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

חודשי החורף הם המועד לסיכום 
המחקר.  בתחום  חקלאית  פעילות 
מו"פ  ביחידת  יציגו  בדצמבר  ב-17 
דרום בחבל הבשור את הישגי השנה 
  2014 בינואר  ב-14-15  החולפת. 
זה יקרה ביחידת המו"פ של ערבה 
יחח בינואר   28 וב וצפונית,  -תיכונה 
גגו יובל לפעילות יחידת המו"פ של 

חהערבה הדרומית. לשלושת האירו
עים האלה נתייחס בהתאם. החודש 

מקצו מאמרים  כאן  חמתפרסמים 
עיים של מו"פ דרום.

לפניכם  ומגוונים  רבים  נושאים   
ריאיונות  נובמבר.  בירחון  הקוראים 
של  עטם  פרי  ומאמרים  אישיים 

החקל בתחום  ומדענים  חחוקרים 
אי. מקום נרחב הקדשנו לתערוכה 
"יבול  שלנו  המסורתית  השנתית 
והביאה לגן  שיא" שריכזה עניין רב 
8000 חקלח -הלאומי מעיין חרוד כ

אים ואורחים.
כולה,  השנה  לאורך  כהרגלנו   

חד מדורים  החודש  חונכים  חאנחנו 
שים: ביקורת על ספרות מקצועית 

חחקלאית וחשיפה מתמדת של שי
אים והישגים בחקלאות ישראל.

לסו תחקירים  באמתחתנו  עוד  ח 
פני  על  שנחשפות  שונות  גיות 
השטח. בעתיד הקרוב נייחד מקום 
של  ולמיקומה  למעמדה  קבע  של 

האשה בחקלאות ישראל.
ח בימים אלה אני מציין שנה למשי

מנהלת  ידי  על  עלי  שהוטלה  מה 
מחלקת "הירוקים" עדנה זיו לערוך 
בעזרתכם  שיא".  "יבול  הירחון  את 

ההו החודשית  ובתמיכה  חהאדיבה 
מכם  לה  זוכים  שאנו  וגוברת  לכת 
נמשיך לשדרג את  ישראל,  חקלאי 
חומר  יהיה  שלכולכם  כדי  הירחון 

נתו כך  ועל  וראוי  מגוון  חמקצועי 
תודתי לחבריי שלצידי בעבודת  נה 

היום-יום.

שמעון וילנאי, עורך "יבול שיא"
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מכתבים למערכת
שמעון שלום,

בהמשך לפגישתנו הקצרה במעיין 
חחרוד, את דברי הקצרים ואת התו

לכתוב  לומר/  רציתי  החמות,  דות 
החד החוברת  את  כשקראתי  חלך 
לתע לחכות  החלטתי  אולם,  חשה, 

רוכה ואני שמח שאכן חיכיתי.
עוד מימיו של חברנו עמי רוז'נסקי 
ז"ל, אני "שותה בצמא" את העיתון 
חתום  אני  והמכובד,עליו  המעניין 
ומחכה לו בכל פעם מחדש בכליון 

עיניים.
העיתון, כנראה שמחזיר אותי לימי 
הרומנטיקה היפים בחקלאות, בהם 
ובכל  שעה  בכל  יום,  בכל  נהניתי 

רגע. 
לפגוע  מצליח  שהעיתון  כנראה 
העבר  מן  שלי  יפות  הכי  בנקודות 
לי  ומזכיר  שנים(   45  - מ  )למעלה 
ביותר,  המעניינת  הפעילות  את 
שריתקה אותי שנים רבות, וקשרה 
אותי בעבותות אל עבודת האדמה 

- פיתוח המיכון החקלאי.
)באם זה מעניין אותך, יש לי מצגת 
יפהפיה שהכנתי ליום עיון בחצר עין 

שמר בנושא זה(.
הללו, בהם  היומיים  פנים,  כל  על 
קריאת  בין  מרתק  לחיבור  זכיתי 
במעיין  התערוכה  לבין  החוברת 
יומיים של הנאה  חרוד, היו בשבילי 

חצרופה מחד ועניין רב בפיתוח הע

דכני מאידך גיסא.
מוצא  אני  שמעון,  אלו,  כל  ועל 
עצמי כחייב לשבח ולהודות לך, על 

העשייה המופלאה שלך.
יישר כח וכל טוב

וכמובן  - חורף טוב וגשמי ברכה 
לרוב.
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בין  והיה  איתן  )רפול(  רפאל  השר 
התרבות  החינוך,  שר  סגן  השאר 
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מטה  בשם  אליך  לפנות  הריני 
 3,500 כ  המונה  החקלאים,  מאבק 
חקלאים אשר ייפו את כוחנו לפעול 
המסחר  בלשכת  ומאוגד  בשמם, 

ת"א והמרכז:
ישח ממשלת  האחרון  בעשור   .1
גזירות  החקלאים  על  הטילה  ראל 
כלכליות כבדות ובהן הטלת מיסים 
10% מס מעסיקים ממשח  ואגרות,
חכורת הברוטו של העובד הזר, תש

לום של כ 2,200 ₪ לכל עובד. זאת, 
בנוסף לתשלומי הפנסיה והפיצויים 

בהת הזרים  לעובדים  חהמשולמים 
אם לצו ההרחבה.

2. נדגיש, כי אין ביכולתו של המעח
הריאלים  הסכומים  את  לקזז  סיק 
וכיו"ב  מים  חשמל,  מגורים,  בעבור 

הניתנים לעובד הזר.
3. עוד אציין, כי בשנת 2009 סוכם 

חבין האוצר להתאחדות חקלאי ישר
אל ומשרד החקלאות על הפחתת 
 28,500 מ  הזרים  העובדים  מספר 
ל 18,900 בלבד בשנת 2015. זאת, 
לכ  זקוקה  שהחקלאות  בשעה 
42,000 עובדים זרים. כמו כן, באוח
על  סוכם   2009 משנת  הסכם  תו 
מתן מענקים כספיים בגובה של כ 
בידיים  חוסך  למיכון  מיליון ₪   250
מיליון   45 כ  כי  סוכם  כן,  עובדות. 
עובדים  תעסוקת  לעידוד  יוקצו   ₪
ישראלים בחקלאות במשך 5 שנים. 

מצ"ב העתק ההסכם.
מדובר  עליה  נוספת  גזירה   .4
השתת  הינה  האחרונה  בתקופה 
וירקות  פירות  תשלומי המע"מ על 
– דבר שבסופו של יום יתגלגל על 

החקלאים בלבד.
5. קושי נוסף מולו ניצבים החקלח
חאים הינו שינוי שיטת הבאת העוב

2012. משח  דים הזרים, החל מינואר
מעות השינוי הינה שיתוף פעולה בין 
תאילנד  וממשלת  ישראל  ממשלת 
TIC(. בשיח  בפיקוח האו"ם )שיטת
חוסר שיתוף  נוצר מצב של  זו  טה 
ואי  תאילנד  ממשלת  מצד  פעולה 

הגעתם של עובדים זרים.  
שהוקצו  התמריצים  אף  על   .6

חלכך, עובדים ישראלים אינם מעונ
יינים לעבוד בתחומי החקלאות, ואף 

מבקר המדינה נתן על כך את דעתו 
בדו"ח המבקר משנת 2011. על כן, 
כבדים  נזקים  לחקלאים  נגרמים 

התו את  לקטוף  יכולתם  אי  חבשל 
זה מצ"ב  צרת החקלאית. בהקשר 
משרד  של  המקצוע  אנשי  עבודת 
התקף  הפרחים,  בענף  החקלאות 

גם לגבי שאר תחומי החקלאות.
המתואר  מן  הישירה  התוצאה   .7
לעיל הינה סגירת משקים והפחתה 
במספר החקלאים באופן קבוע מדי 
שנה. כיום כ 4,500 חקלאים בלבד 
החקלאית,  התוצרת  את  המייצרים 
)כ  הגדול  למספרם  בניגוד  וזאת 

12,000 חקלאים( לפני עשור.
8. מגמה זו מחריפה לנוכח העובח
דה שגילם הממוצע של החקלאים 
63 ואין דור המשך   – 62 עומד על 
בעשור  מכך,  כתוצאה  בחקלאות. 
הקרוב מחירי הפירות והירקות יעלו 

חבצורה דרמתית, בשעה שאין באפ
תוצ לייבא  ישראל  חשרות ממשלת 

רת חקלאית ממדינות שכנות )שכן 
גם  תוצרת(.  די  אלו  למדינות  אין 
רבים  בקשיים  כרוך  מאירופה  יבוא 

חשכן עלות ההטסה של תוצרת חק
של  ממוצע  סך  על  עומדת  לאית 
7 ₪ לקילו. מובן, כי המחיר הסופי 
באופן משמעותי  גבוה  יהיה  לצרכן 
אף  )זאת  היום.  המקובל  מהמחיר 
לישראל  חופשי  יבוא  נאפשר  אם 

מחי שכן  היבוא,  מכסי  את  חונבטל 
יקרים  יהיו  המיובאים  המוצרים  רי 
המקומית  מהסחורה  משמעותית 

כיום(.
את  לתת  פחות  לא  חשוב   .9
הדעת לפן הדמוגרפי של הסוגיה: 

חבשנים האחרונות נוצר מצב שחק
את  הרגל מכרו  לאים שפשטו את 
אדמותיהם לגורמים עוינים )אדמות 
טאבו(. כך קורה, לדוגמה, בבנימינה, 
זיכרון יעקב, ראש פינה. בהקשר זה 
כדאי להתייחס לתמצית מאמרו של 
המצ"ב  בנושא  סופר  ארנון  פרופ' 

למכתב זה.   
בעח קיפחה  ישראל  10. ממשלת 
שור האחרון את חקלאי המרכז ויש 

לח מקום  אין  זו.  מדיניות  חלשנות 
שכן  ל"פריפריה"  "מרכז"  בין  לוקה 

מרבית התוצרת החקלאית הטרייה 
חהיא מהמרכז ומחבל אשכול. בהק

שר זה כדאי לשים לב לדבריה של 
שרת החקלאות אורית נוקד בנאומה 

במליאת הכנסת מיום 24.2.2013.
ותמח במידה  כי  מזהירים  אנו   .11

שך מדיניות זו של ממשלת ישראל, 
מנוף  לחלוטין  תיעלם  החקלאות 
ארצנו וירקות ופירות יהיו כמותרות 
בעיית  כי  נזכור,  בלבד.  לעשירים 

המחרי עולמית  בעיה  הינה  חהמזון 
ויש  העולם  ברחבי  ליום  מיום  פה 
זאת  למנוע  מנת  על  הכל  לעשות 

במדינת ישראל. 
12. על מנת למנוע זאת, יש לבטל 
את המיסים והאגרות המושתים על 
דו"ח  מצ"ב  זרים.  עובדים  מעסיקי 

חשל החטיבה למחקר, כלכלה ואס
בנו החקלאות  במשרד  חטרטגיה 

כן,  כמו  עצמו.  בעד  המדבר  שא, 
זרים  עובדים  העסקת  לאפשר  יש 
עפ"י צרכיהם של החקלאים. זאת, 
 – ישראל  ממשלת  התערבות  ללא 
כפי שאינה מתערבת בניהול משקו 
של החקלאי. כמו כן יש לבטל את 

חשיטת הבאת העובדים הזרים הח
ישראל  ממשלת  כי  ולקבוע  דשה 
תשמש  ולא  בלבד  מפקחת  תהיה 

חכחברת כוח אדם האמונה על הנו
שא. בנוסף, יש להשקיע בתשתיות 
ושיפורים טכנולוגים של החקלאים 

רי קיזוז  חולאפשר לחקלאים לקזז 
חשמל,  המגורים,  עלויות  של  אלי 

מין וכד' של העובדים.
כי  יבטיחו  אלו  מהלכים  רק   .13
ודור  להתקיים  תמשיך  החקלאות 
מעוניין  יהיה  בחקלאות  ההמשך 

לעסוק בה.
לפעול  נבקשך  לפיכך,   .14

חבהתאם ולעשות הכל על מנת שני
חתן יהיה לספק לאזרחי מדינת יש
חראל תוצרת חקלאית טרייה במחי

רים הוגנים.

בברכה,
אברהם דניאל,

יו"ר מטה מאבק החקלאים

החקלאות עלולה להיעלם
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מינוי ללא מכרז
חיים אנג'וני מונה לראש היחידה החדשה לניהול משברים

המועצה לביטחון לאומי - המליצה
נציבות שירות המדינה - אישרה

שמעון וילנאי

חשאיות,הרחק  של  מעטה  תחת 
מאור הזרקורים,בלי פרסום, אושר  
לתפקיד   אנג'וני  חיים  של  מינויו  
החדשה  הארצית  היחידה   ראש 

החקל במשרד  משברים   חלניהול 
אות. נודע לנו כי על האישור חתמו 

חנציגים  בכירים  של משרד החקל
אות ונציבות  שירות המדינה, בדיון 

חמיוחד שהיה במתחם  משרד החק
לאות בבית דגן.

לא  המכרזים   לחוק  בניגוד     
חהתקיים  כל הליך של מכרז לתפ

יחיד.  מועמד  היה  אנג'וני  קיד.חיים 
במשרד  אחרים  בכירים   עובדים 

מועמ עצמם   שראו   חהחקלאות 
דים  לתפקיד החדש  חשו  אכזבה 
נבחר   כי   להם  גדולה משהתברר  
אדם לתפקיד  מבלי שניתנה להם 
האפשרות לגשת למכרז, שכאמור 

לא היה כלל.  
ח  ממקור מהימן  נודע לנו   שהמו
חעצה לבטחון  לאומי קיימה דיון מיו

חד בנושא. בעלי תפקידים בכירים  
במשרד החקלאות  הציעו  למנכ"ל 

המשרד רמי כהן  להביא את נושא 
הבכיר.  הבטחוני  לפורום  המינוי   
הם דאגו לציין  כי היחידה החדשה 
אמורה לטפל במשברים  שעניינם 

לאי נגיעה  להם  יש  אך  חחקלאות 
ביותר:  חריגים   לאומיים   רועים  
שעלולה   קטלנית   עופות   שפעת 
ארבה   נחילי  או  אדם   בני  להרוג 
שעלולים  לקטול תוצרת חקלאית  
ולגרום משבר מזון  מיידי  בישראל. 
המועצה לבטחון  לאומי  קיימה אכן 
דיון  בעניין  והעניקה  לדרג הבכיר 
אישור   החקלאות  במשרד  ביותר 
למנות את האיש לתפקיד. זו הפעם 
הראשונה בתולדות המדינה  שמינוי 

החקל במשרד   יחידה  ראש  חשל  
אות הגיע עד לפתחה של  המועצה 

לבטחון  לאומי.
  החלטת  המועצה  לבטחון  לאומי 

חהשפיעה במישרין  על מהלכי האי
שור  של המינוי במשרד החקלאות 
ובנציבות שירות המדינה, שהעניקו 

גושפנקא רשמית למינוי
   נודע לנו  כי חיים אנג'וני  יועסק 

חבדרגת  סמנכ"ל בכיר ובחוזה בכי
40 אלף שקלים  בחוח -רים  של כ

דש.
עם   שקיימתי  מיוחד  בריאיון      

חחיים אנג'וני  ושפורסם בגליון  הקו
דם  של "יבול שיא" התבטא אנג'וני  
כי  את תפקיד ראש היחידה  הציע 
רמי  החקלאות  משרד  מנכ"ל  לו  

כהן.
   אם במינוי החדש לא  התקיים  כל 

חמכרז, נמסר לנו  כי  משרד החק
ימים   בתוך  לפרסם   עתיד  לאות  
אחדים  מכרז  לתפקיד  שהתפנה  

ח- מנהל אגף  הדיג במשרד החקל
חאות, תפקיד  שאנג'וני אחז בו בש

תים עשרה השנים האחרונות.

חיים אנג'וני מנהל אגף הדיג היוצא 

בלעדי
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1. מר אנג'וני נבחר לתפקיד על ידי 
ודרכי פעול בוחנים, שהרכבה  חועדת 

תה  היו זהים להרכבה ודרכי פעולתה 
.זאת  פנימי  במכרז  בחינה  ועדת  של 
, בהתאם לסעיף 11.222 בתקשי"ר , 
העוסק בדרכי העברת עובד ממשרה 

חלמשרה בתוך המשרד. המדובר בה
העברת  של  בדרך   , "רוחבית"  עברה 

מקבי ברמה  תפקיד  המאייש  חעובד 
לה, באותו מתח דרגות שהיה לעובד 
בתפקידו הקודם.  הליך מינוי העובד 
כך  התקש"יר.  הוראות  פי  על  בוצע 

במק פעלנו  וכך  זה  במקרה  חפעלנו 
רים דומים!

2. להלן סעיף 11.222 :
שתפ למשרה,  עובד  העברת  ח)א( 

מתפקידיו  שוני  תכלית  שונים  קידיה 
הקודמים,

על-  הנערך  בכתב  במבחן  מותנית 
ידי נציבות שירות המדינה או בעמידה 
ודרכי  שהרכבה  בחינה,  ועדת  בפני 
פעולתה  וכדרכי  כהרכבה  פעולתה 
של ועדת בחינה במכרז פנימי )ראה 

סעיף 11.45(, או בשני הדברים;
רשאית  המדינה  שירות  נציבות  )ב( 

לפטור עובד מחובת המבחן והבחינה 
זו, לאור ממצאי מבחנים  לפי פסקה 
ולאור  העובד  של  קודמות  ובחינות 

תפקידי המשרה.
החקלאות  משרד  נימוקי  לאור   .3

חופיתוח הכפר, ולאחר שנמצא כי העו
חבד עונה על דרישות המשרה שנקב

נציבות  עו בתיאור התפקיד,  אישרה 
המשרה  איוש  את   המדינה   שירות 
משברים  בכיר)ניהול  אגף  מנהל  של 
החקלאית( ההתיישבות  חוק  וביצוע 
חבדרך של העברת עובד המאייש תפ

קיד ברמה מקבילה, תוך קיום  הליך 
של ועדת בוחנים בהתאם לתקשי"ר, 

לבחינת התאמתו למילוי התפקיד .
כי   הורתה  גם  הנציבות  ועוד:  זאת   
מבקר  בדו"ח  הקיימים  הממצאים 
תפקוד  על   2010 משנת  המדינה 
אגף הדיג -  יובאו בפני חברי הוועדה 
והם ישקלו את מכלול הדברים  לפני 

קבלת  החלטה.
הבוחח וועדת  כינוס  בעת  4.אתמול, 
נים, הובאו לידיעת חברי הוועדה  דו"ח 
הכנסת  וועדת  ודו"ח  המדינה  מבקר 
בנושא. חברי הוועדה שקלו, דנו בעניין 

וביקשו את התייחסותו של המועמד. 
בסופו של דיון, קיבלו החלטה לבחור 

במועמד.
מפאת  נכון.  אינו  שציינת  השכר   .5
צנעת הפרט נוכל רק לציין כי  שכרו  
מקבילה  השתכרות  ברמת  הינו 
אגפים  ומנהלי  בכירים   לסמנכ"לים  
לא  כי  גם  יודגש  במשרדי הממשלה. 
בתפקידו  שכרו  ברמת  שינוי  כל  חל 

החדש לעומת שכרו ערב העברתו!

אריה גרינבלט 
דובר נציבות שירת המדינה

הערת המערכת:
מן  החדש   התפקיד  חשיבות  נוכח 

וי רשמי   מכרז   שיהיה  היה   חהראוי 
שי כדי  אחד  מאיש  יותר  אליו   חגשו 
חבחר  הטוב ביותר ולא האדם  שמב

קר המדינה חשף בדו"ח שלו  לכאורה 
היבטים לא חוקיים  בתקופת כהונתו 
הדיג. אגף  כמנהל  אנג'וני   חיים  של 
לביקורת  הכנסת  שועדת  לנו   נודע 

המדינה אמורה לדון  בקרוב בנושא.

להלן תגובת דובר נציבות שירות המדינה

Mail - reutap@gmail.com

08-8584906 08-8560200
052-8385704 050-3120245
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ההתיישבות מתפתחת ומתקדמת
התעניינות ערה נרשמה בביתן החטיבה להתיישבות 

בתערוכת 'יבול שיא' במעיין חרוד
בביתן  נרשמה  ערה  התעניינות 
בתערוכת  להתיישבות  החטיבה 
'יבול שיא' שנערכה בשבוע האחרון 
החטיבה  של  הביתן  חרוד.  במעיין 
התפתחות  את  הציג  להתיישבות 
והתקדמות ההתיישבות בארץ דרך 

ישובים מתח חסיפורם של ארבעה 
של מיצר,  נטור,   – וחדשים  חדשים 

פים ונורית.
אחד  תיאר  לרגל"  עליה  "מוקד 
הנהירה  את  התערוכה  ממשתתפי 
החטיבה  לביתן  התערוכה  באי  של 

בהת התעניינו  רבים  חלהתיישבות. 
בהר או  חדשים  בישובים  חיישבות 

נשאלו  קיימים.  ישובים  של  חבות 
בנושאי קליטה, חברה, חי חשאלות 
נר רבה  התעניינות  ותעסוקה.  חנוך 

שמה לישובים מעורבים של דתיים 
וחילונים.

ההס של  להתיישבות  חהחטיבה 
תדרות הציונית אחראית על הקמה 
ברמת  כפרית  התיישבות  ופיתוח 
הגולן ובגליל, ביהודה ושומרון, בנגב 

משקי האחרונות  בשנים  חובערבה. 
מאמצים  להתיישבות  החטיבה  עה 

חרבים בסיוע לישובים חדשים ומת
זה של התיי דוגמה לסוג  חחדשים. 
חשבות הוצג בביתן החטיבה להתיי

שבות בתערוכת 'יבול שיא'.
שהו הגלבוע,  שעל  נורית  חהישוב 

קם בשנות החמישים ע"י עולי תימן, 
לישוב  הפיכה  של  בתהליך  נמצא 

נו חאקולוגי ובשלבי בניה מחודשת. 
חרית שייך לקבוצת הישובים האיכו
תית של המועצה האזורית גלבוע.

מתחדש,  ישוב  הינו  שלפים 
שני  את  ובתוכנו  בשמו  המשלב 

הש רשפים   – השכנים  חהקיבוצים 
השייך  ושלוחות  הצעיר  לשומר  ייך 
לזרם הקיבוץ הדתי. שלפים עתיד 
דתיים  של  משותפת  קהילה  ליצור 
החינוך  הקהילה,  בתחומי  וחילונים 

והרצון לחיות עם השונה והאחר.
המושב מיצר, הנושא את שמו של 
נחל מיצר הסמוך, הוקם כהיאחזות 
80 ולאחר  נח"ל בתחילת שנות ה- 

חמכן הוכר כקיבוץ, נמצא כעת בעי
חצומו של תהליך סיווג כמושב עוב

דים וקליטת משפחות חדשות.
בדרום  הממוקם  נטור  המושב 
הכינרת,  אל  ומשקיף  הגולן  רמת 
למושב  מקיבוץ   2008 בשנת  הפך 
שיתופי ונמצא בתהליכי התרחבות, 
חדשות  משפחות  וקליטת  פיתוח 

מרחבי הארץ.
להתיי יו"ר החטיבה  קריצמן,  חדני 

חדשות  משפחות  "קליטת  שבות: 
שההתיי לכך  הוכחה  היא  חבמיצר 

כמו  ומתקדמת.  מתפתחת  שבות 
והפך  כקיבוץ  שהחל  נטור,  הישוב 
למושב משגשג ומבוקש ביותר, כך 
גם יהיה עם מיצר. אסור לנו לוותר 
הכפרית  בהתיישבות  ישובים  על 
לאטרקטיביים  אותם  להפוך  אלא 
הפוטנציאליים.  למתיישבים  יותר 
ולהקים  בית  לבנות  האופציה  היום 
יותר  מבוקשת  במושב  משפחה 

מכל סוג אחר של התיישבות". 
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ריאיון בלעדי עם מר רוריק חלבי, יו"ר בנק ההשקעות "אגריקפיטל"

"ישראל היא בעינינו מקור ענק לטכנולוגיה חקלאית ביחס 
לכמות התושבים, והתרומה לחקלאות העולמית היא 

אדירה"

אמרת כנף: "חקלאים נולדים מאותה אמא"

במסח ה-11   ,Go4Europe  כנס
באוקטובר  ב-28  התקיים  פר, 
בית  ידי  בת"א. הכנס, המאורגן על 
הפרייבט  וקרן  קוקירמן  השקעות 
לאחד  נחשב   ,Catalyst אקוויטי 

בישר היוקרתיים  העסקים  חמכנסי 
אל. מטרתו - גיוס השקעות ועידוד 
שיתופי פעולה בין אירופה לישראל. 
ההייטק,  תעשיית  על  בכנס  הדגש 
במהלך  וגרינטק.  החיים  מדעי  וכן 

חהכנס התקיים פאנל שעסק באתג
רים ובהזדמנויות שבכלכלה ירוקה. 
רו מר  היה  הכנס  מאורחי  לאחד 

בנק  והיו"ר של  המייסד  חלבי,  ריק 
לדבריו:  "אגריקפיטל".  ההשקעות 
"חקלאות וגרינטק הם שני הצדדים 
אמריקאי  חלבי,  מטבע".  אותו  של 
בשנת  עקרה  שמשפחתו  יפו  יליד 
1940 ללבנון ומשם לארה"ב, מספר 

חעל שיתוף הפעולה עם בית ההש
לחדור  שמטרתו  "קוקירמן"  קעות 

לישראל.
חלבי  שיא"  ל"יבול  בלעדי  בריאיון 
מבלים  אנחנו  "בישראל  מספר: 
למפות  בניסיון  שנים  כמה  כבר 

בישר העסקי  החקלאות  שוק  חאת 
אל. אלו חברות, איפה, איך ומה הן 
להשקיע  יש  שלנו  בעסק  עושות. 
ולהבין  חברות  על  במחקר  רב  זמן 
יוכלו  הן  ואיך  פעילותן,  אופי  את 
לקוחות  לנו  יש  שחקים.  להרקיע 

"גלי כגון  בישראל  איתם  חשעבדנו 
הגלגל  את  מחדש  ליאו" שהמציאו 
הפיתוח   – מבחינתי  כמשמעותו. 

וי יותר  נוחה  נסיעה  חוויית  חמקנה 
ציבה יותר, גם על תוואי קרקע חולי 
או בוצי ובהתמודדות עם מכשולים. 
הצמיג מאפשר עבודה בלחץ אוויר 
לחקלאות,  אדיר  יתרון  שזה  נמוך 

קרקע  טביעת  בעל  שהוא  ובגלל 
ארוכה יותר שמחלקת את המשקל, 
נוצר פחות לחץ על הקרקע - דבר 
ומונע  בה  הפגיעה  את  שמפחית 
הידוק. כושר הגרר משתפר פלאים 
ובעבודות כמו ריסוס הוא מקל על 
החקלאי ואף מונע פגיעה במרסס. 

חישנן עוד חברות איתם אנחנו במג
אוכל  לא  או קשרי עבודה אך  עים 

לפרט עליהן כעת". 
 בנק ההשקעות "אגריקפיטל" הוא 
אינו  אשר  אמריקאי  השקעות  בנק 
משקיע באופן עצמאי, אך משמש 

בין משקיעים לחברות ההז חכגשר 
בוגר  בהשכלתו,  מהנדס  חלבי,  נק. 
MIT וסטנפורד, מספר על הקמת 
החלטתי   1981 בשנת   " החברה: 
וב-  החקלאות  בתחום  להתמחות 
ורק  אך  להתמקד  החלטתי   1983
בנושא זה. בשנות ה80 התחום הזה 

חהיה במצב קטסטרופלי ועיקר מא
מצי היה בלעזור לחברות להתגבר 
אנחנו  במימון.  שלהם  הקשיים  על 
מייעצים,  אנחנו   – מממן  גוף  איננו 
ועוזרים לחברות  עוסקים במיזוגים 

להתייעל ולהתפתח בתחומן."
הבעיות  שיהיו  צופה  אתה  מה 
בתחום  שנים   30 בעוד  והאתגרים 

הרעב העולמי?
אתגר  היא  חושב שחקלאות  "אני 
על  להיות  כמו  זה  עצמו,  בפני 
לפעמים  משתנה,  הקצב   - הליכון 
יותר.  איטי  ולפעמים  יותר  מהיר 
להיות  צריך  לעסוק בחקלאות  כדי 

נצ בעתיד  רוח.  אורך  ובעל  חסבלן 
טרך להאכיל יותר פיות, צריך יהיה 
המתחמם  האקלים  עם  להתמודד 
בקרקעות  המחסור  תמידי,  באופן 
צריך   - בקיצור  במים.  והמחסור 

יהיה לייצר יותר עם פחות".
כיצד החברה שלך עוזרת לפתרון 

בעיית הרעב בעולם?
למצוא  לחברות  עוזרים  "אנחנו 
מהחברות  רבות  למימון.  תקציב 
שאנו עוזרים להם כעת מתעסקות 
בבעיית המחסור במים. ישנן הרבה 
גנטי  במחקר  שעוסקות  חברות 
גדולה  תבואה  כמות  לייצר  כיצד 
קטנה  מים  כמות  באמצעות  יותר 
יותר. ישנה חברת Arcadia היושבת 
בקליפורניה, שחוקרת מגוון דרכים 
כיצד להשתמש במים בצורה יעילה 
יותר. גם בישראל ישנן חברות רבות 

חהעוסקות בתחום, כמו נטפים, שת
רמו לצמצום כמות המים בשימוש 

לצרכי חקלאות".
"אנחנו תמיד מחפשים כיצד ניתן 
הבא  האתגר  על  להתגבר  יהיה 
הינו  כיום  גדול  אתגר  בחקלאות. 

 יואב ואזנה

בלעדי
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ענף  האוכלוסין.  בכמות  הגידול 
החקלאות עובר גם הוא תהליך של 
גלובליזציה - חקלאות חוצה דתות, 
גבולות ותרבויות. אני יכול להגיד לך 
המזון,  בשרשרת  אחד  פרט  שאין 
ברשתות  השיווק  ועד  מהזריעה 

חו כל  לשיפור.  ניתן  שלא  חהמזון, 
ליה יכולה להתייעל, החל מהזריעה 
סחורה.  מאובדן  להימנע  איך  ועד 
כיום בעולם המערבי זורקים כמות 
שמגיעה  כמות  מזון,  של  אדירה 

התוצ כל  מסך  אחוזים  חלעשרות 
רת. ישראל היא בעינינו מקור ענק 
לכמות  ביחס  חקלאית  לטכנולוגיה 
לחקלאות  והתרומה  התושבים, 
הולנד.  כמו  אדירה,  היא  העולמית 

חישראל בולטת בכל תחום - ממער
כות השקיה יעילות, ציוד יעיל, קציר 
יעיל, תכנון מדוקדק. יעילות בייצור 

חכל חוליה משפר את התהליך. ביש
חקלאים  שפחות  הוא  המצב  ראל 
גדולה  כמות  עבור  יותר  מייצרים 

יותר של תושבים".
הביקור  את  מסכם  אתה  איך 

שלך?
ביק האחרונה  שהותי  במהלך  ח. 

שיכולתי  חברות  שיותר  כמה  רתי 
עושים  אנחנו  מה  להם  לספר  כדי 
ולשמוע על מה שהן עושות. בתחום 
אפשר  אי  אמון,  ליצור  צריך  הזה 
חקלל בעיניי:  רוח,  קצר  "להיות 
חקלח  ." אמ מאותה  נולדים  אאים 
אים בישראל, בירדן, בארה"ב ובכל 
מקום אחר חולקים המון במשותף. 
צנועים,  יושר,  אנשי  הם  חקלאים 
 - וסבלנים  אופטימיים  שמרניים, 

אחרת הם לא היו חקלאים".
בין באי הכנס, נוסף לרוריק חלבי, 
אנשי  בכירים,  החלטות  מקבלי  היו 

אי מישראל,  ציבור  ואישי  חעסקים 
הדוברים  ברשימת  ורוסיה.  רופה 

חהיו בין היתר: עוזי לנדאו – שר הת
השר   – שטייניץ  יובל  ד"ר  יירות,  

דה-רו דוד  אסטרטגיים,  חלעניינים 
רוטשילד,  קבוצת  יו"ר   – טשילד 
– משותף מנהל בכיר  ורדניאן  רובן 
הגח הבנק   (  Sberbank  בבנק
מנכ"ל   – ברנד  ברוסיה(, מאיר  דול 
מנכ"ל   – מולר  לוק  ישראל,  גוגל 
הגרמנית,  )אוטו(   OTTO קבוצת 
 Takeda מנכ"ל   – מרטין  גרהם 
פרוקח כריסטופר  ד"ר   ,Ventures
 British מחקר  סמנכ"ל   – טור 
פלורן  ד"ר   ,American Tobacco
גרוס – מנהל  קרנות ההשקעה של 

רוג'ה   ,Novartis התרופות  ענקית 
לשעבר  בכיר,  כלכלן   – קוקירמן 
וכיום  רוטשילד  דה  אדמונד  מנהל 
כל  של  הגג  )ארגון   CRIF נשיא 
הקהילות היהודיות בצרפת(, פרופ' 
Taurus השח  לורנס רייבלינג – יו"ר
 Publicis  קעות, מוריס לוי – מנכ"ל
דיוויד האצ'וול – מנכ"ל  העולמית,  
הקח וראש  ספרד   ,Excem  תאגיד
הכל שר  במדריד,  היהודית  חהילה 

כלה של מחוז ולנסיה ספרד, פייר 
הפרלמנט האספה  נשיא   – חללוש 

אנשי עסקים  ועוד  נאט"ו,  רית של 
בכירים רבים.

האורחים בכנס דנו בנושאים כמו: 
חוצה  מימון  של  חדשים  מודלים 
באירופה;  להשקיע  היכן  גבולות; 
לשימוש  ישראליות  טכנולוגיות 

חבאירופה; אנרגיות מתחדשות; טכ
בנושא:  דיון  וכן  לחקלאות;  נולוגיה 

התדמית של ישראל באירופה.
 Go4Russia פאנל תחת הכותרת
קשרי  להידוק  במיוחד  הוקדש 
העסקים בין ישראל לרוסיה, בעיקר 

חבטכנולוגיה, לאור מעמדה המתח
זק של רוסיה בזירה הבינלאומית. 

כבכל שנה, התקיים פאנל "נאומי 
מעלית" במסגרתו קיבלו  12 חברות 
ההזדמנות  את  נבחרות,  טכנולוגיה 
שהן  המוצרים  את  בקצרה  להציג 

פוטנ משקיעים  בפני  חמפתחות 
ואף להיפגש איתם לאחר  ציאליים 

מכן באופן  בלתי אמצעי. 
נחשב  קוקירמן  ההשקעות  בית 

חלמוביל בישראל בכל הקשור להש
באמצעות  באירופה,  וגיוסים  קעות 

תאגי עם  הדוקים  קשרים  חרשת 
אירופאים  פיננסיים  ומוסדות  דים 
רבים. החברה מספקת מערך מלא 
להשקעות,  בנקאות  שירותי  של 
 M&A(,( ורכישות  מיזוגים  כולל 
הנפקות   ,Private Placement
ומתן  נכסים  ניהול  זרות,  בבורסות 
ייעוץ אסטרטגי לחברות ישראליות 
ואירופאיות. עד כה היתה הפירמה 
מעורבת בעסקאות בהיקף מעל 4 
מיליארד יורו, באמצעות צוות מימון 
 corporate finance(( תאגידים 
מומחים  הכולל  בישראל,  הגדול 
בתחום מדעי החיים, הייטק – מדיה 

וטלקום, גרינטק ונדל"ן.
חבנוסף, מחזיק קוקירמן בקרן הפ

רייבט אקוויטי Catalyst המשקיעה 
בוג ישראליות  טכנולוגיה  חבחברות 

בעבר  הקימה   Catalyst יותר.  רות 
שלוש קרנות מצליחות, ומתמקדת 
מתעוררים  לשווקים  בקרנות  כעת 
של  צמיחה  ועידוד  הון  גיוס  לצורך 

חברות חדשנות ישראליות. 
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חקלאות בישראל - מצב 
בלתי אפשרי מול אינטרס 

לאומי ראשון במעלה 

נועם בלום

גרוע.  במדינה  החקלאים  מצב 
פעם.  אי  משהיה  יותר  גרוע  אולי 

לההתיישבות מסומנת כשודדת קר
שלא  ערובה  בני  והחקלאים  קעות 
לומר אריסי הפקידות. קורבנות של 

למסחר לא הוגן ופערי תיווך שערו
רייתיים. הבנים נטשו את המשקים. 
הבנקים סימנו את החקלאות כענף 
אשראי  בנמצא  ואין  גבוה  בסיכון 

להון חוזר והשקעות בחקלאות.
יצור מזון טרי איכותי הוא אינטרס 
יצור  יכולת  במעלה.  ראשון  לאומי 
שיקול  הוא  המדינה  לאזרחי  מזון 
אסטרטגי במרבית מדינות העולם. 
כ-55,000 משקים חקלאים בשנת 

המצב בו המדינה שולטת בכלכלה החקלאית, בהקצאת אמצעי היצור 
הישראלית.  החקלאות  עתיד  בסיס  את  מעוות  כלכלית,  ראייה  ללא 

מדובר בעיוות מתמשך מאז הקמת המדינה

בשנת  משקים  וכ-5500   1990
הפקיל מקורבי  ניכר  חלק   -  2013
עול  8000 כ משוואה,  באותה  -דות. 
רכי דין בשנת 1990 מול כ-60,000 
בשנת 2013. מדינת ישראל הפכה 
להיות מדינת ביורוקרטיה שהמגזר 

שאי ניירת",  "מייצר  בה  להציבורי 
את  משלם  ולא  באחריות  נושא  נו 

והמנ המכוון  הוא  הכשלים.  למחיר 
לוחמי  את   - אחרת  במשוואה  הל. 
 - והצנחנים  גולני, השריון  הסיירות, 
שלישות,  בקציני  המדינה  החליפה 
מינהלה, והפקידה בידם את ביטחון 

הגבולות, האחיזה בשטח.
]מטעים,  בחקלאות  הצומח  ענפי 
יוצרי  הם  מספוא[  פרחים,  ירקות, 
הערך המוסף הגדול ביותר במשק. 
לו  לתל"ג  תרומה  בתחום  מדובר 
בכלכלה.  ביותר  הגבוה  מוסף  ערך 
מדוע? כי ענפי הצומח מנצלים את 
שאילולא  ומשאביו  הטבע  אוצרות 
יעשה כן יבוזבזו. מדובר בקרקעות 
ואנרגיית  המים  משאבי  המדינה, 
התרומה  את  נוסיף  לכך  השמש. 
הארץ.  בני  של  לתעסוקה  הגדולה 
מניע  בחקלאות,  המיוצר  שקל  כל 
22 פעמים ענפי כלכלה ותעסוקה 

לתע מביא  זר  פועל  כל  חנוספים. 
נוספים  עובדים  כ-10  של  סוקה 

במשק.
לא גיליתי שום תגלית. לא מדובר 

חבסודות האטום של המדינה. מדו
ההחל למקבלי  הידוע  במידע  חבר 

אזרחי  למרבית  מוכר  לא  אך  טות 
המדינה.

כך  כל  מדוע  אז  טוב  כך  כל  אם 
גרוע? אשיב לשר החקלאות שלגלג 

על שהחקלאים "בוכים".
בטרם אשיב לשאלה מדוע כל כך 
את  פשוטות  במילים  אתאר  גרוע 

שעו הייסורים  התלאות,  חמסלול 
בדרכו  יום,  ביום  חקלאי  וחווה  בר 
למפעלו החקלאי. כן אנחנו צריכים 

חלשנות את עולם המושגים. די למו
במפל מדובר  חקלאי. "משק"   נח 
הטכנולוגיה  שתחום  תעשייתי  על 
שנדרשת להפעלתו היא טכנולוגיה 
חקלאית. מדובר במפעלים כימיים 
עתירי טכנולוגיה, מיכון, ועתירי הון, 
שוקי  הם  לתוצרתם  שהשווקים 
הישראלי.  השוק  רק  ולא  העולם 
יצור מוצרי חקלאות שאינם רק מזון 

- הם עתיד הכלכלה העולמית. 
חלהבדיל ממפעלים כימיים שמיצ

רים מוצרים פשוטים כמו מאפייה, 
הכנת  מעת  נמשך  היצור  שתהליך 
הבצק עד גמר האפייה כשעה ועוד 
מס' דקות. או מפעל ליצור צבעים 
שתהליך היצור נמשך דקות ומפעל 
ליצור צמיגים שתהליך יצור הצמיג 
בו נמשך בשלבים הניתנים לוויסות 
תעשייה  היא  החקלאות  אחד.  יום 
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ורצי ארוכים  תהליכים  של  חכימית 
חומר  לוקחים  זו  בתעשייה  פים. 
שתיל.  ייחור,  זרע,  ראשוני,  צמחי, 
בכימיקלים,  במים,  אותו  ומזינים 
השמש  באנרגיית  הדברה,  בחומרי 
לצורך הפוטוסינתזה, במבנים ותוך 

סיוע במיכון מתוחכם. 
תהליך  להשלמת  הנדרש  המימון 

חהיצור מתחלק לשני שלבים: הרא
שון - השקעות בתשתית, בקרקע, 
ההון  מימון   - השני  ומיכון.  מבנים 

פר  , ירקות  שדה,  בגידולי  חהחוזר. 
כשנה.  למשך  במימון  מדובר  חים 
במטעים מדובר בצורך לממן כמה 

שנים עד ליכולת החזר ההשקעה.
תה הוא  הגידול,   – היצור  חתהליך 

ושמירה  בקרה  שדורש  רציף  ליך 
כל  היצור.  תנאי  על  הקפדה  תוך 
מונע  הגידול  בפרוטוקול  שיבוש 
היתכנות כלכלית. חלק מהמשתנים 

החקל התעשיין  בשליטת  חאינם 
הטבע  באיתני  לשלוט  ניתן  לא  אי. 
-בטמפרטורה, בגשם, ברוח, בברד. 

לא ניתן למנוע נזקי שרב. 
אירו לצפות  ניתן  שלא  חמכיוון 

על  מכרעת  שהשפעתם  טבע  עי 
הרי  המוצר,  ואיכות  היצור  כמות 
מוצרים  כמויות  לתכנן  ניתן  לא  גם 
האי  מעגל  לשווקים.  שתסופקנה 

חוודאות אינו רק מעגל השוק המקו
מי. מדובר בחוסר יכולות לצפות גם 

את צרכי ומצאי השוק העולמי.
מכאן שאם לא ניתן לצפות כמויות 
מוצרים חקלאיים שיוצאו לשווקים, 

חאז גם לא ניתן לצפות ולתכנן מחי
רים ורווח. את הרווחיות והחזר ההון 
לצפות  חובה  חקלאי  מפעל  של 

חבמחזור רב שנתי להבדיל מהמקו
בל בשאר ענפי הכלכלה.

פרמטר  מצטרף  המצב  לתיאור 
והתערבותה  המדינה  נוסף:  גורלי 

לבאירועי עלויות, תהליך יצור המוצ
רים, ההיתכנות וכן שיווקם.

הקרקע  בעלת  היא  המדינה 
פו שיקולים  לפי  אותה  חומחכירה 

הקצאת  כלכליים.  שאינם  ליטיים 
בין  ומפלה,  אנרכיסטית  הקרקעות 

אזרחי המדינה כשיטה.
היא  המים  חוק  לפי  המדינה 
מפיקה   / מייצרת  שמנהלת/  זו 
לתעשייה  מים  ומוכרת  מקצה   /

והקצאתם נעשית משי חהחקלאית 
קולים פוליטיים שאינם כלכליים. כן 
מעלותם  מנותקים  המים  תעריפי 
החקלאות  לכלל  "שווים  הריאלית. 

במדינה".
תנאים  שיצרה  זו  היא  המדינה, 
לחובת  שהביאו  כלכליים  חברתיים 
בענפי  זר  אדם  כוח  של  העסקה 
האדם  כוח  כשהקצאת  החקלאות, 
פוליטיים  משיקולים  נעשה  הזר 
וצרכי  כלכליים  מצרכים  במנותק 
החקלאיים.  המפעלים  של  אמת 

מי ושילוב  פיתוח  מנעה  חהמצוקה 
כון תחליף לכוח אדם, כשבתחומים 

רבים אין תחליף לידיים אמיתיות.
הדלק  בעלויות  שולטת  המדינה 
והאנרגיה של המפעלים החקלאיים 

חוגובה מס במנותק מהעלות האמי
תית של האנרגיה.

חק מפעלים  מסבסדת  חהמדינה 
העדפה  תוך  מדינה  בכספי  לאיים 
של קבוצות מפעלים חקלאיים על 
זאת משיקולים של קרבה  אחרות. 
ומשיקולים  אינטרסים  בעלי  של 

פוליטיים.
המדינה קובעת ומחייבת בתחומי 
מקצה  סיטונאים,  מחירים  מוצרים 
שוק  תנאי  ומונעת  ייצור  מכסות 
חופשי. אך בתחומי עלויות היצור או 
את  משאירה  היצור,  אמצעי  מצאי 

וד האי  בתחום  החקלאי  חהתעשיין 
אות. האם בעוד שנה ויותר יהיו מים 
או שיהיה מחסור? האם בעוד שנה 
רישיונות להעסקת  תהייה הקצאת 
או  שטחים,  פועלי   / זרים  פועלים 

שתשתנה המדיניות.
סיטו מחירים  שקובעת  חהמדינה 

נאיים שיוכל תעשיין חקלאי לקבל, 
חמאפשרת למשווקים לשחק בפע

רי תיווך ללא כל בקרה. כן משחקת 
במתן  קבועים  שאינם  כללים  לפי 
חקלאית  לתוצרת  יבוא  רישיונות 

המתחרה בתוצרת המקומית.
חהמדינה שיוצרת תנאי שיוויון מל
שול היא  בהן  לתשומות  חאכותיים, 

פוליטיים  משיקולים  מעוותת  טת, 
הב והיתרונות  הכלכלה  בסיס  חאת 
תערי חקלאי:  מפעל  של  חסיסיים 

רחבי  בכול  זהים  כאמור  המים  פי 
באזורים  שנמצא  מי  מכאן  הארץ. 
וזקוק  גשמים  ברוכי  גיאוגרפיים 
למעט מים להשלמת מנת ההשקיה 

ח- משלם תעריף זהה לחקלאי שמ
צוי באזור שחון.

למקור  בצמוד  שנמצא  חקלאי 
נמוכה,  שלו  ההפקה  ועלות  מים 
למי  זהה  הפקה  תעריף  משלם 
בו  ההפקה  שעלויות  באזור  שמצוי 
הנגב  בין  בהשוואה  למשל  גבוהות. 

לאזור הכינרת.
חעבור הדלק משלם חקלאי מהע

ממרכזי  המרוחקים  ומהגליל  רבה 
השיווק כמו חקלאי ממרכז הארץ.

בהם  באזורים  שנמצא  חקלאי 
מצוי כוח אדם זמין מקבל רישיונות 
זרים  עובדים  להעסקת  הקצאה 
עבורו  בנמצא  שאין  חקלאי  כמו 
כוח אדם אלא פועלים זרים. פקידי 
יהיה  מה  מראש  החליטו  המדינה 
חקלאי  במפעל  המועסקים  מס' 

ח]כוח אדם זר[. כאילו שמפעל חקל
אי אחד זהה למפעל שכן. הפקידים 
גם קובעים לחקלאי לכמה זמן יביא 

ליי אפשרות  ומונעים  פועליו  חאת 
בא כוח אדם לעבודה עונתית ולפי 
עבור  מתמשכת.  לעבודה  הצורך 
הרשאה להעסיק פועל זר משולם 
מס מעסיקים מיוחד. בתוספת כל 
העלויות המשולמות לעובד מקומי 
כולל חוסר יכולת לקזז את עלויות 

חהמגורים. את הסכמי הבאת הפוע
לים הזרים חתמה המדינה עם מס' 
מדינות משיקולים זרים ]השיקולים 

הא מסודות  סודיים  יותר  חהזרים 
טום[, שאין ביניהם לבין טובת היצור 

החקלאי הישראלי כלום.
המדיח העמידה   2011 ליוני  עד 

ייצוא  חב'  החקלאים  לרשות  נה 
]אגרקסקו[ וכן שתי אוניות ייעודיות, 
החקלאית  התוצרת  שינוע  לצורך 
לפתע...נמוגה  אירופה.  שוקי  לכל 
היצואנים  האוניות.  ונמכרו  החברה 

חהחקלאיים כולל אלו שייצאו את עו
דפי התוצרת לאירופה נשארו ללא 

]היצוא שיווק  ויכולת  שינוע  חיכולת 
ולא מסו יכולים  לא  חנים הפרטיים 

גלים למלא את המשימות שביצעה 
תוצרת  ייצאה  - החברה  אגרקסקו 
מ-2500 יצרנים לכ-2,200 לקוחות 
לא  אגרקסקו,  העלמות  סופיים[. 
מדובר  כלכליות.  מסיבות  הייתה 
באינטרסים של אינטרסנטים מתוך 
של  והפוליטיקה  החקלאי  הממסד 

המדינה.
התעשיינים  את  מכריחה  המדינה 
החקלאיים לממן מועצות יצור ]לא 
התיירות  התעשיות,  בתחומי  קיים 
גופים  הן  המועצות  הבנייה[.  או 

הראשו שתפקידם  חמלאכותיים 
המערכת  מקורבי  את  להעסיק  ני, 
אונים  חסרי  החקלאים  הפוליטית. 
להפריש  המחייבת,  החקיקה  נוכח 
לטובת מימון שכר המנגנון המיותר. 
לנגרים, למסגרים  יצור  מועצת  אין 
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מרסס תותח "רז 500"
מרסס תותח לריסוס 
ירקות ופרחים בשטח 

פתוח ובבתי גידול. 
צידוד הידראולי של 

ראש הריסוס עד 
270 מעלות, טרקטור 

נדרש: 65 כ"ס.                                   
אופציה: הרמה 

הידראולית, מאבק.

מרססי מפוח 
לחממות

טכנולוגיה חקלאית מתקדמת
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!



נובמבר 2013 20

לתעשיית הפלסטיק.
חהמדינה אוסרת על מפעלים חק

לאיים להמשיך את תהליכי העיבוד 
ליצר  אסור  למשל,  במפעליהם. 
בסמוך לכרם יין ואסור לחקלאי לו 
מטעי זיתים לייצר שמן ואו לכבוש 

חאת הזיתים. אסור לרפתן לייצר גב
שהוא  החלב  את  לפסטר  ואו  ינות 
לצורך  מבנים  להקים  אסור  הפיק. 
תב"ע  שינוי  ללא  חקלאית  תיירות 
ותשלום סכומי עתק למדינה. אסור 
מוצרי  או  ריבות,  לייצר  לחקלאי 

חירקות ולנצל את העודפים או התו
הגי למקום  בסמוך  הפגומה  חצרת 

דול.
או  לבנות  החפץ  חקלאי  תעשיין 
להרחיב מבנה זקוק לאישור פקיד 
של משרד החקלאות. אין לו יכולת 
בית  גודל  יהיה  מה  לבדו  להחליט 
התוצרת  מחסן  גודל  או  האריזה, 
הקמת  מוצל.  או  מקורר  יהיה  ואם 
רשות  דורשת  וסככה  צמיחה  בית 
מפקיד מדינה. לצורך קבלת היתר 

חהעסקת כוח אדם חייב ומחויב חק
דוחות  את  ולחשוף  להעמיד  לאי 

הסוד ההכנסה  מס  ודוחות  חהיצור 
יים, בסתירה לפקודת מס ההכנסה 
231-232 לפקודה[ בפני  ]סעיפים 
יודע  ומי  החקלאות  משרד  פקידי 

מי עוד.
חהמדינה מחלקת את הידע והטכ
ישר חקלאי  שמפתחים  חנולוגיה 

מיחסי  כחלק  העולם  למדינות  אל 
הציבור של מדיניות החוץ, או מתוך 

בי מקורבות  קבוצות  של  חאינטרס 
שתמורת  חקלאיים,  מדריכים  ניהן 
טיסה  וכרטיס  דולרים  אלפי  כמה 

ח-מוסרים ידע חקלאי למתחרי הת
בעו הישראלית  החקלאית  חעשייה 
חלם. התוצרת של אותן מדינות מת

חרה אחרי כן בתוצרת ישראלית.
שותפות  לקיים  רשאי  לא  חקלאי 
ללא  נוסף  גורם  עם  חקלאי  ביצור 
קבלת אישור לשימוש חורג בקרקע 
בחוק  כי  החקלאות  חקלאית משר 
לשימוש  סייגים  יש  ההתיישבות 
בקרקע ומים ואוסר שיתופי פעולה 

כלכליים של חקלאים. 
את  מתארת  זו,  רשימה  סיכום: 
מול  המדינה  התנהלות  תמונת 
הינה  כאמור  חקלאות  החקלאים. 
תעשייה וכלכלה לכל דבר. הקמתה 
דורשת מימון הון גדול, ידע מקצועי 

כי היות החקלאות תעשייה  חובגלל 
מית ארוכת זמן, נדרש תכנון ארוך 

במיזמי החקלאות.
המצב בו המדינה שולטת בכלכלה 
החקלאית, בהקצאת אמצעי היצור 
את  מעוותת  כלכלית,  ראייה  ללא 
בסיס עתיד החקלאות הישראלית. 
מדובר בעיוות מתמשך מאז הקמת 
הייתה  שהחקלאות  עת  המדינה 
גורם קולט עלייה ושיקולי התמיכה 

בהתיישבות היו שונים.
במשקים  המדינה  הקמת  עם 
חולבות,  פרות  שתי  היו  חקלאיים 
והסוכנות  ירקות,  לגידול  שדה קטן 
היהודית חילקה לכל מתיישב "חצי 

סוס".
שמתנהלת  החקלאית  התעשייה 

מוח שינוי  מחייבת  במדינה  חהיום 
המדינה  של  החשיבה  בתנאי  לט 
וכן בצורת החשיבה של התעשיינים 

החקלאיים.
לשלם  צריכים  החקלאות  מפעלי 
ולממן את עלויות היצור הריאליות. 
עלות המים במקום בו צורכים אותם. 
את עלות הדלק במחירי שוק עולמי. 
לקבל הקצאת מים חופשית. היתר 
להעסקת כוח אדם מיובא לפי צרכי 
המפעלים. מיותר להוסיף שחקלאי 
לא ישקה במ"ק אחד יותר משהוא 
יותר  אחד  פועל  יעסיק  ולא  זקוק 
התעשיינים  על  צריך.  משהמפעל 

תחי במחשבה  לפעול  חהחקלאיים 
כשתנאי  הגידול  אזורי  בבחירת  לה 
המדינה  וחיסרון.  יתרון  הם  הטבע 
לחלוטין מהתערבות  לצאת  צריכה 
לסבסד  לא  הכלכליים.  בתנאים 
או  בודדים  מפלה,חקלאים  באופן 
עבור  תשלום  לדרוש  לא  קבוצות. 
לשלם  נדרש  אם  בקרקע.  שימוש 
יידרש  לא  מדוע  הקרקע  עבור 
מי  או  השמש  קרני  עבור  לשלם 
הגשם.....? כמו שתעשיין מתכת לא 
והקצאת  תכנון  או  סבסוד,  מקבל 
בדימונה,  למפעלו  יצור,  אמצעי 

המדי על  כך  דן,  בגוש  ואו  חבאילת 
נה לחדול להיות מעורבת בשליטה 
בתעשיינים החקלאיים. אם המדינה 
יתכננו  שהפקידים  כך  על  עומדת 

הי אמצעי  הקצאת  את  יקבעו,  ח, 
צור ועלותם - שהמדינה גם תישא 

בהפסדים .
חהחקלאים צריכים לעמוד על זכו

תם לנהל מפעלים כמו בכל מדינה 
ועסקנים  שפקידים  בלי  חופשית, 
היצור.  בכלכלת  מעורב  גורם  יהיו 
או  חפצה  מדיניות  משיקולי  אם 
 - בחקלאות  לתמוך  המדינה  רוצה 

חשהדבר יעשה תוך שוויוניות מוחל
חטת. על התעשיינים החקלאים לע

מוד על כך שהמדינה תחדל לגבות 
במקור  מס  כמו  תשלומים,  מהם 

חעבור פועלים זרים, עבור דמי חכי
רה, מים, בלו עבור דלק. תשלומים 

ומו הייצור  עלויות  את  חשמייקרים 
ושהת ביצוא.  תחרות  יכולת  חנעים 

הכנסה  מס  ישלם  החקלאי  עשיין 
לאחר שהרוויח בלבד.

במדינה יש קבוצה גדולה שנהנית 
המייצרים  החקלאים,  של  מעמלם 
תוצרת איכותית וחקלאים שנאנקים 

הפקי עול  תחת  הישרדות  חבתנאי 
המדינה.  מדיניות  של  והכשל  דות 
הגזרות  בין  מתנהלים  החקלאים 
יום ולא  כמו אישה מוכה. אם חלף 
הוכתה אלא רק גודפה פעמים, הרי 
כלכלי  ענף  טוב....אין  יום  לה  היה 
ונתון  להתרוצצות  לעיוותים,  שבנוי 

החקל כמו  הבירוקרטיה  חלחסדי 
אות. 

צברי  חוות  של  מקימה  הכותב: 
חאורלי ברמת הנגב, חקלאי בן לחק
חלאים, חוקר ויזם. חבר הנהלת הת

אחדות החקלאים החדשה בישראל 
המס לשכות  איגוד  ליד  חשהוקמה 

את  ולשפר  לשנות  במטרה  חר, 
מצבה של החקלאות במדינה.

הצבר הצבעוני החדש בחוות "צברי אורלי"
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מבוא 
הפוקדות  בפקעים  ההתייבשויות 
דומות  'אקסלנס',  החדש  הזן  את 
'מירבללה'  לאלה הפוקדות את הזן 
שנים.   9 כ-  מזה   - דרכו  מראשית 
מבחנים  נערכו  זו  תקופה  במהלך 

לתו הגורם  לאיתור  רבות  חובדיקות 
בתחומים  למניעתה  והדרכים  פעה 
חוסרים/עודפים  שונים)מחלות, 
בקרקע, הרכב המים, נורמות דישון, 
כן  כמו  מריסוס(.  ותקלות  צריבות 
נערכו השוואות בתחומים שונים בין 

הנב ובעולש,  עוז  בניצני  חהחלקות 
לתו ברגישותן  משמעותית  חדלות 
למ רבות  אפשרויות  הועלו  חפעה. 

והדרכים  האפשרי  התופעה  חולל 
הנתו הצלחה.  ללא  אך  חלמניעתה, 

נים שנאספו הביאו להערכה אודות 
מהות הגורם האפשרי להתייבשויות 

אלה והדרך האפשרית למניעתן.
הגידול  את  פוקדות  ההתייבשויות 
אוגוסט,  עד  בקיץ, ממאי  שנה  מדי 
פוקדת  התופעה  משתנות.  ברמות 
ברמה  ברובם  בקיץ,  הזנים  כל  את 
חסרת משמעות מסחרית. רגישותו 
לתופעה  אקסלנס  החדש  הזן  של 
וגבוהה משמעותית  גבוהה מאוד,   -
העבודה  מירבללה.  לזן  בהשוואה 
מהפרחים  ההתייבשויות  בסילוק 
בבית האריזה, במשק שהתמחה בזן 

חאקסלנס, הגיעה בקיץ שחלף לממ
דים לא סבירים - בהעסקה מדי יום 
של כ 30-40 עובדים בבית האריזה 
לסילוק ההתייבשויות . ממדי הגידול 
הגדולים כל כך של הזן במשק זה, 

הביאו לטיפול חוזר בפתרון הבעיה.

נובעות  ההתייבשויות  כי  מתברר 
הגורמים  בקיץ,  והקרינה  מהחום 

הר התאים  של  והמתה  חלצריבה 
ובעוקציהם  הצעירים  בפקעים  כים 

החל מחלת  ומתייבשים.  חהכומשים 
פת שהוגדרה על הקצוות היבשים, 
הוא  לבעיה  הפתרון  משנית.  היא  
בעיבוי וחיזוק התאים. בספרות דווח 
על חיזוק רקמות דרך הזנה ברמות 

המש אפשרות  סידן,  של  חגבוהות 
הצינה  נזקי  למניעת  בפועל  משת 
ב'רוסקוס' בדרך של דישון או ריסוס 

חבקלניט .האפשרות של הזנה שופ
עת בקלניט לפתרון הבעיה, נבחנה 

גם בגיבסנית. 

שיטות וחומרים 
הבעיה,  לפתרון  הדחיפות  משום 

נו טיפולים  הניסוי  במהלך  חשולבו 
מלא.  יישומי  פתרון  לגיבוש  ספים 
הבדיקה נערכה בשטח של כ 4 דונם 
הטיפולים  אקסלנס.  בזן  במנהרות 
בקלניט 150 הופעלו מ-18 יום לפני 

הפרי מהלך  ובכל  הראשון  חהקטיף 
חה. 

הטיפולים 
של  בריכוז  נוזלי  בקלניט  ריסוס   -
מים,  ליטר   100 ל  קלניט  ליטר   2
מריסוסי  בנפרד  בשבוע  פעמיים 

ההדברה. 
- דישון בקלניט נוזלי דרך מערכת 
ההשקיה פעמיים בשבוע במינון של 
2 ליטר לדונם בכל הפעלה ,מופרד 
ריסוס   , בנוסף  השוטף.  מהדישון 
בקלניט בריכוז של 2 ליטר ל- 100 
מופרד  בשבוע,  פעמיים  מים  ליטר 

מריסוסי ההדברה .
טופלה  שלא  מנהרה   - ביקורת   -

בקלניט.
חלא שולב טיפול בקלניט דרך מע

רכת ההשקיה בלבד.
באקס הבסיסי  למבחן  חבמקביל 
מירבל מהזן  בחלקה  הופעל  חלנס, 

היוודע  לפני  המתאים,  )במועד  לה 
דישון  באקסלנס(,  המבחן  תוצאות 

חבקלניט דרך מערכת ההשקיה במי
2 ליטר לדונם בכל הפעלה  נון של 
,פעמיים בשבוע. עם היוודע תוצאות 
הטיפול  הוסב  באקסלנס,  הניסוי 
 2 ב-  בקלניט  לריסוס  במירבללה 
פעמיים  תרסיס,  ליטר  ל100  ליטר 
הקטיף  לראשית  מסמוך  בשבוע, 

,מופרד מטיפולי ההדברה.
2 ערוח  במקביל, הוקצו במירבללה

של  בריכוז  בקלניט  שרוססו  גות 
במינון  ערוגות שרוססו   2 ו  ליטר   3
של 4 ליטר פעמיים בשבוע) במקום 
ליטר   100 ל-  ליטר   2 ב  הריסוס 
תרסיס(. בריסוסי הקלניט במינונים 
ההדברה  טיפולי  שולבו  הגבוהים 
השגרתיים במינון המקובל, לבחינת 
והצורבנות האפשרית  האפקטיביות 
.בנוסף, להגדרת כללי הצורבנות של 
הקלניט, רוססו קטעים בזן מירבללה 
פעמיים בשבוע למשך שבוע בלבד, 
6 ליטר ל-100 ליטר תרח  בריכוז של

סיס בשילוב עם חמרי הדברה.

תוצאות

טיפולים ותוצאות בזן 
מירבללה

התייבשויות של פקעי הפריחה בגיבסנית 
ומניעתם בעזרת ריסוסים בקלניט

יצחק מור, פיתוח והדרכה בפרחים

הטיפול

ריסוס פעמיים 
בשבוע 2 ליטר קלניט 

ל100 ליטר תרסיס

7

6

60

ריסוס פעמיים 
בשבוע 2 ליטר 

קלניט ל100 ליטר 
תרסיס ובנוסף דישון 

בטפטוף פעמיים 
בשבוע 2 ליטר לדונם 

בכל פעם.

בקורת ללא טיפול 
בקלניט

התייבשויות ב-10 
מטר רץ ערוגה

הטיפול

ריסוס בקלניט 
פעמיים בשבוע 2 
ליטר קלניטל 100 

ליטר תרסיס

50

13

לא נמדד
לא הופיעו צריבות

שובשה בטעות

ריסוס בקלניט 
פעמיים בשבוע 4 
ליטר קלניט ל100 

ליטר תרסיס

ריסוס בקלניט 
פעמיים בשבוע 6 
ליטר קלניטל 100 

ליטר תרסיס

בקורת ללא ריסוס 
בקלניט

התייבשויות ב-10 
מטר רץ ערוגה
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)פרחי בוקי(

ומכירת פרחים בסיטונאות קניה 
גי הפרחים, המבחר הגדול בארץ כל סו

זיאנטוס לי לי  ושתי ומכירה של פקעות, בצלים  יבוא 
. . ד. ועו  Florensis ,DE JONG LELIES מחברות 

. . ד. ועו ות, שושן  לי לי ם,  ני יפנים, צבעו זיאנטוס, סי לי

ליברמן לנדו בע”מ
in

fo
@

bu
kif

lowers.com | www.bukiflowers.com

רח’ צה”ל 10
כפר אז”ר

טל: 03-6350526 | 
03-5347731

פקס: 03-5354669

ליברמן לנדו בע”מ

בואו לבקרנו בביתן A57 בתערוכת מו"פ ערבה

ארבל מערכות
טכנולוגיות לחימום באנרגיה ירוקה.

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA נציג בלעדי של
החברה המובילה באירופה בפיתוח וייצור תנורים לחימום

חומרי בעירה במגוון רחב:
ˆ גפת וחרצני זיתים

ˆ גזם חקלאי ועירוני מרוסק
ˆ בולי וגזירי עץ
ˆ נסורת עצים 

ˆ קליפות שקדים
ˆ קש, חציר מקוצץ

מכונות ליצור כופתיות
עץ מתוצרת אנגליה

מצפה הילה ת.ד 144 מיקוד 24953
טלפון: 04-9575205  פקס: 04-9575207  נייד, דורון: 054-4360004

service@arbel-systems.co.il מייל
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בשגרת  המקובלים  ההדברה  חמרי 
הגידול הנוכחית )החמרים: טרייסר, 
שולבו  ואורימקטין  טריגרד,  פולר, 

חמסחרית ללא תקלות (. נראה שמדו
בר בחומר ידידותי בשילובים בחמרי 
שילובים  לבחון  מומלץ  ההדברה. 
חדשים בקלניט ,בריסוס על גיבסנית 

חצעירה, שלב חסר משמעות מסח
רית לצריבה קלה באם תהיה. תיתכן 
ריסוס  דרך  זו  העצמה של הצלחה 
פעמים בשבוע בריסוס ב 3 ליטר או 
ליטר כדי להעצים את אפקטיבח  4
יות הטיפול או אחת ל 5 ימים בריכוז 
של 4 ליטר - ריכוז המאפשר שילוב 
בשגרת  בקלניט  הטיפול  של  מלא 

מח זו  )אפשרות  ההדברה  חריסוסי 
ייבת בדיקת יעילות בגיבסנית משום 
בהקשר  בזמנו  שנערכה  שבבדיקה 
הטיפול  כי  נמצא  ברוסקוס,  אנלוגי 
פעמיים בשבוע טוב מטיפול במינון 

. מומלץ להפ חכפול אחת לשבוע( 
שבוע בקלניט  הטיפולים  את  חעיל 

יים-שלושה לפני קטיף ראשון או 6 
שבועות מגיזום או שתילה ולהמשיך 
בו בכל מהלך הפריחה. רמות הסידן 
במי ההשקיה בארצנו פוחתות משום 
חלקם העולה של המים המותפלים, 
דבר המחייב העשרה בסידן . אפשר 

חשההעשרה תמומש בעתיד בגיבס
חנית, בריסוס המשולב בחמרי ההדב

רה במקום במי הטפטפת ,גם בזנים 
,במט להתייבשויות  רגישים  חשאינם 

לכיסוי  נוספות.  תועלות  להפיק  רה 
מלא של פני העלים יש לרסס בנפח 
תרסיס גבוה בין 40 50- ליטר לדונם 

בהתאם לנפח הגידול.

תודות 
ח ליעקב צרף ומנהל משק הגיבס

נית במשקו - מאיר מניצני עוז, 
כימיים  וחומרים  דשנים  לחברת   
בהמשך  התמיכה  ועל  הסיוע  על 

המחקר.

כשבוע מקטיף  בספירה שנערכה 
וחצי  בזן אקסלנס, כשלושה  ראשון 
שבועות מתחילת הריסוסים, נספרו 
בקטע של 10 מטר ערוגה ,6 קצוות 
 7  , יבשים בטיפול הקלניט בריסוס 
קצוות יבשים בטיפול המשולב, ו-60 
קצוות יבשים בטיפול הביקורת !!!!!! 
במנח  90%  משמע אפקטיביות של
הריסוס  בעזרת  ההתייבשויות  יעת 
בלבד. תרומת הטיפול בקלניט דרך 

שו היתה  לריסוס  בנוסף  חהטפטוף 
לית. מכאן, שהטיפול בסידן בריסוס 
לבעיה,  האולטימטיבי  המענה  הוא 
. יוח  90%  ברמת הצלחה נדירה של

דגש שתרומה גבוהה כל כך בהקשר 
הגידול  על  משמעות  עם  פיזיולוגי 

היא תופעה חריגה. 
לשם השוואה הפער בגובה היבול 
בין דישון מיטבי לדישון חסר שנבחנו 
כללית,   .5-15% בין  הוא  בגיבסנית 
נגיעות  נמצאה  המירבללה  בחלקת 

חגבוהה של התייבשויות למרות הדי
חשון בקלניט וגם לאחר הסבתו לרי

סוס במינון של 2 ליטר ל100 ליטר 
חתרסיס פעמיים בשבוע, ריסוס שה

ביא לתוצאות מצוינות בזן אקסלנס. 
במקרה  הוחל  במירבללה  הטיפול 

זה קרוב לראשית הקטיף בלבד.
גם בבדיקה דומה לתרומת הקלניט 
לנושא זה שנערכה בזמנו במירבללה 

חבראשית דרכו של הזן בעבר, התוצ
אות היו מאכזבות והרעיון נגנז. אולם 
כאן, ההצלחה המדהימה באקסלנס 
2 ליטר ל-100 ליטר תרח  בריסוס ב
סיס פעמיים בשבוע, מצביעה על כך 
שהרעיון עובד ועל כך שהמירבללה 
,דבר  יחסית  עורף"  "קשה  זן  הוא 
משום  בעבר,  ההבנות  את  ששיבש 

הב הפיזיולוגית  בתגובה  חההבדל 
ואינדיקציה  הזנים. עדות  בין  סיסית 
הן רמות  גידולי אחר,  לכך, בהקשר 
בעוד  בגידול.  המשמשות  הג'יברלין 
ש'מליונסטרס' ואקסלנס מטופלים 
בג'יברלין במינון של 100-150 חלקי 
זאת  לעומת  המירבללה  מיליון, 
 -500 של-400  במינון  היטב  מגיבה 
חלקי מיליון בלבד. מכאן האפשרות 

במיר המתחייב  בקלניט  חשהטיפול 
המתאים  מהמינון  גבוה  הוא  בללה 
לזנים אחרים, דבר שהביא לבדיקה 
מדברות  והתוצאות  כפול  ריכוז  של 

בעד עצמן. 
ליטר  ב2  הריסוס  בין  בהשוואה 
לעומת  תרסיס  ליטר  ל100  קלניט 
במירבלח בשבוע  פעמיים  ליטר   4

 10 כ  לה, נספרו בקטע ערוגה של 
יבשים  קצוות   13 טיפול,  בכל  מטר 
קלניט  ליטר  ב4  שרוססו  בערוגות 
בחלקה  יבשים  קצוות   50 לעומת 
שרוססה במינון של 2 ליטר. משמע, 
תרומה אפקטיבית של 75% בעזרת 
הטיפול ב4 ליטר במקום ב 2 ליטר 
לפני  ימים   10 רק  שהופעל  ,טיפול 
המדידה. תרומת הריסוס ב 2 ליטר 
פעמיים בשבוע בהשוואה לביקורת 
משום  הוגדרה,  לא  מירבללה  בזן 

חשערוגת הביקורת, ללא ריסוס בק
לניט, רוססה בטעות.

צורבנות
בבדיקה יסודית של הקשר זה,לא 
כל  התייבשויות  או  הצהבות  נמצאו 
שהן בעלים הקטנים, בבסיס פקעי 
הפריחה, הרגישים במיוחד לתקלות 
6 ליטר  בריסוס ,אף לא בריכוז של 
100 ליטר תרסיס, ששולב להגדח  ל

רת פוטנציאל הצורבנות של החומר. 
התקבלה  זה,  בריכוז  להפתעתנו, 

הק עשב  של  בעלים  קשה  חצריבה 
בח לא  גם  בגיבסנית,  לא  אך  חייצת 

הצימוח.  של  ביותר  הרגישים  לקים 
חההפך הגמור, הצימוח החדש בגיב

סנית הבהיק. אפשר שהחומר היטיב 
כאן  נוספים.  בהקשרים  הגידול  עם 
המקום בו מתממש הקשר בין שם 
GIBSOPHILA - אוח  הפרח בלעז
חהבת גבס שהוא סידן גופרתי, לתגו

בותיה לטיפול בסידן. בפועל, הסידן 
דפנות  משמעותית  חיזק  שבקלניט 

התמוססו את  ומנע  פגיעים  חתאים 
שחיזוק  אפשר  השמש.  בקרני  תם 
הלכה  המתרחש  התאים  דפנות 
מקשה  הריסוס  בעקבות  למעשה 
על החדירה של צינורית ההטלה של 
המירבללה  )חלקת  לעלה.  הזבוב 
הייתה  דונם   5 כ  של  בשטח  בניסוי 

טופ שלא  למרות  מזבוב,  חנקייה 
המזיק  נגד  ספציפיים  בחמרים  לה 
3 שבועות, ביולי- בשיא פעיח  במשך
בפריצת  נוגעים  שאנו  אפשר  לותו( 
דרך לדיכוי "ירוק" של הזבוב בעזרת 

דישון עלותי !!!!!!?..

סיכום ומסקנות 
אקסלנס  בזן  המיטבי  הטיפול 
בקלניט  ריסוס  הוא  הנוכחי  בשלב 
2 ליטר ל 100 ליטר תרח  בריכוז של

עם  בשילוב  בשבוע  פעמיים  סיס 
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הסוף לפאנצ‘רים
 לכל חיי הצמיג !!!

נבדק ואושר על ידי מוסד הטכניון

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

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

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

” היום אני נוסע בביטחון מלא
בשדות ובשטח ללא חשש

מאובדן זמן עבודה ופאנצ‘רים “

לצפיה בסרטונים 
סרוק עם הסמארטפון

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

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

שיטה ייחודית לציפוי צמיגים באמצעות פולימר כנגד פאנצרים 

הניתנת ליישום בצמיגים משומשים וחדשים בכל סוגי הרכב

  באחריות מלאה למשך כל אורך חיי הצמיג
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הטיפול בצמחים ממינים 
פולשים ותרבות חקלאית

המועצה האזורית כמודל אפשרי לטיפול 
 יוחנן מעוז

הבר  עשבי  התפשטות  בעית 
בפרט,  הפולשים  והמינים  בכלל 
איננה בעיה חדשה, וחקלאי ישראל 
מתמודדים אתה במשך כל השנים. 
גילוי  על  מתבשרים  אנו  פעם  מדי 
שפלש  מוכר  ובלתי  חדש  מין  של 
רק  לא  אגב  שקורה  דבר  לארצנו, 
בצמחים אלא גם בבעלי חיים ) עיין 
האש(.  נמלת  דררה,  מיינה,  ערך: 
ואל  התפשטות עשבי הבר מסביב 

מתעצ המעובדים  השטחים  חתוך 
והזנחה  טיפול  מאי  כתוצאה  מת 

מוחז שטחים  ו/או  בור  שטחי  חשל 
, מסילות  גדרות  כגון כבישים,  קים 
ברזל, תעלות מאגרי מים וכו'. אמנם 

חבחלק מן השטחים מתקיימת הדב
רה וטיפול בצמחיה, אך דבר זה לא 
נעשה ע"י יד מכוונת אחת. במקרים 

מקצו שגיאות  נעשות  מעטים  חלא 
עיות בצורת הטיפול ושימוש בחמרי 

חהדברה אשר גורמים נזקים לחקל
אים. נזקים הכרוכים בתשלום פיצוי 

על הנזק.

האמברוסיה "ספינת הדגל" 
של הצמחים הפולשים

שהת הפולשים  הצמחים  חמבין 

מקמו בישראל בולט במיוחד צמח 
היו היא  לכך  הסיבה  חהאמברוסיה. 

גבוה,  ורב שנתי, חזק,  תו צמח חד 
קשה הדברה ואלרגני. לאמברוסיה 
ארבעה מינים שהבולט ביניהם הוא 

האמברוסיה המכונסת .
וגם  לישראל  הגיעו  הצמח  זרעי 
לרשות הפלשתינית כנראה עם יבוא 

חשל גרעיני תירס מספוא או תערו
והתגלה  בות מיובאות לבעלי חיים, 
בארץ בשנת 1990. זהו צמח פולש 
שמקורו בארה"ב ובמקסיקו. הצמח 
חזק בעל מערכת שורשים שטחית 
ע"י  הן  נעשה  שלו  והריבוי  וצפופה 
לכן  ווגטטיבית.  בצורה  והן  זרעים 

עי או  כיסוח  באמצעות  חההדברה 
ונדרש  יעילה דיה  בוד בלבד איננה 

שילוב עם הדברה כימית. 
השירותים  מן  יעקבי  טוביה  ד"ר 
הצומח במשרד החקלאות,  להגנת 

חהוא אחד המומחים העוסקים בנו
שא, ומכיר אותו בצורה יסודית. 

לדעתו בעית המינים הפולשים, הן 
חהצמחיים והן מן החי, היא בעיה כל
מתמו בעולם  המדינות  שרוב  חלית 

והזולה  היעילה  הדרך  איתה.  דדות 
חביותר היא כמובן מניעה, וכל המדי

נות מנסות במידה זו או אחרת של 

ול"הגן  זו  בדרך  להתמודד  הצלחה 
חעל הגבולות" מפני חדירה. יש ליש

ללמוד  מה  הרבה  עוד  כמובן  ראל 
ולהשתפר בנושא זה.

אבל האמברוסיה המכונסת, יותר 
האחרים  הפולשים  המינים  מכל 
מהווה בעיה שיש לרכז מאמץ כדי 
להדביר אותה. זאת , בגלל תכונותיו 
שהוזכרו לעיל, ובנוסף לכך פריחתו 

לה ויכולה  ומסוכנת  אלרגנית  חהיא 
חביא עד לידי אשפוז של בעלי רגי

שות לגרגירי האבקה.

התפשטות הצמח גם 
בשטחי הרשות הפלשטינית

מספר  התקיימו  היום  ועד  מאז 
חמחקרים ראשוניים על הצמח והת

שיותר  בנושא  העוסקים  לכל  ברר 
חמצמחים פולשים אחרים הוא מה

על  הן  החקלאות,  על  הן  איום  ווה 
הטבעיות  למערכות  פלישה  ידי 

הנח על  והן  הטבעית,  חוהצמחיה 
כל  הנופש.  ואזורי  הפארקים  לים 
זה בנוסף לבעיה הבריאותית שהיא 
זוהה  הצמח   , מכך  יתרה  מהווה. 
כבעיה חמורה גם בארצות אחרות, 
ולכן תפוצתו בארץ יכולה לפגוע גם 

חבייצוא הישראלי של מוצרים חקל
איים. לאור האמור יש הרבה "בעלי 

חעניין" לטפול בנושא ממשרד החק
לאות, המשרד להגנת הסביבה וגם 

משרד הבריאות.
בעיה נוספת שיש לטפל בה היא 
תפוצת הצמח ברשות הפלסטינית. 
השתרשה  שהאמברוסיה  מסתבר 

וממי הרש"פ,  בשטחי  גם  חחזק 
"בטוחים  בגבולות  מכירה  אינה  לא 
ומוכרים". עיקר התפוצה של הצמח 

גדות נחל שכם. אבל בס חהיא על 
יור שנערך בשטח התגלתה תפוצה 
עמק  בכל  האמברוסיה  של  גדולה  האמברוסיה בתוך מטע זיתים
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חרכבת ישראל, והקרן הקיימת ליש
ראל, שאיתם יש ליצור קשר ברמה 
עם  פעולה  שיתוף  תוך  הארצית 
הפרוייקטור. ברמה האזורית יהודה 
משוכנע שיש למצוא בכל ישוב אדם 
אפשר  שיהיה  לנושא,  נאמן  שיהיה 
באמצעותו לטפל בנושא בשטחים 
לרמה  עד  להגיע  וגם  החקלאיים, 
של התושב הבודד. דבר זה לא ניתן 

לעשות במסגרת הארצית.

"תרבות חקלאית" הוא שם 
המשחק

בעיית האמברוסייה מציפה תמונה 
בשם  שנקרא  מה  של  יותר  כוללת 

הכולל "תרבות חקלאית".
חצמחים פולשים נוספים כגון הסו

הזהובה  הורבזינה  או  הזיתני,  לנום 
מוכרים  היה  שלא  תמונות(  ראה   (

הת  , הוותיקים  לחקלאים  חבכלל 
בעיה  היום  ומהווים  בארץ,  אזרחו 
והייצור  העשייה  בלהט  בהדברתם. 
החקלאי, ומשיקולי כדאיות ורווחיות, 

נושא זה מוזנח ברוב המקומות.
אוכלוסיות  של  התפתחות  מלבד 
צמחי הבר וצמחים טפיליים בשולי 
בולטת  ובתוכם,  והשדות  הדרכים 
גם הזנחה ע"י השארה של פסולת 
שיירי פלסטיק, מיכלים ריקים ועוד. 
הנושא אינו חדש ונסיונות להתמודד 

חאיתו היו גם בעבר, בדרך כלל בהצ
עקב  בעיקר  בלבד,  מועטה  לחה 
מגבלת תקציב אבל גם בגלל ירידה 
וברמה המקצועית של  במוטיבציה 

החקלאים והתבגרותם.
חייתכן ושיתוף הפעולה הבין משר
חדי בנושא האמברוסיה, וטיפול מע

רכתי בו , יניב גם מיסוד של הטיפול 
הכולל בבעית התרבות החקלאית.

סביר ששיפור התרבות החקלאית 
חיסכון  ע"י  כלכלית  מבחינה  כדאי 

חבהוצאות של השימוש בחמרי הדב
רה, ובעיקר הקטנת השימוש בהם, 

לטובת איכות הסביבה של כולנו.
אולי יימצא כלכלן חוקר שירים את 
שייבדוק  כנסת  חבר  וכן  הכפפה, 
מתאימה  לחקיקה  מקום  יש  אם 

בנושא.

כראש  בעבר  שימש  הכותב   •  
ולאחר  מגידו  האזורית  המועצה 
חקלאי  "מרכז  חברת  כמנכ"ל  מכן 
והדרכה  פיתוח  למחקר  העמק" 
חקלאית של חקלאי עמק יזרעאל.

דותן. ברור שבמצב שנוצר יש צורך 
עם  משותפת  ופעילות  בתאום 
הרש"פ, אולי עוד נושא חשוב לדיון 
ומתן המתנהל  למשא  הצדדים  בין 

כעת. 
יעקבי  ד"ר  לדעת  הנכונה,  הדרך 
ולפיה הולכים כעת, היא של טפול 
 total management( מערכתי כולל

.)
לשם כך הוחל בשיתוף פעולה בין 
להגנת  והמשרד  החקלאות  משרד 
בשם  פרוייקטור  וגוייס  הסביבה 
שהוא אקולוג בהכשרח  רועי פדרמן
תו . תפקידו בשלב זה הוא באיסוף 
בכל  התפוצה  ומיפוי  אינפורמציה 

חהארץ, כשלב ראשון לקראת הרח
והדרכה מקצועית של  בת הטפול, 

צוותים שיטפלו בהדברה.

האמברוסיה המכונסת 
במועצה האזורית עמק חפר

הוא  פועל  שכבר  המודלים  אחד 
במועצה האזורית עמק חפר שבה 

קיים הריכוז העיקרי של הצמח.
התפשטות מסיבית שלו התגלתה 
ונחל  שכם  נחל  של  ההיקוות  באגן 
שטפונות  ע"י  הועבר  אלכסנדר, 

חבמורד, וחדר מגדות הנחל אל הש
בשטחי  והמטעים  המעובדים  דות 

המועצה האזורית עמק חפר.
חיים  גבעת  מקבוץ  גלר  יהודה 

שבעב צעיר  פנסיונר  הוא  חמאוחד 
וכשזי השדה,  גידולי  איש  היה  חרו 

שמעמידה  הבעיה  חומרת  את  הה 
בשי לפעול.  התנדב  חהאמברוסיה, 

תוף פעולה עם סגן ראש המועצה 
האזורית אלדד שלם, צביקה גרבר 
מנהל אגודת המים האזורית ,וניסים 

אלכס נחל  הניקוז  מרשות  חאלמון 
והחלו  ראשוני  תקציב  גייסו  נדר, 
של  התפוצה  מיפוי  של  בפעילות 

הצמח.
לאו "התאזרח"  חהתברר שהצמח 

חרך גדות הנחל וממנו החל להתפ
כגון  שונים  בור  שטחי  לעבר  שט 
שולי כבישים ומסילות ברזל, סביב 

חעמודי חשמל וברזי מים, והחל לח
וגם  המעובדים,  השדות  לתוך  דור 
לתוך החצרות והמגרשים הפרטיים 

שבישובים.
מצוייד  צוות  גוייס  השני  בשלב 
ידני  בריסוס  והוחל  ובמרסס  ברכב 
של המוקדים בכל תחומי המועצה, 
בעצמו  לשבת  התבייש  לא  יהודה 
על טרקטורון עם מרסס והגיע גם 
ובמקומות  השדות  בתוך  למוקדים 

קשים לגישה.
ללא  שבו  מצב  מזהה  הוא  אבל, 
ניתן  לא  וממוסדת  פעולה מרוכזת 
יהיה לדבר על התמודדות אמיתית 

חעם הפגע. זה כולל פעילות מאור
גנת ברמה של המועצה מול הישוב 
וראשונה  בראש  שתכלול  הבודד 
הסברה ,שכנוע, והדרכה מקצועית 
התושבים  של  וגם  החקלאים  של 
הלא חקלאיים , בדרכי ההתמודדות 

וההדברה.
האזורית  למועצה  שיש  ברור  כאן 
יתרון מערכתי באשר יש לה קשרי 

חעבודה הן עם מוסדות השלטון והגו
פים הממלכתיים מצד אחד, והן עם 
ראשי הישובים ותושביהם. מבחינת 
בשטח  הפועלים  הארציים  הגופים 
הממשלתית  החברה  על  מדובר 
מקורות,  החשמל,  חברת  לדרכים, 

צמח פולש ורזבינה זהובה

יהודה, הכותנה ואמברוסיה גבוהה
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המלצות דישון
והגנה"צ בפרדס

דישון סתווי
מחסור  נמצא  שבהן  בחלקות 
שבהן  בחלקות  ובמיוחד  בחנקן, 
כדוגמת  בחנקן  עניים  המקור  מי 

בדר קולחין  מי  או  שפירים  חמים 
גות טיהור גבוהות )שלישוניות(, יש 
בדרך  סתווי,  חנקני  בדישון  לדשן 
שבירת  לאחר  חנקן  יחידות   5 כלל 

חצבע הפרי. מנה זו היא חלק מתכ
והיא  נית הדישון של העונה הבאה 
הנושאות  בחלקות  במיוחד  חשובה 

יבול רב.
חנקניים  לדשנים  דוגמאות 
המספקים מנה של 5 יחידות חנקן 
צרוף לדונם: 11 ק"ג אוריאה או 20 
ליטר אמון חנקתי נוזלי 21% או 25 

חק"ג אמון גופרתי )סוג הדשן החנק
ני האחרון הוא המומלץ פחות מבין 

שלוש החלופות המוצעות(.
בחלקות שבהן קיים מחסור כבד 
גבוהות  במנות  יש לספקו  באשלגן 

להשתמש  ניתן  החורף.  במהלך 
חבאשלגן כלורי, כיוון שהגשמים ישט

והאשלגן  המזיק,  הכלוריד  את  פו 
האפקטיבי  הקרקע  בחתך  יישאר 

לשורשים.
נוכח הודעות חברות הדשנים על 
ירידה חדה במחירי האשלג, מומלץ 
לבדוק בחברות השונות את מחירי 

לב כדי  אשלגן  המכילים  חהדשנים 
חור באפשרות הכדאית ביותר.

ריסוס להפחתת נשירת פרי 
טרם קטיף ולהארכת עונת 

הקטיף באשכוליות
הפרי  שבהן  אשכולית  בחלקות 
מומלץ  קטיף,  טרם  לנשור  נוטה 
עד  אוקטובר  חודש  מסוף  לרסס 
הריסוס:  בנוסחת  דצמבר  תחילת 
-D2,4 )18 ח"מ( + משטח )טריטון 
 5BB או   0.025% בריכוז   B 1956

בריכוז  טיבולין  או   0.05% בריכוז 
0.025%(. הריסוס יבוצע בנפח תרח
400 ליטר לדונם בפרח -סיס של כ
דס מבוגר. כדי לעכב את הזדקנות 
מוצקות  על  ולשמור  הפרי  קליפת 

חהפרי, מומלץ לשלב ג'יברלין בתמי
סת הריסוס כלהלן: ג'יברלין )10-5 
זרחתית  + חומצה   )3GA ח"מ של 
D-2,4 )18 + 0.1% ח"מ( +  בריכוז 
משטח )טריטון B 1956 0.025% או 
 .)0.025% טיבולין  או   5BB 0.05%
צבע  שינוי  את  מעכב  זה  ריסוס 
כך  הפרי,  להבחלת  ומפריע  הפרי 

חשאם מתוכנן קטיף סלקטיבי, מומ
לץ לבצע את הריסוס לאחר הקטיף 

הסלקטיבי של הפרי הגדול.
להפחית  עלול  בג'יברלין  הריסוס 

העו השנה  של  היבול  את  חלעתים 
קבת.

צמיחה  מווסתי  בחומרים  ריסוס 
ורק בחומרים המורשים  ייעשה אך 

בהתאם לרשום בתווית.

הוכן ע"י צוות מדריכי ההדרים
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הדברת עשבייה
מתקצרים,  הימים  זו  בעונה 
ועשביית  יורדות  הטמפרטורות 
הנביטות  לנבוט.  מתחילה  החורף 

חהראשונות מתחילות בקטעי הקר
מומלץ  בהשקיה.  המורטבים  קע 

הנב בהגיע  זו  נגד עשבייה  חלרסס 
בריסוס  ס"מ.  כ-5  של  לגובה  טים 
תכשירי  הצצה:  מונעי  משלבים 
דיוקרון,  דוריאן,  )דיאורקס,  דיאורון 
אוקסיפלורפן  תכשירי  סאנדורון(, 
גלאון(,  גליל,  גליגן,  גול,  )אוקסיגל, 
תכשירי דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, 
לגטו( ותכשירי פרופיזאמיד )מגלן( 
עם קוטלי עלווה: תכשירי גלייפוסט 
)גאלופ, ראונדאפ, ראונדאפ מקס, 
רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, 
ברומסיל  תכשירי  טייפון(,  טורנדו, 
תכשירי  אורגן(,  הנטר,   ,X-הייבר(
או  אמינובר(  )אלבר-סופר,   D-2,4
תכשירים בעלי מנגנון הורמונלי כמו 

אמו גליפוסינת  ותכשירי  חטומהוק 
ניום )בסטה, פאסטר(. את השילוב 

לזן, להר לגיל,  חיש לבחור בהתאם 
הקיי הרב-שנתית  העשבייה  חכב 

הגה,  ינבוט,  )חבלבל,  בשטח  מת 
ולהרכב  ועוד(  ירבוז עדין  ארכובית, 

לדוג שנבטה.  החורפית  חהעשבייה 
מה: צמחי חלמית, סרפד, מרקולית 
הכולל  בריסוס  יודברו  החוף  וכרוב 
ג'/ד'.   100 של  במינון  ברומאסיל 
בריסוס  יודברו  לא  אלה  עשבים 
בריסוס  אלא  בלבד,  בגלייפוסט 
אוקסיפלורופן  תכשירי  המשלב 
0.1% )25 ג'/ד'( או אורוח  במינון של
רה במינון של 5 ג'/ד' או דיפלופניקן 
של  במינון  לגטו(  פאלקון,  )קוורץ, 

40-30 סמ"ק/ד'.
חמשום שמרבית פירות ההדר מיו

עדים ליצוא, המלצותינו מסתמכות 
חעל רשימת החומרים המורשים לי

בכל  הקניינים.  דרישות  פי  על  צוא 
יש להשתמש אך ורק בתכל  מקרה,
לרשום  בהתאם  המורשים  שירים 

בתווית.

פרדסים צעירים - שנה 
ראשונה 

שבהן  בחלקות  חדשות  בנטיעות 
חשיפועים לניקוז מומלץ לזרוע שי

בולת שועל בין השורות.
מומלץ לרסס פס ברוחב של -1.5
ולהשאיר  העץ  של  צד  מכל  מ'   1
להימנע  יש  השורות.  בין  עשבייה 

למ כדי  השתילים  גזעי  חמהרטבת 
נוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת 
הגזעים תתרום רבות להגנתם. את 
הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים 

שלהלן:
במינון  אוקסיפלורופן  תכשיר   .1
של 300-250 סמ"ק לדונם + בסטה 

או פאסטר בריכוז 1.5%.
 250 2. אמיר או תבור במינון של 
בריכוז  פאסטר  או  בסטה   + ג'/ד' 

1.5%

פרדסים צעירים - משנה 
שנייה ושלישית

מומלץ לרסס פס ברוחב של -1.5
ולהשאיר  העץ  של  צד  מכל  מ'   1
להימנע  יש  השורות.  בין  עשבייה 
מהרטבת גזעי השתילים כדי למנוע 

חנזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הג
זעים תתרום רבות להגנתם. מומלץ 
לרסס בשורה לפי אחת מנוסחאות 

הריסוס שלהלן:
במינון  אוקסיפלורופן  תכשיר   .1
תכשיר   + סמ"ק/ד'   300-250 של 
0.5%-1%. משום  גלייפוסט בריכוז 
שהאוקסיפלורופן אינו מונע נביטת 

הנ לאחר  לרסס  מומלץ  חקטניות, 
ביטה.

 250 2. אמיר או תבור במינון של 
ג'/ד' או מגלן במינון של 150 סמ"ק 
לדונם בשילוב תכשיר אוקיפלורופן 
300 סמ"ק לדונם + גלייח  במינון של
פוסט בריכוז של 0.5%-1%. מומלץ 

לרסס לאחר נביטת העשבייה.
3. תכשיר דיפלופניקן )קוורץ, פאח
לקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' 
+ מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם 
 1.5%-1% של  בריכוז  גלייפוסט   +
)התכשיר מגלן נועד למניעת נביטה 
של דגניים וכשות בהמשך(. מומלץ 

לרסס לאחר נביטת העשבייה.

פרדסים מבוגרים - מעל 4 
שנים

מנוסחאות  באחת  לרסס  מומלץ 
הריסוס שלהלן:

ג'/ד'   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט  תכשיר   + נביטה  כמונע 
1%-1.5% + תכשיר אוקסיפלורופן 
25 סמ"ק/ד'. שילוב מינון נמוך של 
מיועד  דומיו(  )גולו  אוקסיפלורופן 

עש ולהדברת  הגלייפוסט  חלחיזוק 
בים החומקים מגלייפוסט.

ג'/ד'   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
ברומאסיל  + תכשיר  נביטה  כמונע 
100 ג'/ד'. בזנים פומלו וסטאר רובי 

הברו מנת  את  להקטין  חמומלץ 
ולא לרסס אם  ג'/ד',  מאסיל ל-50 

לגי ביחס  מפותחים  אינם  חהעצים 
להוסיף  צורך  אין  זה  בשילוב  לם. 

תכשיר אוקסיפלורופן.
500- אוקסיפלורופן  תכשיר   .3
גלייפוסט  תכשיר   + סמ"ק/ד'   300

.1.5%-1%

הדברת מטפסים
את  ידנית  לעקור  יש  זו  בעונה 

ופי פרחים  הנושאים  חהמטפסים 
שעונית,  משינית,  )אורגיה  רות 
לעצור  כדי  ועוד(  אספרגוס  חנק, 
את הפצתם בפרדס. חלקות שהיו 
לרסס  מומלץ  בדבקה  משובשות 
בתכשיר ברומאסיל )לא בזן סטאר 

וה הגלייפוסט  בפומלו(.  ולא  חרובי 
אוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב 

זה.

רשימת קוטלי העשבים 
לשימוש בפרדס* / ריכוז: 

יאיר אורן
ח*התכשיר המסחרי הראשון ברשי

מה מאושר לשימוש בהדרים על פי 
התכשירים  לגבי  בתווית;  הרשום 

חהאחרים - יש לבדוק אם הנם מור
שים לשימוש בהדרים.

מונעי הצצה
דוריח דיאורקס,   :diuron  תכשירי

אן, דיוקרון, סאנדורון 
קוורץ,   :diflufenican תכשירי 
במונע  לשלבם  יש  לגטו;  פאלקון, 

הצצה נוסף
)תוא מגלן  פרופיזאמיד  חתכשיר 

רית נוזלית(; מונע הצצה של דגניים 
וכשות

תכשירי Oxyflurofen: גול, גליגן, 
גליל, גלאון

קוטלי עלווה
 Glyphosate isopropyl תכשירי 
ראונדאפ,  גאלופ,   :ammine salt
ראונדאפ מקס, רונדומור, גלייפוגן, 

גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון 
 ,X-הייבר  :Bromacil תכשירי 

הנטר, אורגן
אלבר-סופר,   :D-2,4 תכשירי 
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חדש! חדש! חדש!

בומבה
קוטל עשבים מבית אפעל תעשיות כימיות בע”מ
Glufosinate-ammonium 200 gr/L : מכיל

בומבה הינו קוטל עשבים בלתי בררני, הקוטל במגע צמחייה חד-שנתית ורב שנתית קיימת.
יעיל בהדברת מגוון רחב של עשבים הקמלת נוף בתפוחי אדמה והכנת שטחים.

אנשי השדה שלנו, לשירותך:
מרסלו זינגר )דרום(: 052-2543819  | מושיק נחמה )מרכז והבקעה(: 052-2543760

גדי זינגר )צפון(: 052-2665977 | אילן דרור)נגב מזרחי(: 052-5390202
ישראל זר )ערבה(: 052-3666246

www.efalagri.com : בקר באתר האינטרנט החדש שלנו
המלאכה 8, ת.ד. 8213 , א. תעשייה דרומי נתניה 42293 טל: 09-8656454 פקס: 8654278 -09  
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אמינובר, בר 
 Glufosinate תכשירי 
פאסטר,  בסטה,   :ammonium
בשנה  לריסוס  מותרים  ביי;  בסט 

ראשונה לנטיעה
מותר  טרגט;   :MSMA תכשיר 
לריסוס רק בעצים שאינם נושאים 

פרי
טוח סטרן,   :Fluroxypyr  תכשירי
, פלאטון; מומלצים לריסוס  מהוק 

כתמים בלבד
 :ethyl Carfentazone תכשיר 

אורורה 

לדוגמאות לחומרים משולבים מוכ
לנים )המגדל יכול גם לשלבם בעצ

מו(:
חאמיר ותבור - שילוב של פרופיז

אמיד )מגלן/קרב( + אוקסיפלורופן 
)גול ודומיו(

גליידר - תערובת מוכנה לקטילת 
דיאו ולמניעת הצצה. מכילה  חמגע 

יש  וגלייפוסט.  רון + אוקסיפלורופן 
ליישם במינון של 400 סמ"ק לדונם 

)לא בזן סן רייז(.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט 
השיח )אורורה(.   Carfentazone + 

לוב אינו מונע נביטה
גליי של  שילוב   - חאוקסיפאסט 

פוסט + אוקסיפלורופן )גול ודומיו(.

מחלות
ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא 
בעומקים שונים בקרקע ומופיע על 

ועו חפניה כשיורדות הטמפרטורות 
לה הרטיבות עם הגברת ההשקיה 
ההדבקה  הגשמים.  התרבות  או 
מתקיימת  הפירות  של  העיקרית 

בהופ השני  הגשם  לאחר  חבעיקר 
מים  בזרימת  או  מים  שלוליות  עת 
המחלה  של  נבגים  החי  בפרדס. 
יוני  של  נמוכים  בריכוזים  מודברים 
נחושת  בתכשירי  מרססים  נחושת. 
את נוף העצים בגובה של 1.5-1 מ' 

מהקרקע. 
התכשירים המומלצים:

אפיח בזנים   1% בורדו  מרק   .1
ו-0.5% בזנים בכירים. להכנת  לים, 
מים,  ליטר  ב-100  בורדו  1% מרק 
ממיסים 1 ק"ג של גופרת נחושת - 
אבקה טחונה דק, ומוסיפים 1 ק"ג 

חסיד כבוי. אם הסיד טרי, ניתן להש
 0.6 )בערך  כבוי  סיד  תמש בפחות 
ק"ג(, אך יש לבדוק אם ה-pH הגיע 

ל-11. כשאין עודפי גופרת נחושת, 
ה-pH עולה ל-11.

סולפט  קופר  תכשיר  נחושתן:   .2
בריכוז  ליישום  נוזלית,  בתוארית 

.0.3%
הנחושת:  הידרוקסיד  תכשירי   .3
קוצייד 2000 בריכוז 0.25% או בלו-
חשילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון ברי

כוז 0.3%.
)קנון,  זרחיתי  אשלגן  תכשירי   .4
קורדון, פוספירון( בריכוז 0.25%*. 

5. קיפ בריכוז 0.25%-0.5%*.
בריכוז  )קנונחושת(  הרקולס   .6

.*0.4%
הא הקבוצות  משלוש  חומרים  ח* 

חרונות )3, 4 ו-5( אין לרסס לאחר 
ריסוס בשמן.

מי  המזרימות  ניקוז  תעלות  ליד 
חביוב לא מומלץ לרסס תכשירי נחו

שת מחשש לצריבות בפרי.
לסח חשוב  זו  בעונה   - ומאלסק 
קור את העצים בפרדס ולבדוק אם 
במחלה.  נגועים  שהתייבשו  ענפים 
נגועים  עצים  היו  שבהן  בחלקות 
יבש,  ענף  כל  לגזום  יש  במחלה, 
וכעבור שבועיים-שלושה להתייחס 

במח כנגוע  חדש  יבש  ענף  חלכל 
מגופי  מופצים  המחלה  נבגי  לה. 

יב ענפים  על  המתפתחים  חפרי 
זו  בעונה  עבר.  לכל  ונפוצים  שים 
האופטימליים  התנאים  מתקיימים 
להדבקה: לחות גבוהה, טיפות מים 
מעלות.  מ-18  נמוכה  וטמפרטורה 
זו גם העונה המתאימה לריסוס כל 
בקוצייד  או  בורדו  במרק  העץ  נוף 

חלקטילת הנבגים בשלבי נביטה רא
שוניים, לפני שהתפטיר חודר לעלי 
העץ. מרק בורדו בריכוז 1% וקוצייד 
החומרים  הם   0.25% בריכוז   2000
יעילים.  ונמצאו  שנבדקו  היחידים 
בליים  בלימונים,  מומלץ  הריסוס 
ובקליפים שונים הנמצאים באזורים 

נגועים.
גורם   - בלימונים  שחורה  גומה 
הפוגעת  בקטריה  הוא  המחלה 
פעילה  הבקטריה  ובענפים.  בפרי 
22-18 מעח  בטמפרטורות נמוכות:
פצעים  דרך  וחודרת  צלסיוס,  לות 

קט בפצעים  )גם  שונים  חבגדלים 
נים מאוד הנגרמים מברד או מרוח 
הבקטריה  חול(.  גרגירי  הנושאת 
תכשירי  באמצעות  היטב  מודברת 
נחושת, כך שריסוסים נגד מאלסקו 

יעילים גם הם נגד מחלה זו.
קולטוטריכום - פטרייה זו גורמת 

חלהתייבשות ענפים בזן נובה. ההת
ייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב 

חזוהי אינה מחלה קשה במיוחד. בח
בהן המחלה  נובה שהופיעה  לקות 

חבעבר מומלץ לרסס תכשיר נחוש
תי על כל הנוף.

תעלעל - אם סומנו עצים החשוח
דים במחלה, זוהי העונה המתאימה 
לאמת את החשד לגבי הנגיעות לפי 
ובעיקר  העץ,  של  הכללי  המראה 
לפי הסימנים בפרי: פירות ממועדי 

סימט בלתי  פירות  שונים;  חפריחה 
בעיקר  כתפיים  פירות עם  או  ריים 

חבתפוזים; מחסורי אבץ שלא תוק
ועץ  עלים קטנים  אבץ;  בריסוס  נו 
הנראה  מעוגל  נוף  עם  קומפקטי 
כאילו נגזם כך; פרי רך בצדו האחד 
חדשות  בנטיעות  הפיטם.  באזור 
בנות שנה חשוב במיוחד לסמן את 

יי חהעצים החשודים. סימון העצים 
כאשר  העץ,  נוף  מראה  לפי  עשה 
יש הפסקה בגידול, ולא בשלב של 

הנגו עצים  לעקור  מומלץ  חלבלוב. 
עים קשה בעלעלת.

גרינינג )HLB( - מחלה קשה של 
עצי הדר. בפלורידה מסכנת מחלה 
כולו.  ההדרים  ענף  קיום  את  זו 

סימ בארץ.  נמצאה  לא  חהמחלה 
מחלת  לסימני  דומים  המחלה  ני 
פונים  אנו  זו,  בהזדמנות  העלעלת. 
כל  לדווח למדריכים על  ומבקשים 

עץ החשוד כנגוע.
האלטרנרי - הזנים הרגישים לאח

לטרנריה הם מינאולה, נובה, מיכל, 
חמור ומורקוט. גשמים מזרזים הדב

מומלץ  המחלה.  של  סתווית  קה 
ולדאוג  למחלה  תרופה  להקדים 
הגשם.  לפני  מרוסס  יהיה  שהפרי 
הפרי  את  מדביקים  המחלה  נבגי 
יש  הגשם.  לאחר  ספורות  שעות 

חלהקפיד לרסס על פי הימים המו
תרים לפני קטיף, כלהלן:

ימים. מומלץ אם   28  - אנטרקול 
יש נגיעות קלה באקרית חלודה.

טרימילטוקס - 30 יום.
2000, קנון, קורדון, פוספיח  קוצייד
רון, קיפ והרקולס )קנונחושת( - 7 

ימים.
 - צעירות  בנטיעות  העצה  ניקרון 
הכנות  וירואיד.  הוא  המחלה  גורם 
הרגישות ביותר למחלה הן לימטה 
ומקרופילה.  רנגפור-ליים  מתוקה, 
על  להתנוון  עלולים  ההדר  זני  כל 
נדבקו  אלה במקרה שהכנות  כנות 
אנו  האחרונות  בשנים  במחלה. 
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היפגעות  של  למקרים  גם  עדים 
זו.  ממחלה  וולקה-מריאנה  כנת 
הדס,  הם  למחלה  הרגישים  הזנים 
האם  עצי  ולכן  ועידית,  קרבלהיס 
יש  מהמחלה.  נקיים  להיות  חייבים 
להקפיד ולהרבות הדרים רק מעצי 

חאם מאושרים. לעתים נתקלים בנ
חטיעות חדשות הנגועות קשה במח

החל  מופיעים  המחלה  סימני  לה. 
נטיעת  לבצע  מומלץ  שלוש.  מגיל 
ביניים של אותו זן או לתמוך בכנה 

עמידה )פחות מומלץ(.

הדברת מזיקים
להמשיך  יש   - החלודה  אקרית 
ולנטר בקפדנות ולזהות התחדשות 

שנת במקרה  החורף;  בחודשי  חגם 
עלול  לבדוק אם  יש  נגיעות,  גלתה 
מועד  פי  על  כלכלי  נזק  להיגרם 
בתקופה  הנקטפים  בזנים  הקטיף. 

ההדב כדאיות  את  לשקול  יש  חזו, 
הה ימי  על  להקפיד  וכמובן,  חרה, 

התכשירים  של  לקטיף  עד  מתנה 
את  בקפידה  ליישם  יש  שבשימוש. 
העץ  פנים  לכיסוי  ולדאוג  הריסוס 
ומקומות המגע בין הפירות, בעיקר 
בזני האשכולית והפומלית. מתברר 
שעיקר הכישלונות בהדברת המזיק 
תכשירי  של  לקוי  מיישום  נובעים 

להש ניתן  זו  בתקופה  חההדברה. 
המומלצים,  התכשירים  בכל  תמש 
המועד  פי  ועל  למינונים  בהתאם 
להשתמש  שלא  רצוי  מהקטיף. 
בעונה אחת באותו תכשיר פעמיים 
אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה. 
ארג )מזרחית,  קורים  לאקריות 

באקריות  נגיעות   - שטוחה(  מנית, 
נזק  לגרום  עלולה  במשולב  אלה 

ונשי התייבשות  כדי  עד  חבעלווה 
ובזני  רה, במיוחד בת"זים למיניהם 
הקליפים. בתקופה זאת של השנה 
יבושת  בשילוב  נזק  להיגרם  עלול 
לשקול  יש  אלה  במקרים  סתווית. 
יישום תכשירים המדבירים את שתי 

קבוצות האקריות.
אקרית אדומה מזרחית - אקרית 

יכולה להופיע עד החו זו  ח"קיצית" 
רף, תלוי בתנאי האקלים.

אקרית ארגמנית - קיימת סבירות 
תתחדשנה  האקרית  שאוכלוסיות 
באותן החלקות שבהן הייתה נגיעות 

בעונה החולפת. 
לב  לשים  יש   - אדומה  כנימה 
להתפתחות הדור הסתווי. במרבית 

לרסס  באפשרותנו  אין  המקרים 
בשל ימי המתנה קצרים. אם קיימת 
להיוועץ  מומלץ  גבוהה,  אוכלוסייה 

במדריך. 
משח גורם  היא  הפייחת   - תפייח 
בח בפרי.  לבררה  ועיקרי  חמעותי 

בפייחת  מכוסה  הפרי  שבהן  לקות 
רבה, ניתן לרסס בשמן בריכוז שלא 
יפחת מ-1%. בזנים שבהם קליפת 
הפרי נוטה להיות גסה ומחוספסת 

שטי שמוטי(  אורה,  אור,  ח)טופז, 
חלקית  האריזה  בבתי  הפייחת  פת 

בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן.
יש   - הים-תיכוני  הפירות  זבוב 
לעקוב אחר נגיעות חריגה. בחלקות 
)בשל  מהאוויר  מטופלות  שאינן 
יישום  לוודא  יש  שונות(  מגבלות 

חמהקרקע בטרקטורונים על ידי מו
עצת הצמחים או לטפל בכתמים - 
זה באחריותו הבלעדית של  טיפול 

הפרדסן. 
לכי במתקני  שימוש  קיים  חהשנה 

דה וקטילה בהיקפים של כ-30,000 
דונם המהווים כ-12% משטחי ענף 
ההדרים. באזורים מסוימים בארץ - 
גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן 
ברוב  להדברה  תשמש  זו  שיטה   -

שטחי הפרדס. 
וכנימה  אגס  דמוית  רכה  כנימה 
תרכה חצי-כדורי - מזיקים אלו גורח

מים לעתים נזקי פייחת קשים.
וגדילנית  צמרית   - עש  כנימות 
רק  זה  בשלב  נטפל   – )מקננת( 

כאשר מופיעה פייחת.

                            זבוב הפירות הים-תיכוני על פרי אשכולית

כנימת העש הצמרית
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מבוא
תוקפת  האדומה  הדקל  חדקונית 

חעצי תמר בשטחים עירוניים ובשט
עד  חים חקלאיים. מהידע שנרכש 
תוקפת  החדקונית  כי  עולה  עתה 
תמר קנרי בחלקו העליון של העץ, 
באמצעות  פגיעה  לזהות  ניתן  שם 
בתחילה  והעלים.  הלולבים  סקירת 

בעל כרסום  בסימני  להבחין  חניתן 
עלים בחלק מעלי הלולבים; לאחר 
עלים,  בשמיטת  להבחין  ניתן  מכן 
כלומר העלה "נופל" או מוטה כלפי 
כולו  ה"כתר"  האחרון  בשלב  מטה; 

מתייבש והעץ מת.
הטיפולים בחדקונית בעצי התמר 
הגמאת  באמצעות  ייעשו  הקנרי 
הקדקוד 3-2 פעמים במשך תקופה 
של שבועיים עד שלושה בתערובת 
וקרטה  קונפידור  החומרים  של 
מקס, תוך הבחנה לאחר כל טיפול 
אם העץ התאושש, ובהתאם לזאת 

להחליט על מתן טיפול נוסף. 
מתרחשת  החדירה  מצוי  בתמר 
בחלק התחתון של העץ, באזור שבו 

חצומחים החוטרים או שהיו בו חוט
רים, ושם גם מופיעים חורי ההגחה 

של הבוגרים.
קיימים  אינם  מקדימים  סימנים 
כלל, לעתים ניתן להבחין בתמותת 
חוטרים מאורגזים על רוב העץ או 
ויוח 15 מ"מ   בחורי הגחה שקוטרם
נוזל בעל ריח רע  ניגר  תר, שמהם 

המעיד על תסיסה וריקבון.
למצוא  ניתן  חדקונית  של  גלמים 
העץ  של  החיצוני  בחלק  בעיקר 

בחיק בסיסי עלים ישנים או בסמוך 
חלחורי הגחה. הגלמים גדולים ומור
כבים מסיבי תמר בחלקם החיצוני.

בוגרים של החדקונית מסתתרים 
חבתוך חללים נסתרים בעץ, או מחו

בקרקע  הקומפוסט  בתוך  לו  צה 
)מקום לח(.

את הבוגרים )זכרים ונקבות( ניתן 
המשמ פרומון  במלכודות  חללכוד 

)ראה  האוכלוסייה  לניטור  גם  שות 

תיאור להלן(.
רב  מספר  לעוף  יכולים  הבוגרים 
חיים  והם  ביום  קילומטרים  של 
במשך  ביצים(  )מטילים  ופעילים 

כמה חודשים.

מלכודת לכידה
בעל  סגור  כלי  היא  המלכודת 

לא כלי  ובתוכה  בהיקף,  חפתחים 

הנחיות להתמודדות עם 
חדקונית הדקל האדומה 

בעצי תמר
שמעון ביטון - רפרנט בכיר להגנת הצומח

חיים אורן - רפרנט לתמר ולתאנה

מלכודת דלי 
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"PICUSAN" מלכודת

ונוזל  אתיל-אצטט  פרומון,  חסון 
תמר.  ופירות  מים  מולסה  המכיל 
החומר  את  מדמים  החומרים  כל 
ולכן  ותוסס,  פצוע  מעץ  המופרש 
בבדיקות  הבוגרים.  את  מושכים 
שערכה ד"ר ויקי סורוקר מצאה כי 
""PICUSAN עדיפה על  מלכודת 

מלכודת מיכל הקבור באדמה.

הנחיה לטיפול
הן  להלן  המופיעות  ההנחיות  כל 
המבוססות  חירום  לשעת  הנחיות 
ייתכן  היום.  עד  שנצבר  מידע  על 
שחלק מההנחיות אינו מדויק, אולם 

חעל פי הניסיון שנצבר בשטח, הן הי
עילות ביותר הידועות לנו עד עתה.

במטע שבו התגלו עצים 
נגועים

יש לטפל בכל העצים בקונפידור 
בעצים  לעץ.  מ"ל   10 של  בכמות 
הנגועים בפרט, שבהם נראים חורי 

חהגחה, יש להזריק לתוך כל חור תע
קונפידור   + רובת של קרטה מקס 
עד לרוויה ולסתום את החור בבוץ. 
את אזור החור יש לנקות משאריות 
העלים הישנים, לכסות אותו ברשת 
צפופה ולהצמידה לעץ כדי למנוע 
אפשרות של בריחת בוגרים החוצה. 
בהתנהגותה,  אגרסיבית  החיפושית 
צמודה  להיות  חייבת  הרשת  ולכן 

להצ ההכנה  את  לעץ.  חומחוזקת 
יש  האזור  ניקוי  ואת  הרשת  מדת 
לעץ,  החומר  הזרקת  לפני  לבצע 
כיוון שאם אכן נמצאים בוגרים, הם 

מה לברוח  בניסיון  במהירות  חיגיחו 
חומרים. 

כתוצאה מנגיעות בחח  בעץ שנפל
דקונית יש לבצע סריקה מדוקדקת 
המצויים  גולם  או  בוגר  כל  ולסלק 

חעליו או גם בחלק העליון של הקר
קע במקומות לחים. 

חהעץ שנפל והגדם שנשאר בקר
קע ירוססו בקרטה מקס. 

שבו  למקום  יפונה  שנפל  העץ 
ההעברה לאתר השרל  ניתן לשרפו.

פה חייבת להיעשות כך שלא יפוזרו 
גלמים בדרך. באזור השרפה חייבים 
רלנס את העץ ל"פרוסות" עד לגיח
לוי האזור שאינו נגוע ולבצע שרפה 
של כל החומר. אין לשרוף את העץ 

חבשלמותו כיוון שאז לא יומתו הזח
למבקש  יינתן  לשרפה  אישור  לים! 

לאלתר וללא שהות!
או  שנפלו  בעצים  לטיפול  בנוסף 
בעצים שהתגלו כנגועים, יש לבצע 
של  לרמה  פרומון  מלכודות  ציפוף 
מלכודת אחת לכל 3-2 דונמים )לא 
הצפיפות  מהי  במדויק  עדיין  ידוע 

הרצויה(.

הטיפול במטעים שבהם 
נלכדו במלכודות חיפושיות 

בוגרות 
בוג בוגר אחד/מעט  חלכידה של 
חרים במלכודות מצביעה על אפש

רות עתידית לנגיעות. במקרה של 
לצופף  צורך  אין  אקראית  לכידה 

חמלכודות, אך אם הייתה יותר מל
חודש-חו של  בטווח  אחת  חכידה 

מלכודות  לצופף  מומלץ  דשיים, 

לכדי מלכודת אחת לכל 10 דונם. 
אם מספר הפרטים שנלכד עולה 
לצופף  יש  חודש(,  מדי  )לכידה 
את המלכודות לרמה מקסימלית: 

מלכודת אחת לכל 3-2 דונמים.
ייל שבועיים  של  בטווח  חכאשר 

יש  פרטים,   3-2 מעל  במטע  כדו 
בקונפי מונע  חלשקול מתן טיפול 

דור לכל העצים.
4 פרטים במלכודת עלוח  לכידת
נגוע  עץ  הימצאות  על  לרמוז  לה 

הע כל  סריקת  ומחייבת  חבמטע 
צים לאיתור חורי ההגחה.

הנגועים  העצים  כל  מניסיוננו, 
חוטרים  ניתוק  או  ארגוז  עברו 
לפיכך,  הנגיעות.  גילוי  לפני  שנה 
יש לבצע ריסוס מונע על החוטר 
המאורגז ובסביבתו בקרטה מקס 

חאו דורסן פעם בשבוע מיום האר
גוז במשך שלושה שבועות. 

מטעים ללא לכידת 
חדקונית 

מלכודת לניטור פעילות חדקונית 
יוצבו ביחס של מלכודת אחת בכל 
פעילות  כל  נדרשת  לא  דונם.   50
מונעת, למעט בזמן ארגוז חוטרים.

מטעים אורגניים: 
למעט ציפוף המלכודות, לא ידוע 
על כל חומר מונע נגיעות או קוטל 

המורשה לשימוש.
ניתן לפ נוספים  חלקבלת פרטים 

בכיר  ביטון, רפרנט  נות אל שמעון 
להגנה"צ, נייד: 050-6241609;

חאו לעיין באתר שה"מ ובאתר "חד
קונית" של המכון למחקר חקלאי.

הערה:
החקלאות  משרד  הוראת  לפי 

בהמל לראות  יש  הכפר,  חופיתוח 
צות אלו המלצות מקצועיות בלבד. 
הנם  לעיל  הנאמר  ויישום  ביצוע 
החקלאי.  של  הבלעדית  באחריותו 

נזק או בא יישא בכל  חהמדריך לא 
להיגרם  העלולה  בעיה  לכל  חריות 

מהמלצות אלו.
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נוהל פינוי עץ נגוע 
בחדקונית הדקל ממטע 

תמרים
מבוא

במטע  בחדקונית  נגוע  עץ  גילוי 
נעימה  בלתי  חוויה  אמנם  הוא 

טי פעולת  באמצעות  אך  חלמגדל, 
הנזק  את  להפחית  ניתן  נכונה  פול 

ולמזערו.
3 שלח -הנגיעות בעצים נחלקת ל
חבים: נגיעות קלה, נגיעות קשה וק

ריסת העץ.

נגיעות קלה
שנ או  אחד  הגחה  חור  חנראה 

נפגע  העץ  של  הפנימי  והחלל  יים 
טיפולים  יעילים  זה  במצב  חלקית. 

חבדורסן או קרטה מקס בשילוב קו
נפידור בהזרקה לתוך חורי ההגחה, 

חאשר יביאו לתמותת כל הזחלים וה
באופן  לצמוח  ימשיך  והעץ  בוגרים 

נורמלי.  
לפי  לטפל  יש  קלות  נגוע  בעץ 
גם  נגוע" הכולל  "נוהל טיפול בעץ 
צפופה  ברשת  ההגחה  חורי  כיסוי 
לאחר  בוגרים  מנוסת  למנוע  כדי 
הבוגרים  )בריחת  החומר  הזרקת 
תיעשה תוך שניות או דקות אחדות 

ממועד ההזרקה לחורים(.

נגיעות קשה
מאוחר  מגלים  כאשר  כלל  בדרך 
את העץ הנגוע, הנגיעות קשה יותר 
גדולים,  הגחה  בחורי  ומתאפיינת 
מהחורים  המופרשת  נוזל  בכמות 
רבה יותר, ובחלל פנימי גדול מאוד 
שנוצר בעץ כתוצאה מכרסומו על 

ידי הזחלים.
חבמקרה של נגיעות קשה יינתן טי

פול הזהה לטיפול הקודם, אך תוך 
נקיטת אמצעי זהירות מוקפדים.

יש לשקול כריתה מכוונת של העץ 
או להשאירו  לאחר הטיפול במזיק 
קריסתו  למניעת  תמיכות  ולבצע 

תומ קונסטרוקציה  בניית  ח)תילול, 
לחיות  להמשיך  יכול  כזה  עץ  כת(. 

בכ הפחתה  )תיתכן  פרי  חולשאת 
יש לרסן את  אך  מות האשכולות(, 
כדי  'גימיק'  בתכשיר  הצימוח  קצב 
החלל  שמעל  המסה  את  להקטין 

הפנימי.

קריסת עץ
פתאומי  באופן  לקרוס  עלול  עץ 
או  העץ  בחלל  חזקה  נגיעות  בשל 

מפעילות יזומה של החקלאי.
גדול  חלק  העץ  קריסת  לאחר 
העץ  את  נוטש  החדקונית  מבוגרי 
שהווה לו מגן טבעי. במקרה זה יש 
לנקוט כמה פעולות דחופות בתוך 

המטע ומחוצה לו:
מידי  איסוף  היא  ראשונה  פעולה 
והזחלים  של כל הגלמים, הבוגרים 

שמת אלה  של  וגם  לעין  חהנראים 
)גם  החתוך  באזור  בנבירה  גלים 
לקרקע(,  מחובר  שנשאר  בחלק 

חוהעברתם לחוות עדן, אם ניתן; וב
מקרה שלא – יש להשמידם במקום 

על ידי מעיכתם.
בשלב השני יבוצע גיזום של כפות 
לחתוך  יש  השלישי  בשלב  הדקל. 

הקד מאזור  ל"פרוסות"  העץ  חאת 
באמצ הקריסה  נקודת  לכיוון  חקוד 
ויזוא ולבדוק  שרשרת,  משור  חעות 

לית אם קיימות מחילות בתוך החלל 
הפנימי של החלק שנחתך. שלב זה 
אורך זמן מה, שכן עלינו לאתר את 
נגיע  כאשר  ולבודדו.  הנגוע  האזור 
בפעולת החיתוך לאזור שבו נראות 
בחלק  או  החתך  בהיקף  מחילות 

פעולת  את  נפסיק  יותר,  הפנימי 
חהחיתוך במטע, ואת החלקים הנגו

עים נעטוף ברשת צפופה ונעבירם 
הצמחי  החומר  את  שרפה.  לאתר 
שאינו נגוע ניתן להעביר ללא כיסוי 
ברשת לאתר השרפה. באתר נבצע 
בעובי  לפרוסות  הגזע  של  חיתוך 
כל  השמדת  תוך  ס"מ   25-20 של 
זחל או גולם שיתגלו. לאחר חיתוך 
העץ לפרוסות נבצע שרפה כפולה 

של כל החומר הצמחי.
לפני עקירת שרידי העץ התחתון 
ואת  האזור  כל  את  נרסס  במטע 
קרטה    +  0.3% בקונפידור  הגדם 
נכסה   ,0.2% דורסן  או   0.3% מקס 
ביריעת פוליאתילן, נמתין 72 שעות 
העברה  הגדם.  של  עקירה  ונבצע 

הקפ תוך  תיעשה  השרפה  חלאתר 
חדה יתרה על מניעת נפילה של גל

מים בדרך. רצוי להמתין חודש עד 
חדש  חוטר  נטיעת  לפני  חודשיים 

כדי להימנע מאפשרות הדבקה.

לפ ניתן  נוספים  חלקבלת פרטים 
בכיר  ביטון, רפרנט  נות אל שמעון 
להגנה"צ - נייד: 050-6241609; או 

"חדקו ובאתר  שה"מ  באתר  חלעיין 
נית" של מינהל המחקר החקלאי.

הערה:
החקלאות  משרד  הוראת  לפי 

בהמל לראות  יש  הכפר,  חופיתוח 
צות אלו המלצות מקצועיות בלבד. 
הנם  לעיל  הנאמר  ויישום  ביצוע 
החקלאי.  של  הבלעדית  באחריותו 

נזק או בא יישא בכל  חהמדריך לא 
להיגרם  העלולה  בעיה  לכל  חריות 

מהמלצות אלו.
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שה"מ של הדישון

שמעון וילנאי

מבט קצת שונה על חברת דשנים

כימיים  וחומרים  דשנים  חברת 
מחקלאי   7000 יום-יום  משרתת 

שי מספקת  היא  ישראל.  חמדינת 
רותי יעוץ אגרונומי ושירות לוגיסטי 
במילים   . החקלאי  של  לשדה  עד 
פשוטות ניתן לומר ש"דשנים" היא 
והמקצועח ההדרכה  שה"מ)שירות 
באתרי  וההזנה  הדישון  של  ש.ו.( 

חקלאות מדן ועד אילת.
 "דשנים" מייצרת ומשווקת דשנים 
מורכבים נוזלים ומוצקים, כימיקלים 
תעשייתיים, מוצרים לטיפול במים, 

וגם תוספות מזון לבעלי חיים. 
 על כל אלה, ועוד מגוון רחב של 

חמוצרים - אחראית המחלקה החק
לאית של החברה.

אגרונומים.  עשר  שנים  מונה  היא 
2000 מנהל את המחלח  מאז שנת

קה האגרונום גרשון קלין.
פועלים  שאנו  אותנו  "המאפיין   
עם החקלאי ומלווים אותו בעבודת 

חהאדמה, מייעצים לו, צמודים לו ומ
סייעים לו בכל דבר ועניין".

במהמורות  בבעיות?  נתקלים 
קרקע שונות?

 "לקרקעות החקלאיות בארץ יש 
מאפיינים שונים כמו אחוז גיר גבוה 

ליי מאמץ  משקיעים  ואנו  חועוד 
לקרקעות  שמתאימים  דשנים  שם 

הארץ.
באזורים שבהם המים הם מליחים 

חאנו חייבים להציג פורמולות שמת
אימות לסוג כזה של מים וכנ"ל לגבי 
ותופסים  שהולכים  מותפלים  מים 
המסופקים  ההשקיה  במי  מקום 

התיי כן  גם  ומחייבים  חלחקלאים 
זו  הדישון.  בתחום  מיוחדת  חסות 
מומחיותנו ואנו עושים זאת באהבה 
ובנאמנות כבר שנים רבות לתועלת 

לה ושיפור תוצאותיהם  חהחקלאים 
שגת רווחים מיטביים.

מייצרים  אנחנו  יודע,  שאינו  למי 
1000 פורמולות של סוגי דשן מורח
ועוד מגוון רחב מאוד של  נוזלי  כב 
מיוחדים  ומוצרים  מוצקים  דשנים 

נתקל  בהם  צורך  כל  על  שעונים 
החקלאי בשדותיו.

המוצרים שלנו הותאמו לחקלאות 
מתקדמת ולטכנולוגיות שונות.

בארץ כמעט כל חקלאי עובד עם 
מתקד ומחשוב  השקיה  חמערכות 

עצמנו  התאמנו  ב"דשנים"   . מות 
וגם  החומר  בהרכבי  גם  לחקלאים 

בכמויות הנדרשות".
 גרשון קלין מציין כי בגידולי שדה 
ושלחין מיישמים דשן באדמה שיש 
כך  ובכמויות  בעלויות  חיסכון  בו 

שניתן להיטיב עם החקלאי.
בפיתוח  היא  החברה  מומחיות   .
ריסוס  להדשייה,  מיוחדים  דשנים 

חעלוותי ועוד מגוון מוצרי הזנה . לח
והבדיקות  משלה  מעבדה  יש  ברה 
השירות  עם  יחד  שם  שמתבצעות 
את  מציבות  והלוגיסטי  המקצועי 

חהחברה ברמת מקצועיות מאד גבו
הה מול העולם.

חגרשון קלין מציין כי "דשנים וחומ
ול לחברות  מייעצת  כימיים"  חרים 

תבל.  ברחבי  בחקלאות  בודדים 
חהסיסמא שלנו מורכבת מחמש מי

נותנים:  ייחודיות לשירות שאנו  לים 
מהיר, יעיל, איכותי, מקצועי ואמין".
הוק כימיים"  וחומרים  "דשנים  ח 

מה ב-1946 " מדגיש קלין ומוסיף: 
ח"המטרה לשמה הוקמה הייתה שה

מדינה תהיה עצמאית ושלא נצטרך 
זרים.  ממקורות  דשן  על  להישען 
הכרזת  לפני  קמה  החברה  אמנם 
כאשר  ואולם  למדינה  העצמאות 
נהנתה  היא  מדינה  הייתה  ישראל 

משירות מקצועי מקומי ולא זר".
הם  החברה  של  התקנים   
מכון  של   ISO 14001  2000,9001

התקנים בישראל.

בוגר  קלין,  גרשון  האגרונום 
האו של  לחקלאות  חהפקולטה 

ברחובות,  העברית  ניברסיטה 
גמלא  20 שנה במעלה  התגורר 
ליצ'י,  מנגו  גידל  הוא  בגולן. 
הדרים ותמרים. ארבע שנים היה 
מדריך שירות שדה, קרקע ומים 
הגיע  משם  החקלאות,  במשרד 
 24 זה  עובד  הוא  שבה  לחברה 
 12  - מהתקופה  מחצית  שנה. 

חשנה הוא מנהל המחלקה החק
לאית.

חברת "דשנים וחומרים כימיים" 
היא חלק מכי"ל דשנים - חטיבת 
לישראל  כימיקלים  של  הדשנים 
בע"מ .החברה מונה כיום כ-200 

עובדים בארץ ובעולם.
כי וחומרים  "דשנים  חלחברת 

מיים" קשר הדוק עם חברת תמי 
המו"פ  עבודת  וכל  לישראל  כימיקלים  של  והפיתוח  המחקר  מכון   -
על שטח  בה. מתקני החברה משתרעים  ושירות המעבדות מתבצע 

של 620 דונם וממוקמים במפרץ חיפה.

גרשון קלין    צילום: טומי יונגר
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הצד השני של המיקרופון
שמעון וילנאי

צילומים: טומי יונגר
שש עשרה שנים סיקרתי חקלאות 
ב"קול ישראל". בשנים אלה פקדתי 
ומגוונות,  רבות  חקלאיות  תערוכות 
חלקן התקיימו בשטח עירוני, אחרות 
ורבות בשדות חקלאיים. במפגשים 
מיקרופון  הצבתי  האלה  השנתיים 
המארגנים,  של  ופיהם  פניהם  אל 
העושים במלאכה, המציגים תוצרת 
טרייה וציוד מתקדם. בכל האירועים 
לאורך  המוגמר.  המוצר  את  ראיתי 

של  בקסמו  נשביתי  עבודתי  שנות 
חהתחום המיוחד הזה. הכרתי זן אנו

שי ייחודי ובמקרים רבים מאד הייתי 
לו לפה, גם במאבקים מול הממסד 
שהתנכל פעמים אין ספור לחקלאי 

הבודד.
הגעח  2013 בנובמבר   6 ד' ביום    

לעוד  חרוד  מעיין  הלאומי  לגן  תי 
אולם  במדינה.  חקלאית  תערוכה 
בתכלית.  שונה  היה  זה  הפעם 

הקל מכשיר  ללא  מיקרופון,  חללא 
טה, ללא מחויבות לאלפי מאזינים. 
השני  מהצד  ניצבתי  הזאת  הפעם 
עובדי  של  לצידם  המיקרופון.  של 
האדמה. הפעם הזאת ליוותה אותי 
שמספק  מי  של  היצירה  תחושת 
צריכת  את  ראשון  ממקור  לכולנו 

המזון הבסיסית של העם בציון.
 שהיתי במתחם התערוכה שעות 
על גבי שעות וכל העת התפעמתי. 

ישר חקלאי  של  היצירה  חמחדוות 
הרצון שלהם, מהיכולות  מכוח  אל, 
שמלוות אותם יום-יום משחר היום 
ועד חשכת הליל. ליום אחד חשתי 
שותף פעיל לחקלאי ישראל על כל 

שלוחותיהם. 
במלל  יריעה,  החודש  הרחבנו 

הב ובעמודים  מכאן  חובתמונה, 
שפקדו  האלפים  סקירת  תוך  אים 
השנתית,  שיא"  "יבול  תערוכת  את 
בפריפריה,  המתבצעת  המסורתית 
קרוב לחקלאי בשטחי הגידול שלו.

למארגני  הציעו  באירוע  אורחים   
התערוכה להרחיב עוד ולפרוס את 
ביום  "כי  יומיים  פני  על  התערוכה 
אחד לא ניתן גם ליהנות וגם לעשות 

הת של  אחד  ביום  וגם  חעסקים". 
עסקים  נעשו  כי  לנו  דיווחו  ערוכה 

רבים וראויים.
פנינה  את  לברך  המקום  זה   
בחבל  רם-און  ממושב  גולדנברג 

בה תפעולי  ברכב  שזכתה  חתענך 
התערוכה.  בסיום  שנערכה  גרלה 
חברת  של   DRIVEG29-E הרכב 
במחיר  בארץ  משווק   YAMAHA
של כ-30 אלף שקלים על ידי חברת 
"קשר ימי" - ותודה גדולה לחברה. 
אין לי ספק שהרכב יסייע למשפחה 

החקלאית להתנייע היטב בשטח.
שיא"  "יבול  בתערוכת  להתראות   

.2014

רשמים ותמונות מתערוכת 
"יבול שיא"

ה"מלאכיות" של קנט

מחאת הדבוראים
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•   תוף ריסוק בקוטר 220 ממ' )8 צול( 
בעובי של 12 מ"מ.

•     גלגלי רצועה גדולים ורצועות 
משוננות למהירויות גבוהות ומניעת 

התחלקויות.
•  ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
•  גוף גבוה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
• ריסוק מושלם במטע. 

• אחריות ושירות אוריאל ובניו.

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

חדש!!!
לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו

מרסקת גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודים.
ומתאימה לתנאים קשים וגזם רב.

בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:
תוף ריסוק בקוטר 220 ממ'  *
)8 צול( בעובי של 12 מ"מ.  

גלגלי רצועה גדולים ורצועות   *
משוננות למהירויות גבוהות 

ומניעת התחלקויות.
* ריתום קידמי ואחורי כסטנדרט 

הכולל צידוד.
* גוף גבוהה בעל נפח רב וסכינים 

נגדיות.
* ריסוק מושלם במטע

מרסקת גזם דגם מירב מיוחדת לעבודה במטע תמרים.
לאחרונה המרסקת שופרה וחוזקה והוכנסה לעבודה גם במטעי השקדים של מושב רם און

וקיבוץ גבע.ובמטעי הסברס של מושב יביל
המרסקת בנויה לעבודה מאומצת וארוכת טווח בעל מבנה גבוה ומאסיבי!

תוף כיסוח בקוטר של 220 מ"מ בעל אינרציה
גבוה המשולם במס רב של סכיני כיסוח מחוזקת

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ  קיבוץ חולדה ,ד.נ שורק 46842
טלפון: 089445740 אוריאל: 050-2629005 רוני: 050-2629006 דביר: 0502629007

www.s-uriel.co.il ,uriel@netvision.net.il

לאחר ניסיון רב שנים פיתחה חברת אוריאל ובניו  מרסקת 
גזם מדור חדש. שיתרונותיה יחודיים ומתאימה לתנאים 

קשים וגזם רב, בעלת מפרט טכני יחודי הכולל:

אוריאל ובניו יבוא ושיווק ציוד חקלאי בע"מ,  קיבוץ חולדה, ד.נ שורק 46842 
טלפון: 08-9445740 ˆ אוריאל: 050-2629005 ˆ רוני:050-2629006 ˆ דביר :050-2629007 

www.s-uriel.co.ilwww.s-uriel.co.il
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הגרלת הרכב התפעולי - משמאל: עדנה זיו. במרכז: יורם טביבי
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אורח באירוע: שמעון כהנר )קצ'ה(מגן ההוקרה ליעקב כהן. משמאל: מאיר צור במרכז עדנה זיו מנהלת התערוכה
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מצליחנות ולא בכיינות
התלאות והמכשולים עימם מתמודדים החקלאים המקומיים על רקע 
יבול  תערוכת  במסגרת  פאנל  במרכז  עמדו  במזון,  העולמי  המחסור 

שיא

אבי אובליגנהרץ

התפוקה  חצתה  האחרון  בעשור 
ה-25  רף  את  השנתית  החקלאית 
צפויה  היא  והשנה  דולר  מיליארד 
מתוח  ,₪ מיליארד   29 לכ -להגיע 
כם כ-60% תפוקה צמחית ו-40% 
מהתוח  20% כ חיים.  בעלי  -תוצרת 
לאירופה,  מיוצאים  צרת החקלאית 
והרשות  הרחוק  המזרח  ארה"ב, 

הפלשתינאית.
הוא  בחקלאות  שהפריון  למרות 

שהת ולמרות  במשק,  חמהגבוהים 
יי גורמי  ליחידת  החקלאית  חפוקה 

צור, קרקע ומים גבוהה מאד, וחרף 

ישראל כמובילה עול חמעמדה של 
חקל וטכנולוגיות  בחדשנות  חמית 

איות - דומה כי ממשלת ישראל לא 
רק שאינה מעודדת אלא מעמידה 
של  בדרכם  מכשולים  אינספור 

"חק פאנל  המקומיים.  חהמגדלים 
לאות ההייטק בעידן משבר המזון" 
יבול  תערוכת  במסגרת  שנערך 
שיא, ניסה לשפוך אור על התלאות 

החק מתמודדים  עימם  חוהקשיים 
לאים בעת שהעולם כולו מתמודד 

עם מחסור הולך וגדל במזון. 
העו והממשלה  ישראל  "מדינת  ח 

מדת בראשה לא מתייחסים לעניין 
ולא פועלים  משבר המזון ברצינות 
המקומי.  הייצור  למען  בנחישות 
על זה אנחנו עלולים לשלם בגדול 
בעתיד", קבל מנחה הפאנל, מזכ"ל 
"הם  צור.  מאיר  המושבים  תנועת 

חמקשים בכל דבר על היצרן המקו
מי. זה לא נכון רק לחקלאות, אלא 
גם בתעשייה, וזה מתחיל ממפעלי 
שולחים  בחקלאות.  וממשיך  מזון 
בחו"ל.  הכל  לייצר  התעשיינים  את 
האחרונות  השנים  של  מדיניות  זו 
הגרוש  של  החור  דרך  המסתכלת 
התמונה  את  רואה  ולא  הייצור  על 
תלות  ואי  המזון  בטחון  של  כולה 

חבמדינות אחרות. אם לא יקרה שי
לבעיה  צפויים  אנחנו  נוי משמעותי 
חמורה מאוד בייצור המקומי ונהיה 

תלויים באחרים".
ח"כ עמר בר-לב )העבודה(, איש 
מתח  , בכנס החקלאית  תהשדולה 
ישראל  ממשלת  כיצד  להבין  קשה 
לחקלאות  הגב  את  להפנות  בחרה 
טרי,  מזון  יצרנית  להיותה  שמעבר 
נחשבת לספינת הדגל בכל הקשור 
לתפיסת קרקעות, עיבוד קרקעות, 
ושימור  לפריפריה  תעסוקתי  עוגן 

חהחי, הצומח והסביבה. לאור העוב
דה כי "אין רוח אוהדת ממסדרונות 
כלפי  השונים  הממשלה  משרדי 

עבו את  הופך  הדבר  חהחקלאות, 
והשדולה  הכנסת  חברי  של  דתם 
החקלאית בפרט למשמעותי יותר. 

שעסק מאבקים  של  סדרה  חישנה 
על  מע"מ  בהם:  עוסקים  ושאנו  נו 
המגן  מכסי  הסרת  וירקות,  פירות 

חמעל משק הפירות והירקות, תערי
חפי המים, יבוא דגי אמנון מסין, תע

ריפי החלב, הזיתים, קרקעות לבניה 
ועוד. בקיצור יש המון מה לעשות".

כיום  המעובדים  השטחים  כמות 
 7%  ,13% היא  ישראל  במדינת  מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים    צילום: טומי יונגר
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טלפון 04-6667846 העצמאות 43 חיפה 33035 33035

נייד: 054-4703397  פקס: 04-6667847 

agrizone@agrizone.co.il
www.agrizone.co.il 

1-700-703-433

אגריזון ציוד ומיכון חקלאי בע”מ

חברת אגריזון הינה הנציגה 
הבלעדית של חברת ברויליירי , 

BREVIGLIERI , איטליה
המובילות  מהחברות  הינה  ברויליירי  חברת 

בעולם בייצור מתחחות מ-90 ס”מ ועד 5 מטר.
הנעת  בחוזק,  מצטיינות  ברויליירי  מתחחות 
טיפול  שעוברים  שיניים  גלגלי  ידי  על  הציר 
טרמי, דלתות וגוף עם פח כפול וגירים לעבודה 
מתחחות,  מייצרת  ברויליירי  חברת  מאומצת. 
כולל  צד,  מכסחות  מכסחות,  גזם,  מרסקות 

מתחחות מתקפלות עם מערכת הידראולית.
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פחות מהכמות שהייתה לפני עשר 
לאור  למדי  מדאיג  זה  נתון  שנים. 
שווייץ  כמו  שבמדינות  העובדה 
ואיסלנד שאינן מזוהות כחקלאיות, 
היא  המעובדים  השטחים  כמות 
"הדרך  מהן.  אחת  בכל   20% מעל 
עם  להתמודד  אפשר  בה  היחידה 

חהשטח הקטן יחסית של מדינת יש
ראל ועם האחוז הקטן של קרקעות 
היא  חקלאות  לצורכי  המשמשות 

חטכנולוגיה. ישראל הייתה מאז ומת
בטכנולוגיה  עולמית  מובילה  מיד 
חקלאית כמעט בכל תחום, ולפחות 
בתחום זה מדינת ישראל ממשיכה 
להיות  יכול  זה  להוביל.  ותמשיך 

חאיזשהו פיצוי חלקי לצמצום השט
יהיה  לא  אם  אבל  חים המעובדים. 
הממשלה  של  במדיניות  שינוי  כאן 
שהמדינה  להבין  תשכיל  לא  והיא 
קמה על החקלאות, המדינה קמה 

חבזכות הוריכם וסבכם שכבשו שט
חים באזורי ספר מבלי לחשוב אם 
זה כלכלי או לא. החקלאות הייתה 
ותפקידנו  הציונות  ונשארה תמצית 
בשדולה החקלאית הנו להביא את 
המספרים  מעולם  הנוכחי  השלטון 
קיימת  שבזכותם  הערכים  לעולם 

המדינה".

כיו"ר  שנים  עשר  ששימש  כמי 
אבשלום  בכנסת,  החקלאי  הלובי 
)אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי 
העיקרית  שהבעיה  מאמין  ישראל, 
היא  כיום  המגדלים  סובלים  ממנה 
של  והפוליטי  הציבורי  "המעמד 
לא  זה  ואת  הישראלית.  החקלאות 
מנצחים בבכיינות אלא במאבק על 
התודעה, הדימוי והדמות. אני חושב 
היא  שלנו  העיקרית  שהמשימה 

החקל האמת  את  להציג  חלדעת 
אית. אין דונם אחד במדינת ישראל 
החקלאים  מספר  מעובד.  שאינו 
והיום  אלף   50 היה  שנה   25 לפני 
זאת,  עם  יחד  אלף.  ל-13  ירדנו 
ישירות  עובדים  תעסוקה  מבחינת 
בחקלאות כ-60 אלף איש ובעקיפין 
איש. תפוקת  למעלה מ-200 אלף 
החקלאות ב-2013 היא קרוב ל-29 
מיליארד שקל עם מעל 5 מיליארד 

חשקל יצוא. בכל הפרמטרים החקל
אות הישראלית היא סיפור הצלחה 

חגדול. מבחינת ההרגשה של החקל
חאים ומבחינת הדימוי, יש בעיה אמי

תית. כל זמן שנמשיך לבוא בבכיינות 
ובמסכנות, נצא נפסדים. בסופו של 
דבר כולם אוהבים מצליחים ואנחנו 
ולכן עלינו לשדר את  בגדול כאלה 

סיפור ההצלחה שלנו".
נהנית  הישראלית  החקלאות 
במכח הגנה  אחוז   11 מ -לכאורה 
זו  בקטגוריה  דירוגה  אבל  מגן,  סי 
מהסוף  שלישי  מקום  וילן  לדברי 
בחקלח מדובר   .  OECD  במדינות
אות שהיא מהכי פחות מסובסדות 
למקבילותיה.  בהשוואה  בעולם 
כמו  היא  הישראלית  "החקלאות 
נושאת מטוסים: אם מסובבים מהר 

חיי תתהפך.  היא  ההגה,  את  חמדי 
בים להיות עדינים ולטפל בה לטווח 

חהארוך ובזהירות המתבקשת. אומ
חרים עלינו שיש לנו יותר מדי ארגו

וקשה לתקשר איתנו. בסיכומו  נים 
של דבר יש ארגון אחד שמהווה את 
ארגון הגג המייצג את כל הארגונים 

התאח המדינה:  מול  חהחקלאיים 
דות חקלאי ישראל. המדינה חתמה 
והסכם  זרים  עובדים  הסכם  איתנו 

הפ זאת  ולמרות  טווח,  ארוך  חמים 
את  לשנות  מנסה  הזמן  כל  קידות 

ילך בבכ זה לא  חהמציאות בשטח. 
על  במאבק  להיות  צריך  זה  יינות. 
שברפת  חושב  אני  הקהל.  דעת 
הצלחנו בגדול משום שדעת הקהל 
הייתה איתנו. בסופו של יום מקבלי 
לפתוח  מהניסיון  נרתעו  ההחלטות 

ח"כ עמר בר-לב, חבר השדולה החקלאית נושא דברים    צילום: טומי יונגר
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בחישתיל דואגים לייצר 
שתילים בריאים

בידוד משתלות מאזורי גידול

 רכישת זרעים ממקורות 
בדוקים וספקים מאושרים

עמידה בתקנים המחמירים ביותר

איתור וניטור גורמי הפצה והדבקה
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מוח ליבוא  הישראלי  השוק  חאת 
אין  הנוכחית  שבכנסת  למרות  לט. 
מספיק  יש  ישיר,  ייצוג  לחקלאים 
חברי כנסת כמו עמר, זבולון כלפה 
ואיציק וקנין שתומכים בנו ובערכים 

המח עם  מנצחים  מייצגים.  חשאנו 
רשה אבל באותה מידה בקרב על 
מקבלי  של  לבם  ועל  הקהל  דעת 
מאורגנים.  שנהיה  בכך  ההחלטות 
אני מאוד מקווה שאם נדע לשמור 
על האחדות ונתגייס כולנו למאבק, 

זה יניב פרי". 
דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת האיחוד 
החקלאי מסכים עם וילן שהבכיינות 

חאינה הפתרון ומה גם שאין לחקל
היות  ככאלה  להיראות  צורך  אים 
והחקלאות המקומית היא חקלאות 
שלנו  הבעיה   " דבר.  לכל  הייטקית 
החקלאים  ואינה  החקלאות  אינה 
אלא המדינאים או בעצם הפקידים 
שמנהלים את המדינאים. הפקידים 
אין  אבל  בפועל  החלטות  מקבלים 
מעל  לראיה,  אחריות.  שום  להם 
90% מהקרקעות במדינה מנוהלות 
על ידה באמצעות מינהל מקרקעי 

חישראל. אז איך יתכן שצעיר שמש
אזרחים  ובעצם  מהצבא,  תחרר 
יכולים  אינם  במדינה,  אחרים  רבים 
גג?  קורת  קניית  לעצמם  להרשות 
עולמי  לשיא  להגיע  צריכים  אנחנו 
שבו צריך 136 משכורות כדי להגיע 
למצב שבאירופה למשל כששם רוב 
הקרקעות הן פרטיות, נדרשים רק 
50 משכורות לרכישת בית. האזרח 
המדיניות  מחיר  את  משלם  הקטן 
וזה לא רק  הקלוקלת של המדינה 
המרכזית  הבעיה  לחקלאות.  נוגע 

בו אנחנו  משילות.  לנו  שאין  חהיא 
למדיניות  בהתאם  מפלגה  חרים 
שהיא מציעה אבל בסופו של דבר 
הפקידים הם המנהלים בפועל של 

מוסדות השלטון".
זוכה בשב חהחקלאות הישראלית 

העולם  ברחבי  קיר  אל  מקיר  חים 
להתגאות  נוהגים  הממשלה  ושרי 
מסביב  במסעותיהם  בה  ולהשוויץ 
לגלובוס. זהו מצב אבסורדי לדעת 
הענף  של  וההצלחה  היות  קוכמן 
ולמרות  המדיניות  "למרות  היא 
של  ההתנהגות  ולמרות  הממשלה, 

חגורמים בשלטון המפריעים לחקל
אים. אולם הכתובת היא על הקיר: 
חבר'ה  לחקלאות.  המשך  דור  אין 
לחקלאות  לבוא  רוצים  לא  צעירים 
היות ובשונה מכל העולם, היא אינה 

שזה  כך  ממשלתי.  לעידוד  זוכה 
לא מובן מאליו שחקלאות ההייטק 
הזאת תישאר. דבר נוסף ממנו אני 

חמוטרד הוא כמה צריך לגדול החק
לאי כדי ליהנות מסבסוד ממשלתי? 
את  מכריחים  כאן  לאירופה  בניגוד 
ולגדול עד שהענף  החקלאי לגדול 
שממנו הוא מתפרנס כבר לא בידי 
וגם  הון.  אילי  אצל  אלא  החקלאים 
את זה צריך לעצור. יש גבול לכמה 
להיות  חייבים  לגדול!  צריך  חקלאי 
פעולה  בשיתוף  ולעבוד  מאורגנים 
נגד 'האויב' היחיד שלנו: הפקידות".

אייל בצר, ראש המועצה האזורית 
והח יזרעא הצטרף לקודמיו  לעמק 

יתארגנו  לא  החקלאים  שאם  בהיר 
שהקרב  הרי  בכוחם,  יאמינו  ולא 
להאמין  חייבים  "אנחנו  אבוד.  הוא 
בעצמנו וביכולות שלנו. רק בישראל 

חובקובה, המדינה מנהלת את הקר
קעות. חייבים לשאוף לכך שכל מי 
שיושב על הקרקע, הקרקע תהיה 
מים  למכסות  להגיע  יש  בבעלותו. 
לפקידים  לאפשר  ולא  קבועות 
לשחק איתנו בכך ובנושא הקרקע. 

חזה אבסורד שהפקידים ככה משח
חקים איתנו ולכן אנחנו מוכרחים לה

אמין בעצמנו ולשנות את המציאות 
בעבודה  עלינו.  כופה  שהפקידות 
חקלאי  דונם  שכל  מצאנו  שעשינו 
של  תוספת  הקרקע  לערך  תורם 
73 דולר. מכאן שערך הקרקע אינו 
טמון רק בייצור הישיר אלא גם במה 

הציבו למרחב  בתרומה  חשמסביב, 
שצ"פ,  למעשה  מייצרים  אנחנו  רי. 
שטח ציבורי פתוח לאורך הכבישים, 
נוף כפרי המעלה את ערך הקרקע 

חמסביב לכבישים. לכן, אנחנו מבק
להפריע  להפסיק  מהמדינה  שים 
לעבוד.  להמשיך  לנו  ולאפשר  לנו 
צריך לשנות את החשיבה שלנו כדי 

שבסופו של דבר ננצח".
שהותקף  הצד  את  שמייצג  כמי 
קשות בדיון, אורי צוק- בר , סמנכ"ל 
ואסטרטגיה,  בכיר למחקר כלכלה 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד 
הנו  בו  המשרד  כי  להבהיר  ביקש 

אס ערך  בחקלאות  רואה  חמועסק 
מדינת  של  לקיומה  וחיוני  טרטגי 
החשובים  הנושאים  "אחד  ישראל. 
שלנו  ביעדים  אותו  הגדרנו  שגם 
הוא חיזוק ההתיישבות, שמירה על 
ההתיישבות ומינוף היכולות בפיתוח 
הניסיונות  כל  למרות  החקלאות. 

התו את  כספיים  בערכים  חלכמת 

עלת מהחקלאות, הרי שיש דברים 
לתוצרת  מעבר  לכמת.  ניתן  שלא 
29 מילח  החקלאית שהניבה השנה
חשובים  ערכים  ישנם  שקל,  יארד 
שהם הרבה מעבר - כמו נוף, שטח 
הטמפרטורה  הורדת  וירוק,  פתוח 

או למשל,  הדבורים  ענף  חוכדומה. 
מנם יש כ-500-600 דבוראים בסך 
הדבש  אבל  דבש,  שמייצרים  הכל 
נכון  לא  בעניין.  השולי  החלק  הוא 
כמה  על  רק  הזמן  כל  להסתכל 
לנפש  דבש  קילוגרם  חצי  עולה 
של  הנוסף  הערך  על  אלא  בשנה, 

למיל האבקה  יש  שבזכותו  חהענף 
ערך  הוא  חקלאות  של  דונמים  יוני 
שאין שני לו, ולכן אנחנו רואים את 
ומרכזי  חשוב  כענף  הדבורים  ענף 

בחקלאות. 
כיצד  לבדוק  כעת  מנסים  "אנחנו 

לחקל ההון  גיוס  את  לשפר  חניתן 
אות באמצעות ניסיון לבנות קרנות 
הפרטי  הסקטור  עם  משותפות 

חכולל מינוף הון זר לטובת מתן אש
טכנולוגיות.  ופיתוח  לחקלאות  ראי 
הפעולה  לשיתוף  הודות  הגדלנו, 
עם משרד האוצר, בעשרות מיליוני 
שקלים את תקציב המחקר בשנה 
בתחום  הבאה.  בשנה  וגם  הזאת 
פועלים  אנחנו  הסיכונים,  צמצום 

מנגנ תחום  את  להרחיב  הזמן  חכל 
וני הביטוח החקלאי בעזרת סבסוד 
של המשרד, ונותנים את דעתנו על 
מספר  ירידת  ההמשך.  דור  נושא 

ליש רק  אופיינית  אינה  חהחקלאים 
עולמית,  תופעה  מהווה  אלא  ראל 
שיאפשרו  דרכים  מחפשים  ואנחנו 

חלשמור על המשק החקלאי המש
ההטלה  בענף  למשל  כמו  פחתי 
שמשווע לשדרוג. הצרכן היום יותר 

גבו סטנדרטים  ומכתיב  חמתוחכם 
שנמכרת  החקלאית  לתוצרת  הים 

מא נדרש  ולכן  השיווק,  חברשתות 
תנו למצוא דרכים להתייעל ולשפר 
את איכות המוצרים החקלאיים כדי 
שהצרכן לא יאלץ למצוא תחליפים 
חייבת  טרייה  תוצרת  לים.  מעבר 

מתגור בו  במקום  מיוצרת  חלהיות 
הקש כל  ולמרות  הצרכנים  חרים 

הנדרשות  הפעולות  את  נעשה  יים 
לחיזוק הייצור המקומי כדי שיחזיק 

בהצל ויתמודד  זמן  לאורך  חמעמד 
חה מול היבוא המתחרה. במקביל, 

חאנו בוחנים דרכים למתן כלים לטו
בת שילובו של דור ההמשך במפעל 

הציוני החשוב של החקלאות".
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ראויים להוקרה
כך  ועל  העיקריות  החברות  עליהם  והפיתוחים שעמלו  החידושים  את  מקרוב  לחוות  כדי  הארץ  קצוות  מכל  אלינו  "הגעתם 
תודתי", בירכה עדנה זיו, מנהלת תערוכת יבול שיא את באי התערוכה. "תודה אישית להנהלת תכלת תקשורת על תמיכתה ועל 
תרומתה להפקת התערוכה הזאת. תודה אישית לדני קריצ'מן יו"ר החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית, ולמאיר צור מזכ"ל 

תנועת המושבים על תמיכתו בכנסים המקצועיים והחגיגיים שהתקיימו בתערוכה".
בתום דברי התודה של זיו, נערך טקס קצר במהלכו הוענקו מגני הוקרה לשורה נכבדה של אישים שהקדישו את מיטב שנותיהם 
לטובת החקלאות בישראל, ופרשו השנה. תרומתו של אילן אשל לשעבר מנכ"ל ארגון מגדלי פירות, מתאפיינת בשיתוף פעולה 
עם שאר הגורמים בארגון ומחוצה לו שהביאו להישגי הארגון בשש וחצי השנים האחרונות, בהם השמירה על מעברים פתוחים 
לרצועת עזה וטיפול בפיצויים לנפגעי אגרסקו ובאסון הטבע 1991/92. יעקב כהן, מזכיר ארגון מגדלי העופות לשעבר, פעל בכל 
מאודו לשמירת רווחתם ופרנסתם של המגדלים בכל השלוחות ולשירות ציבור המגדלים בכל בעיה בה נתקלו. במרוצת הקדנציה 
הענפה של אילון גדיאל לשעבר מנהל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית, הודק שיתוף הפעולה של המרכז עם גורמי המחקר במשרד 

החקלאות, מכון וולקני ושה"מ, דבר שהוביל לגידול משמעותי בתפוקת החקלאים.
יעקב בכר כיהן בשש השנים האחרונות כמזכיר התאחדות מגדלי בקר, תקופה סוערת שהתאפיינה בין השאר בהבאתו לגמר 
של חוק החלב שביסס בפועל זכויות חקלאיות, ובמשבר הקוטג' שטלטל את הענף והביא לחתימת ההסכם הידוע כמתווה לוקר. 
מירון סופר המנהל היוצא של מו"פ דרום, פתח את המחקר באזורו למיזם הארצי חוס"ן קלוויבקטר שנועד לפתח אסטרטגיה 
למניעת הנזקים שגורמת מחלת הכיב הבקטריאלי הגורמת לנבילה בעגבניות והסרת האיום מעל הענף בישראל. יוסי ישי שהחל 
את דרכו ככלכלן ופרש השנה מתפקיד מנכ"ל משרד החקלאות, עבד תחת שבעה שרי חקלאות ועמד בין השאר מאחורי החוק 

להסדרת חובות המושבים )חוק גל(.
אמנון גרינברג ניהל במשך 23 שנה את מו"פ ערבה דרומית, והקדיש במסגרת תפקידו משאבים רבים למחקר ופיתוח של תמר 
מג'הול, ובכך הפך הגוף למרכז המו"פ המרכזי והמוביל בארץ בנושא תמרים. ב-18 השנים בהן כיהן ד"ר עומרי בונה כיו"ר מו"פ 
צפון ומי שמשמש כיום כמדען הראשי של קק"ל, הוא היה אחראי על פיתוח עצי פרי בצפון הארץ ובהם דובדבנים ואוכמניות, 

קידום נושאים מקצועיים בתחום הייעור ופיתוח אגמון החולה. 
שלושה צבעים מאפיינים את עבודתו של גרשון אבני כמנהל מינהל פיתוח קרקע בקק"ל: ירוק, חום וכחול. הירוק מאפיין את 
פעילויות הייעור והשמירה על השטחים הפתוחים, החום מאפיין את הסיוע להתיישבות החקלאית בהכשרות קרקע בהיקפים 
גדולים וקליטת משפחות חדשות בפריפריה, ואילו הצבע הכחול מסמל את המים וכולל פיתוח מאגרי מים לקליטת מים מושבים 

והפנייתם להשקיה חקלאית ושיקום הנחלים.

"אין דבורים אין חקלאות"
בין כל המציגים בתערוכת יבול שיא בלט ביתן שהורכב מכרזות ענק בהם נכתב "אין דבורים אין מזון" וכוורות , והמציגים לבשו 

וחילקו טי שירטס וכובעים עם הכיתוב "אין דבורים אין חקלאות". 
־ההשתתפות בתערוכה היוותה את יריית הפתיחה במאבק של ארגון הדבוראים כנגד הרפורמה שמוביל משרד החקלאות, המנ

סה לטענתם להשתלט באופן חד צדדי על ענף הדבש. לדברי הארגון יוביל המהלך בסופו של דבר להרס ענף הדבורים וחיסול 
האבקת גידולים חקלאיים, שכן במידה ולא תתקיים האבקה ורעיית דבורים מוסדרת בעוד מספר שנים מחירם של פירות וירקות 

יהיה כה גבוה, שיהיה זה מזון רק לעשירים. 
־ראשי הארגונים החקלאיים שנכחו באירוע הביעו את תמיכתם במאבק הדבוראים, ביניהם: ח"כ עמר בר לב מהשדולה החק

לאית, אבשלום וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, איציק כהן מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, מאיר צור מזכ"ל תנועת 
המושבים, דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי ואחרים.

"מערכת חקלאית-כלכלית שהיא שדרת קיומנו במדינת  ישראל"
"אדם סמית, פרופסור התנ"ך הסקוטי כתב בסוף המאה ה-19 ש'תרבות  היהודים נתנה לארץ הזאת כל דבר שווה ערך שאי 

־פעם היה לה'. כאשר עליתי ארצה  לפני שבע שנים זו הייתה השאיפה שלי: לחיות את הרעיון ההוא, להיות חלק מהמשך הת
פתחות המדינה, עם וארץ שניזונים ישירות מהפעולות  היומיומיות של כל איש ואישה  הקשורים אליהם. ולכן אני שמח שיש 
לי הזכות  לעמוד כאן, בתוך קהילה שגם מגשימה  את התקוות  של נביאים  וחוזים במשך כל הדורות,וגם מחזקת וממשיכה 
לבנות,עונה אחרי עונה,מערכת חקלאית-כלכלית שהיא שדרת קיומנו כאן במדינת  ישראל", ציין ג'ראלד רפופורט, סמנכ"ל פיתוח 

עסקי בקבוצת תכלת תקשורת.
"ברצוני להודות לכולכם בשם 'תכלת תקשורת' שהגעתם  היום להשתתף ולתמוך בתערוכה. אנחנו  מאמינים שעיתון  לא אמור 
רק להעביר  חדשות וכתבות,אלא גם  לפעול כאמצעי  לביטוי רעיונות של הקהילה אותה הוא מייצג. אנחנו גאים לשרת אתכם 

בתפקיד הזה ומצפים לעוד הרבה  שנים מוצלחות ביחד.
"מעבר לכל, אני רוצה להביע  הערכה  ותודה  לעדנה זיו  ולכל הצוות  המוכשר שלה ולהודיע לכולכם שככל שהתערוכה  הזו 

מרשימה-והיא  באמת כן-מה שעדנה יוצרת באופן  יומיומי  ב'תכלת' לא פחות נפלא".
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המועצה האזורית הערבה התיכונה
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הכנס על פער התיווך בתערוכת "יבול שיא"    צילום: טומי יונגר

פותחים פער
הפוגע  העיקרי  לגורם  הפך  אחוזים,  מאות  על  שניצב  התיווך  פער 
ברווחיות החקלאים. חברי הפאנל שהוקדש לנושא בתערוכת יבול שיא, 

נדרשו למצוא מענה לבעיה הכאובה

לסניף  לאחרונה  שנכנס  חקלאי   
של אחד מרשתות השיווק הופתע 
לגלות שקילוגרם מנגו שמכניס לו 
3.5 שקל, נמכר באותה רשת במחיר 
במקרה  מדובר  לא  ש'.   18.99 של 

למחוזו אופייני  במשהו  אלא  חחריג 
תינו שכן פער התיווך - ההפרש בין 
המחיר אותו מקבל החקלאי עבור 
משלם  אותו  המחיר  לבין  תוצרתו, 
הנו   - המכירה  בנקודת  הצרכן 

מהגבוהים במדינות המערב.
בימים  שפרסמו  מקיף  מחקר 
אלה התאחדות האיכרים והמועצה 
פערי  חושף  לצרכנות,  הישראלית 
תיווך בני מאות אחוזים ומאשש את 
טענות החקלאים על כך שרשתות 
השיווק גוזרים קופון שמן על גבם. 

שפקדו  לצרכנות  המועצה  סיירי 
באוקטובר   27-29 התאריכים  בין 
ויח שיווק  רשתות  של  סניפים   168
רקניות ברחבי הארץ, מצאו למשל 
שנמכר  אשכולית  ק"ג  עבור  כי 
החקלאי  שקלים,  ב-6.45  בממוצע 
קיבל 2.60 שקלים לק"ג - פער של 
החקלאי  שקיבל  התמורה   ;  150%
עבור ק"ג אבוקדו שנמכר בממוצע 
שקח ב-4  הסתכמה  שקלים,   9 -ב
ואילו   ;125% לים לק"ג - פער של 
בכ-8.3  שנמכר  לימון  ק"ג  בעבור 
4 שקלים  שקלים, מרוויח החקלאי 

בלבד- פער של 108% .
מאות  על  שעומד  התיווך  "פער 

שפו העיקרי  הגורם  הנו  חאחוזים, 
ובג החקלאים  ברווחיות  כיום  חגע 

מחיר  לשלם  נדרשים  הצרכנים  ינו 
וירקות. במק חמופקע עבור פירות 

רשתות  בין  האדירה  התחרות  ביל, 
של  אבסורדי  מצב  הולידה  השיווק 
במהלכם  אגרסיביים  שיווק  מבצעי 
בפחות  נמכרים  והירקות  הפירות 

שלי איבד  העסק  העלות.  חממחיר 
טה. חייבים לחזור למצב של יציבות 

בשר גורם  לכל  שיאפשר  חמחירים 
שרת היצור והשיווק, ליהנות מרווח 
שחיתות",  וללא  חזירות  ללא  הוגן 
מנכ"ל  לשעבר  אשל  אילן  הבהיר 
ארגון מגדלי הפירות בפאנל שעסק 

חבהשלכות של פער התיווך בחקל
כמנחה,  אות. מלבד אשל ששימש 
במסגרת  שנערך  בדיון  חלק  נטלו 
תערוכת יבול שיא בגן הלאומי מעיין 

אבי אובליגנהרץ
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מזכ"ל  וילן,  אבשלום)אבו(  חרוד: 
ראו ישראל;  חקלאי  חהתאחדות 

רמות  בננות ממושב  דור, מגדל  בן 
וחבר מועצת ארגון מגדלי הפירות, 
מוטי סלע, סמנכ"ל הסחר של 'קו-
סמנכ"ל  צוק-בר,  ואורי  שופ'  אופ 

במש ואסטרטגיה  כלכלה  חמחקר, 
רד החקלאות.

המחיר  בין  הפער  מדוע  אשל: 
מרשתות  החקלאים  שמקבלים 

חהשיווק למחיר שהן גובות מהצרכ
נים כל כך גדול?

בישר והירקות  "סל הפירות  חוילן: 
אל הוא יחסית מהכי גבוהים בעולם 

והי חהמערבי. המרכיב של הפירות 
רקות בתוך סל המזון הוא למעלה 
-20% נתון שאין לו אח ורע בעוח -מ
חלם המערבי. רשתות השיווק משוו

קות כיום בין 60% ל-70% מהפירות 
חוהירקות בארץ והמשמעות בהשוו

משמעותית  ירידה  היא  לעבר  אה 
בכוחם של שאר גורמי השיווק קרי 

זהו תהליך שמא וכדומה.  חירקניות 
המערבי.  העולם  כל  את  אגב  פיין 
שוק  בעצם  אין  בישראל  בנוסף, 
סיטונאי מסודר כפי שנהוג בעולם, 

בצורה  הקובע  מנגנון  מהווה  ואשר 
די ברורה את המחירים ומהווה איזו 

שהיא נקודת התייחסות. 
המחיר  בין  גדול  מאוד  הבדל  יש 
תוצרתו  עבור  החקלאי  שמקבל 
למחיר שבו הצרכן קונה אותה. זהו 
פער לא הגיוני וברוב מדינות העולם 
הוא נמוך מזה הקיים אצלנו. ועדת 
בעצם  המדוכה  על  שישבה  קדמי 
פתרון  במסקנותיה  מצאה  לא 

התי פער  לדעתי,  הזאת.  חלבעיה 
תחרות  אין  שבעצם  מכך  נובע  ווך 
בין הרשתות בארץ. מספר  בפועל 

חהשחקנים הוא קטן מדי וכל הניס
או  בכך  לטפל  הרגולציה  של  יונות 
לא  גם  הבנתי  או שלמיטב  שכשלו 
היו. המולך היום הוא הצרכן. מנכ"ל 

חמשרד ראש הממשלה הקודם הס
דבר  כל  נייבא  'אנחנו  פעם  לי  ביר 
מחוץ לארץ במחירי דמפינג )היצף, 

לחקל נזק  יגרום  זה  אם  גם  חא.א( 
דבר  מעניין  אותנו  הישראלית.  אות 
לצרכן'.  המחיר  את  להוריד  אחד 

חתוקפים אותנו כל הזמן בנושא מכ
ובלי לדעת שהחקלאות  סות המגן 
בסדר  כיום  מסובסדת  הישראלית 

11-12 אחוז. זהו המקום  גודל של 
בדירוג  מלמטה  השלישי  או  השני 
OECD! כל מערב אירופה מסוח -ה
וגם  מאתנו  גבוה  יותר  הרבה  בסד 
קנדה ויפן. מכסות המגן הן ההגנה 
האחרונה שלנו וטועה מי שסבור כי 
בהסרתם ירדו מחירי המזון בארץ. 
אורז וסוכר הרי לא מגדלים בארץ 
להשתלט  שמצליחים  ראיתי  ולא 
שהגיעו  והסוכר  האורז  מחירי  על 
לפיקים אסטרונומיים. כשלי השוק 

שאי חקלאית  בתוצרת  נמנעו  חלא 
שאין  זמן  כל  ולכן  בארץ  גדלה  נה 
תחרות אמיתית ברשתות לא יעזור 

דבר.
הציעו לנו בזמנו שבמקום לסבסד 

חאת המוצר, יינתן סבסוד ישר לחק
לאי. 'נשלם לכם סכום חודשי בתור 
את  ואתם תמכרו  הכנסה  השלמת 
זה  פניו  על  שוק'.  במחיר  התוצרת 
התשלום  שעלות  רק  טוב,  פתרון 

חהישיר לחקלאי על פי החישוב שע
שינו, היא 3-5 מיליארד שקל לשנה. 
האם אפשר לסמוך על פתרון כזה 

ביט במציאות  חיים  אנחנו  חכאשר 
קרובות  לעיתים  שמחייבת  חונית 
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לטובת  השנתי  בתקציב  קיצוצים 
שזה  לכולנו  ברור  הביטחון?  צרכי 
בעת  שיקוצץ  הראשון  הדבר  יהיה 

חחירום. אי לכך, פתרון כזה חייב לה
חזקים  מאוד  בהסכמים  מעוגן  יות 
ובלתי הפיכים. לסיכום, המפתחות 
בידי  הם  יום  של  בסופו  העיקריים 
ישראל  ממשלת  ואצל  הרשתות 

שצריכה לעודד תחרות".
אותנו!  סופר  לא  אחד  "אף  דור: 

התר הסיטונאי  מהשוק  חהיציאה 
כיום  שיש  ומה   2006 בשנת  חשה 
השוק  חרפה.  הנו  צריפין  בשוק 
לאומי,  כפרויקט  הוכרז  הסיטונאי 

שהו מי  ובינתיים  הדגל,  חכספינת 
ביל את הפרויקט מטעם המדינה, 
של  המשקל  התפטר.  כהן,  רענן 
אבל  וגדל,  הולך  השיווק  רשתות 
לצערי אין על ידם גוף מסודר שיבין 
באיזו  אותם  ויעמיד  המחירים  את 
לומר  רוצה  לא  אני  תחרות.  שהיא 
מקום  יש  אבל  מונופול,  להם  שיש 
לבדיקה של הרגולטור בנושא הזה 
בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים. 
לתת  צריכים  החקלאים  אנחנו  גם 
את הדעת על איכות התוצרת שאנו 
משווקים. יש את חוק הסטנדרטים 

חשהוכרז בקול תרועה רמה, כמהפ
כה צרכנית שתאפשר לקבוע תקני 
איכות ובטיחות לפירות וירקות. איך 

חיתכן שבפועל מגיע לסיטונאים ול
רשתות פרי שלא יודעים איזה סוג 
הוא ומי היצרן שלו? המצב הזה לא 
יכול להימשך. שר החקלאות שמיר 
קורא לנו בכיינים, אבל אני לא בכיין 

חאלא חקלאי שרוצה להתפרנס בכ
את  יעשו  וחבריו  שהוא  ורוצה  בוד 
הנדרש מהם כדי לשנות את המצב 
גם  לעשות  חייבים  אנחנו  הקיים. 
חשיבה אצלנו ולא רק להאשים את 

הגורמים האחרים במצב שנוצר".
ישנה  הקמעונאות  בשוק   " סלע: 
בזה  מתאפיינת  התחרות  תחרות. 

הא בעשור  צמחו  המכר  חששטחי 
חרון בקצב חסר תקדים והתחרות 
על לבו של הצרכן היא עזה מאוד. 

חלקים:  לשני  מתחלק  השוק 
באו שנמדד  המבורקד  חהשוק 

שאינו  השוק  וכל שאר  פן מחשובי 
אי אפשר  ולכן  ומבורקד,  ממוחשב 
יחד  למדוד אותו ברמה היומיומית. 
עם זאת, חלקן של הרשתות בשוק 
נמוך  יותר  הרבה  בישראל  המזון 
ונע בשלוש- להן  מכפי שמייחסים 
סביב  האחרונות  השנים  ארבע 

ה-48-52 אחוז מכלל השוק.
בעיית פער התיווך נעוצה לטעמי 
באורך השרשרת. אנחנו כ'קו- אופ' 

ולצר לצרכן  לפריפריה,  חמחוברים 
במושבים.  מפעילים  שאתם  כניה 
הרווחיות של הרשתות על הפירות 
והוצאות  הפחת,  בניקוי  והירקות 

בהח היא  המכר,  הוצאות  חהשיווק, 
מוצ של  רגילים  בסטנדרטים  חלט 

מתקרבת  לא  ואפילו  אחרים  רים 
ואני  לאחוזים הניכרים שהוצגו פה, 
מוכן לחתום על רבע מהם בשורת 
המאזן שלנו. הפתרון אם כן בגודל 
והלא  העקלקלה  בדרך  השרשרת, 
מכם  והירק  הפרי  שעושה  יעילה 
אנחנו  למדפים.  אלינו  המגדלים 

חחושבים שלכם יש את הכוח להת
ארגן ולעשות מה שצריך כדי למכור 
לחשוב  לכם  קורא  אני  ישירות.  לנו 
צריך  מוסכמות מה  בצורה שוברת 

חלעשות כדי שתתארגנו ביחד ותק
חצרו את השרשרת לטובת שני הצד

דים. מניסיוני בן הלמעלה מעשרים 
אומר לכם באח אני  חשנה בתחום, 

הגורם לפער  אינן  ריות שהרשתות 
אלא  סובלים  אתם  שממנו  התיווך 
השרשרת. זה לא מהלך קל ודורש 

הר אבל  איכותית  ואחסנה  חהובלה 
ווח יהיו כולו שלכם, ויהיה על חשבון 
מעבר  שעוסקות  הרבות  החברות 

וי פירות  בשיווק  הסיטונאי  חלשוק 
רקות".

צוק-בר: "ראשית, אנחנו מקיימים 
משותפת  ועדה  האחרונה  בשנה 

חשל משרדי החקלאות והאוצר בנו
שא התמיכה הישירה בחקלאי, ושם 

חנבדקות כל ההשלכות בנידון. בהק
חשר של פער התיווך, הרי שיש חשי

בות רבה לנושא ההתארגנות. כשיש 
חקלאים  של  חזקה  התארגנות 
ובתי  'בראשית'  טלי',  'ענבי  דוגמת 
אריזה נוספים, הרי העמידה שלהם 
הרשת  ומול  הסיטונאי  השוק  מול 

מה משמעותית.  יותר  הרבה  חהיא 
שיחות שלנו עם הסיטונאים בשוק 
הסיטונאי, ראינו שהם מקבלים את 
האריזה  מבית  שהתקבל  המחיר 
וזאת  אותו,  ומשיגים  החקלאי  קרי 
בניגוד לתהליך שעוברים המגדלים 
שתוצרתם אינה מאורגנת ושולחים 
בתקווה  וירקותיהם  פירותיהם  את 

למשהו טוב.
לראשונה  בצענו  האחרונה  בשנה 

מי סטורנקסט,  חברת  חבאמצעות 
וי הפירות  כל  של  הברקודים  חפוי 

רקות הנמכרים ברשתות. בעקבות 
מפרסמים  אנחנו  שבוע  כל  זאת, 
באתר משרד החקלאות את מחירי 
הסיטונאי  בשוק  והירקות  הפירות 
אפשר  המכירה.  בנקודת  ולצרכן 

גדו הבדלים  יש  שאכן  חלראות 
בעיתונות  והנטייה  השניים  בין  לים 
המקסימום  מחיר  את  לקחת  היא 
למחיר  אותו  ולהשוות  ברשתות 
למגדל, דבר שמראה על פער של 
מאות אחוזים. אבל אם לוקחים את 
הרשתות  כל  של  הממוצע  המחיר 
ומשווים  הדיסקאונט  רשתות  כולל 

הסי מהשוק  ביציאה  למחיר  חאותו 
טונאי, בלי לקחת בחשבון את מחיר 

והתוצ האריזה, התפעול  חההובלה, 
רת - אזי ההפרש הנו עשרות ולא 
מאות אחוזים. צריך לקחת בחשבון 
שההבדלים בין רשתות הדיסקאונט 
לרשתות השכונתיות-עירוניות מגיע 

חעל-פי הנתונים שלנו לעשרות אחו
יכול  בדיסקאונט  עגבניה  ק"ג  זים. 
ואילו  3-4 שקלים  לעלות בממוצע 
באותו  להגיע  יכול  זה  בשכונתית 

שבוע גם ל-7 שקלים.
ברשתות  היא  כיום  המכירה  רוב 
מהח אחוז   60-70 כ -הדיסקאונט, 
רשתות  עם  שהבעיה  אלא  מכירה. 
הפוכה:  בעיה  היא  הדיסקאונט 
במחירי  חקלאית  תוצרת  מכירת 

חדמפינג. אם נמכרים עגבניה או מל
פפון בשקל לק"ג, ברור לכולם שזה 
והקונים בעצם משלמים  לא הגיוני 
במוצרים  הרשת  של  ההפסד  על 
אחרים שהם רוכשים באותה קניה. 

חמי שנפגע מהמהלך הזה הן הירק
שאותם  הפתוחים  והשווקים  ניות 
תחרות  ומהוות  לשמר  רוצים  אנו 

טובה לרשתות.
לנו  שאין  הרי  רגולציה  מבחינת 
הפירות  מחיר  על  לפקח  יכולת 
זה  מהעניין  וחלק  היות  והירקות, 
בהתאם  במחירים  יומיים  שינויים 
את  לעשות  צריך  הצרכן  לנסיבות. 
ובאיזה  לקנות  אם  שלו  השיקול 
מחיר. מה שכן חשוב ברגולציה זה 
לעשות  מקסימום,  מחיר  לקבוע 
לתת  המתאימה,  השקיפות  את 
ולפקח  הנתונים  את  לתת  מידע, 
בנושא  והסטנדרטים.  האיכות  על 
השוק הסיטונאי הרי שתוך חודש-
חודשיים ייצא מכרז BOT לחברות 
מקימות ואני מקווה שבשנה הבאה 

השוק יוקם".
לכ-70%  מתחלק  "השוק  סלע: 
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ללא  והשאר  דיסקאונט  רשתות 
הצר הוא  שלנו  המלך  חדיסקאונט. 

ואנחנו צריכים לשמור עליו. אני  כן 
בתמחור  היומיומית  ברמה  מטפל 
התחרות  לאור  והירקות  הפירות 
העזה והתזזיתיות בענף, והשאיפה 

חשלנו להגן על הצרכן. אנחנו מייח
חלים לרגע שתמצאו את הדרך לשי

והירקות  הפירות  של  משוכלל  ווק 
אלינו".

לקצר  אפשר  באמת  האם  אשל: 
שרשרת הערך הכוללת כיום פחות 
או יותר: חקלאי, סיטונאי, קמעונאי 
אחת  על  לדלג  אפשר  ואיך  וצרכן, 

חהמדרגות כדי לקצר את פער התי
ווך?

דור: "לא ברור לי כיצד ניתן לקצר 
המגדלים  כאשר  השרשרת  את 
מאוד  בשרשרת  עובדים  הגדולים 
הלוגיסטיים  המרכזים  מול  קצרה 
של הרשתות, ולא עוברים דרך שוק 
סיטונאי. מה גם שחלק מהחקלאים 
עוסקים במכירה ישירה לסיטונאים 
איני  למיניהם.  הבסטות  לבעלי  או 
לא  אבל  יפסידו,  שהרשתות  רוצה 

מצ מחירים  לקבל  כחקלאי  חמוכן 

שהצר למחירים  בהשוואה  חחיקים 
אני  שלי.  התוצרת  עבור  משלם  כן 
אומר בהסתייגות כמי שמכיר חלק 
שעליהם  הלוגיסטיים,  מהמרכזים 

ולה התייעלות  של  למהלך  חללכת 
והירקות  הפירות  את  ישירות  עביר 
את  ביניים.  לדרגי  ולא  לרשתות 
בשביל  צריך  אני  הסיטונאי  השוק 
בשביל  ולא  תוצרת  ואיכות  תחרות 

קיצור שרשרת".
וילן: "מושב אחיטוב מגדל כ-70% 
כל  במדינה.  המלפפונים  מצריכת 
בוקר נוהרות אליו עשרות משאיות 
ואת  השונים,  השיווק  גורמי  של 
התופעה הזאת ניתן היה למנוע לו 

מא אני  מתאגדים.  היו  חהחקלאים 
מין שהתארגנות חזקה היא הפתרון 
בדיונים  יש  כל שנה  התיווך.  לפער 
קבוע  ריטואל  המדינה  תקציב  על 
בניסיון לבטל את הפטור מהגבלים 

מס ואני  טוען  האוצר  חעסקיים. 
חברות  דרך  שהרשתות  איתו,  כים 
השיווק שלהן, מנצלות את הפטור 
לטובתן.  החקלאי  על  להגן  שנועד 
מזה שבע שנים שאני פונה למשרד 
בנושא,  ולגורמים העוסקים  האוצר 

עס מהגבלים  פטור  ביחד  חלנסח 
קיים בחקלאות אשר באמת יגן על 

בשרש האחרים  כל  ועל  חהחקלאי 
נגיע  ואם  המרכזי  האתגר  זה  רת. 
יהיה  אפשר  הנכון  לניסוח  איתם 
שגורמים  מבלי  החקלאי  על  להגן 
ממילא  ואז  זה,  את  ינצלו  אחרים 

הפער יקטן".
חצוק-בר: "בסוף החודש הזה יתק

יים דיון בוועדת הכלכלה על הפטור 
מההגבלים לפי חוק ההסדרים. אני 

חמציע לכם להתכונן ולהתארגן לק
ראת הדיון. אני מודה שלא הצלחנו 
שביקשנו  התיקונים  את  להכניס 
לו,  שפיללנו  החוק  לא  וזה  לנוסח 
אבל לא ניתן לשנות אותו עכשיו כי 
הממשלה החליטה על החוק. הדיון 
בכנסת פתוח לכל בעלי העניין ושם 

תוכלו להביע את עמדתכם. 
מסקר שעשינו ב-2006 במסגרתו 

חהושוו הפערים הקמעונאיים בין יש
חראל למדינות שונות, עלה שהפע

רים כאן די דומים למדינות המערב. 
כאילו  נראה  זה  שלפעמים  למרות 

חהפער הולך ונעשה יותר גרוע, כש
מסתכלים חמש-עשר שנים אחורה 
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- שיעורי הפער הקמעונאי די זהים. 
חבשנתיים האחרונות השימוש בדמ

הממוצעים  את  משבש  קצת  פינג 
ומלפפונים  וגורם לפער, בעגבניות 
למשל, להיות שבועות רבים במינוס. 

חמה שכן ראינו הוא שקיצור השרש
החקלאי.  לטובת  בהכרח  אינו  רת 
התמורה שמקבל החקלאי מחברת 
הסיטונאות של רשת קו-אופ למשל, 
מהשוק  שמגיע  לזה  דומה  די  היא 
הסיטונאי ולעיתים אף קצת פחות. 
מעדיף  החקלאי  זאת  בכל  מדוע 
בטחון  יציבות,  יש  כי  הרשת?  את 
בכמות, אספקה סדירה ותשלומים 
בעד  הכף  את  שמכריעים  סדירים 

גוף מסודר. שוק סיטו חלעבוד עם 
נאי הוא מאוד חשוב כי מתבצע בו 
ושל שיווי  ומכירה  תהליך של קניה 
תתבצע  המכירה  אם  ולכן  משקל, 
לנו שהן  ברור  בלבד  מול הרשתות 
תצמצמנה כמה שניתן את הרווחים 
של היצרן. ליצרן חייבת להיות יותר 
מאלטרנטיבה אחת לשיווק תוצרת 
שוק  גם  שיהיה  מאוד  חשוב  ולכן 

משוקלל קרי סיטונאי".
אנחנו  שכונתית  "כרשת  סלע: 
של  מהג'ונגל  להתרחק  משתדלים 
ה'הבי דיסקאונט'. בצרפת לדוגמא, 

חיש חוק לא רק בפירות וירקות, שאו
ב-90  למכור  קמעונאי  גוף  על  סר 
בשקל.  שקנה  המוצר  את  אגורות 

חבארץ מתנהלת מלחמה בלתי אפ
רשתות  מול  והערב  השכם  שרית 
שמוכרות מוצרים בפחות מהעלות 

חשלהם כדי למשוך את הצרכן ולח
לת שותף  בהחלט  אני  אחריו.  חזר 

חושה שלכם שצריך לדעת לשמור 
יכול  וטיב של סחורה. לא  על ערך 
כנימות  עם  באבוקדו  יוצף  שהשוק 
יימכר  ולצדו  וחצי  שקל  שיעלה 
לק"ג.  שקלים  ב-9  איכותי  אבוקדו 
הבקרה על איכות מתחילה אצלכם 
נכונה,  אריזה  איכות,  שתהיה  וככל 

חשינוע נכון וכדומה, כולנו נצא נשכ
רים. אם אתם החקלאים תתארגנו 
כדי שכוח ההפצה יהיה בידיכם, זה 

חיבטיח לכם תשואה יותר טובה וכנר
אה גם לנו. כמובן שלטובת מחצית 
השוק שאינו מבורקד, חשוב שיהיה 
שוק סיטונאי הן עבור המגדלים והן 

עבור הקמעונאים והצרכנים".
בנו רגולציה  "בסך הכל  חצוק-בר: 
הק למחיר  מתחת  המכירה  חשא 

וכך גם  ניה, קיימת בהרבה מדינות 
לגבי העקיבות והדיווחים על פחת. 

אחד הכללים שבכוונתנו להחיל על 
חהשוק הסיטונאי החדש, דיווח מפו

רט על פחת באמצעות מרכז יעודי 
לחקלאי  יתן  ואשר  בשוק,  שיוקם 
בצורה  המתרחש.  על  מלא  מידע 

חכזאת תהיה שקיפות מלאה, והחק
חלאי יידע באיזה מחיר נמכרה התו

צרת שלו ולאיזה גורם היא נמכרה. 
החק בידי  מידע  יותר  שיהיה  חככל 

אם  לדעת  כוח  יותר  לו  יהיה  לאי, 
אכן קיבל את מה שמגיע לו. באשר 
על  הממונה  לא,  או  סביר  לרווח 
לאחרונה  יצא  העסקיים  ההגבלים 
חברות  לבדוק  כוונתו  על  בהכרזה 
עם ריכוזיות גבוהה ועם רווחים לא 

סבירים".
חוילן: "אנחנו מדינה מערבית שבק

מעבר  הלכנו  הקפיטליסטי  טע 
לקיצוניות האמריקאית וזה המחיר. 
לא  אבל  הצרפתי  החוק  בעד  אני 

יש שממשלת  הנתון  ברגע  חראיתי 
ראל מוכנה לבדוק את זה ברצינות. 

חבוא ננסה לשכנע את ממשלת יש
חראל ללכת על החוק הצרפתי ולהי
חטיב עם כולנו. אני מאמין קטן בר

גולציה לצערי, כי לא בעיה לעקוף 
חאותה. אני מאמין שבשלישי לדצמ

בר אנחנו נצליח לשכנע את הוועדה 
ההסדרים.  חוק  את  מחדש  לכתוב 

בידי החק יהיו  חאם חברות השיווק 
לאים - דיינו. מונופסון של מוכרים 

מותר לנו על פי החוק . 
שהרגול להאמין  לי  קשה  חשנית, 

פקחים  באמצעות  יתערבו  טורים 
וכדומה. אני מאמין במרד של קונים 
ומחאה, ואם הצרכנים לא היו קונים 
מופרזים  במחירים  וירקות  פירות 
בעלי  הרשתות.  את  מפיל  היה  זה 
המניות  לבעלי  מחויבים  הרשתות 
ואם המוטו היחידי במדינת ישראל 

התו זאת  אז  רווח,  חהוא מקסימום 
הוכיחה  החברתית  המחאה  צאה. 
אם  בחיים.  הכל  חזות  אינו  שרווח 
זמן על צרכן  רוצים לשמור לאורך 

בה כמו  מתנהגים  לא  רווח,  חועל 
מות! לא מתנהגים כמו חזירים! לא 
מתנהגים בגרידיות! אבל לצערי כל 
התרבות הארגונית שלנו היא לטווח 
גדולה  מאוד  בעיה  יש  ופה   - קצר 
הפסיכולוגיה  את  לשנות  להתחיל 
ליותר  החברות,  של  המנהלים,  של 

חד-ממ פחות  והרבה  חרציונאלית 
אבל  יקרה  שזה  מעריך  אני  דיות. 
פעם  מדי  צריך  הרגולטור  בינתיים 

לתת איזה בומבה".

חבנקודה זו ביקשה את רשות הדי
מטעים  בעלת  אדלר,  דבורה  בור 
שהעירה  מירון,  ממושב  וכרמים 
שכמות  בעוד  כי  הפנל  למשתתפי 
כמות  וקטנה,  הולכת  החקלאים 

חסניפי הקו-אופ ושאר רשתות השי
ווק הולכת וגדלה מדי שנה. "תמיד 
שעלינו  הטענה  עם  אלינו  חוזרים 

כשקיבל בשנה שעברה  חלהתייעל. 
יפה  וחצי לקילוגרם  תי שקל-שקל 
של אפרסקים, בקו-אופ הוא נמכר 
אפילו  הורדתם  ולא  שקלים  ב-9 

שתס מבקשת  אני  במחיר.  חשקל 
אני  והיכן  היכן הטעות שלי  לי  בירו 
לראות  השנה  נדהמתי  בסדר.  לא 
שאנחנו  פירות  הרשתות  באחת 

חאפילו לא קוטפים אותם או במק
ב',  כסוג  אותם  תורמים  הטוב  רה 

תבו אל  שקלים.  בשבעה  חנמכרים 
או בטענות אלינו. אנחנו משקיעים 
מעבר  הרבה  פרי  של  בקילוגרם 

שה כדי  מקבלים  שאנחנו  חלמה 
במחי אותם  למכור  יוכלו  חרשתות 

רים מפולפלים. אנחנו עובדים כמו 
כל  מתייעלים.  הזמן  וכל  חמורים 
שלי  והרווחיות  מתייעלת  אני  שנה 
רק הולכת ויורדת מבלי שאבין מה 
קורה. לא כל חקלאי הוא גדול ויכול 
להתארגן עם חקלאים אחרים. אני 
רוצה בסך הכל לגדל ולשווק בדרך 
שהיא סבירה ומקובלת בכל העולם. 

הבעיה היא אצל הרשתות". 
חאשל הודה בסיכום הדיון למשתת
חפיו ולאדלר, והוסיף כי מניסיונו חק

לאים רבים שותפים לתחושותיה. על 
מנת לשפר את המציאות המעוותת 
אשל  התיווך,  פער  בנושא  שנוצרה 
סבור כי יש להמשיך את הפעילות 
שיכול  הסטנדרטים"  "חוק  בנושא 
רווחיות החקלאי,  לשפר מאוד את 
מועצת  לידי  הפיקוח  את  ולהחזיר 
שקיבלה  הממשלה  מידי  הצמחים 
שנית,  דבר.  שום  עושה  ולא  אותו 
הארגונים החקלאיים חייבים לפעול 
יוחל  לכך שלפחות החוק הצרפתי 
כך  ישראל.  במדינת  הרגולציה  על 

ותו דמפינג  מכירת  תתאפשר  חלא 
על  המופרזת.  הרווחיות  גם  קפא 
חשיבות הקמת השוק הסיטונאי אין 
ויכוח וכך גם על נושא ההתארגנות. 
ההתארגנות החקלאית בניגוד למה 

ומ אפשרית  היא  דבורה,  חשאמרה 
חויבת המציאות, ויישומה רק תועיל 

לנו".
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פלפל צהוב

א ליריקה

פלפל אדום

א רומנס
א אלגריה
א סונדלה

מלפפונים

א קינגסטאר
א סיליון
א סניאל

עגבניות

א קריאולו
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משמאל: השגריר יצחק אלדן, נשיא המדינה שמעון פרס,
נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש ורעייתו לורה וראש הממשלה אהוד אולמרט

שמעון וילנאי

 הוא נולד בקזבלנקה, מרוקו, בשם 
ז'ק דנינו. בשנת 2003 אחרי שמילא 
תפקידים בכירים בשירות החוץ של 

לראש הטקס במש מונה  חישראל, 
רד החוץ ורשם בתפקיד הזה שיא 
עד  שנים  שבע   - הזמנים  כל  של 
 .2010 בשנת  לגימלאות  לפרישתו 
זה השגריר יצחק אלדן שהגה ,יזם 
ומפעיל את דרך הזית הים תיכונית 

חהמשתרעת לאורכה של מדינת יש
ראל ממטולה ועד ים סוף.

 "אני קשור לחקלאות מאז עליתי 
כדיפלומט   .1956 בשנת  לישראל 

בח לבקר  הזדמנויות  בפני  חנוצרו 
וות חקלאיות ובתערוכות חקלאיות 

חרבות" אומר אלדן ומדגיש: "נפגש
תי יותר מפעם אחת עם מי שעמד 
אמין  הזית  לענף  המועצה  בראש 
חסן ז"ל ונוצרו בינינו קשרים אישיים 
למועצת  ישראל  כשגריר  מצוינים. 
אירופה הייתי שותף להחלטה לכונן 
את דרך הזית הים תיכונית .בצוותא 
עם אמין חסן ראינו בהחלטה דרך 
באזורנו,  השלום  את  לקדם  ראויה 

ותיי בין תרבותי  דיאלוג  חבאמצעות 
רות ופיתוח ברי קיימא. שנינו ראינו 
כלכלי  כענף  הנושא  את  בעין  עין 

חשוב למדינות הים התיכון".
 השגריר אלדן חבר למועצת הזית 
ובצוותא עם אמין חסן כוננו, בסיוע 
דרך  את  הקיימת,  הקרן  של  פעיל 
 .2008 בשנת  חגיגי  באירוע  הזית 
בגינת הנשיא  ביצענו  "באותה שנה 

והכ זיתים  מסיק  בירושלים  חפרס 
ישראל.  בנתיבי  הזית  דרך  על  רזנו 
בחיפה  הזית  דרך  את  חנכתי  מאז 
ובתל-אביב ומדי שנה מצטרף ישוב 
הזית שפרוסה  לדרך  אחר  או  כזה 
על פני ארבעה נתיבים: גליל עליון, 

גליל תחתון, שפלת החוף והנגב".

השגריר יצחק אלדן יוזם דרך הזית הים-תיכונית:
"נושא הזית הוא בראש מיזם לשיתוף פעולה בין ישראל, ירדן, הרשות 
הפלשתינית ומדינות זית גדולות כאיטליה, צרפת ויוון בתחום המאבק 

בזבוב הים תיכוני"

ריאיון החודש

 יצחק אלדן מגלה כי בדרך הזית 
שמתחילה בגליל העליון ומסתיימת 
באילת עובר קו מנחה ברור הכולל 
כרמי  בהם  שיש  הישובים  "כל  את 

אר חפירות  או  בד  בתי  או  חזיתים 
בהם  שיש  מוזיאונים  או  כיאולוגיות 
השלום  את  שמסמלים  מוצגים 
הזית  ענף  הוא  הדרך  של  הלוגו  כי 

ח-נווה שלום. תוכנה של הדרך מעו
דד דו-קיום, רב-קיום ותרבותיות בין 
דרוזים  מוסלמים,  נוצרים,  יהודים, 

וצ'רקסים".
רב  עידוד  שואב  אלדן  השגריר   
מדברים שהשמיע לאחרונה מנכ"ל 
"הלוי  הלוי.  אמיר  התיירות  משרד 

חהכריז שדרך הזית לאורכה של יש
ומשרדו  מתויירת  דרך  תהיה  ראל 

יסייע לכך".
מעניין  חיים  סיפור  אלדן  ליצחק   
נרחיב  עוד  כך  ועל  כאחד,  ומרתק 

דרך  הפעלת  רקע  על  בהמשך. 
הזית הים תיכונית בישראל ביקשתי 

חלשמוע את דעתו של אלדן על תע
שיית הזית הישראלית. "הענף עבר 
מאד  קשים  פשוטים,  לא  זמנים 

חבשנים האחרונות. זה התבטא בעי
חקר בחדירה לארץ של כמויות גדו

לות של שמן מיובא ומזויף. משרד 
התמ"ת)משרד  ומשרד  החקלאות 
לענף  -ש.ו.(והמועצה  הכלכלה 
הזית החלו להתמודד עם הקשיים 
ברחבי  הגידול  שטחי  את  והגדילו 
המדינה. אנחנו יודעים לגדל זיתים 

מיוח בהשקיה  צחיחים  חבאזורים 
בנגב מצט חלוצה  חדת. השמן של 

אותו  ומפיקים  חומציות  בפחות  יין 
באיכות טובה".

 מסתבר שזיתים ושמן זית הפכו 
העולם.  ברחבי  נחשבים  לנושאים 
הוא  אלי.  פנה  אתיופיה  "שגריר 
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זיתים.  מבקש להקים בארצו כרמי 
חיש, מסתבר, אינטרס רב בזית היש

ראלי. האפיפיור פרנציסקוס שאולי 
חובב   - לישראל  הבא  באביב  יבוא 
זית. גת שמנים היתה  זיתים ושמני 
בעת  המיסה  התקיימה  בו  המקום 

הקו האפיפיור  של  בארץ  חביקורו 
מיזם  בראש  הוא  הזית  נושא  דם. 
ירדן,  ישראל,  בין  פעולה  לשיתוף 
זית  ומדינות  הפלשתינית  הרשות 
גדולות כאיטליה, צרפת ויוון בתחום 
ונקיים  תיכוני  הים  בזבוב  המאבק 
סמינרים בין לאומיים עם השכנים. 

חהזית הופך להיות נושא מרכזי לשי
אויבים  נגד  ולמאבק  פעולה  תוף 
משותפים. זה מקור פרנסה חשוב 

מאין כמוהו לחקלאי האזור".
 פסטיבל ימי ענף הזית של השנה, 
יצא לדרך בשבוע האחרון של חודש 
התשע-עשרה.  בפעם  אוקטובר 
את שעריהם  בגליל פתחו  בד  בתי 
והציגו בפני עם ישראל את היסודות 

הע ואת  הזית  ענף  של  חהחשובים 
כמקור  הזית  של  התזונתיים  רכים 

לבריאות טובה.

השגריר יצחק אלדן )משמאל( עם נשיא רומניה ויו"ר קק"ל אפי שטנצלר 
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יצחק אלדן ציין בחודש שעבר את יום הולדתו ה-70. 
הוא נולד לאב רוקח ולאם שטיפלה ב-8 ילדים ובהם 

חתאומים, ששירתו יחדיו כקצינים במלחמת יום הכיפו
רים. חיים אלדן, בהיותו בחטיבת גולני בצפון - נפצע 
היה  אלדן,  רפי  משנה  סגן  השני,  הלחימה.  במהלך 
יצחק  המופת.  אות  לו  הוענק  וכשחזר  בשבי המצרי 
1956 בגפו, במסגרת קבוח  אלדן עלה לישראל בשנת

צת "עקיבא" של עליית הנוער. הוא הגיע לקיבוץ הדתי 
טירת צבי בעמק בית שאן, שם הועסק כחקלאי - בגן 

הנוי, אחר-כך בגן הירק ובכותנה, ומדי פעם בלול.

הילד  את  אימצה  מפולין  שעלתה  אשל  משפחת   
העולה ממרוקו. "כך החל תהליך ההשתכנזות שלי. די 

חסבלתי מעצם היותי ילד חוץ. זו היתה תקופת האי
רועים הקשים בשכונת ואדי סאליב בחיפה, והילדים 
"ואדי סאליב,  וצועקים:  היו מצביעים עלי, המרוקאי, 

חואדי סאליב". "בכיתה שמעתי יותר מפעם אחת גינו
יים, העלבות והשפלות. שמעתי צועקים: מרוקו סכין. 

חזרתי הביתה בוכה. עברתי תקופה קשה מאד".
להערצה.  מושא  תאמינו,  לא  הפך,  מסוים  בשלב   

ח"זה היה כשהתחלתי לשחק כדורגל וכדורסל בקבו
צות של הקיבוץ ובליגה אזורית. "כולם עודדו אותי בקריאות: "ג'קי,ג'קי" והפכתי לילד מקובל".

18 עזב ג'קי דנינו את הקיבוץ כדי ללמוד בעפולה. באותה עת ההורים עלו לישראל והתיישבו במוח   בן
שב ברק בחבל תענך. הם ניהלו משק חקלאי. "להורים היתה עגלה עם סוסה וכך מכרנו את התוצרת 

החקלאית בעפולה. "אבא גידל כרוב ירוק והגיע ליבולי שיא יחידים במדינה".
ח ג'קי שירת שירות סדיר בחטיבת גולני ובהיותו דובר צרפתית, אנגלית, ערבית ועברית על בוריין - הו

עבר לקראת סיום השירות ליחידת דובר צה"ל, שם היה פעיל בתחום תקשורת זרה.
 נושא תואר מאסטר בלימודי מזרח תיכון ומדעי המדינה - הצטרף למשרד החוץ בשנת 1969. "זו 
היתה תקופת פריחה לישראל בקשרים עם מדינות אפריקה. רומן מוצלח מאד. 300 נרשמו לקורס 

צוערים ושלושה התקבלו ובהם אנוכי. עסקתי בהסברה בין לאומית במשרד". 
 ואז התרחש אירוע חריג מאד מבחינתו של יצחק אלדן. "בשנת 1970 הצטרפתי לתנועת הפנתרים 
השחורים. לא השתתפתי בפעילות האלימה אבל הזדהיתי עם המטרות. מישהו במשרד החוץ לחש 
על אוזני שרצוי שלא אמשיך שם כי אני עלול לאבד את המשרה.עזבתי וזה בהחלט השתלם לי. בשנת 
דובר  ביוסטון, טקסס. שנה אחר-כך התפנתה משרת  קונסול  כסגן  יצאתי לשליחות ראשונה   1973
שגרירות ישראל בפאריס, ושירתתי שם שלוש שנים כקצין עיתונות ודובר. הם התחננו שאמשיך אך 
העדפתי לשוב לארץ". במשרד החוץ ראו באלדן דמות ראויה לתפקידים בכירים ברחבי העולם. "אחרי 

חפאריס הייתי קונסול במונטריאול, קונסול בלוס אנג'לס, שוב פאריס כציר)סגן שגריר( בשגרירות יש
ראל, שגריר ישראל בדנמרק, שגריר ישראל לארגון אונסק"ו)ארגון של האו"ם שמסייע בעולם בתחומי 

חינוך, מדע ותרבות -ש.ו.(ושגריר ישראל למועצת אירופה בשטרסבורג".
ח בשובו לארץ מונה יצחק לשני תפקידים שהוא רואה בהם את גולת הכותרת של פעילותו הדיפלומ

טית: "שר החוץ שמעון פרס ומנכ"ל משרדו אורי סביר מינו אותי לעמוד בראש בית הספר לדיפלומטיה 
וכיהנתי בתפקיד בשנים 1995 ועד שנת 2000. בשנת 2003 הם מינו אותי לראש הטקס במשרד החוץ 
והייתי בתפקיד שבע שנים, יותר מכל ראש טקס אחר מאז קום המדינה. בתפקיד הזה הייתי ראשון 
ללחוץ את ידיהם של גדולי העולם שבאו לישראל עוד לפני שירדו מכבש המטוס. פרס גם העניק לי 

את תואר "עובד מצטיין" על שירות של 41 שנה במשרד החוץ".
ח יצחק אלדן יזם והקים את "מועדון השגרירים וקונסולי הכבוד" המשרתים בארץ. מאז פרישתו לגי

יועץ דיפלומטי של הקונגרס היהודי-ישראלי, בעיקר בנושא יחסי  3 שנים, הוא משמש  מלאות לפני 
חישראל-אירופה. מרצה על דיפלומטיה במרכז הבין תחומי בהרצליה, ראש בית הספר הישראלי לשג

רירים צעירים - כשהנושא המוביל הוא מנהיגות ישראלית. ברחבי המדינה פעילים 50 בתי ספר כאלה, 
בחסות המרכז הבין תחומי למצוינות. 

יצחק אלדן גרוש ואב לשתי בנות: נטלי בת 31 רווקה, אדריכלית, המתגוררת בפאריס, וקארין בת 27 
רווקה, סיימה השנה את החוג לתקשורת במרכז הבין תחומי.
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שמעון וילנאי

היכן הם היום?

אלדד לנדס, לשעבר מנהל השירותים להגנה"צ ולביקורת:
"אני מאמין גדול שהחקלאים חייבים לספק תוצרת חקלאית שעומדת 
בתקנים של שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית ואין לתת הנחות 

לחקלאים בקטע הזה"

לחלוטין.  השתנתה  "הסביבה 
הסכמי הסחר הבין לאומיים פתחו 
בשוק  וייצוא  לייבוא  המסחר  את 
החקלאי. המגבלה המרכזית היתה 
בריאות החי והצומח ומדינת ישראל 

שא מקצועיות  מערכות  חהקימה 
בעולם  מדינות  בפני  להציג  מורות 
או  כזה  שייבוא  מדעיים  באמצעים 
בישראל"  הצומח  את  מסכן  אחר 
דברים שהשמיע בשעתו האגרונום 
13 שנה מנהל  אלדד לנדס, שהיה 
השירותים להגנת הצומח ולביקורת 

במשרד החקלאות.
לנדס פרש לגימלאות בשנת 2008 
ובמדורנו החודשי "היכן הם היום"? 
חותם  שהטביע  האיש  עם  נפגשנו 
עמוק בשירות הממשלתי שאחראי 

על שמירת הצומח בישראל.
72, מתגורר עשח   אלדד לנדס, בן
של  יצחק  בית  במושב  בשנים  רות 
פרוייקט  החקלאי.  האיחוד  תנועת 
מיוחד של גידול ורדים באדמות של 
הוריו במושב - היה המאיץ להצטרף 
אותי  "שיכנעו  הממשלתי.  לשירות 

יש לחקלאות  לתרום  מה  לי  חשיש 
1970 נתקבלתי לעבוח  ראל. בשנת
דה במה שהוגדר אז אזור והיום זה 
כבר מחוז במשרד החקלאות בעיר 
ישובים  של  כלכלי  כמתכנן  חדרה, 
אחר-כך  שנים  חמש  חקלאיים". 

חמונה לנדס כרכז תכנון ביחידה הא
1985 מונה מנהל האח  זורית ובשנת
חזור בפרק זמן ש"האזור היה בתנו

פת פיתוח דרמטית". ב-1987 היה 
כהונתו  בתקופת  המחוז,  למנהל 
כמנכ"ל משרד  מאיר  בן  מאיר  של 
אז  היו  שונים  "תחומים  החקלאות. 
מנהל  של  שליטה  ותחת  באחריות 

חהמחוז: לשכת ההדרכה, ניקוז, שי
מור קרקע ותכנון שטחים".

הת התשעים  שנות  בראשית  ח 
ההדרכה  בשירות  משבר  חולל 
דאז  החקלאות  ושר  הממשלתי 

לנדס  את  מינה  רפאל)רפול(איתן 
וה ההדרכה  שה"מ)שירות  חלמנהל 

מקצוע -ש.ו.( והוא שימש בתפקיד 
משנת 1991 ועד שנת 1995. רפול 
סיים את תקופת כהונתו הראשונה 
בשנת 1992 ומפלגת העבודה שבה 
צור  יעקב  החקלאות  שר  לשלטון. 
מונה על ידי ראש הממשלה יצחק 

חרבין לשר החקלאות ומנכ"ל המש
 1995 בשנת  חתם  בשיא  יונתן  רד 
לנדס  אלדד  של  המינוי  כתב  על 
להגנת  השירותים  מנהל  לתפקיד 
בכיר  תפקיד  ולביקורת.  הצומח 

חשלנדס אחז בו עד פרישתו מהשי
רות הממשלתי לפני חמש שנים.

ח "נהניתי לשרת את המגזר החק
לאי על שלוחותיו גם בקיבוצים וגם 
במושבים והמגזר החקלאי השיב לי 

חאהבה. היתה לי תקופה מאד מענ
יינת לעמוד בראש השירות החקלאי 
להגנת הצומח" נזכר לנדס בערגה.

להגנת  השירותים  של  מסמך   
הצומח תחת הכותרת "יעדים" קובע 
כי "על השירות הממשלתי לשמור 
נכון  בשימוש  הציבור  בריאות  על 
בחומרי הדברה וקביעת סטנדרטים 
שמירה  הדברה,  חומרי  לשאריות 

כניס במניעת  הצומח  בריאות  חעל 
חומר  וייצור  הסגר  מזיקי  של  תם 
ריבוי חופשי מנגעים ורישוי תכשירי 
בעלי  בריאות  על  שמירה  הדברה, 
במזון  רעלנים  על  בפיקוח  חיים 
צמחיים  נגעים  אבחון  חיים,  בעלי 
ותמיכה  מעבדה  שרותי  באמצעות 
איכות  הבטחת  פרטיות,  במעבדות 
וקביעת  טרייה  תוצרת  של  הייצור 

היי הגברת  ואכיפתם,  חסטנדרטים 
הסכ על  וחתימה  החקלאי  חצוא 

מדינות  עם  בי-לטרליים  ביצוע  מי 
טרייה  תוצרת  איכות  והבטחת  יעד 
סטנדרטים  וקביעת  מקומי  לשוק 

ואכיפתם".
הממשלתי  במסמך  אחר  בפרק   

ויותר  שנים  עשר  לפני  אור  שראה 
חנאמר בין השאר כי "השירותים לה

גנת הצומח יפעלו להסרת מגבלות 
למדינות  ישראל  בין  פיטוסניטריות 

חאחרות על מנת לאפשר סחר במוצ
מהסכמי  כמתבקש  חקלאיים  רים 
WTO והתאמת פעילות השירותים 
ויבואנים  יצואנים  ריבוי  של  למצב 
של מוצרים חקלאיים". כמו כן נאמר 
במסמך ש"תוגבר האכיפה לשימוש 
נכון בחומרי הדברה בשוק המקומי 
 ISO איכות  ניהול  ויופעלו מערכות 
9001 בכלל השירותים,ISO 25 לכל 
ליח  ISO 65 ו השירותים  -מעבדות 
חידת הפיקוח על תוצרת אורגנית. 
השירותים להגנת הצומח ולביקורת 
הם בבחינת זרוע השירות והאכיפה 
של משרד החקלאות המופקדים גם 
על מניעת חדירתם ארצה של נגעי 
צמחים חדשים, קיום מערך הסגר 
בנמלי הכניסה לארץ, ניטור ומניעת 

חהתפשטותם של נגעים חדשים וק
טיב  ביקורת  בביצוע  כן  כמו  יימים. 
מספוא וגרעינים למאכל בעלי חיים 

ופיתוח שיטות בדיקה חדשניות".
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וזה  כמתאימה לתקנים האירופיים, 
ייצוא מסודר שקיים  איפשר לבצע 

למעשה עד היום. 
ח שאלתי את המושבניק הוותיק לד

עתו על החקלאות המושבית בשנת 
הבעיות  "אחת  השיב:  וכך   2013
המרכזיות של התחום המושבי היא 
שהוא הולך ומתחסל. אין לו יתרונות 
לגודל. הוא לא די אטרקטיבי לדור 
כלל  אין  משקים  ובהרבה  המשך 
עם  מורחבת  משפחה  המשך.  דור 
היום  למצוא  יכולה  לא  ממשיך  בן 
וזה  החקלאית  מהנחלה  פרנסה 

פית אני  הצעיר.  הדור  את  חמבריח 
חתי משק חקלאי יפה במושב ואני 
כשאני מספר  בעצמי.  אותו  מעבד 
בשלוש  עבדתי  שבשעתו  לילדיי 
משמרות במשק החקלאי - זה לא 

גדו אינן  הנחלות  היום  להם.  חמובן 
לות.15 דונם או 25 דונם של הדרים 
- זה לא מביא פרנסה. גם מחסור 

חחמור בפועלים אינו מאפשר הרח
בה במשקים החקלאיים".

ואתה רואה פתרון כלשהו?
 "אני לא רואה לזה פתרון בשלב 

חהזה. אין הצעה ראויה לפתרון. התו
חצאה היא שבגלל נטישת משקים ני
חכרת חדירה גוברת והולכת של גור

אלה  למושבים.  חקלאיים  לא  מים 
שהופכים  מוגבל  בלתי  ממון  בעלי 
משקים לאחוזה לא חקלאית. ומה 
שלכולם  הוא  הזה  בעניין  שמרגיז 
זה נוח". לתשומת לב הקורא מאיר 

צור, מזכיר תנועת המושבים.
 האם פתיחת המשק ליבוא אינה 

פוגעת בייצור המקומי?
 "פתחנו את היבוא לענבים, אננס 
בדיקה  אחרי  רק  זאת  עשינו  וקיוי. 

חמדוקדקת של מדינות שמהן איש
ואחרי שהבטחנו שמייב לייבא  חרנו 

אים פרי שאינו מסכן את החקלאות 
המקומית, בתקופות שאינן פוגעות 
שחתמנו  ואחרי  המקומי,  בייצור 
הסכמים מפורטים על יבוא עם כל 

מדינה בנפרד.
שתפ יחידה  הקמנו  זאת.  רק  חלא 

קידה לעשות הערכת סיכונים ביבוא. 
חההערכה היא של מומחים ואנשי מק

צוע בשיתוף מלא עם שה"מ. בדרך 
כלל מדובר בביקור של איש מקצוע 

חשלנו במדינות היבוא, עוד לפני שפו
להבטיח שהכל  יבוא במטרה  תחים 
התוצרת  הסכמים.  פי  על  נעשה 
שמגיעה לנמלי הארץ נבדקת היטב 

קודם שהיא יוצאת מהנמל".

 השרותים פועלים מכוח ארבעה 
משנת  הצומח  הגנת  חוק  חוקים: 
הצמח  יצוא  על  פיקוח  1956,חוק 
הזרעים  1954,חוק  משנת  ומוצריו 
משנת 1956 הכולל פיקוח על חומר 
הריבוי הצמחי, זרעים ומשתלות וכן 
ושירותים  מצרכים  על  פיקוח  צו 
משנת  בו  והסחר  מספוא  ייצור   -

1964 וחוק החקלאות האורגנית.
לאומיים  הבין  הסחר  "הסכמי   

מדי של  בהתמודדות  שינוי  חחוללו 
לא  יבוא.  עם  בעיקר  ישראל  נת 
הוכחת  אם  אלא  יבוא,  לאסור  ניתן 
את  מסכן  הוא  כי  היבוא  למדינת 
המכס  הגנות  רוב  בארץ.  הצומח 
פתוח  להיות  הפך  המסחר  הורדו, 
ומוסיף:  לנדס  אלדד  מציין  וגלוי" 

ח"החשיפה הזאת הביאה אותנו לח
שיבה חדשה ולהסטת מרכז הכובד 
בתוצרת  מזיקים  יבוא של  למניעת 
הנחה  לשם  המיובאת.  החקלאית 
שהיבוא מסכן את הארץ היית חייב 
באמצעים  היבוא  למדינת  להוכיח 
במטרה  מסכן.  אכן  שזה  מדעיים 
להציג למדינות העולם סכנה כזו או 
מקצועיות  מערכות  הקמנו  אחרת, 

הד המענה  את  לתת  חשאמורות 
דוקטו ברמת  עובדים  גייסנו  חרוש. 

רים, פיתחנו מעבדות אבחון ברמות 
חכאלה שיכולות להתחרות עם מדי

ארצות  כמו  בעולם  נות מתקדמות 
הברית והולנד. זה הצריך השקעות 
במעבדות וקליטת כוח אדם ברמה 

אקדמאית גבוהה".
להת צריך  לנדס:"היית  ממשיך  ח 

בין  סטנדרטים  פי  על  לעבוד  חיל 
הצומח.  בהגנת  הנהוגים  לאומיים 

במעב גדולות  השקעות  חביצענו 

דות לעדכן את הטכנולוגיה לרמות 
כאלה שיתנו מענה מקצועי לאבחון 
מחלות ומזיקים. כל זה בא על רקע 
מכון  של  משמעותית  הקטנה  של 
המקצועי  הגוף  שנים  שהיה  וולקני 

מעב פיתחנו  הצומח.  הגנת  חשל 
דות מאד מתוחכמות עם ציוד של 
עובדים   6-7 קלטנו  הראשון,  הקו 

מרכז בתחומים  דוקטור  חברמת 
הגנת הצומח. עבדנו תחת  יים של 

חתקנים בין לאומיים. האמנתי בהע
לאת הרמה. עשינו מהלך הסכמה 
לנו  איפשר  זה  מעבדות.   ISO-ל
הבין-לאומי  לתקן  ערך  שווי  להיות 

המחמיר".
זה  היה  כי  מגלה  לנדס  אלדד   

שהי איתן  רפאל  החקלאות  חשר 
החקלאות  חוק  את  לחוקק  נחה 
שעסקה  יחידה  "הקמנו  האורגנית. 
אורגניים  סטנדרטים  של  בנושא 
בקרה  גופי  שהסמיכו  ומעבדות 
חשוב  נושא  האורגני".  הגידול  על 
במיוחד הוא תחום חומרי ההדברה. 
"הקמנו מערך שיפקח על שאריות 
התוצרת החקלאית לשוק המקומי. 
אני מאמין גדול שהחקלאים חייבים 
שעומדת  חקלאית  תוצרת  לספק 
בתקנים של שאריות חומרי הדברה 
בתוצרת חקלאית ואין לתת הנחות 

לה פעלנו  הזה.  בקטע  חלחקלאים 
ומערך  מתאימות  מעבדות  קמת 

פיקוח מתאים על היצרנים".
להג השירותים  כי  מציין  לנדס  ח 

נת הצומח הגיעו בתקופתו להבנה 
וארצות  אירופה  יבשת  מדינות  עם 

חקל בתוצרת  המכירות  חהברית 
בישראל  פיקוח  תחת  שהיא  אית 

אלדד לנדס עם רעייתו ונכדתו
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 אלדד לנדס נולד בשכונת עין התכלת בנתניה להורים שבאו לארץ ישראל עוד לפני שואת אירופה. בן 10 הגיע 
חעם הוריו למושב בית יצחק בפרוייקט שנקרא בראשית שנותיה של המדינה "מן העיר אל הכפר". "הורי קיבלו מה

סוכנות היהודית שטח שננטש ובית על שטח של 45 מ"ר. אמי עבדה באגודה החקלאית ואבי בעבודות מזדמנות 
ובבניית בתים למשתכנים חדשים במסגרת החברה המייסדת "רסקו". כיום מונה המושב 220 חברים.

 משפחת לנדס עיבדה את השטח שניתן לה לגידולי שדה - בוטנים וחציר ואח"כ ניטע פרדס ולצדו לול מטילות 
ולול פטם. כך התפרנסה המשפחה. אלדד למד בתיכון בבית הספר החקלאי הכפר הירוק. שירת בצה"ל ואחרי 
השירות נרשם לפקולטה לחקלאות ברחובות וסיים כאגרונום בתחום הגנת הצומח. את לימודי התואר השני עשה 
ורדים במושבים  נקרא לטפל בפרוייקטים של הקמת חממות  וולקני. בסיום הלימודים  בצמוד לעבודה במכון 
ובקיבוצים. באותה תקופה הפעיל פרוייקט לגידול ורדים במושב מגוריו, בית יצחק. כל השאר - היסטוריה ודפי 

עבודה מצוינים במשרד החקלאות.
 אלדד לנדס נשוי לגניה, שעסקה שנים רבות בהוראה, בכלל זה ניהול בבית הספר השש-שנתי ברופין. בשנים 

האחרונות השתלמה בתחום אחר לגמרי והיא פעילה עד היום בייעוץ ארגוני.
 לבני הזוג לנדס בת ושני בנים ושלושה נכדים. הבת הבכורה, טל, סיימה תואר שני בתולדות האמנות ועובדת 
וניהול, נשוי+2, עובד ב"אלביט". הבן  בו'( מהנדס תעשייה  כמרכזת חוגים באוניברסיטת חיפה. הבן אורי)חולם 

השני,רן, נשוי+1 , עובד בתחום רישוי תרופות בחברה פרטית.
מהמשק החקלאי הגדול של משפחת לנדס בימים עברו ,ששיווק 50 טונות פטם בשנה ו-200 אלף ביצים, נותרו 
היום 15 דונם מטעים והדרים. אלדד לנדס מגדל תפוזים, אשכוליות, קלמנטינות, ומעבד ללא כוח עזר את המשק 
החקלאי לשיווק לשוק המקומי. ובצד הפרדס גדלים גם פירות אקזוטיים - פיטאייה ואנונה. "זה רק למשפחה 

ולחברים. לא למכירה". ומטעימה בשטח אעיד שהפירות מתוקים וטעימים במיוחד.
 לצד הפרדס ממוקם עדיין לול הפיטום הגדול שחוסל זה מכבר. עוד משהו. "בוא ואראה לך" אומר לי אלדד 
לנדס, ואנו עושים דרכנו לעבר מבנה אבן ארוך. הוא מסיר את המנעול ולפני שהדלת נפתחת אומר: "כבר לפני 40 
שנה תיכננתי את תקופת הפנסיה שלי". אנחנו נכנסים לתוך מחסן ענק ובו כלי עבודה מסוגים שונים וכן מכונות 
חיתוך מודרניות. "זה לנשמה. מדי פעם אני נכנס לכאן ובונה ארונות מעץ לילדים, לנכדים וכך מעביר את הזמן 

בנעימים".

אלדד לנדס בביקור של מומחי הגנה"צ מסין
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.LED 220V תאורת
תאורת LED לרכבים ולטרקטורים -

עוצמת אור גבוהה, צריכת זרם נמוכה.
פנסי סריקה ידניים.

מתקן אוטומטי לטיפול בפסולת אורגנית מהמטבח והחצר.
תוצרת BIGHANNA  שבדיה.

מתקנים בגדלים שונים – מותאמים לצרכי הלקוח.

המתקן מעבד כל סוג חומר אורגני.
העיבוד נעשה בתוך מבנה סגור.

למתקן מערכת טיפול בריחות.

עצמאית, מופעלת סוללות.
צילום יום - לילה.

שולחת תמונות למכשיר הסלולארי.
אפשרות אגירה בזיכרון המצלמה.

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

LED מצלמת אבטחה ניידתפנסי

מתקן למחזור זבל אורגניקומפוסטר

.LED 220V תאורת
תאורת LED לרכבים ולטרקטורים -

עוצמת אור גבוהה, צריכת זרם נמוכה.
פנסי סריקה ידניים.

מתקן אוטומטי לטיפול בפסולת אורגנית מהמטבח והחצר.
תוצרת BIGHANNA  שבדיה.

מתקנים בגדלים שונים – מותאמים לצרכי הלקוח.

המתקן מעבד כל סוג חומר אורגני.
העיבוד נעשה בתוך מבנה סגור.

למתקן מערכת טיפול בריחות.

עצמאית, מופעלת סוללות.
צילום יום - לילה.

שולחת תמונות למכשיר הסלולארי.
אפשרות אגירה בזיכרון המצלמה.
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LED מצלמת אבטחה ניידתפנסי

מתקן למחזור זבל אורגניקומפוסטר

.LED 220V תאורת
תאורת LED לרכבים ולטרקטורים -

עוצמת אור גבוהה, צריכת זרם נמוכה.
פנסי סריקה ידניים.

מתקן אוטומטי לטיפול בפסולת אורגנית מהמטבח והחצר.
תוצרת BIGHANNA  שבדיה.

מתקנים בגדלים שונים – מותאמים לצרכי הלקוח.

המתקן מעבד כל סוג חומר אורגני.
העיבוד נעשה בתוך מבנה סגור.

למתקן מערכת טיפול בריחות.

עצמאית, מופעלת סוללות.
צילום יום - לילה.

שולחת תמונות למכשיר הסלולארי.
אפשרות אגירה בזיכרון המצלמה.

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

LED מצלמת אבטחה ניידתפנסי

מתקן למחזור זבל אורגניקומפוסטר

.LED 220V תאורת
תאורת LED לרכבים ולטרקטורים -

עוצמת אור גבוהה, צריכת זרם נמוכה.
פנסי סריקה ידניים.

מתקן אוטומטי לטיפול בפסולת אורגנית מהמטבח והחצר.
תוצרת BIGHANNA  שבדיה.

מתקנים בגדלים שונים – מותאמים לצרכי הלקוח.

המתקן מעבד כל סוג חומר אורגני.
העיבוד נעשה בתוך מבנה סגור.

למתקן מערכת טיפול בריחות.

עצמאית, מופעלת סוללות.
צילום יום - לילה.

שולחת תמונות למכשיר הסלולארי.
אפשרות אגירה בזיכרון המצלמה.

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

LED מצלמת אבטחה ניידתפנסי

מתקן למחזור זבל אורגניקומפוסטר

.LED 220V תאורת
תאורת LED לרכבים ולטרקטורים -

עוצמת אור גבוהה, צריכת זרם נמוכה.
פנסי סריקה ידניים.

מתקן אוטומטי לטיפול בפסולת אורגנית מהמטבח והחצר.
תוצרת BIGHANNA  שבדיה.

מתקנים בגדלים שונים – מותאמים לצרכי הלקוח.

המתקן מעבד כל סוג חומר אורגני.
העיבוד נעשה בתוך מבנה סגור.

למתקן מערכת טיפול בריחות.

עצמאית, מופעלת סוללות.
צילום יום - לילה.

שולחת תמונות למכשיר הסלולארי.
אפשרות אגירה בזיכרון המצלמה.

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

LED מצלמת אבטחה ניידתפנסי

מתקן למחזור זבל אורגניקומפוסטר

220V  תאורת מגוון פנסי LED לרכב

* חיסכון בחשמל ובכסף
* עלויות תפעול נמוכות

* אורך חיים גבוהה

* תאורת LED לרכבי עבודה, טרקטורים 
ורכבי ביטחון - עוצמת אור גבוהה, 

צריכת זרם נמוכה
* מגוון פנסי סריקה ידניים ונטענים.
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דודי גינזבורג, מנכ"ל קנט:
מבטחים הכנסה בענף הפלחה

שמעון וילנאי
לביטוח  הקרן   

בחקל טבע  חנזקי 
בשנים  ביצעה  אות 

קפי חהאחרונות 
אדי נחשונית  חצה 

התאימה  היא  רה. 
של  לצרכיו  עצמה 
עובד האדמה במאה העשרים ואחת 
מעניקות  שלה  הביטוח  ופוליסות 
לחקלאי ישראל הגנה ייחודית מפני 
חשוב  קשים.  טבע  ופגעי  אסונות 
החקלאי  שהמגזר  בכך  הוא  מכל 
נותן בחברה אמון בלתי מסויג ויודע 
במצבי  לסמוך  מי  על  שיש  היטב 

קיצון, חרדה ומצוקה של ממש.
ח מנכ"ל הקרן בחמש עשרה הש

גינזבורג  דוד)דודי(  האחרונות  נים 
התפת האחרונות  שבשנים  חמודה 

חה החברה בצורה משמעותית כדי 
לספק לחקלאים ביטוחים מקיפים 

ורחבים יותר.
2000 עסקנו רק בביח   "עד שנת
בחק מוגדרים  סיכונים  של  חטוח 

ביטוח  מסלול  הפעלנו  מאז  לאות. 
שהסיכו בחקלאות  טבע  חאסונות 
חקל נזק  כל  שעל  הוגדרו  בו  חנים 

וממחלות  ממזיקים  זה  בכלל   - אי 
עליהם  להתגבר  היה  ניתן  ושלא   -
ושעלולים  מקובלים  באמצעים 
ביטוח  יהיה  ליבולים,  נזקים  לגרום 
ראוי. היום מחזיקים החקלאים שתי 
סיכונים  מגדירה  אחת  פוליסות: 

בהשתת שיטפון  קרה,  ברד,  חכמו 
אחוזים,   5 של  נמוכה  עצמית  פות 

חוהפוליסה השנייה היא ביטוח אסו
נות טבע שמכסה את כל הסיכונים 
האקלימיים וכן מחלות ומזיקים עם 

השתתפות עצמית של 30 אחוז".
השתתפות  כי  מציין  גינזבורג   
לחקלאים  בפרמיות  כיום  המדינה 
טבע  בנזקי  אחוזים   35 של  היא 
ו-80 אחוזים בביטוחי אסונות טבע, 

חיי טבע  אסונות  שביטוחי  חומכיוון 
חבים גם ביטוח נזקי טבע - הממש

לה מאפשרת לחקלאים לרכוש את 
שני הביטוחים.

 גינזבורג מבקש להמחיש עד כמה 
חשיעורי הפוליסות גדלו בעשור הא

חרון. "עד שנת 2000 היקף הביטוח 

הכולל היה חמישה מיליארד ושבע 
עומד  הוא  והיום  מיליון ש"ח  מאות 
וחמש  מיליארד  עשר  ארבעה  על 
מבוטחים  בחברה   .₪ מיליון  מאות 

חחמישה עשר אלף חקלאים ישרא
לים. רק לחקלאים בודדים אין הגנה 

ביטוחית".
נכנסה  טבע  נזקי  לביטוח  הקרן   
"הכנסה  חדש.  לתחום  באחרונה 

החק של  הסיכונים  אחד  חבפלחה. 
הוא  היבול  לסיכון  בנוסף  לאים, 
המחיר. במצבים של עודפי תוצרת 
חקלאית, שנגרמים כתוצאה מתנאי 
מזג אויר אופטימליים, מחירי השוק 
מתמוטטים או יורדים לרמה נמוכה, 
לחקלאים.  גדול  נזק  הגורם  דבר 
את  גם  לבטח  התחלנו  כך  משום 
ההכנסה של חקלאי הפלחה. לפני 
חיטה  לבטח  התחלנו  שנים  ארבע 

שה הכנסה  וביטוח  בעל  חבאדמת 
יבול  מבטחים  שאנו  היא  משמעות 
צפוי בכל אזור בארץ כפול המחיר 
מחזיק  המגדל  יוני.  בחודש  הצפוי 
כספי  לו סכום  פוליסה שמבטיחה 
מינימלי לדונם. התהליך הזה מוכיח 
את עצמו, טוב ויעיל לחקלאים ויש 
ולהפעילו  אותו  לשכלל  כוונות  לנו 

גם בגידולים נוספים".
נזקי  לביטוח  קנט)הקרן  מנכ"ל   

מהביטו חלק  כי  לנו  מגלה  חטבע( 
ובדרישות  ברצון  מתחשבים  חים 
של איכות הסביבה. "למשל, ביטוח 
בקר  מגדלי  בקר.  פגרי  לאיסוף 
למצבים  נקלעים  במרעה  לבשר 
בשטח  מתות  שפרות  אחרי  קשים 

חהפתוח. בכך הן יוצרות מפגע אקו
חלוגי שמתבטא בהפצת מחלות ורי

בוי טורפים".
  מה עשיתם בשטח?

חקל לביטוח.  מודל  "פיתחנו  ח 
טל מרים  פרה  אצלו  שמתה  חאי 

יגיע  יום  ובאותו  שירות  למרכז  פון 
השי המת.  הבקר  את  ויפנה  חרכב 

הפרה  את  לגדר  תחילה  דואג  רות 
להתנפל  מטורפים  למנוע  המתה, 
על הפגר ואחר-כך הצוות מגדר את 
השטח כולו. רשות שמורות הטבע 
ירידה  בשטח  שניכרת  לנו  דיווחה 

חבכמות הטורפים, דבר שמקטין נז

קים עתידיים לחקלאים".
נת ביטוח  רק חברת  אינה  ח קנט 

מכת על ידי הממשלה. היא פעילה 
אח במישורים  החקלאות  חלקידום 

רים. אחת לשנה, בשנים האחרונות, 
היא מקיימת תחרות לבחירת צילום 
כאחד.  ומרשים  מרהיב  חקלאות 
לתודעה  להביא  מבקשים  "אנחנו 
מייצרת  שהחקלאות  היופי  את 

בישראל".
 השנה ערכה החברה כנס משותף 

שכו "גלובס"  הכלכלי  העיתון  חעם 
וחקלאות  חקלאית  "יזמות  תרתו: 
מתקדמת" - "לספר לציבור הרחב 

הייט בישראל  שהחקלאות  חכמה 
קשר  וליצור  ומתקדמת  קיסטית 
בין חקלאים שפיתחו ויצרו המצאות 

חמתוחכמות עם בעלי עסקים להמ
שך ייצור המוצר" דברי מנכ"ל קנט.

 קנט מעניקה גם מילגה לסטודנט 
לתואר ראשון בפקולטה לחקלאות 
ברחובות, שעבודתו עוסקת בניהול 
סיכונים בתחום החקלאות. המילגה 
היא על סכום של 20 אלף שקלים. 
התכנית"  את  מריצים  שנים  "עשר 

אומר גינזבורג.
 עוד פעילות ציבורית של קנט - 
בשנים האחרונות מעניקה החברה 

לחקל קנט"  "אות  את  שנה  חמדי 
אות פורצת דרך. )גילוי נאות: עורך 
"יבול שיא" וכותב שורות אלה נמנה 
קנט  מנכ"ל  התחרות(.  שופטי  עם 
בפני  להציג  נועד  האות  כי  מסביר 
של  המיוחד  התיחכום  את  הציבור 
החקלאות הישראלית. "זו חקלאות 

הייטק במלוא מובן המילה".
החברה  כי  מגלה  גינזבורג  דוד   
מפעילה בצוותא עם "לקט ישראל" 
וירקות  פרוייקט של חלוקת פירות 
יכולים  אינם  ושחקלאים  שנפגעו 

חלשווק אותם מסחרית. "לקט ישר
אל" מנקים את השטח, ממיינים את 
התוצרת שראויה למאכל ומעבירים 

אותה למשפחות של נזקקים.
המר עם  משותף   - מיזם  ועוד  ח 

כז הישראלי לניהול)מיל( - תומכים 
במנהיגות צעירה. פעילות בראשית 

דרכה שהחלה אשתקד.
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צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים

אם רק היו נותנים 
לחקלאים לעבוד!!!

חקלאי ישראל על רקע משבר מזון  אפשרי

לפני שנה גילו 
וה חהתקשורת 

את  עיתונאים  
אמריקה – מזג 

מש חהאוויר 
ומקשה  פיע 
על יצור מוצרי 
חקלאות ומזון!

של  בעיות 
חום  יובש, 
העולם  במדינות  גשמים  ועצירת 
התבואות,  מחירי  את  מקפיצות 

לה לא   – והפסטה  הלחם  חהבשר, 
אמין...

חהמציאות הזו גרמה זה מכבר לה
תייקרות של מוצרים רבים, בסיסיים 
בחו"ל  מיוצרים  שהם  בין  ואחרים 
כאורז, שמן, תירס ובשר קפוא ובין 
שהם מיוצרים בארץ עם חומר גלם 
עוף  ביצים, בשר,  לחם,  כמו  מיובא 

ועוד.
חקלאי ישראל כמובן אינם שמחים 
לאיד, הם גם כן צרכנים שמרגישים 
המתדלדל.  בכיסם  טוב  טוב  זאת 
מהטובים  מזון  יצרני  גם  הם  אבל 
בנסיבות  שראוי  בעולם,  והיעילים 

חאלה, להפנות מבט לפעילותם והי
שיש  טוב  כמה  עד  ולהבין  שגיהם 

סקטור מקצועי כזה בישראל. 

והפירות  הירקות  מגדלי  מרבית 
בארץ  התמחו לגדל בתנאי אקלים 

קשים זה שנים! 
עם  המדבר,  שפת  על  תפקודם 
הניעו  וחום,  יובש  מים,  מגבלות 

יחד עם החוקרים והמדרי חאותם,  
יעילות  גידול  שיטות  לפתח  כים 

ובפריון גבוה.
ומת חסכוניות  השקיה  חמערכות 
חקדמות, בתי צמיחה מיוחדים, רש

וירקות ומעל הכל  תות צל לפירות 
- יצור נרחב  עם מי ביוב ממוחזרים 

חומטוהרים,  - מעמידים אותם בשו
חרה ראשונה של חקלאים המתמוד

דים עם אתגרי הטבע. 
לערך היצור ליחידת מים בישראל 

, אין אח ורע בעולם.
חאולי עתה, על רקע החרדה מה
במחי וממושכת  נוספת  חתייקרות 

בירושלים  למישהו  ייפול  המזון,  רי 
האסימון ויבין, ולו רק בשם "בטחון 
רלבנטי  מאוד  מושג  שהוא  המזון", 
באזורנו הגיאופוליטי .... שיש מקום 

החקל כלפי  המדיניות  את  חלשפר 
אים,  לעזור מעט או .... לפחות לא 

להפריע !!! 
מיליון   300 בארץ  משווקים  אנו 

אלטרנ שמהווים    ! תפוא"ד  חק"ג 
חטיבה נהדרת לפסטה ולאורז שמ

תייקרים לאורך השנים.
מיליון   150 ל-  קרוב  מייצרים  אנו 

חק"ג בננות במחירים סבירים,   כמ
היבוא  מול  וזמין  טרי  אנרגיה  קור 

המתייקר.

אנו משווקים 20 מליון קג' תמרים 
תוך הר ובריאות"  אנרגיה  ח"פצצות 

חבה קבועה של השטחים. 
מוחשיות  דוגמאות  מעט  אלה 

להתמו החקלאות  של  חלתרומתה 
דדות עם הסובב אותנו עם משבר 

מזון אפשרי... רק  שלא יפריעו... 
כמה  עוד  להעסיק  לנו  שיאפשרו 
את  ולשווק  לאסוף  פועלים,  אלפי 
פרי עמלנו, שיבטלו מיסוי ציני של 
על  שנה,  מידי   ₪ מיליון  כ-200 
הח שארגון  מיסוי  שלנו,  העובדים 
רבה,  בחומרה  אותו  רואה   OECD
וההדרכה  המחקר  את  שיגבירו 

חשהם נשמת אפם של הישגי הסק
את  שיעדיפו   - וכן  החקלאי...  טור 
 ... כי  החקלאות בכל הקשור למים 
בעיקר  נפלאות,  עמם  עושים  אנו 

חתוך שמירת הסביבה בקליטה ושי
מוש של מי ביוב ושפכים. 

ו... עוד לא הזכרנו את מאות אלפי 
הטון, של תפוחי אדמה, גזר, פלפל 

ח, אבוקדו, הדרים ועוד שאנו משבי
עים בהם צרכנים ברחבי העולם...!
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יורם תמרי

עדכונים בתחום המים
1. סוף עידן "מכסות 89"

בהקצ הבסיס"  "מכסות  חכידוע, 
בשנת  נקבעו  לחקלאות  מים  אות 
1991 וכונו בשם "מכסות 89", זאת 
שנוצר  המצב  את  לשמר  מנת  על 
 1987 בשנת    - לכן  קודם  שנתיים 
המים  הקצאות  קוצצו  בה  שנה   -
לחקלאות בשיעור ממוצע של 10% 
הבטחה  או  פיצוי  כל  מתן  וללא 

לשמר שמצב מעין זה לא יישנה.
הציע   ,1992 ב-  מכן  לאחר  שנה 
היתה  שלא  הצעה  האוצר  משרד 
סיבה להתנגד לה: קביעת מדרגות 
תעריפים בתוך המכסה, וזאת בכדי 
וכך,   - במים  השימוש  את  לייעל 
המבנה  על  הוסכם  דיונים  לאחר 
50% ממכח  )הקיים עד היום( לפיו

 30% הנמוך,  בתעריף  יהיו   89 סת 
20% הנותרים  ו-  - בתעריף ביניים 

- בתעריף הגבוה.
עוד נקבע אז בשיתוף פעולה עם 
נציבות  של  המשפטית  הלשכה 
במכסה  קיצוץ  שכל  דאז,  המים 

מהת תהיה  חקלאי,  של  חהשנתית 
עריף הגבוה )תעריף ג'(.

אף שעניין זה היה למורת רוחו של 
האוצר - מצב זה "מחזיק מים" עד 

עצם היום הזה!
"מכסות  של  זה  הסדר  כאמור, 
 1 מיום  החל  להשתנות  עומד   "89
בינואר 2014 וזאת במקביל לשינויי 
הן   - המים  במשק  שחל  הדרסטי 
ים  מי  )התפלת  המים  מצאי  מצד 
והן  490 מלמ"ק(,  כ-  להיום  נכון   -

לחקל קולחין  השבת  של  חמהצד 
כ-  של  להיקף  כיום  המגיעה  אות, 
שונות  ברמות  קולחין  מלמ"ק   360

של טיפול.
בהתייחס  הצפויים  השינויים   .2
למים לחקלאות החל מיום 1בינואר 

2014
89" בהגדל יבוטלו "מכסות  • 

רה.
יבוטלו התעריפים המדור ל• 

אחיד  תעריף  ויונהג  ג'  ב',  א',  גים 
שיהיה  המוקצית(,  הכמות  )לכל 
הממוצע  מהתעריף  מעט  נמוך 

שהיה עד כה בתוקף.
ח הערה: המכסות העתידיות )שיח

מתייחסות   )"89 "מכסות  את  ליפו 
כמובן למים שפירים וכן מים אחרים 

שהתערי בעוד  מליחים(  ח)קולחין, 
פים המדורגים מתייחסים רק למים 

השפירים שהוקצו לחקלאות.
3. התעריפים הצפויים לחקלאות 

החל מיום 1בינואר 2014
בנו חכידוע, הסכם המים שנחתם 

במבר 2006, הגורס ייקור מתמשך 
שפירים,   - לחקלאות  המים  של 

חשפד"ן ומים מליחים - אמור להס
תיים ב-1 בינואר 2016. בתאריך זה 
היעד",  "למחיר  התעריפים  יגיעו 
סוגי  כל  על  יחול  בהמשך  כאשר 

חהמים הללו רק עדכון "הטייס האו
חטומטי", שנוסחתו התעדכנה לאח

רונה ביולי 2011 והרכבה הוא )אחת 
ל- 6 חודשים(:

85% מדד מחירים לצרכן,
10% שכר עבודה במשק,

5% שינויים במדד האנרגיה.
כמובן  יכול  זה  מדדים  )הרכב 
כלפי  או  מעלה  כלפי  להשתנות 

מטה(.
פי הטיו על  חהתעריפים הצפויים 

טה, שפורסמה על ידי רשות המים 
לקראת ה-1 בינואר 2014, לשימוע 
ציבורי עד ליום 24 בנובמבר 2013, 

בשעה 12.00, הם:
• מים שפירים לחקלאות - )כולל 
תוספת "שנתית" של 0.127 ש"ח( - 

2.151 ש"ח/מ"ק.
ן• מי שפד" - )כולל תוספת "שנח
 1.075  - ש"ח(   0.0322 של  תית" 

ש"ח/מ"ק.
  - - תעריף בסיסי  • מים מליחים 

1.323 ש"ח/מ"ק.
מגב ללא  להשקיה  קולחין  מי  ל• 

המים  בהסכם  שאינם  מים   - לות 
-  1.037 ש"ח/מ"ק.

• מי קולחין ברמה שניונית - מים 
 0.892  - המים  בהסכם  שאינם 

ש"ח/מ"ק
לוקחים  הללו  התעריפים  הערה: 
"הטייס  של  התייקרות  בחשבון 
האוטומטי" בחודשים יולי - דצמבר 
השינוי  אם   ;1% של  בגובה   2013
הדבר  יילקח  אחר,  בשיעור  יהיה 

בחשבון בגובה התעריפים הסופי.
להל המבקש  כל  לעיל,  כאמור 

מתבקש  הללו,  לתעריפים  תייחס 
24 בנול  לעשות זאת בכתב עד יום 

במבר 2013, בשעה 12:00, ולשלוח 
03-6369750 )ולוודא קבלח  לפקס:

תו בטלפון:      03-6369600-5(.
4. הקצאות מים מתוכננות לחקל

לאות ל2014
 - מלמ"ק   580  - שפירים  מים   •

תוספת של 20% לעומת 2013.
• שפד"ן - 142 מלמ"ק - תוספת 

של 3.64% לעומת 2013.
מוגבלת  בלתי  להשקיה  קולחין   •
וכן קולחין שניוניים - כ-215 מלמ"ק 

- מעט מעל להקצאות 2013.
ביתית  לצריכה  מים  תעריפי   .5

בהתיישבות 
במרץ  הוגש  זאת  בסוגיה  כזכור, 
2013 בג"צ כנגד רשות המים בשל 

התערי של  מוסבר  הבלתי  חהייקור 
פים שנכנסו לתקפם ביום 1 בינואר 
2013. המועד שנקבע לדיון בעתיח

רה הנ"ל נקבע ל...אפריל 2014!
נתנה  זה  תאריך  שקביעת  נראה 
"רוח גבית" לקברניטי רשות המים, 
הממשיכים במגמת  הייקור לקראת 

ראשית 2014, ולהלן התוכנית:

מעתה, נאחל לכולנו חורף נעים ורטוב!!!

 

 -ל "ונית באמצעות כתובת הדואניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטר 
infocpa@mbtcpa.co.il  לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו

www.britcpa.co.il 

     

  יורם תמרי
 
   2014  - ביתית לצריכה מוכרת מים כמות קביעת.1

  :כללי
 כמות תוקצה נפש כל שעבור נקבע 2010 שנת מראשית החל, כזכור

 ידתליח שתוקצה הכמות כאשר, )יחסית (נמוך בתעריף מינימלית מים
 לנפש ק"מ 3.5 - כיום (שנקבעה הכמות מכפלת תהיה, אחת דיור

  .דיור ידתיח באותה המתגוררות הנפשות במספר) לחודש
 לא תהיה דיור ליחידת כמות מוכרת של החודשית הכמות, מקרה בכל

  .לשנה ק"מ 84 - קרי, לחודש ק"מ 7 -מ פחות

  2014 -ל מתוכנן בישוב" המוכרת כמות"ה קביעת
 את םהמי רשות פרסמה - האחרונות השנים 4-ב למקובל בדומה
 האוכלוסייה פרטי את לרכז האמור הסטנדרטי הדיווח טופס

  :שביישוב
  .הדיור ידותמיח חתאל בכ נפשות פרמס
  .שביישוב הדיור יחידות פרמס
  .מחושב נפשות סך

 לכל יועברו ההסברים בליווי שהטפסים ,המים מרשות לנו שנמסר אף
 לכל הגיעו לא םמלמד שהטפסי האחרונות השנים ניסיון, יישוב

 לאותם" המוכרת כמות"ה בהקצאת רבות תקלות שגרר דבר, הישובים
 מעבירים אנו ,לפיכך; ניכרים כספיים הפסדים כך ובעקבות, ישובים
  .נטיהרלב החומר את בלוטה אליכם

  :דגשים מספר
 באוקטובר 1 ליום נכונים להיות צריכים לדווח יש עליהם הנתונים
2013.  
) המים רשות יל ידע (יתווספו ,הישוב שיעביר ,האוכלוסייה לנתוני

  .2014 במהלך אוכלוסיה גידול מקדם שהם 2%
 העובדים מספר את להוסיף ניתן בה משבצת בטופס כי יש ,יודגש
  .קבע דרך בישוב המתגוררים הזרים

 עדכונים בתחום המים
 מעוצב:גופן:  20 נק', גופן עבור

עברית ושפות אחרות:  20 נק'

 מעוצב:גופן:  16 נק', מודגש,
גופן עבור עברית ושפות
אחרות:  16 נק', מודגש

 מעוצב:גופן:  16 נק', מודגש,
גופן עבור עברית ושפות
אחרות:  16 נק', מודגש

 מעוצב:גופן:  16 נק', גופן עבור
עברית ושפות אחרות:  16 נק'

 מעוצב:גופן:  14 נק', גופן עבור
עברית ושפות אחרות:  14 נק'

 2013  אוקטובר-: נמחק

¶2013 אוקטובר  : נמחק

¶13/�8פר חוזר מקצועי מס
¶

 חודש זה בראשית: נמחק
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שיאים בחקלאות ישראל

חקלאות  כי  הוא  המפורסמות  מן 
ישראל נחשבת לאחת המתקדמות 

בעולם. 
חלא בכדי יש ביקוש עצום לידע ול

תשומות  בתחום מכל קצוות תבל. 
כמעט  ומעורבת  מובילה  ישראל 
משמעותי  חקלאי  פרוייקט  בכל 

מעצ אנו  העולם  בעיני  חבעולם. 
יש  עצמנו  בעיני  אך  חקלאות.  מת 
כ-10,000 חקלאים בארץ, עם  רק 
של  לעיבוד  ראוי  או  מעובד  שטח 
שטח  כולל  )לא  דונם  מיליון  כ-3 
 13% כ-  של  סך  המהווים  מיוער( 

מכלל שטחה של ישראל.
הדו"ח של OECD על החקלאות 
בישראל )2009(קובע כי מאז 1990 
בקצב  בישראל  החקלאות  צמחה 
מגזר  מכל  יותר   -  3% של  שנתי 

צמי מכל  ויותר  בישראל,  חאחר 
חקלאיים  במגזרים  שנרשמה  חה 

במדינות אחרות בעולם.
על   OECD של  המפרגן  הדו"ח 
קבלתה  טרם  ישראלית  חקלאות 

חלארגון הוא דו"ח שכל מדינה בעו
אר בו.  להתהדר  מוכנה  היתה  חלם 

גון המדינות המפותחות אינו חוסך 
מד כשהוא  מפליגות  חבמילים 

החקלאים  שמספר  שלמרות  גיש 
השכילה  ב-75%,  קטן  הישראלים 
לשינויים:  עצמה  להתאים  ישראל 
במחקר  ההשקעה  ההתייעלות, 
הדרכה  מתקדמת,  ובטכנולוגיה 
חקלאית מתמחה וחכמה – כל אלו 

והכפילו את התפוקה החק חגדלו  
לאית. הטמעה יעילה של מחקרים 
הבודדת,  החווה  ברמת  חדשניים 
זרים  עובדים  של  יעילה  העסקה 
הגבוהות  הניהול  יכולות  מקצועיים, 

והגמי הישראלים  החקלאים  חשל 
חדשנות   מאמצים  הם  שבה  שות 
אף  הוסיפו   – וטכנולוגיה  ידע  של 

הם לשינוי המהפכני. 
היא  ישראל   - למים  הנוגע  בכל 
חלוצה עולמית בשימוש יעיל במים 

לצרכים חקלאיים. 
OECD המנח  דו"ח חדש יותר של
חתח את המגמות העולמיות בחקל

-2012 2021 , מציין שמדיח  אות ב-
דוגמה  לקחת  יכולות  העולם  נות 

"מובילה  כהגדרתו  שהיא  מישראל 
של  ובטכנולוגיה  בניהול  עולמית 
השקיה בטפטפות בעיקר באזורים 
נוספות.  בטכנולוגיות  וגם  צחיחים" 
בישראל  שהחקלאים  מציין  הדו"ח 
מקורות  מכלל  ב-70%  השתמשו 
יותר משלושה  המים במדינה לפני 

חעשורים אך בעשור האחרון ירד שי
עור זה ל-52%. מתוך זה חלק ניכר 
הוא כיום השקיה בקולחים )שפכים 

חמטוהרים( ולא מים טבעיים. החק
חלאים הישראלים, מציין הדו"ח, מצ

ליחים לייצר כמות מזון גדולה יותר 
עם פחות מים. 

עולה  המים  רשות  של  מסקר 
המובילה  להיות  מוסיפה  שישראל 

חבעולם בשיעור ניצול קולחים )שפ
חקלאית,  להשקיה  מטוהרים(  כים 
משפכים  חלק  של  האיכות  כי  אם 
30% ( מוסיפה להיות בעח  אלו)כ-

ייתית. 
ישראל מנצלת כיום קרוב ל-85% 

ונ חקלאית  להשקיה  חמהקולחים 
הגבוה  במקום  אותה  מציב  זה  תון 

היקף  גדל  הקודם  בעשור  בעולם. 
בשי בקולחים  המושקה  חהשטח 

וכיום היקף השימוש   20% עור של 
בקולחים בישראל עומד על כ- 360 

מיליון מ"ק. 
הנוס בכל הפרמטרים  נגענו  חלא 
והייחודיים בהם מובילה חקל חפים 
חאות ישראל, וכמובן שלא נוכל לה

תייחס כאן לרווחיותה הכלכלית, אך 
החלטנו להביא את קמצוץ הנתונים 
והעוסקים  החקלאים  ציבור  בפני 
חדש  למדור  כמקדמה  בחקלאות 
מהחודש  החל  שיפרט  בעיתוננו 

ביש שיאי החקלאות  כל  את  חהבא 
ראל - כל חודש בענף אחר.

מה יותר טבעי מכך ש"יבול שיא" 
ייתן במה ייחודית לשיאי החקלאות.

עם  פעולה  לשיתוף  מצפים  אנו 
וכבר מזמינים מכל  קהל הקוראים 
כל  שיא  על  יודע,  או  שחושב,  מי 
להעביר  שהוא,  כל  בענף  שהוא 
אלינו את הנתונים , ורצוי מאד בליווי 

מומחש)תמונות, אסמכתאות(.
הקרדיט והתודה שמורים לכם.

יצחק בר-זכאי
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הצלחות  ראשון  ממבט  ״  במגבת. 
ברגע  אולם  לגמרי,  רגילות  נראות 
שהופכים אותם מגלים משהו אחר 
לגמרי״, מספר מפקד החבל פקד 

שי פוזמנטיר.
דבק  היה  הצלחות  בתחתית  ואכן 
אוטם, ובתוכו מוסלק חומר החשוד 

חכסם מסוג הירואין. בסך הכול נת
והתאי כאלו,  צלחות  ארבעה  חפסו 

כי  הבידוק  בתחילת  שטענו  לנדים 
נש  - מלט  הכל  בסך  יש  חברכבם 
חתתקו. לאחר תחקור ראשוני שנע

את  התאילנדים  הובילו  בשטח  רך 
לוחמי ומתנדבי מג״ב לקרוואן בלב 
מתגוררים.  הם  שם  באזור,  פרדס 
צלחות,  שתי  עוד  נמצאו  במקום 

מוסל סמים   - כמובן  חובתחתיתם 
קים באותה שיטה.

ונלקחו  במקום,  נעצרו  החשודים 
לחקירות בתחנת שדות. בסך הכול 
נתפסו מספר קילוגרמים של חומר 
וקריסטל  הירואין  מסוג  החשוד 
גושי, שני כדורי יבא וכלי עישון. אבל 
יותר מכל הוכח כנראה שליצרתיות 

אין גבול.

צלחות ההירואין 
והתאילנדים

מגלים  שוטרים  פעם  אחר  פעם 
שיטות מתוחכמות של סוחרי סמים 

חומבריחי סמים. נדמה כי הפעם לו
חמי כפרית שרון של מג״ב גילו אחת 

בתחתית  הירואין  במיוחד.  יצירתית 
של צלחות חרסינה. ולא רק...

לוחמי ומתנדבי מג״ב של מועצת 
חחוף השרון, ערכו מבצע כנגד עבי

בדגש  רכוש(,  )עבירות  פע״ר  רות 
ובית  נצר  כפר  יצחק,  תל  אזור  על 

חיהושוע. סמוך לחצות הלילה, במה
לך פעילות חכמה שכללה מחסום 
סמוי,  מחסום  אליו  ובסמוך  גלוי, 
רכב  והמתנדבים  הלוחמים  זיהו 
אשר מבצע מעקף ונעצר במחסום 

הסמוי )שנועד לשם כך(.
היו  מיצובישי,  מסוג  הרכב,  בתוך 
היו  בדיוק  שלא  תאילנדים  שלושה 

והמתנד הלוחמים  לעבודה.  חבדרך 
בים עיכבו אותם וערכו חיפוש בתוך 

הכפ בתא  מצאו  בתחילה  חהרכב. 
פות קשיות וכלי עישון, מה שעורר 
הבא  בשלב  חשדם.  את  יותר  עוד 
המוצמדת  מתכת  קופסת  נמצאה 

הח חומר  ובתוכה  הרכב,  חלשלדת 

שוד כקריסטל גושי עם 2 כדורי סם 
מסוג יבא.

הגיע  והדובדבן  המשיך,  החיפוש 
בתוך תא המטען. בתחילה הוא היה 
אותו.  לפתוח  היה  ניתן  ולא  נעול 

חהלוחמים פרצו את תא המטען וב
תוכו גילו צלחות מחרסינה עטופות 

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

צילום: דובר מג"ב

צילום: דובר מג"ב
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ספרים, רבותי, ספרים

יצחק בר-זכאי

מהפכת קנה הקש מבוא לחקלאות טבעית

הספרים  הם  מאד  עד  מעטים 
לראות  וזוכים  בחקלאות  העוסקים 
אור בעברית. מעטים עוד יותר הם 
לקהל  המיועדים  חקלאות  ספרי 
הרחב שרובו אף אינו מכיר תוצרת 
המדף  שעל  לזו  מעבר  חקלאית 

ב'סופר' המקומי.
כך, כשנודע למערכת "יבול שיא" 
עסקינן,  שבו  החדש  הספר  על 

להיח רבה  סקרנות  מתוך  חנדרכנו 
שף למשהו חדשני ומעניין, בתחום 

חד ומשתנה  ההולכת  חהחקלאות 
חשות לבקרים ואשר אנו אמונים לד

ווח על כך מעת לעת.
חאך דא עקא, מה רבה היתה האכ

זבה שהלכה והעמיקה עם הדפדוף 
בין עמודי הספר.

מגלה  הכריכה  בגב  ראשוני  עיון 
לנו עד כמה ישן המקור - לא פחות 
פרסומו  לאחר  סמוך  שנה.  מ-40 
ל-25  תורגם  הוא  היפנית  בשפה 
שפות, ועברית לא היתה אחת מהן.

לעשות  הספר  מתרגם  מצא  מה 
מש יותר  לאחר  עתה  דווקא  חזאת 

אך  בהמשך,  נגלה  זאת  דור?  נות 
לשוחר  דלעיל  הסקירה הראשונית 

חחדשות כמוני כמעט והביאה לדח
יית קריאתו של הספר. על פי שם 
'מבוא  להיות  מתיימר  הוא  הספר 
לחקלאות טבעית' ויש ציפייה שהוא 

פרוטו או  הפעלה  "הוראות  חיכלול 
חקול גידול" כמקובל בספרות מקצו

עית או בכל מערך הדרכה מקצועי. 
הוראות לגידול דגנים ובעיקר אורז 
חוסר  נוכח  אך  בו,  מופיעות  אכן   ,
זה  מי  את   - שלהם  הרלבנטיות 
מעניין כאן בארץ?  מאפיין מובהק 

חשל ספרות מקצועית הוא התיישנו
מהחידושים  הנובעת  המהירה,  תה 
המקצועי  בתחום  פוסקים  הבלתי 
שאותו היא משרתת, ואילו כאן אנו 
פוסעים אחורה לידע שנהגה ונוצר 
מהפכה)?(  אם  אף  שנה.   50 לפני 
היא  ושם,  פה  תאוצה  תפסה   זו 
לא הצליחה לסחוף המוני חקלאים 

ייחו חאחריה, כי אם רק צרכני מזון 
די. 

במלאכת  שעוסק  מי  כלל,  בדרך 
חהתרגום אינו מביע את דעתו האי
חשית על הספר בגוף הספר. במק

רה דנן, מי שיזם את תרגום הספר 
לעברית הוא המתרגם עצמו, אליק 
וכתב את פרק  הוסיף  פלמן, שאף 

אחרית הדבר בסוף הספר.
בישוב  מתגורר  פלמן  אליק 
ישוב  המערבי.  בגליל  'כליל' 

שתושב בכך  מתייחד  חזה 
הפרמקלצ'ר  תורת  חסידי  הם  יו 
שמשח  PERMACULTURE ((
היא  והמעשית  התרגומית  מעותה 

חקלאות בת קיימא.
מנסה  הטבעית  החקלאות  תורת 
שחוסות  רבות  מני  אחת  להיות 
בת- חקלאות  של  המושג  תחת 
כך  קיימא. אליק פלמן, שאמון על 
ולהאדיר  לנסות  הזדמנות  ,מצא 
בעזרת  הפצתה  ידי  על  זו  תורה 

תרגום הספר.
הוא מחטיא את המטרה.  לצערי, 
לשמש  יכול  אינו  הזה  הישן  הספר 
למעשה,  הלכה  הנחיות  קודקס 

חקלאית.  אסכולה  בכל  כמקובל 
הספר עוסק יותר במה לא לעשות, 
או כלשונו המכובסת של המתרגם 

ח– מימוש של "אפס מעש" – שמש
מעו – אי מעורבות בטבע, ויתר על 

חכן, זו יצירת הזדמנות ליהנות מההר
מוניה שבין האדם והטבע, להתענג 
מזיו יפעתו ולנצל את שעות הפנאי 
חברתית.  ולפעילות  לבילוי  הרבות 
ללכת   - משמעו  עכשווית  בלשון 

בטל והדברים ייעשו מעצמם.
המילה  את  במיוחד  מחבב  "אינני 

ח"עבודה". בני האדם הם בעלי הח
יים היחידים שנדרשים לעבוד" - זו 

הרו מפניני המחבר  לחלק  חדוגמא 
חשוב  כמרכיב  החקלאות  את  אה 
המשולבת  יותר  רחבה  באסכולה 
תיגר  הקוראת  חיים  בפילוסופיית 
על האדם המודרני ועל ההתפתחות 
הטכנולוגית, והגורסת שאין לשעבד 
אפשר,  האדם.  לטובת  הטבע  את 
אולי, להבין מטרה נעלה שכזו, אך 
מדוע לקרוא לכך חקלאות טבעית? 
ואף  מובנית,  יש סתירה  זה  במושג 

חמתרגם הספר עמד עליה. כל חק
חלאות) מאז עבר האדם מחיי הנדי

לגידולם  מזונותיו  של  והליקוט  דה 
אף  בטבע,  התערבות  היא  המכוון( 

. גם מה חזו שבגינת הירק הקטנה 
התערבות  היא  הקש  קנה  פיכת 
השדה  מחיפוי  מתחיל  בטבע)הכל 

חבקש( שכן היא מחייבת את התער
בות האדם ואף אם זו מינימלית, כי 
לולא זאת - לא היתה כאן מהפכה.

גם חסידי תורת הפרמקלצ'ר, וגם 
אלו של החקלאות האורגנית או אף 
היוצר  ביו-דינמית)מבית  הקרויה  זו 
תורת  אבי   – שטיינר  רודולף  של 

בחקל עוסקים  חהאנתרופוסופיה(, 
חאות, גם אם זו חקלאות אקסטנסי

בית, מתוך ראייה כלכלית, אף אם זו 
מיועדת לעתים לצרכי הבית בלבד. 
ברורה מהאסכולה של  חריגה  זוהי 
חקלאות טבעית לה מטיף המחבר 

ובמובן מסוים גם המתרגם. 
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כמש ערוכים  אינם  הספר  חפרקי 
נה סדורה ויש תפזורת של רעיונות 
ושוב  הלוך  דילוגים  עם  והנחיות 
בין הפרקים שלא בהכרח קשורים 

למוטיב המרכזי לאורך כל הספר.
החקלאות  של  מוחלטת  פסילה 
בין  השני  כחוט  עוברת  המדעית 

בגיש ומתעצמת  הולכת  וזו  חדפיו, 
תו למדע בכלל. לדבריו "איך ייתכן 

חשאנשים חושבים שהמדע יביא תו
חעלת לאנושות?" או "המחקר משו

טט לו ללא כל מטרה". 
מה סלידתו  את  מביע  חהמחבר 

כי "משרד  ממסד החקלאי בדבריו 
בין  הקשר  את  מבין  לא  החקלאות 
בני  תזונת  לבין  בשדה  שגדל  מה 

אדם".
פוקו מסנובו  של  הנשגב  חהחזון 

ש100%  היה  שנה   40 לפני  אוקה 
ולכל  חקלאים  יהיו  ביפן  מהאנשים 
דונם   5 יהיו  ממוצעת  משפחה 
לכלכלתה  והותר  די  שהם  אדמה 

הש בנקוף  שלמה.    שנה  חלמשך 
נים מתברר שהחזון אולי נשאר אך 

חהמציאות רחוקה ממנו מאד. המג
לחזור  של  ומתגברת  ההולכת  מה 

חלטבע - תופסת תאוצה בקרב צר
לתפוס  אינה מצליחה  אך  מזון  כני 
ונידונה  וכלכלית,  מעשית  תאוצה 
עולמי  או  ארצי  בהיקף  להישאר 
של לא יותר מ- 2%)שטח מעובד( 

במקרה הטוב. 
לזכות המתרגם ייאמר שהעברית 
ששגיאה  יוער  זאת  עם  משובחת. 
חוזרת  אחת  מילה  בתרגום  אחת 

מזי "בקרת  המונח  פעמים.  חכמה 
קים" מתאים אמנם לתנאי חקלאות 

חידידותית לסביבה, אך המחבר הת
כוון דווקא להדברת מזיקים כמונח 
המקורי  המונח  סלד.  הוא  ממנו 
להדברה  מתאים    Pest Control
בעוד שהמונח המתאים לחקלאות 
 Pest Management ידידותית הוא

.)Integrated  )IPM
כאן המקום להפנות מבט לנעשה 

עתה בתחום זה בארץ.
משרדי החקלאות והגנת הסביבה 
האחרונות  בשנים  הפנימו  בארץ 
המשלבת  הגישה  את  שאת  ביתר 
את החקלאות עם הסביבה, ויוצרים 
היום אקלים נוח להתפתחותה של 

הידידו הקונבנציונלית,  חהחקלאות 

מודרנית  כחדשנית,  לסביבה,  תית 
ולא  לרתום  שמשכילה  ומפותחת 
ובכך  לצרכיה,  הטבע  את  לשעבד 
גם משכילה לשמרו ולא לגדוע את 
היא  זו  כולנו.  יושבים  עליו  הענף 
הקיימא  בת  האקולוגית  החקלאות 
גם  היום  את  המשמרת  האמיתית 

וה הסביבה  לטובת  המחר,  חלמען 
אדם. 

חולסיכום, בבואי להחליט אם להמ
הספר,  קריאת  על  לקוראים  ליץ 
לעשות  למעוניינים  ממליץ  אני 
מימוש  השכלתם.  להרחבת  זאת 
מתאימה  ממנו  העולה  האידיאה 
מעשה  לאנשי  אך  לאידיאליסטים, 
ומעשית  מפוכחת  גישה  מומלצת 

השונה מזו המובעת בספר.
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 לחיווי  - אנאלוגיים טנסיומטרים•

.  אוגרי נתונים/למחשבי השקיה 

  EC ו  pHמדי  •

. ערכות בדיקה למים•

מקדחי קרקע •

התאמות לדרישות מיוחדות התאמות לדרישות מיוחדות 
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האוסקר של הגנת הצומח
שמעון וילנאי

חחודש אוקטובר השנה נחתם באי
ישראלית  חברה  נפש.  מרומם  רוע 
ושיווק  ייצור  בפיתוח,  המתמחה 
לסביבה,  ידידותיים  הדברה  חומרי 
זכתה ב"אוסקר" של תעשיית הגנת 

הצומח העולמית.
סטוקטון  קבוצת  זו   
באח הפעילה   )STOCKTON(
הס אריה  קריית  התעשייה  חזור 

שזיכה  המוצר  לפתח-תקווה.  מוך 
הוא  היוקרתי  בפרס  החברה  את 
מחח קוטל   ,TIMOREX GOLD
מיצוי  על  המבוסס  ביולוגי  לות 

הת לאומית  הבין  התחרות  חצמחי. 
קיימה בהולנד, לשם שיגרו שישים 

חחברות מרחבי תבל מוצרים שהת
חחרו בשלוש עשרה קטגוריות. החב

רה זכתה בפרס בקטגוריית "מוצר 
ההדברה הירוק הטוב של השנה".

 AGROW" התחרות   
מוח כתחום  נחשבת   "AWARDS
ערך ליצירתיות וחדשנות בתעשיית 
התחרות  העולמית.  הצומח  הגנת 
המתח כאירוע   2007 בשנת  החלה 
בזכות  אולם  לשנתיים,  אחת  קיים 
הפכה  שלה,  הגבוהה  הפופולריות 
לתחרות שנתית. הטקס מנוהל על 
העולמית  הצומח  הגנת  עיתון  ידי 

.AGROW
 הפיתוח הישראלי - קוטל פטריות 
בחקלאות  לשימוש  מאושר   - ירוק 
מדיח  25 ב וקונבנציונלית  -אורגנית 
ודרום  מרכז  מדינות  רוב  בהן  נות, 
אמריקה, אוסטרליה, סרביה, קנדה 
והפיליפינים. המוצר קוטל פטריות, 
בעל טווח הדברה רחב הפעיל על 
ובהם  רבים  בגידולים  מחלות  מגוון 

גפן, עגבניות, מלפפון ובננות.
ח זיו תירוש )בצילום(, מנכ"ל הקבו

שזכה  הפיתוח  כי  לנו  מגלה  צה, 
על  מבוסס  לאומי  הבין  בפרס 
."חברת  האוסטרלי  התה  עץ  שמן 
את  מפיצה  השווייצית  הזרעים 
במספר  לסביבה  הידידותי  הקוטל 
בין  המוצר  את  מכרנו  ואנו  מדינות 
השאר גם לחברת הבננות הגדולה 
בקוסטה ריקה ובפיליפינים לחברת 
בגידולי  פעיל  המוצר  דל-מונטה. 
פירות  כרמים,  קפה,  אורז,  בננות, 

וירקות".
שנות  בכעשרים  כי  מציין  תירוש   
מייצרים  "אנו  החברה  של  קיומה 
לשימוש  לחקלאות  הדברה  חומרי 
שדה  וגידולי  פירות  ירקות,  גידולי 

המסח לעסק  במקביל  חשונים. 
לפתח  התחלנו  האחרון  בעשור  רי, 

חומרי הדברה ירוקים".
סטוקטון  רכשה   2004 בשנת   
 - הגולן  חברת הזנק קטנה מרמת 
היזמים שהיו בעלי  "שני  "ביו-מור". 
החברה דני נויפלד ופרופסור משה 

זי חראובני עובדים אצלנו עד היום. 
לרסס  משמעותי  יתרון  שיש  הינו 
הגידול.  תקופת  בסוף  שטחים 

חנפתח עולם ומלואו של שילוב חומ
בתחילת  ואנחנו  ירוקים  הדברה  רי 
 15 מזה  שנמצא  תחום  זה  הדרך. 

חשנה בתהליכי פיתוח בעולם ובשנ
תיים-שלוש אחרונות היתה פריצת 

דרך משמעותית".
בעולם  מובילות  חברות   
לשלב  החלו  ו"באייר"  כ"סינג'נטה" 
במוצרים  ירוקים  הדברה  חומרי 

כני דלת  ונפתחה  חהכימיים שלהם 
סה לכל העולם.

בפיתוח  מתמחה  "סטוקטון"   
המבוססים  ירוקים  הדברה  חומרי 

עוס "אנחנו  צמחיים.  מיצויים  חעל 
יכולות  בשילוב  הזה  בפיתוח  קים 
מדעיות מתקדמות במעבדה שלנו" 

ח- אומר תירוש, "ויש לנו שיתוף פעו
החשיבה  ויצמן.  מכון  עם  מלא  לה 
באה  הזה  בפיתוח  אותנו  שמנחה 
מתוך ראייה של שילובם בחקלאות 
חלק  הם  המוצרים  הקונבנציונלית. 
שונות  במדינות  הריסוס  מתכניות 
נמצא  ירוק  של  השילוב  בעולם. 

וחקל העולם  .כל  בחיתוליו  חעדיין 
איו לומדים את הערכים המוספים 
גדלים  הערכים  שלהם.  והשילוב 
לשותפים  יהפכו  ירוקים  וחומרים 
הכימיים  לחומרים  משמעותיים 

המודר בחקלאות  ריסוס  חבתכניות 
נית". 

ח הפיתוח הירוק לא יחליף את חומ
ב"סטוקטון"  הקיימים.  ההדברה  רי 
אומרים שהוא ישתלב בחומר הכימי 
הקיים ויהיה לו ביטוי במדדים שונים 

"החומרים  החקלאי.  הריסוס  של 
הירוקים יתרמו את חלקם בשאריות 
באיכות  בתנגודת,  ההדברה,  חומרי 

הסביבה, ברעלים".
ח הזכייה בפרס באמסטרדם תס

ייע לחברה הישראלית להרחיב את 
שיווק המוצרים שלה לעוד מדינות 
כי  מדגיש  תירוש  זיו  בעולם.  רבות 
כבר עתה הוא חש בשינוי המתחולל 

בשטח העולמי.
מרכז  מחזיקה  סטוקטון  קבוצת   
הזה  בתחום  ייחודי  ופיתוח  מחקר 
30 עובח  בישראל. בארץ מועסקים
דים, ובסניפים בשבע עשרה מדינות 

מועסקים עוד 70 אנשי מקצוע.

פרטית.  בבעלות  היא  הקבוצה 
שנו תירוש  פטר  הוא  חהמייסד 

המקורי  משפחתו  ושם  בפולין  לד 
המשפחה  בצעירותו  פטרושקה. 

המק הידע  את  לקזחסטן.  חעברה 
חצועי שלו בתחום רכש כאשר הוע

סק 22 שנה בחברת "מכתשים אגן" 
אמ בדרום  הדברה  חומרי  חבשיווק 

הקים   1994 בשנת  וברוסיה.  ריקה 
עורך   ,  43 בן  זיו,  בנו,  החברה.  את 
דין בהשכלתו הצטרף לאביו בחברה 
11 שנה. בבואי למשרדי הקבוח  לפני
צה ביקשתי לראות את האוסקר של 
ראית  "לא  העולמית.  הצומח  הגנת 
אותו? הוא בכניסה לחברה" אמר לי 
זיו. "לא. לא ראיתי. לא היה. הוא כל 
כך קטן שלא ראיתי" השבתי. אחרי 
בירור קצר נמסר כי האב פטר נטל 
בפני  להציגו  הפרס  את  יום  באותו 
בני משפחה אחרים. "הוא לא עשוי 
 - היטב"  עליו  נשמור  אבל  מזהב 

דברי זיו תירוש.

צילום: יח"צ
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תערוכת מו"פ דרום
אנו מביאים כאן מספר מאמרים של חוקרי מו"פ דרום 

לקראת פתיחת התערוכה ביום 17.12.13
של  המעובים  העורקים  מחלת  עם  להתמודדות  כולל  ממשק  פיתוח 

החסה

משה אלבז )elbazmoshe@mopdarom.org.il(, מייקל לופטהאוס, מירון סופר, דב צהר, ליאנה 
גנות, חיים לינרס, אבי אביטן - מו"פ דרום, חוות הבשור 

לאה צרור, שרה מרדכי לביוש - מחלות צמחים, מינהל המחקר החקלאי, גילת
אביב דומברובסקי, עודד לכמן - מחלות צמחים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

אסף פרחי - שדה ניצן, אורי ארד - עין הבשור

מבוא:
של  המעובים  העורקים  מחלת 
ממוזגים  באזורים  נפוצה  החסה 

חרבים בעולם. תסמיני המחלה בול
בטמפרטורות  בחורף  בעיקר  טים 
20 מ"צ ומתבטאים בהח -נמוכות מ
העור סביב  הכלורופיל  של  חבהרה 

נינוס  העלים,  סלסול  בעלים,  קים 
הקו באיכות  וירידה  הצמחים  חשל 

 Zink and Grogen( לשיווק  לס 
 1954, Ryder 1979; Campbell
 and Fry 1966, Patterson et al.
)"אייסברג"(  עגולה  בחסה   .)1986

ביצי מתבטאים  קשים  חתסמינים 
)איור  רת קולס שאינו ראוי לשיווק 
הנגיף  של  העיקרי  הווקטור   .)1
הינו  הבשור  באזור  למחלה  הגורם 
 Olpidium מהמין  ירודה  פטרייה 
virulentus והנגיף שגורם לתסמיח
ני מחלה קשים באזור הבשור הינו 
 Mirafiori lettuce big vein virus
 Ophiovirus מהסוג   ))MiLBV

 .))Lot et al. 2002
איור 1: חסה מטיפוס אייסברג זן 
"שלי". א. צמח בעל תסמיני מחלה 

קשים. ב. צמח
ללא תסמינים. 

מטרת המחקר הכללית:
עם  להתמודדות  ממשק  פיתוח 
המעובים  העורקים  וירוס  מחלת 

של החסה.
מטרות ספציפיות:

1. בחינת יעילותם של טיפולי סניח
של  המדבק  רמת  בהפחתת  טציה 

.Olpidium - הפטרייה

2. איתור קוטלי פטריות )"לחיטוי 
הווקטור  בקטילת  יעילים  קרקע"( 

ליישום לפני הגידול. 
של  בסבילותם  הבדלים  זיהוי   .3

זנים מסחריים למחלה.
4. שילוב המטרות בניסויי שדה.

לסניל פטריות  קוטלי  בדיקת   .1
טציה ול"חיטוי קרקע" לפני הגידול 

"החורפי" :
רקע.

עיקריות:  מטרות  שתי  זה  לניסוי 
האחת, בדיקת יעילותם של טיפולי 
סניטציה במהלכם מבוצעת המתה 

הסת הגידול  בסוף  השורשים  חשל 
"הרגיש"  לגידול החורפי  ווי הקודם 
כתוצאה  הנגרם  הנזק  בהפחתת 

חממחלת העורקים המעובים. השני
קוטלי  של  יעילותם  השוואת  יה, 
פטריות בפגיעה בווקטור )פטריות 
ועקב   )Olpidium מהסוג  ירודות 

והפח בנגיף  הנגיעות  הפחתת  חכך 
תת נזקי המחלה.
שיטות וחומרים

גי חלקות  בשתי  בוצע  הניסוי  ח 
שדה  במושב  האחת  במקביל:  דול 
הבשור.  עין  במושב  והשנייה  ניצן 

חחלקות אלו נבחרו בשל רמת הנגי
עות הגבוהה ופיזור הומוגני של מיני 
בהעברת  החשודים  האולפידיום 
הנגיף. הניסוי תוכנן כך שכל חלקת 
גידול תכיל שני בלוקים המאורגנים 
מפוצלות.  חלקות  בעלי  באקראי 
חלקה של כל טיפול בתוך כל בלוק 
חזרה  כל  חזרות.  לארבע  מפוצלת 
הכילה שש ערוגות שתילה ובאורך 

להכיל  ונועדה  מטרים  עשרה  של 
ערוגות  שלוש  טיפולים:  תת  שני 

חבהן בוצעה המתה של שורשי הצ
לגידול  הגידול הקודם  בסוף  מחים 
נותרות לא  ובשלוש ערוגות  הרגיש 
הסניטציה  פעולת  המתה.  בוצעה 
מבוצעת כך שבסוף הגידול הסתווי 
)תוך שמירה על חיוניות השורשים( 
מוזרם בערוגות המתאימות מתאם 
סודיום במינון מופחת של 20 ליטר 
20 קו"ב מים לדונם. בחח  לדונם עם
שני  בוצעו  ניצן  הניסוי בשדה  לקת 

חטיפולי סניטציה לפני הגידול החו
סניטציה  בוצעה  הבשור  ובעין  רפי 
בודדת. כחודש לפני השתילה בכל 
עברו  הערוגות  ששת  כל   - חזרה 
להדברת  "חיטוי"  חומר  עם  טיפול 
)טבלה  גורמי מחלות שוכני קרקע 
פלח באמצעות  בוצע  הטיפול   .)1
"פוליטיב"  חברת  של  אטום  סטיק 
יישום חומרי  35 מיקרון. כל  ובעובי 

שלו באמצעות  נעשה  ח"החיטוי" 
40 ס"מ מלבד  חות במרווחים של 

המ בה  ברומיד  המתיל  חביקורת 
ס"מ.   70 היו  השלוחות  בין  רווחים 
ברומיד  מתיל  מלבד  החומרים  כל 
ובאופן  לדונם  מ"ק   40 עם  יושמו 

נש החלקות  המים.  לכמות  חיחסי 
ניצן  בשדה   )20.12.11( יחד  תלו 

חחסה רומית )זן "עלים צהובה"( וב
"שלי"(  )זן  עגולה  עין הבשור חסה 
שני הזנים של "הזרע". מבנה הניסוי 
של  ההשפעה  לימוד  את  מאפשר 
כל אחד מחיטויי הקרקע )עם וללא 
לפניו(  שבוצעו  הסניטציה  טיפולי 
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סדר יום ליום פתוח במו”פ דרום 17.12.13 
בין השעות: 09:00-15:30

09:00-15:30

  ברחבי המו”פ: 

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

תצוגת פוסטרים, מרכז מידע

10:00 – 13:00

יום עיון בנושאים נבחרים – 5 הרצאות 

עוקבות  )מסומן על המפה – יום עיון( 

הרצאות במגוון נושאים הקשורים 

לחקלאות,סביבה ותזונה.

09:30-14:00

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

את האתר במפה

1    אינטרדוקציה בפרחים
     )אינטרדוקציה בפרחים(
2  גידול אדמונית בבית רשת

    )אדמונית(
14 מבחן זני תות שדה תלוי

    )תות שדה(
25 ממשק לגידול קישואים בבית צמיחה

    )קישואים(
31  מבחן זנים בעגבניות

     )מבחן זנים בעגבניות(
32 מבחן זנים בפלפל

     )מבחן זנים בפלפל(
33 התמודדות עם נמטודות שוכנות קרקע

     )נמטודות(
חדר פתיחה )חדר פתיחה(

גידול ענבי מאכל מחוץ לעונה  )כרם(

17.12.2013
15:30 09:00

www.mopdarom.org.il
sharona@mopdarom.org.il

052-2704449 ,08-9985195
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גידול 
ענבי מאכל

מבחן 
זני רימון

זני
תות שדה

גרבילאה

אדמונית

ביתן 
מו”פ דרום

יום
עיון

עיבוד 
קרקע מופחת

משרדיםנמטודות

מבחן 
זני עגבניות 

שימוש
 בקומפוסט

מבחן זני 
פלפל

מאגר 
גנטי צבר

כניסה
לתערוכה

חניה

2

12

 פרחים 
אינטרדוקציה

1

14

45

31

32

33
34

16

24

קישואים

אסקלפיאס

25

38

אדמונית

42

מפת מו"פ דרום
ליום פתוח  17/12/13
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חעל קצב התפתחות המחלה בהש
וואה לטיפול הביקורת אשר יספק 
מידע לגבי קצב התפתחות המחלה 
עם וללא הסניטציה בלבד. במהלך 

חהניסוי נבדקו במרכז הערוגה האמ
צעית של כל חזרה: תסמיני מחלה 
)במקטע של 30 צמחים בכל חזרה 
פעמיים )שדה ניצן: 6.2.12, 5.3.12 
24.2.12, 18.3.12(, נוכח  עין הבשור:
חחות הנגיף ובדיקות לתכולת כלורו

פיל )6.2.12 ו 23.2.12 שדה ניצן ועין 
הבשור בהתאמה, מדגם אקראי של 
10 צמחים בכל חזרה(, נוכחות וקח
טור )בתת מדגם מכל חזרה מתוך 
הנגיף(,  לנוכחות  שנבדקו  הצמחים 
0.5 מטר  ויבול נשקל במקטע של 
ערוגה ) מכל חזרה 8 או 12 קולסים 
בהתאם לרוחב הערוגה בשדה ניצן 
יום  באותו  בהתאמה(  הבשור  ועין 

בכל הטיפולים.
של  בשיטה  סרולוגיות  בדיקות 
 Enzyme-Linked Immuno
לזיהוי   )Sorbent Assay )ELISA
של  חלבוני המעטפת  ספציפי של 
מהצמח  95-100% כי הראו   הנגיף 
חחים בחלקות הביקורת היו מאוכל

בהן  בחלקות   MiLBV. בנגיף  סים 
חיושמו טריפיקרין ומתיל ברומיד נצ

%70-80 בממוח  פתה הפחתה של
שמאוכלסים  הצמחים  בשיעור  צע 
ע"י הנגיף בהשוואה לביקורת. שאר 
ובאתר  בחומר  כתלות  הטיפולים 
%50- לפחות  של  נגיעות  נמצאה 

90 בנגיף )איור 2(. 
הווקטור  לנוכחות  הבדיקות 
לכל  ספציפיים  תחלים  באמצעות 
 ,PCR מין של אולפידיום באמצעות

כחיו שנמצאו  מהצמחים  חבחלק 
כי המין  ביים לנוכחות הנגיף, הראו 
המין  הינו   Olpidium virulentus
השכיח שנמצא ברוב הצמחים שהיו 

חיוביים לנוכחות הנגיף )טבלה 2(.
הניסוי  בצמחי  המחלה  תסמיני 
אחוז הצמחים החוח  נבדקו חזותית.
ניצן  בשדה  הביקורת  בחלקות  לים 
50% בבדיקה הראשוח  עמד על כ-
נגיעות   80% של  לשיעור  ועלה  נה 
יושמו  בהן  בחלקות  הניסוי.  בסוף 
טריפיקרין ומתיל ברומיד לא נמצאו 
מחלה  תסמיני  בעלי  צמחים  כלל 
אחוזים  ונמצאו  הראשונה  בבדיקה 
תסמינים  עם  צמחים  של  בודדים 
בחלקת  3א(.  )איור  הקטיף  בזמן 
מגמות  נמצאו  הבשור  בעין  הניסוי 
דומות בחסה עגולה עם מעל 80% 

טיפולי הקרקע והמינונים שיושמו בניסוי תוצאות המדדים בחח  :1  טבלה
לקות ללא סניטציה

2: אחוז הצמחים הממוצע )S.E1±( הנגועים בנגיף MiLBV בטיפוח  איור
לי החיטוי השונים בשתי חלקות הניסוי בזנים "שלי" )חסה עגולה, 6.2.12( 

ו"עלים צהובה" )רומית 23.2.12(

)S.E1±( שנמח אחוז הצמחים החולים )בעלי תסמינים( הממוצע   :3  איור
צא בכל אחד מטיפולי החיטוי בערוגות בהן בוצעה סניטציה ובערוגות ללא 
טיפולי סניטציה. כל אחת מהחזרות נבדקו פעמיים )מסומנות בגרף 1 ו- 2( 

בהפרש של כ- חודש בשדה ניצן )א( ובעין הבשור )ב(. 

טבלה 2: שכיחות הופעת כל אחד ממיני האולפידיום החשודים בהעברת 
MiLBV בצמחים שנמצאו נגועים בנגיף 
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בח הניסוי  בסוף  חולים  חצמחים 
לשכי בהשוואה  הביקורת,  חלקות 

בהן  בחלקות   20% מ-  נמוכה  חות 
3ב(. למרות  )איור  יושם טריפיקרין 

המח תסמיני  בשכיחות  חההפחתה 
לה בחלקות בהן יושמו אדיגן סופר 
הגיעה  הראשונה,  בבדיקה  ופלדין 
הצמחים  שכיחות  השנייה  בבדיקה 
60-80% לפחות  ל  בעלי תסמינים 

בשני אתרי הניסוי.
הניסוי הראח בסוף  היבו  לשקילת 
עגולה  וחסה  רומית  בחסה  כי  תה 

)טריפיק חבטיפולי החיטוי היעילים 
הקולס  משקל  ברומיד(  ומתיל  רין 
גרם  בכ-200-300  עלה  הממוצע 
בנוסף  לביקורת.  בהשוואה  לקולס 
מספר הקולסים לשיווק מתוך סך 
הצמחים השתולים בחלקת הקטיף 
בחסה עגולה עלה מ-7-8 קולסים 
ל-  בהשוואה  הביקורת  בחלקות 
יושם  10-11 קולסים בחלקות בהן 

הטריפיקרין )איור 4(
העמודות  מעל  מצוין  "שלי"  בזן 
לשיווק  הראויים  הקולסים  מספר 
קולח  12 )מתוך השקילה   בחלקת 

סים בחלקת הדיגום(. כל הטיפולים 
נשקלו באותו יום. 

השח לאחר  הסניטציה:  טיפולי 
תס בעלי  הצמחים  שכיחות  חוואת 

כחודש  הניסוי  אתרי  בשני  מינים 
החיטוי  טיפולי  בכל  הקטיף  לפני 
עם וללא סניטציה נמצא כי ההבדל 
טיפול  עבור  התקבל  ביותר  הגדול 

ניצן בשי חהביקורת בחלקה בשדה 
בוצעו  שם  החולים,  הצמחים  עור 
הגידול  לפני  סניטציה  טיפולי  שני 
החורפי ))17%( -איור 3א(. השוואה 

בשלו בלבד  הביקורת  חלקות  חשל 
)שכיחות  הניסוי  בסוף  מדדים  שה 
הצמחים הנגועים בווקטור בטיפולי 
ללא  לחלקות  בהשוואה  סניטציה 
של  הופעתם  שכיחות  סניטציה, 
באותן  בצמחים  המחלה  תסמיני 

והשוו הביקורת  בטיפול  חחלקות 
אה במשקל היבול(, הראו הבדלים 

הח בין  בלבד  קטנים  חממוצעים 
לקות.

2. רגישות זנים מסחריים למחלת 
העורקים המעובים

רקע:
לאתר  היתה  הזנים  מבחן  מטרת 
הבדלים בסבילותם של זנים רומיים 
וזנים של חסה עגולה בכדי לאפשר 

המצט הזנים  של  שילוב  חבהמשך 
יינים עם קוטלי פטריות או שיטות 

עם  בערוגות  בניסוי  )S.E1±( שהתקבל  הממוצע  הקולס  משקל   :4 איור 
וללא טיפולי סניטציה עבור חסה רומית )עלים צהובה, קטיף-6.3.12( וחסה 

עגולה )שלי, קטיף-20.3.12( 

איור 5: קצב הופעת תסמיני מחלה בשלושה זנים של חסה עגולה ושישה 
ועד  הופעת תסמיני המחלה  כפי שנבדקו מתחילת  רומית  זנים של חסה 

סוף הניסוי

אגרוטכניות שיביאו להשיג הפחתה 
משמעותית בנזק הנגרם ליבול. 

חומרים ושיטות
זנים  בתשעה  בוצע  הזנים  מבחן 
מסחריים אשר כוללים שלושה זנים 
של חסה עגולה )אייסברג(: דרורית, 

חשלי ולימור, ושישה זנים של חסה רו
מית: גלי, נוגה, 15056, תומר, ליטל, 
עלים צהובה. כל הזנים של חברת 
 )26.12.12( נשתלו  הזנים  "הזרע". 
במבנה  ניצן  בשדה  הניסוי  בחלקת 
בכל  באקראי.  בלוקים  ארבעה  של 
מטר   3 לאורך  נשתל  זן  כל  חזרה 
במהח מטר.   1.56 ברוחב  ערוגה 
 )~35-40( הצמחים  כל  הניסוי  לך 
בכל אחת מהחזרות נבדקו מספר 

תסמי של  להימצאותם  חפעמים 
חושב  בדיקה  שבכל  כך  מחלה  ני 
כל  מסך  החולים  הצמחים  מספר 
הצמחים בחזרה. בנוסף, בהתבסס 
על בדיקות תסמיני המחלה נבדקו 

חלנוכחות הנגיף והפטרייה הזן שנמ
צא הסביל ביותר והזן הרגיש ביותר. 
לזיהוי הווקטור והפתוגן נלקחו מהזן 
הסביל ארבעה צמחים ללא תסמיני 
מחלה וארבעה צמחים עם תסמיני 

חמחלה. בסוף הניסוי בכל חזרה בז
נים הרומיים נישקל 0.5 מטר ערוגה 
ו-1 מטר  להערכת היבול הממוצע 
ערוגה בזני החסה העגולה ונספרו 

מספר קולסים לשיווק. 
תוצאות

תסמיני  הופעת  קצב  השוואת 
שכיח כי  הראתה  בזנים  ההמחל 
הושפעה  החולים  הצמחים  חות 
מזמן  מהזן,  משמעותית  בצורה 
ביניהם  ומהאינטראקציה  המדידה 
 Repeated Measure ANOVA,(
החוח הצמחים  שכיחות   .)P<0.05
הייתה  תומר  ו-   15056 בזנים  לים 
 Tukey( נמוכה בצורה משמעותית
P<0.05,( ובכ- 60% בממוצע בהשח
 .)5 וואה לכל הזנים האחרים )איור 
בבדיקת נוכחות הווקטור בזן תומר 
הראו  שלא  הצמחים  גם  כי  נמצא 
 O. במין  נגועים  היו  תסמיני מחלה 
 ELISA-ה בדיקות   .virulentus
הצביעו   MiLBV הנגיף  לנוכחות 
גם הן על 100% נגיעות של צמחים 
לא  בהם  בצמחים  גם  תומר  מהזן 

נראו תסמיני מחלה.
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יבשקילת היבול בסוף הניסו התח
חקבל הבדל מובהק במספר הקול

סים הראויים לשיווק בין זני החסה 
 One Way ANOVA, העגולה 
P<0.05((. מספר הקולסים לשיווק 
בזנים לימור ודרורית היה גבוה יותר 
לזן  בהשוואה  משמעותית  בצורה 
15.2 קולסים בדרורית בהשח )שלי 
וואה ל-10.7 קולסים בשלי ))מתוך 

. ))Tukey, P>0.05( ,)16
דיון:

טיפולי סניטציה במתאם סודיום
בסוף  שבוצעו  הסניטציה  טיפולי 
הניסוי  בחלקות  ובסתיו  הקיץ 
ניצן  בשדה  סופר  אדיגן  באמצעות 
יעילות  כבעלי  נמצאו  הבשור  ובעין 
הורגשו  ולא  וכמעט  יחסית  נמוכה 
להפחתת  בתרומתם  הניסוי  בסוף 
ובתרומה  בנגיף  בפטרייה,  הנגיעות 

למשקל הקולס הממוצע.
פטריות  קוטלי  של  יעילותם 

ל"חיטוי קרקע"
סיפקו  החלקות  בשתי  הניסויים 
בתנאי  כי  והראו  הדירות  תוצאות 

להניסוי טריפיקרין היה יעיל בהפח
תת הנגיעות בנגיף, ותסמיני המחלה 
והביא להעלאת תכולת הכלורופיל, 
ומספר  הממוצע  הקולס  משקל 
מינונים  לשיווק.  הראויים  הקולסים 
בהם  טריפיקרין  של  יותר  נמוכים 
נוסף  שדה  בניסוי  שימוש  נעשה 
תוצח נתנו  לדונם(  ק"ג   20 )השנה 
עבור  שהתקבלו  לאלו  דומות  אות 
בכל  לדונם  ק"ג   40 של  הטיפול 
גבוהים  מינונים  בנוסף,  המדדים. 
ליטר   100( סופר  אדיגן  של  מאוד 

)תוצ טובה  יעילות  הראו  חלדונם( 
אות לא מוצגות( . בדיקות הקרקע 
הראו כי קיים פירוק מואץ בחלקות 
הניסוי ולכן יש להמשיך ולבדוק את 

יעילותו של החומר )מתאם סודיום( 
ובנגיף  בווקטור  הנגועות  בחלקות 

ובהן אין פירוק מואץ.
ל"מחלת  חסה  זני  של  רגישותם 

העורקים המעובים"
של  התסמינים  שכיחות  תיעוד 
הזנים למחלה, הצביעה על סבילות 
 15056 ו-  משמעותית בזנים תומר 
תומר  זן  הזנים.  לשאר  בהשוואה 
והזן  חסה  כלבבות  בעיקר  משווק 
יש  שונות.  בצורות  משווק   15056
להמשיך ולחפש זנים נוספים בעלי 
סבילות למחלה הנותנים מענה לכל 
צורות השיווק כפתרון לטווח הארוך. 
למרות שזני החסה העגולה נמצאו 
כולם עם תסמיני מחלה בשכיחות 
את  נתן  דרורית  הזן  ודומה,  גבוהה 
קולס  השילוב המיטבי של משקל 

ממוצע ומספר קולסים לשיווק. 
ממשק  לקבלת  טיפולים  שילוב 

ל"מחלת העורקים המעובים"
למציאתם  הביאו  השנה  הניסויים 
של חומרים המספקים פתרון מלא 

)טרי המעובים  העורקים  חלמחלת 
פתרון  שנותנים  ואחרים  פיקרין( 

הני מטרת  )זנים(.  למחלה  חחלקי 
ממשק  ליצור  תהיה  הבאים  סויים 
לקבלת  טיפולים  מספר  המשלב 
הפחתת  מבחינת  הן  מיטבי  פתרון 

מבחי והן  מהמחלה  הנגרם  חהנזק 
זנים  שילוב  לחקלאי.  כלכלית  נה 
והעגולה,  מצטיינים בחסה הרומית 
מתאימה  ואגרוטכניקה  פונגיצידים 

חלהפחתת סימני מחלה עשויים לס
ייע בהתמודדות עם המחלה כתלות 

ברמת המידבק בחלקה.
ברצוננו להודות:

הייעוץ  על  גמליאל:  לאברהם 
בתכנון הניסוי.

:לאנשי "רימי"  שגיא גל ואסף רוח

חזנברג – על השקעת הזמן והמשא
בים בישום הטריפיקרין.

ייעוץ  "הזרע"  חברת  ניר:  עמוס 
ותרומת הזרעים למבחן הזנים.

"לאגן" : תרומת "אדיגן סופר".
חולקרן המדען על התמיכה במח

קר.
קיים  אלה  לניסויים  מפורט  דוח 
באתר המו"פ וניסויים נוספים יוצגו 

בביתן המו"פ ביום הפתוח.
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ייעול השקיית עגבניות בבתי צמיחה באזור הבשור סיכום תוצאות מעונת 
אביב- קיץ 2013

דני הראל, משה ברונר, עמית שלו, ליאנה גנות, אליק סלפוי , הדר פדידה, שלומי סלע ואבנר 
שלם - מו"פ דרום

שלי גנץ וליאור אברהם-שה"מ
שלמה אילני- מועצת הירקות

1. תקציר
והמים  בכלל  התשומות  מחירי 
בפרט עולים בהתמדה ומקשים על 
ייעול  רווחי.  גידול  לקיים  החקלאי 
הדישון  גם  )ועמו  הגידול  השקיית 
מהווה  למים(  המוסף  המינראלי 
יעיל  מקצועי,  בגידול  חשוב  נדבך 
ודישון  השקיה  ליישם  ע"מ   . ורווחי 
ניסוי  לבצע  נדרשים  אנו  יעילים 
מאזני מים בתנאי הגידול של איזור 
הבשור, ע"מ לחשב מקדמי השקיה 
המגדלים  עבור  ונכונים  עדכניים 

באזור.
: א( לחשב  מטרות ומבנה הניסוי 
מגדלי  עבור  ייעודי  השקיה  מקדם 
העגבניות בבשור ובחבל שלום ע"י 
איסוף נתוני צריכת מים של עגבניות 

ח)זן גדול בודד וצ'רי אשכול( משתי
תחת  במבנה  הגדלות  אביבית  לה 
רשת 50 מש באמצעות ליזימטרים. 
מאזני  ניסוי  ממצאי  את  ליישם  ב( 

חהמים (סעיף א( על עגבניות שנש
חתלו בקרקע מקומית )עגבניה גדו

1125( תוך השוואת שלושה  זן  לה 
טיפולי השקיה במקביל: 1( השקיה 
הנח המרבית  המים  מכמות   100%
צרכת ביממה ע"י הצמח בליזימטר. 
2+3( השקיה במנות מים מוגדלות 
)120%( או מופחתות )70%( ביחס 
ע"י  שנאספו  המים  צריכת  לנתוני 

נאס הניסוי  במהלך  חהליזימטרים. 
ואיכותו.  גודלו  פרי,  כמות  נתוני  פו 
תוספת  כי  עולה  הניסוי  מתוצאות 
היבולים  את  הגדילה  לא  ההשקיה 

חאך פגעה באיכות הפרי לאחר אח
המומ המים  מכמות  הפחתה  חסון. 

ובכמות  הפרי  בגודל  פגעה  לצת 
היבול.

2. מבוא
חבאזור הבשור ופתחת שלום מגו

דלים כ-12,000 דונם עגבניות בבתי 
לכ חולית.  ע"ג קרקע  רובם  חגידול 

בהם  הדשן(  )ועמם  המים  מויות 
הח להשקיית  החקלאי  חמשתמש 

הצלחת  על  ניכרת  השפעה  לקות 
הגידול מבחינת איכות וכמות היבול 

השקיה  התשומות.  עלות  ומבחינת 
משאבים  לבזבוז  תגרום  עודפת 
)מים ודשן(, זיהום הקרקע בעודפי 

באי פגיעה  ותיתכן  והמלחה  חדשן 
הת בקליפה,  )פיצוצים  הפרי  חכות 

רככות הפרי(. לעומת זאת, השקיה 
הצמח  את  להביא  עלולה  בחסר 
היבול  בכמות  ולפגוע  עקה  למצבי 
נפגעת  המתקבלת. בשני המקרים 
על  ורווחיותו.  היצור  תהליך  יעילות 
מנת לייעל באופן מרבי את השקיית 
יש להעריך באופן מדויק  העגבניה 

הגי של  המים  צריכת  את  חביותר 
דול )ETC( בתנאים אקלים, קרקע 
נתוני  איסוף  נתונות.  גידול  ושיטות 
ובמקביל  הגידול  של  המים  צריכת 

ייחוס של אוופוטרנס חחישוב ערכי 
ET0(  מאזור הגידול תאפח )פירציה 

שר חישוב מקדם גידול )KC( עבור 
הבשור,  באזור  הגדלות  עגבניות 

חבקרקע חולית, בבתי צמיחה המכו
50 מש  סים פוליאתילן או רשתות 
נתוני  את  הגידול.  לעונת  בהתאם 
צריכת המים של הצמח ניתן לכמת 
בכמה דרכים, עקיפות )מחושבים( 
זה  בניסוי  )ליזימטרים(.  ישירות  או 

שהוצ בליזימטרים  שימוש  חנעשה 
בו בחממות, בעזרתם נאספו נתוני 

צריכת המים של הצמחים. 
ביצוע  א(  היו:  זה  ניסוי  מטרות 
עגבניה  זני  עבור  מים  מאזני  ניסוי 

חגדולה וצ'רי אשכול באמצעות ליזי
במה רשת  בבית  שהוצבו  חמטרים 

חישוב  אביב-קיץ.  גידול  עונת  לך 
ייעודיים עבור מגדלי  גידול  מקדמי 
ובחבל שלום על  העגבניות בבשור 
בליזימטרים.  הצריכה  נתוני  בסיס 
ב( יישום ממצאי ניסוי מאזני המים 
שנשתלו  עגבניות  על  א(  (סעיף 
גדולה  )עגבניה  מקומית  בקרקע 
1125( תוך השוואת שלושה טיח  זן
השקיה   )1 במקביל:  השקיה  פולי 
הנח המרבית  המים  מכמות   100%
צרכת ביממה ע"י הצמח בליזימטר. 
2+3( השקיה במנות מים מוגדלות 
)120%( או מופחתות )70%( ביחס 

ע"י  שנאספו  המים  צריכת  לנתוני 
הליזימטרים. 

3. חומרים ושיטות
 הניסוי בוצע בחוות הבשור )104 
 N, 310 '23 340(,מ' מעל פני הים
E '16, במבנה מכוסה ברשתות נגד 
)גג  50מש  של  בצפיפות  חרקים 

חוקירות(. עונת הגידול החלה באפ
סוף  עד  נמשך  והקטיף   2013 ריל 
היו  ההשקיה  מי   .2013 אוקטובר 
מי שתיה ממערכת אספקת המים 

מו ממים  המורכבים  מקורות  חשל 
 EC( קידוחים  מי  בתוספת  תפלים 
כלל  הניסוי   .)0.3-0.45, PH 7-7.5
שני חלקים: 1( בדיקת צריכת מים 
ניקוז  ליזימטר  באמצעות  מירבית 
נערכה  זו  בדיקה  במבנה.  שהוצב 
 - גדולה  עגבניה  זנים:  שני  עבור 
ניסוי   )2 -שירן.  וצ'רי אשכול   1125
 1125 צמחי  עם  שנערך  השקיה 
השתילה  בקרקע.  שנשתלו  בלבד 
מקומית  חול  באדמת  התבצעה 
)87% חול, 7% סילט, 6% חרסית(. 
באזור  כמקובל  בוצעה  ההדשייה 
 1.6( טיפטוף  מערכת  באמצעות 
ודשן  לערוגה,  שלוחות  שתי  ל/ש( 
הצח  .)4:2:8 )שפר מורכב   מינראלי 
2200 צמח  מחים נשתלו בעומד של

חים/דונם. 
שנש בחלקות  ההשקיה  חניסוי 
טיפו שלושה  כלל  בקרקע  חתלו 

 100% של  השקיה   )1 השקיה:  לי 
הנצרכת  המירבית  המים  מכמות 
בליזימטר.  הצמחים  ע"י  ביממה 
2+3( השקיה במנות מים מוגדלות 
)120%( או מופחתות )70%( ביחס 
ע"י  שנאספו  המים  צריכת  לנתוני 

הליזימטרים.
3.1  ליזימטר

ערכי צריכת מים מירבית של צמחי 
בע נאספו  הניסוי  בתנאי  חעגבניה 

בתוך  שהותקן  ניקוז  ליזימטר  זרת 
הורכב  הליזימטר  הניסוי.  חממת 

)חמי פלסטיק  מארזי  חמעשרה 
1125 וחמישה עבור  שה עבור הזן 
צמחי הצ'רי אשכול( שמולאו במצע 
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85% טוף 0.8 ו- 15% קומח  המורכב
)נפחי(. שטחה  בע"ח  מזבל  פוסט 
היה  הליזימטר  חלקת  של  הכולל 
כ- 52 מ"ר ונפח המארזים 13 מ3. 
הליזימטר  במיכלי  הצמחים  עומד 

בקר הצמחים  של  לזה  זהה  חהיה 
חקע. תכולת המים במצע הליזימט

רים נשמרה כל העת ברמת קיבול 
לצמח  זמינים  מים  כלומר  עציץ, 

הובט המים  זמינות  הגבלה.  חללא 
חה בעזרת שימוש במערכת בקרה 
מוטורולה(  )אירינט,  אוטומטית 
שתוכנתה בעזרת אלגוריתם באופן 
שהשקיית המצע תתבצע עם סיום 

הקו ההשקיה  של  הניקוז  חתהליך 
הנקז  בלבד(.  היום  )בשעות  דמת 
מהמצעים הצטבר במיכל בו הותקן 
חיישן מפלס שאיפשר מעקב רציף 
אחר תהליך ההתנקזות וחישוב של 
הנקז  של   EC רמת  הנקז.  כמות 
נמדדה באופן רציף. ליזימטר בעל 
קרי:  לעיל,  המתוארות  התכונות 
לגידול  מיכל מלא במצע המתאים 

נש בו  אשר  מוגבל  בנפח  חצמחים 
מרת תכולת מים אופטימלית בעוד 
יכול לשמש  היטב,  מנוקז  שהמצע 

האוופוטר ערכי  לקבלת  יעיל  חכלי 
הצמח  של  המירבית  נספירציה 
 Danielson  ( נתונים  גידול  בתנאי 
and Feldhake 1981; Del-

.)Campo 2007
צמחי  של  המים  צריכת  נתוני 
ETC( ונתוני אוופוטרנח )הליזימטר 
ספירציית ייחוס מחושבת )פנמאן-
בחוות  שנאספו   )ET0( מונטיס( 

מקדמי  לחישוב  שימשו  הבשור 
 .2 בטבלה  המוצגים   )KC( הגידול 
המקדמים חושבו בעזרת הנוסחה:

KC=ETC/ET0
במהלך הניסוי נאספו נתוני כמות 
ואיכות פרי כללי ובאיכות יצוא, שחור 
פיטם, סדקים ואיכות חיי מדף של 

הפרי לאחר הדמיית אחסון.
אקר של  בתבנית  הוצב  חהניסוי 

חזרות  שלוש  עם  מוחלטת  איות 
במבחן  נותחו  הנתונים  טיפול.  לכל 
בשונויות  הבדלים  כיווני.  חד  שונות 
 Tukey בין הטיפולים נבחנו במבחן
)תוכנת   .  p=0.05 מובהקות  ברמת 

.)JMP 8
4. תוצאות

4.1 נתוני אקלים
במהלך  ולחות  טמפרטורה  נתוני 
 1 באיור  מסוכמים  הניסוי  תקופת 

בא אופיינו  ומאי  חודשים אפריל  ח. 
חרועי חום במהלכם הגיע טמפרטו

 .400c לכ-  האוויר  של  המקס'  רת 
במהלך  נמדדו  העונה  בתחילת 

נמו מינימום  טמפרטורות  חהלילה 
120c- . ערכי הקח  כות יחסית של כ

לעונות  אופייניים  שהתקבלו  רינה 
האביב- קיץ בבשור.

4.2 צריכת המים ומקדמי גידול
בטבלה 1 מוצגים מקדמי הגידול, 
)פנמאן- המחושב   ET0 ה-  ערכי 
חמונטיס( ונתוני צריכת המים של הצ

מחים שגודלו בליזימטרים. באיורים 
 )Kc(הגידול מקדם  מוצגים  ו-2   1

הנתו עפ"י  הצמח.  בגיל  חכתלות 

לראות  ניתן   1 ואיור   1 בטבלה  נים 
)ועמה  המים  צריכת   1125 בזן  כי 
גם מקדם הגידול( עולה בהתמדה 

ומיל החנטה  ובמהלך  חמהשתילה 
הראשונות.  התפרחות  של  הפרי  וי 
לאחר מכן במהלך הקטיף פוחתת 
ללא  כמעט  ונשארת  המים  צריכת 
בזן  הקטיף.  חודשי  במהלך  שינוי 
תמונה  מתקבלת   )2 )איור  הצ'רי 
בכמות  עלייה  ישנה  שונה:  מעט 
יותר  לכ-20%  עד  הנצרכת  המים 

צרי מכן  לאחר  הבודד,  הפרי  חמזן 
במהלך  בהדרגה  יורדת  המים  כת 
הקטיף עד שלב של דעיכת היבול 

בחודש האחרון לגידול.
4.3 כמות היבול וגודל הפרי 

כמות היבול שהתקבלה בכל אחד 
משלושת הטיפולים )איור 3( הייתה 
עם  מובהקת.  שונות  וללא  דומה 
שהתקבל  היבול  כי  לציין  יש  זאת 
משני  נמוך  היה  ה-70%  בטיפול 
הטיפולים האחרים. יתכן כי מספר 
אפשר  לא  יחסית  הנמוך  החזרות 

בכ הפחיתה  מובהק.  שוני  חקבלת 
מות היבול הכללית בטיפול ה70% 
הפרי  בגודל  גם  ביטוי  לידי  באה 
באופן מובהק  4( שהינו קטן  )איור 
 F= 6.68( , )P=0.0024סטטיסטית
בשני  הממוצע  הפרי  לגודל  ביחס 

הטיפולים האחרים. 
4.4 חיי מדף

תוצאות בחינת איכות הפרי לאחר 
ייצוא  המדמה  אחסנה  תקופת 
המים  תוספת   .1 בטבלה  מוצגים 
חלק  את  העלתה   120% בטיפול 

איור 1. נתוני אקלים שנאספו ע"י השירות המטאורולוגי בחוות הבשור במהלך הניסוי:
טמפרטורה מקס')קו כחול(, טמפרטורה מינ' )קו ורוד(, כמות קרינה יומית מצטברת )קו צהוב(.
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תקופת  אחרי  והרקוב  הרך  הפרי 
 .100% לטיפול  בהשוואה  האחסון 
כתמי הצבע והבריקס לא הושפעו 

מהטיפולים.
5. סיכום

ניסוי זה היווה המשך לניסוי דומה 
חשנערך במו"פ דרום במהלכו נאס

במהח  )Kc גידול  נתוני מקדמי  )פו 
לך עונת הסתיו-חורף )הראל וחוב' 
הקיצי  הניסוי  מתוצאות   .)2012

חעולה כי: א( יש שוני בכמויות ובמה
חלך צריכת המים החל מיום השתי

לה ועד לסיום הניסוי בהשוואה בין 
אשכול  והצ'רי  הגדולה  העגבניה  זן 
2, טבלה 1( ומכאן גם במקדח  )איור
מי השקיה עבור כל גידול. ב( עבור 
הזן 1125, הוספה של 20% מכמות 

חהמים המירבית שנצרכה ע"י הצמ
הוסי או  בליזימטר לא פגעה  חחים 

פה בכמות היבול שהתקבלה אולם 
אחסון.  אחרי  הפרי  באיכות  פגעה 
בכ-30%  הפחתה של כמות המים 

חפגעה בגודל הפרי וייתכן שגם בכ
שהתקבלה.  הכללית  הפרי  מות 
לייעל  ניתן  כי  הדגימו  אילו  ניסויים 

חאת ממשק השקיית העגבניות מש
לשם  הבשור.  באזור  אביבית  תילה 

יי התאדות  בנתוני  להיעזר  יש  חכך 
חוס מחושבת הזמינים לכל ברשת 
 )www.meteo.co.il( האינטרנט 
ומקדמי גידול המחושבים מנתונים 

חהנאספים בניסויים כגון אלו המתב
צעים במו"פ דרום. 
6. רשימת ספרות
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עול השקיית עגבניות בבתי צמיחה 
ירקות-שדה  מבזק  הבשור.  באזור 
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 area development, stomatal
 activity, transpiration, and
 dry matter production and
 distribution in young olive
 trees. Australian Journal of

.Agricultural Research. 58,1-7

טבלה 1. מקדמי גידול עפ"י שלבי התפתחות

איור 1. מקדם הגידול )KC( כפונקציה של ימים משתילה עבור הזן 1125 )עגבנייה 
גדולה בודדת(. משוואה פולינומית מסדר שלישי עבור כל מקדם גידול מוצגת באיור.

איור 2. מקדם הגידול )KC( כפונקציה של ימים משתילה עבור הזן שירן )צ'רי אשכול(. 
משוואה פולינומית מסדר שני עבור כל מקדם גידול מוצגת באיור.



93 נובמבר 2013

איור 4. משקל פרי ממוצע )גרם(איור 3. סיכום יבול עונתי )ק"ג/מ"ר(

טבלה 4. סיכום תוצאות בחינת חיי מדף

שיפור היבול החורפי ב"אסקלפיאס טוברוזה"

עירית דורי, איתן שלמה, ליאנה גנות – מו"פ דרום
יאיר נישרי – שה"מ, פרחים, משרד החקלאות

מבוא:
חאזור הבשור הינו אזור הייצור העי
ליי טוברוזה  אסקלפיאס  של  חקרי 

. היקף הגידול באזור מסתכם  צוא 
צמיחה  בבתי  כולו  דונם   200 בכ- 

)חממות ומנהרות(. 
גידול  הינו  טוברוזה  אסקלפיאס 
הכרחיות  דרישות  ובעל  שנתי  רב 
בתקופת  לחימום  ויתרון  לתאורה 
המאפיינות  הבעיות  אחת  החורף. 
הינה  החורף,  במרכז  הגידול  את 
ונשירת  צעירות  תפרחות  הפלת 
בחימום  מתקלות  כתוצאה  פרחים 

או בתאורה .
המש העיקריים  הסביבה  חגורמי 

באסקלפיאס  הפריחה  על  פיעים 
טוברוזה הינם: טמפרטורת הגידול, 
גורמים  היום.  ואורך  האור  עוצמת 
אלו מצויים בחוסר בתקופת החורף 
האור  ועוצמות  הטמפרטורות  בה 
מחסור  קצר.  הינו  והיום  נמוכות 

בכמה  או  הללו  מהגורמים  באחד 
פר של  לנשירה  לגרום  עשוי  חיחד 

חים עד כדי אובדן היבול כולו.
חבשנים האחרונות עקב עלית מחי
חרי הדלקים הפסיקו מגדלי האסק

הגידול  שטחי  את  לחמם  לפיאס 
גרמה  זו  עובדה  החורף.  בתקופת 
להחרפה בתופעת נשירת הפרחים 
ולירידה משמעותית בהיקפי הגידול 

כל חומחייבת מציאת פתרון שיהיה 
כלי למגדלים.

מטרות הניסוי: 
הפרחים  ואיכות  יבול  שיפור   .1
בתקופת  פרחים  הפלות  ומניעת 
החורף באמצעות: חימום פסיבי ע"י 
סגירת המבנים במשך היום וכליאת 

החום בהם.
פוטופריודית  הארה  בחינת   .2

בהש פלורסנט  נורות  חבאמצעות 
משי שיוצאות  הלהט  לנורות  חוואה 

מוש.

3. בחינת סוג הפלסטיק המיטבי 
לחיפוי המבנה.

שיטות וחומרים: 
1/8/12 נזרע אסקלפיאס טוח  ב-
 156X בגודל  מנהרות   4 ב-  ברוזה 
צל.   40% רשת  עם  חופו  אשר  מ' 

התאו טיפולי  החלו  אוגוסט  חבסוף 
החח מתחילת  שעות   4 למשך  רה 
8 שעות במרח  שכה והועלו עד ל-
בכל  הניסוי.  לסיום  עד  החורף  כז 
בנורות  מנהרה חצי מהשטח הואר 
מחזורית  בהארה  וואט   150 להט 
5/15 והחצי השני בנורות פלורסנט 
בתחילת  רציפה.  בהארה  וואט   28

מה הצל  רשת  הוסרה  חאוקטובר 
פוח עם  חופו  מנהרות   2  מנהרות,
ו-2 המנהרות  רגיל   UVA ליאתילן 

האחרות חופו עם IR רגיל. 
חטיפולי האקלים החלו בסוף נובמ
במנ פוליאתילן  של  סוג  בכל  חבר. 

במשך  הווילונות  נסגרו  אחת  הרה 
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היום משעה 7:30 עד 15:30 ונפתחו 
בשעות אחר הצהריים עד למחרת. 
ביום  פתוחים  היו  הווילונות  בשניה, 
וסגורים בלילה כך שנוצרו 4 טיפולי 
UVA פתוח ביום סגור   .1 אקלים: 
פתוח  ביום  סגור   UVA  .2 בלילה 
IR .3 פתוח ביום סגור בליח  בלילה
לה IR .4 סגור ביום פתוח בלילה. 

מדידות  נערכו  הניסוי  כל  במשך 
חרציפות של טמפרטורה ולחות יח

אחר  מעקב  ונערך  במנהרות  סית 
יבול ואיכות הפרחים בגלי הפריחה 

החורפיים. 
תוצאות:

לבתקופת החורף במנהרות הסגו
רות ביום טמפ' המקסימום גבוהה 
למנהרות  בהשוואה  מ"צ  בכ-10 
 .)1 )תרשים  ביום  פתוחות  אשר 
טמפ'  בלילה  שסגורים  במבנים 
גבוהה   IR כיסוי  תחת  המינימום 
 UV ב- 1-2 מ"צ בהשוואה לכיסוי 

)תרשים 2(.
חהלחות היחסית המקסימלית גבו

שסגורים  במבנים   5-15% ב-  הה 

המיניח הלחות   .)3 )תרשים  בלילה 
מלית במבנים שסגורים ביום גבוהה 
הפתוח למבנים  בהשוואה   20%  בכ

חים ביום )תרשים 4(.
מבנים שהיו סגורים ביום הקדימו 
לפרוח )2-3 שבועות( וגרמו לריכוז 

של גלי הפריחה. 
הסגורים  במבנים  הפרחים  יבול 
גלי  בשני  מכפול  יותר  היה  ביום 
פרחים   220  ( החורפיים  הפריחה 
תרשים  ל--100  בהשוואה  למ"ר 
5(. התפלגות אורך הפרחים במבח

על  האקלים  טיפולי  השפעת   :1 תרשים 
טמפרטורת המכסימום

טמפרטורת  על  האקלים  טיפולי  השפעת   :2 תרשים 
המינימום

על  האקלים  טיפולי  השפעת   :3 תרשים 
הלחות היחסית המכסימלית

תרשים 4: השפעת טיפולי האקלים על הלחות היחסית 
המינימלית

על  האקלים  טיפולי  השפעת   :5 תרשים 
היבול המצטבר

על  האקלים  טיפולי  השפעת   :6 תרשים 
התפלגות אורך הפרחים
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9: השפעת סוג הנורה על התפלל  תרשים
גות אורך הפרחים

על  האקלים  טיפולי  השפעת   :7 תרשים 
אחוז הפרחים העיוורים בגל הראשון

10: השפעת סוג הנורה על אחוז  תרשים 
הפרחים העיוורים

היבול  על  הנורה  סוג  8: השפעת  תרשים 
המצטבר

200 SMS

MeteoPro
«
«
«
«
«
«

«

7

90%

מדידה היא ידע!

• טמפרטורה ולחות יחסית
• טמפרטורת קרקע

• נקודת טל, לחות עלה
• כמות גשם

• הסתברות לגשם • שלג
• מהירות רוח  + משבי רוח  +  

כיוון רוח • התאדות יומית
• תחזית שעתית – 7 ימים 

קדימה
לאחר שנת מדידה  רצופה  איכות 

נתוני תחזית הטמפרטורה 
משתפרת עד 90% דיוק 

תחנה למדידה וחיזוי
MeteoPro מזג אויר 

מוצר החודש:

מדידה היא ידע!
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על  הפלסטיק  סוג  השפעת   :11 תרשים 
היבול המצטבר

על  הפלסטיק  סוג  השפעת   :12 תרשים 
התפלגות אורך הפרחים

על  הפלסטיק  סוג  השפעת   :13 תרשים 
אחוז הפרחים העיוורים בגל הראשון

חנים סגורים ביום הייתה טובה מש
אשר  למבנים  בהשוואה  מעותית 
)תרשים  היום  במשך  פתוחים  היו 
 57% ביום  הסגורים  במבנים   .)6
ס"מ   60 אורך  מעל  היו  מהפרחים 
לעומת 18%בלבד במבנים פתוחים 
הפרחים  אחוז  הראשון  בגל  ביום. 
ביום  הפתוחים  במבנים  העיוורים 
היה כפול )63%( בהשוואה למבנים 

הסגורים ביום )30%( )תרשים 7(.
החורפיים  הפריחה  גלי  שני  יבול 
היה זהה בשני סוגי הנורות. לנורות 
הלהט היה יתרון ביבול בגל הראשון 

יתרון  לנורות הפלורסנט היה  ואילו 
ניכרו  לא   .)8 )תרשים  השני  בגל 

הפר אורך  בהתפלגות  חהבדלים 
)תרשים  הנורות  סוגי  שני  בין  חים 
בגל  העיוורים  הפרחים  אחוז   .)9
הראשון היה זהה בשני סוגי הנורות 

)תרשים 10(.
קטן  יתרון  היה  רגיל   IR ליריעת 
ביבול ע"פ יריעת UVA רגיל בשני 
ליריעת   .)11 )תרשים  הפריחה  גלי 
UVA רגיל היה יתרון קטן בהתפח
חלגות אורך הפרחים בהשוואה לירי

עת IR רגיל )תרשים 12(. לא ניכרו 

העיוורים  הפרחים  באחוז  הבדלים 
בין שני סוגי היריעות )תרשים 13(.

סיכום:
החורפי  היבול  את  לשפר  ניתן 
בתקופת  הפרחים  איכות  את  וגם 
החורף באופן משמעותי באמצעים 

המב סגירת  כמו:  יחסית  חפשוטים 
נים במשך היום וכליאת החום. כמו 
יכוח  IR תרמית ביריעה  שימוש   כן 
לה גם לתרום לשיפור היבול. נורות 
תחליף  מהוות  בהחלט  הפלורסנט 
ראוי לנורות הלהט בגידול זה. כדאי 

נורות בע חלבחון בהמשך השפעת 
לות עוצמה גבוהה יותר.
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יבול  חנטה,  על   - 50 מש  רשת  בבית  בקיץ  הצללה  תוספת  השפעת 
ואיכות פלפל

חנה אלון, רמי גולן - מו"פ דרום, אביתר איתיאל, ליאור אברהם,
שלי גנץ – שה"מ, שלמה אילני – מועצת הצמחים

מבוא:
בעונת  רשת  בבתי  הפלפל  גידול 
הבשור.  בחבל  ברובו  נעשה  הקיץ 

הפ גידול  היקף  גדל  כעשור  חמזה 
בעקבות  וזאת  הקיץ  בעונת  לפל 
השנה  כל  במהלך  לפרי  דרישה 
מניסויים  זו.  בעונה  נאה  ותמורה 
גידול  נבדק  בהם   , דרום  במו"פ 
ורשתות  צל  רשתות  תחת  הפלפל 
נראה  חרקים,  של  כניסה  למניעת 

יתרו ישנם  רשת  תחת  לגידול  חכי 
בשטח  הגידול  פני  על  ברורים  נות 
מכות  במניעת  שמתבטאים  פתוח 
הקלה  במים,  חסכון  בפרי,  שמש 

צי נזקי  והפחתת  העבודה,  חבתנאי 
להגנה  המועדף  האמצעי  פורים. 
על הצמחים הוא גידול בבית רשת 
המוגן ברשת 50 מש. רשת זו בניגוד 
לרשת צל מונעת מעבר של חרקים 
המטרה  גידול  אל  שונים  ממינים 
ולכן ניתן להוריד את קצב השימוש 
בחומרי הדברה. הגידול בבית רשת 
הקדמת  מחד  מאפשר  מש   50
השתילה גם לתחילת חודש אפריל 

בוירו להינגעות  ההסתברות  חשבו 
היבול  להשאת  ומאידך  גבוה,  סים 
רשת  בבית  הגידול  שמשך  כיוון   -
50 מש ארוך יותר בכ-45 ימים מזה 

חשל בית רשת צל. מועד סיום הגי
דול בבתי רשת למיניהם דומה, על 
רשת  בבית  יותר  הארוך  הגידול  כן 
של  תוספת  לתרום  יכול  מש   50
עבודות  נעשו  בעבר  יבול.  טון   2-4
לגבי מידת ההצללה של בית הרשת 
מתאיח  30% של שהצללה   ונמצא 
בהגנה  היתרון  למרות  לגידול.  מה 
מפני מזיקים, הגידול תחת רשתות 
הטמפרטורה  את  מעלה  מש   50
צל.  רשתות  תחת  לגידול  יחסית 
בחלק מתקופת הגידול הקיצי רמת 
הקרינה גבוהה, דבר הגורם לעליית 
 50 בבית הרשת של  הטמפרטורה 
מש ולכן חלק מהמגדלים מוסיפים 
רשת צל, בדר"כ 30% צל, נוסף על 
מתח מכך  כתוצאה  מש.   50  רשת
ירידה בטמפ' בתוך בית  קבלת גם 
הקרינה  ברמת  ירידה  וגם  הרשת 

הנכנסת למבנה. 
למרות המידע שהצטבר על גידול 

חפלפל תחת רשתות לא נעשו עבו
חדות מסודרות הבודקות את השפ

עת תוספת ההצללה על התפתחות 
הצמחים והיבול כמותו ואיכותו.

:מטרת העבודה  לבדוק את השח
רשת  בבית  הצללה  תוספת  פעת 
מנת  על  הקיץ  בתקופת  מש   50

למגד ומחושב  בדוק  מידע  חלתת 
באמצעות  תעשה  זו  הצללה  לים. 
רשת שחורה או רשת פנינה )רשת 

יו חפנינה נמצאה בעבודות של דר' 
חספה שחק וחובריה כמשפרת אק

לים ויבול(.
שיטות וחומרים :

מש   50 רשת  בבית  בוצע  הניסוי 
בחוות הבשור המשמש לגידול פלפל 

בקיץ. הטפולים שנבחנו :
אורך  לכל  מש   50 תחת  גידול   .1

העונה.
2. גידול תחת 50 מש עם תוספת 
30% צל שחורה בחוח  הצללת רשת

דש יוני.
3. גידול תחת 50 מש עם תוספת 
30% צל שחורה בחוח  הצללת רשת

דשים יוני – יולי.
4. גידול תחת 50 מש עם תוספת 
30% צל שחורה בחוח  הצללת רשת

דשים יוני – אוגוסט.
5. גידול תחת 50 מש עם תוספת 
30% צל שחורה בחוח  הצללת רשת

דשים יוני – ספטמבר.
6. גידול תחת 50 מש עם תוספת 
30% צל פנינה בחודח  הצללת רשת

שים יוני – ספטמבר.
הניסוי נערך בהיקף של 3 גמלונים 
 2 של  ערוגות  עם  מ',   4 של  ברוחב 
המרחק  ערוגה.  למרכז  ממרכז  מ' 
 3030 33 ס"מ,  בין הצמחים בשורה 
ברוחב  צל  רשתות  בדונם.  צמחים 
מעל  הגמלונים  לרוחב  נפרשו  מ'   8
לכבלי ההדליה. כל הרשתות נפרשו 
בתחילת יוני. כל חודש הוסרה רשת 

באו היה  טיפול  כל  הטיפולים.  חלפי 
רך 8 מטר לרוחב שלושת הגמלונים. 
בכל טיפול נקבעו ארבע חלקות של 

הפי לדיגום  ערוגה  מטר  חשלושה 

יולי  רות. קטיף הפירות בוצע מסוף 
ועד לאמצע דצמבר כאשר הפירות 
נאספו מוינו ונשקלו ע"פ הפרמטרים 
באיכות  ויבול  כללי  יבול   .1 הבאים: 
יצוא 2. משקל פרי ממוצע )בגר'( 3. 
4. פירות עם סדקי  פירות מעוותים 
פרי 5. פירות עם חטטי חום 6. פירות 
פחוסים  פירות   .7 פיטם  שחור  עם 
8. פירות הנושאים סימפח  )פלאפל(
טומים של וירוסים )כתמים, הבהרות 

חבפרי, גבשושיות בפרי(. בנוסף נבד
יום   17 קו הפירות לחיי מדף לאחר 
ימים  ושלושה  מ"צ,   7  – ב  השהייה 
20 מ"צ. הרכב ציון האיח  נוספים ב –
כות היה לפי פרי זקן 60%, פרי כתום 
צבע  חריגי   ,30% לאדום(  )במעבר 
10%. במהלך הגידול נערכו מדידות 
טמפרטורה ולחות בטפולים השונים 

ונערך מעקב אחר הצימוח. 
 : זן   ,  01/05/12  : שתילה  תאריך 

רומנס.
תוצאות :

טבלה 1 – תוצאות מדידות קרינה 
)מיקרואיינשטיין( בשני מועדים עם 

חישוב אחוזי צל
רשתות 50 מש גורמות לכ- 33% 
צל, תוספת של רשת צל שחורה או 

פנינה מעלות ל- 55% צל במבנה.
טמפרטורה  מהלך   –  1 תרשים 
יממתית ממוצעת במבנה שנמדדה 

במהלך העונה
הטמפרטו הקיץ,  תקופת  חברוב 

50 מש גבוהה  רה בתוך בתי רשת 
מהטמפרטורה בחוץ ב 1-2 מ"צ . 

בתוך  שחורה  צל  רשת  תוספת 
הטמפרטורה  את  מורידה  המבנה 

ב 1-2 מ"צ.
טבלה 2 – סיכום תוצאות היבול

ללא  מש   50 רשת  תחת  הגידול 
היבול  את  נתן  הצללה  תוספת 

חהכללי והיבול האיכותי הגבוהים ביו
תר. )טבלה 2 ותרשים 2 (. תוספת 
פחיתה  ל10%  גרמה  ביוני  הצללה 
יולי   – ביוני  הצללה  תוספת  ביבול. 
 13% של  נוספת  לפחיתה  גרמה 
הנוספים  ההצללה  טיפולי  ביבול. 
של  נוספת  לירידה  אחד  כל  גרמו 

15% ביבול. 
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2 – סיכום יבול כללי ואיל  תרשים
כותי

תרשים 3 – יבול איכותי מצטבר
הראשונים  השבועות  בשלושת 
האיכותי  היבול  צבירת  הקטיף,  של 
הייתה דומה בכל הטיפולים. לאחר 

חמכן נפתח פער בין הטיפולים. בטי
בו  היבול  צבירת  הצללה,  ללא  פול 
ירידה  והיתה  ביותר  הגבוהה  היתה 
בצבירת היבול לפי סדר הטיפולים. 
זמן  במשך  הצללה  עם  בטיפולים 
איטית  היתה  היבול  צבירת  ארוך, 
4 חודח  ונמוכה והגיעה בטיפול של
3.6 טון לדונם פחות  ל  שי הצללה 

מאשר בטיפול ללא הצללה כלל.
היל איכות  התפלגות   –  4  תרשים

בול
5 – אחוז הפירות המעוול  תרשים

תים מכלל הפירות המצטבר
האיכותי  היבול  הטיפולים,  בכל 
60% מהיבול  ל  העונתי היווה מעל 
יבול  היה  היבול הפגום  רוב  הכללי. 
 25% כ  בממוצע  שהיווה  מעוות 

היי לא  בו  בטיפול  הכללי.  חמהיבול 
עם  ההצללה  ובטיפול  הצללה  תה 
היבול  העונה  בתחילת  פנינה  רשת 

חהמעוות היה גבוה יותר מאשר בטי
פולי ההצללה האחרים והגיע

30% יבול מעח  באוגוסט למעל ל
היבול  אחוזי  העונה  בהמשך  וות. 
המעוות בטיפולים אלו ירד ובסיכום 
בין  המעוות  ביבול  ההבדל  העונתי 

הטיפולים קטן.
טבלה 3 – גודל פרי )גרם( איכותי 

במהלך העונה
טי יולי,  בחודש  העונה,  חבתחילת 

בגודל  לעליה  גרמו  ההצללה  פולי 
בטיפול  הפרי  לגודל  יחסית  הפרי 
גודל  מאוגוסט  החל  הצללה.  ללא 

חהפרי דומה בכל הטיפולים. בדצמ
בר, ללא הצללה, התקבל פרי גדול 

משאר טיפולי ההצללה.
טבלה 4 – תוצאות מבדקי איכות

 – יוני  יולי,  ביוני  ההצללה  תוספת 
ספטמבר הורידה את מוצקות הפרי 
פנינה  לרשת  גם  באיכות.  ופגעה 
האיכות  על  השפעה  אותה  הייתה 

כמו לרשת ההצללה הרגילה.
בס"מ  צמחים  גובה   –  6 תרשים   

ממדידות במהלך העונה
הצללה  ללא  בטיפול  הצמחים 
במהלך  יותר  נמוכים  היו  נוספת 
בדצמבר  הגידול  בסוף  העונה.  כל 
הפער המירבי היה של 25 ס"מ בין 
תחת  לאלו  הצללה  ללא  הצמחים 

טבלה 1:

טבלה 2:

תרשים 1:

תרשים 2:

תרשים 3:
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 – יוני  בחודשים  הצללה  תוספת 
ספטמבר. 

סיכום :
הגידול בבית רשת 50 מש מאפשר 
מוקדמות מאשר  אביביות  שתילות 
רשתות  צל.  רשתות  תחת  שתילה 
50 מש מהוות מחסום מכני למעח
חבר כנימות ומפחיתות במידה מסו

ימת גם מעבר של תריפסים לתוך 
נמשך  זה  בניסוי  הגידול  המבנה. 

תרשים 5:

טבלה 3:

טבלה 4:

תרשים 6:

חשבעה וחצי חודשים והקטיפים נמ
שכו מסוף יולי ועד לאמצע דצמבר. 

המב בתוך  שנפרשו  הצל  חרשתות 
אמנם  מש,   50 לרשת  מתחת  נה, 
הפחיתו בכ – 10-20 אחוז את הפרי 
גרמו  אך  העונה,  בתחילת  המעוות 

האי וביבול  הכללי  ביבול  חלפחיתה 
פונק הייתה  ביבול  הפחיתה  חכותי. 

ציה של משך זמן תוספת ההצללה. 
ביבול הכללי הייתה פחיתה של 1.5 

האיכותי  ביבול  לדונם.  טון   6 ל  עד 
4 טון  0.6 עד ל  הייתה פחיתה של 
ההצללה  זמן  שמשך  ככל  לדונם. 
הייתה  יותר,  ארוך  היה  הנוספת 

פחיתה נוספת ביבול.

תודה למועצת הצמחים ולהנהלת 
ענף הפלפל במשרד החקלאות על 

העזרה במימון הניסוי. 
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...
ˆ ˆ ˆ

אפליקציה לזכרים 
בלבד

פרופ' אמיר שגיא מאוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב הוא הזוכה בפרס 

 GAA החדשנות של ארגון
 Global Aquaculture(

 Novus בחסות חברת )Alliance
International. פרופ' שגיא קיבל 
 GOAL 2013 את הפרס בכנס

בפריז שבצרפת

החידוש במחקרו של פרופ' שגיא 
ביוטכנולו באפליקציה  הכרוך  ח– 

אוכ הפקת  הינו   – חדשנית  חגית 
הסרטן  של  בלבד  זכריות  לוסיות 
 Macrobrachium rosenbergii

ביו באמצעות  מתוקים  במים  חשחי 
לוגיה מולקולארית. הוא נבחר מבין 
שהתמודדו  יצירתיים  חידושים   16
על אותו פרס. 16 המועמדים עסקו 
החיים  ורכיכות,  דגים  זנים של  ב-9 
במים מתוקים ובמים מלוחים והגיעו 
קנדה,  אוסטרליה,   – מדינות  מ-11 

ישר הודו,  חצ'ילה, דנמרק, אקוודור, 
אל, פרו, קוריאה, טאיוון וארה"ב.  

בזנים  עסקו  מהחידושים  כמה 
חעצמם, אחרים עסקו בעיצוב משו

פר של מערכות ייצור, כולל כלובים, 
בריכות ומערכות מחזור מים. היתר 

חעסקו במערכות איסוף נתונים מבו
ססות-ענן ובבקרת מחלות. 

ששת השופטים הכריזו על החידוש 
של פרופ' שגיא כזוכה בפרס מאחר 
שהאפליקציה שלו עוסקת במכשול 
 Macrobrachium בהפקת  מרכזי 
rosenbergii – מיון ידני של הסרטח
השופ מינם.  פי  על  הצעירים  חנים 

טים סברו שחידוש זה עשוי לתרום 
מים  סרטני  של  הייצור  להרחבת 

חמתוקים ללא שינויים גנטיים או שי
מוש בהורמונים. 

"ועדת הפיקוח של GAA ממליצה 
 Novus על חוקרים הראויים לפרס
ימית,  בחקלאות  לחדשנות  העולמי 
של  תפקידם  בחשיבות  כהוקרה 

שיפו בהנעת  יצירתיים  חגורמים 
הימית.  בחקלאות  מתמידים  רים 
BAP עוברים עדח  הסטנדרטים של

כדי לשקף את  כון תקופתי שגרתי 
ההתקדמויות הללו", אמר ד"ר ג'ורג' 

 .GAA צ'מברליין, נשיא
חפרופ' שגיא, שזכה לנסיעה ממו

הוצג   ,GOAL  2013 לכנס  מנת 
על-ידי ד"ר פרנסיסקו גומז, המנהל 
יחידת העסקים הימיים  בפועל של 
 ,Novus Internationalבחברת
ופרס  המדליה  את  לו  שהעניק 

כספי.
"NOVUS גאה מאד להעניק את 
חסותה לפרס חדשנות זה", הוסיף 

"חקל גומז.  סאראביה  חפרנסיסקו 
אות ימית זקוקה לחדשנות על מנת 

למצות את הפוטנציאל שלה". 
לשעבר  הנשיא  הוא  שגיא  פרופ' 
של האגודה הבינלאומית להתרבות 
ודיקן לשעבר  חוליות  ופיתוח חסרי 

באו הטבע  למדעי  הפקולטה  חשל 
הוא  כיום  בנגב.  בן-גוריון  ניברסיטת 
לביוכימיה  הקתדרה  בראש  עומד 
אולבאום  ולילי  סידני  ע"ש  יישומית 
וחבר סגל המחלקה למדעי החיים, 
והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב. 
המצאתו הוצגה בפני כ-350 נוכחים 

 .GOAL 2013 בכנס
לייצור  שמשמשת  הביוטכנולוגיה 

לחלו זכריות  סרטנים  חאוכלוסיות 
20 שנות מחקר  על  טין מסתמכת 
הבלוטה  של  ומולקולרי  פיזיולוגי 
פרופ'  של  המחקר  האנדרוגנית. 
הורמון  גילוי  עם  לשיאו  הגיע  שגיא 
בסרטנים  דמוי-אינסולין  אנדרוגני 
טכנולוגיה  כיום,  רגליים.  מעשירי 
מגדלים  עבור  לראשונה,  זמינה,  זו 
 Macrobrachium של  מסחריים 
וכרגע  העולם  בכל   rosenbergii
כך  בערבה  מתבצע  הייצור  עיקר 

חשהסרטנים זמינים לגידול גם ביש
השנה.  חודשי  מרבית  במשך  ראל 

אוני ידי  על  מוסחרה  חהטכנולוגיה 
השימוש  ורישיון  גוריון  בן  ברסיטת 

הישר טיראן  לחברת  ניתן  חבפטנט 
אלית.

הוא  שלנו  בביוטכנולוגיה  "היופי 
הרא המסחור  את  מייצגת  חשהיא 

שון של התערבות רנ"א זמנית, ללא 
או  בהורמונים  בכימיקלים,  שימוש 
ביצירת שינויים גנטיים", אומר פרופ' 
הצמיחה  את  לשמר  "כדי  שגיא. 
החקלאות  תעשיית  שלה,  המואצת 
הימית תצטרך להמשיך להשתמש 
ובטכנולוגיות  מדעיים  בפיתוחים 

חחדשניות. אני בטוח שקהילת המח
קר והפיתוח עוד תציע אפליקציות 

רבות נוספות בעתיד הקרוב." 
בחק לחדשנות  הגלובלי  חהפרס 

 GOAL בכנס  הושק  ימית  לאות 
תאילנד,  בבנגקוק,  שנערך   2012

להו מנת  על  האחרון,  חבנובמבר 
החדשניות  הפרקטיקות  את  קיר 
או  הייצור  אתגרי  עם  המתמודדות 
או  סביבתיות  השפעות  ממתנות 
הימיות.  בחוות  שליליות  חברתיות 
החידושים,  סוגי  לכל  פתוח  הפרס 
ניהול  ביצות,  אזורי  שימור  כולל 

חהזנה, ניהול איכות מים, צמצום שפ
כים, צמצום צריכת אנרגיה, הכשרת 
רווחת  הקהילה,  עם  יחסים  סגל, 

בעלי החיים, בריאות ותזונה.

ˆ ˆ ˆ

כיסוי ייחודי של מאגרי 
המים

הצליחה    Hexa-Cover חברת 
מנת  על  צפים,  אלמנטים  לפתח 
לכסות בריכות ומאגרי מים פתוחים 
למנוע  הצליח  זה  פיתוח  וסגורים. 
במים  אצות  של  התפתחותם  את  
כניסה  שמונעת  האטימה  )בזכות 

במני גם  כמו  השמש(,  אור  חשל 
התפשטות  את  ובפרט  ריחות  עת 
אידוי  את  מקטין  הכיסוי  האמוניה. 
המים בכמעט 100% ומספק בידוד 



101 נובמבר 2013

יצרן מוצרי הבידוד הגדול בישראל

חקלאות

המעניקים  מוצרים  מגוון  מייצרת  החברה  רבות.  שנים  לאורך  החקלאות  ענף  את  מלווה  פוליביד  חברת 
פתרונות ייחודיים לתחום החקלאות ומאפשרים לחקלאי להגיע לתוצאות באיכות מיטבית ביעילות מרבית  
ומינימום זמן. ניסיון רב השנים של פוליביד בתחום, שיתוף פעולה עם אנשי המקצוע ועם חברות והתחדשות 
טכנולוגית של החברה, מאפשרות לה לתת מענה איכותי למוצריה. החברה מקפידה על בקרת איכות וטיב 

המוצר היוצא משערי המפעל. חוזק המוצרים הנו כזה אשר מאפשר תפקוד יעיל לאורך זמן.

תנאים אופטימאליים לצמיחה

יצרן מוצרי הבידוד הגדול בישראל

קיבוץ משמר הנגב
85315 הנגב  ד.נ. 

טל.   08-6408505 
פקס. 08-9919189

marketing@polybid.co.il
www.polybid.co.il

מיכלי גידול

מגשי הנבטה

פתיתים 
לאוורור 

מצע גידול פיתוח וייצור 
מוצרים חדשים 

על פי צרכי 
ודרישות הלקוח

מגשי גידול במגוון מידות 
ותאים להתאמה מיטבית 

לגידול ולשורש.

מיכלי גידול לשימוש 
במצע מנותק.
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...
מאגרי  בין  חום  מעבר  של  )חלקי( 
החברה  של  נסיונה  והאוויר.  המים 
בכיסוי מאגרי מים הינו רחב מאוד, 
ומאגרים רבים כוסו ברחבי העולם. 
של  בגודל  מאגר  כיסתה  החברה 
מאגרים  וכן  באפריקה  דונם   100
דונמים  עשרות  של  בגודל  נוספים 

שי כיום  נעשה  בישראל  חבהצלחה. 
הקסה-קאור  של  באלמנטים  מוש 

"כימי חבתשלובות ברום, של חברת 
כלים לישראל" ברמת חובב. 

ˆ ˆ ˆ

מכתשים-אגן 
רכשה את הפעילות 
החקלאית של חברת 
אגרון, משווקת מוצרי 

הדברה "ירוקים" 
המבוססים על 
חומרים טבעיים

המובילה  מכתשים-אגן,  קבוצת 
להג גנריים  בפתרונות  חהעולמית 

רכישת  על  הודיעה  הצומח,  על  נה 
חברת  של  החקלאית  הפעילות 
הדברה  תכשירי  משווקת  "אגרון", 

חהמבוססים על חומרים טבעיים ידי
דותיים לסביבה ואשר אינם רעילים 

לאדם.
מקומי  שוק  מנהל  נחום,  שלומי 
היא  "הרכישה  מציין:  "מכתשים", 
אסטרטגיית  ביישום  נוסף  צעד 
מענה  לחקלאים  לספק  הקבוצה 
שלב  ועד  הזריעה  משלב   - מקיף 

מש מגדילה  הרכישה  חהקטיף. 
שאנו  המוצרים  תיק  את  מעותית 
אותו  והופכת  לחקלאים  מציעים 
כלל  מבין  לסביבה  ביותר  לידידותי 
החברות בישראל, הפעילות בתחום 

האגרוכימיה".
חהמוצרים של אגרון פותחו באמצ

עות טכנולוגיה מתקדמת והשימוש 
הפירות/ את  לרסס  מאפשר  בהם 
ירקות גם יומיים לפני הקטיף, בעוד 
עד  לרסס  ניתן  רגילה  שבהדברה 
מכן  ולאחר  הקטיף  לפני  ימים   5

נותרים חשופים לפגעים.  הגידולים 
חהשימוש במוצרי אגרון מקנה לחק

יכולים  הם  שכן  שיווקי,  יתרון  לאים 
להציע מוצרים טריים יותר ובאיכות 

גבוהה יותר.
חתכשירי ההדברה של אגרון, המיו

ומזיקים  מחלות  לקטילת  עדים 
מגוון  ולסביבה.  למשתמש  בטוחים 
כולל תכשירים  אגרון  המוצרים של 
צמחיים,  מיצויים  מיקרוביאליים, 

מח מזיקים,  לקטילת  חדטרגנטים 
ומלכודות  פרומונים  ועשבים,  לות 
אגרון  תכשירי  מיקוריזה.  ותכשירי 
בהדברה  לשימוש  גם  מתאימים 

.)IPM( משולבת
"מכתשים",  חקלאית  מחלקה 

מוצ לצד  אגרון  מוצרי  את  חתשווק 
במטרה שהחקלאים  הוותיקים  ריה 
אחד  בכל  וישתמשו  ביניהם  ישלבו 

מהם בשלב אחר של הגידול. 

ˆ ˆ ˆ

מפגש חוצה גבולות 
ביד מרדכי: 

סוחרים פלשתינאים 
מעזה נפגשו עם 
מגדלי הפירות 

הסוחרים העזתים מעוניינים 
להגדיל מספר הביקורים אצל 

מגדלי הפירות בישראל כדי לבחון 
את התוצרת החקלאית טרם 

הרכישה. 
להערכת גורמים היקף המכירות 
השנתי יסתכם ב-200 אלף טון 

פרי
שיתוף  המדיני,  הקיפאון  אף  על 
לבין  ישראל  בין  החקלאי  הפעולה 
רצועת עזה מתהדק. קבוצה של 20 

חסוחרים מרצועת עזה הגיעה לישר
אל למפגש מיוחד עם מגדלי פירות 

שנערך בקיבוץ יד מרדכי. 
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, איציק 
כ-200  יעברו  שהשנה  העריך  כהן, 
לעזה.  מישראל  פירות  טון  אלף 
הדגישו  הפלשתינאים  הסוחרים 

שוטפים  בביקורים  החשיבות  את 
עסקאות  לסגור  מנת  על  בישראל 
התוצרת  את  ולבחון  המגדלים  עם 
הם  לשטחם.  מגיעה  שהיא  לפני 
המגדלים  ומרבית  שמאחר  ציינו 

הכ אישור  הארץ,  צפון  מאזור  חהם 
אינו  להם  שמונפק  החד-יומי  ניסה 
לבקר  להם  מאפשר  ולא  מספיק 
ולהיפגש עם המגדלים כנדרש. הם 
בישראל  ללון  היתר  לקבל  ביקשו 

ללילה אחד בעת ביקוריהם. 
בדרכים  הצדדים  דנו  במפגש 
התוצרת  מעבר  את  ולייעל  לשפר 

הביטחו המגבלות  במסגרת  חוזאת 
ניות. במפגש השתתפו מנכ"ל ארגון 
מנכ"ל  כהן,  איציק  הפירות,  מגדלי 
מזכיר  אשל,  אילן  לשעבר,  הארגון 

בנימי חי  ההדרים,  מגדלי  חארגון 
מגדלים  הצמחים,  מועצת  נציגי  ני, 
החקלאי  התאום  קצין  מדר,  ואורי 
את  שיזם  עזה  לרצועת  ישראל  בין 

המפגש. 
וה הביטחונית  המתיחות  חלמרות 

מדינית מעבר הפירות נמשך כסדרו 
חולא נפגע. זאת מתוך החשיבות בה

במעברים,  חקלאות  מוצרי  עדפת 
מאחר ומדובר במוצר מזון מתכלה 

שכל עיכוב פוגע באיכותו. 
המשתת סיכמו  המפגש  חבסיום 
במ שוטפים  מפגשים  לקיים  חפים 

במוצרי  הסחר  את  להרחיב  טרה 
ארגון מגדלי הפי מנכ"ל  חחקלאות. 

רות אמר שיצירת בסיס כלכלי איתן 
תתרום  והפלשתינאים  ישראל  בין 

מבו המפגש  קיום  שלום.  חלהשגת 
בפי הסחר  את  להרחיב  ונועד  חרך 

רות שהוא בעל חשיבות רבה לשני 
הצדדים.

ˆ ˆ ˆ

נשיא ווייטנאם מבקש 
להשלים את הסכם 

אזור סחר חופשי עם 
ישראל עד סוף 2014

שיעורי  רושמת  ווייטנאם  כלכלת 
צמיחה מרשימים בשנים האחרונות 
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והיקף היצוא הישראלי אליה בשנה 
החולפת זינק ב-120% לשיעור של 

747 מיליון דולר. 
התנעת המו״מ לכינון הסכם אזור 
לווייטנאם,  ישראל  בין  חופשי  סחר 
משותפת  מו״פ  קרן  הקמת  לצד 

הנוש שני   - החקלאות  חבתחום 
ביקורו  במוקד  עמדו  האלה  אים 
יאיר  החקלאות  שר  של  ימים   5 בן 
נפגש  במהלכו  בווייטנאם.  שמיר 
הממשל  בכירי  עם  שמיר  השר 
הרפובליקה  נשיא  ביניהם  במדינה, 
הממשח Truong Tan Sang,ראש 
סגנית   ,Nguyen Tan Dung לה 
 Nguyen הלאומית  האסיפה  יו״ר 
החקלאות  ושר   Thi Kim Ngan
Сao Duc Phat. בנוסף, השר שמיר 

בה עסקיים  בסמינרים  חהשתתף 
לקחו  בהם  סיטי,  מין  צ׳י  ובהו  אנוי 
ישראלים משני  אנשי עסקים  חלק 
הצדדים. לשר החקלאות התלוותה 
מנכ״ל  בראשות  עסקית  משלחת 

חב שעל  זקס,  עופר  הייצוא  חמכון 
נציגי החברות הפועלות  נמנים  ריה 
בתחום החקלאות בווייטנאם, ביניהן 

״שני ״נטפים״,  כימיקלים״,  ח״חיפה 
״אפימילק״,  אר״,  ״אל  זרעים״,  אור 

״אגרוטופ״ ו״ירוק 2000״.
כמו כן, השר שמיר סייר גם ברפת 
צ׳י  בהו  ישראל  מדינת  של  הדגמה 

חמין סיטי שהוקמה  לפני מספר חו
יש של  החוץ  מסיוע  כחלק  חדשים 

מודל  מהווה  ואשר  לוויטנאם  ראל 
ישרא טכנולוגיות  יכולות  חלהדגמת 

ליות. 
נשיא ווייטנאם ביקש להשלים את 
הסכם  בנושא  המדינות  בין  המו״מ 
סוף  עד  חופשי(  סחר  אס״ח)אזור 
היחסים  את  לשדרג  ובכך   2014
הכלכליים בדגש על תחומי האגרו-
כל והביטחון.  המדע  חטכנולוגיות, 
התאו סימני  מראה  ווייטנאם  חכלת 

ששות ושיעור הצמיחה שלה עומד 
5.15%  ב-9 החודשים הראשוח  על
נים של 2013. ווייטנאם חתומה על 

ומנ וצ׳ילה  יפן  עם  אס״ח  חהסכמי 
הלת בימים אלה מו״מ לאס״ח עם 
האיחוד האירופי. בשנים האחרונות 
נרשם זינוק ביחסי מסחר בין ישראל 
לווייטנאם הנאמד בכ-1.1 מיליארד 
דולר, כאשר בשנת 2012 גדל היקף 

והסתכם  ב-120%  הישראלי  היצוא 
ב-747 מיליון דולר. 

חהשר שמיר סיכם עם בכירי הממ
של הווייטנאמי על הקמת קרן מו״פ 

חחקלאית משותפת בין ישראל לוויי
חטנאם. הקרן נועדה ליצור את המס

ישתמש הסקטור העסקי  גרת, בה 
בשתי המדינות להרחיב את שיתוף 
הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות. 
לפני 3 שנים ישראל הקימה את קרן 
המו״פ הבין-מדינתית הראשונה עם 

חאיטליה ובשנה האחרונה נוספו קר
בהיקף  וסין  גרמניה  עם  מו״פ  נות 
אחת  כל  עם  דולר  כ-500.000  של 
ביפן,  ביקורו  במהלך  מהמדינות. 

חבשבוע שעבר, הושגו ההבנות להק
מת מסגרת דומה בין ישראל ליפן.

לדברי השר שמיר: ״בעולם קיימת 
הערכה רבה ליכולותיה הטכנולוגיות 
והמדעיות של מדינת ישראל בתחום 
הווייטנאמי  הממשל  החקלאות. 
של  מעורבותן  את  להגביר  מעוניין 
בחקלאות  הישראליות  החברות 

חהמהווה את הסקטור העסקי המר
כזי בווייטנאם, בו מועסקים למעלה 
70% מאוכלוסיית המדינה. מעוח -מ
רבותן הגוברת של חברות ישראליות 
בענף החקלאות הווייטנאמי מעידה 
על הפוטנציאל הכלכלי הטמון כאן 

שרק עכשיו מתחילים לממשו״.

ˆ ˆ ˆ

קנט שילמה למגדלי 
הפלחה כ- 20 מיליון 

₪ בעונה החולפת

קנט מחדשת את הביטוח בענף 
הפלחה לעונת 2013/14 תוך 
שיפור תכנית ביטוח ההכנסה

קנט, הקרן לנזקי טבע בחקלאות, 
שילמה למגדלי הפלחה כ- 20 מיליון 

ח₪ בעונה החולפת. כך עולה מנתו
ביטוח  חידוש  לקראת  החברה  ני 

מהנתונים   .2013/14 לעונת  פלחה 
עולה כי כ-16.5 מיליון ₪ שולמו בגין 

ושי חנזקי טבע שכללו אירועי גשם 
טפון שפגעו בעיקר בשחת וכ- 3.5 
מיליון ₪ שולמו עבור נזקים בביטוח 

חהכנסה שכללו פחיתה ביבול המבו
טח, בעיקר באזורים הדרומיים. 

עוד עולה מהנתונים כי עיקר הנזק 
שפוצה היה בגין נזקי גשמים )כ-11 
מיליון ₪( ובעיקר כתוצאה מגשמים 
בהיקפים  ופגעו,  שירדו  מאוחרים 
גדולים, בגידולי השחת שהיו בשלב 
בחלק  לריקבון  גרם  הגשם  הייבוש. 
מהמקרים עד למצב בו לא ניתן היה 

חלהשתמש כלל בשחת. בקנט מציי
בביטוח  מגדלים המבוטחים  כי  נים 
את  משמעותית  הקטינו  המורחב 
הפגיעה הכלכלית כתוצאה מנזקים 
אלו בעקבות הכיסוי כנגד נזקי גשם. 
הכבד  החום  הגשם,  לנזקי  בנוסף 
ליבול  נזק  גרם  האביב  בתקופת 
מיליון  כ-2.5  של  בהיקף  החימצה 

 .₪
הפל ביטוח  חידוש  חבמסגרת 

קנט  שיפרה   2013/14 לעונת  חה 
ידי  על  ההכנסה  ביטוח  תכנית  את 
הפחתת דמי הביטוח באזורים בהם 
בשנים  מהותיים  נזקים  אירעו  לא 
האחרונות, העלאת היבול המבוטח 
לאורך  שנאספו  לנתונים  בהתאם 

ומי מהשטח  האחרונות  חהשנים 
פוי מחדש של חלק מהאזורים על 

למגד יותר  טוב  להתאימם  חמנת 
מסלול  הוסיפה  קנט  השנה  לים. 
מראש  לבטח  ניתן  בו  חדש  ביטוח 

)בני אישי  יבול  לפי  השטחים  חאת 
וזאת  היום(  הקיים  אזורי  ליבול  גוד 
שיאושרו  יבול  נתוני  קבלת  לאחר 
שיפור  במסגרת  עוד  קנט.  ידי  על 
תכנית ביטוח ההכנסה - המגדלים 
עצמית  "השתתפות  לרכוש  יוכלו 
מוקטנת", בחלק מהאזורים, בגובה 
25%( ממכפלת  )במקום   20% של 
המבוטח  בשטח  המבוטח  הסכום 
כי  נזכיר  בנוסף  בנפרד.  אזור  לכל 
משמעותית  הנחה  מעניקה  קנט 
למגדלים  טבע  נזקי  ביטוח  בדמי 

ירכשו את שני הביטוחים: בי חאשר 
טוח נזקי טבע וביטוח הכנסה עבור 

גידולי חיטה ושעורה בבעל. 
בשיתוף  ההכנסה,  ביטוח  תכנית 
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עם הממשלה וארגון עובדי הפלחה, 
לבטח  הפלחה  למגדלי  מאפשרת 

חאת הכנסתם הצפויה מגידולי החי
והשעורה בבעל. התכנית פות חטה 

חה מתוך מודעות והכרה בחשיבות 
חהלאומית של אחזקה ועיבוד השט

חים הפתוחים והיא מאפשרת ייצוב 
ויכולת  החקלאים  בהכנסות  מהותי 
התוכנית  כלכלי.  לתכנון  משופרת 

חשמה דגש על מחירי התוצרת ונות
חנת מענה לשינויים במחיר הצפוי וב

שערי המטבע. התוכנית המופעלת 
מזה מספר שנים הפכה למבוקשת 
נוסף  כלי  ומהווה  המגדלים  בקרב 

בגידור הסיכונים שלהם.
נועדה  טבע  נזקי  ביטוח  תכנית 
לתת מענה לסיכונים שאינם ניתנים 
קרה,  גשמים,  עצירת  כמו  למניעה 
סערה ועוד. כמו כן, תמורת תוספת 
באמצעות  לרכוש  ניתן  ביטוח  דמי 
בגידולים  גשם  כנגד  ביטוח  קנט 
אינם  אשר  מועדים  עבור  לשחת 

מכוסים בחוזה. 

ˆ ˆ ˆ

"הצעת חוק האוסרת 
על רשתות השיווק 
לשמש כסיטונאיות, 

תוזיל משמעותית את 
מחירי פירות וירקות"

דובי אמיתי, נשיא התאחדות 
האיכרים:

לעניי השרים  ועדת  את  מברך  ח" 
ני חקיקה אשר אישרה הצעת חוק 
שיווק לשמש  רשתות  על  האוסרת 
במקביל כסיטונאיות פירות וירקות. 

ויו תיווך  פערי  ימנע  הנ"ל  חהתיקון 
הפירות  מחירי  את  זיל משמעותית 
והירקות לטובת הצרכנים. זה הזמן 
התוצרת  של  השיווק  את  להשאיר 
בלבד  החקלאים  בידי  החקלאית 
ובכך לשפר את רמת הרווחיות של 

להוזילה משמ שני  ומצד  חהחקלאי 
עותית את המחיר לצרכן".  

עלייה  חלה  האחרונות  בשנים 

והירקות  הפירות  במחירי  מתמדת 
גם  גבוהה  העלייה  בישראל.  לצרכן 
הכללית  המחירים  לעליית  ביחס 
הפירות  למחירי  ביחס  וגם  במשק 
והירקות  באירופה. בעוד שבישראל 
עלה מדד מחירי הפירות והירקות ב 
35%- בין 2005 ול-2011 , במדינות 
גוש האירו נרשמה ירידה במחיר של 
העיקריים  הנהנים  כי  ברור   .0.7%
השיווק  רשתות  הן  מההתייקרות 
הגדולות ולא החקלאים, שסיימו עוד 
הנובעים  כלכליים  קשיים  של  שנה 
ההזוי,  המחירים  מפער  השאר  בין 
בישראל,  הנהוגה  המיסוי  ממדיניות 

מחקיקה ומתמיכה בעייתית.
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
רוב  כי  )למ"ס(,  לסטטיסטיקה 
את  מבצעות  בישראל  המשפחות 
שיווק,  ברשתות  המזון שלהן  קניות 

וה ומכולות בעבר,  חלעומת שווקים 
לטובת  לשנה  משנה  עולה  אחוז 
רשתות השיווק. כך לדוגמה, בשנת 
מהמשפחות   32.5% רכשו   2003
את הירקות שלהן ברשתות השיווק 
לעומת 45.8% בשנת 2010. בשנת 
מהמשפחות  בלבד   27.7%  2003

יי ירקות  בחנות  הירקות  את  חרכשו 
ירד  המספר   2010 ובשנת  עודית, 

ל- 26.1%. 

ˆ ˆ ˆ

לאור המחסור 
החמור בעובדים זרים 

בחקלאות, משרד 
החקלאות מעודד 
העסקת עובדים 

ישראלים בחקלאות 
באמצעות תמריצים 

כספיים 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר 
שמיר: ״ערכו של המושג "עבודה 

עברית" בחקלאות לא פג גם 
בימינו משום שהוא מבטא את 
החיבור של העם לאדמתו. לכן 
משרד החקלאות פועל ליצירת 

התנאים שיגבירו את תעסוקת 
הישראלים בענפי החקלאות, ואנו 

מאמינים כי חבילת התמריצים 
האטרקטיבית תאפשר זאת"

 9 על  יעמוד  התמריצים  היקף 
בעק כי  היא  ההערכה   .₪ חמיליון 

בות התמריץ עד סוף השנה יועסקו 
חדשים  ישראליים  עובדים   200 כ- 
בחקלאות. במקביל, מעלה המשרד 

קמפיין פרסומי בנושא.
ההעס להיקף  באשר  חההחלטה 
נע בישראל  זרים  עובדים  של  חקה 

שית על ידי הממשלה, על פי צורכי 
חהמשק והיצע דורשי העבודה היש
חראליים, ותוך מגמה, לכל אורך הש

של  ההעסקה  היקפי  לצמצום  נים, 
האפשרי  למינימום  זרים  עובדים 
להעסקה  ראשונית  עדיפות  ומתן 

של תושבי ישראל. 
מספר העובדים הזרים בחקלאות 

חאינו עונה על הביקוש הנדרש בענ
פים השונים. על מנת להתגבר על 

החק משרד  יזם  התמידי  חהחוסר 
שנתיים  לפני  הכפר  ופיתוח  לאות 
לשילובם  להביא  שמטרתה  תכנית 
בחקלאות,  ישראלים  עובדים  של 

חולהגדיל את מספר העובדים היש
חראלים המועסקים בה. כעת, בעק
תימ המדינה,  תקציב  אישור  חבות 

 .2014 ובשנת  מעתה  התוכנית  שך 
מעלה  התוכנית,  לחידוש  במקביל 

המשרד קמפיין פרסומי בנושא.
משרד  יעניק  התוכנית  במסגרת 
החקלאות ופיתוח הכפר למעסיקים 
שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים 
במשקם, תמריץ כספי בהיקף שנתי 
9 מיליון ₪. במשרד החקח  כולל של

לאות מקווים כי התוכנית תגביר את 
לקלוט  חקלאים  של  המוטיבציה 
הערכת  פי  על  ישראלים.  עובדים 
המשרד, בעקבות התמריץ, עד סוף 
200 עובדים ישרח  השנה יועסקו כ-

אליים בחקלאות.
למשק  התמריץ  התוכנית,  פי  על 
יעמוד  חדש  ישראלי  עובד  כל  בגין 
על 1,000 ₪ לחודש, עד לסך כולל 
של 30,000 ₪ על פני 3 שנים. על 

החק יצטרך  בתמריץ  לזכות  חמנת 
הישראלי  העובד  את  להעסיק  לאי 
חודח  6 של תקופה  למשך   החדש 
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שים רצופים לפחות בשנה, וב- 80% 

חלקיות משרה לפחות. 
הפוטנציאל  המשרד  נתוני  פי  על 

בחק ישראליים  עובדים  חלהעסקת 
המחשה,  לשם  גדול.  הינו  לאות 
רק על מנת לגדל את הסלט שלנו 
בשנה  עובדים   6,000 לכ-  זקוקים 
2,500 עובדים, מלפפוח  )עגבניות כ-
נים כ- 700 עובדים, פלפל כ- 2,000 
עובדים, בצל כ- 100 עובדים, חסה 
כ- 300 עובדים, גזר כ- 30 עובדים 

ואבוקדו כ- 250 עובדים(.
 - בכירה  מרכזת  שמרלין,  אינה 
לתכנון  ברשות  ישראלים  עובדים 
במשרד החקלאות: "התמרוץ נועד 

יש לכניסת  תנאים  יצירת  חלאפשר 
יש לעודד  ומטרתו  לענף,  חראלים 

בעבודות  בחקלאות  לעבוד  ראלים 
הנדרשות בענף. במסגרת התוכנית 
משק,  בעל  לחקלאי  תמריץ  יינתן 
זרים  לעובדים  להיתרים  הזכאי 
להגביר  מנת  על  וזאת  בחקלאות, 

עוב יכולת ההעסקה שלו של  חאת 
דים ישראליים". 
דפנה יוריסטה

ופיתוח  החקלאות  משרד  דוברת 
הכפר

ˆ ˆ ˆ

מעבר לתעריף אחיד 
למים לחקלאות -

 רשות המים 
ומשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר הגיעו 
להסכמות  

הישג זה מצטרף לשני הישגים 
נוספים בתחום המים, שקידם 

משרד החקלאות לאחרונה בעזרת 
רשות המים, להקצאת מים 

שפירים לחקלאות מראש למשך 
שלוש שנים, לתוספות ניכרות 

במכסות לחקלאים וכן  תוספת 
של למעלה מ-  20% להקצאה 
השנתית, לעומת ההקצאה של 

שנת 2013. מהלכים אלו יאפשרו 

ודאות גדולה יותר באשר לכמויות 
המים השפירים הזמינות לשימושם 

של החקלאים בכדי לתכנן את 
היקף הגידולים באופן מיטבי ויעיל

שר החקלאות יאיר שמיר בירך 
והודה לרשות המים על ההחלטה 
ושיתוף הפעולה, וציין כי: "מדובר 

במהלכים חשובים שמייצרים אופק 
ודאות לחקלאים על ידי הגדלת 
כמויות המים הזמינות לשימושם 
של החקלאים והסדרת המחיר 
שיאפשרו  לתכנן את הגידולים 

ואת העבודה באופן מיטבי"

מינואר  החל  לחקלאים,  בשורה 
הקרוב יחול תעריף אחיד  על מים 
רמות  שלוש  במקום  לחקלאות, 
מחיר הנהוגות כיום. המחיר האחיד 
יהיה בתוספת של  3 אגורות בלבד 
למחיר א' )התעריף הנמוך( בתעריף 

חמקורות אשר יעודכן  בהתאם להס
כם המים עם החקלאים.

חההחלטה התקבלה פה אחד במו
האח בישיבתה  המים  רשות  חעצת 

רונה, ועל פיה החל מתחילת השנה 
לשימוע,  בכפוף   )1.1.14( הקרובה 
שפירים  למים  אחיד  מחיר  יקבע 

לחק מקורות  ידי  על  חהמסופקים 
מחיר  רמות  שלוש  במקום  לאות 
ב',  א',  ברמות  כיום, מחיר  שנהוגות 

נד האחיד  המחיר  קביעת  בגין  חג'. 
3 אגורות למחיר  רשה תוספת של 
תעריף א' הנהוג היום. בחישוב שנתי 
התעריף  לחקלאי,  המים  עלות  של 
לכל  המים  עלויות  את  יוזיל  החדש 

חהחקלאים שנאלצו לשלם את תע
ריפי ב' וג'.

בטווח  תהיה  השנתית  ההקצאה 
של בין 570 מלמ"ק ל- 640 מלמ"ק, 
החקלאות.  משרד  החלטת  פי  על 
השנה )2013( הוקצו לחקלאות 530 
 585 יוקצו   2014 ובשנת  מלמ"ק, 
לצרכני  הפנימית  החלוקה  מלמ"ק. 
בהתאם  תתבצע  לחקלאות,  המים 
ותעוגן  החקלאות  שר  למדיניות 

בתקנות המים.
דפנה יוריסטה

ופיתוח  החקלאות  משרד  דוברת 
הכפר

ˆ ˆ ˆ

נזקי השקנאים  

ח"כ זבולון כלפה פנה לשר להגנת 
הסביבה ולרשות הטבע והגנים:   
"אף אחד לא רוצה לראות גופות 
של שקנאים מתים אבל המצב 

הנוכחי אינו יכול להימשך"

נתקלים  בישראל  הדגים  מגדלי 
חבעונה זו של השנה בתופעת השק

נאים המגיעים לבריכות גידול הדגים 
שעלותם  עצומים  נזקים  וגורמים 

מיליוני שקלים.
מעבר לנזקים ישירים של טריפת 
 - עקיפים  נזקים  גם  ישנם  הדגים 
כאשר מגדלי הדגים נאלצים לממן 

חצוותי שמירה על בריכות הדגים, שנ
יים-שלושה צוותים על כל מדגה.

לפגוע  רשאים  אינם  החקלאים 
בשקנאים בשל הטענה כי השקנאי 

חהוא עוף מוגן והאיסורים בנושא נע
שים כבדים משנה לשנה.

שנות  ותחילת  התשעים  בשנות 
דגים  אוכלי  עופות  גירוש  האלפיים 
מסביבתם  ואף  הדגים  מבריכות 

מו הגנה  פעולת  הייתה  חהמורחבת 
חבנת שאיננה מצריכה כל היתר מיו

חד. 
עם זאת, במהלך השנים, הכבידה 
מדיניותה  את  והגנים  הטבע  רשות 
והרחיבה  בשקנאים,  הטיפול  לגבי 

באזו העופות  גירוש  איסור  חאת 
החולה,  בעמק  בצפון:  נרחבים  רים 
בעמק יזרעאל המערבי - מערבית 

חלכביש הסרגל, באזור התענכים וב
אזור נחל יששכר. 

בעקבות פניית מגדלי הדגים, פנה 
ח"כ כלפה, יו"ר השדולה החקלאית 
עמיר  ח"כ  הסביבה  להגנת  לשר 
והגנים)רט"ג(.  הטבע  ולרשות  פרץ 

חח"כ כלפה דרש מהם למצוא פת
לבריכות  הנגרמים  לנזקים  רונות 
הדגים  למגדלי  ולאפשר  הדגים 
לבצע ירי הרתעתי על מנת להבריח 

את השקנאים. 
ח"כ כלפה: "מדיניות הרט"ג גרמה 
לכך שכמות השקנאים עלתה משנה 
לשנה וגם משך הזמן שהם נשארים 
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החקלאים  בפועל,  התארך.  בארץ 
במיליוני שקלים על  נזקים  סופגים 
לקבל  רשאים  הם  חוק  שעפ"י  אף 
נזקי חקלאות.  ל"מניעת  ציד  היתרי 
אף אחד לא רוצה לראות גופות של 
הנוכחי  המצב  אבל  מתים  שקנאים 

כפי שהוא, אינו יכול להימשך".

ˆ ˆ ˆ

חברת יישום חוברת 
לחברת מכתשים - 
אגן לפיתוח שיטה 
חדשנית להגנת 

הצומח 

באמצעות שמרים 
שבודדו מעלי תות

החומר החדש להדברה ביולוגית 
הוא ידידותי לסביבה, בלתי רעיל 
ואפקטיבי למגוון רחב של גורמי 

מחלות בצמחים

המחקר  לפיתוח  החברה  יישום, 
בירוש העברית  האוניברסיטה  חשל 
המו החברה  אגן,  ומכתשים-  חלים, 
להג גנריים  למוצרים  בעולם  חבילה 

נת הצומח, הודיעו היום על חתימת 
של  ומסחור  לפיתוח  מו"פ  הסכם 
לא  ביולוגי,  ממקור  חדשני  תכשיר 
על  להגנה  לסביבה,  וידידותי  רעיל 

מגוון גידולים חקלאיים. 
ביולוגית,  להדברה  החדש  החומר 

מה לוי  מגי  ד"ר  ידי  על  חשפותח 
ומיקרו צמחים  למחלות  חמחלקה 

של  לחקלאות  הפקולטה  ביולוגיה, 
מבוסס  העברית,  האוניברסיטה 
 aphidis שמר,   דמוית  פטריה  על 
Pseudozyma, שבודדה מעלי תות. 
שהשמרים  מצאו  וצוותה  לוי  ד"ר 
את  המעכבים  חומרים  מפרישים 

פט פתוגנים  מספר  של  חצמיחתם 
רייתיים ובקטריאליים ומגבירים את 
תוך  מחלות  בפני  הצמח  עמידות 

עידוד קצב הצמיחה. 
את  לחזק  מאוד  שמחים  "אנו 

מכת עם  שלנו  הפעולה  חשיתוף 
יישום  ותיקה של  שים-אגן, שותפה 
חדשניים  וחומרים  שיטות  בפיתוח 
וידידותיים לסביבה להגנת הצומח", 
יישום.  מנכ"ל  מיכלין,  יעקב  אמר 
ביולוגית  להדברה  החדש  "החומר 

חשפותח במעבדתה של ד"ר לוי ידי
ואפקטי ולמשתמש  לסביבה  חדותי 

גורמי  של  רחב  מגוון  נגד  ביותר  בי 
ומסחורו  פיתוחו  בצמחים.  מחלות 
יאפשרו את המשך התפתחותה של 

חחקלאות בת קיימא לטובת החקל
אים, הצרכנים והסביבה". 

ח"אנו  נענים לאתגר למנף את הגי
לוי החדשני.  הניסיון והידע שצברנו 

לע בידינו  יסייעו  האחרון  חבעשור 
של  חדשים  דורות  וליצור  יחד  בוד 
לסביבה  ובטוחים  יעילים  פתרונות 
להגנת הצומח," הוסיף סמי שבתאי, 
ראש פיתוח חדשנות בהגנת הצומח 
במכתשים- אגן. "בעולם המתמודד 
עם  קצב גידול אוכלוסין מהיר מחד 
והדרישה  העולה למציאת פתרונות 
בני קיימא מאידך, הצורך במוצרים 
מסוג זה ברור יותר מתמיד. אנו גאים 

חלהיות חלק מהפתרון, ומצפים בש
וד"ר  יישום  מחה לעבוד עם חברת 
מגי לוי כדי להמשיך לפתח מוצרים 
חדשניים וידידותיים לסביבה להגנת 

הצומח".
חהשמרים שבודדו על ידי ד"ר לוי וצ

וותה גורמים להדברת מגוון רחב של 
גורמי מחלות  ממקורות פטרייתיים 
חקלאיים  בגידולים  ובקטריאליים 

בין מח חלהם פוטנציאל כלכלי רב. 
לות אלו נמנים קימחון, עובש אפור, 
חילדון. וכן גם חיידקים מזיקים, כמו 
 ,Clavibacter michiganensis
הבקטריאלי  הכיב  למחלת  הגורם 

בעגבניות. 
אודות יישום

המחקר  לפיתוח  החברה  יישום, 
בירוש העברית  האוניברסיטה  חשל 
חלים בע"מ, אחראית בלעדית למס
חחור הטכנולוגיות והפטנטים שמקו

רם באוניברסיטה העברית. החברה, 
שהוקמה בשנת 1964, נחשבת כיום 
בתחומה.  בעולם  המובילות  לאחת 
מ-8,100  למעלה  רשמה  יישום 
בכל  המצאות   2,300 על  פטנטים 
והביוטכנולוגיה.  הטכנולוגיה  תחומי 

ומוצ מוסחרו,  חכשליש מהפטנטים 
חרים המבוססים עליהם נמכרים בל

דולר בשנה.  מיליארד   2 מ-  מעלה 
80 חברות פורטפוליו המבוח  ליישום
חססות על המצאות חוקרי האוניבר

בריפקם,  מוביל-איי,  ביניהן  סיטה, 
קולפלנט וביוקנסל. ליישום הסכמי 

בינלאו חברות  עם  פעולה  חשיתופי 
מיות מובילות דוגמת נוברטיס, רוש, 
ג'ונסון אנד ג'ונסון, טבע, מרק, גוגל, 
וילמורין  אדובה מונסנטו, סינג'נטה, 

ועוד רבים נוספים. 

ˆ ˆ ˆ

חברת SCR השיקה 
מערכת אלחוטית 

לניטור בריאות 
ופוריות הפרה 

שזיכתה אותה בפרס 
החדשנות בתערוכת 
 World Dairy Expo

העולמית

כמו כן הודיעה החברה על 
מינויו של אלי קמחין לסמנכ"ל 

הטכנולוגיות והחדשנות 

העוסקת  מנתניה   SCR חברת 
מערכות  של  ושיווק  יצור  בפיתוח, 
ובריאות  פוריות  לניטור  מתקדמות 

מת חליבה  מערכות  וכן  חהפרה 
זכתה  צאן,  ודירי  לרפתות  קדמות 
בתחום  בינלאומי  חדשנות  בפרס 
ניהול רפתות. הפרס הוענק לחברה 
 World Dairy Expo-בתערוכת ה

חהעולמית שנערכה במדיסון, ויסקו

SCR פרה עם מערכת
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למדנו, הקשבנו, פיתחנו, זרענו, שתלנו, הצלחנו, לא נחנו, המשכנו, יזמנו, 
חידשנו, תיבלנו, הרכבנו וחמקנו...

והיום מגיעה לכם תודה גדולה על האמון הרב לאורך השנים.
נשמח לארח אתכם בביתן שורשים.

צוות שורשים

30
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...

  Heatimeה השקת  בעקבות  נסין, 
לניח - מערכת מתקדמת   HR-LD
בזמן  הפרה  ופוריות  בריאות  טור 
תדרי  טכנולוגיית  באמצעות  אמת 
רדיו )Radio Frequency( לטווחים 

ארוכים. 
המערכת מאפשרת ניטור בריאות 

חופוריות מתקדם, בזמן אמת, המבו
חסס על ההצלחה של השילוב הייחו

SCR של ניטור  די שפותח בחברת 
חהעלאת גירה ופעילות הפרה, בתו
המבוס למרחקים  תקשורת  חספת 

סת על תדרי רדיו )RF( מתוחכמים. 
שי מידע  מספקת  היא  זה,  חבאופן 

מושי בזמן אמת בכל מקום ברפת, 
כמה פעמים בכל שעה, ללא קשר 

חלמיקומה של הפרה ברפת. באמצ
חעות יכולות שידור גלי הרדיו למרח

 Heatime HR-LD-קים, מערכת ה
נרחבים,  אזורים  לכסות  מסוגלת 
אזור  מכסה  אחת  אנטנה  כאשר 
של מאות מטרים. המערכת מציעה 
גם תקשורת דו-כיוונית המאפשרת 
אחסון נתונים בתגים ושדרוגם ללא 

צורך הסרתם מהפרה. 
מינויו  על  הודיעה  החברה  בנוסף, 
סמנכ"ל  לתפקיד  קמחין  אלי  של 
במסגרת  והחדשנות.  הטכנולוגיות 
ינהל קמחין את הפעילות  תפקידו, 
יעסוק  החברה,  של  הטכנולוגית 
וינהל  חדשות,  טכנולוגיות  באיתור 
 .)IP( בחברה  הרוחני  הקניין  את 
שנים   22 של  ניסיון  בעל  קמחין, 
4 השנים  בתפקידי פיתוח, כיהן ב- 
תחנות  פיתוח  כמנהל  האחרונות 
טעינה בחברת בטר פלייס. לפני כן 

חכיהן בתפקידי פיתוח בכירים בחב

רות סיסקו ופי קיוב . קמחין, בן 43, 
נשוי ואב לשלושה, בעל תואר ראשון 
שני  ותואר  אלקטרוניקה,  בהנדסת 

רפו ביו  ובהנדסה  עסקים  חבמנהל 
אית מאוניברסיטת תל אביב.

"מערח  :SCR מנכ"ל אבישר,   יריב 
כת ה-Heatime HR-LD שהשקנו 
פורצת דרך בתחום ניהול הרפתות. 

חהמערכת עומדת בתקני הדיוק וה
ביצוע הקפדניים ביותר והיא מושתת 
על הצלחתם של כשני מיליון תגים 
ברחבי  פרות  המנטרים   SCR של 
העולם. המערכת מאפשרת קבלת 

חדו"חות ניטור בריאות ופוריות מעוד
כנים ללא קשר למשמרות החליבה. 

חבכך, משתפרת יכולתם של הרפת
נים לפעול באופן יזום, למקסם את 
ביצועי ההפריה ומצב הבריאות של 
"בעתיד,  הוסיף:  אבישר  פרותיהם". 
אשר  מתקדמות  פונקציות  יפותחו 

חישולבו בקלות במערכת הקיימת וי
בטיחו את השקעתם של הרפתנים 

לעוד שנים".
לגבי מינויו של קמחין ציין אבישר: 
רב  ניסיון  עמו  מביא  קמחין  "אלי 
וקבוצות  פרויקטים  ניהול  בתפקידי 
פיתוח בחברות המפתחות מערכות 
הפעילות  את  ינהל  אלי  מורכבות. 
ויתמקד  החברה  של  הטכנולוגית 
באיתור טכנולוגיות שיובילו לפריצת 
הבנה  על  המבוססת  עתידית  דרך 
טכנולוגית מעמיקה המשולבת עם 

הבנה עסקית.

ˆ ˆ ˆ

ישראל מסייעת 
לחקלאים בגאורגיה 
לעבור את החורף 

הקפוא   

הטכנולוגיה הישראלית שומרת על 
חום קבוע בחממות גם כשבחוץ 
הטמפרטורות צונחות ל-20-30 

מעלות מתחת לאפס

להמשיך  יוכלו  גיאורגיה  חקלאי 
בגידול החקלאי של ירקות ופרחים 

באזורים ההרריים הקרים גם בעונת 
החורף הודות לטכנולוגיה ישראלית 

לחימום חממות. 
ביצעה  אנרגיה  תעשיות  חברת 

חי מערכות  התקנת  של  חפרויקט 
מום בחממות בגיאורגיה. המערכות 
חמים  מים  של  עקרון  על  עובדות 
מעולעלים  בצינורות  שמוזרמים 
ומפזרים  שיוצרים שטח פנים רחב 
חלקי  בכל  שווה  בצורה  החום  את 

הייחו לטכנולוגיה  הודות  חהחממה. 
דית נשמרות בחממה טמפרטורות 

חיציבות גם בימים הקרים ביותר בחו
צונחות  רף כשבחוץ הטמפרטורות 
לאפס.  מתחת  מעלות  ל-20-30 
הפרויקט בוצע בשיתוף עם חברות 
את  שהקימו  חממות  וטופ  אורגיל 

החממות.
ציון סוקי, מנכ"ל תעשיות אנרגיה, 
פרויקטים  ביצעה  שהחברה  מסר 

צינו עם  חממות  חימום  של  חרבים 
רות מעולעלים במשקים חקלאיים 
מתקדמים בישראל, אולם הפרויקט 
בגיאורגיה היה מאתגר במיוחד בשל 
טמפרטורות  עם  להתמודד  הצורך 
השיטה  בישראל.  שאין  חיצוניות 
ואובדן  מאחר  באנרגיה  חסכנית 
ולכן  החום אל מחוץ לחממה נמוך 

רווחיות החקלאים אינה נפגעת.  
אנרגיה  תעשיות  של  המערכת 
של  חיטוי  לחקלאים  מאפשרת 
הקרקע בין מחזורי הגידול כתחליף 
לשימוש  שנאסר  ברומיד  למתיל 

לפני מספר שנים. 

ˆ ˆ ˆ

קרן יק"א העניקה 
למו"פ ערבה תיכונה 

וצפונית פרס 
הצטיינות על פעילות 

בתחום המחקר 
והפיתוח בתחום 

החקלאות  

 
תיכו ערבה  האזורית  חהמועצה 

אלי קמחין
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 ידיעות... ידיעות... ידיעות... ידיעות...
החברה,  מעריכי  עבודת  השלמת 

יתברר היקף הנזקים הסופי.
בגידולי הירקות, הברד הכבד פגע 
פתוחים  בשטחים  בגידולים  בעיקר 
כגון גידולי בצל סתווי, קישוא ופרחי 
וכרובית. עיקר  קישוא, פול, קולרבי 
הנזק לגידולי הפירות נגרם לתפוחי 

זן הפינק ליידי המב חהעץ, ובעיקר 
חשיל מאוחר, לגידולי האפרסמון וה
כתוצאה מפגי נגרם  הנזק  חהדרים. 

גרם  הפירות,  את  שפצע  ברד  עת 
מהרוחות  וכן  בגידולים  לשפשופים 

שגרמו לנשירת הפרי מהעצים. 
בגי הפגיעה  כי  מציינים  חבקנט 

גיאוגרפי  בפיזור  התאפיינה  דולים 
נרחב ופגיעה באזורים קטנים יחסית 
בכל רחבי הארץ תוך גרימת נזקים 
בין  ומטעים.  ירקות  לשטחי  גדולים 
היו,  שנפגעו  המרכזיים  היישובים 
בן עמי, ברעם, גשר, שפיים, חרות,  

גבעת ישעיהו ועוד.
חיצוין כי הביטוח כנגד נזקי טבע וא

סונות טבע בו מבוטחים החקלאים 
מגן עליהם מפני נזקים שכאלה והם 

יפוצו ע"י קנט.

נה אירחה את טקס הענקת פרסי 
במו"פ  ווידור  במרכז  יק"א  נשיא 
במסגרתו  וצפונית,  תיכונה  ערבה 
ווילי  יק"א- סר סטיבן  נשיא  העניק 
כהן, פרס הצטיינות בתחום המחקר 
שהפך  למו"פ  בחקלאות  והפיתוח 
רק  לא  המחקרים,  בתחום  למוביל 
בארץ אלא גם בחו"ל, בתחומים של 
סביבה, אנרגיה, צמחי מדבר כצמחי 

חקל למחלות,  מודל  חיות  חמרפא, 
אות ימית ועוד.

בטקס נכחו מועצת המנהלים של 
נוספים  פרסים  והוענקו  יק"א  קרן 
החינוך,  בתחומי  מצטיינים  ליזמים 
החקלאות, התיירות וכן לפרויקטים 

ותו מעורבת  יק"א  בהם  חמצטיינים 
מכת. במהלך שהותם בערבה למדו 
חברי הקרן על ההתקדמות והעשייה 
הענפה בפרויקטים הרבים בערבה, 

אשר יק"א מעורבת בקידומם.
האזו המועצה  ראש  בלום,  חאייל 

רית ערבה תיכונה, ברך את מועצת 
תמיכתם  על  יק"א  של  המנהלים 

בקי השותפות  ועל  חהמשמעותית 
דום חדשנות ופיתוח בערבה.

נהנו  האירוע  משתתפי  בנוסף, 
מנכ"ל  הורויץ,  בועז  של  מהופעתו 

ושנ וצפונית,  תיכונה  ערבה  חמו"פ 
כישוריהם  את  שהפגינו  מילדיו,  יים 
אופי  לאירוע  והוסיפו  המוסיקליים 
משפחתי וחם המייחד את פעילות 

יק"א.
על  נגינה  הורויץ  למד  בצעירותו 

חקלרינט וסקסופון והעביר את אהב
ילדיו,  ונגינה לארבעת  תו למוסיקה 
כולם מנגנים ושרים ומתאמנים יחד 

חבאופן קבוע בחדר המוסיקה שבח
צר ביתם.

שנ כאמור,  השתתפו,  חבהופעה 
השתחרר   )21( יאנוש   - מילדיו  יים 
של  במסלול  שירות  לאחר  מצה"ל 
והיום  באקורדיון  מצטיין  מוסיקאי 

בירוש למוסיקה  באקדמיה  חלומד 
קלידים  למד  א'  בכיתה  כבר  לים. 
על  נגינה  ללמוד  החל   14 ובגיל 
גיוסו  עד  לו  שנותר  בזמן  אקורדיון. 

חלצה"ל נסע מדי שבוע לקונסרבטו
ריון בבאר שבע. 

ופיתוח  )15( לומדת פסנתר  ומור 
קול ושרה במקהלת ערבה. 

השניים הקטנים יותר - אסף )16( 

בכינור  מנגנת   )9( ונופר  ושר  מנגן 
ופסנתר ולומדת פיתוח קול.

הורויץ  לראשונה  יעמוד  השנה 
בראש התערוכה החקלאית הגדולה 
"יאיר"  בתחנת  שתתקיים  בישראל 

התארי בין  בשבט  בט"ו  חבחצבה 
ותשתרע   2014 בינואר   15-16 כים 
15 דונם של ביתח יותר מ-  על פני 

מעל  יציגו  בהם  וחממות,  תצוגה  ני 
בתחום  חידושיהם  את  חברות   200

חהחקלאות, רכבי השטח, חשמל סו
לרי, מים ועוד, וכן יערכו שני כנסים 

וה החוקרים  מיטב  עם  חמקצועיים 
החקלאות  המים,  בתחום  מומחים 

חוההתיישבות שידונו בבעיות הרלוונ
טיות והפתרונות.

ˆ ˆ ˆ

גשמים ובעיקר ברד, 
גרמו לנזקים של 

כ- 4 מיליון ₪ 
לחקלאים   

מזג האוויר החורפי, המתון והקצר, 
חשפקד את אזורנו גרם לנזקים כב
חדים לגידולים באזורים שונים. מנתו

נים ראשונים של קנט, הקרן לביטוח 
נזקי טבע בחקלאות, עולה כי היקף 
4 מיליון ₪, כשח -הנזקים נאמד בכ
מברד  כתוצאה  נגרם  הנזק  עיקר 
כבד ומרוחות שפגעו בעיקר בגידולי 
שונות,  בנקודות  והירקות,  הפירות 
בכל רחבי הארץ. בקנט מציינים כי 
ועם  בלבד  ראשוני  באומדן  מדובר 

מימין לשמאל - בועז הורויץ מנכל מו"פ 
ערבה תיכונה וצפונית מור הורויץ ויאנוש 
הורויץ צילום דני הדס
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 * ה  ר י כ מ  * ה  י י נ ק
ה פ ל ח ה  * ך  ו ו י ת

0 5 7 5 2 6 2 5 2 6

למכירה:
1. רשת צל משומשת 

במצב מצוין 70% 
בצבע שחור.

2. בית רשת קומפלט 
במצב מצוין 
3. מסור סרט.
יעקב כמיסה

057-5377012
09-7961047

למכירה/להשכרה

להשכרה

למכירה

ב  ל ו ד ם  י ל כ מי להשכרה   •
ת,  חקלאי מטרה  לכל 

ת  פו לתקו  , ד עו ו ת  תי תעשי
ת.  ו קצר ו ת  ו כ ו אר

 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

 , רה/השכרה י למכ  •
 . ם י אנ ו ו קר ו ת  ו ל ו מכ

הארץ  חלקי  ל  בכ ת  ו בל הו
ה  נ קו  . ן טו  100 ף  ו מנ  +

          . ם י נ מב ו ת  ו ל ו מכ
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

  054-4557780
 

 : רה י למכ  •
ל  ד מו   42-40 ר   י ד ן  ' ו ג  .1

ב   במצ קאי  י אמר ם  דג  89
! ! ! לה  מעו י   נ מכ

 ,85 אטלס"   " י    נ ד נ ל  .2
ב   במצ    4X4    ,    2 001

לה מעו
לאחר    83  ,   6 66 אט   פי  .3

ץ  פו שי
ד  י   88   ,   6 0-90 אט  פי  .4

א  ל  ל ה  נ י +קב ה   נ ראשו
ן ג מז

  84  ,  21-40 ר  י ד ן  ' ו ג  .5
  4X2

   46-50 , 84 ר   י ד ן   ' ו ג  .6
  4X4

דגם   20-30 ר   י ד ן  ו ' ג  .7
 72  , י  קא י אמר

 4X    ,90 ו    ד ר ו ד סאם    .8
לה מעו במצב    4   ,   2 004

 160  " צקי  י "שנ מתחחת   .9
חדש  200  ,

טו  י מנ שדה  ת  ז ג מל  .10
  2000

  9  , ם  י ל ג ר  7 ת  ו קלטר  .11
י צ קפי חדש  ם  י ל ג ר

צקי י שנ  1 , 50 מכסחת   .12
י  ל דראו הי לה   מעג  .13
2011 " צקי  י "שנ  4 , 00

כחדש אחת  ה  נ עו עבדה 
 1 , 250 ח   מפו מרסס  .14

סטה  רו י נ ר  ר ג י נ טר  י ל
לאחר  ש  כי ל לת  עג  .15
ר  י ד ל ם   מתאי ץ   פו שי

ות מנ  300 ם  כבשי
ל  דב בר  י הי לת  עג  .16

אלקלאי
ת  דו קו נ  3 רסת  פו  .17

. אחד ל  י ל ג ף  פטו לטי
תלת  פט  י מקסל ת  ז ג מל  .18
ת  שעו  1400  2010 ת   י ב של

ת  אפשרו  + ה  נ ראשו ד  י
החלפה

0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

 7 + ן טו  4 ר  ב י הי לת  עג  *
ן  טו

ר  י ד ן  ו ` ג ן  ו טרקטר  *
חדש מכסחת 

 4X4  500 סן  י הי ר  ג ` נ י ר  *
כחדש  2011

עד  `ק  נ  3 י  ר אחו ג  ל מז  *
ן טו  2 . 5

`ק נ  3 ת  צלחו  7 ס  סקו די  *
ם י נ סכ  7+9 ר  טו טו י ל קו  *
ם  תו י ר ן  לשו קי  + ג  ל מז  *

ר מהי
ם  ז ג ל י  ר אחו ג  ל מז  *

ך  ר או ם  י ל ג ל ג  4 לה עג  *
רה מנ  5 . 70

מחסן   + ת  י משרד לה  ו מכ  *
ם  ו י מנ ו אל  12X2 .40

 85 רפארם  פאו י  נ י ד נ ל  *
2008 ל  ד מו  4X4

89  640 י  מנ ו ר אט  פי  *
85  275 ן  סו רג פו  *

83  21-40 ר  י ד ן  ו ` ג  *
75  10-20 ר  י ד ן  ו ` ג  *

83  566 אט  פי  *
83  880 אט  פי  *

ן  טו  3 שדה  י  חצ טו  י מנ  *
99

  4X4  75 רטטו  פו סאם   *
2000 ל  ד מו

ה  נ י קב  TNF 95 אט  פי  *
2005

75 ל  ד מו  3000 רד  פו  *
83 ל  ד מו  4610 רד  פו  *

ל  ד מו   10-40 ר   י ד ן  ו ` ג  *
83

כסה  מי ם  י ל כ ל לה  עג  *
רר ג נ  2002

הצעה מיוחדת
ם  י פ ל ח ו ה  ד ש ת  ו ר י ש  •

י  נ נ ס מ ל ץ  ר א ה ל  כ ב
, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ד  ו ק י פ ו ה  ר ק ב ת  ו כ ר ע מ
ם י י ט מ ו ט ו א ם  י נ נ ס מ ל

ג  ו ר ד ש ל ת  ו י ח מ ו מ ו ע  ד י
ת  ו נ ו ר ת פ ו ם  י נ נ ס מ

ם  י י ת ר י צ י
  . ת ו ר ח ת א  ל ל ם  י ר י ח מ ב

ב  ש ו מ  , מ ” ע ב ן  ו נ י ס  - י ל א
. ם י ר פ א ר  ע ש

 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
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ינו    החשמל

 יבוא ושיווק גנרטורים
 קנייה ומכירת גנרטורים יד שנייה

 שרות ואחזקה לגנרטורים
 מערכות החלפה וסינכרון

 תחנות כח פרטיות
 לוחות פיקוד ובקרה

 בקרה ושליטה מרחוק

שדה אילן ד.נ. גליל תחתון 15260 נייד קובי הימן: 054-7703835
www.sinus4u.co.il e-mail: Kobi19711@bezeqint.net 04-6772081 :טלפקס

פתרונות לייצור חשמל
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