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קוראים יקרים
ישיר  יבוא הירקות מכל העולם היא המשך  ההחלטה האחרונה של  שר החקלאות אורי אריאל  לפתוח את 

למדינות הכושלת של   ממשלות ישראל בעשור האחרון ביחסה לחקלאות. 
 רעיונות  הכלכלה החופשית,  הרפורמות שכל תכליתן לשחוק את החקלאים ולגרום להם לנטוש את החקלאות 

� פגעו קשות בחקלאות ובחקלאים וגרמו לנזקים קשים מאוד.
אנשי האוצר הצליחו לשחוק את רווחיות החקלאים  וגרמו לרבים מהחקלאים להפסדים גדולים.  חקלאים רבים 
נטשו  את החקלאות ומה שחמור יותר הוא  הוא שהדור הצעיר לא משתלב בחקלאות. כבר שנים. בישראל אין 

דור המשך בחקלאות והגיל הממוצע של החקלאים הוא 63.  
הפגיעה  המתמשכת בחקלאים תגרום להמשך סגירת משקים חקלאים כפי שקורה עכשיו בערבה.  

 מדינת ישראל משקיעה בשנה בתקציב הביטחון  56 מיליארד ש"ח !!
כי הממשלה מבינה היטב את הסכנות הקיומיות הביטחוניות שמדינת ישראל ניצבת מולם.

 אותה הממשלה לא   הפנימה שאספקת מזון טרי לאוכלוסיה היא חלק מהיכולת של מדינת ישראל לעמוד מול 
הסכנות והאתגרים העומדים בפניה.

 בזמן צוק איתן הצליחו ארגוני הטרור  לסגור את נמל התעופה בן גוריון לכמה ימים.
אין בכלל ספק  שבסבב הבא ינסו אויבנו לפגוע גם בנמלי הים. לכן חייבים לשמור ואפילו לפתח את החקלאות 

בישראל.
אנשי  האוצר שהיו אחראים הישירים  למחדל המים  החמור  "ישראל מתייבשת"  שכמעט גרם לכך שלא יהיו 
מי שתייה בישראל, מחדל   שפגע פגיעה קשה  במאגרי מי התהום,  לא שילמו את מחיר המחדל אף אחד 
מהם לא הודח נהפוך הוא כוחם רק התחזק והם ממשיכים לשלוט  בכל משרדי הממשלה, שליטה אבסולוטית 
שנמשכת  כמה עשורים.  הם אלה שמכתיבים בכל כוחם את רעיונות הכלכלה החופשית  איתם הם הגיעו למשרד 

האוצר מהאוניברסיטה רובם לא ניהלו בחייהם עסק.
יש לעשות הכל כדי  שהממשלה תתייחס באחריות לחקלאים ולחקלאות בישראל ותיקח בחשבון את תרומתם 

הגדולה לביטחון המדינה וביטחון  המזון.
 מכיוונו של שר האוצר משה כחלון נשמעות זמירות חדשות על הסכם ארוך טווח עם החקלאים, זה בהחלט כיוון 

נכון וחיובי בתקווה שאכן יתממש.

שלכם   

חיים אלוש  



משה  האוצר  שר  של  מאישיותו  הוקסמתי 
לשינוי  סיכוי  יש  סוף  שסוף  מרגיש  כחלון,  אני 
לנו  אומר  האוצר"  רדיקלי  במדיניות  משרד 
תנועת  ומזכ"ל  ישראל  חקלאי  התאחדות  יו"ר  מאיר  צור 

המושבים.
עם  שר  בחיפה  שעתיים  במשך  נפגש  צור  מאיר 
לשינוי  להביא  שבועות  והצליח  כשלושה  לפני  האוצר 

בגישתו  לחקלאים ולחקלאות.
ולא  הם  הפיתרון  שהחקלאים  כחלון  הפנים  משה 
הבעיה, כחלון מתכוון לטפל בגורמי השיווק כדי להוריד את 

יוקר המחיה.
טווח  ארוך  באמצעות  הסכם  שדווקא  מבין  האוצר  שר 

עם החקלאים הוא  יוכל להשיג יציבות מחירים.
רבות  האוצר  שיחות  שר  ניהל  האחרונים  בשבועות 
עם  כמה גורמי מפתח בחקלאות  מתגלה כאיש חיובי ביותר 

כלפי החקלאות והחקלאים.
כל מי שנפגש איתו יצא בתחושה טובה שהפעם יש סיכוי 

לשינוי כיוון. 

המושיע?
שר האוצר משה כחלון הבטיח לשנות גישה כלפי החקלאים ולהגיע 

איתם להסדר של 15 שנה f השינוי ביחס לחקלאות התחולל כתוצאה 
מפגישת פסגה שהתקיימה בין מאיר צור לשר האוצר בבית קפה בחיפה

ההודעה לעיתונות שהוציא משרד האוצר

כחלון הרשים את מאיר צור

מאיר צור מצפה לשינוי 
מגמה באוצר

המסמך שהגישה הנהגת התאחדות חקלאי ישראל 

"
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חושבים אנרגיה בשבילך

www.nofar-energy.co.il f  office@nofar-energy.co.il :דוא“ל f  08-8508743 :טל
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עמוס דה-וינטר 

רחבי הארץ מתקיימות מידי שבוע הפגנות וחסימות 
ביישום  החקלאים  מאבק  החקלאים.  של  כבישים 
נמשך.  בממשלה  ואושרו  האוצר  שהציג  הרפורמות 
הצאן  בענף  עוסקות  המוצעות  שהרפורמות  למרות 
דווקא  הפטם,  ענף  של  הכובל  ההסדר  וביטול 
חלב,  שופכים  הם  שבמפגינים.  מהדומיננטיים  הם  הרפתנים 
משליכים זבל פרות. לטענת רבים מהרפתנים, הרפורמה בענף 

הצאן היא בעצם "פרומו לרפורמה בענף הרפת".
כידוע, ענף הרפת הישראלי נמצא בעיצומו של מתווה לוקר 
הרפתנים  אולם  בענף,  רפורמה  מלבקש  האוצר  נמנע  ולכן 
בטוחים שאם רק יוכל, יישם האוצר רפורמה גם בענף החלב. 
מתווה לוקר דיבר על הורדה הדרגתית במחיר המטרה, תוך מתן 
מענקי פרישה לרפתנים ברפת המשפחתית שיהיו מעוניינים 
ובכך  המטרה  מחיר  את  להוזיל  היה  הרעיון  מהענף.  לפרוש 

להביא להוזלת מוצרי החלב, כך שיוזל יוקר המחיה. 

הממשלה  כהרגלה  אבל  הגיונית,  הייתה  בהחלט  התוכנית 
ע"י רפתנים  נקבע  לא  הגבוה  "שכחה" שמחיר מוצרי החלב 
אלא על ידי המחלבות ורשתות השיווק, וכמובן העדיפה לטפל 
תנובה  כמו  חזקים  בגופים  ולא  החקלאים  החלשה,  בחוליה 
מחיר  נסגרו,  כבר  מושביות  רפתות  כ�200  השיווק.  ורשתות 

המטרה יורד אבל מחיר מוצרי החלב נותר כפי שהיה. 
בהפגנות,  ודומיננטי  פעיל  חלק  לוקחים  הרפתנים  כאמור, 
כי הם בטוחים שהם ”על הכוונת“ של האוצר והממשלה, כבר 

הרבה זמן. 
"נכון שעד  בלברמן רפתן ותיק ביישובי עוטף עזה:  שמיל 
עד  לוקר,  הסכם  על  הממשלה  עם  חתומים  אנחנו   2019
יכול  הכל  בממשלה,  כמו  בממשלה  אבל  נשאר,  התכנון  אז 
שאם  ברור,  לי  בהם.  בוטחים  לא  אנחנו  מחר,  להשתנות 
התכנון בענף החלב לא ימשך תהיה זו מכת מוות לענף החלב 
הישראלי. קודם כל יתחסלו הקטנים ואחר כך הגדולים. היום 

ב

הרפתנים בטוחים שהרפורמה שמוביל האוצר בחוק ההסדרים, בענף הצאן, היא בעצם 
בלון ניסוי ושלב מקדים לרפורמה בענף הרפת. בינתיים התחרות בענף החלב גוברת. 
שופרסל יצאה במותג עצמאי שמתחרה בתנובה. המחירים לצרכן? עדיין ללא שינוי

הרפורמות בחוק ההסדרים 
- קדימון לענף הרפת?

בהפגנות החקלאים 
הרפתנים היו הדומיננטים.



ישי: לצערי, אנשי האוצר כל הזמן עושים בלוני ניסוי
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במפורש בסעיף הראשון, כל מי שיפרוש, החלב שיוותר יועבר 
כדי  ליטר,  ל�700 אלף  אותם  להביא  מגמה  לשורדים, מתוך 
שמחיר המטרה יחושב על לא פחות מ�700 אלף ליטר לשנה 

לרפת ואז מחיר המטרה ירד. 
והיום  לעבוד  התחיל  וזה  סביר  הגיון  ההיגיון,  היה  ”זה 
ליטר  אלף  ב�550�570  יותר  או  פחות  נמצאים  השורדים 
מכסה, עוד לא הגיעו למטרה והם השקיעו, רק השנה השקענו 
ועוד. אנחנו לא  ועוד  2 מיליון שקל במיכל חדש, סככה חדשה 

הגענו ל�700.
ואתם  פורשים  שאתם  או  תחליטו,  חבר‘ה  לרפתן,  ”אמרו 
מקבלים סכום פיצוי ומשהו או שאתה שורד ואנחנו נביא אותך 
תוכל  אתה  ליטר  אלף  מ�700  שרק  מפני  ליטר  אלף  ל�700 
להתקיים ומחיר המטרה נשחק. זה היה הכיוון ואפילו נתנו מענקי 

השקעה כדי לבצע את ההשקעות.
”עכשיו תראה מה קרה, לפני חודשיים�שלושה האוצר עשה 
התקציב  בעתיד.  להיות  שהולך  מה  מראה  וזה  קטן  ניסוי  בלון 
שהעמיד לרשות הפרויקט, לטובת סיוע לפורשים, נגמר! נתנו לזה 

200 מיליון שקל וזה נגמר! 
”ומה עושים במיקרה רגיל? הולכים ומבקשים תוספת, הרי יש 
יעד, יש הסכם יש הכול, נגמר התקציב הולכים ומבקשים תקציב. 
בא האוצר ואמר אין תקציב, גם לא אושר עדיין תקציב המדינה. 
באו חקלאים מושביים ואמרו ’אנחנו רוצים לפרוש‘. אמרו להם, 

’אין תקציב‘.
”אז מה עושים? במקום לדאוג לתקציב או לתת מימון ביניים 
למועצת החלב עד שהתקציב יאושר, מה עשו? לפני כחודש הלכו 
ואומרת,  ולא תקנת שעה, התקינו תקנה שבאה  והתקינו תקנה 
רפתנים מהפורשים רשאים לפרוש דרך המכרזה, כלומר הם לא 
יפרשו בדרך המיוחדת, שכל החלב שלהם ילך לקטנים המושביים 

שאמורים לגדול ובזה זה נגמר. 
”ומה מהמשמעות? המשמעות הישירה היא שנגמר הסיפור של 
700 אלף ליטר. כששמעתי על זה צלצלו אוזני, הייתי צופה שכולם 
ויגידו:  שיבואו  יהיה,  לא  ויגידו  האחוריות  הרגליים  על  יעמדו 
רימיתם.  אתם  הסיפור,  את  גמרתם  אתם  השתגעתם,  ’חבר‘ה 
מצד אחד הורדתם לנו את מחיר המטרה ומצד שני בחלק השני 
לגדול  לשורדים,  לנו,  לאפשר  צריכים  אתם  שבו  הויתורים,  של 
שאומרת:  תקנה  התקנתם  למעשה  אז  המתפנה,  החלב  מתוך 

.“. . ’מפסיקים לפרוש בדרך הזאת‘ ו.

אני הבנתי שבמתווה לוקר הייתה 'חומה סינית' בין המכסות 
ייקחו  לא  שהקיבוצים  כדי  הקיבוציות,  למכסות   המושביות 

מכסות  מהמושבים.     
הזאת  התקנה  אישור  עם  אבל  היה  זה   � בדיוק  "זהו,  ישי: 
למעשה הפסיקו עם 'החומה הסינית', בדיוק לפני כחודש תיקנו 
תקננה שמבטלת את 'החומה הסיני ת' במכסות. הרפתנים פונים 
חדשים.  אנשים  של  הבעיה  בדיוק  וזו  החלב  מועצת  למנכ"לית 
לצערי, היא לא מבינה שבתקנה הזאת היא 'משכה את השטיח' 

מהחלק המטיב של מתווה לוקר. 
"לצערי, אנשי האוצר כל הזמן עושים בלוני ניסוי, כאשר הפחד 
הגדול של כולם זה ביטול התכנון � ביטול המכסות. האמת היא 
שהאינטרס הלאומי קורא לשמר את המצב הקיים כי המערכת 
הזאת מבטיחה יציבות. אם התכנון יתבטל, יקימו איזה 100 או 
50 רפתות גדולות בקיבוצים.  להביא חלב טרי ותוצרת טריה אי 
אפשר ביבוא, אתה חייב לייצר אותם כאן. גם לקיבוצים זה כבר לא 
פשוט. המשחק הכי קטן יכול להפיל אותם. ואז מה שיקרה, יקום 
כאן מונופול והוא יקבע את המחיר. אז כל הערכים הלאומיים של 

פריפריה, התיישבות, מורשת, אלה יעלמו.  
בחקלאות.  בית  בעל  היום  שאין  מזה  חוששים,  כולם  ”מזה 
ההנהלה הקודמת הייתה קטסטרופה לחלוטין, ההנהלה הנוכחית 
על  נלחמתי  יום  כל  אני  בתפקיד  הייתי  כשאני  לומדת.  עדיין 
החקלאות, כל מי שהיה איתי, שלום, אורית, מי שהיה בהנהלה. 
קמנו בבוקר כדי להילחם על קיומה של החקלאות. חקלאות זה לא 

חינוך, זה לא בריאות, לא כלכלה ולא משרד הפנים. פה היה צריך 
להילחם ואם אתה לא נלחם, אז מי שחשוב לו אינטרס לגמרי 

מנוגד ישיג אותך ונגמר העניין. 
”ברגע שהממשלה קובעת מדיניות מסוימת יש לרפתנים עניין 
של 5�6 שנים של שקט, אבל כל הזמן יפעלו לשינוי. ומנסים, הנה 
עכשיו במסגרת חוק ההסדרים, הכניסו את ביטול התכנון בחלב 
צאן. מה זה? זה ניסוי! זה כדי לראות איך המשק מגיב. תראה את 
הניסיון לבטל את התכנון בענף ההטלה. בוטל אבל עובדה שזה 
היה בחוק ההסדרים. זה בוטל בדקה ה�90, כחלון כשר האוצר 
שמקורב להתיישבות שם החליט לבטל. זה לא יהיה בקדנציה שלו, 

אבל אתה רואה � באוצר כל הזמן מנסים“.    
    

יוני דמרי, רפתן צעיר מגילת: "אישית אני לא חושב שמדובר 
בבלון ניסוי של האוצר אלא בשטות גמורה וטעות חמורה � כיוון 
שהעבר הוכיח שוב ושוב שהמדיניות שנערי האוצר מנסים להכתיב 
וזה  מיסודה  שגויה  במדיניות  שמדובר  חושב  אני  מצליחה.  לא 
הולך להיות אסון. כפי שאמרתי בעבר, לפני מספר שנים ל'משוב 
הוביל את הרפורמות עם  חקלאות', כאשר שר החקלאות דאז 
ביבי. 'יבוא יום כאשר כולם יבינו שהוא עשה טעות ואף אחד לא 

יראה אותו ממטר' וזה באמת מה שקרה. 
"הייתה אז 'מחאת הקוטג' והממשלה רצתה להראות לציבור, 
הנה עשינו ועובדה � לא יצא מזה שום דבר. כתוצאה ממתווה 
אגורה.  בחצי  לא  אפילו   � ירד  לא  ומוצריו  החלב  מחיר  לוקר, 
סגרו  לוקר  במתווה  עולמם.  את  ואיבדו  רפתות  חיסלו  אנשים 
לרפתות  עוברת  שמתפנה  מכסה  שכל  וסוכם  מושביות  רפתות 

מושביות שלא נסגרות. 
המושבניקים  לוקר  ממתווה  שכתוצאה  חשבו  "בקיבוצים 
חלב.  של  ליטרים  מיליוני  לייצר  יתחילו  והם  יפרשו  יתייאשו, 
המושבניקים  יום  של  ובסופו  עודפות  פרות  השאירו  בקיבוצים 

הפתיעו אותם והשלימו את המכסות בעצמם. 
"לך תראה מה קרה למחיר הבקר, היום מחיר הבשר רק עולה 
וזו תוצאה של כל  ועולה מאז שפתחו את השוק ליבוא חופשי 
מדיניות השוק הפתוח שמנסים ליישם בארץ, מנסים לשחק אותה 
קפיטליסטים. אז תרשום: מדינת ישראל לא יכולה לצאת להפרטה 
ואם  קפיטליסטי  לשוק  גדולים  מספיק  לא  אנחנו  טוטאלית, 
החקלאים,  את  מסבסדת  ועדיין  נכשלה  הגדולה  הברית  ארצות 
אז מי אנחנו? במקום שקברניטי המדינה ילכו ללמוד מכישלונות 

ארה"ב הם חוזרים על הטעויות שלהם".  

איציק שניידר, סמנכ"ל מועצת החלב: "אנחנו מודעים לעובדה 
שלקראת 2018�2019 יסתיים מתווה לוקר ויסתיים המשא ומתן. 
על מנת  ולהציג תכנית משלנו  לכך  עלינו להתכונן מבעוד מועד 
שנוכל להציג אותה בפני מקבלי ההחלטות, ובמקום להיות מובלים 

להוביל מהלך בעצמנו. 
הקמת  יזמה  קראוס,  מיכל  החלב,  מועצת  מנכ“לית  ”לפיכך, 
וועדה בראשותה, וועדת קראוס, שאמורה להניח את התשתית 
המקצועית והכלכלית לנייר מדיניות, שייכתב לאחר תהליך משותף 
עם הרפתנים, המחלבות והתעשיה ושישקף כיצד צריך ענף החלב 

להיראות בעתיד.
”אנחנו במועצת החלב מאמינים שאם היוזמה תבוא מצדנו, 
ולא  כי אנחנו רוצים להוביל לשינוי  יותר להשפיע,  לנו קל  יהיה 

להיגרר לשינוי“.

מרבית הרפתנים סבורים שהפורמות בחוק ההסדרים הם רק  
קדימון לענף הרפת. מה דעתך בנושא?

נוטלת  שאינה  כמובן  החלב  מועצת  עקרוני,  "באופן  שניידר: 
חלק במאבק החקלאים. עם זאת, אנחנו חושבים ששינויים צריך 
חוק  במסגרת  ידיים  כיפופי  של  בשיטות  ולא  בהידברות  להוביל 
ההסדרים. כבר אמרנו יותר מפעם אחת, אנחנו מוכנים להידברות 
אבל שהכול יעשה בדרך של שיתוף פעולה והידברות ולא בצורה 

לא דמוקרטית". 

אם התכנון בענף החלב 
לא ימשך תהיה זו 

מכת מוות לענף החלב 
הישראלי. קודם כל 

יתחסלו הקטנים ואחר 
כך הגדולים. היום 

הרפת בקיבוצי הנגב 
מהווה בין 20% ל-30% 

מהכנסות

"

"

החשש תמיד הוא 
שיגיע הרגע שלא 

יהיה ’אח גדול‘ כזה 
ואז האינטרסים של 

הטווח הקצר יגברו על 
האינטרסים של הטווח 
הארוך וזה יהיה איום 

על החקלאות. 

"

"

זה  מהכנסות,  ל�30%   20% בין  מהווה  הנגב  בקיבוצי  הרפת 
נתח רציני בהכנסות ויש לנו המון משפחות לדאוג להן. אם 
לקחת  כדי  לנגב  עד  ייסע  מי  אתה,  לי  תגיד  יבוטל,  התכנון 

חלב? מה אכפת לממשלה מאיתנו?“.

אתה רפתן בקיבוץ. אתה בעד שמירת הרפת  המושבית?
שמיל: "בהחלט, אני בעד שימור הרפת המושבית. האמת 
שלא אכפת לי כל כך מה יקרה ברפת המושבית בכפר ויתקין, 
ופדויים,  גילת  בפטיש,  המושביות  מהרפתות  לי  אכפת  יותר 
כי שם באמת אין להם פרנסה אחרת. לחבר'ה בכפר ויתקין 
אין  עזה  ובעוטף  בנגב   � יש המון אלטרנטיבות תעסוקתיות 

משהו אחר".

בסך הכל הרפת  המשפחתית שומרת על מחיר מטרה  
גבוה, לא?       

פחות  שהייתה  המשפחתית  הרפת  שפעם  "נכון  שמיל: 
יעילה וההוצאה לפרה הייתה בה גבוהה יחסית, גרמה לעליה 
הרבה  הן  המושביות  הרפתות  היום  אבל  המטרה,  במחיר 
ליטר.  אלף   700 של  מכסה  על  עובדות  ורובן  גדולות  יותר 
בעיות  בגלל  ממנו  פרשו  לא  מהענף  שפרשו  החבר‘ה  רוב 
וניצלו את  כלכליות, רובם פרשו בגלל שאין להם בן ממשיך 
ההזדמנות לצאת. אני מכיר כמה רפתות משפחתיות מצוינות 
ברפת.  שימשיך  מי  שאין  משום  בדיוק  שפרשו  הגולן  ברמת 
אבל אני לא האדם שיכול לדבר על הרפת המושבית ובטח לא 
יכול לייצג אותה. אני רוצה שהרפת המושבית תמשיך לעבוד 

ולאפשר לאנשים להתקיים בכבוד, במיוחד בפריפריה. 
ועוטף עזה היא העוגן  בישובי הנגב  ”צריך להבין שהרפת 
שמיים  בחסדי  תלוי  הגד“ש  מועטים,  המפעלים  הכלכלי. 
מהכנסות  כ�30%  שמכניסה  רפת  יש  וכאן  מים  ובמכסות 
יהיו  לא  תכנון,  יהיה  לא  אם  משמעותי.  נתח  זה  הקיבוץ, 
תהיה  ולא  התיישבות  תהיה  שלא  אומר  וזה  בנגב  רפתות 

חקלאות בפריפריה, חד וחלק“. 

ישי, מי שכיהן כמנכ"ל משרד החקלאות, הוא היום  יוסי 
רפתן ברפת המשפחתית, במושב גילת, שבנגב. ישי עוסק כבר 
בניהול  גם  עסק  בעבר  הרבים  תפקידיו  ובין  בחקלאות  שנים 

המחלקה לאסטרטגיה ותכנון של המשרד.
מאליו",  מובן  דבר  לא  בכלל  זה  חקלאות  כללי,  "באופן 
הזמן,  כל  ושמירה  תחזוקה  דורשת  "החקלאות  אומר.  הוא 
מפני שיש פה עניין של ניגוד אינטרסים טבוע, בין מה שאני 
הורדת  הצרכנים,  צרכי  כלומר  הקצר',  לטווח  'הצרכים  קורא 

יוקר המחיה וכל הדברים הללו לבין 'עקרונות לטווח הארוך' � 
לביטחון מזון, התיישבות, שמירה על פריפריה חזקה וכיו"ב. 

כל  וזה אכן מה שהיה  רציני  גדול'  'אח  פה  היה  עוד  "כל 
איזון  ליצור  היה  וניתן  החקלאות  על  שמרו  אז  השנים, 
יהיה  שלא  הרגע  שיגיע  הוא  תמיד  החשש  אינטרסים.  בין 
על  יגברו  הקצר  הטווח  של  האינטרסים  ואז  כזה  גדול'  'אח 

האינטרסים של הטווח הארוך וזה יהיה איום על החקלאות. 
כ"ץ, כשהיה שר  "קח לדוגמא, בתקופה של השר ישראל 
הייתה  מצב.  באותו  יותר  או  פחות  היינו  אז  גם  החקלאות, 
רפורמה סביבתית ברפת וגם אז היה הרעיון מצד אחד להוריד 
את מחיר המטרה ומצד שני לתת מענקי השקעה, כדי שתהיה 
כל  הייתה  המטרה  במחיר  השחיקה  ואז   � וכו'  התייעלות 
כבר  אז  התחילו  המשפחתיות  הרפתות  ולמעשה  גבוהה  כך 

להתחסל ולצאת מהמעגל. 
מה  כל  'עצור,  ואמר:  השולחן'  על  'דפק  כץ,  ישראל  "בא 
המטרה  מחיר  את  לשחוט  מפסיקים  אנחנו  תחזירו,  שהיה 
ומורידים  הקטנים  למשקים  המענק  שיעורי  את  ומעלים 
לגדולים כדי לשמר את כולם', זהו, מאותה החלטה הרווחנו 

שבע שנים של שקט בענף.
"עברה תקופה ועכשיו בא מתווה לוקר, שוב בלחץ הצרכנים 
שאמרו 'אנחנו לא יכולים לעמוד במחירים', היתה אז "מחאת 
של  המזון  שרשרת  מכל  נתחיל  בואו  אמרו  באוצר  הקוטג'' 
ענף החלב, קרי הרפתנים הקטנים והגדולים, התעשיינים, קרי 

המחלבות ומערך השיווק הקמעונאי.
"תכלס, היחידים ששילמו את המחיר אלה החוליה החלשה 
של הענף, הרפתנים. לשתי החוליות האחרות לא עשו שום 
והתוצאה הייתה שמכל המהלך הצרכנים לא ראו שום  דבר, 
רפתות  של  מאות  סגרו  רעש,  הרבה  עשו  עשו?  מה  דבר. 

מושביות ומזה לא יצא שום דבר לצרכן.        
הם  טיפשים,  שהם  להגיד  אפשר  אי  האוצר  "עכשיו, 
כל  על הדופק. הם  היד  הזמן עם  וכל  חכמים, חכמים מאוד 
שמישהו  רואים  שהם  וברגע  מנסים  הזמן  כל  מנסים,  הזמן 
בצד השני נרדם, הם ממשיכים בשלהם. מה זה מתווה לוקר? 
מתווה לוקר זה הסכם חתום בין משרד ראש הממשלה, משרד 
האוצר וגם ההתאחדות, כדי שהמתווה הזה יהיה בגיץ. חתמו 
מחיר  את  לכם  לשחוט  חייבים  'חבר'ה  אמרו  המתווה,  על 
המטרה' ושחטו. אגב, מחיר המטרה העדכני של היום זה כמו 

המחיר שהיה לפני ארבע שנים. 
מחיר  את  ששוחטים  לאחר  נגמר.  לא  זה  בזה  "אבל 
המטרה, נותנים לרפתות הקטנות לפרוש ורוצים להביא את 
כתוב  מכסה.  ליטר  אלף  ל�700  הנותרות  הקטנות  הרפתות 
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נ
התקשורת וארגוני צער בעלי חיים, מגלים עניין רב בנושא הטיפול בפרות. 

השבחה גנטית, תביא להקטנת הסיכון שהם יפגעו בענף הרפת בישראל

הדאגה לרווחת הפרה - 
הכרח קיומי לענף הרפת

עולים  החיים  בעלי  צער  וחוקי  הפרה  רווחת  ושא 
לכותרות לא מעט בזמן האחרון.

ארגונים שונים מנסים לחפש כותרות באמצעות 
שימוש  ידי  על  גם  ולעתים  הפגנות  פרובוקציות, 

באלימות.
האם אנחנו הרפתנים, צריכים לחשוש מכך? או לשנות 

גישה?
איך צריך להתארגן?

חוקי צער בעלי חיים בעולם קיימים מזה עשרות שנים. 
יש כאלה שמחמירים מאד וישנם פחות.

אולם בכולם, גם בנורבגיה, שהינה המדינה הכי קיצונית 
לחקלאי   " ברורה  קיימת אמירה  חיים,  בעלי  צער  בחוקי 
מוגדרת  בחוק  סעיף  בכל  להתפרנס.  וזכות  צורך  יש 
תקופת הזמן בה החקלאי והמערכות התומכות בו צריכות 

להתארגן" 

ככל שנתארגן בזמן לטווח הרחוק כך יפחת הלחץ עלינו 
כיצרנים, וכך נוכל "לסתום פיות" לארגונים הפנטיים.

המדינה תחוקק חוקים לעיתים בעדנו ולעיתים נגדנו.
הטווח הרחוק משמעותו טיפוח!

פחות  לא  הפרה  חשובים  ברווחת  הגנטיים  ההיבטים 
מהיבטים הממשקיים. 

של  הטווח  ארוכת  כי  אם  הברורה  לתרומה  מעבר 
הכוונה  על  הצרכן  מול  הצהרה  גם  מהווה  הוא  הטיפוח, 
מהצורך  כתוצאה  שהתקלקל  מה  את  ולתקן  לשפר 

התעשייתי.
אלה נושאי הטיפוח הנדרשים:

טיפוח לרגליים חזקות,
טיפוח לבריאות ושימוש מועט בתרופות,

טיפוח לפוריות ושימוש מועט בהורמונים,
 ,(Vitality) טיפוח לחיוניות

דרור דוד � דגש על גנטיקה לרווחה.
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טיפוח למאזן אנרגטי, המתבטא במצב גופני טוב יותר 
והפחתת הסבל ממחלות עיכול (קטוזיס, היסטי קיבה),

טיפוח למבנה עטין נוח לרפתן ולפרה,
טיפוח להמלטה קלה ביותר,

טיפוח לחוזק גופני (מבנה שלד),
 ,(Polled) טיפוח למניעת הורדת קרניים

דוגמא מהעבר: הרפורמה אילצה את הרפתנים להגדיל 
את שטח המחיה לכל פרה, המניעים היו התחשבות בהיבט 
של איכות הסביבה. אני זוכר את התרעומת הגדולה בצורך 
יותר,  נעים  לפרה   : התוצאה  המבנים.  בהגדלת  להשקיע 

ותנובת החלב גדלה באופן משמעותי.
נוח  רביצה  למשטח  והדאגה  ברפת  הצפיפות  הקטנת 
חשובים בהיבט הכלכלי ולא רק בהיבט האידיאולוגי של 
מהשורש  באה  "רווחה"  בעברית  המילה  הפרה.  רווחת 

"רווח"
מזה  הנורווגי  לטיפוח  מחובר  שאני  הוא,  סוד  לא 

שנים רבות.
ורווחת  צער  של  בחוקים  העולם  את  מובילה  נורבגיה 

בעלי חיים אציג בפניכם את ההיסטוריה ואת העתיד.
בנורבגיה   1935 בשנת  התקבל  בעולם  הראשון  החוק 
והגדרתו: "איסור  על התעללות“. בשנת 1974 הגדרתו של 

החוק הורחבה ל ”איסור על סבל מיותר והתעללות“. 
”בעל החיים אינו רק  משנת 2008  הגדרתו של החוק 

רכוש � יש לבעל החיים זכות לחיים בכבוד“ 
החיים  בעלי  צער  ,חוקי  מחמד  לחיות  לחוקים  בניגוד 
בנוגע לבע“ח יצרניים (בעיקר בקר, צאן, עופות, חזירים), 
וזכות להתפרנס.  יש צורך  מתחשבים בעובדה שלחקלאי 
החקלאי  בה  הזמן  תקופת  מוגדרת  בחוק  סעיף  בכל 

והמערכות התומכות בו צריכות להתארגן.
(חיסכון  קשירה  רפתות  מקובל לבנות  עדיין  באירופה 
 2004 משנת  החל  אסרו  הנורבגים  המבנים)  בגודל  אדיר 
לבנות רפתות קשירה חדשות ומשנת 2024 על כל רפתות 

הקשירה להיסגר.
מריחה  באמצעות  רק  מותרת  קרניים  צמיחת  מניעת 
משחה ע“י וטרינר ושימוש בחומר אלחוש  מקומי. אולם 

מאד  שקשה  מכיוון   . ייאסר  זה  טיפול  גם   2025 בשנת 
קיבלה  הטיפוח  מערכת  קרניים.  עם  חלב  בפרות  לטפל 
משימה לגרום לכל פרות החלב להיוולד ללא קרניים. הגזע 
  “Polled ל“פרי  הביקוש  בהתאם.  נערך   (NRF) המקומי 
כשליש  בישראל  .גם  אירופה.  בכל  גדל  הומוזיגוטיים 

מבנות פרי NRF נולדות ללא צורך בטיפול המכאיב.

הגזע הנורווגי מטופח לרגליים חזקות, מבנה שלד חזק, 
המלטה קלה וחיוניות לצד יצור חלב.

נושא הבריאות נמצא בעדיפות גבוהה , ידוע שמחלות 
עיכול והמלטה גורמות סבל מיותר לפרה.

שבנות  נמצא  ה.מ.ב.  ע“י  שנעשה  במחקר  בישראל 
במחלות  פחות  ב28%  סובלות  הנורווגי)  (הגזע    NRF
לאחר המלטה. כתוצאה מכך יש פחות שימוש בתרופות 

והורמונים.

חוקים שלרפתן  ישנם  למעלה  שצוינו  לנושאים  מעבר 
הישראלי יראו כחוקים מגוחכים.

החוק  טיפול,  לצורך  למעט  פרות  קשירת  על  איסור 
מגדיר את מספר הדקות בהן מותרת הקשירה.  

חייבים  הם  הפרות:  של  המרבץ  תנאי  בחוק  הוגדרו 
חובה  פרצים.  רוח  וללא  נקיים  יבשים,  נוחים,  להיות 
שיהיה לכל פרה לפחות מקום מרבץ אחד (במבנים בהם 
גודל מרחב הרביצה חייב להיות לפחות  יש תאי רביצה) 

מטר רבוע לכל 100 ק“ג בשר חי.
העגל/ה  את  להחזיק  אסור  שבועות   8 של  מגיל  החל 

בתא בודד.
חוקים מיוחדים לממשק מרעה : גישה חופשית למבנה 

בעל גג. הגנה מפגעי מזג האוויר.
 15% לפחות  לאומית:  משימה   � אורגנית  חקלאות 
מהעדר הארצי, יהיה בממשק אורגני עד שנת 2015 , קיים 

עידוד למעבר לרפתות אורגנית.
הזרקת אנטיביוטיקה תעשה רק ע“י וטרינר .

וטרינרים אינם רשאים למכור תרופות (כדי שלא תהיה 
להם מוטיבציה להגדיל את השימוש). גם בישראל נושא 
זה  זוכה להתייחסות בחוק השירותים הווטרינרים אולם 

אכיפתו לוקה בחסר. 
חוקים אלו, גם אם נראים עתה כבלתי ישימים במשק 
הישראלי, יגיעו בסופו של דבר גם לכאן. ולו מתוך הרצון 

שלנו לא להבריח את הצרכנים. (בשר וחלב).
הקמת מערך ייחודי לרווחת בעל החיים במועצת החלב 
ובמשרד החקלאות בנפרד מאגף צער בעלי חיים  הנו צעד 

מבורך אולם חייב לכלול התייחסות לטיפוח.
החנית.  בחוד  היא  גם  להיות  חייבת  הטיפוח  מערכת   
יכולים  הם  אולם  רבות,  שנים  אורכים  טיפוחיים  צעדים 

לשמש גם בטווח המידי בהרגעת הצרכן.
הישראלי  הטיפוח  ואינדקס  ההולשטיין  גזע  לצערי, 

רחוקים מאד מהכיוון הרצוי. 
ניסיונותיי לעניין את מערכות הטיפוח ואת המוסדות 

הממשלתיים בנושא זה עלו בתוהו עד כה.

מגיל 12 אני ברפת וחי ונושם את הפרה .למדתי שככל 
שאני אתן לפרה יחס טוב יותר, אקבל ממנה חזרה יותר 
בייעוץ  חייב להתמקד  גם שאני  רווח. למדתי  ויותר  חלב 
נכון לרפתות שנותנות אמון בייעוץ שלי. כן, זה לוקח זמן 

 !!!

והשבחת  לגנטיקה  בכיר  יועץ  הנו  הכותב   � דרור  דוד 
בעלי חיים.  

הגזע הנורווגי מטופח 
לרגליים חזקות, מבנה 

שלד חזק, המלטה קלה 
וחיוניות לצד יצור חלב.

נושא הבריאות נמצא 
בעדיפות גבוהה , 

ידוע שמחלות עיכול 
והמלטה גורמות סבל 

מיותר לפרה.
בישראל במחקר 

שנעשה ע"י ה.מ.ב. 
  NRF נמצא שבנות

(הגזע הנורווגי) סובלות 
ב28% פחות במחלות 

לאחר המלטה. כתוצאה 
מכך יש פחות שימוש 

בתרופות והורמונים.

"

"

הגזע הנורווגי מתאים לפרות בישראל
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ב
במשך  עשרות שנים נחשבה ישראל למובילה עולמית בחקלאות, 
תושביה נהנו משפע נדיר של תוצרת חקלאית  במחירים נמוכים.

מחסור מזון  בישראל 
דימיון או מציאות?

לאזורי   � חקלאות  שטחי  של  מסיבית  הסבה  של 
טכנולוגי/  בפיתוח  נדל"ן  והקטנת ההשקעות 
כאן  במזון  למחסור  להידרדר  עלולים  אנו  חקלאי 

בישראל!!
החקלאות  עם  היטיבה  לא  החולפת  השנה 
למשבר. מחירי  ממשבר  מתקיימים  והחקלאים . הם 
כלכלי  בטחוני , משבר  עובדים , מצב  המים, משבר 
הענף  כלפי  מדיניות  בחו"ל , שינוי  שווקים  וקריסת 
החקלאות  על  התקפות  וכן  הנידלון  ומגמות  החקלאות 
הערכית  בתרומתה  להמעיט  ניסיון  תוך  החקלאים  ועל 
תרמו  מסוימים  גורמים  ע"י  ובחשיבותה  והכלכלית 
במרכז  בעיקר  הפתוחים  בשטחים  החקלאות  לדחיקת 

הארץ. 
מתמודדים  עמם  ומחוץ  מבית  האיומים  למרות  אולם 
לתנופת  הביאו  הקשיים  והחקלאים , דווקא  החקלאות 
חקלאות  ענפי  טכנולוגיים, פיתוח  ולחידושים  פיתוח 

חדשים שתרמו  לגידול מתמיד בתפוקה החקלאית. 
למדינת  חיוניות  תועלות  החקלאות  לענף 
את  מבטיחים  המזון  אנחנו  ייצור  ישראל.  באמצעות 
בידיהם  נמצא  שלנו  למזון  המפתח  עצמאותנו, שהרי 
את  מעבדים  כשאנחנו  החקלאים  של  האמונות 
האדמה, אנחנו לא מאבדים אותה ושומרים עליה בהווה 

למעננו ולמען הדורות הבאים. 
החקלאי  הישראלי  המתקדמת, המחקר  החקלאות 
הם  והחקלאים  בעולם  מהטובים  שהוא 
משאב "הטבע" שלנו . בידיהם הידע והיכולת  להוציא את 
הטוב ביותר מהאדמה שלנו. כמו שהצליחו לגדל אינספור 
חדשים  ופירות  ירקות  זני  ובמדבר, לייצר  בנגב  גידולים 
שעיני העולם נשואות אליהם ולהילחם בכל תופעת טבע 
החקלאים  בגידולים,  רוצים  לפגוע  שאיימה  עקשנית 
בשבילנו  בשבילם. אלא  ולהתפתח, לא  לפתח  להמשיך 
ובשביל מדינות העולם כולן. זה הזמן לפעול ולסייע להם 

להפקיע  המדינה  של  כוונותיה  על  כה  עד  דובר  רבות 
בנייה  שבידיהם, לטובת  האדמות  את  החקלאים  מידי 
הוא  השגה  בר  ספק , שדיור  למגורים.  אין  מאסיבית 
פרוייקט לאומי . אך מנגד הפקעת שטחים מאסיבית היא 

פגיעה אקולוגית בלתי הפיכה ופגיעה אנושה לחקלאות. 
לטובת  להצטמצם  ימשיכו  החקלאות  ששטחי  בהנחה 
בניה נרחבת, ושמדינת ישראל תמשיך לבלום את הפיתוח 
ירחק  החקלאות, לא  קידום  לטובת  הנדרש  הטכנולוגי 
של  דלתה  על  גם  מתדפק  המזון  שמשבר  נבין  היום שבו 
למנוע  החובה  המדינה  על  כן, מוטלת  ישראל. על  מדינת 

במים  או  במזון  מחסור  של  האפשרות  את  מועד  מבעוד 
אדמותיהם, לאפשר  את  לעבד  החקלאים  בידי  ולסייע 
הגידולים  את  להשקות  שיוכלו  ראויות  מים  הקצאות 
ולעבד את האדמה, לעשות כל שביכולתה על מנת שנוכל 

לנצח בקרב הזה, על מזון ומים. 
ובראשונה  בראש  הקרוב , הן  לעשור  משימותינו 
להעמיד את החקלאות במקום הראוי לה בסדר העדיפויות 
תחומים: אבטחת  ביטוי  במספר  לכך  לתת  הלאומי. יש 
 � לחקלאות  עובדות  ידיים  משבר  מים, פתרון  מחירי 
הגדרת מדיניות מושכלת של מדינת ישראל להתמודד עם 
סוגית העובדים הזרים. יצירת קואליציה של כל הארגונים 
לקבוע  מדיניות  סוף  סוף  שתשכיל  משותפת,  לפעילות 
חשיבות  את  בחשבון  שתיקח   � שנתית  ורב  מוסכמת 
החקלאות בהיבט הלאומי הערכי הסביבתי, ובטחון המזון 

של מדינת ישראל � לענף החקלאות. 
אני מאחל לכל החקלאים , מדן ועד אילת שנת צמיחה 

ושגשוג. 
האזורית  המועצה  ריפמן , ראש  הוא שמוליק   הכותב 

רמת הנגב , ויו"ר מרכז המועצות האזוריות. 

ריפמן: לחקלאות בישראל היכולת לגדל בנגב ובמדבר

הפקעת שטחים  
מסיבית  היא פגיעה 

אנושה לחקלאות 
ופגיעה אקולוגית בלתי 

הפיכה.

"
"



ברור לכולם שגם אם 
תפרוץ מלחמה, אנו 

נעבד את השדות עד 
התלם האחרון הנושק 

לגבול. אנחנו לא 
מצפים לשקט משכנינו. 

אנחנו מבקשים שקט 
מהממשלה שלנו

"

"
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מתוך קמפיין הוויטמינים של סופרפארם

ל
מה שנדרש עכשיו לחקלאות זה "שקט של 5 שנים, ללא רפורמות 

וזעזועים שיחלישו ועלולים למוטט את החקלאות הישראלית".

 דרושות: 5 שנים של 
"שקט רגולטורי"

מה שלא יאפשרו לחקלאות את "השקט התעשייתי" 
רפורמות  ללא  מסודרת  לעבודה  בסיס  שהוא 

וזעזועים?
שקט מחוק ההסדרים!

מכסות  מביטול  שקט  בלול,  מכסות  מביטול  שקט 
בצאן, שקט מביטול ההסדרה במשק החלב, שקט מביטול 
וענף  הצומח  ענף  ענף המדגה,  על  המגן ששומרים  מכסי 
מועצות  את  לפרק  שרוצים  גאונים  מיני  מכל  שקט  החי, 

בכנסת  גם  נשמע  קולנו  שבהם  בימים  שהקמנו  היצור 
חקלאי  את  נאמנה  שמשרתות  מועצות  בממשלה,  וגם 

ישראל.
היוזמים  שנתיים,  כל  מתחלפים  משרים  עייפנו  די, 
נזקים בלתי הפיכים. לא  רפורמות שעלולות לגרום לנו 
להיות חקלאים בארץ שלנו, אבל אצלנו החקלאות  קל 
היא דרך חיים. נואשנו מהיכולת של הממשלה לעזור לנו. 

אז בואו נכריז על חמש שנים שלפחות היא לא תפריע.
חמש שנים שבהן נוכל לעבד את שדותינו בשקט. ברור 
לכולם שגם אם תפרוץ מלחמה, אנו נעבד את השדות עד 
לא מצפים לשקט  לגבול. אנחנו  הנושק  התלם האחרון 

משכנינו. אנחנו מבקשים שקט מהממשלה שלנו.
לספק  שקט!!מבטיחים  של  שנים  חמש  רק  לנו  תנו 
כמו תמיד מזון טרי לאזרחים. לשמור את ישראל ירוקה 

ולשמור על השטחים החקלאיים שניתנו לנו למשמרת.
מדע בדיוני. 

החקלאות?  בעולם  הממשלה  תפקיד  באמת  מה 
עליון  ערך  בחקלאות  ראו  בעבר  ישראל  ממשלות 
והשקיעו תקציבי עתק במחקר חקלאי, במפעל המוביל 
ישירה  לסובסידיה  זכתה  החקלאות  ועוד.  הארצי 
בסכומים גבוהים ונהנתה הן ממחקר ברמה גבוהה, והן 
התמיכה  השנים,  עם  לצערנו,  גבוהה.  ברמה  מהדרכה 

בחקלאות הלכה ופחתה. 
חקלאים  של  ופוחת  הולך  עם מספר  היום  חיים  אנו 

פעילים ועם עננה כבדה לגבי העתיד. 
החקלאות בכל העולם תלויה בממשלה. אין לחקלאות 

הישראלית אפשרות להתקיים ללא הגנה מכסית. 
להזכיר  ראוי  החופשי,  והשוק  ההפרטות  גאוני  לכל 
נהנים  החקלאים  שבה  באירופה,  מתחרים  שאנחנו 
מסובסידיות גבוהות. אנו מתחרים בסין, שבה יש הכול 

חוץ משוק חופשי וכו' וכו'. 
לנקוט  יש  למדינה,  חשובה  החקלאות  באמת  אם 

בכמה צעדים:
זכויות א.  את  מסודרת  בצורה  שיעגן  הסכם  ליזום 

לפחות  או  הארוך,  לטווח  החקלאים  וחובות 
החקלאים  עם  בהסכמה  ייעשה  ההסכם,  לעשור. 

ויכלול את כל ענפי החקלאות. 
עננה כבדה מרחפת מעל הקרן לביטוח נזקי טבע. ב. 

קריסת הקרן משולה לקריסת החקלאות ואי ודאות 
גדולה בענף. יש להבטיח תמיכה ממשלתית בקרן, 

שתבטיח את איתנותה לאורך שנים.
התיווך ג.  פער  בנושא  מסודרת  חקיקה  לקדם  יש 

מתחת  חקלאית  תוצרת  למכור  מוחלט  ואיסור 
גימיק יפה, אבל  זה  למחיר העלות. עגבניה בשקל 
אם מגדלי העגבניות יפשטו את הרגל ונגיע לקרטל 

של כמה מגדלים בודדים, כל הצרכנים יפסידו.
חדשנות: עולם החקלאות הולך לכיוון של מחשוב. ד. 

ובאסיף.  בגידול  בזריעה,  דיוק  יאפשר  המחשוב 
בעוד כמה שנים נראה בארץ טרקטורים ללא נהג. 
ידני,  באופן  נעשית  בחממות  העבודה  עדיין  נכון, 
אבל גם כאן צריך להשקיע עוד ועוד על מנת לייעל 

את העבודה.
יש ה.  מהחקלאות.  בורחים  הצעירים  כן,  צעיר:  דור 

דווקא  אותם.  להחזיר  כדי  עליון  מאמץ  לעשות 
מהפכת המחשוב היא גם אתגר וגם הזדמנות לדור 

הצעיר. 
אם חקלאות כאן מולדת כאן !!!!

   
    הכותב � אורי נעמתי מנכל ארגון עובדי הפלחה.

 ראוי להזכיר לגאוני ההפרטה שאנחנו מתחרים באירופה.
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ע

החקלאים עוד לא הספיקו להתרגל שממחסור  במים, עברנו לעודפי 
מים, עכשיו החקלאים צריכים להתרגל לצרוך יותר קומפוסט, כך 
עולה מוועידת ישראל למיחזור שהתקיימה ביוזמת קבוצת משוב 

במעמד השר להגנת הסביבה אבי גבאי

תתרגלו לצרוך 
יותר קומפוסט 

נף המיחזור בישראל עובר מהפכה כשהמטרה  היא 
לעבור מ�80% הטמנת פסולת ל0% הטמנה!!!

מסתבר שלחקלאים יש תפקיד מרכזי  במהפכה.
עירונית  פסולת  טון  מיליון   4.7 בישראל 
אורגנית  פסולת  היא  העירונית  מהפסולת  בשנה, 40% 
להזנת  מצוין  מוצר  שהוא  לקומפוסט  להפוך  שיכולה 

הקרקע ולהגדלת היבולים!
את  המפחיתה  הקומפוסטציה,  פעולת   לאחר 
קומפוסט  קוב  מיליון   1.6 לייצר  הפסולת  אפשר  נפח 

(ללא  קשר לפרש בעלי חיים ולבוצה).
לכל המומחים ברור שהחקלאות לא תוכל לקלוט את 
גם  למיחזור  בנוסף  צורך  יש  ולכן  שיוצר,  הקומפוסט  כל 

למיחזור  קלינטק  פסולת. בוועידת  שריפת  של  בתהליך 
חדשה  מדיניות  על  הסביבה  להגנת  השר  הצהיר 

המתגבשת במשרד.
אבי גבאי השר להגנת הסביבה הפתיע בדבריו בוועידת 
שריפת  קידום  בעד  שהוא  באומרו  למיחזור  קלינטק 

האשפה.
האחרון  בשבוע  למיחזור, שהתקיימה  קלינטק  ועידת 
של חודש אוגוסט התקיים פאנל בנושא � מיחזור אשפה 

אורגנית.
יוצרת  הפסולת  שריפת  בעולם  מתוקנות  במדינות 
פתרון אמיתי, על מדינת ישראל  להיות בתוך תהליך כזה.
. לכן  כיום כ�80% מהפסולת במדינה מגיעה להטמנה 

לחקלאים יש תפקיד בפתרון בעית הפסולת האורגנית
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 האיכות קובוטה יפן 
השרות מכשירי תנועה

הדלקבצריכת חסכוני 

יש צורך בנוסף למיחזור גם בתהליך של שריפת פסולת.
בתחום  חלוצה  ברווירט � מנהל חברה  מיכאל  יורג 

הפסולת האורגנית ועוסקת בתחום המיחזור כ�20 שנה:
אורגנית  פסולת  גרם   200�300 בין   מייצר  אדם  ”כל   
ביום, ולכן הזרם הרטוב הוא החשוב ביותר, כי הוא מהווה 

כ� 50% מהכמות המשקעת וכ�30% מהנפחית.
כדוגמה הוא משווה את  כמות נפח הפסולת ביום לנפח 

המגדל העגול של קניון עזריאלי בת"א.
עד כה הפסולת האורגנית מתקבלת בארץ כמטרד,אין 
התייחסות לנושא כדבר שצריך טיפול בנפרד. למרות שיעד 
טיפול  מיחזור של 80% אין  הוא  להגנת הסביבה  המשרד 
משמעותי בפסולת האורגנית, הציבור לא יודע מה ההבדל 
בין צבעי הפחים, חסרה הסברה נכונה וחינוך, אין בקרה 
אכיפה והקצאת מקומות כדי לשים בהם את הקומפוסט.
ניקח לדוגמה את פארק שרונה בת"א, בערך כ� 1500 טון 

פסולת ביום הולכים להטמנה ללא פתרון משמעותי.
לטיפול  מקומיים  קצה  פתרונות  מגוון  מציעים  "אנו 

שינוע  החוק �פחות  הנחיות  לפי  האורגנית  בפסולת 
פסולת למשל.

וסביבה מביא  מנכ"ל  � חיים   �ירושלמי נאור   
וחצי  השנה  במשך  ובלבנון  לבנון. היות  את  כדוגמה 
שמתפקדת, הלבנונים  ממשלה  אין  האחרונות  
מכיוון  למהומות  וגורמים  לרחובות  יוצאים 
ברחובות. המצטברת  האשפה  מפנים  את  שלא 

נושא "קרן הנקיון" קריטי וחינוכי ממדרגה ראשונה.
ולא  נוספות  משימות  העיריות  על  מטילה  הממשלה 
מתחילה  הנקיון  הראוי. קרן  הפיצוי  את  להם  נותנת 
האוצר  הנקיון לידי  מקרן  חלק  של  וההעברה  להתערער 
האוצר  בידי  ישאר  לא  שזה  ויש לבחון  אזהרה  אות  היא 

אלא ישאר ביעודו המקורי.
עשו  מעריב. מה  גשר  את  הורדנו  שעבר  בשבוע 
של  הפסד  פה  הגשר? יש  פסולת  את  שינעו  איתו? לאן 

אקט חינוכי לציבור ולמי שעוסק בשימוש חוזר בפסולת.
ולא  למשאב  להפוך  צריכה  פסולת  כי  אמר  לסיכום 

למטרד.
חיים אלוש  מנכ"ל חברת משוב אירח בועידת קלינטק 
ראש  גבאי,  הסביבה אבי  לאיכות  השר  את  למיחזור 
עיריית גבעתיים ערן קוניק, ראש עיריית כפר סבא יהודה 
רמת  העיר  שנטצלר, ראשת  קקל  אפי  חמו, מנכ"ל  בן 
איכות  לשירותי  החברה  אבין,  ומנכ"ל  השרון שירה 

הסביבה גלעד גולומב.

מזוהמות, הטמנת  קרקעות  בנושא  דנו  בוועידה 
פסולת, ובחוק הפקדון� כיצד לצמצם בקבוקים ופחיות. 

יצור האשפה:"מרגע  השר אבי גבאי דיבר על הפחתת 
לא  אני  אותה  למחזר  הצלחנו  ולא  שייצרנו את האשפה 
במקום  אותה  ולשרוף  לעולם  להצטרף  מניעה  רואה 

להטמין." 

השר גבאי בעד שריפת פסולת אורגנית
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במסגרת שיתוף פעולה בין חברת כיל ומנהל המחקר החקלאי 
ייחקרו ויפותחו שיטות מתקדמות בתחומי הדישון והזנת הצמח, שיסייעו 

להפוך את ישראל למובילה עולמית בתחום

מרכז ידע ומחקר עולמי 
בדישון והזנת הצמח יוקם בגילת

מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) וחברת כיל חתמו 
מחקרים  לביצוע  טווח  ארוך  פעולה  לשיתוף  הסכם  על 
שנה  מידי  יושקעו  מההסכם,  כחלק  הדשנים.  בתחום 
בתחום  מיזמי מחקר  בקידומם של  דולר  מיליון  כשני  עד 

האמור. 
וולקני,  מכון  של  גילת  מרכז  יופעל  ההסכם  במסגרת 
 Center of Fertilization and Plant)  CFPN בשם 
Nutrition), "המרכז לדישון והזנת הצמח", אשר יאפשר 
מלגות  ויציע  חשוב  בתחום  המחקר  את  ולפתח  להרחיב 
 PhD�ו שני  תואר  לתלמידי  מחקר  ומענקי  לימודים 

מישראל וכן לתלמידי PhD מהעולם. 
החקלאי,  המחקר  מנהל  חוקרי  ינחו  המחקרים  את 
פעולה  ובשיתוף  נוספים  ישראליים  חוקרים  עם  בשיתוף 
לצורך  כספים  יוקצו  כן  כמו  אחרים.  מחקר  מוסדות  עם 
הפצת הידע בעולם ולקיום כנסים בארץ, ואלה ימקמו את 

מדינת ישראל כמובילה בעולם בתחום זה. 
היבולים  כמות  על  מכרעת  השפעה  יש  "לדישון 
"דישון  דשנים.  כיל  מנכ"ל  אדר,  נסים  מסביר  ואיכותם", 
יבול  יותר  הרבה  לקבל  מאפשר  גידול  ומתאם  מיטבי 
ומשפר  הצמחים  עמידות  את  מגדיל  שטח,  יחידת  מכל 
מזון  לספק  לחקלאים  מאפשר  הוא  היבולים.  איכות  את 
בבעיית  ולהילחם  וגדלה  ההולכת  העולם  לאוכלוסיית 

הרעב העולמי".
"למרות החשיבות המכרעת שיש לדישון נכון, ולמרות 
המזון  כמויות  את  להגדיל  להכרח  העולמית  המודעות 
החוקרים  מספר  שלו,  התזונתיים  הערכים  ואת  המיוצר 
בתחום זה זעום. "חשוב לנו לייצר דור חדש של חוקרים 
מינהל  מנהל  קפולניק,  יורם  פרופ'  אומר  זה",  בתחום 
המחקר החקלאי (מכון וולקני). "ברור כי הידע הזה נדרש 
היום יותר מתמיד ובוודאי שבשנים הבאות, לאור הגידול 
הגלובאליים  והשינויים  העולם  באוכלוסיית  המתמיד 

שגורמים להצטמצמות שטחי הגידול".
היום  מתמקד  בתלום  המחקר  קפולניק,  פרופ'  לדברי 
בדרכים להשגת דישון והזנה מיטביים ובהיבטים חדשניים 
כמו הגברת המודעות ל"דישון ירוק". דישון נכון מגביר את 
יכול לסייע  עמידות הצמחים מפני מחלות ומזיקים ובכך 
בהפחתת השימוש בחומרי הדברה. הוא גם מאפשר לצמח 
להתמודד טוב יותר עם עקות שונות, מאריך את חיי המדף 
המרכיבים  את  להעצים  ויכול  הקטיף  לאחר  היבול  של 
חומרי  את  יצמצם  נכון  דישון  ביבול.  שיש  הבריאותיים 

ההזנה האובדים לסביבה ואת רווחיות החקלאי. 
מקרי:  אינו  לכיל  וולקני  מכון  בין  הפעולה  שיתוף 
ואנשי  חוקרים  עם  פעולה  בחרנו לשתף  "כגוף ממשלתי, 
מקצוע ישראלים המתמחים בדישון חקלאי בטכנולוגיות 
מתקדמות", אומר פרופ' קפולניק. "לשמחתי גם המועצה 

האזורית בני שמעון, שבשטחה ממוקם מרכז מחקר גילת, 
מקדמת בברכה מהלך שכזה ואנו נפעל בשיתוף פעולה עם 

חקלאי המועצה. 
ולהבטיח  תזונתי  ביטחון  ליצור  שכדי  ספק  לי  "אין 
התגייסות  נדרשת  בעתיד  גם  שוטפת  מזון  אספקת 
משותפת למגזר הציבורי, הפרטי והחקלאי. על אף הכוונה 
לתת  בכוונתנו  עולמי,  ידע  למרכז  ישראל  את  להפוך 
רלבנטי  ידע  ולפתח  ישראליים  לדוקטורנטים  עדיפות 

לארץ, שיעמוד לרשותנו בכל עת".
שיתוף פעולה זה יהיה חלק מהמרכז לחקלאות על סף 
ביוזמת משרד החקלאות  לפני כשנתיים  המדבר, שהוקם 

ומינהל המחקר החקלאי.
יתמקדו  המרכז  במסגרת  שיתוקצבו  המחקרים 

בתחומים הבאים: 
אופטימיזציה של ממשקי דישון במגוון יבולים. • 
בחינת דשנים חדשים ושיטות חדשות ליישום דשנים.• 
הקשר בין ממשקי דישון וערכים תזונתיים ביבולים.• 
פיתוח שיטות מתקדמות לאנליזה של מינרלים בקרקע • 

וביבול.   
הגבעול •  העלווה,  דרך  לדישון  ושיטות  דשנים  פיתוח 

ובית השורשים.
פיתוח שיטות וביו�סטימולנטים להגברת הספיגה של • 

חומרי הזנה בצמח.
בנושאי  מתקדם  ידע  של  וההקניה  ההפצעה  פיתוח 

דישון והזנה בארצות מתפתחות.  

בגיליון הקרוב, יפורסם ראיון עם צוות מקימי המרכז

"

במסגרת ההסכם 
יופעל מרכז גילת של 

מכון וולקני, בשם 
 CFPN (Center of
 Fertilization and
 ,(Plant Nutrition

"המרכז לדישון והזנת 
הצמח", אשר יאפשר 
להרחיב ולפתח את 

המחקר בתחום חשוב 
ויציע מלגות לימודים 

ומענקי מחקר לתלמידי 
 PhD-תואר שני ו

מישראל וכן לתלמידי 
PhD מהעולם.

פרופ' יורם קפולניק: חשוב להעמיד דור של "
חוקרים בתחום הדישון.
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סערה  הקוטג' שחולל  הולידה את משבר  תנובה,  התנהגות 
קושי  ללא  השתחלו   , הזו  הסערה  לתוך  הישראלי,  בציבור 
ובסיוע שרים [אופורטוניסטים אמרנו?] אותם פקידים חרוצים 
מגזר  לפרק  פז  הזדמנות  כאן  שיש  שהבינו  הון  בעלי  ואותם 
שלם, להחלישו,  ולפתוח פתח לסוחרים או חבורת מתעשרים 

חדשה שתוכל להרוויח מכל העניין.
את מהלך פרוק החקלאות מכוחה, לא החלו אמנם הממשלות 
האחרונות והסיבות העמוקות קשורות גם לשינויים באליטות 
בממשלות  תאוצה  צבר  המתמיד  הכרסום  אבל  החברתיות, 
האחרונות, ובין המובילים היו השר שמחון שהקים את ועדת 
קדמי וכמובן שכל שר שבא אחריו, בכל משרד שיש לו נגיעה 
משרד  והתעשייה,  המסחר  משרד  חלקו,  את  תרם  לחקלאים, 

החקלאות ומשרד האוצר כמובן.
חשוב להבחין בין הרטוריקה לבין המעשים בפועל, מהכיוון 
הרטורי, כולם נשבעו אמונים לחשיבות החקלאות וכולם נשאו 
 , לאחרונה  רק  והחקלאים.  החקלאות  בזכות  נמלצים  נאומים 
ולשבח  להלל  ידע הלה  בעוד ראש הממשלה מבקר באיטליה, 
את החקלאות הישראלית, את הפרה הישראלית ובצדק, אבל 
כלומר   ," פרסה  ת'ק  לעשה,  אמר  "בין  חז'ל  עוד  שאמרו  כמו 
כל קשר בין הרטוריקה לבין המעשים בפועל אינו אלא מקרי 

לחלוטין.
חסרת   , חבורה  המשילות,  חסרת  בישראל  נוצרה  למעשה, 
מטרתה  שכל  כמובן]  הממשלה  ראש  [בברכת  אידאולוגיה  כל 
לידי  הכוח  והעברת  המקומית  העשייה  מוקדי  פרוק  היא 
שמאחורי  נגלה  מגדלת],  [בזכוכית  לעומק  נבחן  אם  יבואנים. 
, יש רשת שלמה של בעלי עניין שטובים להם  כל פוליטיקאי 
המהלכים שמביאים לפרוק היצור המקומי, וכל אחד מסיבותיו 
שקשריו  מכיוון  האחד  יד,  להם  נותן  כלכליות,  הפוליטיות 
משום  האחר  בעתיד,  מה  דבר  לו  מבטיחים  היבואנים  עם 
יגיעו לאלה בהם הוא חפץ  יד,  יוכל לשים  שתקציבים עליהם 
והאחר משום שבעתיד, ימצא בהם קרקע רכה לנחיתה לתפקיד 

בו יעשה לביתו.
את כל אלה משרתים פקידי האוצר שכשבהיעדר משילות, 
על  האבסולוטי  השולט  הוא  האוצר  ולמעשה,  המושלים  הם 
מהי  המחליט  והוא  בישראל  הציבוריים  הכלכליים  המשאבים 

דרכה של המדינה.
פקידי האוצר החרוצים [שכולם מן הסתם למדו באותו בית 
אפשר  ואם  הזדמנויות  המנצל  כסוחר  לרוב  נוהגים  המדרש], 
לייבא לישראל ביצים בזול מטורקיה, אז נוותר על הלולנים, אם 
יש הזדמנות לגבינות זולות מפולין, נוותר על עוד כמה רפתות.
בעצם, הפכנו לכלי משחק בידי ביורוקרטים שאין להם עצם 

אידאולוגית אחת בגופם.
, אם  יהיו בוודאי כאלה שיתמהו, מה רע בכך? אחרי הכול 
אפשר להשיג סחורה זולה, מדוע לא? אבל האמת המרה שונה 
לחלוטין, בעולם הצועד לקראת מחסור במזון [כך ע'פ האו"ם] 
היצור  בסיס  את  לאבד  לעצמה  להרשות  יכולה  לא  מדינה 
המקומי, די אם ניזכר ברעיון שקם בזמנו לייבא מים מטורקיה, 
מטורקיה  מים  מייבאים  אנחנו  בו  המצב  את  בנפשכם  שערו 
מכך  לחדול  מחליט  לישראל]  בחיבתו  [הידוע  ארדואן  ולפתע 
ואנחנו ללא מתקני התפלה, מה הייתה המדינה עושה במקרה 

כזה? .
כעת, נעשה ניסיון, או הופרח בלון ניסוי בדמות פרוק התכנון 
בענפי הצאן. ענף הצאן הקטן, אינו מהווה גורם משמעותי במשק 
החלב, אולם לא ענף הצאן היווה מטרה, המטרה הגדולה באמת 
ההתיישבות  בידי  כולו  שנמצא  ענף  זהו  הבקר.  חלב  ענף  הוא 
העובדת, שגם אם אינה כזו, מזוהה ברובה עם תנועת העבודה 
ועם תפיסת עולם סוציאליסטית וכלל אין זה משנה אם זה נכון 
או לא, זו ראיית העולם של השלטון ושל פקידי האוצר, משק 
זו כמובן  מתוכנן לצנינים בעינם ומילת המפתח היא תחרות, 

מ
 המהלכים שמובילה ממשלת ישראל והאוצר בראש, הם מהלכים שמעבר לחיסול 

היצור המקומי, יובילו לריכוזיות, חוסר תחרות ותלות מוחלטת של הציבור הישראלי 
בשתיים או שלוש חברות וביבואנים

הממשלה פועלת למכירת 
החקלאות הישראלית בנזיד עדשים

העובדת  ההתיישבות  של  חינה  שסר  שנים  זה 
ומצורע,  חוטם  זב  כל  בו  לשפל  והגענו  בישראל 
מרשה לעצמו להשתלח ולעלוב בחקלאים. יש לכך 
סיבות רבות, חלקן באחריות הפוליטיקאים, חלקן 
התנהלות  נוכח  מעש,  ונטולי  אילמים  שהיינו  בנו  אולי 
ציניקנים  בידי  הגדול]  [אולי  וחלקן  החקלאית  ההנהגה 
לשינוי  להוביל  סיכוי  להם,  שנקרתה  בהזדמנות  שראו 

דרמטי במרקם החברתי כלכלי.
למעשה, ברבות השנים, הלכה המשילות ונחלשה בארץ, 
של  מקומן  את  חזון,  עם  פוליטיקאים  של  מקומם  את 
נטולי  פקידים  ביורוקרטים,  תפסו  אידאולוגיות,  תנועות 
או  אישי  הישג  הוא  אותם  שמנחה  היחיד  שהדבר  חזון 
בג'וב  מקום  להם  שיקנה  כזה  פופוליסטי,  לרוב  קבוצתי, 

הבא שכבר איליו , בעודם בתפקיד , הם מתכוננים.

הציניים  הפוליטיקאים  את  לנתק  כמובן  אפשר  אי 
ככולם מתוך  רובם  עשו  הונם  שועי הארץ שאת  וחבורת 
שאם  כמובן  אחרים,  בכספי  לשחק  מניפולטיבית  יכולת 
עממי  שם  [תספורת,  חלק  להחזיר  בלי  גם  צורך,  יש 

להשתמטות מהחזר חוב].
משמשים  החקלאים,  שאנחנו,  מעטות  לא  שנים  מזה 
ובהיעדר הנהגה אמתית לחקלאים,  טרף קל לחבורה הזו 

אוכלים האופורטוניסטים בנו בכל פה.
מכירה  תנובה,  במכירת  כמובן  התחיל  המהלך  כל 
שניתקה את הזיקה בין היצרנים לבין המחלבה, ולמעשה 
שכל  מסחרי  גוף  לידי  תנובה  על  השליטה  את  העבירה 
כאן  גם  למרבה במחיר,  ומכירה  ערך,  היא הצפת  מטרתו 
בתהליך הזה, היינו עיוורים, תמימים או דגי רקק בבריכה 

של כרישים שכמובן טרפו אותנו ללא כל סנטימנט.

ארנון אושרי � רפתן.
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"

פרוק התכנון מהווה 
בעצם ירייה במשקי 
הבית, והופך אותם 
לטרף קל לסוחרים 

למיניהם. הדרך של 
ממשלת ישראל , של 
האוצר, תוביל בסופו 

של תהליך ליצירת 
משק ריכוזי , חסר 

תחרות ובעיקר , נתון 
לשליטה של גורמים 

זרים [תנובה של 
ממשלת סין, טרה של 

קוקה קולה ועוד] .

"
רטוריקה ריקה מתוכן משום שהמהלכים שמובילה ממשלת 
ישראל והאוצר בראש, הם מהלכים שמעבר לחיסול היצור 
מוחלטת  ותלות  תחרות  חוסר  לריכוזיות,  יובילו  המקומי, 
של הציבור הישראלי בשתיים או שלוש חברות וביבואנים. 
עד היום, לא ראינו כיצד הוזלה התוצרת החקלאית, או יותר 
בפרוט החלב, או הבשר כתוצאה מפגיעה בחקלאים, הורדת 
מחיר המטרה לא הוזילה את מחיר מורי החלב ואם הייתה 
חיסול  את  הצדיקה  שלא  שולית  תרומה  זו  הייתה  תרומה, 
המשקים שחוסלו, כך גם בבשר, חיסול המגדלים המקומיים, 
באגורה  ולו  תרמה  לא  בקר,  ראשי  עשרות אלפי  של  יבוא 

שחוקה להוזלת סל הקניות.
בחקלאים  לפגוע  שנועדו  המהלכים  שכל  לחלוטין  ברור 
בהחלט  תורמים  אבל  הבית,  למשקי  דבר  תורמים  אינם 
ליבואנים, לרשתות , למחלבות שכן רוב מוצרי החלב אינם 

בפיקוח.
והופך  הבית  במשקי  ירייה  בעצם  מהווה  התכנון   פרוק 
ממשלת  של  הדרך  למיניהם.  לסוחרים  קל  לטרף  אותם 
ישראל , של האוצר, תוביל בסופו של תהליך ליצירת משק 
ריכוזי , חסר תחרות ובעיקר , נתון לשליטה של גורמים זרים 

[תנובה של ממשלת סין, טרה של קוקה קולה ועוד] .
 אפשר אמנם להתבסם מהניחוח הבין לאומי , אבל צחנת 
ואבדן השליטה המקומית על אמצעי  היצור המקומי  פרוק 

יצור עוד יחזור כבומרנג לעברנו. 
יעברו  לא  המדינה,  מנוהלת  בה  יתקע שבדרך  לידינו  מי 
עויינים?  גורמים  לידי   , תנובה  דוגמת  ישראלים  נכסים 
איראנים למשל, אחרי הכל, אין כל קושי היום להסתיר מי 
הוא המקור לכסף. אבל לא רק האיום הזה ניצב לפתחנו, יש 

איום לא פחות בעובדה ששכבה שלמה של חקלאים הולכת 
ומתמעטת, דור המשך לא נכנס בנעלי הוריו ובעתיד [ אם 
כך תמשיך מדינת ישראל להתנהל] לא יהיה עוד צורך בכל 
מאבק, לא יהיו חקלאים שיפריעו לפקידי האוצר והסוחרים 

לעשות כאן ככל העולה על רוחם. 
בטוח.  לא  חקלאים,  בעתיד,  גם  כאן  תהיה  חקלאות 
[ביחידות  בצה'ל  לוחמים  יצאו  שמבתיהם  חקלאים 
לשם  ישראל  הפכה  ובעזרתם  שדרכם  חקלאים  המובילות] 
ונעלם  הולך   , וקמל  הולך  זה  כל  ובנועזות,  בחדשנות  דבר 
שחקלאות  שמבין  מהותי   , תפיסתי  שינוי  יבוא  אם  אלא 
אינה רק מזון זול, אלא שמירה על אדמות מדינה, התיישבות 
במרחבים לא מיושבים , שמירה על ריאות ירוקות, ניצול מי 
קולחין שמייצרות הערים ושכבה שלמה איכותית של אנשים 
אכפתיים, חרוצים שהם הליבה הערכית של הקיום הציוני , 

הם החיבור האמתי , ללא כחל וסרק של העם לאדמתו. 
מכאן ולסיכום כמה נקודות שאם תאומצנה, תצא ישראל 

לדרך חדשה, 
1]תכנית ארוכת טווח עם יעדי פיתוח לענף החלב

2]שמירת התכנון  בענף 
3]קביעת רכיב רווח במחיר המטרה

4]הפסקת גריעה אוטומטית בגין התייעלות
5]קביעת החקלאות על ענפיה השונים כמקצוע מועדף

6] הקצאת תקציבי פיתוח והקמת בנק חקלאות.  

הכותב הוא רפתן, בעל רפת במושב.  
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המפגש החשוב והיוקרתי בענף שיניב את 
המהלכים הגדולים  והמשמעותיים בשנת 2016.

אין  מפגש כזה 
ועידת ישראל לחקלאות ה-6 תפגיש את בכירי הכלכלה, הממשלה 
והחקלאות ל"סיעור מוחות לאומי" שיסייע לחקלאים לעמוד בפני 

האתגרים הגדולים המחכים להם בשנים הבאות.
בחברה  דעה  ומובילי  החלטות  מקבלי  בין  מפגישה  הוועידה 
שרים,  חקלאיים,  ארגונים  ראשי  ההתיישבות,  מנהיגי  הישראלית, 
המשק  בכירי  ישראל,  ובנק  האוצר  משרד  ראשי  כנסת,  חברי 
ברשתות  בכירים  חקלאית,  תוצרת  משווקי  יצואנים,  והכלכלה, 
השיווק ובחברות המזון, יצרני ומשווקי תשומות ותוצרת חקלאית, 
חקלאים מובילים, חוקרים, אנשי תקשורת, אנשי אקדמיה, ראשי 

המועצות האזוריות, מנהלים בכירים בקיבוצים ובתאגידים ועוד.

22־23 בדצמבר 2015 מלון רמדה ירושלים

Save the Date
ה–6 לחקלאות

ועידת ישראל

מארגנים: משוב גרופ
טל: 08-6273838

info@mashov.net :מייל
www.agro.mashovgroup.net :אתר

כל הבכירים יהיו שם

פסגת פסגת 
החקלאות החקלאות 

והכלכלהוהכלכלה

ח"כ אורי אריאל, שר החקלאות 

פרופ' יורם קפולניק, מנהל מכון וולקני

מאיר יפרח וגדי ירקוני

רן מידן, מנכ"ל נטפים

ח"כ יצחק וקנין, יו"ר הלובי החקלאי

ח"כ בוזי' הרצוג, יו"ר האופוזיציה

רובי ריבלין, נשיא המדינה

יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים

אייל רביד וגרונר בנבנישתי

איציק אמיתי, גד"ש הנגב

נחמיה שטרסלר

שמעון ביטון, רכז ועדה חקלאית מרום גליל



ט

אנחנו חיים באזור שתושביו אינם מכירים בגבולות לאומיים, המחויבות הראשונה 
היא לשבט או לחמולה. שטח שאיננו מעובד או נשמר עובר בעלות, ״נערי אוצר״ 

התל-אביבים אינם מבינים זאת f חקלאות ביטחון וריבונות במזה"ת

ללא  חקלאות מדינת 
ישראל תיעלם

יש  ישראל  הקמת  הכלכלן � מאז  וען 
גבולות  על  להגן  אמור  והוא  חזק  צבא  לנו 
ישראל. אם ישנן הפרות סדר וחוק ותפיסת 
חוקית,  בלתי  בנייה  כחוק,  שלא  קרקעית 
ואל  משטרתית  בעיה  זו  ובקר,  חקלאית  תוצרת  גניבת 
לו, לכן  יהודי או אחר לעסוק בעניינים שלא  לו לחקלאי 

הקשר בין חקלאות לביטחון הוא בגדר אנכרוניזם.

או  בגרמניה  לא  גם  בהולנד,  חיים  לא  מענה � אנחנו 
איום קיומי משום  אין  שם  משילות,  ישנה  שם  בארה"ב, 
גורם חיצוני או פנימי. שם אין קבוצות אוכלוסייה המהוות 
כ�20% מכלל האוכלוסייה שאינן מכירות במדינה ובאורח 

חייה. 

מכירים  שתושביו אינם  באזור  ממוקמת  ישראל 
בגבולות לאומיים בכלל ובאילו של ישראל בודאי ובודאי. 
כאן  כי  המערב,  בני  כולנו  קלטנו  הערבי  האביב  מאז 
מה  (ראו  לשבט, לחמולה  כל למשפחה  קודם  מחוברים 
שנעשה בסוריה, עירק, סיני, תימן, לוב, לבנון.... ב�2015). 

מכירה  איננה  התיכון  במזרח  האוכלוסייה 
האירופאי או  החוק  מן  הנובעות  בזכויות משפטיות 
אפילו לא העותמני כולל לא את הרישום בטאבו. במקום 
ישב  שם  כוח  די  ועם  קונקרטים  בעלים  שבו אין 
הם  אלו  ישראל  נגד  לא  זה  אחר.  ויצור עובדות מישהו 
מוגן, מעובד  שאיננו  שטח  כל  לכן  של המזה"ת,  הכללים 

או נשמר עובר בעלות בכוח או בעצם החזקה.

היהודית היא מינימלית,  החקלאות  הצפוני, שם  בנגב  לכן 
שם שוד הקרקעות הגדול בישראל (בשנים 1950�2015). 
לא הועילו עשרות ועדות, ועשרות הוגי דעות כמו תרומת 
אין  אחרים  להבים. באזורים  או  נבטים,  אחד  כמו  ישוב 
חוקית  הבלתי  הבניה  אך  קרקעות מאסיבי,  שוד  אמנם 

היא נורמטיבית ואין אוכף. 

הבקר בהתיישבות  עדרי  או  החקלאית  התוצרת  שוד 
יומיומית  זוהי תופעה  שבשיגרה.  ענין  הוא  היהודית 
מולה חסרי  החוק עומדים  אכיפת  ואילו כוחות 
לא  ולכאורה  מוזר  ארגון  להקמת  הסיבה  גם  אונים (זו 
החדש" המגן  השומר  מסודרת � "ארגון  במקום  במדינה 
ושדות  חקלאיות  קרקעות  על  מתנדבים  מאות  בעזרת 

פרופסור ארנון סופר � נערי האוצר אינם 
מסוגלים להבין את חשיבות החקלאות

 

דו שיח תיאורטי ביני (ארנון סופר) לכלכלן מבריק במשרד האוצר
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מרעה באזורים שונים של ישראל דבר שהיה צריך להתבצע 
על ידי גורמי  החוק במדינה מסודרת אולי נורמאלית). 

שם  במקום  הגבולות � רק  ושמירת  צה"ל  לעניין 
וסביבה  עליה  רצינית  ושמירה  רצינית  גדר  נמצאת 
בגדר ההפרדה הצפונית,  (כמו  נעצר  לסוגיו  שם השוד 

בגבול מצרים ובגבולות לבנון וסוריה).

לאוכלוסיה  הסמוכים  ביישובים  ישראל,  בתוככי 
הפלסטינית, שדאגתה היא קודם כל למשפחה, לחמולה 

או לשבט, שם עדיין הכול מופקר!

שם עדיין רק החקלאי שומר על הריבונות הישראלית, 
רק הוא יודע מי היה בחלקתו  או מה עשו בחלקתו וזה 
וגבולות  חוץ)  (כלפי  ישראל  גבולות  כל  לאורך  נכון 

החיכוך היהודי ערבי (כלפי פנים). 

כפר  הנשיא,  כפר  לביא,  בציפורי,  בצפון  נכון  זה 
החורש.....מדובר בעשרות של ישובים.

חצבה.... כמהין,  חצרים,  להב,  בדביר,  בדרום  נכון  זה 
ועשרות יישובים.

מרכזי,  צפוני,  נגב  לכיש,  יישובי עדולם,  בכל  נכון  זה 
מערבי וגם דרומי.

חורשים,  6 כמו  כביש  יישובי  אורך  לכל  נכון  וזה 
בורגתה, ברקאי, תענכים, מתן ,עולש, אחיטוב מאור... 

החקלאות היהודית  סקטור  כל  האוצר � הרי  איש  מקשה 
ובמספר  הישראלית  בכלכלה  שבשולי  שולי  עניין  הוא 
הסקטורים.  יתר  לעומת  בחקלאות  עובדים  של  היחסי 
הרי ליד כל חקלאי יהודי בערבה עובדים עשרות עובדים 

זרים מהם מאסיה או אמריקה דרומית, או פלסטינים.

העוסקים  מקרב   2% בגלל  המהומה  כל  מה  לשם 
בישראל?

צורות ההתיישבות  זה חשוב אם בכל  תשובתי � אין 
המפרנסים  מכלל   10% רק  בחקלאות  עובדים  הכפרית 
"עירונים".  מקצועות  "אחרים" � תרצה  הם  היתר  וכל 
להתקיים בפריפריה  החקלאים  ל�10%  המאפשרים  הם  הם, 

במאה ה�21. 

הם ובני משפחותיהם יכולים להיות חקלאים בפריפריה 
הישראלית בזכות האחרים וליהנות מגני ילדים, בתי ספר, 
מזכירות, מרכזי תרבות וניהול ביטחון שוטף יעיל. ה�90% 
האחרים הם המאפשרים או אולי מגוננים על החקלאי 
בריאות...  שירותי  תשתיות,  גזברות,  בענייני  הבודד 
טענה  היא  זניח  החקלאים  מספר  כי  ההתרסה  לכן 
יום  יום  לחיי  הנוגע  בכל  בורות  על  אווילית ומעידה 

בפריפריה (מטולה, דפנה, דן, גרופית, חצבה, פארן...).

מן  החיים  ישראל  מועסקי  מכלל   2% והעיקרי, 
על  ועובדים  קוטפים  חורשים,  זורעים,  החקלאות, 
רחבי  בכל  לחקלאות  המתאימים  דונמים  מיליוני   3�2
את  מעבדים  העוסקים  מכלל  חוזר 2%  ישראל � אני 

הם  ורק  המתאימה לחקלאות � הם  ישראל  אדמת  כל 
ישראל  של  והמעובדים  הירוקים  הנופים  את  מציירים 

(האי הבודד במזה"ת!!).

וגבולות  נירים  נכון בימי דגניה וחניתה או  מה שהיה 
ב�1902,  1937, 1947 נכון בארץ ישראל ב�2015!

מה שהיה נכון אז נכון ב2015�עובדה!

טוען איש האוצר � אינני מבין מדוע אתה המגונן כל 
כך על החקלאים ושמירת אדמתם. ראה כיצד היישובים 
שפיים, יגור, גליל ים, אלונים, עין אילה, יישובי עשרת, 
הביקוש,  באזורי  החקלאיים  היישובים  חפר..ויתר  עמק 
בעבור  קיבלו  שהוריהם  מהאדמות  תועפות  הון  גורפים 

יצור חקלאי!

של  הביקוש  אזורי  לגבי  רק  צודק  תשובתי � אתה 
מישור החוף מלימן בצפון ועד זיקים בדרום, (פחות או 
יותר) אבל אינך צודק בכל הנוגע ליתר אזורי הפריפריה 
אינך  לבנון,  גבול  עד  צפונה  יזרעאל  מעמק  ישראל  של 
ולא  וזה נכון  אילת,  עד  דרומה  גת  קריית  מאזור  צודק 
רצועת  עוטף  ניצנה,  יישובי  כולל  הנגב הרחוק  מרחבי 
קו  ליישובי  גם  נכון  שזה  והאמת  הערבה,  יישובי  עזה, 
התפר המזרחי בשרון הם מחד גיסא באזורי הביקוש כמו 
בת�חפר וניצני עוז ומאידך גיסא הם יישובי ספר במקום 
הצר ביותר במדינת ישראל ובמרחק של מטרים ספורים 

ממרבית התשתיות הלאומיות שיש לנו. 

המסקנה ברורה � קח את נחמיה שטרסלר, את חורש 
ואמיר כהנוביץ ועוד כמה ידידים מתל אביב וצאו לסיור 
בישראל שאיננה מישור החוף ותגלו ישראל שלא ידעתם 
על קיומה והיא זו שמגוננת על כתבים אילו המתגוררים 

בתל אביב רבתי. 

נכון של"נערי אוצר" תל אביביים טיעונים אילו קשים 
להבנה בשנת 2015!

נכון שלנער תל אביבי, מוכשר ככל שיהיה קשה להבין 
משילות,  בישראל  אין  וחיפה  דן  גוש  באזור  שמלבד 
מרחבי  בכל  נכון  זה  ובוודאי  בוודאי  חוק.  אכיפת  ואין 

החקלאות הפריפרלית. 

עדיין לא דנתי בתרומת החקלאות ליצור מזון מקומי 
בעידן של שינויי אקלים ויובש (במדינות רבות הפסיקו 
החקלאות  בתרומת  דנתי  לא  חיטה!)  כמו  מזון  לייצא 
ליחסי החוץ, למחקר האקדמי, לשיפור איכות החיים, זו 

הבונה את החוסן הלאומי. 

לערכים  החקלאות  בתרומת  דנתי  לא 
נדלנ"ים, שכן מחירו של בית צמוד חלקה ירוקה � חלקה 

חקלאית� גבוה יותר מאשר באזורים חסרי ירוק.

אכן החקלאות גם בשנת 2015 היא אבן יסוד בבטחונה 
של ישראל עקרו אבן זו וישראל תעלם בלי יריה אחת רק 

בתפיסת חזקות... 
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בשנה החולפת הגענו 
להישג גדול כשמאבק 
שנמשך למעלה משני 
עשורים לקבלת פיצוי 

על הפיגור בתשלום 
של אסון הטבע משנת 

1991 הסתיים בהצלחה 
ואלפי חקלאים מקבלים 
סכום כולל של עשרות 
מיליוני שקלים שמגיע 
להם בדין. ברור לכולם 
שאי אפשר היה לנהל 

מאבק שכזה ללא 
מנגנון ארגוני מסודר.

 

"

"
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כותרת: עמוד 33 � חצי עמוד

מטוס ריסוס. הנימיץ אושר לשימוש  בשורה של גידולי ירקות בקליפורניהכיתוב: משנה: קעמוד 37 � חצי עמוד

איציק כהן � מנכל א. מגדלי הפירות

יינות ליצוא עליהם מצוטבע הדגל, צילום דן ברדב יואב לוי מבעלי יקב בזלת הגולן עם השף אידי ישראלוביץ � לחיים

א

בשנה החולפת הגענו להישג גדול, כשמאבק שנמשך למעלה משני עשורים, לקבלת 
פיצוי על הפיגור בתשלום של אסון הטבע משנת 1991, הסתיים בהצלחה ואלפי 

חקלאים מקבלים סכום כולל של עשרות מיליוני שקלים שמגיע להם בדין.
 

עשרות מיליוני שקלים - 
פיצוי למגדלי הפירות

דגל ישראל הוטבע על פקקי היין של יקב בזלת 
הגולן המיועדים לייצוא לאירופה כמחאה על איום 

האיחוד האירופי לחרם על מוצרים מרמת הגולן

לא פשוטה  בתקופה  נו מסכמים את שנת תשע"ה 
השיווק  מערכת  מבנה  שבין  השילוב  לחקלאות. 
המדיניות  העצומים,  התיווך  ופערי  החקלאי 
ביצוא לחלק מהיעדים בחו"ל  וקשיים  הממשלתית 
את  כלכלית.  תהום  של  לסף  החקלאים  ציבור  את  הביאה 
שניהלנו  הציבורי  למאבק  בהתגייסות  ראינו  לכך  העדות 

בחודשים האחרונים.
אני מקווה שהצוות המשותף עם משרדי הממשלה יביא 
החקלאות  של  הישגיה  את  לתרגם  לנו  ויאפשר  לתפנית 
בשפע של פירות איכותיים, היעילות והקדמה הטכנולוגית 
של  המשותפת  הדרישה  החקלאים.  של  מכובד  לקיום 
חתימת  היא  המגדלים  וארגוני  ישראל  חקלאי  התאחדות 
הסכם ארוך טווח להצלת החקלאות בישראל שיבטיח את 

קיום החקלאות ובטחון המזון לציבור.
השנה החולפת הוכיחה לנו שוב שאל לנו לתלות את יהבנו 
באחדותנו"  "כוחנו  הותיקה  הסיסמה  חיצוניים.  בגורמים 
מוכיחה את עצמה שוב. בזכות הפעילות המשותפת של כל 
התנועות והארגונים הצלחנו לבלום את תוכנית הרפורמות 
הרת האסון ולהיכנס למסלול של הידברות. חקלאי שיעמוד 
כבודד ירמס, אולם חקלאים רבים הם כוח. זה נכון מול משרדי 
הממשלה וגם מול גורמי השוק. הראיה לכך הן התארגנויות 
של חקלאים כמו ענבי לכיש ודוגמאות דומות בצפון הארץ 
שמצליחים לספק לחקלאים שמשווקים באמצעותן תמורה 
מי  של  אחיתופל  לעצות  להתפתות  אסור  הוגנים.  ותנאים 
שמבקשים שנתפרק מהמערכות המאורגנות שבנינו לאורך 

עשרות שנים.
שנמשך  כשמאבק  גדול  להישג  הגענו  החולפת  בשנה 
למעלה משני עשורים לקבלת פיצוי על הפיגור בתשלום של 
אסון הטבע משנת 1991 הסתיים בהצלחה ואלפי חקלאים 
מקבלים סכום כולל של עשרות מיליוני שקלים שמגיע להם 
בדין. ברור לכולם שאי אפשר היה לנהל מאבק שכזה ללא 

מנגנון ארגוני מסודר.
שנשמעים  דמגוגיים,  קולות  עדיין  יש  הצער  למרבה 
בתקשורת הטוענים, שאם נבטל את המכסים ונאפשר לייבא 
תוצרת חקלאית ללא הגבלה מהעולם תבוא הרווחה לתושבי 
ישראל. זו תהיה כמובן טעות היסטורית שאין ממנה חזרה. 
ואז תהיה  יסגרו המשקים החקלאיים  זאת  ברגע שנאפשר 
המדינה תלויה בביטחון המזון שלה ממדינות העולם. כולם 
אוניות  זרות,  כשחברות  מלחמה,  בעת  קורה  מה  יודעים 
ומטוסים הם הראשונים להתרחק מכאן. ואז מה??? מי יספק 

מזון לאוכלוסייה?
כי  להערכתי מעטים, אם  ביבוא הרסני הם  מי שדוגלים 

ישראל  תושבי  של  המכריע  שהרוב  חש  אני  מדי.  רעשניים 
ויש בכך  ישראלית איתנה  וחפץ בחקלאות  ניצב מאחורינו 

כדי לתת לנו כוח להיאבק על עתידנו.
בברכת שנה טובה ומוצלחת לחקלאים, בני משפחותיהם 

ולכל בית ישראל.
הפירות  מגדלי  אירגון  מנכ“ל  כהן  איציק  הוא   הכותב 

בישראל 

מקביל לאיום האיחוד האירופי לחרם על מוצרים ב
המיוצרים מעבר לקו הירוק, הוחלט ביקב בזלת 
הגולן לייצא את יין השרדונה של היקב, כשעל 
לבן.  כחול  ישראל  דגל  מוטבע  שעליו  הפקק 

העדינים  הענבים  של  הידני  הבציר  החל  אלו  בימים 
והמובחרים, בכרמי היין של יקב בזלת הגולן בקדמת צבי, 
יקב  ויינן  בעלים  לוי,  הים. יואב  פני  900 מטר מעל  בגובה 
בזלת הגולן, צופה השנה יבול של 100 טון ענבים, מהן ייצרו 
מיועדת  מהכמות  כאשר רבע  יין משובח,  בקבוקי  80 אלף 

לייצוא.

"אנו גאים בדגל הלאום שלנו ומקווים, כי יקבים נוספים 
ילכו בעקבותינו ויטביעו את דגל ישראל על בקבוקי היין 

המיועדים לייצוא לאירופה", אומר לוי.

היקב מייצא יינות גם לשווקים באירופה. יואב לוי מבעלי 
וקורא  מהחרם,  יפסידו  האירופאים  כי רק  אומר,  היקב 
ורק מוצרים כחול  ולישראלים, לרכוש אך  ליהודים בעולם 

לבן ולפרגן לתוצרת החקלאית מישראל.

מנתוני המועצה לגפן היין בישראל השנה, בשנת שמיטה 
גפן  ענף  חדשים.  כרמים  נטעו  לא   (2014�2015) תשע“ה 
יתרת השטחים  יין.  כרמי  דונם  12.5 אלף  כ�  היין השבית 
תוחזקו בהיתרי מכירה וחלק קטן באוצר בית דין. כרמי היין 
בישראל, משתרעים על שטח של כ� 55 אלף דונם, מרמת 
גולן,  ועד דרום הנגב אזורי הגידול העיקריים: גליל,  הגולן 
יהודה, ירושלים, זיכרון יעקב ובנימינה, נגב ואזור סיידון� 

גזר ומהם יש כ� 38 אלף דונם כרמי יין מניבים.

היין  בייצור  שנה  בכל  מתמדת  עלייה  נרשמת  בישראל 
היא  הישראלי  היין  ביבוא  המובילה  המדינה  בישראל. 
יין  בקבוקי  מיליון   42 כ�  על  הייצור  עומד  השנה  ארה“ב. 
לבנים.  יינות   23% ו�  אדומים  יינות   77% בשנה,  ותירוש 
היקף ייצוא היין בשנת 2014 עמד על 20% מכלל ייצור היין 
והייצוא עמד על כ� 33 מיליון דולר. השנה צפוי להסתכם 

מחזור ענף היין בכמיליארד שקלים.
לאחרונה זכו יינות יקב בזלת הגולן במדליות זהב באחת 
היין  בעולם  ביותר  החשובות  הבינלאומיות  מהתחרויות 
 VINUS �והחשובה ביותר באמריקה הלטינית בארגנטינה
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רוסיה: חוקים חדשים
למסחר פירות וירקות במוסקבה

באחרונה  אסרו  מוסקבה  העיר  רשויות 
מכירת פירות וירקות מקופסאות המונחות 
חייב  בשווקים,  המסחר  כל  האדמה.  על 
מקורים.  באולמות  מעתה  להתבצע 
להגן  במטרה  מכוסים,  יהיו  "השווקים 
הודיע  והגשם",  השמש  מפני  התוצרת  על 
אלכסיי  ומסחר,  ראש המחלקה לשירותים 
במפגש   ,(Alexey Nemeryuk) נמריוק 

של ממשלת מוסקבה. 
 109 היום  פועלים  הרוסית  בבירה 
במסחר  להשתתפות  בקשות  שווקים. 
באופן  העיר  ראש  במשרד  מתקבלות 
השירותים  של  פורטל  דרך  אלקטרוני, 
סוביינין  סרגיי  העיר,  ראש  הציבוריים. 
גדל  השנה  כי  ציין,   (Sergei Sobyanin)
חלקם של החקלאים בין הסוחרים בכ�20% 

עד 25%.  
 ,(Vladimir Meleshin) ולדימיר מלאשין
קלאב“  ”לידרס  הסוחרים  בהתאחדות  חבר 
בפרספקטיבה  כי  טוען   ,(Leader’s Club)
מוביל  רגולטורי  מרכיב  של  מהלך  כל  מסחרית, 
לעליה במחירים: ”הסיכון העיקרי הוא היווצרותו 

של  הדרישות  בכל  שיעמוד  מונופול  של 
באזור  למשל  ומסחר,  לשירותים  המחלקה 
(Altai), שם נאלצו אנשים למכור  אלטאי 
ליצרנים פרטיים תוצרת במחיר נמוך מאוד, 
הפכה  בשוק  דוכנים  על  שהתחרות  כיוון 

לכל כך אכזרית“.
 Constantine) מנגד, קונסטנטין גוסלניקוב
 (Terrablok) מנכ“ל טרהבלוק ,(Guselnikov
הגדיר את יוזמת הממשלה המוסקבאית כמעולה.

”זוהי דוגמא מצוינת להחלפת ההרגלים 
תוך  משהו‘  על  ב‘איסור  שדגלו  הישנים 
יוצרים  זאת,  במקום  בתמורה.  אפס  מתן 
הוזלת  את  שיעודדו  חדשים,  תנאים  כאן 
סוד,  לא  זה  בעצם,  ולי.  לך  המזון  מחירי 
והירקות  הפירות  ממחיר   70% כדי  שעד 
העונתיים ומוצרי חקלאות נוספים הולכים 
לסוחרים ומשווקים, המנצלים באופן פעיל 
כדי למכור  את היעדר תשתיות מתאימות 
תוצרת טריה. עכשיו התשתית נבנתה ואני 

מאמין שהחקלאים ינצחו“, אמר.      

rg.ru :מקור

סניף מורסיה של ארגון ASAJA*, ספרד, הזהיר כי 
הבצורת הפוקדת בימים אלה את מורסיה תשפיע על 
כ�50% מהמגדלים באזור. הארגון מסר, כי אם מים לא 
יגיעו לסקטור החקלאי במורסיה, יותר מ�30% מיצרני 

הפירות והירקות עלולים לוותר על העונה.  
גלווז  אלפונסו  ASAJA�מורסיה,  מזכ“ל  לדברי 
”השירותים   ,(Alfonso Gálvez Caravaca) גרבקה 
יגיעו  לא  מים  אם  כי  העריכו  הארגון,  של  הטכניים 
להינזק  עלולים  המגדלים  ממחצית  יותר  למורסיה, 

קשות, ולנטוש את גידוליהם“. 
המים  מקורות  את  ”לקבל  הצורך  את  הדגיש  הוא 
הנחוצים, על מנת להבטיח את יבולי הפירות והירקות 
Tajo�) **סגורה�בסתיו הקרוב. עבורם המוביל טאג'ו

Segura) חיוני וצורך בסיסי לפיתוח החברתי והכלכלי 
של האזור כולו“. 

להאמין  נחושים  ”אנחנו  הוסיף,  הארגון  דובר 
בעדיפות  נמצא  הלאומי  ההידרולוגי  המפעל  שהקמת 
ראשונה, כיוון שזוהי הדרך היחידה לתקן את המחסור 
הכרוני במים בעמק סגורה ולשים קץ לבצורת הפוקדת 

את שדותנו“.

המקצועי  החקלאי  הארגון  הוא   ASAJA ארגון   *
הגדול ביותר בספרד ומונה כ�200 אלף חברים

מפרויקטים  אחד  הוא  טאג'ו�סגורה  מוביל   **
שבוצעו  ביותר  הגדולים  ההידרולוגים  ההנדסיים 
מים  מ"ק  כ�33  מעביר  והוא  ק"מ   292 אורכו  בספרד. 

לשניה. 
20minutos.es :מקור

30% ממגדלי פירות 
וירקות  במורסיה 
מאוימים ע"י בצורת

ארגון החקלאים ASAJA: אם מים 
לא יגיעו לסקטור החקלאי במורסיה, 
יותר מ-30% מיצרני הפירות והירקות 

יוותרו על העונה

 Tajo�Segura ההידרולוגי  הפרויקט  צינורות 
(ASAJA :צילום) Trasvase

חדשות חו“ל 

במוסקבה פועלים 109 שווקים. ראש העיר, סרגיי 
סוביינין (Sergei Sobyanin) ציין, כי השנה גדל 
חלקם של החקלאים בין הסוחרים בכ-20% עד 25%

להיט ביפן: במקום 
לחמניה - עגבניה

 (Mos Burger’s) רשת המסעדות היפנית מוס בורגרס
למכור את ה"טומאמי" (tomami): המבורגר עם שני 

חצאי עגבניה גדולה במיוחד במקום לחמניה

פעם, רשת המזון המהיר "טאקו בל" 
(Taco Bell) דחקה בלקוחותיה ”לחשוב 

מחוץ ללחמניה". 
במינן  מיוחדות  שמחשבות  כנראה 
חלפו בראשי אנשי רשת מזון מהיר ביפן, 
שהחלה להגיש את ההמבורגר של הרשת, 
מלמעלה  ממוקמים  לחמניה  כשבמקום 

ולמטה חצאי עגבניה גדולה במיוחד.
רשת  החלה  ביולי  מה�7  החל 
 Mos) בורגרס  מוס  היפנית  המסעדות 
ה“טומאמי"  את  למכור   (Burger’s
בעלי  לאנשים  המיועד   ,(tomami)
מודעות לכמויות הקלוריות שהם צורכים. 
מדובר בהמבורגר בן 227 קלוריות בלבד, 
שהרשת החלה למכור בכמויות מוגבלות 
 ,(Shinagawa) מסניף אוסקי בשינגאווה

באמצע היום, בין 14:00 ל�17:00. 
הכמויות  בשל  הנראה  ככל  בתחילה, 
הקטנות, נראה היה שהבורגר החדשני לא 
תופס, עד שגולשים יפנים החלו להעלות 
של  ובבלוגים  בטוויטר  תמונותיו  את 
מזון וזאת, לאחר שהחברה הציגה קידום 

מכירות רשמי באתר הרשת. 
הרעיון ל“טומאמי“ נולד, לאחר שמוס 
פוד  מוס  תאגיד  ע“י  המופעלת  בורגר, 
 ,(.Mos Food Services Inc) סרוויסיס
שהעגבניות  כלשהו  יתרון  להפיק  רצתה 
ביפן.  השנה  שיצרו  במיוחד  הגדולות 
טעימות  כה  היו  שהעגבניות  ”כיוון 
חייבים  ’אנחנו  לעצמנו:  אמרנו  וגדולות, 
שלנו‘“,  המוצרים  באחד  אותן  לנסות 

הסבירה דוברת של מוס בורגר. 
משתמשת  שהיא  בכך  ידועה  הרשת 
במיוחד  גדולה  עגבניה  בנתחי 
ההמבורגר  מוכרת.  שהיא  בהמבורגרים 
הרגיל של הרשת, עם לחמניות אמיתיות, 
עוד,  קלוריות.   387 של  קלורי  ערך  בעל 
הגובר  הביקוש  הדוברת, שלאור  הוסיפה 
”טומאמי“   15 סניף  בכל  תמכור  הרשת 
ביום עד סוף אוגוסט. אחד מחובבי המזון 
שבחנות  לבשר  מיהר  ברשת  הנמרצים 
נותרו רק 4 טומאמים, כשהוא בא לרכוש 

את המוצר. 
Japan Real Time :מקור

חדשות חו“ל 

טומאמי של מוס בורגרס. 722 קלוריות בלבד 

רשת המרכולים הרוסית "מגניט", השלימה באחרונה 
ומפעילה הרחבה של "Zelyonaya Liniya“ (קו ירוק) 
קומפלקס החממות בבעלותה הממוקם במחוז דינסקוי 
(Dinskoy), בקרסנודר קראי (Krasnodar Krai). סך 
שטח החממות הכללי של חממות מגניט עומד עכשיו 
על 830 דונם. החברה החלה בחלקו השני של הפרויקט, 
הרחבה בת 400 דונם של הקומפלקס באוקטובר 2014. 
סך ההשקעות בפרויקט מוערכות בכ�200 מיליון יורו. 

ב�30  מלפפונים.  מגדלים  הדונם   830 מתוך  ב�800 
הדונם הנותרים מרבה החברה שתילונים וזרעים. בשנת 
2014 יצרה מגניט בסביבות 6 מיליון יחידות ירוקות של 
ירקות ותבלינים, כמו ירוקים לסלט, שמיר ופטרוזיליה 
ו�15 אלף טון מלפפונים. היבול הצפוי השנה עדיין לא 
נמסר. מה שכן ידוע שכל היבול המיוצר בחממות נמכר 

באופן בלעדי בחנויות מגניט. 
טונות   766,900 קראי  בקרסנודר  יוצרו   2014 בשנת 
בקירוי  שגודלו  ירקות  טון  אלף   55 כולל  ירקות,  של 
משרד  ופלפלים).  עגבניות  מלפפונים,  (חממות 
החקלאות של אזור קובן (Kuban), מסר כי ממוצע של 
בין 550 ל�750 אלף טון מוצרי ירקות מיובאים לאזור. 
dg�yug.ru :מקור

 Magnit רשת
הרחיבה את החממות 

ב-400 דונם
קומפלקס חממות הירקות של מגניט 
 (Magnit), "Zelyonaya Liniya"

(קו ירוק) גדל ל-830 דונם וסך 
ההשקעות בפרויקט מוערכות בכ-200 

מיליון יורו

לחיים חדד
מזכיר ארגון מגדלי 

הפרחים,
משתתפים באבלכם 

עם מותה של 

האם
 

חיים אלוש  
ועובדי משוב  
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"גידול מקומי" הופך לחשוב יותר 
מ"אורגני"

כך עולה מממצאי דו"ח חדש שהכינה קבוצת הארטמן 
(The Hartman Group), שפורסם תחת הכותרת 

"אורגני וטבעי 2014"
הדבר  את  מחפשים  אתם  אם  כללי,  באופן 
הבא בחקלאות אורגנית, עדיף שתביטו על גידול 

מקומי".
ו"טבעי"  "אורגני"  סביב  האותנטיות  הילת 
 (F&B) ומשקאות  ואוכל  להתפוגג,  מתחילה 
מקומיים צפויים לעלות עליהם כסמלים של אמון 
ושקיפות. כך עולה מממצאי דו“ח חדש שהכינה 
 ,(The Hartman Group) הארטמן  קבוצת 

שפורסם תחת הכותרת ”אורגני וטבעי 2014“.   
ולטבעי,  לאורגני  הלקוח  בין  גשר  עוד  ”לא 
הצרכן  מאוויי  אל  מדברים  מקומיים  גידולים 
למערכת אוכל עם יושרה“, כך על פי הדו“ח. ”עם 
סביבתית,  ואחריות  כלכלה  לקהילה,  קונוטציות 
הכוללים  משכנעים  נרטיבים  מציע  מקומי  גידול 
יחסי  ומערכות  וקרוב  קטן  מידה  בקנה  ייצור 
גומלין עם יצרני מזון. למרות שמוצרים מקומיים 
נושאים לא פעם מחירים שהופכים אותם עבור 
צרכנים  לרכישה,  ניתנים  לבלתי  רבים  אנשים 
שיעזרו  ה“מקומי“,  אל  פונים  המגזרים  מכל 
לגבי  הוודאות  אי  ואת  להם לפתור את הבלבול 
השוק  והצהרות  הסובבות  הארוגניות  התעודות 

האורגני“. 
של  ביושרה  ויותר  יותר  מאמינים  אנשים 
יצרנים מקומיים וחקלאים קטנים, ורואים אותם 
קרובים  הם  מוצריהם.  באיכות  עמוק  כמעורבים 
אמון  הדו“ח,  ע“פ  בהם שכנים.  ורואים  אליהם 
הצרכנים במקומי מקבל גיבוי מהקרבה למקורות 
מזון מקומיים, המתורגמת למרחקי נסיעה קצרים 
יותר, ולכן נוצרת תפיסה של רעננות גדולה יותר. 
כספם  את  ולהותיר  להשקיע  אוהבים  אנשים 
מזון  אוכלים  שהם  הרעיון  את  וכן  בקהילה 

שבעונה. 
אמרה  לי“  חשוב  יותר  הרבה  מקומי  ”גידול 
מסוקרי  לאחד   (Nashville) נשוויל  תושבת 
יחסים.  מערכת  לבניית  קשור  ”זה  הארטמן. 
טוב  זה  העיבוד,  על  מקומיים  חקלאים  לשאול 

יותר ממה שהממשלה יכולה להגיד לי“. 
טענות כאלו עולות שוב ושוב בדו“ח. האמון 
שהלקוח נותן במערכת יחסים אישית, או לפחות 
הוא  מקומיים,  מזון  ויצרני  מגדלים  עם  קרובה 
בניגוד לאמון בתעשיה האורגנית שהפכה לכל כך 
גדולה, שמוצריה כל כך קלים היום לאיתור וקל 
היום  רוכשים  מהצרכנים  כ�73%  בהם.  לפקפק 
אורגני (לפחות מוצר אחד ביום, מתייחס לארה“ב) 
ויותר משליש משתמשים בהם מידי פעם במהלך 
החודש. אולם הצרכנים מעלים תהיות לגבי יכולת 
החברות הגדולות לייצר אורגני בשיטה ה“נכונה“.    
מזונות  מראיית  נובע  מהספקות  חלק 

התווית  את  ונושאים  פוד“  כ“ג‘אנק  שנחשבים 
האורגנית; הם תוהים האם אותן חברות חולקות 
הרוח  את  מדללות  או  ערכים,  אותם  את 
האורגנית. הם גם דואגים שאינטרסים תאגידיים 
מחלישים את התקנים והסטנדרטים של משרד 
האם  ובכלל   (USDA) האמריקאית  החקלאות 
ולאכוף  לוודא  המשאבים  את   USDA�ל יש 

התעדה בענף שמתפתחת כל כך במהירות. 
חצי מהצרכנים מודעים לכך שיש תקני רגולציה 
ממשלתיים לזכות השימוש בתווית האורגני במזון 
ומשקאות. מתוך אותם נשאלים, נתח הולך וגדל 
של 49% נותנים אמון בתוויות המצהירות ”כלל 
ו“מכיל   “. . מאוד. מעט  ”מכיל   ,“. . מכיל. לא 

.“. . קצת.
אורגני  פיקוח  לחברות  פנו  מהצרכנים  חלק 
 Oregon כמו  אחרות,  אורגניות  ולתעודות 
את  מזהים  לא  כבר  שצרכנים  למרות   .Tilth
האורגני עם אותו זוהר של אמונה באותנטיות כפי 
שהם נהגו בעבר, אנשים ממשיכים לרצות אותם 
בשל שורה של סיבות קונקרטיות � בעיקר, על מה 
שאין בהם: חומרי הדברה, קוטלי עשבים, הורמוני 
מלאכותיים,  טעם  חומרי  אנטיביוטיקה,  גדילה, 
והנדסה  משמרים  חומרים  מלאכותיים,  צבעים 
גנטית. קונים מוציאים את רוב הכסף על תוצרת 
אורגנית, בשר וחלב ו�63% מהנשאלים התלוננו 
שהמחירים גבוהים מידי, למרות שמספר נקודות 
אורגניים  מזונות  חבילת  המשווקים  המכירה 

במחירים זולים יותר הולך ומאמיר. 
בתמונה הגדולה, צרכנים רוצים לתמוך בחברות 
טבעי  לאורגני,  ושמחויבות  בערכיהם  השותפות 
או מזון אמיתי, אך אינם מאמינים בקלות לחברות 

הטוענות שהן מחברות את אותם ערכים.   
FreshPlaza :מקור

אלמריה מובילה בייצור 
פלפל באירופה

לשנה  בהשוואה   ,3.1% של  ירידה  למרות 
שעברה, נראה כי יצור הפלפלים באירופה נמצא 
היום בשליטה של ספרד או ליתר דיוק באלמריה. 
 ,(Eurostat) יורוסטאט  של  ממחקר  עולה  כך 

שהורחב ע“י המועצה לחקלאות של אנדלוסיה.
יצור של 631 אלף טון  התחזיות מדברות על 
מהיצור   44.14% שמייצג  מה  באלמריה,  השנה 
הלאומי, שעומד על פי יורסטאט על 1.30 מיליון 
טון. כמות זו עולה ב�26.25% על ממוצע הייצור 

ביתר חלקי ספרד. 

חדשות חו“ל 

תמונת מהתערוכה באיטליה בשנת 2013.

האיטלקית  (אגריוונטה)   Agrilevante תערוכת 
בבארי  ההוגן  הסחר  באזור  ב  תתקיים   2015 לשנת 

מ18�15 אוקטובר. 
 280 השתתפו  שבה   ,2013 בשנת  ההצלחה  לאחר 
מ“ר,   50,000 של  כולל  שטח  על  בביתנים  מציגים, 
התיכון  הים  מאזור  מבקרים   50,000 של  וכניסות 
טובות  לתוצאות  השנה  המארגנים  מצפים  ואירופה, 

אף יותר.
 FederUnacoma   � התערוכה   מארגני   
(פדראומקומה), בשיתוף פעולה עם מכון הסחר ההוגן 
בתחום  מקצועיים  ארגונים  של  ובסיוע   � בארי  של 
יארחו  ההכשרה  ומרכזי  האוניברסיטאות  חקלאות, 
משלחות של אנשי מקצוע זרים, ממדינות הים התיכון 
המזרח  מהבלקן  אפריקה,  צפון  של  ואלה  אירופה  של 
התיכון ומאפריקה שמדרום לסהרה. מעל 20 משלחות 
רשמיות תגענה לאירוע, במסגרת התכנית הבינלאומית, 
שפותחה על ידי ארגון הסחר הוגן בשיתוף פעולה עם 

ICE המכון הים התיכון האגרונומי. 
מכאניות  לטכנולוגיות  הביקוש  של  הגידול  עם 
ולמרות הקשיים הנובעים מחוסר היציבות הפוליטית 
במזרח  מהמדינות  בחלק  התענייניות  נרשמת  עדיין 
חוץ  לסחר  הנוגעים  נתונים  אפריקה.  ובצפון  התיכון 
של  משמעותית  התאוששות  על  מצביעים  האיטלקי 
היצוא האיטלקי כלפי מדינות כמו אלג‘יריה ותוניסיה, 
של  שהיצוא  בעוד  ויוון,  פורטוגל  ספרד,  על  בנוסף 
לטורקיה  גם  והבלקן.  לאיראן  גדל   חקלאיות  מכונות 
 58,000 מעל  של  שנתית  מכירה  עם  רלוונטי  תפקיד 
השווקים  כאחד  זה  שוק  את  המבסס  טרקטורים, 

הדינמיים ביותר בעולם.

האיטלקים מציגים 
- תערוכת מיכון 

וטכנולוגיות לחקלאות
תערוכה של מיכון תוצרת 

וטכנולוגיות לחקלאות הים התיכון 
תארח מפעילים ומשלחות רשמיות 
מ 20- מדינות ותקיים בבארי מ-15

18 אוקטובר, 2015. 

חברת אלפא לאוול  
מברכת את כל 

העוסקים בענף, 
ואת כלל לקוחותינו 

ובית ישראל
שנה טובה, 
שנת צמיחה

ושגשוג



עמוס דה-וינטר

ני נפגש עם דמות מוכרת, וותיקה וחייכנית בענף 
החקלאות, אלי כהן מוגרבי במרכז מחקר גילת, 
מחוז  למשרדי  צמוד  העליונה,  בקומה  במשרדו 
החקלאים  בקרב  מוכר  כהן  החקלאות.  משרד  של  הנגב 
כטיפוס נינוח, נעים הליכות שמרבה לחייך וסופר מקצועי 

בכל הקשור לחקלאות. 
בישראל,  היחיד  החקלאות  רכז  הוא  מוגרבי  כהן  אלי 
בני  מרחבים,  אזוריות:  מועצות  שלוש  על  לבדו  האמון 

שמעון ושדות נגב. 
הוא עבר כבר אינספור תפקידי ניהול ציבוריים וכשאני 
נרתע כאילו מאש,  שואל אותו אם הוא פוליטיקאי הוא 
"אני לא פוליטיקאי", הוא אומר, "שבפוליטיקה יתעסקו 
בעבר  בו  שפגעו  אנשים  על  גם  בחקלאות".  אני  אחרים, 

הוא לא מוכן לדבר.
עם  טלפון  בשיחות  הזמן  כל  טרוד  אלי  הראיון,  בעת 
החקלאים. כאן חקלאי פנסיונר בצרות, כאן חקלאי אחר 
על  נערמות  והבעיות  חשמל  חיבור  של  בעיה  לו  שיש 
השולחן, כאן יש בעיות עם הווירוס בעגבניות ויש בעיות 
מי  מקבלים  שלא  ישובים  יש  כאן  השמיטה,  תשלום  עם 
שפד"ן, ואלי כל הזמן בטלפון, מסמן לי שהוא מיד מתפנה.

אלי, רכזי חקלאות במועצות תמיד עמוסים בעבודה, 
אז איך אתה מסתדר עם שלוש מועצות אזוריות?

אלי: "אני, באמת עובד קשה, הבעיות קשות ויש המון, 

המון עבודה. זה לא שאני פוחד מעבודה, אבל אני רואה 
הערב  עד  מהבוקר  החקלאים  בעיות  על  עובד  עצמי  את 
ויש המון לחץ, ויש נושאים שאני עדין לא מספיק להגיע 
לנסות  חייב  ואתה  לעזרה  אלייך  פונים  אנשים  אליהם  
כדי  יכול  שאתה  מה  כל  שעשית  שתדע  לפחות  לעזור, 

לעזור. 
"מצד שני, היום החיים יותר קלים ממה שהיה בעבר! 
היום יש ווטסאפים קבוצתיים, פייסבוק, יש את האימייל 
את הפקסים יש את הכל. לדוגמא, יש לי ווטסאפ קבוצתי 
של מגדלי עגבניות, יש בעיה כלשהי בעגבניות אז אני מיד 
שהייתה  מהאיטיות  להבדיל  קורה,  מה  להם  לדווח  יכול 
פעם. בקיצור, הטכנולוגיה עוזרת לי מאוד, אני גם מחובר 
ולטכנולוגיה  למדיה  מתחבר  שלא  אחד  לא  אני  למדיה, 

המודרנית, זה באמת עוזר לי.
"אולם מעבר לזאת, הבעיות באמת קשות הן הבעיות 
אתה  אם  למשל,  היומיום,  בחיי  החקלאים  של  הקטנות 
נתקל בבעיה של חקלאי מבוגר, בן 71, שפונה אלי ואומר: 
’אין לי תאילנדי‘,  מה אני יכול לעשות? אז אני עושה את 
ואחד  יכול עבורו, פונה למחוז, פונה לאלף  כל מה שאני 
גורמים, כותב מכתב, שולח בקשות ולא תמיד זה מספיק. 
אז נכון הם צודקים, הם עובדים קשה. אני לא אומר שאני 
לזאת,  ומעבר  עבודה  המון  ויש  לבד  די  אני  אבל  מסכן, 
אני  המועצות  בשלושת  החקלאות  ריכוז  עבודת  מלבד 

אחראי על פרויקט המשתלמים“.

מו“פ  עם  ביחד  מוגרבי  כהן  אלי  יזם  כשנתיים  לפני 
שדות הנגב, את פרויקט המשתלמים מנפאל ומווייטנאם. 
עוברים  לנגב,  שבאים  לחקלאות  בסטודנטים  מדובר 
שונים  במשקים  עובדים  ובמקביל  בחקלאות  קורס 
ואת  ישראל  את  להכיר  לומדים  בארץ,  מסיירים  באזור, 
טוב  רצון  כשגרירי  לארצם  חוזרים  וב�99%  הישראליים 

של ישראל. 
המשתלמים  פרויקט  סיום  טקס  נערך  כחודש  לפני 
בן  יפתח  פרופ'  ע"י  שנוהל  בקורס  נגב,  משדות  הראשון 
אשר, נערך בהשתתפות שגריר נפאל בישראל, סגן שגריר 
וייטנאם בישראל, יעקב פולג, מנהל סינדקו, חיים חושן, 

מנהל מזרח אסיה במשרד החוץ ועוד רבים אחרים.
קבוצה  לקלוט  אמורים  אנחנו  כחודש  "בעוד  אלי: 
שניה של משתלמים. בעוד הקבוצה הראשונה מנתה 100 

משתלמים, הקבוצה השניה תמנה 150 משתלמים. 
חקלאית  טכנולוגיה  המשתלמים  לומדים  בקורס 
עדיין  ”הם  ועוד.  ריבוי  דישון,  השקיה,  שיטות  מודרנית, 
לא הגיעו לחקלאות מודרנית“, אומר אלי, ”אבל יש להם 
את הכלים לעשות חקלאות מודרנית, זה כן. תאורטית הם 
יכולים לאמץ את השיטות המודרניות, אבל קודם כל זה 
יקר להם מאוד ובמהלך הקורס האחרון למדנו גם שנתנו 
זו אחת המסקנות שלנו מהקורס  להם רמה גבוהה מידי. 
רבים  שגם  לזכור  צריך  הבא.  בקורס  שניישם  האחרון 
מהגידולים שלנו שונים משלהם ואין להם מחסור במים, 
יש להם המון מים והם משקים לרוב בהצפה. אז מה הם 

צריכים מערכת טפטוף, הרי אין להם מדבר. 
”הנפאלים הם טיפוסים מאוד חברותיים, הם תותחים 
בפייסבוק והם שומרים על קשר יומיומי איתי, עד עכשיו. 
הם רוצים להישאר, הם לא רוצים לעזוב, רוצים לחזור“. 

גם  ירודה,  מאוד  שלהם  החקלאית  הטכנולוגיה  אבל 
משלנו  שונה  שלם  הממשק  כל  לוויטנאמים.  בהשוואה 
וגם גידולים רבים שונים, אם כי הם מגדלים עגבניות ולא 
רק אורז. הם משתמשים בגידול לשימוש משפחתי, ממש 
משפחתית  חלקה  בסביבה.  מוכרים  היתרה  ואת  לאוכל 
בפרויקט  מדובר  כאן  דונם.   5�4 של  היא  טיפוסית 
שאנחנו  מובן  האחרונה.  בשנה  זמן  המון  בו  שהשקעתי 
מתכננים  אנחנו  שעה  לפי  המחזור,  את  להגדיל  רוצים 
את  את   מזה“.  יותר  לא  משתלמים,  ל�200�250  להגיע 
הפרוייקט מרכז שלמה נזר, השומר על קשר עם החקלאים, 
האונברסיטאות   ועם  הקבוצות,  וראשי  הסטודנטים  עם 

במדינות המוצא של המשתלמים 

מהרי המגרב עד ג'רבה ובית הגדי
אבל  אומר  זה  מה  יודעים  כולם  כהן  השם?  מקור  מה 
אלא  במרוקו.  המגרב  הרי  את  מיד  מזכיר  מוגרבי  השם 
תוניסאי.  ממוצא  אם  כי  מרוקאי  ממוצא  אינו  אלי  מה, 
שהיגרו  יהודים  ג'רבה שבתוניס,  מהאי  ארצה  עלו  הוריו 
כמה דורות לפני כן ממרוקו לתוניס. הערבים בטוניס נהגו 
מגרבי',  'כהן  לג'רבה  ליהודים המרוקאים שהיגרו  לקרוא 

כלומר כהנים שהיגרו מהמערב וכך השתרש השם.
הוריו של אלי, יהודה (ז"ל) ויסמינה כהן�מוגרבי, עלו 
מרסיי  לעיר  תוניס  ג‘רבה,  מהאי  היישר  ב�1949  ארצה 
התיישבו  לישראל,  ומשם  מעבר  לתחנת  משם  בצרפת, 
יושיביה  במושב  מג‘רבה  עולים   10 של  קבוצה  עם  ביחד 
בשנת  שנתיים,  כעבור  בחקלאות.  לעבוד  והחלו  שבנגב, 
ימים  שבאותם  דתי  מושב  הגדי,  בית  למושב  עברו   ,‘51

נקרא נתיב המולדת. 

א

אלי כהן מוגרבי, רכז הוועדה החקלאית של בני שמעון, מרחבים ושדות נגב, יזם ביחד 
עם מו"פ שדות נגב את הקמת מרכז לימוד לסטודנטים מנפאל וויטנאם, שסיים מחזור 

ראשון של 100 משתלמים. כתבה על אלי כהן-מוגרבי מאחורי הקלעים

מרכז מוגרבי

אלי�כהן מוגרבי 
ביחד עם מחמד 
בישארה מתכנן 

במשרד החקלאות
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"

לפני כחודש נערך 
טקס סיום פרויקט 

המשתלמים הראשון 
משדות נגב, בקורס 

שנוהל ע"י פרופ' 
יפתח בן אשר, נערך 
בהשתתפות שגריר 
נפאל בישראל, סגן 

שגריר וייטנאם 
בישראל, יעקב פולג, 

מנהל סינדקו, חיים 
חושן, מנהל מזרח אסיה 

במשרד החוץ ועוד 
רבים אחרים.

"
הפועל  של  שיתופי  כמושב  אוכלס  המולדת  נתיב 
המזרחי בתחילה על ידי עולים מרומניה והונגריה, שאט, 
קבוצת  ידי  על  ב�51‘  אוכלס  ואז  המקום  את  עזבו  אט 
לבית  שמו  את  שינה   ‘54 ובשנת  תוניס  מג‘רבה,  עולים 

הגדי, והפך ממושב שיתופי למושב עובדים. 
הגידאה",  "בית  שם המושב נקבע ע"פ היישוב הקדום 
המופיע במפת מידבא בנחלת שבט שמעון. השם השתמר 
ח'רבת ַאל�גֻ'נְִדי  הסמוך,  הערבי  הכפר  בשם   גם  כנראה 
הגדי.  לבית  מזרחית  צפונית  החייל"),  שהיה  ("חורבת 
אגב, הכפר הערבי כבר לא קיים ועל חורבותיו הוקם אזור 

התעשיה נ.ע.ם. 
ז"ל, עבד בחקלאות  יהודה כהן�מוגרבי  אביו של אלי, 

מהרגע שבו הגיע לישראל.  
אלי: "הוא היה חקלאי, גידל סלק סוכר, תפוחי אדמה, 
המוכרים  הגידולים  כל  את  עגבניות   בוטנים  שום,  בצל, 
אז  שהיה  להבין  צריך  המקומי.  לשוק  גם  משווק  והיה 
משק משפחתי, לא התמקדו בגידול אחד. אנחנו כילדים 
סייענו ועזרנו. כל יום אחרי הלימודים היינו באים למשק, 
יחד עם  עובדים במשק, למעשה מגיל 10 עבדתי במשק, 
היו  לא  תקופה  אותה  ממני.  מבוגרות  שהיו  אחיות  שתי 
עובדים זרים, לא תאילנדים, את הכל עשינו לבד, עבודה 

עברית נטו. 
וורדים  דונם  שני  להקים  החליט  אבי  ה�70‘  ”בשנות 
טוב  ענף  היה  הפרחים  ענף  בכבוד.  מהם  והתפרנסנו 
ומרוויח ובעזרת הפרחים אבא הצליח לפרנס משפחת בת 
שמונה ילדים בכבוד רב, כולל לימודי חוץ. למרות הקשיים 

הרבים, לא חסר לנו דבר, היו לנו חיים טובים“.
כהן�מוגרבי  משפחת  הייתה  במשק  לעבודה  מעבר 

משפחה חובבת ספורט.
טניס שולחן מצטיינים,  היו שחקני  הרצל,  ואחיו,  אלי 
ייצגו  אף  וה�80‘  ה�70‘  ובשנות  בארץ  בליגות  ששיחקו 
את ישראל בתחרויות בינלאומיות בחו“ל (אירופה). יחד 
שולחן  טניס  נבחרת  הקימו  צעירים  וקבוצת  אחיו  עם 
במושב בית הגדי, את אליצור בית הגדי, קבוצה ששיחקה 
בליגה הארצית מעל עשר שנים. אגב, שמעון חורב ממושב 
את  ונטע  הקבוצה  של  הראשון  המאמן  היה  שרשרת, 

שרשי המשחק  בקבוצה 
בקבוצה שיחקו גם יגאל דימרי, כיום בעל חברת הבנין 
"י.ח. דימרי" ואיציק אליה, כיום יו"ר הנהלת מושבי הנגב.

כך  אחר  הגדי,  בית  היסודי  בביה"ס  למד  כהן�מוגרבי 
למד בישיבת "תורה ומלאה" בנתיבות וכן, שנתיים בבית 
הספר החקלאי מקווה ישראל. "עבדתי אז במשק החקלאי 
לשחק  והמשכתי  עיוניים  ללימודים  במקביל  מקווה,  של 
שאוכל  כדי  ממקווה  אותי  משחררים  היו  שולחן.  טניס 
הייתי  בי,  קינאו  הילדים  כל  למשחקים,  במיוחד  לנסוע 

הליגה.  למשחקי  הבית,  מוקדם  שחרור  שמקבל  היחידי 
בטניס  אילת  ועד  לציון  מראשון  התחרינו  ימים  אותם 
שולחן וכן השתתפנו בתחרויות בינלאומיות, שיחקנו נגד 
יוסי שיפמן  אימנו  הקבוצה  ועוד". את  הולנדים  גרמנים, 

ז"ל שחקן נבחרת ישראל  אורי חרלפ  ומתי אורלוב.  
מוגרבי  את  ותפשה  כיפור  יום  מלחמת  פרצה  ב�73‘ 
כחייל טירון. הוא מגויס לחיל החימוש ועם שחרורו הוא 
חוזר למשק, עובד במשק הוורדים של אביו ובמקביל לומד 
בקורס מאמני ספורט במכון וינגייט, בסיומו הופך למאמן 

טניס שולחן. 
זה היה החלום שלך?

אלי: "זה היה העתיד שלי, זה מה שרציתי. לא חשבתי 
על חקלאות, החקלאות אז הייתה עבורי משהו בצד. בשנת 
80‘ כבר ניהלתי את ביה“ס למצטיינים בטניס שולחן פה 
לטניס  טוב  הכי  לביה“ס  נחשב  ימים  שבאותם  באזור, 
מאמנים.  חמישה  עם  ביה“ס  את  ניהלתי  בארץ.  שולחן 
ישראל  לאלופי  בהמשך  שהפכו  שחקנים  כמה  ייצרנו 

בגילאים הצעירים בטניס שולחן“.
הספורט  מחלקת  את  לנהל  כהן�מוגרבי  מונה  ב�86‘ 
במועצה האזורית שדות נגב (נקראה אז עזתה), ובמסגרת 
זו הקים את מגרשי הכדורסל ואולמות הספורט במועצה, 
בענפי  תחרותית,  בליגה  קבוצות   16 של  מערך  ניהל 
הכדורסל הכדור עף והגודו. אירגן  מפעלי ספורט ולמעשה 
במועצה.  פורמאלי  הבלתי  החינוך  מערך  כל  את  ניהל 
במקביל היה חבר בהנהלת איגוד הכדור סל וחבר בהנהלת 

מרכז אליצור. 
דאז  המועצה  ראש  ידי  על  כהן�מוגרבי  מונה  ב�98‘ 
לנהל את הוועדה החקלאית בעזתה. ”לקחתי את התפקיד 
ואת האתגר בשתי ידיים, אותה תקופה ניהלתי גם מחלקת 

הספורט וגם את הועדה החקלאית“.
יוסטה  לו  קרא  בעזתה  חקלאי  כרכז  שנים  שש  לאחר 
בלייר ז"ל, יו"ר התאחדות החקלאים דאז, ביחד עם מאיר 
כמנהל  בארגון  לעבוד  ירקות,  מגדלי  ארגון  מזכיר  יפרח, 

התחום המקצועי. 
והעובדים  האדם  כוח  בנושא  עסקתי  "בעיקר  אלי: 
שונים,  פרויקטים  גם  ניהלתי  שנים  תשע  במשך  הזרים. 
ירקות  זני  של  שונים  בניסיונות  למו"פים,  בסיוע  למשל 
שונים, במחקרים של מדריכים. כמו כן, במסגרת עבודות 
חוף  החקלאית  הועדה  את  בשבוע  פעם  ניהלתי  הארגון 

כרמל ובמקביל המשכתי להתגורר בנגב". 

תורה ועבודה
בביה"ס  מורה  כהן�מוגרבי,  לסימי  נשוי  כהן�מוגרבי 
ילדים  היסודי לכיתות א'�ב', מזה 30 שנה. אב לחמישה 
האחת  נכדים.  לעשרה  וסב  בנים  ושלושה  בנות  שתי   �
בן  מילגם.  בחברת  עובדת  והשניה  באמדוקס  מהנדסת 
בבתי"ס  לאנגלית  מורה  השני  לבניה,  חברה  מנהל  אחד 

תיכון ובן הזקונים סגן בצה"ל.    
אלי: "אנחנו משפחה מסורתית, גדלנו על ערכי התורה 
חיבור  של  מאוד  עמוקים  שורשים  ונטענו  והעבודה 
לקהילה. רעייתי היא ממשפחת מימון בשרשרת, משפחה 
של 11 אחים ואחיות. אחד האחים הוא בדרגת תת אלוף 
ולול הטלה עד שנות  הייתה רפת חלב  ז“ל  בצהל.  לחמי 

ה�80‘. 
בארגון  תפקידו  את  כהן�מוגרבי  סיים  כשנתיים  לפני 
המועצות,  ראשי  שלושת  ידי  על  והתבקש  ירקות,  מגדלי 
סיגל מורן, ראש מועצת בני שמעון, שי חג'ג', ראש מועצת 
נגב, להקים  עידן, ראש המועצה בשדות  ותמיר  מרחבים 
לחקלאות  מענה  שתיתן  משותפת,  חקלאית  וועדה  להם 

באזור. 

קבוצת המשתלמים משדות נגב בנתב"ג, לפני הטיסה בחזרה לארצותיהם
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אומר  גדול",  אתגר  בזה  ראיתי  לבקשה,  נעניתי  "מיד 
לקדם את  מנת  על  מישורים  פועל במספר  אני  "וכיום  אלי, 
'דור  מאוד  לי  חשוב   � ראשון  מישור  באזור.  החקלאות 
להקים  מתכוונים  ואנחנו  הצעירה  החקלאות  של  ההמשך' 
'קורס עתידים בחקלאות', בשיתוף פעולה מלא עם שה"מ, 
מפגשים   30 במשך  החניכים  ילמדו  בו  החקלאות,  משרד 
של יום בשבוע את כל רזי החקלאות, כולל כלכלה חקלאית 

ושיווק. 
מרכז  הקמנו  שלי,  ביוזמה  כידוע,   � השני  ”במישור 

משתלמים בשיתוף עם מו“פ שדות נגב, שעליו כבר דיברנו.

לא קיבלו פיצויים
כהן� של  שולחנו  על  שעומדים  החמים  הנושאים  אחד 
"צוק איתן".  נושא הפיצויים לחקלאים ממבצע  מוגרבי הוא 
רוב החקלאים טרם קיבלו את הפיצויים המגיעים להם. "מה 

שקרה", הוא מסביר, "שבתחילה ביקשו מהחקלאים להביא 
את נתוני המחזור שלהם מהשנים 2011 � 2012  ואז אחרי 

שהביאו הכל אמרו, תביאו מ�13�14, פתאום הכל השתנה. 
קשה,  ומאוד  מורכב  מאוד  עסק  זה  קל,  לא  ענין  ”זה 
ובירוקרטיה,  ניירות  של  ערימות  קשיים,  עלינו  מערימים 

עושים את הכל כדי לא לשלם“, הוא אומר.
”בקיצור, לקחתי על עצמי תפקיד לא קל. קח למשל את 
זיכוי  נקודת  כל  לחקלאים.  שביטלו  הזיכוי  נקודות  נושא  כל 
זה כסף במס הכנסה. בפשטות, כל אדם במדינה יש לו 2.25 
ואמרו  באו  במס.  זיכוי  שקל   450 לו  שמקנות  זיכוי  נקודות 
זיכוי לתאילנדים. עכשיו, אם היה מדובר בעובד  אין נקודות 
ישראלי, היו פשוט מורידים לו את נקודות הזיכוי, מורידים לו 

מהמשכורת והשכיר היה סופג את הגזירה. 
יומי של 180 שקל  ”התאילנדים רגילים לקבל בארץ שכר 
ליום נטו. אם תבוא ותוריד לו את ה�450 שקל למס הכנסה, 
שאף  סכום  נטו,  ליום  שקל  ל�160  ירד  שלו  היומי  השכר 
תאילנדי לא יסכים לו. אז על מי זה נופל? על המעסיק, על 

החקלאי. 
כלומר  מהמשכורת,   10% המעסיקים,  מס  את  ”ויש 
החקלאי נאלץ לשלם על כל תאילנדי עוד אלף שקל לחודש. 
נכון שגם בענף הבניין יש מס מעסיקים, אבל בבניין יש להם 
על מי להשית את המס, על רוכש הבית. הקבלן מכניס למחיר 
לו, אז במקום 800 אלף שקל  הבית את כל ההוצאות שיש 
הוא אומר שהבית שווה 850 אלף שקל. זה ענף אחר לחלוטין 
אנחנו  גבוה.  יותר  הרבה  הרווחים  מתח  שם  מהחקלאות, 
חייבים לבטל את מס המעסיקים, יש דיבורים על כך שיבטלו 
רוצה  אני  זו  ולוחצים“.ובהזדמנות  מקווים  אנחנו  אותו, 
להודות לראשי המועצות על האמון שנתנו בי ועל החשיבות 

שהם רואים יחד בשמירה ופיתוח החקלאות באזורינו .  

 
       

הנשיא לשעבר לוקח עגבניה לטעימה מכהן�מוגרבי, 
בביקורו באזור

amos@mashov.net

  
       

 

"

החקלאות אז הייתה 
עבורי משהו בצד. 

בשנת 80‘ כבר ניהלתי 
את ביה“ס למצטיינים 

בטניס שולחן פה 
באזור, שבאותם ימים 

נחשב לביה“ס הכי טוב 
לטניס שולחן בארץ. 

ניהלתי את ביה“ס עם 
חמישה מאמנים. ייצרנו 

כמה שחקנים שהפכו 
בהמשך לאלופי ישראל 

בגילאים הצעירים 
בטניס שולחן“.

"
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עמוס דה-וינטר

עוד כשנה, באוגוסט 2016, צפויה ישראל לפרוץ 
גבול חדש בחלל, מיד לאחר שיגורו של המיקרו�
לחקלאות   � ונוס  הישראלי�צרפתי  לוויין 
ננו� ושלושה  סביבתיים  מפגעים  ולאיתור  מדויקת 

סוכנות  ישראליים ממתקן השיגור המשווני של  לוויינים 
החלל האירופאית באיי קור, שבגיאנה הצרפתית. 

כאמור, שלושת הננו�לווינים ישוגרו עם ונוס, המיקרו�
לספק  שמטרתו  חדשני  פרויקט  הישראלי�צרפתי,  לוויין 

 VENμS �) סביבתי  וניטור  חקלאית  בהדמיה  דיוק 
 Vegetation and Environment monitoring on
אירופאי  בפרויקט  מדובר   .(a New MicroSatellite
ולסוכנות   (ISA) הישראלית  החלל  לסוכנות  המשותף 

 .(CNEA) החלל הצרפתית
 EO האירופאית  התכנית  במסגרת  פותח  הלוויין 
הסכם  על  החתימה  לאחר   ,(Earth Observation)
ישראל   .2005 באפריל  לצרפת,  ישראל  בין  ההבנות 

ב
בניית מער כות הלוויין הולכת ונשלמת בתעשייה האווירית, ורפאל, בשיתוף פעולה הדוק 

עם הטכניון ומנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)

ונוס - הלוויין 
הישראלי-צרפתי לחקלאות 
מדויקת ישוגר בשנה הבאה

ונוס, הנבנית בימים 
אלה בתעשייה 

האווירית
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שנת התיישבות, 
שלווה ובטחון

דני קריצ'מן עו"ד, ירון בן עזרא     

יו"ר החטיבה להתיישבות מנכ"ל החטיבה להתיישבות    

וכל עובדי החטיבה         

החטיבה להתיישבות פועלת רבות לפיתוח מפעל ההתיישבות ברחבי הארץ. במהלך מבצע ’צוק איתן' פעלו 

אנשי החטיבה להתיישבות לסייע לישובים ב"עוטף עזה" בהצבת מיגוניות ובשיקום תשתיות שנפגעו.

כעת פועלת החטיבה להתיישבות, כזרוע הביצועית של ממשלת ישראל, להוציא לפועל את תוכניתה לשיקום 

וחיזוק יישובי ”עוטף עזה".

בפרוש השנה החדשה, נאחל לעם ישראל בכלל ולתושבים ב"עוטף עזה" בפרט, שתהה זו שנה של רוגע 

ושלווה, שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג ופריחה, שנה של צמיחה וגדילה, שנה של עלייה, קליטה 

והתיישבות. שנה טובה.



הלוויין,  אינטגרציית  הלוויין,  מבנה  לבניית  אחראית 
מבצעי  כולל  בלוויין,  השליטה  מרכז  ועל  הנדסי  מידע 
כולל  המדעי,  המבצע  מרכז  על  אחראית  צרפת  משימה. 
מרכז עיבוד הנתונים ומרכז התכנות. הסוכנות הצרפתית 
סופר�ספקטראלית  למצלמה  טכנולוגיה  תספק  אף 
(superspectral) וכן אחראית על ממשק המשגר בגיאנה 

הצרפתית שעל קו המשווה.
החלל  סוכנות  הם:  בפרויקט  העיקריים  השותפים 
 ,(CNES) הצרפתית  החלל  סוכנות   ,(ISA) הישראלית 
 (CESBIO) מרכז החלל לחקר הביוספירה, טולוז, צרפת
לחישה  המעבדה  רחובות),  מערכות,  (אלביט  אל�אופ 
בן  באוניברסיטת  המדבר  לחקר  המכונים  של  מרחוק 
גוריון (BGU/BIRD/RSL), חטיבת החלל של התעשייה 
רפאל   ,(IAI/MBT Space Division) האווירית 

(Refael) ועוד.  
הוא  למעשה  לוויין,  מיקרו  עוד  לא  הוא   ונוס 
הניטור  פרויקט  של  מחקרי  מבצעי  טכנולוגיה  מדגים 
 GMES � Global) המזון  וביטחון  הסביבתי  הגלובאלי 
 (Monitoring for Environment and Security
 (ESA) האירופאית  החלל  סוכנות  של  משותפת  יוזמה 
את  לנטר  היא  המטרה   .(EC) האירופאית  והוועדה 
ולהניח  הארץ,  כדור  על  והחקלאית)  (הטבעית  הצמחיה 
אחר  שיעקוב   ,GMES מצפה  להקמת  היסודות  את 
טבעיים  משאבים  של  יותר  טוב  לניהול  ויסייע  הסביבה 

בכדור הארץ.  
משימת המדע הנומינלית של ונוס, שירחף תחילה בגובה 
של 720 ק"מ, מתוכננת להימשך שנתיים וחצי. לאחר מכן 
תבוצע במשך שנה משימה טכנולוגית בגובה של 410 ק"מ. 
בנוסף, המשימה משמשת למפגן הטכנולוגיה הישראלית 

.IHET (Israeli Hall Effect Thruster) :החדשה

שמשון
החלל  סוכנות  של  הדגל  פרויקט  הם  לוויינים 
הישראלית, שפותח ע"י מחקר בטכניון � מכון הטכנולוגי 
מערכות  יצרנית  עם  פעולה  בשיתוף  חיפה,  לישראל, 
ידוע  הפרויקט  האווירית.  והתעשייה  רפאל  ההגנה 
 SAMSON � Space Autonomous) כ"שמשון" 
 Mission for Swarming and Geolocation with
חלל  משימת  של  תיבות  ראשי   ,(Nanosatellites
באמצעות  גיאוגרפי  ולמיקום  להתקבצות  אוטונומית 
איש,   40 של  צוות  ידי  על  פותח  הפרויקט  ננו�לווינים. 
כאשר משקלו של כל לוויין  פרופ‘ פיני גורפיל,  בראשות 
שיש  במזעור  המומחיות  את  דרש  קילו,   8 על  יעלה  לא 
 10 בנפח  אחת  כל  קוביות,  משש  בנוי  לוויין  כל  לרפאל. 
דרך  פורץ  בפרויקט  מדובר  טכנולוגית  מבחינה  סמ"ק. 
מידע  נפחי  ודחיסת  מתוחכמים  פיתוח אלגוריתמים  של 

עצומים לתוך שטח בגודל של קופסא נעליים. 
שלושת הננו�לוויינים יעבדו כצוות, עם ”מנהיג" ושני 
מזה  זה  מופרדים  קבוע  במבנה  המקיפים  ”חסידים", 
הושג  שלא  תיאום   � ק"מ  מ�250  יותר  לא  של  במרחק 
הארץ.  כדור  מעל  ק"מ   600 בגובה  לוויינים  ע"י  מעולם 
והאלגוריתמים שינהלו את המערך פותחו על  התוכניות 

ידי חקר החלל בטכניון.
לסוכנות החלל הישראלית תקציב שנתי של 90 מיליון 
בינלאומיים,  לפרויקטים  כ�45%  יוקדשו  ממנו  שקלים, 
בעיקר  מקומית,  לתעשייה   30�35% ועוד  ונוס  כפרויקט 
חברות סטארט�אפ. ישראל אף שותפה בפרויקט החלל 
לחקר ירחי הקרח של צדק. בינתיים נמשכת בניית הלוויין 
 MEPS מפרויקט  כחלק  ורפאל,  אווירית  ונוס בתעשייה 
של האיחוד האירופי למיקרו�לוויינים, בו רפאל משחקת 

תפקיד מרכזי. 

מפגין הטכנולוגיה � המכשיר הישראלי IHES (צילום: רפאל)

"

ונוס הוא לא עוד 
מיקרו לוויין, למעשה 
הוא מדגים טכנולוגיה 

מבצעי מחקרי של 
פרויקט הניטור 

הגלובאלי הסביבתי 
וביטחון המזון. המטרה 
היא לנטר את הצמחיה 
(הטבעית והחקלאית) 

על כדור הארץ, ולהניח 
את היסודות להקמת 

 ,GMES מצפה
שיעקוב אחר הסביבה 

ויסייע לניהול טוב 
יותר של משאבים 

טבעיים בכדור הארץ.  

"
מנהל הפרויקט המדעי של ונוס, מצד ישראל, הינו פרופ‘ 
ארנון קרניאלי, מהמכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן 
יצלם שטחים  הלוויין  בחו"ל.  בימים אלה  הנמצא  גוריון, 
מהן  אחת  וכל  יום,  מדי  תמונות  עשרות  ויספק  עצּומים 
יטוס  ונוס  זה,  מלבד  ְרבּועים.  קילומטרים   700 כ�  תציג 
בכל פעם  לחזור  לו  מיוחד בחלל, דבר שיאפשר  במסלול 
לכל אחת מנקודות הצילום ברחבי העולם, בדיוק באותה 

הקודמת.  בפעם  צילם  צילום שבהם  תנֵאי  ובאותם  שעה 
זה יקל על החוקרים את מלאכת ההשוואה בין התמונות, 
ויאפשר להם לזהות אם השינויים שחלו באדמה ובצמחייה 
בעונות השנה טובים או מדאיגים ואם החלקה מתפֶקדת 

יפה או שהיא זקוקה לטיפול.
ייהנו  וצרפתיים  ישראליים  מחקר  מוסדות  רק  לא 
ברחבי  רבות  בארצות  מוסדות  אלא  הלוויין,  משירותי 
מחקר  קבוצות  כ�400  מעליהן.  יחלוף  שהלוויין  העולם 
מרחבי העולם פנו למנהלה המדעית של הלוויין בבקשה 

קיבלו  מחקר  קבוצות  וכ�150  מהלוויין  נתונים  לקבל 
אישור לכך.   

של  חקלאית  להנדסה  מהמכון  אלחנתי,  ויקטור  ד"ר 
מנהל המחקר החקלאי, אינו חלק מהפרויקט אולם יהיה 

שותף בשימוש בנתונים שהלוויין ישגר. 

ויקטור, אני מבין את העניין המדעי, אבל במה החקלאי 
בשדה או במטע ייהנה מהלווין ונוס?

ד"ר אלחנתי: ”ונוס הוא לוויין מיוחד במובן הזה שהוא 
למעשה  קצרים,  במועדים  אינפורמציה  לנו  לתת  יכול 
החישה  ומערכת  יומיים  כל  אתר  אותו  מעל  חולף  הוא 
רזולוציית  מאוד.  טובה  מרחבית  ברזולוציה  היא  שלו 
של  להיפר)  מולטי  (בין  הסופר�ספקטראלית  המצלמה 
ונוס היא רוחב של 5 מטר ובעזרתה החקלאים יוכלו לקבל 
צמחי,  כיסוי  ביומסה,  השדה,  תכונות  על  אינפורמציה 
תכולת חומרי ההזנה בצמחים (בעיקר חנקן), תכולת מים 
ועוד. למצלמה של ונוס של 12 ערוצים שזה הרבה למצלמה 
ערוצים  שהם  זה  בהם  שמיוחד  ומה  סופרספקטראלית 
קצרים, עם רוחב פס קצר והם נמצאים בדיוק בספקטרום 
שנבחנו במיוחד והותאמו לפרמטרים חקלאיים ולחישת 

איכות סביבה".

אז החקלאי יצטרך לשלם עבור השירות או מה?
ד"ר אלחנתי: ”כרגע כל הנתונים מהלוויין הזה מיועדים 
וולקני  במכון  אנחנו  מדעיים.  מחקר  למוסדות  חינם 

ונוס  שפרויקט  במחשבה  מחקר  האחרון  בעשור  ביצענו 
הלוויין  בתוצרי  לשימוש  מודל  ובנינו  לפועל  יצא  כבר 
ומצב  לנו מודלים מוכנים לכל מצב  יש  בתפוחי האדמה. 
יכולים להשתמש בהם. המחקר שלנו אמנם היה  ואנחנו 
לגידולי  נוסף  מחקר  עם  להתאימו  אפשר  אבל  בתפו"א 

חיטה, כותנה ויגדולי שדה נוספים וכן למטעים".  

(CNES ,אופ�איור של המצלמה הסופר ספקטראלית (איור: אל

דוגמאות לחישה מרחוק לה מסוגל ונוס

amos@mashov.net
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משרד  בקר;  יבוא  על  המכסים  את  הורידה  הממשלה 
שופרסל  מפולין.  בשר  ליבוא  אישור  על  הודיע  החקלאות 
שמחירו  ואיכותי מארגנטינה  טרי  בשר  יבוא  על  הודיעה 
לא  ותנובה  תנובה;  של  אדום“  ה“אדום  ממחיר  זול  יהיה 
זול בכ� לייבא בשר טרי מפולין, שיהיה  והחליטה  חיכתה 
לאיך  דוגמה  הנה  שופרסל.  שתמכור  מהבשר   35%�30%

רגולציה ממשלתית יכולה להוריד את יוקר המחיה.
ניתן להניח שבנתחים המיועדים לצליה מהירה על הגריל 
מנגד,  על המחיר.  רק  ולא  האיכות,  על  גם  התחרות תהיה 
תפקיד  ישחק  המחיר  ארוך,  לבישול  המיועדים  בחלקים 

מרכזי.
ספק אם הבשר של תנובה ייראה בקצביות של שופרסל, 
תנובה  אחרות.  ברשתות  בולטות  לקבל  צפוי  הוא  אולם 
כבר החלה לנהל משא ומתן עם חלק מהרשתות על מכירת 
הבשר המיובא. היבוא של תנובה יגביר לפיכך את התחרות 
לייצר מוצרי  (שגם החלה  בין תנובה לבין שופרסל  לא רק 
חלב   במחלבות הגולן  עבור המותג הפרטי שלה), אלא גם 

בין שופרסל לרשתות האחרות.
הבשר המיובא של תנובה לא יימכר תחת המותג ”אדום 
כיוון שבתנובה  גבוה ממחיר היבוא,  יהיה  אדום“, שמחירו 
עלולה  התחרות  כי  נראה  יותר.  איכותי  שהוא  מעריכים 
החלה  כבר  שופרסל  דבאח.  של  השוק  נתח  את  להקטין 
מתכוונים  ובתנובה  מארגנטינה,  המיובא  הבשר  במכירות 
מחלק  להנות  כדי  השנה,  ראש  לפני  הבשר  את  לייבא 

מהזינוק בקניות לקראת החג.
חרף  המיובא,  הבשר  של  יחסית  הזולים  המחירים 
הכשרות,  דרישות  פי  בכך שעל  מוסברים  ההטסה,  עלויות 
אין אפשרות  לכן  אינו כשר,  (חלק אחורי)  מחצית מהעגל 
למכור אותו בארץ במקומות כשרים. כתוצאה מכך מאמיר 
בחו“ל  זאת,  לעומת  העגל.  של  הקדמיים  החלקים  מחיר 
של  ההתחלתי  המחיר  לכן  העגל,  כל  את  למכור  ניתן 
בבירור  לראות  ניתן  כאן  בהרבה.  נמוך  הקדמיים  החלקים 
מעלה  דווקא  הכשרות  בתחום  הישראלית  הרגולציה  כיצד 
ויותר, בהתחשב בעלויות  מחירים, ככל הנראה סביב 30% 

משגיחי הכשרות שמשוגרים לחו“ל.
התחרות שמורידה את מחירי הבשר הטרי אמורה להביא 
אותו קרוב יותר למחיר הבשר המופשר, שהוא הרבה פחות 
לאסור  צלח  שלא  נסיון  נעשה  הקודמת  ובכנסת  איכותי, 
את  מכירים  שאינם  צרכנים,  להטעיית  מחשש  שיווקו  על 

ההבדלים בינו לבשר טרי. 

מלחמת הבשר
שופרסל צפויה להציע מחירים נמוכים יותר מהמתחרים בקטגוריה. מדובר בקטגוריה לא 

ממותגת ברובה, מלבד אדום אדום של תנובה, ורגישה לבלבול בין בשר מופשר f ובשר טרי

אנטריקוט � בשר בקר �  הוזלה במחיר לצרכן
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חג שמח ושנה טובה 
לכל חקלאי ישראל 

ולכל לקוחותיי 

הנהלת ביכורי ישראל 
וצוות העובדים

Bsisrael1@em-neto.co.il :טל‘: 08-9168299   אימייל



צופה  המאוחדות  האומות  של  והחקלאות  המזון  ארגון 
ייצור המזון ב 70% במהלך העשורים  את הצורך  בהגדלת 
רקע  ועל  מצומצמות  קרקע  עתודות  מתוך  זאת  הקרובים. 
הצמיחה  שעורי  אקלים.  ושינויי  סביבה  איכות  מגבלות 
הקיימים כיום בחקלאות העולמית לא מספיקים כדי להשיג 
יכולה  לישראל  סביר.   במחיר  האוכלוסייה  הזנת  יעד  את 
להיות תרומה משמעותית להשגת יעד זה. כמובן שגם היא 
תצא נשכרת מכך, אם במישור הכלכלי ואם במשור מערכות 

יחסיה עם מדינות בעולם. 
 2015 לשנים  התקציב  פרסום  ולקראת  השנה  ראש  ערב 
ו 2016, פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות המציגה את 
ועדת הכלכלה  ידון עם משרד החקלאות,  הנושאים שבהם 
הסכם  במסגרת  ישראל,  חקלאי  של  היציגים  והארגונים 
הנושאים  ברשימת  בישראל.  החקלאות  לענף  טווח  ארוך 
אין כל התייחסות למו“פ, לחדשנות וליצירת ערך לחקלאות 

ישראל  את  לשמר  לשאיפה  התייחסות  אין  ולחקלאים. 
תחרותי  כיתרון  החדשנות  ולראיית  בחדשנות  כמובילה 

בעולם גלובלי המבוסס על מידע חשוף וזמין לכל. 
 לאורך זמן, החדשנות היא היסוד האמיתי לחוסן המגזר 
לענף,  אסטרטגית  תוכנית  שלו.  התחרות  ולכושר  החקלאי 
התייחסות  לכלול  חייבת  רלוונטית,  ותהיה  שתקודם  ככל 
פוליטיקה  תמיכות,  ייצור,  לעלויות  רק  ולא  אלו  לנושאים 
ענפי  ”הסדרת  לעיתונות:  בהודעה  האוצר  הגדרת  וארגון. 
הגדרה  היא  בתחום“,   הממשלתית  והתמיכה  החקלאות 
וחוסן  פתרון  תביא  לא  היא  המטרות,  של  וחסרה  דלילה 

לחקלאות הישראלית. 
ישראל על הפודיום, השאלה היא לכמה זמן.

במדד  החדשנות  ברמת  שלישית  מדורגת  ישראל 
ביולי  העולמי2  הכלכלי  הפורום  פרסם  אותו  התחרותיות 
מדינת   – ישראל  מדינות.   144 כולל  הדרוג  האחרון. 

כתנאי  השלישי.  המכובד  במקום  מדורגת  הסטרטאפ, 
במו“פ,  ולהשקיע  להמשיך  חייבת  ישראל  מעמדה  לשימור 
חדשות  תמיכה  ואסטרטגיות  עסקיים  מודלים  בפיתוח 
מוביל,  כערך  לחשיבות החדשנות  מודעות  ללא  וחדשניות. 
ללא השקעה, תשומת לב והקצאת משאבים תאבד ישראל 
בחקלאות  הייחודי  ומעמדה  בכלל  המיוחד  מעמדה  את 

בפרט. 

Green Startup Nation3

נעלמים  לא  החדשנית,  הישראלית  החקלאות  הישגי 
מעיניים בוחנות ברחבי העולם. הם אלו שהביאו תאגידים 
חדשניות  ישראליות  בחברות  להשקיע  שונים  בינלאומיים 
ומובילות בתחומן כפי שמוצג בטבלה שבעמוד הבא, שבה 
מרוכזות דוגמאות להשקעות בחברות חקלאיות ישראליות 

שנעשו בשנים האחרונות.. 

סביבה תומכת לחדשנות בחקלאות 
המכון הישראלי לחדשנות4 פרסם באפריל השנה מסמך 
חדשנות  כמרכז  ”ישראל  שכותרתו  קרס   עב  מדיניות 
לתחום המזון“. המסמך מתמקד בענף החקלאות  ומטרתו 
לתמוך במיצובה של ישראל כמרכז חדשנות בתחום המזון. 
ומגוון  חדשים  עסקיים  מודלים  כי  צופים  המכון  מומחי 
טכנולוגיות חדשות יעצבו מחדש, בצורה דרמטית את עולם 
ואת  והמזון, את סביבת הפעילות עתירת הידע  החקלאות 
מבנה היכולות הנדרש. המסמך מגדיר כלי מדיניות ופיתוח 

חדשנית  חקלאית  בכלכלה  לתמוך  כדי  נדרש  תשתיות 
הערך.  שרשרת  לאורך  בה  העוסקים  לכל  ערך  המייצרת 
ממשלתית  התערבות  ללא  כי  מעריכים  במכון  המומחים 
המבוססת על מדיניות כוללת, שתתמקד בתיקון כשלי השוק 
תשתיות  פיתוח  שכזה,  מורכב  מהלך  המאפיינים  הרבים 
חדשנות, רגולציה מותאמת ועידוד אינטגרציה בין מגזרית, 

ההישגים יהיו חלקיים בלבד.
על הממשלה לקחת את האחריות לבניית סביבה תומכת 
להוביל  צריכה  היא  בחקלאות.  לחדשנות    ecosystem
באיור  שמופיעים  כפי  הגורמים  ארבעת  בין  פעולה  שיתוף 
הסובבים את יחידית הייצור � המשק החקלאי. על השחקנים 
אגרונומים,  אתגרים  עם  בהתמודדות  פעולה  לשתף  הללו 
אימוץ  ושיווק.  עסקים  פיתוח  תפעול,  קטיף,  לאחר  טיפול 
חדשניים  לפתרונות  להגיע  להם  יאפשר  חדשניים  מודלים 

אפקטיביים לאורך שרשרת הערך החקלאית.    

בשביל חקלאות צריכים חקלאים. 
הייצור,  יחידת  החקלאים,  היא  בחקלאות  היסוד  אבן 
על  ותנועה  ערך  יצירת  אין  ללא חקלאים  החקלאי.  המשק 
שרשרת הערך המוסף. הנטייה היא לשייך חדשנות למעבדות, 
משרדים וחברות הייטק ולא לעבודה בשדות מאובקים. בכל 
צעד של חדשני. יהיה זה תפעולי שיווקי אגרונומי או אחר, 
יש לקחת בחשבון את מקומו של החקלאי, בניית היכולות 
יחודי  ויצירת ערך  הנדרשת ממנו, הכנה על חוסנו הכלכלי 
עבור החקלאי. זהו תנאי להצלחה של פיתוח חדשנות ברת 

קיימה ולאורך זמן. 

מחשבות על עתיד החקלאות בזמן 
הקרוב וזה שקצת יותר רחוק

שפריר גודל1 

שפריר גודל:"על הממשלה לקחת אחריות לבנית סביבה תומכת חדשנות
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אל תשכחו את החדשנות – היא קרש 
ההצלה של החקלאות והחקלאים

הדיון בהבנות בין משרד החקלאות לבין משרד האוצר 
לא  וברגולציה.  בתקציבים  ממוקד  החקלאים  לבין  ובינם 
לחדשנות.  לב  לתשומת  אחד  קורא  בקול  ולו  נתקלתי 
יקראו  הנושא,  למגבשי המדיניות שילמדו את  להם  ראוי 
דומים  ודוחות  את הדו"ח של המכון הישראלי לחדשנות 
אחרים. ללא חדשנות וחידוש כתפיסת עולם וללא העמדת 
לכישלון  מאמציהם  נדונים  חדשניים  לתהליכים  הכלים 
בעצמאות  אם  הממשלתי.  התמיכות  לשולחן  ולחזרה 
ובחוסן עסקינן, חובה על פרנסי הענף לאמץ את עקרונות 
מעשיהם.  ואל  ליבם  אל  ולאמצם  לחדשנות  הפניה 
לעודד  וארגוני,  עסקי  חקלאי,  מו"פ  בפיתוח  להשקיע 
חשיבה  להוביל  מגזרים,  בין  פעולה  ושיתופי  חדשנות 
קהילתית חדשנית ובעיקר � לתפוס תפקיד מחולל ומוביל 
מחקריים  עסקיים,  קהילתיים,  פעולה  ושיתופי  חדשנות 

וממשלתיים.
מדינת ישראל, לא רק חקלאיה, יצאו נשכרים מהצלחה 
בפיתוח ושימור מיצובה של ישראל כמרכז חדשנות עולמי 

בתחום החקלאות והמזון. ההצלחה תהיה כלכלית ותתרום 
גם ליחסי ישראל עם מדינות שונות בעולם.

ויצירת  חדשנות  על  מדבר  לא  אחד  שאף  זה  איך  אז 
הענף?!  ופרנסי  הממשלה  משרדי  בין  בדיון  ערך 
בלבד  קצר  לתווך  כמחשבה  כמוה  מהנושא  התעלמות 

וכהכנה לכשלון. 
  

(setondnE)
עסקי  בפיתוח  המתמחה  עסקי  יועץ  גודל,  שפריר    1
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השקעות זרות בחקלאות הישראלית בשנים האחרונות

שם 
הגורם גודלתחום חברהחברה

המשקיע
גודל 

ההשקעה
מועד 

ההשקעה
מטרת ואופי 

ההשקעה

52.5 מיליון קרן פרמירה.4000 עובדים.השקיה.נטפים
רכישת 61% 2011דולר

מהחברה.

רכישת 2012�602007 מיליון דולרג‘יין.600 עובדים.השקייה.נען
החברה.

הגנה על יבול אדמה
צ‘יינה 4000 עובדים.חקלאי.

קניית החברה.2014קניית החברהכימיקלים.

הזרע
טיפוח, ייצור 

ושיווק זרעי מכלוא 
של ירקות וגידולי 

שדה.

134 מיליון וילמורין.330 עובדים.
קניית 42.4% 2003דולר

מהחברה.

זרעים 
גדרה

טיפוח זני מכלוא 
95 מיליון סינג‘נטה180 עובדים.של ירקות

רכישת 2007דולר.
החברה.

פלסטרו 
גבת

יצרנית אביזרי 
רכישת 602014 מיליון דולרקרן פימי.280 עובדים.השקייה.

החברה

500 מיליון ברייט פוד.7000 עובדים.ייצור ושיווק מזון.תנובה
רכישת 56% 2014שקל

מהחברה.
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ה

הדחיפה הבלתי רציונלית של האוצר להתייעלות הביאה לפיתוח יחידות יצור גדולות, 
שבינן ובין המשק המשפחתי כבר אין קשר. על הממשלה להכין בשיתוף נציגי 

החקלאים, תכנית ארוכת טווח, שתבטיח את יכולתם של החקלאים להתפרנס בכבוד 
מעמל כפיהם, תוך שינוי תפיסה שבה היתרון לגודל הינו מרכיב מרכזי

הישראלית  החקלאות  על  שעובר  הקשה  משבר 
הביא  בפרט,  המשפחתי  המשק  ועל  בכלל 
ממעגל  נוספים  חקלאים  עשרות  של  להוצאתם 
שנים  זה  מגמה שנמשכת  זו  בחקלאות.  העיסוק 

המשק  של  קיומו  המשך  את  מעמידה  אשר  רבות, 
במקומות  נמצא  ככולו  שרובו  החקלאי,  המשפחתי 

רחוקים, בסכנה.
הצהיר  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  בעוד 

מדיניות פקידי האוצר, מפרקת 
את המשק המשפחתי

קוכמן: "...הגיל הממוצע של 
החקלאים עובר את השישים, 

ודור ההמשך אינו ממהר 
בעקבות הוריו...“

למאות המשתתפים, נותני החסות 

והשותפים לוועידות. 

המעורבות הברוכה של כולכם שמה 

את ענפי המיחזור והגינון על המפה.

תודה

נתראה באירוע הבא של קבוצת משוב



"

כ-1000 נקודות 
התיישבות פרוסות 

בישראל. בהן קיבוצים, 
מושבים שיתופים, 

מושבי עובדים, 
כפרים שיתופיים 

וישובים קהילתיים. הן 
מאכלסות מעל 800 

אלף תושבים.
  

"
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את  ולחזק  לשמור  חשיבות  שיש  רבות,  בהזדמנויות 
פעולות  התוצאה,  שבמבחן  הרי  המשפחתי,  המשק 
השונים,  הרגולטורים  באמצעות  המדינה  שנוקטת 

מביאות לחיסולו של המשק המשפחתי.
חקלאים  של  להסתבכות  הביא  הקשה  הכלכלי  המצב 
שעבודתם  מרגישים  אחרים  חקלאים  בעוד  רבים, 
מביאה לכל היותר לפרנסה דחוקה. המצב שנוצר מחייב 
המשק  של  עתידו  ועל  בכלל,  החקלאות  על  נוקב  דיון 

המשפחתי בפרט.
האוצר,  פקידי  ובראשם  הרגולטורים,  התנהלות  מצב 
מזכיר את המשל על הסוס שבעליו ניסה להרגיל אותו לא 
לאכול ולאט לאט הוריד לו את כמות האוכל, וכשהסוס 
מת מרעב הוא אמר, חבל, כמעט הצלחתי להרגיל אותו 

לא לאכול בכלל.   
מדאיגה  מגמה  מחזק  הישראלית  החקלאות  משבר 
מסוימים,  בענפים  הון  בעלי  השתלטות  של  נוספת 
להיכנס  אילוצם  או  רגליהם של החקלאים,  דחיקת  תוך 
מחוסר  זאת  עושים  אך  בו,  חפצים  שאינם  לתוואי 
ברירה, או מאי יכולת להתארגן. את המחיר נשלם כולנו 
כבר  אנו  אותותיהם  שאת  התיווך,  בפערי  האזרחים 

רואים במחירי התוצרת במרכולים.
ביחידות  מתאפיין  העולם  במרבית  החקלאי  היצור 
משק  של  למבנה  המתאימות  יחסית,  קטנות  יצור 
ובמדינות המפותחות  בעולם המערבי  כי  משפחתי, אם 
תוך  היצור,  יחידות  של  מתמדת  גדילה  מגמת  רואים 
שימור המודל של המשק המשפחתי שהיה ונשאר מרכיב 

מרכזי בהם.  
בהן  בישראל.  פרוסות  התיישבות  נקודות  כ�1000 
כפרים  עובדים,  מושבי  שיתופים,  מושבים  קיבוצים, 
 800 מעל  מאכלסות  הן  קהילתיים.  וישובים  שיתופיים 

אלף תושבים.
המודרני  בעולם  מוכר  החקלאים,  מספר  צמצום 
ותופעה זו לא פסחה על ישראל, אך בשונה ממה שנעשה 
שנים  לפני  כבר  המדינות  השכילו  המערבי, שבו  בעולם 
רבות ללוות תהליכים אלו בתכניות ומשאבים שמחזקים 
שיחס  רק  לא  שבישראל  הרי  ופרנסתם,  החקלאים  את 
היא  המעשה  אלא שבמבחן,  דומה  אינו  למצב  השלטון 

הפוך.  
לאוצר  נדלה  בלתי  הכנסה  מקור  הפכו  החקלאים 
זיכוי  נקודות  ביטול  זרים,  לעובדים  גולגולת  מס  בגין 
אי הכרה בהוצאות האמיתיות של החקלאים  לעובדים, 
בגין העסקתם של העובדים הזרים, מחירי מים גבוהים 
הטווח  קצרת  בגישתם  האוצר  פקידי  יקרות.  ותשומות 
חושבים  ולא  הרווח  לשורת  מדיניותם  את  ממקדים 
הם  אליהם.  תוביל  זו  שמדיניות  טווח  ארוכי  נזקים  על 
פקידים  אך  רבות,  סמכויות  בידיהם  יש  כי  זאת  עושים 
שנובעים  כישלונות  על  אחריות  שום  לוקחים  לא  אלה 

ממדיניות זו, והעבר רצוף בדוגמאות רבות.
בהקמתה.  מרכזי  בסיס  היוו  המדינה  קרקעות  גאולת 
זוכרים את התודעה הציבורית של העם בתרומה  כולנו 
לקק"ל, שנתפסה כגואלת קרקעות. (הקופסה הכחולה). 
לכל  שכן  לאדמתם,  קשורים  המשפחתי  המשק  חקלאי 
הוא  בקרבתה  חקלאית,  וקרקע  מים  מכסת  יש  חקלאי 
וממנה  החקלאים  הגידולים  את  מגדל  הוא  ועליה  יושב 

הוא מבקש למצוא את פרנסתו.  
במקומות  מפוזרים  הכפריים  הישובים  מרבית 
ומעבדים  החקלאיות  הקרקעות  על  שומרים  מרוחקים, 
מזון  מזון,  ביטחון  רק  מביא  אינו  הקרקע  עיבוד  אותן. 
טרי ובריא ופיזור אוכלוסייה, אלא יש בכך כדי לחזק את 
ושמירת  המדינה  שטחי  שמירת  את  הקטנים,  העסקים 

השטחים הפתוחים.
מקור  עוד  לא  והיא  רבים  ערכים  מייצרת  החקלאות 
שרואה  כפי  הרווח  שורת  של  והתפיסה  רגיל  פרנסה 
אותה האוצר לא רק שהיא מעוותת אלא עלולה להביא 

לנזק בלתי הפיך שניצניו כבר כאן. 
השישים  גיל  את  עובר  החקלאים  של  הממוצע   הגיל 
ודור ההמשך אינו ממהר בעקבות אבותיו.   דור ההמשך 
לא ממהר להגיע שכן הוא רואה את העבודה הקשה של 
העבודה  מקום  זה  מכבדת.  הכנסה  בצידה  שאין  הוריו 
הבלתי  התיווך  בפערי  האוויר,  במזג  שתלוי  היחיד 
גם  שמושפעות  העולמי  השוק  ובתנודות  מוצדקים 

משערי מטבע והצפות השוק בסחורה זולה מעת לעת. 
וגם  משכיל  רובו  שכן  אלטרנטיבה  יש  ההמשך  לדור 
נוסטלגיה,  ויש בה  אם העבודה בחקלאות קורצת להם, 
במשרד  בטוחה  פרנסה  ומעדיפים  בוחרים  מהם  רבים 

ממוזג.
להתייעלות  האוצר  של  רציונלית  הבלתי  הדחיפה 
הביאה לפיתוח יחידות יצור גדולות, שבינן ובין המשק 
כדוגמא  הרפת  בענף  והנזק  קשר  אין  כבר  המשפחתי 
מאות  אילץ  הוא  כאשר  אותותיו,  נותן  כבר  זו  למגמה 
את  וחייב  מהענף,  להיפלט  מהפריפריה  בעיקר  רפתנים 
יש  שבו  לגודל  שלהם  היצור  יחידות  בהגדלת  הנותרים 

לשאול, האם זה עדיין משק משפחתי? 
לחקלאות הישראלית ולחקלאים  אין במה להתבייש 
והדבר בא לידי ביטוי לא פעם בדברים של שרים, בעיקר 
יש  בד"כ  שבהן  אחרות,  במדינות  מבקרים  הם  כאשר 
ביקוש לידע ולניסיון הישראלי בחקלאות. רק לאחרונה 
מר  הממשלה,  ראש  של  מפיו  דומים  דברים  נשמעו 
נתניהו בביקורו באיטליה, אך עם תשבחות לא משלמים 

במכולת.
תכנית  החקלאים  נציגי  בשיתוף  להכין  הממשלה  על 
החקלאים  של  יכולתם  את  שתבטיח  טווח  ארוכת 
תפיסה  שינוי  תוך  כפיהם,  מעמל  בכבוד  להתפרנס 
לרכז  ראוי  מרכזי.  מרכיב  הינו  לגודל  היתרון  שבה 
של  השוק  בכשל  בטיפול  התיווך,  פערי  בצמצום  מאמץ 
משמעותית  להפחית  תחרות,  אין  שבו  התשומות  שוק 
על  המעסיקים  מס  את  לאלתר  לבטל  המים,  מחיר  את 
לגוון  יש  הזיכוי.  נקודות  את  ולהשיב  הזרים  העובדים 
תיירות  כמו  בתחומים  בעיקר  הפרנסה  אפשרויות  את 
הפרנסות  מגוון  ועוד.   תוצרת  עיבוד  וכפרית,  חקלאית 
ההמשך  דור  את  ויעודדו  בענף  העוסקים  את  יחזקו 

לראות בו מקור פרנסה. 

עו"ד •  הינו   � קוכמן  דודו   � הכותב  
כפרי  כמזכ"ל  ומשמש  הכפרי  במגזר  המתמחה 

האיחוד החקלאי

ירחון החקלאות המוביל בישראל
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ממשבר לצמיחה!

הפלפל הוא גידול חשוב ומרכזי בישראל

איך יוצאים מהמשבר מחוזקים?

אם הספרדים הצליחו גם אנחנו יכולים!

 
 

  
  

 

  
   
  

"המועצה זה 

החקלאים"
 f מסביר צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים

"מחקר ופיתוח הם דברים שעולים המון כסף 

ורק גורם מרכזי כמו מועצת הצמחים יכול 

לעשות זאת" f ראיון, בעמ' 42
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ערבה � הסבה 

מפלפל ל...? עמ' 4

למה אורגני? 

רב�שיח, עמ' 48

מהמזל"ט לטרקטור, 

עמ' 58

ירחון החקלאות המוביל בישראל

 f מסביר צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים

"מחקר ופיתוח הם דברים שעולים המון כסף 

ורק גורם מרכזי כמו מועצת הצמחים יכול 

לעשות זאת" f ראיון, בעמ' 42

המפגש החשוב 

והמוביל של 

ענף שיווק תוצרת 

חקלאית טרייה. 

23-24 ביוני 2015, 

גני התערוכה, תל-אביב

 נפגשים ב-

ברציפותכבר 28 שנה החקלאות מוביל את 
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חוק ההסדרים שנועד לחלץ את המשק ממשבר האינפלציה ב 84 - נהפך לכלי המונע 
תהליכי תיקצוב וחקיקה המתאימים לחקלאות בישראל

ה"תופעה"   את  להכיר  לראשונה,  למדנו,   1985 בשנת 
שקיבלה את השם "חוק ההסדרים". (במשך השנים מאז, זכה 
גם לשמות אחרים).  מטרת החוק, דאז, הייתה לאפשר לראש 
אל  להוציא  מודעי  יצחק  האוצר  ושר  פרס  שמעון  הממשלה 

הפועל את תכניתם הכלכלית לייצוב (להצלת) המשק.
האינפלציה  אלה היו ימים של ערב קטסטרופה כלכלית.    
הגיעה אז לקצב של מאות אחוזים בשנה. חוק ההסדרים היה 
המהלך החוקתי שאיפשר הנהגת מציאות כלכלית חדשה, תוך 
החלפת  (פיחות גדול,  היקף הפעולות הכלכליות  לילה אחד.  
כסף (השקל הוחלף בשקל החדש), צווי הקפאת מחירים ועוד) 
היה יכול להתבצע רק באמצעות  פעולות בזק חוקתיות, תוך 
נחשב  שהדבר  בלי  הרגילים,   החקיקה  הליכי  על  דילוג  כדי 
במשק  אז  ששררו  התנאים  הישראלית.  בדמוקרטיה  לפגיעה 
אומצה  השנים  במשך  מהלכים.  אותם  את  והצדיקו  הכשירו 
השיטה והתרחבו מאד התחומים ונסיבות השימוש בפרוצדורה 
של "חוק ההסדרים במשק המדינה". לדעת רבים, כולל יועצים 
לאפשר  ואין  הצדקה  אין  ביותר,  הגבוהות  ברמות  משפטיים 
שימוש  בטכניקה זאת, אלא בנסיבות חריגות או במצב חירום. 
לכן, גם היו לאורך השנים  יוזמות שונות שנועדו לגבש אמות 

מידה לפיהן ניתן יהיה לבצע חקיקה באמצעות חוק ההסדרים  
� וכל היתר ייעשה בהליכי החקיקה הרגילים.

בתחום  חוקים  חקיקת  ימינו,  ואל  החקלאות  אל  ומכאן 
או  חיפזון  של  הליכים  מצדיקים  אינם  מטבעם,  החקלאות, 
"מדיף  ההסדרים  בחוק  לשימוש  ניסיון  כל  לכן  חירום.  שעת 
ממנו ריח" של חוסר תקינות. רוב החוקים הקיימים בחקלאות, 
הטווח,   ארוכי  וההסדרים  הארגוני  המבנה  בתחום  במיוחד 
בסיס  אבני  מהווים  והם  נצבר  וניסיון  התפתחות  פרי  הינם 
בפרנסתם של חקלאים רבים. חקלאים אלה,  השקיעו את אונם 
והונם בבניית משקיהם והם ראויים לכך ששינויים משמעותיים 
בתנאי עבודתם ומחייתם יזכו  ליציבות ובטחון ולא שיופתעו 
נפגעו האינטרסים  ויתברר להם  שבאישון הלילה  בוקר אחד 

הישירים שלהם בלא שהתקיים דיון ענייני בעסקיהם.
את  עצמם  על  לקחת  חייבים  החקלאי  הסקטור   ראשי 
ההסדרים,  חוק  במסגרת  לחקיקה,  נסיון  כל  לסכל  המשימה 
בנושאים בהם עלולים להיפגע אינטרסים מהותיים וחשובים 
העמדה  מבורכת  הייתה  זו  מבחינה  החקלאי.  הסקטור  של 
המפורשת שנקט ח"כ איציק ועקנין למנוע בכל מחיר העברת 

הרפורמות בחקלאות במסגרת חוק התקציב הקרוב. 

חוק ההסדרים - 
קיצור דרך לרשות המבצעת
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גיורא פרויד

האירוע הגדול בישראל לשיווק תוצרת חקלאית

איך זורעים מותג שלא מפסיק לצמוח  •
בידול העסק, המצאת שם ופיתוח מסרים  

שיווקיים + עיצוב לוגו על המקום  
 

מהשדה הזרוע אל שדה האינטרנט הפרוע  •
יצירת נוכחות דיגיטלית וקידום המותג  

ברשת + הקמת אתר על המקום  
 

להכניס יותר לכיס על מה שהוצאת מהאדמה  •
כלים לניהול משא ומתן ולבניית  

אלטרנטיבות תגמול משתלמות  

ספיד�דייטינג קניינים ומגדלים  •
סבבי מפגשים מהירים בין קניינים  

ומגדלים � להכיר את כולם בכלום זמן  
 

סחורה משובחת באריזה מנצחת  •
אריזות, עטיפות, מדבקות ועוד שיטות  

לבלוט בשטח במעט תקציב  
 

ועוד...  •
הסדנאות מוגבלות במספר המשתתפים  

מומלץ לשריין מקום מראש  

במהלך האירוע ייערכו סדנאות להגדלת הרווחיות בעסק:

למשקים 
שחושבים
 עסקים  
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יש יותר ויותר חקלאים שכבר הבינו שהם עסקים
לכל דבר ועניין. הם כבר למדו איך להתחבר

לקניינים שמתאימים להם, להרוויח יותר על התוצרת,
לבדל, למתג ולשווק את עצמם באפקטיביות

גבוהה יותר… אפילו בהשקעה זניחה!
 

אם גם אתה כזה, או כבר הבנת שהגיע הזמן להיות כזה,
ואם אתה מבין כמה חשוב היום להמשיך ולהתעדכן בכלים
מעשיים ויעילים לשיווק נכון של התוצרת החקלאית שלך �

 .Fresh AgroMashov 2016 לא תרשה לעצמך לפספס את
עוד תופתע לגלות מה יכול לצאת לך משם…

ת“א  התערוכה  בגני   ,2016 יוני 
לתצוגה: או  נוספים  לפרטים 

www.agro.mashovgroup.net
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קנט פיצתה את מגדלי הבננות במעל ל-45 מיליון ש"ח בגין 
נזקים בעונה החולפת

קנט מחדשת את ביטוח הבננות לעונת 2015/16 הפיצוי בגין הנזקים בעונה החולפת היו הגבוהים 
ביותר בחמש עונות האחרונות

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות פיצתה 
את מגדלי הבננות במעל ל� 45 מיליון ש"ח בגין 
נזקי טבע ואסונות טבע בעונה החולפת, כך עולה 
מנתוני החברה לרגל חידוש ביטוח הבננות לעונה 
הנזקים  מרבית  כי  עולה  מהנתונים   .2015/16
הפיצוי  קרה.  ואירועי  טבע  אסונות  בגין  שולמו 
בגין הנזקים בעונה החולפת, היו הגבוהים ביותר 
שנגרמו למגדלי הבננות בחמש העונות האחרונות, 
זאת בגלל אירועים מזג אוויר יוצאי דופן בחוזקם 

ובאורכם.
הצמחים  במועצת  הפירות  ענף  שנה,  כמידי 
בסיסיים  טבע  ואסונות  טבע  נזקי  ביטוח  רכש 
לכלל מגדלי הבננות אשר רשומים במועצה כחוק. 
כיסוי  כולל  אינו  המועצה  רכשה  אותו  הביטוח 

בתי  ועבור  מניבים  שאינם  מטעים  עבור  ביטוחי 
יותר למגדלים,  הרשת. על מנת לתת הגנה טובה 
קנט מציעה לרכוש את הביטוח המורחב ישירות 
הגדלת  נזקים,  על  מורחב  כיסוי  לקבל  וכך  דרכה, 
היבול המבוטח לדונם, השתתפות עצמית נמוכה 

יותר וקבלת פיצוי ישיר. 
כגון:  השנה חלו כמה שינויים בחוזה הביטוח, 
עבור  הנוספת  העצמית  ההשתתפות  סעיף  ביטול 
נזקים חוזרים לצמחים והגדלת סכום הפיצוי המרבי 

במקרה של שיקום מטע מנזק מוחלט.
ערוץ  של  השקתו  על  לבשר  גאים  בקנט 
יכלול  הערוץ  החברה.  של  החדש    YouTube�ה
השנה:  לאורך  קנט  של  לפעילותה  הקשורים  תכנים 
כנס הלקוחות השנתי, תחרות "הגלריה החקלאית", 

סיורים בשטח ומידע נוסף ללקוחות החברה. 

אודות קנט
טבע  נזקי  לביטוח  קרן   � קנט  הביטוח  חברת 
ביטוח  כחברת   1967 משנת  פועלת  בחקלאות, 
ארגונים  עם  בשותפות  עסקית  ממשלתית 
האיכרים,  התאחדות  ביניהם:  נוספים,  חקלאיים 
החקלאית  הייצור  מועצת  החקלאי,  האיחוד 
 15,000  � מ  למעלה  לחברה  מגדלים.  וארגוני 
בעולם  המובילות  לבין  נחשבת  והיא  מבוטחים 
לענפי  ביטוחיים  פתרונות  במתן  המערבי 

החקלאות השונים.

חדשות 

נזקי הבננות בחורף אשתקד � הפי צוי שולם

יוני 2016, בגני התערוכה ת“א 
לפרטים נוספים או לתצוגה:
www.agro.mashovgroup.net

במקום ייערך ”ספיד�דייטינג“ קניינים ומגדלים:
סבבי מפגשים מהירים � להכיר את כולם בכלום זמן...

info@mashov.net :להרשמה לספיד דייטניג
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החקלאות הישראלית מתקדמת במהירות
ומציגה תוצרת חדשנית, מגוונת ומפתיעה.

תוצרת שתיצור לעסק שלך יתרון וערך מוסף
אם רק תדע לפני כולם מה, מי, איך כמה

ואיפה. זה בדיוק מה שמחכה לך כאן. 

אם אתה קונה, צורך או משווק תוצרת חקלאית,
וכבר הבנת כמה חשוב היום להתעדכן ולהיות מחובר

לכל מה שחדש בתחום � לא תרשה לעצמך לפספס
את FreshAgroMashov2016. עוד תופתע לגלות

מה יכול לצאת לך משם...

גלה את
המשקים

 שיעזרו לך
בעסקים  

האירוע הגדול בישראל לשיווק תוצרת חקלאית
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מדע וחקלאות
 WSCI) החקלאות  תפשה מקום מרכזי בכנס המדע העולמי שהתקיים לאחרונה  בירושלים 

2015), עיתונאים  מכל רחבי העולם חיפשו  חידושים בחקלאות מכוני מחקר וחברות מובילות 
חידושים בתחום החקלאות (נטפים, ביופיד) ארחו את  העיתונאים

נטפים חתמה על חוזה בהיקף של כ-65 מיליון שקל עם 
VinEco מקבוצת Vingroup הוייטנאמית

רן מידן, מנכ"ל נטפים: "הסכם זה מחזק משמעותית את פעילות נטפים 
בדרום-מזרח אסיה ומבסס את מובילותה באיזור. זהו רק תחילתו של שיתוף פעולה פורה

המדע  כנס  בירושלים  נערך  אוגוסט  חודש  במהלך 
של  משותפת  יוזמה  הוא  זה  כנס  בישראל.  העולמי 
רוג'ר  פרופ'  נובל  זוכה פרס  האוניברסיטה העברית, 

קורנברג, משרד המדע ומשרד החוץ.
במסגרת הכנס הגיעו 400 מדענים צעירים ומובילים 
מרחבי העולם לקמפוס אדמונד י‘ ספרא וזכו לשוחח 
וולף,  פרס  נובל,  פרס  זוכי  מפי  הרצאות  ולשמוע 

מדליית פילדס ומדענים בולטים נוספים.
ואף  בכנס  השתתפו  שונות  מדינות  מ�70  משלחות 
שלחו עיתונאים שהתלוו למשלחות. כ�17 זוכי פרס 
נובל לקחו חלק בכנס, ביניהם זוכה פרס נובל בכלכלה 
נובל  פרס  זוכה  אומן,  ישראל  פרופ‘   2005 לשנת 
פרס  זוכת  צ‘ו,  סטיבן  פרופ‘   1997 לשנת  בפיסיקה 

נובל בכימיה לשנת 2009 עדה יונת ועוד.
הכנס נתן במה לדיון ברעיונות ושאיפות של מדעני 
חוצי  קשרים  יצירת  ואיפשר  העולמית  הקהילה 
הסטארט  ’מדינת  בבירת  ולאומים  תרבויות  גבולות, 

אפ‘, ירושלים.
גם  הגיעו  המשלחות  מן  כחלק  הכנס,  במסגרת 
לסקר  במטרה  שונות  ממדינות  רבים  עיתונאים 
ישראליות  טכנולוגיות  על  ולשמוע  האירוע  את 
חדשות ומובילות, פיתוחים ופטנטים חדשים. כל 
קבוצת עיתונאים זכתה לתוכנית ייחודית משלה. 
ביקורים  נערכו  במסגרתו  החקלאות  בתחום 
וייצמן  מכון  ביניהם  שונים  ובמכונים  בחברות 
כמובילה  "נטפים"  חברת  המדע,  בתחום  כמוביל 

בחדשנות בתחום המים, חברת "ביופיד" כמובילה 
העוסקות  חברות  ההדברה,  בתחום  בחדשנות 
ברחובות,  לחקלאות  בפקולטה  מים,  בהתפלת 

ועוד.
זכו בביקור  ביופיד  עיתונאים שהתארחו בחברת 
נמרוד  ד"ר  מפי  הסברים  שכלל  ומהנה  חווייתי 
והטכנולוגיה  מוצריה  החברה,  על  ישראלי 
סיורם  את  החלו  העיתונאים  שלה.  הייחודית 
עברו  משם  ירושלים.  שבהרי  צובה  קיבוץ  בייקב 
ושמעו  הקיבוץ,  של  התפוחים  במטעי  לסיור 
הסברים מפי סטיבן שרמן על ניסיונו רב השנים 
בהפחתת ריסוסים בעזרת טיפול בשיטת ההדברה 

האקולוגית של ביופיד. 

בפתרונות  העולמית  המובילה  נטפים, 
במיקרו�השקייה  בטפטוף,  להשקייה 
הודיעה  חממות,  להקמת  ובפרויקטים 
 65�היום כי חתמה על חוזה בהיקף של כ
מיליון שקל עם חברת VinEco מקבוצת 
Vingroup הוייטנאמית. במסגרת ההסכם 
שונים,  ושירותים  מוצרים  נטפים  תספק 
פיקוח,  תחזוקה,  הקמה,  שירותי  ביניהם 
ליווי אגרונומי, מערכות בקרה, מצעי גידול, 
לפרויקט  כולם  שינותבו  השקייה,  מוצרי 
חממות בויאטנם, מהגדולים מסוגו בדרום�

מזרח אסיה. 

נטפים  בין  ראשונה  בעסקה  מדובר 
גם  זוהי   .Vingroup הוייטנאמית  לענקית 
שעסקה  זו,  קבוצה  בה  הראשונה  הפעם 
קמעונאות  הנדל“ן,  בתחומי  כה  עד 
משקיעה  ובריאות,  חינוך  תיירות,  ומסחר, 
חברת  באמצעות  וזאת  החקלאות,  בענף 
VinEco שהוקמה באפריל האחרון. פיתוח 

פרויקטים חקלאיים בקנה מידה גדול ישיג 
את מטרת החברה לספק לתושבי וייטנאם 

ירקות ופירות טריים באיכות גבוהה. 

"הסכם  מסר:  נטפים,  מנכ"ל  מידן,  רן 
זה מחזק משמעותית את פעילות נטפים 
בשנים  אסיה.  דרום�מזרח  באיזור 
האחרונות אנו עדים למודרניזציה הולכת 
החקלאות  בענף  אלה  באזורים  וגוברת 
והשקייה  החממות  ובתחום  בכלל, 
עם  פעולה  לשתף  גאים  אנו  בפרט. 
מהתאגידים  שהינה   ,Vingroup קבוצת 
הכלכליים המובילים באיזור, ומשוכנעים 
פעולה  שיתוף  של  תחילתו  רק  שזהו 
זה  פעולה  שיתוף  טווח.  וארוך  פורה 
כמובילה  נטפים  של  מעמדה  את  מחזק 
באיזור דרום�מזרח אסיה ואנו מחוייבים 
חכמים  השקיה  פתרונות  לפתח  להמשיך 
פחות  עם  יבול  יותר  לגדל  יאפשרו  אשר 

משאבים“.

חדשות חדשות 

עיתונאים בינלאומיים במטע של צובה � הדברה אורגנית של זבוב הפירות

רן מידן � עיסקה של 65 מליון ש"ח עם חברה וויאטנמית

רות רנרט
דוברת חברת מקורות

משתתפים 
בצערך במות 

אמך
"מן השמים תנחמו" 

חיים אלוש  
ועובדי משוב  



 חוק ההתיישבות על המדוכה: 
לאפשר העברת בעלות?

מטה ההתיישבות הגיש את הערותיו למשרד 
החקלאות לגבי מדיניות חוק ההתיישבות: "יש 

לבנות מנגנונים שיאפשרו לחקלאים להניב 
מהנחלה את ערך המוסף המרבי"

את  השבוע  העביר  ההתיישבות  מטה 
הערותיו להמלצות ועדת שרה אייל בנושא חוק 

ההתיישבות.
משרד  מנכ"ל  ידי  על  הוקמה  הועדה  כזכור, 
החקלאות הקודם, רמי כהן ותפקידה היה לבחון 
בהתאם  ההתיישבות  חוק  יישום  מדיניות  את 

למציאות החדשה בחקלאות.
ישבו  ההתיישבות  מטה  הערות  הגשת  לפני 
ממנה  ושמעו  הועדה  יו"ר  עם  התנועות  נציגי 
עם  לסיכום  וכעת בהתאם  הועדה  על המלצות 

הועדה הוגשו בכתב ההערות של התנועות.
של  שיתופיות  ואגודות  קרקעות  אגף  יו"ר 
תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח אשר ריכז 
בהערות:  אמר  ההתיישבות  מטה  הערות  את 
חשיבות  רואים  וחבריהן  ההתיישבות  "תנועות 
השורר  הנחלות  משטר  בשימור  במעלה  עליונה 
בישראל כבר קרוב ל� 100 שנים, וכולם כאחד 
זכות  של  העברה  כל  השלילה  בתכלית  שוללים 
החכירה או הזכות במכסת המים מאת החקלאי 
חיוניות  רואים  אנו  בעת,  בה  אולם  אחר.  אל 
או  מהלך  כל  לבצע  אפשרות  במתן  קריטית 
התקשרות בעולם החקלאי כל עוד אינם עומדים 

בסתירה ממשית ל� "עקרונות על" אלה" .
בהערותינו  יפרח כי  עמית  הוסיף עו"ד  עוד 
נשמת  ועודנו  היה  העצמי  "העיבוד  כי:  הדגשנו 

נדבך  שהיוותה  השאיפה  החקלאי,  של  אפו 
בישוב  חייו  את  לחיות  בבחירתו  חשיבות  רב 
החקלאי  גם  יום,  של  בסופו  אולם  החקלאי. 
מים  לשלם  בית,  לבנות  להתלבש,  לאכול,  צריך 
וחשמל וארנונה, לחנך את ילדיו, ולהבטיח את 
זקנתו. יתכן ובימים עברו הנחלה ידעה להעמיד 
הדבר  כיום  אלה.  לכל  מספיק  מקור  לחקלאי 
לחקלאי  לא  אפשרי,  אינו  מהגידולים  בחלק 
לקיבוץ  ולא  משפחתית  נחלה  המפעיל  הבודד 
הבודד המפעיל את מיקבץ הנחלות הקולקטיבי 
שלו. בשל כך, העיבוד העצמי של כל הנחלה אינו 
יכול  להיות רלוונטי בכל המקרים, ובוודאי שאינו 
יכול לעמוד עוד כדרישה אולטימטיבית וגורפת. 
שיאפשרו  מנגנונים  בבניית  כורח  יש  זאת,  חלף 
המוסף  ערך  את  מהנחלה  להניב  לחקלאים 
בעקרונות� מפגיעה  להימנעות  בכפוף  המרבי, 
מאת  החכירה  זכות  של  העברה  כל  השוללים 

החקלאי".
ממתינים  ההערות,  הגשת  לאחר  כעת 
במטה ההתיישבות לקיום פגישה בנושא 
ומנכ"ל  אריאל  אורי  החקלאות,  שר  עם 
על  אליהו  בן  שלמה  החקלאות,  משרד 
מנת ולהציג בפניהם את המסמך שהוגש 
של  העולם  תפיסת  את  ובכלל  לוועדה 
התנועות בכל הקשור לחוק ההתיישבות.

חדשות 

עו"ד עמית יפרח ריכז את עבודת מטה ההתיישבות והגשת המסמך לועדה.

שעבר  בשבוע  הכריזה  העולמית   Syngenta חברת 
על כוונתה למכור את חטיבת זרעי הירקות שברשותה, 
מצליח  עסק  הינה  הגלובלית  הירקות  זרעי  חטיבת 
ורווחי, בעל כיסוי גיאוגרפי נרחב, אשר הצליח לצבור 
בחדשנות.  ומוביל  דרך  פורץ  של  מוניטין  השנים  עם 
שברשות  הרחב  הפורטפוליו  החברה,  הודעת  לפי 
הנסיון  לצד  בשוק,  למוביל  בחלקו  שנחשב  זו,  יחידה 
הרב והרווחיות הגבוהה שהיא מציגה, מהווים הזדמנות 

מצויינת עבור רוכשים פוטנציאלים. 

גדרה  זרעים  חברת  את  רכשה   Syngenta חברת 
זרעים  מנכ“ל  פלג,  ג‘וש  לפי   .2007 בשנת  הישראלית 
גדרה – Syngenta : זרעים גדרה נחשבת כיום לנדבך 
 .Syngenta משמעותי בחטיבת הירקות הגלובלית של
נסיון של למעלה מ – 60  היחידה שלנו מביאה עימה 
זרעי  בייצור  וכלה  וטיפוח  ממחקר  החל  בתחום,  שנה 

ירקות איכותיים. 

מחויבות  חשים  אנו  בתחומה  מובילה  כחברה 
בלקיחת חלק פעיל בהובלת ענף החקלאות קדימה. אנו 
נושאים  בקידום  ומשאבים  מאמצים  להשקיע  נמשיך 
הפלפל,  למשבר  התייחסות  בהם  בענף,  חשובים 
לצד  איכותיים  מוצרים  לקוחותינו  לרשות  ולהעמיד  

שירות וידע מקצועי. 

Syngenta מכריזה 
על מכירת חטיבת זרעי 
הירקות הגלובלית שלה

חקלאותחקלאות 6869

ליוסי חסון
משתתפים 

באבלך 
הכבד במות

אחותך
חיים אלוש וכל צוות משוב    



רויקט אשלים Plot A יוצא לדרך. 
מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון 
השלמת  על  היום  דיווחו    Abengoa�ו
 4 כ�  שהיקפו  הפרויקט  של  הפיננסית  הסגירה 

מיליארד ש“ח.
הפרויקט ימומן באמצעות קונסורציום של בנקים 
 Overseas Private את  הכולל  וזרים,  ישראלים 
 ,(OPIC )  Investment Corporation
בנק   ,European Investment Bank (EIB)

לאומי ובנק הפועלים.
השקלי  הסינדיקט  ארגון  את  הוביל  לאומי  בנק 
בסך של כ�1.5 מיליארד ₪ ומשמש כמנהל העסקה 

מטעם המלווים.
הפרויקט,  של  הפיננסית  הסגירה  השלמת  עם 
ישראל לתחילת עבודות  גם אישור ממשלת  נתקבל 
לישוב  בסמיכות  שנמצא  באתר  הפרויקט,  הקמת 

אשלים בנגב.
נגב  ע“י  תוקם  התרמו�סולארית,  הכוח  תחנת 
אנרגיה, חברה ייעודית המוחזקת בחלקים שווים ע“י 
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת מקבוצת שיכון ובינוי 
הספרדית,   Abengoa מקבוצת   NEA Solar�ו
אשר זכתה במכרז של ממשלת ישראל לבנייה, תכנון, 
תרמו�סולארית  כוח  תחנת  של  וההפעלה  מימון 

באשלים. 
תהיה   ,2018 בשנת  התחנה  הקמת  לכשתושלם 

תחנת הכוח של נגב אנרגיה התחנה התרמו�סולארית 
ומהגדולות מסוגה בעולם. התחנה  בישראל  הגדולה 
ג‘יגהוואט� כ�440  תפיק  מגוואט,  כ�121  בהספק 
שעה של חשמל נקי לרשת החשמל הארצית, למשך 
25 שנים מתום ההקמה. התחנה תהא תחנת הכוח 
בטכנולוגיית  שתפעל  בישראל  הראשונה  המסחרית 
של  ייחודי  רכיב  תכלול  והיא  הפרבולית  השוקת 
נקי  חשמל  ייצור  המשך  שיאפשר  תרמית,  אגירה 
רדת  לאחר  שעות  מארבע  למעלה  מלא,  בהספק 

החשיכה. 
משה לחמני יו"ר קבוצת שיכון ובינוי : "זהו שלב 
משמעותי נוסף בקידום פרויקט לאומי המאגד בתוכו 
ובינוי: שילוב של מקצועיות,  את סיפורה של שיכון 
יכולות פיננסיות והנדסיות, ריצה למרחקים ארוכים 
ואסטרטגיה . אשלים הינו מגה פרויקט מוביל התורם 
הן חשמל נקי לכל אזרחי ישראל והן פיתוח טכנולוגי 

וכלכלי משמעותי בנגב".
עפר קוטלר מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי: "סגירה 
פיננסית לפרויקט לאומי של מדינת ישראל מחזקת 
את מעמדה של חברת האנרגיה המתחדשת בשיכון 
ובינוי כמובילה בהקמת מגה�פרויקטים. שיכון ובינוי 
פרויקטים  מגה  ליזום  תמשיך  מתחדשת  אנרגיה 
דרך  פורץ  פרויקט  הינו  אשלים  ובעולם.  בישראל 
דרך  ופורצי  ראשוניים  לפרויקטים  בדומה  בישראל, 
מברך  אני  הכרמל".  ו"מנהרות   "6 כ"כביש   בעבר, 

עם הסגירה הפיננסית, ואישור ממשלת ישראל, לכשתושלם הקמת התחנה 
בשנת 2018, תהיה תחנת הכוח של נגב אנרגיה התחנה התרמו-סולארית 

הגדולה בישראל ומהגדולות מסוגה בעולם.

 פרויקט אשלים: 
תחנת כוח תרמו-סולארית

פ
פרוייקט תחנה סולארית מהגדולים בעולם � תמונת הדמיה

חקלאותחקלאות 7071



ההישג  על  הספרדית   Abengoa מקבוצת  שותפינו  את 
המשמעותי“.

"אנו   אנרגיה מתחדשת:  ובינוי  שיכון  מנכ"ל  סילש  ירון 
המתחדשות  האנרגיות  תחום  בקידום  חלק  לקחת  שמחים 
סגירות  בהשלמת  הקבוצה  של  החוזרת  ההצלחה  בישראל. 
עוצמתה  על  מעידה  מורכבים   BOT בפרויקטי  פיננסיות 
של שיכון ובינוי, ועל ניסיונה הרב בפרויקטים מסוג זה. אנו 
בשיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת מחויבים לאיכות בסטנדרטים 
הגבוהים ביותר ולשימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם � 
בכל הפרויקטים שאנחנו מעורבים בהם בארץ וברחבי העולם 
וגם בפרויקט הנוכחי � אנו בטוחים כי פרויקט אשלים יתרום 

לעתיד טוב ונקי יותר לדורות הבאים“.
 :Abengoaמנכ“ל ,(Santiage Seage) 'סנטייגה סיג
 Abengoa תחנת הכוח אשלים מהווה חלק ממאמציה של”
הוא  אשלים  פרויקט  הסולארי.  בתחום  מתמדת  לחדשנות 
ציון דרך חשוב בפעילות שלנו. המפעל הזה ייצר אנרגיה נקייה 
שתשרת יותר מ�69,000 משקי בית, תוך כדי שימנע פליטתן 

של   463,000 טונות של פחמן דו�חמצני מדי שנה“.
דידי פז מנכ"ל נגב אנרגיה: "הפרויקט מציב את נגב אנרגיה 
ליצירת  רבות  ויתרום  בישראל  הסולארית  התעשייה  בחזית 
סביבת חיים בת קיימא ולפיתוח הנגב. אני גאה על השלמתה 
המוצלחת של סגירה פיננסית מורכבת ומאתגרת ביותר ושמח 
מאד על שיתוף הפעולה הפורה בין נגב אנרגיה ובין ממשלת 
ישראל והגופים המממנים. אני משוכנע ששיתוף פעולה זה, 
בשילוב עם הניסיון הרב של שיכון ובינוי ו� Abengoa, יביא 

לפרויקט מוצלח לטובת משק החשמל ואזרחי ישראל“.
ייצור החשמל במתקן יבוצע בטכנולוגיה סולארית תרמית, 

שעיקרה ריכוז של קרינת השמש לצורך הפקת אנרגיה תרמית 
(טורבינת  קונבנציונאליים  לחשמל באמצעים  והמרתה  (חום) 
קיטור), עם שימוש מזערי בגז טבעי.  הפרויקט ייצר חשמל 

נקי ביום ובלילה, תוך מזעור פליטת מזהמים לאוויר. 

בנוסף לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים ונקיים, הפרויקט 
וליצירת  כלכלית  לתנופה  יביא  באשלים  אנרגיה  נגב  של 
מקורות תעסוקה באזור הנגב. במהלך 3 שנות ההקמה יועסקו 
ונותני  הקמה  עובדי  טכנאים,  מהנדסים,  כ�1,500  בפרויקט 
שירותים ובמהלך 25 שנות הפעלת התחנה יועסקו בה באופן 
ונותני  ספקים  עשרות  ועוד  ישירים  צוות  אנשי  כ�60  קבוע 

שירות במעגל שני.

אודות שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת
חברת שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת היא חטיבת האנרגיה 
מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  ובינוי.  שיכון  קבוצת  של 
פועלת בארץ ובעולם והיא יוזמת, מממנת, מקימה ומפעילה 
האנרגיה  בתחום  פרויקטים")  "מגה  (לרבות  פרויקטים 
והן  המתחדשת, ואנרגיה סולארית בפרט, הן בייזום עצמאי 
תוך   ,(PPP מסוג  (בפרויקטים  הציבורי  המגזר  עם  בשיתוף 

שילוב חדשנות טכנולוגית והנדסית.
 

Abengoa אודות
מיישמת פתרונות טכנולוגיים חדשניים של קיימות במגזרי 
האנרגיה והסביבה, ייצור חשמל ממקורות מתחדשים, המרת 

ביומסה לדלק ביולוגי והפקת מי שתייה ממי ים. 
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א
החוואים מודים שעלו על הקרקע ללא מכרז, אך מתלוננים כי גם לאחר שהשיגו f את 
האישורים הדרושים, הם נופלים קורבן לביורוקרטיה המאיימת למוטט את מפעל חייהם

בעלי חוות הבודדים 
בנגב יוצאים למאבק 
ב"שלטון הפקידים"

הבודדים  מחוות  טנא,  משה  עם  צועד  ני 
הרפת  אל  ירוחם,  שליד  טנא"  ”חוות 
לאחרונה.  שהתקין  המשוכללת  הרובוטית 
רכיבים  (עם  שבדיה  תוצרת  הרובוט 
ישראליים, מתגאה טנא) מזהה את הפרה על פי שבב, 
שוטף את העטינים, שואב את החלב ומחטא ביוד ללא 

מגע יד אדם. 
אלא שלא כל מאה הפרות עברו את התהליך וצריך 
שידו של טנא תכוון שתי פרות עצלות אל ידי המתכת 
של הרובוט. טנא מתגאה בפניי שהוא הראשון שרכש 

גם רובוט שמנקה את הרפת. 
לפני כמה שנים היה הראשון שהביא את הקולטנים 
הסולאריים לנגב, בהשקעה של יותר ממיליון שקלים. 
טנא  אותם.  לחנוך  כדי  במיוחד  בא  אליעזר  בן  פואד 
בשישית  כאלה  קולטנים  לקנות  אפשר  שהיום  מודה 
לנגב  "באתי  מהעסקה.  מרוצה  עדיין  אבל  מהמחיר, 

ליצור דברים חדשים", הוא אומר בחיוך.
טנא עקר לפני 11 שנה ממושב אביגדור, שליד קרית 
החשמל  המים,  שבנגב  ”גיליתי  הנגב.  להר  מלאכי, 
והאדמה יותר יקרים מאשר במרכז הארץ“, הוא אומר. 
טנא  הנגב,  הר  מחוות  הפינוי  סכנת  שחלפה  לאחר 
נדרשות  שהחוות  אומר  הוא  חדשה.  בבעיה  מתעסק 
לשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי שימוש יוצאי דופן, 

כל  על  חווה,  לכל  בממוצע  שקלים  מיליון  חצי  בסך 
התקופה.

אם פעם היו אזורי עדיפות והנגב היה אזור פיתוח 
חוות  עדיפות.  יישובי  של  היא  השיטה  כיום  א‘, 
אומר  כך,  בשל  יישוב.  בשום  נמצאות  לא  הבודדים 
טנא, דורשים מהם לשלם את דמי השימוש על הקרקע 
נאלצות  מהחוות  כשחלק  שמריהו.  בכפר  שמשלמים 

לשלם 17 שנים אחורה, זה מגיע לסכומים אדירים. 
”אם זה יקרה, ולא נצליח לשכנע את המינהל, חלק 
מבעלי החוות פשוט ייקחו את הדברים שלהם, ישאירו 
את החוות וילכו“, הוא אומר. ברשות מקרקעי ישראל 
מבינים שיש בעיה בניסוח החלטת הממשלה, ואומרים 
יהיה  ניתן  מתקנת  החלטה  תתקבל  ”אם  בתגובה: 

להעניק הנחות גם באזורים אלו".
כעלילה  סיפורם  אנשי החוות שפגשתי מציגים את 
של פקידים, שמתוך שעמום ונקמנות החליטו להתעלל 
נאמר  זה  אבל  מכרז,  ללא  שהתקבלו  מודים  הם  בהם. 
להם באיחור, אחרי שהשיגו את האישורים הדרושים 
להתחיל  מאוחר  כזה,  בשלב  לפרוח.  החלו  והחוות 

מהתחלה. 
”בתהליך היו שיבושים“, מודה אייל יזרעאלי מחוות 
ששכחה  באיחור  גילתה  "המדינה  עבדת".  "כרמי 
להוציא למכרז. אבל גם אם היה מכרז היינו זוכים, כי 

אף אחד לא רצה אז לבוא לנגב, אף נפש חיה. השקענו 
את כל החיים שלנו והזיעה שלנו פה. אז אופס, מישהו 

טעה. למה רק אנחנו אלה שצריכים לשלם? 
הקרן  האזורית,  המועצה  בעידוד  למקום  הגענו 
הקיימת והסוכנות, מילאנו את כל הטפסים והדרישות, 
הניירות  ערימת  את  הופך  בפרקליטות  מישהו  ואז 
אנשים.  של  חיים  פרויקט  לאבדון  להוריד  ומחליט 
אוקיי, נניח שלממשלה לא מתאים התיישבות בודדים, 

אבל הממשלה קיבלה החלטה שהיא תומכת בחוות".
עניינית.  ביקורת  גם  יש  הבודדים  חוות  נגד  אבל 
גדול של  אחרי הכל, כמה אנשים בודדים קיבלו היקף 
קרקע, כשבמקביל מנשלים את הבדואים בנגב ועיירות 
אומר  יזרעאלי  לקרקע.  צמאות  הסמוכות  הפיתוח 
שכנות  ”יש  הדמיון.  פרי  היא  הבדואים  עם  שהבעיה 
מעמד  מתוך  זה  את  אומר  לא  ואני  הכלל,  מן  יוצאת 

של שליט“.
הבדואים רואים את העניין אחרת. ”יש מספיק מקום 
בנגב לכולם, אבל העיקרון שעומד מאחורי הרעיון של 
חוות הבודדים מפריע“, מסביר ד"ר תאבת אבו–ראס, 
אדמות  לשמור  כדי  הוקמו  "החוות  אברהם.  מקרן 
המדינה  מהבדואים.  האדמה  על  לשמור  כלומר  לאום, 
לא מכירה בכפרים הבדואים וכשהיא מכירה, היא לא 
מספקת שירותים. גם בכפרים עם תוכניות מתאר אין 
קודם  היהודים שבאים,  זאת,  לעומת  בנייה.  רישיונות 

כל בונים ואחר כך משיגים אישור והמדינה נותנת לזה 
גושפנקה. מדוע לא עושים אותו דבר עם הבדואים?".

מרשות  חוזה  לקבל  ממתינים  החוות  אנשי  כעת 
שלהן.  הפעילות  את  שיסדיר  כדי  ישראל  מקרקעי 
מאז  שנתיים,  האלה  לחוזים  ממתינים  כבר  "אנחנו 
שהתפרסמה החלטה שהם ייצאו", אומרת לאה נחימוב, 
את  מעכב  מה  אותה  שואל  אני  שבנגב.  נאות  מחוות 
מישהו  שיש  חושבת  לא  "אני  אומרת:  והיא  החוזים, 
ביורוקרטיה,  זו  מובן,  לא  מאוד  הכל  להסביר.  שיכול 

שלטון הפקידים, אני כבר מעדיפה לא לדעת".
בית  פסיקת  בעקבות  הגעתי  בנגב  החוות  אל 
המשפט, הקובעת שיש לאשר את החווה של שי זלצר, 

באזור ירושלים, בשל תרומתה ליער.
ממהר  לא  מ�1974,  במקום  עזים  שמגדל  זלצר, 
"מה  ההצלחה.  בעקבות  בו  שיתנקמו  וחושש  לשמוח 
שיש  זה  "אבל  אומר.  הוא  לחיות",  להמשיך  ביקשנו? 
לי חווה מגרד לאנשים. למה? כי החלום של כל ישראלי 
וספסרות.  לב  רוע  רק  פה  יש  חווה.  לו  שתהיה  הוא 
הלב  ברוע  אבל  השכינה,  את  להביא  כדי  לארץ  הגענו 

שיש פה אנחנו משמידים את עצמנו".
נגד  ורק  אך  פועלים  ”אנו  נמסר:  מהפרקליטות 
עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  שקיומן  בודדים  חוות 
הוראות החוק. כל טענה על מניעים נקמניים מופרכת 

מיסודה“. 

חוות טנא � נדרשים במדבר לשלם ארנונה כמן בכפר שמריהו
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ע
הצורך בפרויקט הנטיעות נובע מהבעיות שבהם ניתקל כיום הענף ואשר הולכות 

ומחמירות, עם הזמן. בתוך כך ניתן לציין, במיוחד את הירידה המתמדת בהיקף הייצור 
המקומי, של הדבשים, בכ-50%-30%, בשני העשורים האחרונים 

חשיבות נטיעות צופניות 
להצלת ענף הדבש והאבקה בישראל

נף הדבש בישראל כולל כ� 500 משקי דבורים, 
המפעילים כ�100,000 כוורות, אשר פרושות על 
מגיע  המקומי  הייצור  רעייה.  נקודות  כ�6,000 
להיקפי  בכפוף  בשנה,  טון  לכ�3,500�2,500 

הפריחה, השנתיים. הייבוא מגיע לכ�1,500�500 טון בשנה.
ענף דבורי הדבש (בעולם ובישראל) רווי בכשלי שוק הנובעים 
מהשפעות חיצוניות, משימוש בשטחי רעייה פתוחים ומוגבלים 
 CCD) הדבורים"  "היעלמות  תופעת  עם  וכן  בהיקפם, 
כבעיה  כיום  הנחשבת   ,(Colony Collapse Disorder:
העיקרית של הענף בארץ ובעולם. בנוסף, יתרונות לגודל ותכנון 
ארוך טווח הם חיוניים בשל עתירות ההון של הענף. ההבדל 
העיקרי בין ארצות אחרות  הגדולות לבין ישראל הוא בהיקף 
הכוורות.  למספר  כולל  שטח  של  וביחס  לצוף  המרעה  שטחי 
נראה שישראל היא מהמדינות הצפופות בעולם לא רק מבחינת 
האוכלוסייה לשטח אלא גם במספר הכוורות לשטח, הגדול פי 

15, למשל, מארה"ב. 
דבורת הדבש חיה בסימביוזה עם הטבע ומשפיעה ומושפעת 
היותה  עקב  האדם,  עבור  אדירה  חשיבות  בעלת  היא  ממנו. 
מהיקף  להאבקת 80%  שאחראית  בטבע  המרכזית  המאביקה 
תשרוד  לא  ואבקה  צוף  ללא  בעולם.  החקלאיים  הגידולים 
הדבורה, וללא פעילות ההאבקה הברוכה שלה לא ישרדו מיני 

למכוורת  צוף  של  סדירה  אספקה  רבים.  ובר  תרבות  צמחי 
מסייעת לשמור על בריאות קהילת הדבורים, גודלה ושרידותה 

לאורך זמן.
הדבורים"  "העלמות  של  התופעה  קיימת  בישראל  גם 
זה.  והיא שותפה למחקרים, כחלק מהמאמץ העולמי בתחום 
מועצת הדבש קיבלה החלטה לקדם ולעודד נטיעות של צמחים 
הדבש  תפוקת  להגדלת  החשובים,  האמצעים  כאחד  צופניים, 

וחיזוק הבסיס הבריאותי והכלכלי של הענף.
ואת  הפרויקט  מטרות  את  המועצה  הגדירה  לכך  בהתאם 

הנושאים לביצוע, כדלקמן:
הגדלת  ידי  על  קיימת,  ייצור  ליחידת  התפוקה  הגדלת   .1
של  נטיעה  באמצעות   ,25% כ�  של  בשיעור  הצוף,  פוטנציאל 

צמחים צופניים, בהיקף של כ� 1.5 מיליון צמחים.
בנטיעת  ענין,  בעלי  אחרים,  גורמים  עם  פעולה  שיתוף   .2

צמחים, לתועלת כל הצדדים.
3. הכנת תכנית מקצועית, כולל רשימת צמחים שבעדיפות 

גבהה.
4. השגת תמיכות וסיוע מוסדי, לקידום הפרויקט.

5. שילוב עד כמה שניתן בתוכניות של נטיעת "יער משקי", 
למטרות תעשייתיות, שזוכה אף הוא לתמיכה מוסדית.

6. עידוד הדבוראים להגדיל את היקפי שטחי הנטיעות שהם 

מבצעים בכוחות עצמם.
הטבע  בתנאי  מוחלט  באופן  כמעט  תלוי  והענף  מאחר 
שיבחנו  במחקרים  להשקיע  מקום   יש  החקלאית,  ובפעילות 
כזה  ליצירת תנאים למרעה אינטנסיבי, כלומר  את האפשרות 
שיגביר את תנובת הצוף והאבקה, ליחידת שטח וגם יאריך את 

עונת ההנבה.
נכללים צמחים רבים, מסוגים  ברשימת הצמחים הצופניים 
שונים,  כפי שהוגדרו על ידי ועדה מקצועית שהוקמה על ידיי 
המועצה, ושהמשותף להם היא היכולת להניב צוף וכן אבקה, 
בכמות גדולה יחסית, שמתאימה לצרכי הכוורת וקיומה. כמו כן, 
רצוי שהצמחים שנבחרו יפיקו צוף למשך זמן ארוך יחסית ומגוון, 
וישתלבו, עד כמה שניתן, עם צרכיהם של גורמים אחרים, כדי 
(רשימת  הנטיעות.  היקף  ולתרום, להרחבת  לעודדם להשתלב 
הצמחים פורסמה בחוברת מיוחדת שהופקה ע"י המועצה והיא 

זמינה לציבור הרחב).
ניתקל  שבהם  מהבעיות  נובע  הנטיעות  בפרויקט  הצורך 
כיום הענף ואשר הולכות ומחמירות, עם הזמן. בתוך כך ניתן 
המקומי,  הייצור  בהיקף  המתמדת  הירידה  את  במיוחד  לציין, 
האחרונים,  העשורים  בשני   ,50%  �30% בכ�  הדבשים,  של 
את הירידה היחסית, בהתאמה, ליחידת ייצור, וכן את הקיטון 
ברווחים ובכדאיות הכלכלית של הענף. הסיבה העיקרית, למצב 
זה, היא ירידה הדרגתית ומשמעותית, בשטחי חקלאות שתרמו 
בעבר, לתפוקת הצוף,  כגון, כותנה ששטחיה הצטמצמו מכ�
ששטחי  ופרדסים,  בלבד  דונם,  לכ�60,000   , דונם   600,000
לכ�220,000  דונם,  מכ�450,000  פחתו  שלהם  הנטיעות 
דונם בלבד. בשל שינויים אקלימיים עולמיים והתרבות השנים 
השחונות, הצטמצמה גם תפוקת הצוף של צמחית הבר. מעבר 
לפגיעה הכלכלית המיידית, למגדלי הדבורים ולכלכלה החקלאית, 
קיים חשש לפגיעה, לטווח הארוך, בבריאות המכוורת� בשל 
מחסור ותנודות בייצור המקומי, גדל יבוא הדבש מחו"ל, כולל 
לפגוע  שעלול  מה  אמינים,  לא  ממקורות  מגיע  שחלקו  חשש 
באמינות המוצר, ולגרום לפגיעה כלכלית נוספת בטווח הארוך, 
לכן מומלץ לרכוש דבש שעל האריזה מוטבע סימן תו האיכות� 

"דבש איכות תוצרת ישראל" או חותמת יצרן.
מכוורת  ומוצרי  דבש  כיצרנית  הישירה  לתרומתה  מעבר 
תחליף,  ללא  כמעט   , גדולה  תרומה  לדבורה  יש  אחרים, 
החרקים  מספר  הידלדלות  בשל  הטבעי.  ולצומח  לחקלאות 
נותרה  במזיקים,  החקלאי  המאבק  בשל  בעיקר  למיניהם, 
הדבורה כגורם העיקרי, המספק באופן מובנה ומתוכנן שירותי 
האבקה לחקלאים, אך לא פחות מכך לצמחית הבר, שממשיכה 

להתקיים, בין השאר, בזכות דבורת הדבש.
שתרומת  במחקר כלכלי שנעשה במשרד החקלאות נמצא, 
של  הצומח  חקלאות  לענפי  ומפרה,  מאביק  כגורם  הדבורים, 
ישראל, נאמד בכ�2.5 מיליארד שקלים בשנה. במשק חקלאי 
אינטנסיבי, פעולת ההפרייה מיועדת למקסם את היבול, ליצור 
בתכנון  מותנה  הרצוי,  הקטיף  למועד  ולתזמנו  בפרי,  אחידות 
נכונה  פרישה  במועדים,  דיוק  שכולל  מתאים  וביצוע  מדוקדק 
ומספר כוורות אופטימלי.  במספר ענפים תרומת הדבורה היא 
כה חשובה עד שללא פעילותה, כמאבק טבעי, לא תהיה להם 

זכות קיום כלכלית. 
לטעת  והחל  עצמית  ביוזמה  נקט  הדבוראים  מציבור  חלק 
נעשות  הנטיעות  ידיהם.  במו  צופניים  צמחים  של  נטיעות 
ציבור  שטחי  בין  מעובדות,  לא  חלקות  בין  מגוריהם  בישובי 
ובין שדרות המקיפות את הישוב, או את שטחי הגידול אשר 
בלתי  מבקרים  נגד  טבעית  הגנה  חגורת  כמעין  גם  משמשות 
רצויים. נטיעות אלה נעשות במימון עצמי, ולאחרונה גם בסיוע 

משרד החקלאות.
התמעטות  של  הקושי  על  להתגבר  כדי  די.  אין  בכך  אולם 
עם  להתמודד  יש  כי  הדבש,  מועצת  החליטה  הצוף,  מקורות 
הבעיה, באופן ריכוזי בהובלת המועצה, בדרך שתאפשר להאיץ, 
ואת אספקת חומרי  ביתר שאת, את הרחבת שטחי המרעה 

הדבש.  תנובת  את  להגדיל  ואבקה,כדי  צוף  הטבעיים,  הגלם 
גבוהה,  צוף  תפוקת  בעלי  צמחים  תכלול  שהרשימה  נקבע, 
שמתאימים למחזור הפעולה של המכוורת, מתאימים לאזורי 
לתועלות  ומתאימים  ולמים,  לקרקע  לאקלים,  השונים,  הארץ 
הגידול  משך  לעונתיות,  ומתאימים  אחרים  גורמים  של  נלוות 
צמחים  בין  לשלב,  מאפשרת  גם  התוכנית  הפריחה.  ועונות 

שונים, במטרה להאריך את עונת הרעייה האפקטיבית.
הגורם החשוב ביותר התורם לנטיעות צופניות היא הקק"ל, 
בקק"ל,  הייעור  אגף  מכריעותלדברי  הן  ומעורבותה  שעזרתה 
השנתיות  הנטיעות  מכלל  כמחצית  מהווים  צופניים  צמחים 
ובנוסף היא מספקת בשנה כ� 100 אלף שתילים, לדבוראים, 

לצורך נטיעה עצמית.
גורמים רבים נוספים הביעו אהדה ונעתרו לבקשתינו לסייע 
ופיתוח  החקלאות  משרד  את  למנות  ניתן  בתוכם  לפרויקט. 
כמו  נוספים  גורמים  וכן  העובדת  ההתישבות  הקק"ל,  הכפר, 
לאומיים,  פארקים  ונחלים,  ניקוז  רשויות  הביטחון,  מערכת 
הרשות הלאומית לדרכים, חברת דרך ארץ וכביש חוצה ישראל, 
רכבת ישראל, אירגונים חקלאיים, חברות לתכנון גן ונוף ועוד. 
הן  בתוכנית  להשתלב  שעשויים  החשובים  הגורמים  אחד 
המועצות האזוריות אשר רבות מהן שוקדות על הכנת תוכניות 
משרד  מקומיות.  ורשויות  עיריות  וכן  ביו�ספריות,  שימור, 
דבוראים  של  בנטיעות,  זאת,  משנה  החל  תומך  החקלאות 
במענקי השקעות, בשיעור של 25% באיזור עדיפות א' ו�20% 

באיזור עדיפות ב'.
יש להניח שאם פעילות זו תמשך נראה בתוך מספר שנים 
הגדלה ניכרת ויתר יציבות בתנובת הצוף וייצור הדבש המקומי.

ולסיום שתי הערות:
הקודמת  החקלאות  משרד  הנהלת  יזמה  שעברה  בשנה 
שינויים בחוק ובמעמד מועצת הדבש ובאסדרת הקצאת נקודות 
המרעה בענף, המנוהלת מאז ומתמיד על ידי המועצה. חשוב 
להדגיש שבשל "כשלי שוק" מובנים, ומחסור בשטחי המרעה 
בארץ, הסדרה מאורגנת, מרכזית ומיקצועית, היא תנאי חיוני 
של המשרד  הנוכחית  נראה שההנהלה  בישראל.  הענף  לקיום 
מגלה הבנה רבה יותר לבעיה זו ונקווה שהנושא יוסדר בחקיקה 

מתאימה.
גופים  של  ליוזמה  האחרונות  בשנים  עדים  אנו  בנוסף, 
ידם  על  שמוגדר  מה  נגד  קמפיין  לניהול  שונים  "ירוקים" 
כ"צמחים פולשים". הקיצוניים שבהם מתנגדים לכל צמח שאינו 
ארץ� ישראלי במקורו. בין השאר יצא קצפם נגד האקליפטוס 
אשר מהווה את אחד המקורות החשובים של צוף לענף. מצער 
ככל  בפעילותה,  שילבה  והגנים  הטבע  שמורות  רשות  שגם 
הידוע, עקירה של מאות אקליפטוסים בוגרים בשמורות טבע 
בגליל ובגולן, וגרמה לפגיעה חמורה בענף הדבש ובנוף הארץ. 
למי שכבר שכח, האקליפטוס הגיע לישראל בשנות ה�80 של 
המאה ה� 19 מאוסטרליה והוא חלק מנוף ארצנו מזה למעלה 
מ� 120 שנה. אין לאף גורם, בעיקר לא לגוף ממשלתי, הזכות 
להכריז עליו שלא בסמכות, כצמח בר� עקירה ויש לעשות הכל 
כדי להגן עליו. יש לזכור  שהתפתחות התרבות האנושית לוותה 
והיתה תלויה תמיד, באופן חיוני, בניוד גאוגרפי של מיני צמחים 
בעיקר למאכל, אך גם לעצה לנוי ולצל. לאחרונה בישר מחקר 
חדש שגם השיקמה לא נולדה בארץ ישראל, אלא הגיעה לכאן 

עם "גויי הים".
המיוחס  משפט  יש  גדולים  באילנות  להתלות  מותר  ואם 
יחדל  דבורים המין האנושי  איינשטיין שאמר שללא  לאלברט 
להמשיך  לדבורה  לסייע  הכל  ונעשה  הבה  אז  מלהתקיים. 

ולהתקיים כדי שנוכל ליהנות מפרי עמלה. 

פרוייקטור -   � כהן(קדמון)  מרדכי  ד"ר  הכותב 
לנטיעות צופניות מטעם מועצת הדבש

דר' מרדכי כהן(קדמון) � בלי צוף � הדבורים תעלמנה � חייבים פרוייקט נטיעה
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"

גיליתי שהחומר 
תוקפני, וחשיפה 

לחומרי ריסוס גורמת 
לרשימה ארוכה של 

בעיות בהריון, סיבוכים 
לעוברים, בעיות 

בגדילה, רמת משכל 
נמוכה, סכנה לאוטיזם, 
מחלות בדרכי הנשימה, 
פרקינסון, וכמובן סרטן 

ומחלות קשות אחרות.

"

דר' ישראלי מציג בפני ח"כ יעל גרמן, ראש העיר יוסי שבו וגלית פנינה אבינועם את פיתרון ה"בינגו" מלכודת לזבוב הפירות
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הכותבת עם ח"כ גרמן בפאתי הפרדס בנס ציונה.

ש
האחריות הקהילתית של החקלאים לא נעצרת בגדר החלקה - גלית פנינה אבינועם, 

נאבקה בריסוסי הפרדסים סמוך לביתה בנס ציונה - סיפורו של מאבק.

"אף אחד לא ירסס את 
הילדים שלי" 

מי גלית פנינה אבינועם, אני מנכ“ל חברה 
לאדריכלות ועיצוב פנים כבר 13 שנים. 

משפחתי  עם  עברתי   2005 בשנת   
נס  בעיר  רוויה  בבניה  בשכונה  להתגורר 
ציונה. השכונה שווקה כשכונה ירוקה , היא מוקמה בעמק 

מול 800 דונם פרדסים .
במרחק  הפרדס  מול  ראשון  בקו  נמצאת   שלי   הדירה 
של 20 מטר ממנו. מאוד אהבתי את הירוק שנשקף מכל 
החלונות,  ואת הידיעה שאני שואפת אוויר מלא בחמצן 

בזכות הפרדס.
גיליתי   , החדשה  בדירה  מגורים  של  ימים  כמה  לאחר 
שמגיע מטוס ריסוס כל 5 ימים לרסס מהאוויר את הפרדס 
, החומר  . בדקתי מהו החומר שמרוסס מהאוויר. ב2005 

היה מלטיון.

גיליתי  מבהילות.  תוצאות  הניב  בגוגל  קצר  חיפוש 
שהחומר תוקפני, וחשיפה לחומרי ריסוס גורמת לרשימה 
בעיות  לעוברים,  סיבוכים  בהריון,  בעיות  של  ארוכה 
בגדילה, רמת משכל נמוכה, סכנה לאוטיזם, מחלות בדרכי 

הנשימה, פרקינסון, וכמובן סרטן ומחלות קשות אחרות.
הסביבה,  לאיכות  למשרד  טלפונים  כמה  של  סיבוב 
ולעירייה גרם לי להבין שאני לבד במערכה הזו. זה חוקי 

ואת  אותי  לרסס  המתוקנת  ישראל  במדינת  לחלוטין 
ילדיי. הצלחתי לגייס שותף למאבק אבא שכן בשם שי.

שום  ללא  ייאוש,  של  שנים   3 אחרי   ,2008 בשנת 
בפנטהאוס  שהתגורר  לנושא  שכן  עוד  גייסנו  התקדמות, 
מעל  בדיוק  נמוך  יעף  בז“�  ל“  אחד  בוקר  וזכה  מעלינו, 
הראש שלו. הבנו שיש גם בעיית בטיחות קשה עם הקרבה 

לבניה צפופה . 
ומול  העירייה,  דוברות  מול  בניסיונות  המשכנו 
העיר  ראש  תמיכת  את  לגייס  מקומיים  פוליטיקאים 
זכו  לא  הגורמים,  כל  דרך  הניסיונות,  כל  לצערנו  לנושא. 

להצלחה. הנושא לא עניין אף אחד. 
ויזם  פעיל  קורצי,  אליי  התקשר  ב2011  אחד   ערב   
מקיבוץ  מישהוא  לפגוש  חייבת  שאני  ואמר  בעיר  מקומי 
נצר סירני. פגשתי באותו ערב אבא ל2 בנות, אסתמטיות, 
(ממשרדי  פגשתי  שאני  המפתח  אנשי  כל  את  שהכיר 

ממשלה), ושגר , גם הוא  בקו ראשון, למטע אתרוגים.
 רק שהוא, לא היה מנומס כמוני וכמו שי , והוא ביצע 
פעולות, על גבול הפלילי, כדי להשיג את המטרה שלו. גם 

הוא לא הסכים שירססו את הילדים שלו.
גגות בתי   הוא הראה לי מפה אווירית שבה ראו  את 
הקיבוץ עם X היכן שהסרטן היכה, הרג, או ביקר. המפה 

היתה מלאה בכל הקו הראשון והשני

 המשכנו לפעול מתחת לרדאר, בהתנהלות שקטה 
למציאת פתרון.

 , כרם  עין  מהדסה  ריכטר  פרופסור  עם  דיברתי 
מומחה בעל שם עולמי לחומרי הדברה. ידעתי שהכל 
רע בחומרים האלה. אבל ידעתי שחייבים למצוא את 

הפתרון.

 ערב אחד שי שלח לי מאמר שמצא ברשת. החתום 
משרות  יהודה  בן  שאול  דוקטור  היה  המאמר  על 
שה“ם במשרד החקלאות. במאמר הוסבר פתרון לזבוב  
של  פתיון  מלכודת  בצורת  ונשירים  בהדרים  הפרות 

חברה ישראלית בשם ” ביופיד“.
בינגו. יש פתרון, והוא גם עובד.

בן  שאול  דר'  את  להשיג  ניסיתי  כך  אחר  בוקר   
 �יהודה טלפונית. דיברתי עם מנכ“ל חברת ביופיד  

דר‘ נמרוד ישראלי.
שה“ם  שרות  בעיה,  יש  סיפור�  להיווצר  התחיל 
מצא לה פתרון ( פטנט ישראלי), רק שהפטנט,  אינו 
מדוע  שנים..   10 מעל  בשוק  קיים  אלא  חדש,  מוצר 
לא משתמשים בו? למה אני והילדים שלי לא יכולים 

לקבל אותו, בפרדס שמולי?

איתם  שעבדתי  חברים,  של  פייסבוק  קבוצת  דרך 
באגף הביטחון ברשות שדות התעופה, הגעתי למושב 
הצלחה  נחלו  והחקלאים  התושבים  שם  ערוגות, 
בשימוש במלכודות בנשירים והדרים. יצרתי קשריים 
אישיים עם רן שדות, שהיה כוון מטוסי ריסוס, אדם 
משכמו ומעלה שניהל מאבק בכל חברי המשק, והצליח 

להפסיק ריסוס אווירי ולעבור לשימוש במלכודות.

החקלאים.  תמיכת  את  לגייס  חייבת  שאני  הבנתי 
פעילים  דרך  ולשכתו   העיר  ראש  על  לחץ  יצרנו 
מקומיים, וראש העיר יצא בהכרזה שהוא מקיים כנס 

הדברה עירוני על מנת להפיג את חששות התושבים.

כאשר הגענו לכנס  שי התיישב ליד ראש העיר עם 
לפ טופ פתוח וחומר מקצועי מוכן בתיקיות מסודרות.
כמובן  וביניהם  ארוכה  הייתה  הדוברים  רשימת 
טייסנו האמיצים מחברת כימניר ,מנכל חברת הריסוס, 
ודורון טימר היו“ר  אחראי ריסוס במועצת הצמחים, 

של המכון להדברה ביולוגית.
לכל טענה של הדוברים, שי  מיד הראה לראש העיר 

מסמך רישמי / מאמר שסתר את הדובר.
 אחרי חצי שעה , ראש העיר הבין את הכיוון. 

מקסים,  אדם  החקלאים.  נציג  דיבר  בכנס 

אינטלגנטי, פיקח, עורך דין בהכשרתו. יום אחרי הכנס 
להכיר  הביתה  אלי  אותו  והזמנתי  קשר  איתו  יצרתי 
את  המשפחה והילדים שלי. במרפסת, שמשקיפה על 
הפרדסים, עם הילדים הקטנים שלי מסביבי, הוא הבין  

שחייבים למצוא פתרון ביחד.
ערכנו מספר פגישות עם ראש העיר.  ידעתי שאני 
בהתחלה  ואיטית.  שקולה  בצורה  להתנהל  צריכה 
של  רשמי  תמיכה  מכתב  על  חתימתו  את  ביקשנו 

העירייה בנושא מעבר למלכודות.
עם המכתב הנ“ל ניגשתי למועצת הצמחים ולמכון 
מעבר  למימון  אישורם  את  לקבל  ביולוגית,  להדברה 

למלכודות. התשובה היתה שלילית ( אין תקציב ..). 
 חזרנו לראש העיר זומנה פגישה משותפת עם דורון 
הגדולים  התקציביים  הסעיפים  הובהרו  ובה  טימר, 
שדרושים למעבר למלכודות. אנו דרשנו מראש העיר 
להעביר תקציב בדחיפות לנושא. אך ידיו היו כבולות, 

והנושא לא היה נראה לו דחוף.
בצעקות  אותי  וגירש  הפגישה  את  פוצץ  הוא 

מהלשכה שלו ” שקל את לא תראי ממני“ הוא צעק. 
ועוד  חשיפה  ועוד  חשיפה,  ידי  על  שרק  הבנתי  

כתבה לא מחמיאה, הוא, ראש העיר, ישתכנע.
 מבט שני ערך תחקיר ושידר אותו, נערכו כתבות 
נוספות בעיתון הארץ ודה� מרקר. זה התחיל לתפוס 

תאוצה.
מלכודות  ותלו  הגיעו,  קרה.  פשוט  זה  אחד  בוקר   
אבל   .800 מתוך  דונם   150 של  בשטח  רק  אומנם 

הרגשתי  שזו נקודת פריצה. 
חודש לאחר מכן אדם טבע ודין זימנו כנס בנושא 
בכנס.  לדבר  אותי  שהזמין  טלפון  וקיבלתי  הדברה 
שיתפתי את סיפור ההצלחה עם המון 

אנשים שם.
עובד  הגיע  ציונה  נס  עיריית  אל 
חדש, פיקח ומבריק לעבוד באגף שפ“ע 
קשר  אתו  יצרתי  הסביבה).  (איכות 
הוא  לי.  שהיה  במידע  אותו  ושיתפתי 
וללמוד  פגישות  לזמן   , לפעול  התחיל 

את הנושא.
לוועד  נוספים  פעילים  הצטרפו   
גם   , שרצו  נוספות  משכונות  הפעולה 
הם, שיפסיקו לרסס את הילדים שלהם. 
שראו  אנשים  אליי  להתקשר  התחילו 
את ההרצאה ביו�טיוב ורצו עצות איך 

לעבור  למלכודות ביישובים שלהם.
רב  כנס  זימן  העיר  ראש  ב2015   
ממשרדי  נציגים  (עם  משתתפים 
הציג את  הוא  ובו  סביבה)  שונים, חקלאות,  ממשלה 
נראתה  הציג  העיר  שראש  המצגת  העיר.  ראש  חזון 
כאילו יצאה מהמחשב שלי. הכותרת היתה ” נס ציונה 

עוברת לשימוש במלכודות“.
לכל  עברה  הפעילות  שלי,  למגרש  שדאגתי  אחרי 

העיר.
פגשתי את הגב' ליהיא לפיד (אשתו של שר האוצר 
המליצה  והיא  חברתיות,  בנסיבות  לפיד)  יאיר  דאז 
על ח“כ יעל גרמן ( שרת הבריאות לשעבר) שתטפל 
להצטרף  שמחה  היא  אתה,  פגישה  תואמה  בנושא. 
להיות  הפכה  הפעילות  הפרלמנטרית.  ברמה  ולעזור 

ארצית. 

בפרדסים  לזבוב,  מלכודות  פריסת  בוצעה  ב26.8.   
המקיפים את העיר בעוד 400 דונם.
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בסימן חשיבות שיווק 
התוצרת החקלאית
יום ד' 23 בדצמבר, 2015

בתוכנית:
8:30־10:00 התכנסות, כיבוד בוקר ונטוורקינג

10:00־10:30 דברי ברכה

10:30־11:15 מושב ראשון— חקלאות ישראלית 2025

איך תיראה החקלאות הישראלית בשנת 2025? כיצד יש לפעול על מנת להבטיח דור 
המשך בחקלאות? המושב יעסוק בחשיבות הבטחת קיומה של החקלאות כחלק מהמשך 
הבטחת קיומה של המדינה. שהרי עצמאותה בכלכלית והיכולת לספק מזון לתושביה, 

גם בעתות משבר תלויה בחקלאות המקומית.

11:15־12:00 מושב שני— מגמות חדשות בשיטות שיווק התוצרת

המושב יעסוק בחשיבות סימון תוצרת חקלאית בדומה לנעשה בכל מוצרי המזון המשווקים 
לצרכן. הענקת ”תעודת הזהות“ לתוצרת תגדיל משמעותית את נאמנות הצרכן למגדל 
ובכך את יכולת המיקוח מול משווקי התוצרת. כמו כן, המושב יעסוק בחשיבות הרחבת 

מגוון המוצרים, המינים והזנים על המדף.

12:00־12:40 הפסקת קפה ומאפה

12:45־13:30 מושב שלישי— דרכים להבטיח את קיומו של היצוא החקלאי כמרכיב מרכזי   
        בחקלאות הישראלית.

המושב יעסוק בדרכים מקצועיות לשיפור מעמדנו בעולם, רתימת הממשלה לצורך אבטחת 
רווחיות היצוא, יכולת התמודדות של היצואנים הישראלים במצבי שוק משתנים, חשיבות 

המו“פ כאמצעי להבטחת מקומנו בשווקי חו“ל.

13:30־14:15 מושב רביעי— להכניס יותר לכיס על מה שהוצאת מהאדמה

המושב יעסוק בחשיבות שינוי שיטת מחירי השוק. על מנת לשרוד את הענף (ולהרוויח זו 
לא בושה), חייב החקלאי להבטיח מחיר עוד בטרם הגידול. במושב יוצגו סיפורי הצלחה 
מתוך המגזר החקלאי וכלים איך לעשות זאת. כמו כן, המושב יעסוק בחשיבות המיתוג 

האזורי לפרמיה על התוצרת.

14:15־15:00 מושב חמישי— חוק ההתיישבות החקלאית

שמירה על יכולתם של החקלאים לנצל בצורה המיטבית את  גורמי היצור ולהעלות את 
היעילות הכלכלית של המשק החקלאית.

15:00־15:45 ארוחת צהריים חגיגית

יום ג', 22 בדצמבר 2015
תוכנית הכנס:

16:00־17:00 התכנסות ומינגלינג
17:00־17:15 איומים, אתגרים והצגת דרכים נוספות לחיזוק ענף הפלפל בישראל, מר חיים אלוש - מנכ"ל קבוצת משוב

 EuroFresh  עורך ראשי של העיתון הבינלאומי לתוצרת טריה - (Pierre Escodo) 17:15־17:45 מבט עולמי על הפלפל, מר פייר אסקודו
Distribution

17:45־18:15 פוטנציאל וחיזוק ענף הפלפל בשוק הרוסי, הגב' נטליה במתובה 
(Natalia  Bammatova) - מומחית לשיווק לשוק הרוסי

18:15־18:35 חשיבה אסטרטגית פורצת גבולות — הרצאה שתאפשר התנסות בעולמות חדשים, רחוקים מהמסגרות המוכרות לנו ותפתח מרחב 
לדיון מסוג אחר בסוגיית הפלפל, ופיתוח דרכים יצירתיות לחשיבה אסטרטגית אשר יחזקו את הענף

18:35־17:10 פאנל בנושא ”ריבוי יצואנים איך מתגברים על זה?" משתתפים: מנכ"ל משרד החקלאות, מומחה בנושא תמיכה מבוקרת במנגנוני 
שיווק ורגולציה, מנכ"ל חברת צוא מובילה, ר.מ אזורית ערבה

19:10־19:50 פאנל בנושא: רותמים את מנגנוני היצוא הישראלי לחיזוק ענף הפלפל בעולם. משתתפים: מר עופר זקס— מנכ“ל מכון היצוא, מר 
אוהד כהן —מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, נספח ישראל ברוסיה.

19:50־20:10 נואם מרכזי: כבוד שר האוצר— ח"כ משה כחלון
20:10  ארוחת ערב חגיגית 

הפלפל  בגידול  הדרסטית  הירידה  תשפיעה  איך  בערבה.  והמוביל  המרכזי  הגידול  שהוא  הפלפל,  בגידול  של %35  ירידה  חלה  בשנת 2015 
(שאין לה אח ורע בעולם כולו) על הערבה, על היצוא ועל השוק המקומי? אין ספק שרוב מגדלי הפלפל בערבה עברו שנים קשות. אין ספק 
שהיה צריך לפעול כדי להגדיל את רווחיות מגדלי הפלפל, שהם הרוב המכריע של המגדלים בערבה. התחושה היא שהפעולות שננקטו לא 
היו הפעולות הנכונות, עובדה שמגדלים לא מעטים בערבה נטשו את החקלאות. ידוע שמשק שיוצא ממעגל החקלאות מתקשה מאוד לחזור 
לא התכוון להוציא משקים בערבה   ₪ של 100 מיליון  פלפל ליצוא, בהשקעה  את המתווה לתמיכה בהסבת גידולי  שמי שהכין  בטוח  אליו. 
ממעגל החקלאות. יתרה מכך, עולה חשש כבד שהמגדלים בערבה שנותרו בחקלאות, אך עשו הסבה (כפי שהמתווה דרש מהם) לגידולים 
אחרים, יגרמו להצפת השוק המקומי באותם גידולים, ואז לא רק שלא ישפרו את מצבם אלא, שמצבם יורע ויורע גם מצבם של מגדלים רבים 

לשוק המקומי מכל הארץ. על כך נאמר: “מה הועילו חכמים בתקנתם?“

מטרת הכנס "ממשבר לצמיחה" היא לחשוב מחוץ לקופסא ולבנות ארגז כלים למגדלי הפלפל בישראל, כזה שיחזק את החקלאים ואת מעמד 
ענף הפלפל בעולם.

מארגנים: משוב גרופ
טל: 08-6273838

info@mashov.net :מייל
www.agro.mashovgroup.net :אתר

22־23 בדצמבר 2015
מלון רמדה ירושלים

Save the Date

לחקלאותה–6
ועידת ישראל

ממשבר לצמיחה
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קמפיינים

שמחה  מרינה  החדשה הנהלת  השנה  "לקראת 
שאנו   ארצי  פרסומי ראשון בהיקף  קמפיין  לבשר  על 

מעלים למותג מרינה פטריות.
ברשת  היעד  קהל  להגדרת  בהתאם  הקמפיין עולה 
ראשון  בשלב   (88 ב‘  רשת  ג‘  (רשת  הארצית  הרדיו 

ובהמשך יתוגבר במודעות בעיתונות .
למותג  מיתוגית  מודעות  הקמפיין לבסס  מטרת 
בארץ  המובילה  והחברה  הפטריות  מרינה כמלכת 
בתחום ,המסר מבוסס על מחקר צרכנים שערכנו ועונה 

על המטרות השיווקיות של החברה .
ממחר  החל  ימים  כחודש  ימשך  הקמפיין הראשון 
בהדרגה ויתעצם בתוך כשבוע ועד ל � 15�10�3 בתום 

חגי תישרי .

והוא  שנתית  עבודה  מתוכנית  חלק  הקמפיין הנו 
סניף  ברנט  ליאו  הפרסום  משרד  באמצעות  מיושם 
ישראלי של ענק פרסום בינלאומי שמקורו בצרפת מוביל 
 , קוויצקי  עדי  נסיון  ורב  ותיק  הקמפיין פרסומאי  את 
המשרד שבחרנו מוכר מאד ונחל הצלחות רבות בתחום 
תחומים  בשלל  רבים  מותגים  והחדרת  ביסוס  חיזוק, 
משה,  טלי,הדוד  ענבי  החקלאי.(  בתחום  וביניהם 
ורבים  אבסולוט  וודקה   AIG ,זוגלובק,  קאיה  סמסונג, 
בינוניות  בחברות  בעיקר  הצלחות  תוך   ) נוספים  רבים 
הפרסום  בענף  ידוע  קויצקי  עדי   . מדודים  בתקציבים 

כמלך הרדיו � ואנו מקוים שנרגיש זאת גם על בשרינו 

הנן  למותג  המודעות  מהגברת  נפרד  בלתי  חלק 
זאת  להרגיש  אט  אט  כמובן  מצפים  ואנו   , המכירות 
יש  אך  כמובן  הקמעונאיות  בעיקר  המכירה  בנקודות 
לבא .  תאחר  לא  המקצועי  השף  על  שההשפעה  לזכור 
כאדם  לקמפיין ולמסר  חשוף  הוא  גם  המקצועי  השף 
פרטי מן השורה, וכמקצוען מכיר ויודע להכיר באיכויות 

ובתועלות של העבודה עם החברה .
בלקני  הסגנון  שמחחח  שיר  באמצעות  מובא  המסר 
מנגינה  על  המבוסס  רפיטטיבי  סוחף  בניגון  משהו 

קליטה ” מרינה עושה קסמים במטבח " !!!

פטריות  הוא ,“  מוסיפים  המרכזי  הרעיון  כאשר 
של מרינה וכל מתכון הופך מרגיל למשובח , לא צריך 
להיות שף מוכר ומוכשר , ניתן בבית בחוג המשפחתי 
להיות שף ידוע ולשדרג כל מנה באמצעות הפטריות 

של מרינה" 

מוסיפים פטריות והכל יותר יותר טעים !!! 

לקריינות בחרנו את נמרוד רשף קריין ותיק 

בנקודות  ויזואלי  פרסומי  מסר  לקמפיין מתלווה 
המכירות בדמות פיה טינקרבלית העושה קסמים במטבח 
בנקודות  יוצבו  מדף  וצנחני   , מדבקות   , מדף  סרגלי   �

המכירה ! 

הפטריות � ממתגים כמעדן לשידרוג התפריט

סמנכל השיווק של החברה - רוני סופר - מדווח על קמפין לחברה 
הגלילית המצטרפת לגדולים

חברת מרינה ממתגים פטריות



חקלאות 84


