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דבר היו”ר
בני שמולביץ ,יו”ר ההנהלה,
הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית
שוב האביב חזר למחוזותינו ,הקיץ כבר כמעט כאן,
ותהפוכות מזג-האוויר מחום לקור ומגשם ליובש
מתערבבים .עברנו בדרום שנה מפתיעה מבחינת מזג-האוויר ,זכינו לכמות
ממטרים שהנגב לא זכה לה בעבר ,וישנם אזורים בהם ירדו מעל  600מ”מ
גשם .לעומת זאת ,בצפון היה הגשם במשורה ,וגרוע מכך ,התחיל מאוחר,
אבל כחקלאים אורגניים המאמינים בטבע נתפלל כולנו לקיץ נוח ולשנה
הבאה גשומה יותר.
במהלך החודש החולף המשכנו בהתנהלות מול משרד החקלאות ,ואני
שמח לבשר שדרכנו צלחה ,ושני מדריכים נכנסו לתקצוב המשרד.
יחד עם זאת ,ממשיכה ההתעניינות בהתפתחות הארגון ,מצליחים למלא
אולמות בימי העיון שצוות המדריכים המסור מארגן ,ישנה הרגשה מוכחת
שהענף נמצא בדרך חדשה ,וכל זאת בעזרתם של כולם ,מדריכים ,חברי
מזכירות ומועצה ,צוות המשרד וכמובן חקלאים שהנושא האורגני עדיין
אצלם בדם.
במהלך התקופה האחרונה יש פניות של צרכנים ומשווקים המחפשים
תוצרת אורגנית .כדאי להתייעץ עם מדריכי הארגון ולייצר לפי הזמנות
ולא לפי תחושות בטן .יש גם פניות של יצואנים לגידולי שורש .כדאי כבר
כיום לתכנן את העונה הבאה ולהיות סגורים עם כמויות ועד כמה שאפשר
עם מחירים.
במהלך חודש מאי התקיימה בקיבוץ עלומים ישיבת מועצה .החברים צפו
במיצג של בארות יצחק הישנה בתקופת מלחמת השחרור .בישיבה נבחר
גם ועד ההנהלה.
כמיטב המסורת ,גם הפעם ייפתח בחודש יולי במשרד החקלאות קורס
יסודות החקלאות האורגנית ,ואנו מצפים להשתתפותם של מגדלים ושל
כל מי שהנושא האורגני קרוב לליבו.
ישנה פריחה ,אז בואו נעלה על הגל ,נפתח ונתפתח עם ארגון המגדלים
האורגניים.

דבר מנהל האגף המקצועי
אלי אהרון
רוב ענפי החקלאות מקיימים כיום מאבק מתמיד
להישרדות.
לא קלים הם חייו של החקלאי כיום ,ויכולתו
להתפרנס בכבוד מעמל כפיו היא די מוטלת בספק.
ניתן לומר ,שבשנים האחרונות חברו כולם נגד החקלאי כדי ליצור מצב
בלתי אפשרי מבחינתו ,המעמיד בספק את יכולתו להמשיך ולתפקד
כחקלאי .רשתות השיווק ,מצד אחד ,יצרו נגדו מונופול ,במטרה לסחוט
אותו עד דק ,כדי להפיק ממנו ומתוצרתו רווחים מקסימליים ,מבלי
להתחשב בעלויות הייצור .מצד שני ,מדיניות ממשלות ישראל מייצרת
את אותה תוצאה ,וזאת באמצעות :מיסים מיוחדים לחקלאים ,אגרות
מופרזות ,פגיעה בקנט ומחירי מים בלתי אפשריים.
לפני  30שנה היו  60אלף חקלאים פעילים ,וכיום נותרו כ 7,000-בלבד.
אין כמעט חקלאים שיציעו לילדיהם להיכנס לענף ,שהרי אינם רוצים
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להנחיל את צרותיהם לילדיהם .יוצא מכך שהגיל הממוצע כיום של
החקלאים הינו  ,62מה שאומר שחלקם המשמעותי אף בין הגילאים
.80-70
לא פלא שקמה זעקה בקרב מקבלי ההחלטות כאשר מזיק ,מחלה או
תנאי אקלים מפחיתים משמעותית את היבולים ומקפיצים את מחירי
התוצרת .זוהי זעקת ה”קוזק הנגזל” ,בבחינת אלו שרצחו את הוריהם
ומבכים על היותם יתומים.
פתרון הבעיה נמצא כולו בידי הרגולטורים ,קובעי המדיניות ,שבמו ידיהם
הרסו והכשילו את החקלאות הישראלית .קובעי מדיניות אלו מתגאים בכל
הזדמנות  -בארץ ובחו”ל  -בחקלאות הישראלית המתקדמת ,אך שוכחים
לציין כי ההצלחות הן למרות ועל אף מדיניותם הקלוקלת.
אני רוצה ,בהזדמנות זו ,לשבח ,לפאר ולרומם את אלו שבזכותם
החקלאות הישראלית היא מן המתקדמות בעולם ,המיישמת טכנולוגיות
גידול חדשניות :בראש ובראשונה החקלאים עצמם ,המדריכים ,אנשי
המחקר ,במינהל המחקר החקלאי ,במו”פים באשר הם ,בשה”מ,
בפקולטות לחקלאות ,בחברות ההדברה והזרעים ,במשתלות ,במועצת
הצמחים ובארגוני המגדלים ,ובזכותם החקלאות הישראלית עדיין עם
הראש מעל המים.
חברים יקרים ,בימים האחרונים אנו פועלים להכנסת מגדלים חדשים
וגידולים נוספים לחיק הארגון ,כמו :מגדלי קנאביס רפואי ומגדלי פטריות,
המודעים לערך המוסף הקיים בעצם החברות בארגון לחקלאות אורגנית.
דלתנו פתוחה לכל המעוניין להצטרף למשפחה מכובדת זו.
מדריכי הארגון ממשיכים לקיים ביקורים אינטנסיביים במשקי החברים,
ובנוסף לכך קיימנו באמצעותם ימי עיון מקצועיים ,כמו :יום עיון גד”ש
אורגני במתחם משרד החקלאות בגילת שבדרום וכן יום עיון למטעים
אורגניים בנוה יער שבצפון.
חקלאים ,המעוניינים להיעזר בהלוואות הניתנות כיום במסגרת קרנות
בערבות מדינה ,יוכלו לפנות אלינו ,ואנו נחבר אותם למפגש עם הגורם
המתאים.
אני מאחל לכולם פעילות פורייה בתחום האורגני.
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משק לדוגמא :אברהם שחר ממושב ברק
ד”ר נחום קוצר

בשנת  ,1956כחלק מיישוב חבל תענך ,הקימו עולים ממרוקו את מושב
ברק במועצה האזורית הגלבוע .בין העולים הייתה משפחתו של אברהם
שחר ,שהגיע ארצה כשהוא בן  5חודשים .מאז הגעתם למקום ,גידלו
בני המשפחה גן ירק ,כ 200-תרנגולות וגם לקחו חלק בגידולי השדה
המשותפים של המושב.
אברהם ,הילד השביעי במשפחה ,הכיר את יהודית ,בת קיבוץ רמות
מנשה .במושב ברק בנו את ביתם ,הקימו את משפחתם ונולדו להם
ארבעה ילדים.
עוד בצעירותו השתלב אברהם בעבודת האדמה והכפיים והפך לחקלאי
חרוץ שעובד ,כפי שנהוג לומר“ ,מצאת החמה עד צאת הנשמה” .במשך
שנים רבות ,ועד היום ,אברהם עוסק בגידולי שדה שונים .במשך שנים
רבות גידל כותנה יחד עם אחיו יגאל ,ועד היום מגדלים השניים גידולים
ויבולים שונים .בנוסף ,עבד אברהם כשכיר בהפעלת כלים חקלאיים
במשך שנים רבות .החיבור של אברהם לאדמה הוא בעל שורשים איתנים
וחזקים מכול .איש אדמה פשוטו כמשמעו.
כפי שניתן להבין ,לא באה המנוחה ליגע .בשנת  1984בנה אברהם את
הלול הראשון במשק .מאז ועד היום המשפחה כולה מגויסת למשימה
ומנצחת על להקת התרנגולות מדי יום  -בעיקר איסוף הביצים ,ניקיון הלול
ותפעול של כלל המערכות .הבן השני של אברהם ,אדמונד ,תופס חלק
מרכזי בניהולו של הלול .אדמונד ניחן ביכולות מתמטיות גבוהות במיוחד,
בחריצות ובהתמדה.
אברהם מרבה בתכנון ובחשיבה לטווח הרחוק ,ובמשך כל שנותיו
המשק הולך ומשתדרג .בשנת  2009הסתיימה הקמתו של לול חדש ,לול
חופש אורגני .במרץ רב נבנה הלול על-פי דרישות וסטנדרטים גבוהים
המתבקשים מגידול אורגני .הקידמה הטכנולוגית באה לידי ביטוי במגוון
מערכות שליטה ממחושבות הקיימות בלול ,כדוגמת בקרת טמפרטורה
אוטומטית ,בקרה על כמויות מים ומזון נצרכות ועוד .כמו-כן ,קיימת
הקפדה על סניטציה ,על שטח מרעה עבור התרנגולות ועל שאר התנאים
הנדרשים .הביצים נאספות מדי יום ,נשמרות בקירור ומשווקות פעמיים
בשבוע .הלול נחשב לדוגמא ומופת בתחום.
התחלתי לעבוד עם אברהם משנת
 ,2009עם תחילת עבודתו כמגדל
מטילות אורגניות .כבר מתחילת
עבודתו הצטייר בעיניי אברהם
כמגדל אמין ,דייקן ,קפדן ואחראי,
שביצע את כל ההנחיות וההמלצות
שניתנו לו בצורה הטובה ביותר .גם
בנו של אברהם ,אדמונד ,מצטיין
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ובאחריות,
בחריצות
המהווים חלק נכבד
מהצלחת הלול .התוצאות
לא איחרו לבוא .תוך
מספר שנים הפך משק
שחר למצטיין בתוצאות
הגידולים .תכונות אלו
גרמו לכך שהמשק משמש
כמקום בו אנחנו מנסים
חומרים חדשים ושיטות עבודה חדשות (חומרים כנגד קרדיות ,תולעים
ועוד).
מקצועיות ,התמדה ,מסירות ואהבה הם הבסיס להצלחה עבור משק
שחר ,ובזכות כל אלה הוא משק מצטיין לדוגמא ולמופת בתחום הלול
האורגני.

עצות מקצועיות לעונה
המלצות לקראת העונה :הכנת הקרקע בירקות אורגניים
בבית צמיחה אורגני
איציק כהן  -מדריך לירקות אורגניים בבתי צמיחה
סניטציה
חשוב להקפיד ולנקות את בתי הצמיחה וסביבותיהם מעשבייה ומשאריות
גידול ,למניעת אילוח של הגידול בפגעים שונים.
עיבוד
רצוי להשתמש במשתת (פראפלאו) לפתיחת הקרקע לאחר הגידול
הקודם (עומק  50-40ס”מ) ללא הפיכת הקרקע.
זיבול
מומלץ לפזר בקרקע חולית חדשה כ 10-קוב קומפוסט לדונם .בקרקעות
ותיקות ניתן לרדת במנות עד  7-5קוב לדונם .עם קבלת הקומפוסט,
מומלץ לשלוח דגימה ממרכז הערמה למעבדת שרות שדה ,כדי לאפיין
את איכות הקומפוסט.
למניעת התבססות והתפשטות של נמטודות חופשיות ועפצים ,מומלץ
ליישם גם זבל עוף ,המאושר לשימוש על-ידי חברות הפיקוח (אורגניקום/
ביו .)N-יש לפזר את הזבל באופן אחיד על פני כל הערוגה ולהצניע
בתיחוח.
מפזרים את הקומפוסט בפס השתילה ומכסים במעט חול  5-3ס”מ
(קומפוסט יבש אינו פעיל) .
מומלץ להרטיב בהמטרה את הקרקע לאחר פיזור הזבלים ולהמתין
להנבטת זרעים לא רצויים (חיטוי סולרי לא קוטל זרעים) .יש לבצע תיחוח
שטחי לעומק של  25ס”מ.
פורסים את הטפטוף על שורות השתילה ,משקים דרך הטפטוף כ 20-קוב
ובהמטרה כ 40-קוב ,ומבצעים חיטוי סולרי.
חיטוי סולרי
מבוצע באמצעות כיסוי הקרקע ביריעות פוליאתילן שקוף במהלך הקיץ
(יוני-אוגוסט) .מומלץ חיטוי של לפחות  25יום.
חיטוי סולרי משמיד מחלות ופגעים ,כמו קישיונה ,פיתיום ,נמטודות
חופשיות ועשבים חד-שנתיים .במהלך החיטוי יש להשקות דרך הטפטפות
אחת לשבוע ,כ 5-קוב לדונם.
חיטוי סולרי יהיה יעיל יותר ככל שהקרינה שתחדור למבנה תעלה ,ולכן
עדיף לבצע את החיטוי בבתי צמיחה לפני שפורשים את הפלסטיק
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לחיפוי המבנה .כך גם בבתי רשת ,חיטוי סולרי יהיה יעיל ככל שהרשת
יותר נקייה.
כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג
מנהג זהירות

פעילות ההדרכה במטעים האורגניים
ד”ר יזהר טוגנדהפט ,מדריך מטעים והזנה
יום עיון שנתי
פעילות ההדרכה ,הפצת הידע והרחבתו נמשכת.
יום העיון השנתי למטעים אורגניים ,שהתקיים השנה בסוף פברואר בנווה
יער ,זכה לתגובות מפרגנות מצד כל המשתתפים .כ 50-משתתפים,
מגדלים ,חוקרים ומדריכים ,באו להיפגש ,להחליף דעות ולשמוע.
שולחן למגדלי הדרים
התקיים גם שולחן למגדלי ההדרים ,במסגרתו הוצג המיזם ליצירת
פרוטוקול גידול מקיים ,שיאפשר מניעת נזקים של אקרית החלודה.
במסגרת המיזם הוגשה תכנית מחקר למדען הראשי של משרד
החקלאות ,בשיתוף עם ד”ר אסף שדה (אגרואקולוגיה) וד”ר אריק פלבסקי
(אקרולוגיה) ממינהל המחקר החקלאי .אנו מקווים ומאמינים שהתכנית
תזכה למימון המדען .דבר זה יאפשר לימוד מסודר של נוכחות אקרית
החלודה ואפיון האקריות הטורפות אותה בפרדסים האורגניים ברחבי
הארץ .לימוד ההרכב של מיני הצומח בפרדס ובסביבתו יאפשר לבסס
ממשק מקיים לאקריות הטורפות .לאחרונה נשלח לפרדסנים שאלון ,קובץ
אקסל ,שבעזרתו אני מנסה לאפיין את מוקדי הנזק מאקרית החלודה ,לפי
חלוקה גיאוגרפית ורגישות
של זנים וכנות.
מפגש מגדלי הזית
מפגש מגדלי הזית התקיים
מטרת
יוני.
במחצית
המפגשים להיפגש ,להחליף
ללמוד
וניסיון,
דיעות
ולהשתפר.
הוצגו מספר בעיות בתחום
ואחר-
הצומח
הגנת
כך נטעמו שמנים של
המשתתפים וגם שמנים
מהעולם .תודה לאיילה
ולמשפחת נוי מאיר מבית
הבד ריש לקיש ,על האירוח
וההנחיה של טעימות השמן.
בהזדמנות זו נברך את חברי
הארגון שזכו בפרסים על
שמני הזית האורגניים שלהם
בתחרות שמני הזית טרה-
אוליבו ,שהתקיימה בחודש
יוני בירושלים .חלוצה עם
פרס השמן האורגני הטוב
ביותר בתחרות וגביע מיוחד
לשמן הטוב ביותר בתחרות
(בכל הקטגוריות) .הבלנד
האורגני של חלוצה זכה
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prestige

במדליה  ,gran prestige goldריש לקיש ומסיק מגל עם מדליות
 goldלבלנדים אורגניים וסינדיאנת הגליל עם מדליה  goldלשמן זית אורגני
מזן ברנע.
בננות
בתחום הבננות נוצר שיתוף פעולה עם מדריכי הענף בשה”מ ,גל אור ויובל
לוי ,ועם ד”ר נבות גלפז ממו”פ צפון ,במטרה ליישם שיטות עיבוד אורגניות
לשיפור הרווחיות של הענף .גם מגדלי הבננות האורגניים שותפים למיזם,
שבמסגרתו אנו מחפשים פתרונות למצוקת ההזנה החנקנית ולהגדלת
היבול בפרקטיקה הביולוגית  -אורגנית.
קידום פרקטיקות חקלאיות לטיוב הקרקע
חלק ניכר מעבודתי מוקדש לקידום פרקטיקות חקלאיות לטיוב הקרקע.
בשיתוף פעולה עם אנשי האגף לשימור קרקע ,יונתן אברהמס וד”ר גיל
אשל ,נבחן השימוש בצמחי כיסוי וזבל ירוק להגברת חידור מים ותוספת
חומר אורגני לקרקע .במסגרת זו נבחנות חלופות לכיסוח עשבייה,
באמצעות כלים ייעודיים לממשק צמחי כיסוי וצמחים מטייבי קרקע.
חלק ממיזם זה עוסק באיתור מיני הצומח המקומיים ,המתאימים לתמיכה
באויבים טבעיים במטע ובסביבתו.
קידום מכירות והגדלת הצריכה המקומית
בעניין קידום מכירות והגדלת הצריכה המקומית ,להלן חלק מדברים
שכתבתי לסיכום יום העיון השנתי למטעים האורגניים:
השוק האורגני משנה את פניו .בשנה האחרונה ,לאחר קריסת רשת עדן
טבע מרקט ומכירת מקצת סניפיה לרשת טיב טעם ,מתבסס מבנה שוק
חדש .התוצרת הטרייה משווקת דרך ארבעה סיטונאים עיקריים לרשתות
השיווק ולנקודות המכירה הפרטיות .הרשתות הפעילות כיום הן :שופרסל
גרין ,עדן טבע מרקט ,ניצת הדובדבן ,טבע קסטל ,המוכרות ביחד
כ 70%-משוק התוצרת הטרייה .החלק הנותר נמכר לצרכן דרך חנויות
בודדות ,ובעיקר בשיווק ישיר ,כ”סלים” דרך גני הירק .השיווק הקמעוני
באינטרנט הולך ומתרחב ,וכך עולה גם הדרישה לאיכות ולמחיר הוגן.
העניין בתוצרת אורגנית טרייה ובריאה הולך וגובר ,הרבה בזכות הרשתות
החברתיות ,ודומה שהמחסום העיקרי הוא פערי מחיר גבוהים לעומת
תוצרת קונבנציונלית .אם ברצוננו להגדיל את היקף התוצרת הנמכרת,
עלינו למצוא את המתכון להבאת תוצרת במחיר הגון למגדל והוגן בעיני
הצרכן .כדי למשוך אלינו צרכנים נוספים ,עלינו ללמד ולהסביר לצרכנים
מהי חקלאות אורגנית ומדוע לפעמים צריך לשלם יותר עבור פרי או ירק
אורגניים .עלינו ,כולנו ,מוטלת החובה לנסח מנגנון שיבטיח מחיר הוגן
ואטרקטיבי לצרכן ,יחד עם פרנסה ראויה למגדלים ולמשווקים.
בנוסף לעניין המחיר ,עלינו להיות מסוגלים לספק תוצרת טרייה וראויה
למשך עונה ארוכה ככל האפשר .בתחום הירקות המצב טוב ,אך לא כך
בפירות .יש עונות קצרות של עודף ועונות ארוכות של חוסר ,המתמלא
במהירות בתוצרת מיובאת ,שאת חתימת הפחמן של זו ודאי לא נרצה
לעודד .לצורך זה חשוב שנדע מי מגדל מה ,קוטף מתי וכמה .תכנון נכון
יאפשר ליותר צרכנים ליהנות מתוצרת איכותית ובריאה לאורך זמן רב
יותר ,ולמגדלים להרחיב את הסל המשווק ,מבלי לפגוע זה בזה.
לפני כחודשיים הופץ למגדלים שאלון שמטרתו יצירת מסד נתונים מדויק
לשוק הפירות האורגני בארץ .השאלון זוכה להתייחסות ,אך לא בהיקף
מספיק כדי לנתח את המצב הקיים .אנא ,הקדישו כמה דקות לשאלון
אינטרנטי זה.
במסגרת זו אני קורא לנוטעים חברי הארגון ,להזמין את עמיתיכם לחזור
ולהצטרף לשורותינו .דמי החברות נמוכים ונמצאים ביחס הפוך לתועלת
המופקת מהתארגנות בקבוצה גדולה ,שרוצה ויכולה לפעול ביחד כדי
להשיג את המטרות של החברים בה .במילים אחרות ,כוחנו באחדותנו!
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דברים שרציתי לומר
ד”ר נחום קוצר

בעקבות מאבק מגדלי המטילות לביצי מאכל בהחלטת הממשלה לייבא
ביצים “זולות” בכמויות גדולות מחו”ל ,ממדינות שהחקלאות שם נמצאת
ברמה נמוכה יותר מישראל“ ,העיקר שיהיה בזול” ,ברצוני להעיר את
הדברים הבאים:
1 .1במזון בכלל ובמזון מן החי בפרט המחיר אינו השיקול העיקרי בבחירת
המוצר ,אלא קיימים קריטריונים אחרים חשובים יותר ,כמו תקינות
המזון ,ניקיון מחיידקים וגורמי מחלה ,ניקיון משאריות כימיות וביולוגיות
מסוכנות ,טריות ,שלמות חיצונית ופנימית ועוד.
רק לאחר מכן המחיר נכנס לתמונה (לא קונים מזון רק בגלל שהוא
זול).
2 .2במדינת ישראל קיימת יכולת של ייצור ביצי מאכל המספיקה לכל
צורכי האוכלוסייה במדינה (הכול עניין של תקנון וסדר עדיפויות),
ועדיף לייצר מעט עודף מאשר לייצר מצב של מחסור וצורך ביבוא
מפוקפק.
3 .3ביצים מיובאות ממדינות בהן החקלאות ברמה ירודה מאשר בישראל
מסכנות את בריאות הציבור בהפצת מחלות ,כגון סלמונלה (הלהקות
בארץ מחוסנות ,ובארצות אלו לא!) ,נגיפים שונים ,שאריות כימיות
וביולוגיות (שימוש בתכשירים כימיים ואנטיביוטיים אסור בישראל).
4 .4קיים חשש להחדרת גורמי מחלה שאין בארץ בכלל (סלמונלה פולורום,
גלינרום שפעת מזנים אלימים ועוד) .הדבר עלול לגרום לקריסת הענף
בארץ.
מכל הסיבות הנ”ל ברור ,שיש צורך לייצר את הביצים בישראל ,כי כאן
ניתן לפקח על צורת הגידול ואיכות התוצרת ,מה שלא ניתן לעשות
במדינות זרות (נאלצים להסתמך על “הצהרות” שאין מאחוריהן
כלום).

פעילויות בארגון לחקלאות אורגנית
כנס בנושא“ :מזונות על בחקלאות
האורגנית”

בנוסף ,היה בין באי הכנס גם
מאיר צור  -מזכ”ל תנועת
המושבים ויו”ר התאחדות
חקלאי ישראל ,שבירך את
הבאים ונשא דברים.
ראשון למרצים היה ד”ר
תמיר גדו  -מנכ”ל “שאיפה
לחיים” ,החברה המובילה
בישראל בגידול קנאביס
לשימוש רפואי ומוצריו .היה
מרתק..
דלית רוזנפלד  -מנכ”לית “קסם הפטרייה” ,חווה יצרנית למצעים ולגידול
פטריות אקזוטיות ,הסבירה על מגוון הפטריות שמגדלים בחווה -
פלאורוטוס ארינג’י (מלך היער) ,שיטאקה ,שימאג’י ,אנוקי ,נאמקו ונוספות.
בנוסף סיפרה על הידוע בעולם לגבי תרומת פטריות אלו לאיזון הגוף.
אמנון קאשי מ”ספרולינה י.ל חולות זיקים” ,דיבר בתשוקה רבה על
הספרולינה ,אותה הם מגדלים באמונה ובמסירות ועל תרומתה לבריאות
האדם.
ד”ר דויד מייקין  -זואולוג
ומגדל מקצועי של מורינגה,
סיפר בהתלהבות על
אופן הגידול ונסיונו האישי
בשימוש במורינגה.
הרצאה מעניינת נוספת
שמע הקהל מאודי גרוס -
“הנבטים של אודי” .אודי
סיפר על מסעו האישי
שהובילו לגדל נבטים  -מזון
עם חיוניות ועושר מרכיבים תזונתיים ועל האפשרויות לשלבם בתפריט
מאוזן ובריא .חתם את הרצאות היום במדע מדויק פרופ’ זוהר כרם
מהפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית .פרופ’ כרם דיבר על שמן
הזית הישראלי ותאר את איכותו בהשוואה לשמן זית ממקורות אחרים
ולשמנים אחרים בכלל.

כנס מגדלים וצרכנים של הארגון לחקלאות אורגנית
ביולוגית בישראל
ד”ר שירלי גזית ,מדריכת גד”ש וגינות ירק
ביום ראשון ,ה 20-באפריל ,התכנסו צרכנים ומגדלים לכנס ראשון בסדרת
כנסים/פעילויות תחת הכותרת“ :נישה  -בחקלאות האורגנית” .מטרת
הסדרה להפגיש את צרכני המזון האורגני ישירות וללא “מתווכים” עם
החקלאים המגדלים עבורם במסירות את התוצרת .הכנס היה אירוע
הפתיחה לקירוב הציבור בכלל וצרכני המזון האורגני בפרט אל ה”שטח”,
הכרת החקלאים וסיפורם ובד בבד הכרת הדרך אותה עושה המזון
מ”השדה אל השולחן” .הכנס התקיים באולם הכנסים ,במשרד החקלאות
 הקריה החקלאית ,בית דגן.תחום “מזונות העל” הפך פופולארי מאוד ,כחלק מטרנד הבריאות הסוחף
את ישראל בשנים האחרונות“ .מזונות העל” מכילים ערכים גבוהים של
אנטי-אוקסידנטים ,ויטמינים ,מינרלים ומרכיבים ייחודיים ,התורמים רבות
לבריאות האדם .בכנס ראשון זה הרצו מיטב המגדלים של מזונות ייחודיים
אלו.
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ראיון בנושא מזון אורגני ,בתוכנית הלייף סטייל של
ערוץ “ - 10מהיום דיאטה” עם חלי ממן ואולגה רז
ראיון בו הוצגה התוצרת האורגנית כאלטרנטיבה האיכותית ביותר בתוצרת
הטרייה
ד”ר שירלי גזית ,מדריכת גד”ש וגינות ירק
במסגרת הרצון לגשר על פערי ידע בנושא
האורגני (מזון/חקלאות אורגנית) בקרב
הציבור ,יצא הארגון אל השטח( ...הממוזג
באולפני הרצליה).
תכנית הלייף סטייל של ערוץ  10משודרת

אורגני שלי

בכל יום שישי בשעה 10.00
ובשידורים חוזרים ועוסקת
בתזונה ,דיאטה ואורח חיים
בריא .התכנית מארחת
מגוון רחב של אנשי מקצוע
ומומחים מעולם התזונה,
ספורט ,בריאות ועוד .בראיון
ששודר ביום שישי,20.5.16 ,
שמחתי להתייחס לשאלות
ישירות ובסיסיות המעסיקות
את הציבור המתעניין במזון
אורגני ,ביניהן“ :איך מזהים
תוצרת אורגנית מתוצרת
מחירי
“מדוע
אחרת”,
התוצרת האורגנית יקרים
יותר”“ ,מה יתרונותיה של
התוצרת האורגנית” ועוד.
לצפייה בראיון המלא מצורף
הקישור הבא:

http://10tv.nana10.co.il/Catego
=ry/?CategoryID=600272&sid
169&pid=58

או דרך אתר הפייסבוק של
הארגון לחקלאות אורגנית.

סיור עם שר החקלאות :ח”כ אורי אריאל וחברי הכנסת
שולי מועלם-רפאלי ובצלאל סמוטריץ ,במשקים
אורגניים
סיור משותף של צוות הארגון לחקלאות אורגנית עם שר החקלאות ,ח”כ אורי
אריאל ,וח”כים מסיעת הבית היהודי ,במשקים אורגניים לגידול ירקות
ד”ר שירלי גזית ,מדריכת גד”ש וגינות ירק
בבוקר יום רביעי ,בתאריך  18למאי ,אירח צוות הארגון לחקלאות אורגנית:
בני שמולביץ  -יו”ר ההנהלה ,אלי אהרון  -מנהל האגף המקצועי ,איציק כהן
 מרכז גידול ירקות בבתי צמיחה וד”ר שירלי גזית -מדריכת גני ירק וגד”ש ומרכזת תחום הגנת הצומח ,את
השר אורי אריאל ,הח”כים שולי מועלם-רפאלי ובצלאל
סמוטריץ ופמלייתם המכובדת ,לסיור בשטח.
מטרת הסיור הייתה הכרות בלתי אמצעית עם ה”שטח
האורגני” והאתגרים הטמונים בחקלאות ייחודית זו.
ידוע כי לאורך השנים מהווה החקלאות האורגנית
מודל מוביל לפיתוח ממשקים אלטרנטיביים לייצור
תוצרת טרייה איכותית ,תוך התחשבות במערכות
סביבתיות וחברתיות .בטרם הפך המונח “חקלאות
בת קיימא” שגור בכל פה ,כבר יישמה החקלאות
האורגנית תורה זו הלכה למעשה.
על רקע האתגרים והקשיים הרובצים לפתחם
של חקלאי ישראל ,נאלצים החקלאים האורגניים
להתמודד עם מערכות נוספות של אתגרים .חקלאות
זו מחייבת חשיבה מעמיקה ,רחבה ויצירתית ,המקנה
לה את יתרונה ומקומה בראש המחנה .בנוסף,
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יש לזכור שיחס שיווק התוצרת האורגנית המיוצאת מכלל התוצרת
החקלאית ליצוא הינו כפול ויותר מיחס שטחי הגידול האורגני מתוך כלל
הגידול החקלאי .עובדה זו מסמנת את החקלאות האורגנית כחקלאות
בסטנדרטים גבוהים ,מוכוונת יצוא ,ועל כן ראויה לתשומת לב ייעודית
ותומכת.
הסיור נפתח בחממה לגידול ירקות במשק “מיכאלי  -חקלאות אורגנית”,
בזיקים .משק מיכאלי הוקם בשנת  ,1989ביישוב גדיד שבחבל קטיף.
בעקבות ההתנתקות עברה הפעילות לחולות זיקים .במשק ,הכולל
למעלה מ 400-דונם של שטחי גידול בבתי צמיחה ובשטח פתוח ,מגדלים
מגוון ירקות באיכות גבוהה ובנוסף עורכים מגוון פעילויות חינוכיות להכרת
המשק האורגני ,כגון סיורים חווייתיים ,מסלולי התנדבות ועוד .לאחר הסיור
בחממה ,נפנינו לאירוח נהדר ושיחה “מלב אל לב” בבית האריזה שבמשק.
דנו באתגרים הכלליים בחקלאות האורגנית ובדוגמאות ענייניות ומעשיות,
כפי שמתבטאות במשק מיכאלי.
הסיור המשיך למשק אורגני נוסף בזיקים ,משקו של המגדל ניר דמארי.
משק דמארי הוקם בשנת  2006ביישוב דוגית שבחבל קטיף ולאחר מהלך
ההתנתקות ,חידש פעילותו בחולות זיקים .במשק כ 500-דונם של גידולי
שדה ופלחה אורגניים ,ביניהם :תפו”א ,גזר ,חיטה ,דלעת ,חציל ,תירס ואף
פרחים .גם שם אירחו אותנו בנדיבות ,והשיחה המשיכה וקלחה מהנקודה
בה נעצרה בתחנה הקודמת בסיור.
השר וחברי הכנסת הקשיבו בפתיחות והביעו נכונות להמשיך ולסייע
לחקלאים בכלל ולחקלאים האורגניים בפרט ,בהווה ובעתיד.
אנו ,צוות הארגון לחקלאות אורגנית ובשם המגדלים אותם אנו מייצגים,
רוצים להודות לשר אורי אריאל ולחברי הכנסת על ההקשבה ,הפתיחות
והנכונות הכנות לתמוך ולקדם את החקלאות האורגנית בישראל!!!
מודים על העשייה עד כה ובעתיד!
קלאב גד”ש אורגני צפון ,בנושא מיכון ,התקיים ביום שני 23 ,במאי ,במשרד
גד”ש עין חרוד מאוחד.
קלאב גד”ש אורגני דרום ,בנושא גידולים חדשים ,התקיים ביום רביעי,
האחד ביוני במועדון לחבר ,בקיבוץ אורים.
סיכום מפגשים אלה יופיע בעלון הבא.
בברכה,
ד”ר שירלי גזית
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תערוכת קלינטק
בתחילת חודש אפריל קיימה קבוצת משוב את הוועידה והתערוכה
הבינלאומית ה 20-של קלינטק.
במסגרת שיתוף-הפעולה בין הארגון לחקלאות אורגנית ובין קבוצת
משוב ,השתתף הארגון
בשולחנות עגולים אורגניים
וכן הוצגה תוצרת אורגנית
מרשימה וייחודית בביתן של
הארגון ,שמשכה אליה קהל
רב.
המבקרים בתערוכה היו מכל
המגזרים במשק הישראלי,
ולכן הייתה חשיבות רבה
להשתתפותנו בתערוכה,
במטרה לחשוף את התוצרת
האורגנית לכלל האוכלוסייה
בישראל.

כבכל שנה קיבל הארגון תעודה ואישור על החברות בIFOAM - ORGANICS-
INTERNATIONAL
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רשמי סיור בחקלאות האורגנית
ביקור בחברת “מרינה פטריות”
בני שמולביץ

התקיים מפגש של אלי
אהרון ,איציק כהן ובני
שמולביץ עם אנשי “מרינה
פטריות” ,רוני סופר,
סמנכ”ל השיווק ,ונעמן רבח,
מנהל אבטחת האיכות.
הפגישה התקיימה במושב
מעונה (רמו בן שושן,
המנכ”ל ,נעדר מפאת
מחלה).
בפני נציגי החברה הצגנו
את עצמנו ואת תפקידינו
והבהרנו עד כמה חשובה
כניסתם למעגל החברים
בארגון לחקלאות אורגנית.
רוני סופר עצר אותנו וסיפר
שהתפרצנו לדלת פתוחה,
שכן לפני כ 4-3-שנים הם
עברו תהליך של בדיקת
היתכנות לכניסה לגידול
אורגני יחד עם חברת
הפיקוח סקאל .בסיומו של
התהליך הם קיבלו החלטה
שלא התאים להם בשלב
ההוא ,אך כיום הם מוכנים
לשקול שוב כניסה לגידול אורגני ,והפעם דרך הארגון.
הוחלט שהארגון ייזום פגישה בהשתתפות שלושת מדריכי הארגון עם
אנשי המקצוע שבחברה .הפגישה עם שלושת המדריכים נועדה להכשיר
את הגידול כאורגני .מטרת הפגישה היא לעבור על כל תהליך הגידול,
מהכנת הקומפוסט ועד ניקוי המגשים בגמר הגידול ,להצביע על נקודות
הכשל ולמצוא פתרונות ולאחר מכן לעמוד מול השירותים להגנת הצומח
(הארגון לא יקבע מי תהיה החברה המפקחת).

אורגני שלי

במקביל התבקשנו לעזור בתמחור המהלך מול הארגון ומול חברות
הפיקוח.
הביקור היה מעניין ,ואנו תקווה שהם אכן יצטרפו בהמשך לארגון.

רשמי סיור בערבה הדרומית והתיכונה
אלי אהרון
בתאריך  7.3.2016יצאנו ,ד”ר שירלי גזית  -מדריכת הגד”ש וגן הירק ,ד”ר
יזהר טוגנדהפט  -מדריך המטעים ,ואנוכי הח”מ ,לסיור בקיבוצים נאות
סמדר ,סמר ומושב עין יהב.
במסגרת הסיור התוודענו למגדלים האורגניים ולחלקות הגידול :גני ירק,
מטעים ,כרם ,זיתים ועוד...

הוקם
הקיבוץ
בשנת  1989על-ידי
קבוצה של כ80-
מבוגרים ו 20-ילדים,
סביב
שהתקבצו
מהותיות
שאלות
הקשורות במהות
האדם ,תוך בחינת
בריאותו החיצונית
והפנימית ,וכל זאת
התייחסות
תוך
רחבה לתחום האקולוגי הכולל:
חקלאות אורגנית ,בנייה מדברית,
מיחזור והשבת מים ועוד.
גן הירק כולל מספר מיני ירקות
ומיועד בעיקרו לצריכה עצמית
של הקיבוץ .במקום יש מדרשה
המקיימת סמינרים ,כולל סמינר
לחקלאות המשלב את התלמידים
בעבודת התנסות בשטחי הגידול
של הקיבוץ.
גידול הזיתים מתבצע במי רכז (מים
מליחים ברמת  )E.C 7.5המגיעים
ליישוב ממכון ההתפלה.
בהמשך התקיימה פגישה גם עם
אורית ויהודית ,שמהן קיבלנו סקירה לגבי פעילויות נוספות בקיבוץ .במרכז
היישוב הוקם “בית אמנויות” שחלקו בנוי בראייה אקולוגית ,בו מתקיימות
סדנאות אמנות שהתוצרים שלהן נמכרים במקום .בקיבוץ מרכז לעיבוד
תוצרת חקלאית אורגנית ,הכולל גבינות ,מיצים ,יין ועוד.
קיבוץ סמר
קיבוץ סמר הינו תחנתנו השנייה .הקיבוץ שייך למועצה האזורית חבל
אילות והוקם בשנת  1976על-ידי גרעין שהורכב מבני משקים של הקיבוץ
הארצי.

קיבוץ נאות סמדר
פתחנו את הבוקר בפגישה עם נועם כהן בגן הירק של קיבוץ נאות
סמדר.

המשך בעמוד הבא

יוני 2016
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בני הקיבוץ החליטו לחולל מהפכה בתפישת הקיבוץ ,תחת הכותרת “מכל
אחד לפי יכולתו ,לכל אחד לפי צרכיו” .המשמעות הינה קביעה שלא יכול
להתקיים שוויון בין החברים ,כיוון שלכל אחד יש יכולות וצרכים שונים.
בקיבוץ אין סדרני עבודה ואין גם חשבון אישי.
עצמאות הפרט הינה מוחלטת גם בהקשר של שיבוצו לעבודה וגם
בהקשר של הצריכה האישית.
מוזר? כנראה שלא ,עובדה היא שהקיבוץ מתנהל כך  40שנה.
בקיבוץ נפגשנו עם :מוסא ,שלי ,טל ונירית ,המנהלים את ענף החקלאות
האורגנית.
לקיבוץ  50דונם גן ירק ובנוסף כ 800-דונם תמרים ( 4זנים) ,המתוחזקים
ללא עבודה שכירה .מתבססים על עבודה עצמית ועל מתנדבים.
יש לציין את הדומיננטיות הנשית בהובלת תהליכים בקיבוץ.
משק תומר טנא בעין יהב
התחנה האחרונה בה
ביקרנו הינה משק תומר
טנא ממושב עין יהב
שבערבה התיכונה.
זהו משק של גן ירק
אורגני ,ובו כ 40-דונם
בבתי צמיחה (כולל
בצל).
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בנוסף לכך ,תומר מגדל ירקות שונים בבתי צמיחה ,הכוללים :פלפל ,חציל
ועגבניות לסוגיהם השונים.
התוצרת משווקת בעיקר ל”שדות” כתוצרת אורגנית .עודפי תוצרת
אורגנית משווקים כתוצרת קונבנציונלית.
תודתנו נתונה לכל המשקים על ארגון הביקור ,וכולנו מאחלים להם
בהצלחה.

אורגני שלי

