקמה עבור 

פהחקלאים: לייעל ולספק באופן מק
הז העובדים  את משאב  והוגן  פצועי 

היום  מסדר  ולהוריד  בחקלאות  רים 
שהיו  השליליים  ההיבטים  כל  את 

קיימים בסוגיה הזו.

תאילנדים בבית אריזה לפרחים
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הירוקהלוח הירוק הלוח הירוקהלוחהלוחהלוחהלוח
הלוח מופץ בעיתונים
כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד 

טל: 03-5682878, פקס: 03-5638728
הלוח שיתן לך צבע בחיים!

e-mail: shirly.hacohen@maariv.co.ile-mail: shirly.hacohen@maariv.co.il

אביזרים לחממות

למכירה/להשכרה

להשכרה

שתילים למכירה למכירה

ם  י ל כ י מ ה  ר כ ש ה ל  •
ה  ר ט מ ל  כ ל ב  ל ו ד

ת  י ת י ש ע ת  , ת י א ל ק ח
ת  ו כ ו ר א ת  ו פ ו ק ת ל  , ד ו ע ו

 . ת ו ר צ ק ו
 0 5 0 - 5 2 1 1 0 8 4  : ד י י נ

0 4 - 6 6 5 0 0 2 9  : ס ק פ

 , ה ר כ ש ה / ה ר י כ מ ל  •

 . ם י נ א ו ו ר ק ו ת  ו ל ו כ מ

ץ  ר א ה י  ק ל ח ל  כ ב ת  ו ל ב ו ה

ה  נ ו ק  . ן ו ט  1 0 0 ף  ו נ מ  +

          . ם י נ ב מ ו ת  ו ל ו כ מ

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6
0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9
0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2
0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

 ! ד ב ל ב ם  י מ ר ו כ ל  •
 , ם י ב כ ר ו מ ן  פ ג י  ל י ת ש

. ת י ד י י מ ה  ע י ט נ ם  ג
 . ” ם ע ר ז י ת  ו ו ח “ ר   ו ק מ
 ” מ ” ע ב ג  ר ב ד ל ו ג י  ב ק י “

0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4

ם  ו י נ י מ ו ל א י  ל י פ ו ר פ  •
ת  ו ר י ש י ו  נ ק  – ת  ו מ מ ח ל

ן ר צ י ה ל  צ א
י  צ י פ ק  + ם  י ג ר ב  *

ה ח ט ב א
ם  ו י נ י מ ו ל א י  ל י פ ו ר פ  *
ם י ד ח ו י מ  + ם  י ט ר ד נ ט ס

ת  ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  *
ת  ו כ ר ע מ ל ם  ו י נ י מ ו ל א

. ת ו י ר א ל ו ס
ן י מ א ו י  ע ו צ ק מ ץ  ו ע י י *

    0 5 2 2 - 3 4 3 2 9 0 ל   א ג י
0 8 - 8 5 9 4 7 4 1    ’ ס ק פ

ם  י ל ו ד ג ת  י ז י  צ ע .1
ד  ח ו י מ ר  י ח מ ב
0 5 4 - 4 9 1 7 0 6 4

ת  ר ש ר ש ת  ח ס כ מ .2
ם י ע ט מ ל

ה י י ב ש ע י  ס ס ר מ .3
ם י מ ר כ ל ם  ז ג ת  ק ס ר מ .4
 1 2 0 0 ח  ו פ מ ס  ס ר מ  .5

ם י ע ט מ ל ר  ט י ל
 + 1 . 8 0  1 . 6 0 ת  ח ח ת מ .6

ר ט מ
. ב ו כ  3 ת  ל ב ז מ .7

ה  ט ס ו ר י נ י  ל כ י מ  .8
 1 0 0 0 + 1 5 0 0

ן ו ל י י נ ת  ס ר ו פ .9
ת  ו ח ל צ  8 ס  ו ק ס י ד .1 0

+ 2 4 + 2 8
ר  ו ט ק ר ט ל י  מ ד י ק ף  כ  .1 1

. ט א י פ
6 0 - ט  א י פ ר   ו ט ק ר ט  .1 2

ם  י ע ט מ ל  6 6
ן   ו ס י ג ר פ ר  ו ט ק ר ט  .1 3

 8 5 + 1 6 5 ת  נ ש  1 6 8
 8 0 0 0 ם  י מ ל   כ י מ  .1 4

ר ט י ל
ח  ו פ מ י  ס ס ר מ  .1 5

ם י ל ד ג ה ל  כ מ ה  י י ב ש ע +
ן  ו י מ ת   נ ו כ מ  .1 6

ת  ו ש ר ב מ + ת  ו ר י פ ל
. ם י ע ו ס מ +

ם   י ר ו ט ק ר ט ת  ו ל ב ו ה *
. ץ ר א ה י  ק ל ח ל  כ ל

0 5 4 - 4 9 1 7 0 6 4

ת  י ק ל ט י א ם  ז ג ת  ק ס ר מ  •
ה  ש ד ח כ א  מ ג י ס ג  ו ס מ

. ) ה נ ש ת  ב כ (
0 5 2 - 2 5 6 6 1 7 4 י  ב צ

 : ה ר י כ מ ל  •
 2 0 1 0 ד  נ ל ו י נ ט  א י פ  .1

.4 X 4  4 0 - 5 0
. '8 9 ן  ו ט  2 . 6 ו  ט נ י מ  .2

ת  ו ד ו ק נ  3 י  ר ו ח א ג  ל ז מ  .3
. ה ב ו ג   2 . 5 ד  ע

ם  ו ק  4 ן  ר ו י ת  ל ב ז מ  .4
. '9 3  + י  ר ו ח א ר  ו ז י פ

ר  ט י ל  5 0 0 ה  י נ ג ד ס  ס ר מ  .5
. ל מ ש ח

 + ף  כ  +  3 6 5 ן  ו ס י ג ר פ  .6
. '8 7 - ן ו ש ל י ק  + ג  ל ז מ

 + ן  ו ט  4 ר  ב י י ה ת  ל ג ע  .7
. ן ו ט

ס  " כ   6 0 ם  ר כ ל ר  צ ם  א ס  .8
. '8 7

  4 X 4  5 0 0 ן  ס י י ה ל  ו י מ  .9
.2 0 1 1 מ  " ק  1 6 0

ס  " כ  6 0   5 6 6 ט  א י פ  .1 0
. ת ו ע ש  1 0 0 0  ,2 0 0 8

ה  ד ש י  צ ח ן  ו ט  3 ו  ט י נ מ  .1 1
'9 9

ר   י ד ן   ו ' ג ן   ו ר ט ק ר ט  .1 2
 + ש  ד ח ס  " כ  2 0 ת  ח ס כ מ

. ל ס
  m f - 5 0 ן  ו ס י ג ר פ  .1 3

'7 8 ל  ד ו מ
. '8 3 ל  ד ו מ  8 8 0 ט  א י פ  .1 4

ה פ ל ח ה * ה י נ ק * ה ר י כ מ
0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

ל  ו ה ' ג מ ל   ק ד י  צ ע  •

ם  י ר ג ו ב ם  י י ת ו כ י א

 / ה ר י כ מ ל ם  י י ר ו פ ו

. ה ר כ ח ה

: ם י ט ר פ ל

0 5 0 - 5 7 4 1 7 3 1 - ם ת א ח

ל  פ ל פ ל ן  ו י מ ת  נ ו כ מ  •

י  פ ל ת  נ י י מ מ ש ר  ד ה י  ר פ ו

ת  ש ע ל  ש ל  ק ש מ ו ל  ד ו ג

ת  נ ו כ מ + ד ח א ץ  ו ר ע ן  ו ל י א

ם  י ר ק ם  י מ ה  פ י ט ש

. י ו ט י ח ל  ל ו כ ם  י מ ח ו

0 5 7 - 8 4 0 0 0 0 2

ם י ר ד ה י  ל י ת ש ה  ר י כ מ ל  •

ת  ר ש ו א מ ר  ט י ל  8 - ב  

ד  ר ש מ י  י ” ע

ת  ו נ ב ר ה + ת ו א ל ק ח ה

.0 5 4 - 7 7 7 5 4 2 3
ם  ו ר ד ר  פ כ - ן ו מ ד ק ז  ו ע

. ן ו מ י מ ר  פ כ

Kadmono@gmail.com

למכירה ממיינת פירות   •

אלקטרונית מתוצרת עשת 

אילון ערוץ אחד, תאים 

6+1 + מכונת ייבוש.

+ מכונת מברשות.

050-5280820

מעוניין לקנות
ת  נ י י נ ו ע מ י  ד נ ו ו ת   ל ת ש מ  •

י  ל פ ו ר פ ת  ו נ ק ל
. ר ק פ ם  ג ד ר  כ ז ת  כ ת מ

0 5 2 - 6 0 7 3 6 8 3 ן  ו ל א

ה  ס כ מ ת  ו נ ק ל ן  י נ ו ע מ  •
1 0 0 . 0 0 0 ם  י צ י ב
0 5 0 - 5 3 4 2 6 9 3
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הירוקהירוקהירוקהלוח הירוק הלוח הירוקהלוחהלוחהלוחהלוח
הלוח מופץ בעיתונים
כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד כל המודעות בלוח הירוק מתייחסות לנשים ולגברים כאחד 

טל: 03-5682878, פקס: 03-5638728
הלוח שיתן לך צבע בחיים!

e-mail: shirly.hacohen@maariv.co.ile-mail: shirly.hacohen@maariv.co.il

הצעה מיוחדתמבנים ניידים
ם  י פ ל ח ו ה  ד ש ת  ו ר י ש  •

י  נ נ ס מ ל ץ  ר א ה ל  כ ב
, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ד  ו ק י פ ו ה  ר ק ב ת  ו כ ר ע מ
ם י י ט מ ו ט ו א ם  י נ נ ס מ ל

ג  ו ר ד ש ל ת  ו י ח מ ו מ ו ע  ד י
ת  ו נ ו ר ת פ ו ם  י נ נ ס מ

ם  י י ת ר י צ י
  . ת ו ר ח ת א  ל ל ם  י ר י ח מ ב

 , מ ” ע ב ן  ו נ י ס  - י ל א
. ם י ר פ א ר  ע ש ב  ש ו מ

 s a n i @ y a m i t - f . c o m
 w w w . y a m i t - f . c o m

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8
0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

י  ד ר ש מ ן  ו א ר ק  •
ם  י ר ד ח  3 ר  ט מ  1 2 X 2 . 5

ן  ו ח ב ט מ ו ם  י ת ו ר ש
. ג ז ו מ מ ו ר  א ו פ מ

. ח " ש  3 5 . 0 0 0

0 5 2 - 4 2 1 3 8 3 3
0 9 - 8 9 8 6 5 4 6

י מ ו ר ט ה  נ ב מ ה  ר י כ מ ל  •

ם י ת ו ר ש ו ח  ב ט מ +

, ד ב ו ע ל ד  ע ו י מ

. ת ו ד י י נ ל ח  ו נ

. . . ר ו ט ק ר ט ל ת  כ ת ר ו

0 5 2 - 2 4 1 6 9 6 9

מקום פרסום זה
יכול להיות שלך

ניתן להעביר
עד יום ג' בשעה 13:00

טל: 03-5682878
פקס : 03-5638782

e-mail :
shirly.hacohen@maariv.co.il

מודעות "ללוח הירוק"

חומר רטוב?!...
חבילות 500 ק"ג?!חבילות 300 ק"ג?!

יותר חלב 10%יותר בשר 10%

חומר קשה ?!...



•   תוף ריסוק בקוטר 220 ממ' )8 צול( 
בעובי של 12 מ"מ.

•     גלגלי רצועה גדולים ורצועות 
משוננות למהירויות גבוהות ומניעת 

התחלקויות.
•  ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
•  גוף גבוה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
• ריסוק מושלם במטע. 

• אחריות ושירות אוריאל ובניו.

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו  מרסקת 
גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודיים ומתאימה לתנאים 

קשים וגזם רב, בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:קשים וגזם רב, בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ,  קיבוץ חולדה, ד.נ שורק 46842 
טלפון: 08-9445740 ˆ אוריאל: 050-2629005 ˆ רוני:050-2629006 ˆ דביר :050-2629007 

www.s-uriel.co.ilwww.s-uriel.co.il



ובעיקר אמינות!!! אמינות!!! אמינות!!!

XUV550 דגם גיטור

XUV855 דגם גיטור

HPX דגם גיטור

ג'ון דיר הירוקים שלא נגמרים !!!

• מנוע בנזין 16 כ"ס 570 סמ"ק, שתי בוכנות.
• מתלים נפרדים לעבירות גבוהה יותר ונסיעה רכה יותר.

.4x4 הנעה •
• נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.

• שלדה חזקה וקשיחה.
• מהירות נסיעה מקסימלית 45 קמ"ש.

• מנוע דיזל 25 כ"ס 854 סמ"ק, שלוש בוכנות.
• מתלים נפרדים לעבירות גבוהה יותר ונסיעה רכה יותר.

.4x4 הנעה •
• נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.

• שלדה חזקה וקשיחה.
• מהירות נסיעה מקסימלית 55 קמ"ש.

• מנוע דיזל 21 כ"ס 854 סמ"ק, שלוש בוכנות.
• סרן אחורי "חי" (כמו בטרקטור – מקנה יכולות עבודה והעמסה גבוהות יותר).

.4x4 הנעה •
• נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.

• שלדה חזקה וקשיחה עם מפרק נדנדה במרכז לריכוך הנסיעה.
• מהירות נסיעה מקסימלית 42 קמ"ש

 
    

י.קמחי בע"מ מציגה
את סדרת טרקטורי המשא הייחודית של ג'ון דיר

אשר נותנת פתרונות גם לעבודה קשה
ומתמשכת וגם לשעות הפנאי.

* הכלים מתאפיינים במבנה הנדסי קשיח כמו שרק ג'ון דיר יודעת לייצר.
* נוחות והנדסת אנוש גבוהים.

* גמישות ורכות בנסיעה גם בשטחים קשים ומשובשים.
* עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

* חיסכון בעלויות נסיעה, טיפולים, ואחזקה שוטפת – עלות חלפים נמוכה 
  משמעותית בהשוואה לרוב כלי מתחרה.

כפר הנגיד טל‘ 08-9421120, 08-9439294
פקס: 08-9421119, נייד-יוסי:050-8575530, יובל: 050-8575535

www.jkimchi.co.il  :אתר    info@jkimchi.co.il :דואל



www.ari.co.il info@ari.co.il 03-5588010.א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע”מ טל. 04-6761980 טל

ברק פרו מציב רף חדש של חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת בתחום שסתומי האוויר. 
משלב בין יכולות ספיקה גבוהות לבין מבנה פשוט וקומפקטי,

להגנה מלאה על הקו ועל מערך ההולכה, לשינוע, התקנה ותחזוקה קלים מאי פעם.
בזכות השילוב היחודי, ברק פרו הופך לבחירה האידיאלית לשימושים חקלאיים.

פיתוח טכנולוגי יחודי  - יכולות ספיקה גבוהות  - תחזוקה קלה ופשוטה

ברק פרו הוא מוצר חדשני נוסף מבית א.ר.י , עם הידע, הנסיון והאמינות 
הבלעדיים, מובטח לך פתרון יעיל ומתקדם מאי פעם.

ברק פרו D-43  שילוב מנצח של פשטות וחוכמה




