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דוגי ישראלי – יו"ר עמותת מאבק החקלאים,   
מסביר את חוק המועצה

במדינת Beit Helem - המדינה ה 53 בארה"ב, החליטו על שיטת 
הנועדה  יתירה)  (פלוטוקרטיה  סופרפלוטו  הנקראת  ממשל משוכללת 
בראש ובראשונה להגביר את הכנסות המדינה, ולהעצים באופן ניכר את 

יכולת המשילות של השליטים המסורתיים.
ממשל  שיטת  היא  כי  כתוב  הפלוטוקרטיה  של  הקלסית  בהגדרה 
בלתי דמוקרטית שבה הכוח השלטוני מצוי בידי בעלי ההון. סוג זה של 
משטר כולל ריכוזיות גבוהה והימצאות השליטה ברוב מוסדות המדינה 
בידי קבוצה קטנה של האוכלוסייה המשמרת בכך את כוחה הפוליטי 
והכלכלי. שלטון זה מתאפיין באי שוויון כלכלי גבוה ובאפשרות נמוכה 
למוביליות חברתית. רעיון זה של שיטת ממשל מופיע לראשונה אצל 

פילוסופים ביוון העתיקה.
בשיטת סופרפלוטו שיכללו את השיטה באופן שעשירי מדינת חלם 
זכויות הצבעה מפליגות.  – אלו שמשלמים מס הכנסה מרובה, קיבלו 
השיטה עובדת כך: מי שמשלם מס עד שיעור של 10,000$ לשנה זכאי 
10 אלפים דולר מס ומעלה, זוכה לתו�  לזכות הצבעה אחת. מי שמשלם
ספת של 100 זכויות הצבעה על כל 10 אלפים דולר מס ששילם. ברור 

�מאליו כי המיליארדר מר טרמפולינה, שקול כנגד מאות אלפים אזר
חים מהשורה, ויכול להבטיח את שלטונו או שלטון מקורביו ללא בעיה, 
וליהנות מכל מה שהשלטון מאפשר, כולל השליטה בקרן מגדלי הירקות 

החלמאי בסך 80 מליארד דולר...
נראה סביר?

לא סביר באף מדינה בעולם ... כמעט.
בישראל, דווקא כן

הצמ מועצת  חוק  ע"פ  גוף סטטוטורי שהוקם   – הצמחים  �מועצת 
חים בשנת 1973, קבע בתקנותיו כי לכל מגדל יהיה קול אחד ובתוספת 
מספר הקולות שהם חלקו היחסי מסך ההיטל שהוטל על כלל המגדלים 

בענף. זה היה המצב עד שנת 2011 .
בתיקון משנת 2011 שונתה התקנה לנוסח העדכני ובהתאם לו נערכו 
ה"בחירות" זה עתה: שלכל מגדל יהיה קול אחד בתוספת למחצית חלקו 
היחסי בהטל שהוא שילם ביחס לכלל ההיטלים ששולמו ע"י המגדלים 

(תקנות מועצת הצמחים, פרק ג' תק' 7 (ב)).
�בגוף סטטוטורי, בו המדינה כופה על החקלאים להשתייך אליו ולש
�לם מיסים ללא קבלת כל תמורה – חייב אותו הגוף לאמות מידה דמו

קרטיות לעילא. דהיינו קול אחד=למגדל אחד. עד שנת 2011 למגדל 
זכויות הצבעה. מגדל "גדול" הוגדר כמי שהוטלו עליו  יתר  "גדול" היו 

היטלים מרובים.
"מרד החקלאים" במועצה שפרץ בשנת 2007 ונמשך עד היום יצר 

מצב בו מרבית מגדלי הפירות אינם משלמים יותר היטלים למרות 
המגדלים,  כנגד  כל השנים  מנהלת  הראווה שהמועצה  מאות משפטי 
ולמרות כל ההפחדות, האיומים והסנקציות בהן המועצה נוקטת נגדם 

(ההיטל נגזר משטח הגידול).
מרבית מגדלי הירקות מזדהים עם ה"מרד", אך ההיטלים נגזלים מהם 
במקור ע"י המשווקים והרשתות, אשר מעבירים את ההיטלים למועצת 
הצמחים. (ההיטל נגזר ממשקל התוצרת). לפיכך אינם יכולים להצטרף 

בפועל למרד.
למגדלים  כלשהי  השפעה  לאפשר  לא  מנת  ועל  מהמרד,  כתוצאה 
יוצא שמרבי� וכך   ,2011 רוב, שונו אמות המידה  בהמורדים המהווים 
תם המוחלטת של המגדלים מאבדים מראש את שמץ יכולת ההשפעה 

שלהם בבחירות.
לאור חוסר האפשרות להליך דמוקרטי קראנו להחרים את הבחירות 
הלא דמוקרטיות הללו. רובם המוחלט של המגדלים נענו לקריאתנו ולא 

�הצביעו. ידענו מראש שהמועצה לא תזדרז לפרסם את התוצאות האמי
תיות והרלוונטיות, ולכן הצבנו משקיפים במספר קלפיות מדגם.

לפי חשבוננו  הצביעו  ארצי  כלל  בממוצע  ביותר.  עגומות  התוצאות 
פחות מאחוז אחד מכלל מגדלי הפירות,

וכ4%�3 מכלל מגדלי הירקות.
סה"כ השתתפו להערכתנו כ 2 אחוז בקירוב מכלל המגדלים.

והכספים  המשאבים  למרות  בבחירות  השיגה  שהמועצה  התוצאה 
(כספי מגדלים!) המרובים ש"נשפכו" על מבצע הבחירות, מוכיחה פעם 
שהיא  המיותר  הנטל  את  המועצה,  של  הרלוונטיות  חוסר  את  נוספת 
מטילה על המגדלים – במקום לעזור להם, את שיתוף הפעולה הבלתי 

קדוש של המועצה והרשתות/משווקים הגורם לפערי תיווך מטורפים.
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המאבק הדרמטי שהתחולל על דמותו של 
זרקור  הציב  הצמחים  במועצת  הירקות  ענף 
ענק על התנהלותו של מאיר יפרח, המשמש 
כיושב ראש הועדה הענפית מאז הקמת  גם 
כן  לפני  ועוד   2006 בשנת  הצמחים  מועצת 

במועצת הירקות.
אחרי שהאופוזיציה בועדה הענפית טוענת 
בועדה  שתשלוט  רחבה  לקואליציה  שהפכה 
ותקבע את מהלכיה, לא היה מנוס מלשמוע 
את דעתו של היושב ראש ומי שזכה למספר 

זכויות ההצבעה הגבוה ביותר.
כיצד אתה מסכם את הבחי יפרח,  �מאיר 

רות?
ראש  ביושב  המגדלים  של  אמון  "הבעת 

�הקודם של הועדה, מזכיר ארגון מגדלי היר
יושב ראש המועצה האזורית אש וסגן  �קות 

כול".
מדגיש: "בהצבעה - 50�40 חקלאים קבעו 
קולות  קיבלתי  אני  הבחירות.  תוצאות  את 
שהם  אדמה  תפוחי  ממגדלי  מהשטח,  רבים 
מהווים כיום כוח גדול בארץ, קיבלתי קולות 
ובית  מירדנה  קולות  קיבלתי  מהקיבוצים. 

יוסף, קיבלתי קולות רבים מהמגזר הערבי".
יש טענה שהבחירות לא היו דמוקרטיות. 
בקיבוץ  שלו.  בקולו  החזיק  במושב  מגדל 

החזיק ב�100 קולות ואף יותר.
"השטח המעובד ושיעור היטלים גבוה זה 
מה שקובע כמה זכויות או קולות יש לבוחרים. 
טונות   20,000 או  טונות   10,000 שיש  למי 
קולות  מאה  לו  יש  בקיבוצים,  אדמה  תפוחי 

יותר מאשר למושב שלם שם  ואף 
לכל חקלאי יש קול אחד".

זה נראה לך דמוקרטי כך לבחור?
מסוים  עיוות  כאן  שיש  "יתכן 
לתת  כדי  העיוות  את  לתקן  וצריך 
משקל גם למגדלים הקטנים. ענף 

הירקות היה תמיד ענף שקט בהצבעות. היתה 
אותם  ייצגתי  ואני  החברים  כל  של  הסכמה 

בפני כל המוסדות".
אין אשה בועדה החדשה. לא נבחרה אשה.
"אין אשה, אז אין אשה. לא בחרו אשה כי 

היו דילים והיא לא היתה שם".
אנה מלר חקלאית ומגדלת תבלינים ידועה 

ואהודה על רבים.
"זה בחירות דמוקרטיות. הרבה לא נכנסו. 
תמשוך  על  תיכנס.  היא  יאפשר  החוק  אם 
אותי בלשון על אנה מלר. פעם ענף התבלינים 
ההיטלים  בסכומי  ההשפעה  בתפארתו.  היה 

נמוכה יותר היום".
אתה ויתרת מראש על אנה והלכת לשכנע 

את דליה גמליאל להציג מועמדות?
�"מותר לי להכניס את מי שאני חושב שי

כולה לתרום".
חקלאים שנבחרו לועדה טוענים שאיבדת 

את הרוב שהיה לך בועדה.
"קשקוש. לא איבדתי רוב. איך יכול להיות 
שקיבלתי 1444 קולות ואני ראשון ברשימה. 
מוסקוביץ לא רצה אותי ואני לא רציתי אותו. 
בפניך,  והספקולציות שמציגים  הציבור קבע 

שמעון, לא נכונות".

מה דעתך על חקלאים שלא באו להצביע?
זו  להצביע  יבואו  שלא  לאנשים  "להגיד 
מי שמבקש  ומקטרים.  בחוץ  יושבים  טעות. 
וישנה דברים. מי שלא  לעשות שינוי שיכנס 
מוכן לשלם היטלים, בענף הפירות למשל, זו 
עברייני  הם  אלה  ראויה.  לא  התנהגות  בעיני 

אצל חק להיות  צריכה  תרבות שלא  זו  �מס. 
לאים".

מדגיש: "בסך הכל כולם רוצים את טובת 
להיאבק  מאוחדים  שנהיה  וחשוב  המגדלים, 
למען החקלאים. הענף יקר לי מאד. אני 18 

היר בענף  מרכזיים  בתפקידים  מחזיק  �שנה 
שבו  מקום  בכל  המגדלים  את  ומייצג  קות 
נדרש מאבק למענם. אני מגדל במושב שלי, 
400 טו�  אוהד, עגבניות בחממות ומשווק גם

נות פלפל בשנה. המשק החקלאי רשום על 
שמי ועל שם הבן שלי".

זה שצריך לשנות את  "דיברת על  מוסיף: 
בוחר  מוסקוביץ  הנה  הצמחים.  מועצת  חוק 
הוא  חקלאי.  לא  הוא  מגדל.  לא  והוא  ונבחר 
מגדל  לא  אבל  שונים,  בתפקידים  מחזיק 
בשטח. גם את זה יצטרכו לשנות בחוק. רק 
לבחור  בבחירות,  להשתתף  רשאים  חקלאים 

ולהיבחר".
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"הודעתי עוד לפני הבחירות שאם אבחר במקום הראשון 
לא אשאר שם אף לא דקה אחת. המקום הזה ראוי לרני 

בר�נס שמנהל היטב את הועדה הענפית". ואחרי שהתברר 
כי רני בר�נס זכה במקום השני ברשימה ברור כעת שהוא 

ימשיך להוביל את הועדה הענפית 

ח"כ שרן השכל (הליכוד)
התייחסה לבחירות כדלהלן:
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WTO  

� צוק�בר הציג בפני הנוכ
�חים תכנית ראשונית לר

פורמה במדיניות התמיכה 
בענף החקלאות. "מתוך 

רצון להעניק יציבות ובטחון 
לחקלאים לצד צמצום אי 

הוודאות הכלכלית, שהינה 
חלק בלתי נפרד מהעיסוק 

�בחקלאות, ובהתאם להמ
לצות ארגונים בין לאומיים 

- הדגיש - משרד החקלאות 
בוחן בימים אלה את 

האפשרות לעבור מתמיכות 
עקיפות באמצעים (מכסים 
ומכסות) למהלך של תמיכה 

ישירה בחקלאות"
פרופ' ישראל פינקלשטיין צבי אלון
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ד"ר יעל קחל: "רפורמה 
במדיניות התמיכות צריכה 

להתבצע באופן הדרגתי 
ודורשת תקציבי ממשלה 
ניכרים שיש לעגן לאורך 

זמן. הדו"ח עוסק במדיניות 
�תמיכה בחקלאות, לא במ

דיניות לפיתוח הכפר"
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אבי אובליגנהרץ  
התמונות באדיבות: ד"ר ויקטור אלחנתי וישי גוטויליג  

אייל חרוזי

השקיה מדייקת
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שני תחומים הולכים ותופסים תאוצה בימים 
�אלה בחקלאות המדייקת ותורמים רבות לשי

מסכים  המשק:  ורווחיות  הגידול  איכויות  פור 
תומכי ISOBUS ותוכנת ניהול משרדית.

בינ� פרוטוקול תקשורת  הוא   ISOBUS
לאומי בין כלים חקלאיים המאפשר לחקלאים 

�מכל קצוות תבל לחבר כלים חקלאיים של חב
רות שונות לטרקטורים של יצרנים שונים. איל 
מחלקת  של  והשירות  המכירות  מנהל  חרוזי, 
מערכות הניהוג האוטומטי במיפרם סוכנויות, 
נציגת ג'ון דיר בישראל, מציין כי בטרקטורים 
מסך  או  קבוע  במסך  המצוידים  החברה  של 

�נוסף לניהוג אוטומטי, "ניתן לחבר כל כלי חק
לאי התומך בתקן ISOBUS אל הטרקטור 
זאת  בכלי ממסך אחד. אפשרות  וכך לשלוט 
חוסכת את מסך ההפעלה המקורי של הכלי 

ומונעת ריבוי מסכים וחוטי חשמל בקבינה".

ניהול העבודות שמבצ �על מנת לייעל את 
עים החקלאים לאורך השנים בשדה, פיתחה 
 APEX ג'ון דיר תוכנת ניהול משרדית בשם
ידי  על  שנעשו  מהעבודות  נתונים  שאוספת 
שלאחר  מסביר  חרוזי  בשדה.  הטרקטורים 
שכלי המצויד במסך מתאים עבד בשדה, ניתן 

�להעביר את המידע אל התוכנה ולהפיק במח
שב המשרדי מפות יבול וכדומה.

�בהמשך לתוכנה זו, פיתחה ג'ון דיר את פו
רטל my john deere, בו כל חקלאי יכול 
ליצור לעצמו חשבון, וליהנות בין השאר מה� 
מעקב  המאפשר   operation center
אחר צי הטרקטורים, קבלת מידע בזמן אמת 
וכו'.  מיקום  תקלות,  כגון  בשדה  מהטרקטור 
ממסכי  נתונים  להוריד  גם  ניתן  זה  בממשק 
יישום  מפות  עבודה,  מפות  וליצור  הטרקטור 

ומפות יבול ולראותן על גבי מפת לוויין.

הללו  במערכות  להשתמש  ניתן  למשל  כך 
בתקופת הקציר כאשר הקומביין מייצר מפת 

�יבול אותה ניתן לערוך בתוכנת המשרד ובעק
בות זאת לדשן בזריעה הבאה בהתאם למפת 

היישום.

 החקלאות המדייקת היא 
למעשה מכלול של שיטות 

עבודה ואמצעים מתקדמים 
הכולל: מערכות קביעת 

מיקום בדיוק של 2�1 ס"מ, 
מערכות ניווט אוטונומי, 
מיפוי מיוחס גיאוגרפית, 
חיישנים וחישה מרחוק, 

מערכות תקשורת נתונים 
משולבות ומערכות יישום 

משתנות במרחב

רחפן בריסוס מדויק
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מנהל שיווק ומכירות - מוטי שמואלי 052-8560537
מנהל מכירות דרום וערבה - חננאל בן כליפה 054-9909145

מנהל מכירות מרכז וצפון - פאיד ראס 050-6969350

wאוריג‘ין זרעים בע”מ משרד: גבעת ברנר 7610602 טל. 08-9357-111 w w . o r i g e n e s e e d s . c o m

ORS1057 קישוא
צמח חזק, יבול רב. פרי גלילי בעל חיי מדף 

ארוכים. צבע ירוק זית ייחודי. מתאים לעונת 
הקיץ.

ZYMV-עמידויות: קימחון ו

קישוא

בד
בל

שה 
מח

לה
ת 

ונו
תמ

ה

אבטיח מידי, סידלס בעל חיי מדף מעולים.
און צימוח גבוה, עלווה מלאה ובריאה, חנטה גבוהה. פרי 
עגול עם פסים ירוקים כהים ורחבים על רקע ירוק בהיר 

יותר. בעל טעם מעולה. משקל ממוצע: 5-7 ק”ג.
לפרי ציפה בצבע אדום עז, פירות בגודל אחיד, רמות ליקופן 

גבוהות.

טיפוס גליה, חיי מדף ארוכים.
צמח חזק. חנטה טובה. מתאים לשטח הפתוח, לתנאי 

סביבה חמים ולשתילות בסתיו המוקדם. פרי עגול ואחיד.
משקל ממוצע: 1.5 ק"ג. רישות פרי מצוין. טעם משובח. 

מתאים לייצוא.
 Fom 0,1,2, MNSV :עמידויות

Sf :עמידות חלקית

ג'סטיןגלורי
טיפוס גליה, חיי מדף ארוכים.

זן חדש בעל צבע ציפה כתום, רישות צפוף 
ויפה. לפרי טעם משובח.  

משקל הפרי 1-1.5 ק"ג.
Fom 0,1,2 :עמידויות

Sf :עמידות חלקית

זני אוריג’ין לעונת הקיץ הקרובה

לה-הויה

ירוק° הקיץ הזה קוטפים 
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דשן≠כל™∫ יתרון מוצק

Pioneering the Future

www.haifa-group.com

חיפה בשטחÆ האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך¨ ולחלוק איתך את הידע  
המעודכן¨ המקצועי והמניב ביותרÆ לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
∞μ¥≠μ∂±∂±≤≤ דרום: יוסי סופר ¨∞μ¥≠μ∂±∂≤≤± מרכז: אבישי שניידר ¨∞μ¥≠∂∑μ∂∂∑μ צפון: ישי וקסמן

מגדלים המחפשים את הטוב ביותר עבור המטע שלהם¨ כבר יודעים∫ נוסחאות דשן≠כל™ של חיפה
Æמציעות פתרונות דישון איכותיים¨ ובמחיר משתלם

נוסחאות דשן≠כל™ משלבות את היתרונות של דשן מוצק מסיס על≠בסיס חנקת אשלגן

הדשן מכיל •∞∞± 
יסודות הזנה¨ 

נקי מכלור ונתרן

ניתן להכין כמות מדויקת 
של תמיסת הדשן הנדרשת 

למטע¨ ללא עודפים

חיסכון בהובלה∫ אין 
צורך בשינוע כמויות 

גדולות של מים

גמישות בהתאמת נוסחת 
הדשן לדרישות המשתנות 

במהלך העונה

ניתן להוסיף כלאט 
ברזל לתמיסות הדשן

הכנס לאתר שלנו
מצגת  אודות דישון מטעים נשירים ואבוקדו  

חישוב דישון למטעים¨ כולל שימוש בסרגל דישון  
עזרי המסה שונים¨ ועוד   

≤∑≠∞≠≤∑ ¨≤μ≠μ≠≤μ ¨≤≥≠∑≠≤≥ ∫נוסחאות דשן≠כל™ מובילות למטעים
Æניתן לכלול בתכנית הדישון גם חנקת אשלגן¨ או חנקת אשלגן מועשר ביסודות מיקרו

פה

FeN

P
K

שימו לב∫
חפשו את

נוסחאות דשן≠כל™ 

המקוריות של

חיפה כימיקלים
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שי שטרן, עין הנציב
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20

800

"הפיצוי הכספי יועבר לכ�1000 מגדלים" - מציין עדי נעלי 
ומוסיף: "שנים עשר מיליון שקלים אישר האוצר לחלוקה 

�ישירה לחקלאים. עוד מיליון שקלים תמיכה בענף המסו
רתי ועוד שלושה מיליון שקלים לקידום גנרי של שמן הזית 

הישראלי"

ד"ר עדי נעלי

–..

– |– |–\ |– |– |–  |
– |– |– |–

 :04-6059011 | :050-7349792 | :050-2167648 | :054-3070976

\\\
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פרופ' אברהם גמליאל, חבר ועד הפעולה של החוקרים, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן  
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מכון וולקני. צילום: יגאל אלעד
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לסיכום:

אל:  כבוד שר החקלאות, מר אורי אריאל
מאת: פרופ' חובב טלפז, גימלאי, מכון וולקני

מר אריאל הנכבד,
כשנודע לי על הצעתך להעתיק את מכון וולקני 
צפונה לגליל, תמהתי: האם נהיר לך שזו הסנונית 
החקלאי  המחקר  של  סופו  תחילת  על  המבשרת 

בישראל ?
הוא  בוולקני  המחקר  של  ההצלחות  מספר 
המימוש  בציון  אסתפק  זו,  ביריעה  מלהכילו  רב 
לאימרתו ההיסטורית של בן�גוריון "תלמדו סינית" 

�- מימוש שנעשה במהופך - הסינים הם אלה "של
מדו עברית" וקנו את תנובה. בכך קנו גישה למחקר 
של עשרות שנים של טיפוח הפרה הטובה בעולם, 
ל"ספר העדר", לשיטות העבודה, ולטכנולוגיה של 

מזון שהולידה למעלה מאלף מוצרי חלב.
�היכן ממוקמים מכוני המחקר החקלאי במ

דינות המפותחות ?
ליד   - הפדרליים  המכונים  למשל,  בארה"ב 
האוניברסיטאות המובילות, והמכונים של המדינות 
בתוך אותו הקמפוס של האוניברסיטה. בפשטות, 
הייתי שם וחוויתי זאת במשך שנים - כדוקטורנט 

�ואח"כ כמרצה�חוקר. למיקום המכון חשיבות מי
ומכוני  האוניברסיטאות  עם  הגומלין  יחסי  רבית. 
המחקר האחרים מביאים סינרגיזם ברמה גבוהה. 

תש ניצול  משותפות,  משוכללות  מעבדות  �ניצול 
תיות מחשבים, חממות משוכללות, ניצול שטחים 

עוס האוניברסיטאות  מרצי  משותפים.  �לניסויים 
קים גם במחקר במכון וחוקרי המכון עוסקים גם 

עליונה.  חשיבות  לכך  באוניברסיטאות.  בהרצאות 
לאמצעי  ומהירה  ישירה  גישה  יש  לסטודנטים 
והחוקרים  המרצים  מהדרכת  נהנים  והם  המחקר 

כאחד.
�בביקורי מחקר שערכתי בקנדה, אירופה ובשב

תון באוסטרליה מצאתי דמיון רב לנ"ל.
וולקני מממש במידה  מיקומו הנוכחי של מכון 

�רבה סינרגיזם דומה המתקיים עם הפקולטה לח
וייצמן ברחובות ועם אוניברסיטאות  קלאות, מכון 

ת"א ובר�אילן הקרובות.
דור  על  לגליל  המכון  העתקת  תשפיע  איך 

העתיד של החוקרים ?
את  חובשים  היום,  סטודנטים  אלה,  חוקרים 
בפקולטה  במיוחד  הנ"ל,  האוניברסיטאות  ספסלי 
(מיעוט קטן, חוקרי ההנדסה  לחקלאות ברחובות 
בטכניון  גם  היתר  בין  נמצאים  בעתיד,  החקלאית 
הסטודנטים  מרבית  בן�גוריון).  ובאוניברסיטת 
המעבדות  לבין  הלימוד  כיתות  בין  זמנם  מחלקים 
והחממות במכון וולקני הנמצא במרחק של פחות 

�מחצי שעה נסיעה. לעומת זאת, נסיעה של שע
�תיים וחצי - שלוש למעבדה בגליל (בכל כיוון) שו

ללת ותמנע, בפשטות, את האופציה הקיימת היום, 
זו המאפשרת את בנייתו של דור העתיד!

היו  מדינה. למשה  יסוד של  אבן  היא  חקלאות 
לא מעט הזדמנויות להחזיר את עם ישראל הביתה. 
רק כאשר חזרו המרגלים בנושאם את פרי הארץ 

אז,  ורק  אז,   (! חקלאות  של  לקיומה  הוכחה  (יש 
גמלה ההחלטה בליבו להורות ליהושע להוביל את 

הכניסה לארץ.
מחקר  ללא  חקלאי.  מחקר  ללא  חקלאות  אין 

אפקטיבי תתקיים בנו הפארפרזה:
 Old Farmers Don't Die, They Just

.Fade Away
על  הגולל  את  תסתום  לגליל  המכון  העתקת 
המחקר החקלאי במערך הממשלתי ותהלום קשות 
נכון  במיוחד  באוניברסיטאות,  ממנו  שיוותר  במה 
הדבר לגבי הפקולטה לחקלאות ברחובות. דעיכתה 

תחל מיידית.
תרומתו של המחקר החקלאי לכלכלת המדינה 
לא תסולא בפז והוא מהווה מרכיב בסיסי בלתי ניתן 

להמרה.
למרות זאת, מי שיהין בנפשו בכל זאת לערוך 
חישוב כלכלי כזה ימצא שהמיליארדים שהמדינה 

�"תרוויח" מפינוי שטחי מכון וולקני והעתקתם צפו
נה מתגמדים, כך ממש, מול תרומתו הצפויה של 

המחקר החקלאי לכלכלת המדינה.
יצטרפו  החקלאים  ומרבית  שהחוקרים  בטוחני 
ר" הזה. ַעַ ל�ַהַסּ ח ָיְדָך ֶאֶ ַלַ אלי בקריאה אליך: "ַאל תְש;
בכבוד רב ובהערכה רבה,
פרופ' חובב טלפז
גימלאי, מנהל המחלקה לסטטיסטיקה 
לשעבר, מכון וולקני
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עמדת ראש הממשלה
הודיע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ברמת  שהתקיימה  הממשלה  בישיבת 

�הגולן כי יתמוך בהעתקת מכון וולקני למ
חקר חקלאי מבית דגן לצפון הארץ. זאת 
חרף ההתנגדות הנחרצת של עובדי המכון 

�הוותיק ושל שורת מדענים בכירים הטוע
�נים כי הדבר יביא להרס החקלאות ביש

ראל. "המהלך הזה יהיה מנוע צמיחה של 
ממש, כפי ראש הממשלה בנימין נתניהו 
שהסייבר עושה לבאר שבע ומעבר צה"ל 
לדרום עושה לנגב", אמר נתניהו בישיבה.
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 גדעון רותם

2016

2

2011

180

 

החקלאים מפגינים



www.tefentech.com
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לפי המדדים של משרד 
החקלאות בצפון הצריכה 
הממוצעת לדונם עומדת 

על 710 ממ״ק מים לשנה. 
היקף האדמות המעובדות 

בגליל מגיע ל-155,000 
דונם, ולכן, לפי נתונים 
אלה, יש צורך בכ-110 

מיליון ממ״ק מים בשנה. 
כלומר, גם לפי מדדי משרד 

החקלאות עצמו חסרים 
בגליל בכל שנה כ-20 מיליון 

מ"ק מים בשנה

רפי נוי



60

A7

054-4555173
054-6620627
09-8781758
09-8781682

"מכפר יובל ועד 
אילת, בכל הארץ. 

ביותר מ 80 
מדינות ברחבי 

העולם, בחקלאות 
בתעשייה ובכל 
תעשיות המים 
יודעים להעריך 

ולהוקיר את 
השירות המעולה 

והמסננים 
המצוינים שלנו,

אנחנו כאן 
בשבילכם לפתרון 
כל בעיות הסינון 
שלכם. אתם לא 
לבד, התקשרו 

ותיענו מיד.

סיכות ורודות   -   
רשימה חלקית
של  אלי סינון

שנת השקייה
הכי טובה, יעילה
ומושלמת רק עם
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הבטח לעצמך מיכלים לעונה

הבטח לעצמך מיכלים לעונה

ץ
קי

ת 
עונ

מיכלי קיט-בין

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

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

סגור הזמנה עכשיו

סגור הזמנה עכשיו

חום צהוב 112

גם השכרת מיכלים

גם השכרת מיכלים
רף

חו
ת 

עונ

חום צהוב 112

לום, עבור ימי המחלה השני והשלישי 
יהא העובד זכאי ל־50% מהשכר הרגיל 
אותו היה משתכר. החל מהיום הרביעי 

זכאי העובד לשכר מלא, רגיל.
מחלה  עקב  שנעדר  עובד  לפטר  אין   •
מחלה  לדמי  הזכאות  תקופת  במהלך 
לעובד  הודיע  המעסיק  אם  למעט 
בטרם  לפיטורים  מוקדמת  בהודעה 

חלה העובד.
מעסיק שביטח את העובד בקופת גמל   •
בביטוח דמי מחלה, פטור מתשלום דמי 

מהשט פועלים  לגבי  גם  )כך  ־מחלה 
חים(.

ומיצה  עבודה  בתאונת  שנפגע  עובד   •
זכותו לתשלום דמי פגיעה, ועדיין אינו 
כשיר לעבוד מטעמי בריאות יהא זכאי 
בהתאם  מחלה  דמי  ממעבידו  לקבל 

לתנאי החוק.
־לסיכום יובהר - עובד שנבצר ממנו לע

ממחלה,  שנובע  בריאותי  מצב  עקב  בוד 
מתאונה שלא בעבודה או בדרך אליה או 
או  זכאי לתשלומים בכפוף לחוק  ממנה, 

להסדרים מיטיבים אחרים.
האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי
דב"ע נז/18 – 3 גיל שעל – נינה ויקל,   )1(

פד"ע לא 650
ע"ע )ארצי( 383/07 קרן מקפת מרכז   )2(
לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ נ' לסלי 

פנחס ונט שופרסל בע"מ
סעיף 4 לחוק.  )3(

נ'  חנא  נאדיא  34705־11־14  סע"ש   )4(
ס.ד.ס. יווני קתולי ניתן ב־6.3.16.

ס"ע 46541־10־10 אירית נחום נ' מוע־  )5(
צה מקומית קרני שומרון ואח'
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08-9489991
rakefetk@savion.huji.ac.il 054-8820662 08-9470171

08 948999

10%

16%

פארן הוא מושב עובדים חקלאי במרכז הערבה, כ�100 ק"מ צפונית לאילת וממוקם למרגלות 
רכס עשת, מול העיר הנבטית העתיקה פטרה שבירדן. המושב קרוי על שם נחל פארן הזורם 

מצפון לו.
המושב הוקם בנובמבר 1971 על ידי גרעיני נח"ל של חטיבת בני המושבים בנוער העובד 
(שילוב של מושב  בצורה שיתופית שכונתה מושבו"צ  הגרעינים  חיו חברי  והלומד. בהתחלה 

וקיבוץ), ובשנת 1975 הפכו למושב עובדים.
בפארן קרוב ל�600 תושבים (לא כולל עובדים זרים), 107 נחלות, כל נחלה על שטח של 50 
דונם. סך הכול 5000 דונם מעובדים. הגידול העיקרי במושב הוא פלפל מתוק - אדום, צהוב 
וכתום, אותו מייצאים לארצות הברית ולאירופה. במושב גם 400 דונם של תמרים. היחס: 80% 

פלפל ו�20% תמרים.
ובנוסף משקי פרחים, משקי חלב, ומספר חדרי נופש ("צימרים"). כמו כן ניתן למצוא במושב 
חוות סוסים, מורי דרך, סטודיו ליוגה, חרש עץ, סטודיו לקדרות, מנחת למטוסים זעירים ועוד.

וגם  רועי קורן (54) הגיע לפארן מכפר רופין לפני 22 שנה. אשתו עופרה עובדת במשק 
עוסקת במתן טיפולים אלטרנטיביים. לרועי ועופרה שלושה בנים – הגדול בן 27 והצעיר בן 16.
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שמעון וילנאי  

57

2015

15
270

  

יושב ראש שולחן הארגונים 
הכלכליים הקיבוציים מציין 
כי "יש הרבה מוקדי חיכוך 
ומעט מוקדי הסכמה עם 
משרד החקלאות ומשרד 

האוצר. לא הצלחתי להבין 
עד היום אם זו תפיסת 

עולם או שזה סתם חוסר 
התארגנות

יאיר ריינמן מימין וניר מאיר
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57. נשוי לדסי דיאטנית במקצועה. הורים לחמי�  יאיר ריינמן בן
בש� עסקים.  ובמינהל  בכלכלה  תארים  בעל  נכדים.   4 ילדים +שה 
נים 2007�2003 היה מזכ"ל הקיבוץ הדתי. אח"כ היה מנהל מפעל 

"לביא  הרהיטים 
רהיטים"  תעשיות 
בעיקר  המייצר 
כנסת.  לבתי  ריהוט 
הוא  לביא  קיבוץ 

�קיבוץ שיתופי. הת
�חום החקלאי מתפ

דונם   6000 על  רס 
שדה  גידולי  של 
גם  וכולל  ומטעים 
בקר, רפת חלב ולול 
תקופת  פטמים. 
בתפקידו  הכהונה 
ארבע   - הנוכחי 

שנים.
עוד משהו: אחרי 
השירות הצבאי עבד 
בתחום  ריינמן  יאיר 

בקי השדה  �גידולי 
בוץ.

 074-7030807  
03-7621169   vip@elit-f.com 

288 1330

5

 500 א 
60 א 

א
10% א 

א  
350

6.25

10% א  

60 א 
א 

70% א 
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ערכה: תרצה זהבי  
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אנשי השיווק שלנו לשירותך: חגי קינל 052-2247523  /  ירון יוסף 052-3223470  /  יוגב קליין 052-4260200  /  וודיע גזאווי 052-6179263
משה אהרון 052-8962507  /  אפרת בר 054-5509074

זני הפלפל
המובילים
והאיכותיים
ביותר

בוטארוס
שיר

נועם

יציב ועמיד
בזכות הגודל

הצהוב הבא

www.zeraim.co. i l
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(TMV) 
שלי גנץ - מנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, ממ"ר עגבניות, שה"מ  

נטע מור - ממ"ר הגנת הצומח בירקות, שה"מ  
אביב דומברובסקי - המחלקה לפתולוגיה של צמחים, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי  

2016

תוצאות ראשוניות

Tomato spotted
Cucumber wilt TSWV

mosaic virus CMV
900

97%
2014

במקרה שזוהתה נגיעות בנגיף, יש לבצע את 
ההנחיות כלהלן:

1

2
1000ppm 10%TSP

2

תסמיני הווירוס 
על פירות נגועים
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הכנה לשתילה חדשה
 .1

 

2.5 1000ppm 0.3%
2 1.8

 .2

3

4

ISTA

 250 12

 .5

  m@poweron.co.il  077-4149904

24/7

2006
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 ,1973

 Limagrain

11  

 power sinse



מסתכמים בכ-4.5 מיליון ש"ח
בגין נזקים למבוטחי אגוזי אדמה
הפיצויים ששילמה קנט בעונה החולפת

קנט מגינה על החקלאים.
קנט מציעה ביטוח כנגד נזקי טבע. כי לטבע חוקים משלו.

kanat@kanat.co.il www.kanat.co.il kanatpage
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ריכזה וכתבה: ד“ר יעל לאור, מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז מחקר   
 נווה יער

צילום: איתי אורן, מפקח מטעם המשרד להגנת הסביבה

50,000

on

ד“ר יעל לאור ממרכז מחקר נווה יער נתנה 6 
סקירה כללית של הנושא ושל ניסויי השדה 

בארץ והתייחסה ל“טביעת האצבע“ האופיינית 
לקרקע לאחר יישום העקר

3

”שולחן עגול“ בנושא פיזור שפכי 
בתי בד על קרקעות חקלאיות. 

משמאל לימין: ד“ר תומא עבוד, האגף 
לאגרואקולוגיה, מחוז צפון, המשרד 

להגנת הסביבה. מר חזי ביליק, רשות 
המים, מר אשר אייזנקוט, שה“מ, 
משרד החקלאות, מר איתי אורן, 

מפקח פיזור בשטח מטעם המשרד 
להגנת הסביבה, ד“ר יזהר טוגנדהפט, 

בית הבד שמן דרום במסמיה ומדריך 
גידול זית, ד“ר ארנון דג, חוקר המכון 

למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, 
גילת, ד“ר יעל לאור, חוקרת המכון 

למדעי הקרקע, המים והסביבה, נווה 
יער.
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UV

מר יצחק ציפורי ממרכז מחקר גילת הציג את 
התרומה הפוטנציאלית של עקר להזנת צמחים

6

4 

פרופ‘ חנן אייזנברג ממרכז מחקר נווה יער הציג 
ממצאים לגבי השימוש בעקר כתכשיר אורגני 

לקטילת עשבים
2007  

6

12

מר יונתן קרן שסיים את עבודת התואר השני 
במרכז וולקני, הציג ניתוח של השפעות 

אפשריות של יישום עקר על ספיחת כימיקלים 
בקרקע

10
1

2

ד"ר יעל לאור
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ד“ר גיא לוי ממרכז וולקני הציג שינויים בתכונות 
הכימו�פיזיקליות והפיזיקליות של הקרקע 

בעקבות פיזור עקר

1
2)

3

4

.

ד“ר תומא עבוד (המשרד להגנת הסביבה, רכז 
אגרואקולוגיה, מחוז צפון)

3

90%

30 20 3 2

         

       .   10 5 
 .         ,

מר חזי ביליק (רשות המים, עובד כשנתיים וחצי 
במניעת זיהום מקורות מים)

2006
2.5 

30 20

ניסוי פיזור מבוקר בכרם 
זיתים בגילת

פיזור מבוקר בגדש נווה 
יער
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אשר אייזנקוט (מנהל תחום שרות שדה 
בשה“מ, משרד החקלאות)

 1

5 5
5

        
        

       
        

  

מר איתי אורן (מפקח על הפיזור מטעם 
המשרד להגנת הסביבה)

6 
   

        
      

50 35

   
       

       

 8
60 20

40 30

ד“ר יזהר טוגנדהפט (בית הבד שמן דרום 
במסמיה ומדריך גידול זית)

5

    
        
        
        

    

ד“ר ארנון דג (המכון למדעי הצמח, מינהל 
המחקר החקלאי, עוסק בהיבטים שונים של 

גידול זיתים)
4

      
      

       

פיזור עקר בכרם זית 
אעיבלין



| |
email: kesher@inter.net.il | www.kesher-yami.co.il

|  TRADE IN  |

YXZ 1000YFZ 450
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לסיכום

  ( )    :
     :  

      
1  .     

3 1 2

4 5 4 3

1 1 6

      1

.        
6 1 3 3

1 1 1

   2 3

         
4  .    

3 2 4 4

1 1 3

       1 1

7 6  .    
      6 ` 6

2 7 6  
       6

8G E Schaumann 3 3 6  .
1 1 2 M P Kurtz8

1 1

1

2

3

4

5

6

7

8 for
Group of and

Landau of

פיזור עקר בשולי  חלקת 
חיטה ליד מחנה שמשון

פיזור עקר מדוייק במשקי 
דרום



.Fe EDDHSA
Ortho-Ortho
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78

שרון פריד  

מקימים משק חקלאי במושב 
ציפורי

11 1949
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18

12

על המשפחה
1965

3 49

4 46

4 41

+1 31

2006

עוברים לחקלאות מתקדמת

1994

56

GSPP

BAYER

עמידה בסטנדרטים של תקן GSPP מחייבת בקרת איכות 
ייצור ברמה הגבוהה ביותר, שיטות עבודה מיוחדות וניהול 
�נתונים מוקפד. החממה נתונה לביקורות שוטפות של גור

מי פיקוח (משרד החקלאות וחברת הזרעים), מומחי תוכן 
ויועצים חקלאיים המלווים את עונות הגידול
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? GSPP אז מה זה

 GSPP
 .((Good seed and plant practices

 Clavibacter
michiganensis

 GSPP

רואים קדימה - דור שלישי 
למשק חקלאי

http://www.al-ram.co.il
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אבי אובליגנהרץ  

63

6 1951

400 300

90

2014

ביניים



ChloRun

ChloRun

ChloRun

ChloRun

ChloRunSSI
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100

W

2017

פיתחתי לעצמי טכניקת צילום שמקנה לי הסתכלות 
מיוחדת. אני שוכב על הרצפה ומצלם או מצלם תקריבים 

של פרחים או עלים עליהם יש חרקים. עדיין לא ציירתי 
פורטרטים או אנשים אלא רק נוף"

מימין: רחל זיו 
אוצרת התערוכה



 עיצוב חדשני  מנוע חדש  שלדה חדשה
אותו ריינג'ר דיזל מוצלח, עכשיו עם מנוע 1,000 סמ"ק!

בד
בל

ה 
חש

המ
ה ל

מונ
הת

חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

כולל מע�מ

עכשיו במחיר מבצע!

₪ 70,000
היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

000000,,11סיבותסיבות
 להתקדם לדיזל החדש! להתקדם לדיזל החדש!

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב | www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

CREW 570RANGER EV RANGER DIESEL
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ארכובית ”אש הדרקון“ - 
הסחוג של המזרח הרחוק

 

CLARK

CLARK
 80 550

CLARK
8

.
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   ' '   
     ,
    
  .     
     

.     
     
    

 ,EMAMECTIN BENZOATE

SYNGENTA
2

12 6

הזרקת פרוקליים לדקל 
על ידי נעיצת בקבוק מסוג 
"חידקון "לתוך חור קידוח

משמאל   - מוזרק  עץ 
הוזרק  ידו עץ שלא  ועל 

- גוסס



073-2369146
 

052-2343290
08-6341503

eet@bezeqint.net"
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

sani@yamit f.com
www.yamit f.com

054-6620627 ,09-8781758

074-
7030807

052-2796686

052-2358554

lempel100@polysac.co.il

1

1000 500 4
1500

5

 4

8

10

500 11
1000

10

15
14

054-4917064

1
'  JSD

' 4
'88 5

  
 4X4

4
8

1.5 10
MF .11

4X4 

14
X

  tlf 15
X X4

85
 

500
4X 110 18

85
4X4

81

4X

053 – 5262526

077-3412756 ,054-7536343

.(MD

.Queen
054-7688039
03-9698326

דרישות התפקיד: 
ב בוגר הפקולטה לחקלאות – עדיפות לבוגרי הגנת הצומח

ב מגורים בין גדרה לצאלים
 ב מוכנות לעבודה אינטסיבית בניסויי שדה ובשווק מוצרי החברה

ב נסיון מוכח במכירות שטח 

assa@tarsis.co.il :קורות חיים למייל
נייד: 052-3893742

            חברת תרסיס - אגריכם מגייסת באזור הדרום

אגרונום



073-2369146
 

א

א

א

sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com

0544555173
09-8781758

054-6620627



INTERSPARES LTD

Agriculture Technology Solutions

4

04-8441274 04-8441501
info@interspares.co.il

1524100 792
     www.interspares.co.il 
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