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דבר מנהל האגף המקצועי 
אלי אהרון 

החקלאות  ושר  הממשלה,  התחלפה  אלו  בימים 
שכמובן  ביתנו",  מ"ישראל  פורר  עודד  הינו  החדש 
שיביא  ומקווים  לו הצלחה בתפקיד  כולנו מאחלים 

סוף סוף לשינוי במצבה של החקלאות הישראלית.
לצערנו הרב, עוד טרם למד שר החקלאות את הבעיות שאיתן מתמודדת 
החקלאות הישראלית, הנחיתו עלינו הוא ושר האוצר רפורמה, אותה הם 
הרס  שמשמעה  רפורמה  ההסדרים,  חוק  במסגרת  להעביר  מבקשים 
החקלאות הישראלית. ברור לנו לחלוטין כי פתיחת היבוא וביטול המכסים 
יצרו מצב שבו לא יהיה כל אינטרס לרשתות ולמשווקים האחרים לרכוש 
תוצרת ישראלית. אנחנו לא מתנגדים לתחרות, ובלבד שתהיה זו תחרות 
הוגנת. החקלאות הישראלית אינה מסוגלת להתחרות עם תוצרת טורקית 
כאשר עלות המים בטורקיה אפסית ועלות יומית של עובד בטורקיה הינה 

כ-6 דולרים.
שני  מתפארים  בה  החקלאות,  במשרד  ההשקעות  למנהלת  התוספת 
השרים, אינה רלוונטית, כי במצב עניינים בו אין שוק לתוצרת הישראלית, 

החקלאים לא יטלו סיכון להשקעה נוספת במשקיהם.
ושביתות בכל חלקי הארץ, בתקווה  ימים אלו מתקיימות הפגנות  בעצם 

שהרפורמה תיעלם מהמפה הישראלית.
אני מציין את הדברים הללו, במיוחד לאור העובדה שכבר לפני כחודשיים 
פרסם מנהל רשות המים את הכוונה להעלות את מחיר המים לחקלאות 
בסדרי גודל שיהפכו חלק לא מבוטל מהגידולים לבלתי כדאיים כלכלית, 

כמו: גידולי תעשייה, גד"שים ועוד.
בעצם ימים אלו אנו )אלי ובני( מקיימים מפגשים עם גורמים שונים באורגני, 
כאשר המטרה המרכזית היא לחזק את הארגון ולגייס אותם כחברים בו. 
ברור לכול כי חיזוקו של הארגון יאפשר לו להשיג מקסימום הישגים לחבריו.
עלי לציין כי קיימת אפשרות לייצא תוצרת לדובאי, שחתמה על הסכם עם 
הינה  וכרגע הבעיה המרכזית, שמונעת מאיתנו לפעול,  ישראל,  ממשלת 
התובלה; ניתן לייצא רק בדרך הים, מסלול האורך כ-21 יום, ועובדה זאת 
חיי מדף.  רוב התוצרת בגלל  לייצא את  כמובן מצמצמת את האפשרות 
יצוא באמצעות תובלה אווירית אינו כדאי בשל עלויותיו הגבוהות. כמובן, 
יהיה  ניתן  וסעודיה(,  ירדן  )דרך  יבשתית  תובלה  תתאפשר  בהמשך  אם 

להגיע ליעד בתוך 48 שעות ובמחירי תובלה סבירים.
התאחדות  במסגרת  אנו,  חקלאיים,  במוצרים  הנמוכה  הרווחיות  בגלל 
בלתי  הוצאות  לעצמנו  לחסוך  כדי  לאות  ללא  פועלים  ישראל,  חקלאי 
אנו  כידוע,  זה,  בעניין  הממשלתית.  ברגולציה  עלינו  המושתות  הגיוניות 
בחקלאות,  מרכזית  הוצאה  שהינם  הזרים,  לעובדים  רב  כסף  משלמים 
תשלומי  כמו:  לבטלם,  ניתן  ובהחלט  בהכרח  נדרשים  שאינם  בנושאים 
ביטוח  מגורים,  אגרות,  הרחבה,  צו  הבראה,  דמי  פיטורין,  פיצויי  פנסיה, 
לעובד  ש"ח  אלף  כ-29  של  משמעותית  בהוצאה  המדובר  ועוד.  בריאות 

לשנה.
בשבועות האחרונים קיימנו מפגש עם נציגי מועצת החלב, במטרה למצוא 

דרכים להגדלת הצריכה האורגנית.
התברר כי קיומו של קורס יסודות החקלאות האורגנית, אותו אנו מקיימים 
ולכן קיבלנו החלטה להמשיך  מדי שנה, נחל הצלחה רבה בשיטת הזום, 
ולקיים אותו בשיטה זו גם בהמשך, ללא קשר לקורונה. הקורס הבא ייפתח 
בחודש אוקטובר, לאחר החגים. במהלך השבועות האחרונים קיימנו גם את 
קורס יסודות התעשייה האורגנית, ואנו מתכוונים להמשיך לקיים קורסים 

ומפגשים נוספים.
מסמכי  על  בדחיפות  לחתום  יש  כי  החקלאים,  לכל  להזכיר  מבקש  אני 
הקרוב.  השנה  בראש  המתחילה  השמיטה  שנת  לקראת  המכירה  היתר 

פרטים בעניין זה נשלחו לכל המגדלים על-ידי יפה.
המגדלים  לכל  טובה  וכלכלה  בריאות  הצלחה,  מאחל  אני  לסיכום, 

האורגניים!
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דבר היו”ר 
בני שמולביץ, יו”ר ההנהלה, 

הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית  
והנה שוב מתקרבת לה שנה חדשה ומיוחדת. השנה 
ככתוב:  שמיטה,  שנת  היא  לטובה  עלינו  הבאה 

"ושבתה הארץ שבת לה' ". 
הקב"ה מצווה אותנו לתת מנוחה לקרקע, לגרום לה 
להתחדשות ולרעננות, כדי שנוכל ליהנות ממנה בשנים הבאות. מצווה זו 
מצטלבת עם הרעיון של החקלאות האורגנית, הכולל הרבה חשיבה לגבי 
שנזדקק  כמשאב  הקרקע  על  הסתכלות  כדי  תוך  הגידולית,  ההתנהלות 
מהווה  על השימוש בקרקע  דרך ההסתכלות  לכן,  בשנים הבאות;  גם  לו 

חשיבה נקייה וארוכת טווח. 
אני תקווה שנוכל לחגוג את שנת השמיטה, הבאה עלינו בברכה, תוך מימוש 

ערכי העומק של שנה זו, בשילוב בין מעשים של חסד לבין "שמיטה". 
בימים אלה אנו בתוך סערה של הממשלה החדשה שאישרה תקציב מדינה, 
יחד עם התקציב  צעד מבורך כשלעצמו לאחר שנים ללא תקציב, אבל 
כרוך חוק ההסדרים החדש ובו פרק מהותי ומדאיג לגבי החקלאות, שגורם 

לחקלאים להתחבט ולחשוב לאן פנינו מועדות.
החלפת השלטון עוצרת את הארגון בהתקדמותו, אך נקווה שנצליח לקדם 
ובצורה עניינית, מה שלא  את ענייני הארגון במשרד החקלאות במהירות 

מצליח כל כך כרגע. 
במהלך החודשים האחרונים אנו עוברים שני תהליכים. 

במשקים הגדולים, עם גידולים של מאות דונמים, ישנה נסיגה רצינית, ויותר 
על  מצטערים  אנחנו  סגירתם.  כדי  עד  הדונמים  את  מצמצמים  משקים 
כך מאוד ומחפשים דרכים להציע רעיונות אחרים למחזור הגידולים, כדי 

שנוכל לדאוג לאותם משקים ולהשאיר אותם בענף. 
לעומתם, לענף גני הירק יש עדנה, וקיימת דרישה הולכת וגוברת לירקות 
ופירות אורגניים. ההתפתחות די מרשימה, ושני גורמים מעכבים במקצת: 
שייכנסו  נוספים  בחקלאים  הצורך   .1
לענף; 2. המחירים של התוצרת - יחסית 
גבוהים.  די  המחירים  הרגיל  לגידול 
מוצרים  לקנות  מתקשים  הצרכנים 
הדעת  את  כך  על  לתת  וצריך  יקרים, 

ולבדוק איך מקילים על המחיר לצרכן.

של  שנה  בריאות,  שנת  טובה,  שנה 
התגשמות כל משאלות ליבנו, שנה של 

שגשוג והצלחה!
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עצות מקצועיות לעונה

תולעי מעיים בעופות

ד"ר יצחק  שטרן

הגדלים  בעופות  ביותר  הנפוצים  המעיים  טפילי  בין  הם  מעיים  תולעי 
האורגני  הגידול  בממשק  חשוב  גורם  מהווים  ולכן  ובחצרות,  רפד  על 

במטילות.

דרכי הדבקה
ביצי  אכילת  על-ידי  ישיר  באופן  מעיים  בתולעי  להידבק  עלולים  עופות 

תולעים מהקרקע.
ביצי תולעים יכולות להגיע גם דרך גורמים חיצוניים, כגון נעליים מזוהמות, 
עלולים  ללול,  שחודרים  בר,  עופות  גם  אחרים.  בעלי-חיים  מזוהם,  ציוד 

להפיץ תולעי מעיים.
מפני  תולעים,  להתפתחות  אידיאליים  הם  האורגני  בלול  הגידול  תנאי 
כמעט  שנמצאים  תנאים  נוחה,  ולטמפרטורה  ללחות  זקוקות  שהביצים 
בכל חודשי השנה בלולים. ההדבקה יכולה להיעשות גם באמצעות אכילת 

תולעי אדמה, שיכולות לשאת ביצים או לרוות  של תולעי מעיים.

סימני זיהום בתולעים
הסימנים האופייניים לזיהום חריף: עופות אדישים וחלשים )כמות מסוימת 

בלול(, ירידה באכילה, ירידה במשקל, כרבולת חיוורת.
במקרים קשים יש ירידה בהטלה, קליפת ביצה שבירה, חלמון חיוור.

סוגי תולעי המעיים
התולעת 	  זוהי  גדולה.  עגולה  תולעת   :Ascaridia Galli גלי  אסקרידיה 

הנפוצה ביותר. גדלה מ-1 סנטימטר עד 12 סנטימטרים. בזיהום קשה 
מקרים  הם  )אלה  לתמותה  ואף  מעיים  לסתימת  לגרום  יכולות  הן 

נדירים(.
קפילריה Capilaria: תולעת שערה דקיקה מאוד, שכמעט אין אפשרות 	 

עד  חולשה  שלשול,  הם  הסימנים  מזויינת.  בלתי  בעין  בה  להבחין 
לתמותה.

הטרקיס Heterakis: תולעת שטוחה בגודל של 1.5 ס"מ. מועברת ישירות 	 
מהרפד, בו הביצים יכולות להישאר במשך חודשים רבים. מועברות גם 
על-ידי תולעי אדמה שמזוהמות בהן. לעיתים קרובות הזיהום הוא ללא 

סימנים מיוחדים, חוץ מסימנים הנמצאים בבדיקה פתולוגית.

מניעה וטיפול
שכמות  ככל  ותולעים,  קרדיות  כגון  טפילים,  של  רבים  במקרים  כמו 
הטפילים או ביצי הטפילים גדולה יותר בשטח, כך ההדבקה מהירה יותר 

והתוצאות קשות יותר. לכן, יש לדאוג לטיפול  מניעה קבוע ומסודר. 
יש להקפיד על ניקיון יסודי בין המדגרים, כולל הרחקת הזבל מהלול וגם 

מסביבתו. 
מפני שביצי התולעים עמידות בדרך כלל לחומרי הדברה, הדרך הנכונה 
שאריות  את  שממיסים  ובדטרגנטים  במים  היטב  הלול  את  לשטוף  היא 

הזבל .
 יש לוודא שהפרגיות שהגיעו ללול עברו טיפול טוב בתכשירים נגד תולעים 
לפני שהועברו ללול ההטלה, אשר בו אנו מנועים מלטפל בתכשירי רפואה.

הטיפול בלול הפרגיות
פלובנדזול הוא התכשיר היחיד שמאושר לטיפול בפרגיות. טיפול זה חייב 

להינתן זמן קצר לפני העברת הפרגיות ללול ההטלה למשך שבועיים.

אנטיביוטיות,  או  כימיות  בתרופות  לטפל  באפשרותנו  אין  ההטלה  בזמן 
ולכן יש להקפיד על הכנת הלול באמצעות ניקיון יסודי, כפי שצוין קודם.  

הכנת קרקע בירקות אורגניים בבתי צמיחה 
איציק כהן, מדריך גידולים אורגניים בבתי צמיחה

סניטציה
של  מעבר  מניעת  באמצעות  בריאה  גידול  סביבת  ליצור  ביותר  חשוב 
להקפיד  מאוד  וחשוב  מומלץ  לכן,  לעונה.  מעונה  שונים  ופגעים  מזיקים 
ולנקות את בתי הצמיחה ואת השטח מסביב משאריות גידול ועשבייה, כדי 

למנוע אילוח של הגידול בפגעים שונים.
ווירוסים  מחלות  למגוון  מאוד  רגישים  צמיחה  בבתי  האורגניים  הירקות 
שמועברים על-ידי חרקים, כמו כנימות עלה, כנימת עש הטבק, תריפסים 
האזור  כולל  הצמיחה,  בתי  היקף  את  לאטום  מומלץ  לכן,  וכו'.  למיניהם 
בפתח  כפולה"  "כניסה  ליצור  וכן  מש   50 ברשתות  למרזבים,  שמתחת 

המבנים, כדי למנוע חדירת מזיקים למבנה.

הכנת הקרקע/פוריות/זיבול 
והמרכיב  מוצלחת,  אורגנית  לחקלאות  בסיס  מהווה  הקרקע  פוריות 
העיקרי בטיפוח פוריות הקרקע הוא יישום קומפוסט איכותי וחיטוי סולרי.
גופי  הקומפוסט חייב להיות מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית על-ידי 

הפיקוח השונים.
רשימת ספקי הקומפוסט האורגני המאושרים נמצאת בשירותים להגנת 

הצומח במשרד החקלאות.
עיבוד קרקע

רצוי להשתמש במשתת לפתיחת הקרקע לאחר הוצאת הגזם מהגידול 
הקודם )עומק כ-40 ס"מ(, ללא הפיכת הקרקע.

זיבול
מומלץ לפזר בקרקע חולית חדשה כ-10 קוב קומפוסט לדונם. בקרקעות 
ותיקות ניתן לרדת ל-7 קוב לדונם. עם קבלת הקומפוסט, מומלץ לשלוח 

דגימה למעבדת שירות שדה, כדי לאפיין את איכות הקומפוסט. 
למניעת התבססות והתפשטות נמטודות חופשיות ועפצים, מומלץ ליישם 
גם זבל עוף, המאושר לשימוש על-ידי חברות הפיקוח. יש לפזר את הזבל 

באופן אחיד על פני כל הערוגה ולהצניע בתיחוח.
להנבטת  ולהמתין  הזבלים  פיזור  לאחר  הקרקע  את  להרטיב  חשוב 
תיחוח  לבצע  מכן  לאחר  ורק  זרעים(,  קוטל  אינו  סולרי  )חיטוי  הזרעים 

שטחי לעומק של כ-25 ס"מ.
באדמות כבדות/חצי כבדות מומלץ לעשות ערוגות מוגבהות.

כ-20  הטפטפות  דרך  להשקות  השתילה,  שורות  על  טפטוף  לפרוס  יש 
קוב, להמטיר כ-40 קוב ולבצע חיטוי סולרי. 

חיטוי סולרי
חיטוי סולרי מבוצע על-ידי כיסוי קרקע ביריעות פוליאתילן שקוף במהלך 

הקיץ )יוני-יולי(. מומלץ לבצע חיטוי במשך לפחות 25 יום.
נמטודות  פיתיום,  קשיונה,  כמו  ופגעים  מחלות  משמיד  סולרי  חיטוי 

חופשיות ועשבים חד שנתיים.
במהלך החיטוי, יש להשקות דרך הטפטפות אחת לשבוע כ-5 קוב לדונם.
חיטוי סולרי יהיה יעיל יותר ככל שקרינת השמש תחדור יותר למבנה, ולכן 
בבתי צמיחה מומלץ לבצע את החיטוי לפני פריסת הניילון על המבנה. כך 
גם בבתי רשת, חיטוי סולרי יהיה יעיל יותר ככל שהרשת תהיה נקייה יותר. 
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המלצות הגנת הצומח בפלפל/עגבנייה/
מלפפון וירקות אורגניים בבתי צמיחה

איציק כהן, מדריך גידולים אורגניים בבתי צמיחה

הנחיות כלליות
מבנה . 1 בכל  לחלוטין  אטומה  תהיה  מש   50 שרשת  להקפיד  חשוב 

החממות, כדי למנוע חדירה של מזיקים.
ולפעול . 2 הטיפול  לפני  התכשיר  אריזת  על  התווית  את  לקרוא  יש 

בהתאם. חשוב לשים לב ל"תפוגת" חומרי ההדברה.
ומשתמשים . 3 )דבורי דבש(  חקלאים, המשתמשים בדבורים להאבקה 

בנוסף באויבים טבעיים, חייבים לפעול לפי הוראות ספקי הדבורים או 
האויבים הטבעיים.

בפלפל, אין לרסס צמחים הנמצאים בעקה או בצימאון לאחר הורדת . 4
רשת הצל.

קימחונית, קימחון
המחלה נגרמת על-ידי פטרייה המתפתחת בתוך רקמת העלים וגורמת 

לנזק גדול. התפטיר והנבגים מקנים גוון לבן אופייני, בדומה לקמח.
חשוב  ולכן  בצמחים,  מתבססת  היא  כאשר  להדברה  קשה  הקימחונית 
על  המחלה  של  הראשון  הכתם  הופעת  לפני  כמניעה  לטפל  והכרחי 

העלים.
חשוב מאוד להקפיד על תדירות הטיפול אחת לעשרה ימים.

הדברה בריסוס: תכשירי הגופרית הם היעילים ביותר במניעה ובהדברה, 
ובפלפל ידבירו גם את אקרית העיוותים.

בחורף מומלץ לעבור לשימוש בשמנים, כדוגמת שמן EOS או נימגארד.
ו-30  יום לפני ריסוס בתכשיר המכיל גפרית   30 EOS אין לרסס תכשירי 

יום לאחריו.

כשותית
תכשירי הנחושת הם היעילים ביותר במניעה ובהדברה של כשותית. הנזק 
נגרם בעיקר למלפפון, וחשוב להקפיד על ריסוס או איבוק בחומרי נחושת.

מזיקים
זחלים של עש לילה

הזחלים הם לפיגמה, פרודניה, הליוטיס, פלוסיה.
ניתן להדבירם ביעילות טרם חדירתם לפרי. עם מציאת פירות פלפל נגועים, 

מומלץ להוריד מהשיח לתוך שקית ניילון סגורה ולהרחיקה מהמבנה.
רשת 50 מש סגורה ללא חורים תמנע את כניסת הפרפרים ואת היווצרות 

הנזק מהזחלים.
פלוסו,  ביוטי  פרוביטפלורבק,  )חיידק(,  בציליוס   B.T בתכשיר  הדברה: 

דלפין וכו'.
תריפסים למיניהם

קישוא  מלפפון,  )פלפל,  בפרי  רב  לנזק  לגרום  עלול  קליפורני  תריפס 
.)TSWV( וגורם לווירוס בפלפל ובעגבנייה )ועגבנייה

הדברה ביולוגית: הטורף היעיל הוא פשפש אוריוס וסבירסקי.
הדברה: שימוש בתכשיר טרייסר אולטרה בשילוב שמן.

כנימות עלה
הנזק מתבטא במציצת עלים, בדיכוי הצימוח, בהפרשת טל דבש, הגוררת 
פייחת. כנימות עלה עלולות להעביר וירוסים )וירוס המוזאיקה במלפפון 

ווירוס בפלפל(.
רשת 50 מש תמנע את חדירתן של הכנימות לחממה.

הדברה ביולוגית: הצרעה אפידיוס.
הדברה: ריסוס ב"תותח", טימור C ונימקס 45.

אקרית אדומה
האקריות ניזונות מגירוד ומציצה של תוכן התאים בצמח. הן טוות קורים 

שמשמשים להן כהגנה מפני תנאי האקלים. 
אמצעי התפשטות המזיק מצמח לצמח: רוחות ובני אדם.

הדברה ביולוגית: אקרית הפרסימיליס.
הדברה: שימוש בשמנים למיניהם - נימגארד, EOS, טימור C, וחשוב מאוד 

לרסס בקילוח.
כנימת עש הטבק

עליו.  המועדף  כפונדקאי  משמש  ואינו  מהמזיק  סובל  פחות  הפלפל 
הכנימה מעדיפה חצילים ועגבניות, בהם היא גורמת לווירוס צהבון האמיר 

ולעצירת הגידול.
רשת 50 מש אטומה ללא חורים תמנע חדירה של הכנימה לחממה.

הדברה ביולוגית: אקרית הסבירסקי.
הדברה: זוהר LQ-215, נימקס ותותח בשילוב שמנים למיניהם.

בזמן  המזיק  את  לזהות  האורגנית  בחקלאות  גדולה  חשיבות  יש 
לפני  במהירות  ולהגיב  תאילנדי(  עובד  )גם  מזיקים  פקח  על-ידי 

התפתחות המזיקים.
לא פחות חשוב: להשתדל לבצע ריסוסי מניעה, בעיקר במחלות עלים.

קומפוסט ממקורות צמחיים
תקציר הרצאה מיום עיון מקוון על יישום קומפוסט בחקלאות, 

אוגוסט 2021, שה"מ

ד"ר יזהר טוגנדהפט, מדריך מטעים ומרכז תחום הזנת הצמח, 
הארגון לחקלאות אורגנית בישראל

חיידקים  להכיל  עלולים  טיפול בשפכים  ובוצות מתקני  בעלי-חיים  זבלי 
מחוללי מחלות לאדם ולחי ושאריות של תרופות. תכולת המינרלים בזבלי 
גבוהה  הזרחן  תכולת  מלוח.  מעובד  מוצר  יוצרת  וזו  גבוהה,  בעלי-חיים 
זרחן  לעודפי  גורם  בעלי-חיים  זבלי  מבוסס  קומפוסט  יישום  היא.  אף 
זרחן  נקלטים על-ידי שורשי הגידול החקלאי. תרכובות  בקרקע, שאינם 
אלה מוסעות בגשם למאגרי מים, גורמות לפריחת אצות כחוליות ויוצרות 

זיהום סביבתי.
פסולות צמחיות מגיעות משאריות גידול של בתי צמיחה ושטחים פתוחים 
ומפסולות תעשיית המזון, כמו למשל גפתות בתי בד ויקבים, מפעלי עיבוד 
ביתית  אשפה  ושאריות  עירוני  גזם  גם  פטריות.  גידול  אריזה,  ובתי  פרי 
דורשים טיפול מיוחד כדי למנוע זיהום סביבתי. בחומר אורגני רטוב, שאינו 
נגרמת פליטה של מתאן  נכון, מתפתחת תסיסה אנארובית בה  מטופל 
וגזי חממה חזקים אחרים, וכן זליגת מינרלים למי תהום. חומר צמחי יבש, 
שנערם בשולי שדות ואינו מטופל, תורם להתרבות נברנים ומזיקים אחרים 

ומגביר את החשש משריפות.
וביחס  נקיים ממזהמים  נכונה צריך חומרי מוצא  להתנעת קומפוסטציה 
ובגודל  שונים  ממקורות  מוצא  בחומרי  לשימוש  חשיבות  יש   .30  C/N
לפעילות  ומאפשרים  מים  סופחים  קטנים  חלקיקים  הטרוגני.  חלקיקים 
מיקרוביאלית להתקיים על פניהם. חלקיקים בינוניים מאפשרים חדירת 
חמצן, שנחוץ לפירוק נכון של החומר האורגני. חלקיקים גדולים, הנמדדים 

בסנטימטרים, מאפשרים פליטת חום מלב הערימה בקצב מתאים. 
לתהליך  ביותר  חשובה  בערימה  המוצא  חומרי  של  הרטיבות  תכולת 
פעילות  תאפשר   60%-50% של  רטיבות  תכולת  תקין.  קומפוסטציה 
של  ל"כיסים"  תגרום  יותר  גבוהה  רטיבות  רמת  תקינה.  מיקרוביאלית 
אווירה חסרת חמצן, אנארובית, בהם מתרחשת פליטה של מתאן. זבלי 
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בשדות  בסיורים  שלך  המקצועיים  הניתוחים  את  לשמוע 
הגזר ותפוחי האדמה.  

לקחת חלק פעיל גם במוסדות הארגון לחקלאות אורגנית 
וכחבר מזכירות ומועצה. גם שם קולך הברור נשמע. 

ולגרום  הגידולים  את  לקדם  לנו  עזרה  שלך  המקצועיות 
ולהגדיל את היקפי הדונמים  לעוד משקים להיכנס לענף 

של הגזר ותפוחי האדמה. 
רבות  לנו  תחסר  שלך  המקצועית  שהדעה  ספק  לי  אין 

בהמשך דרכנו. 
יהי זכרך ברוך!

כתב: בני שמולביץ

הערימה  את  לייבש  ניתן  מאוד.  רטובים  רפת,  זבלי  בעיקר  בעלי-חיים, 
באמצעות תוספת חומר צמחי יבש, למשל קש. עם זאת, שאריות צמחיות 
לרוב יבשות מאוד, ולכן יש להרטיבן בזמן הקמת הערימה. רסק גזם מכיל 
חומר יבש מאוד. נדרשת הרטבה ארוכה כדי להביא את החומר לתכולת 
הרטיבות הנדרשת. חומרי מוצא, דוגמת רסק גזם או קש חיטה, מכילים 
300, לכן מהלך הקומפוסטציה  C/N 80 עד  רמה נמוכה מאוד של חנקן, 
של ערימה המכילה חומר צמחי כזה יכול להימשך עד שנתיים. עם זאת, 
עץ  שבבי  דשא,  כסחת  למשל  שונים,   C/N יחסי  עם  גלם  חומרי  ערבוב 
לערימה   .30/1 הנדרש,  ביחס  חומרים  תערובת  יצירת  מאפשר  וגפת, 

אחת לשנתיים מארגנת המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה, בשירותים 
והבקרה  האישור  גופי  עובדי  לכלל  עיון  יום  ולביקורת,  הצומח  להגנת 

המוסמכים על-ידינו.
נכון להיום מוסמכים על-ידינו 4 גופי אישור ובקרה:

אגריאור בע"מ;  ü
סקאל ישראל פיקוח והתעדה;  ü

IQC המכון לבקרה ואיכות;  ü
דרך המעבדה בע"מ.  ü

יום העיון, שהיה אמור להיערך בשנה שעברה ונדחה עקב מגפת הקורונה, 
נציגי הארגון  וכן  והבקרה  גופי האישור  עובדי  בו  ונכחו  ב-2.8.21  התקיים 

לחקלאות אורגנית.
ובארץ  בכלל  האורגנית  לחקלאות  הקשורות  שונות  הרצאות  כלל  היום 
מגמות  ההסמכה,  בדרישות  והתמורות  השינויים  עיקרי  סקירת  בפרט, 
בחקלאות האורגנית בישראל בהשוואה מול העולם בעשור האחרון, תוך 
וכלים  דגשים  האורגני,  בפיקוח  דגשים  האחרונות,  בשנתיים  התמקדות 
לביצוע בקרה ופיקוח במודל של ניהול סיכונים וכן הוצגה מערכת מידע 
החקלאות,  משרד  על-ידי  ומנוהלת  שפותחה  לציבור,  פתוחה  גיאוגרפי 
המאגדת בתוכה מידע נרחב לגבי שטחי החקלאות בישראל וביניהם גם 

שטחי החקלאות האורגנית. 
האישור  גופי  ולעובדי  למנהלה להסמכה  הזדמנות חשובה  העיון מהווה  יום 
והבקרה, שאינם נמצאים בקשר ישיר ויומיומי, להכיר, ללמוד ולהחליף דעות. 
ההתכנסות בפורום רחב חשובה מאוד ותורמת רבות לכל העוסקים במלאכה.

יום עיון גופי אישור ובקרה
רשמה: מירית עמרני, מנהלת אגף סטנדרטים, השירותים להגנת הצומח ולביקורת

החקלאות האורגנית בישראל מהווה אחוז לא גדול )אך יציב לאורך השנים( 
מהחקלאות בישראל, מבחינת היקף כמויות הייצור והעוסקים הלוקחים 
בה חלק, אך למרות זאת היא נחשבת פורצת דרך מבחינת אופי הפיקוח 
גופי  ויישום החקיקה הרלוונטית; לכן קיימת חשיבות רבה למעקב אחר 
האישור והבקרה האחראים בפועל על הפיקוח ועל שיתוף הפעולה והידע 
וייתכן  דוגמא  ישמש  כך שהמודל  ולמנהלת ההסמכה,  לבין עצמם  בינם 

שיאומץ לענפים אחרים.

בהזדמנות זאת ברצוננו להודות לכל האנשים שלקחו חלק ותרמו לקיום 
יום העיון.

סטארטר  המשמש  בשל  קומפוסט   10% ירוק,  חומר   10% מוסיפים  זו 
תערובת  הצמחי.  מהחומר  מינרלים  שלוכדת  חרסיתית,  אדמה  ו-10% 
יכולה להגיע ליציבות  1.5 מטר,  וגובהה  3 מטרים  כזו, בערימה שרוחבה 

במהלך חודשיים-שלושה ולבשלות מלאה בחודשיים-שלושה נוספים. 
רמת המליחות של קומפוסטים ממקור צמחי היא בשיעור מחצית ואפילו 
עשירית מקומפוסט בעלי-חיים. היחס בין חנקן לזרחן בחומר הבשל 10/1 
בקירוב. זהו היחס המצוי ברקמות הצמח ונדרש לצורכי הגידול. שאריות 
צמחים נעדרות פתוגנים הומניים ואנימליים, על כן בטוחות יותר לשימוש 

בייצור מזון.

קשה ועצוב לי, ידידי ורעי יונתן ביננפלד, על לכתך מאיתנו, 
לדור  ולהעביר  לממש  משימות  הרבה  עוד  נותרו  כאשר 

הצעיר יותר. 
הקשר ביננו נוצר עוד בימיך בכיסופים, כשנושא החקלאות 

האורגנית בגד"שים הקיבוציים היה רק בתחילת דרכו. 
האדמה  ותפוחי  הגזר  את  גדולים  בהיקפים  הכנסת 

האורגניים ליצוא, ובהמשך גידולי שדה נוספים.
יצאנו יחד לנסיעות עבודה ברחבי אירופה, על-מנת לראות 
את התוצרת אצל הלקוחות השונים ולסגור איתם תוכניות 

לשנים הבאות. 
היית מגדל פעיל בשולחן השורשים האורגניים. היה מעניין 

לזכרו של יונתן ביננפלד ז"ל
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פעילות בארגון לחקלאות אורגנית

תערוכת אגרו-משוב

דיווחה מהשטח : טלי ברנר - מרכזת תחום תעשייה 
וועדת התקנים בארגון לחקלאות אורגנית

בירושלים,  לראשונה  התקיימה   )AgroMashov2021( אגרו-משוב  תערוכת 
בבנייני האומה, ולראשונה לאחר עידן הקורונה. הוצגו בה זנים ופיתוחים 
רחפנים  להשקיה,  מתקדמות  טכנולוגיות  וירקות,  פירות  של  חדשים 

מיוחדים לחקלאות, טרקטורים ורכבי שטח.
ובמקביל  מרווחים,  אולמות  בשלושה  ב-14-15.6  התקיימה  התערוכה 
המזון  ביטחון  כנס  ובמזון:  בנושאים מרכזיים בחקלאות  כנסים  התקיימו 
- שינוי פרדיגמה של משק מים סגור  כנס מים  במעמד שר החקלאות, 

והתפתחות ענף האבוקדו: האבוקדו הוא המלך. 
הארגון לחקלאות אורגנית הופיע בביתן גדול ומרשים, כגוף המייצג את 
העוסקים בתחום ומשמש כגורם הידע וההדרכה בתחום האורגני. מדריכי 
הארגון איישו את הביתן האורגני לאורך כל שעות הפתיחה של התערוכה. 
יזמויות  שמקימים  אמריקה,  מצפון  נציגים  היו  בתערוכה  המבקרים  בין 
האורגניים.  התקנים  על-פי  לגדל  יעדיפו  בהן  לימודיות,  לחוות חקלאיות 
את  ללמד  מעוניינים  החקלאיים  הספר  בתי  בישראל,  גם  כי  לציין  יש 

התלמידים את הגישה האורגנית בחקלאות.

במסגרת  התקיימה  השנה 
התערוכה תחרות העגבנייה הטובה 
והעגבנייה  בישראל,  והאיכותית 
שנבחרה היא עגבניית טעם שחורה 
מזן  העגבנייה,  וייחודית.  מרשימה 
YOOM )יש הקוראים לה עגבניום(, 
דופן,  ויוצא  ייחודי  צבע  היא בעלת 
חמוץ- חדש  וניחוח  שחור-סגול, 

בטעם  מאופיינת   ומאוזן.  מתוק 
אוממי ובתחושת טריות.

מפתיעים,  מלונים  זני   4 גם  פגשנו 
כולם  ומומי.  רובי  דליסיה,  ג'סטין, 

הוצגו לטעימות ומפליא עד כמה הם שונים בטעמם וכולם מצוינים.
קוצני מבחוץ  המיתוס:  לפי  הצבר.  עוררין:  אין  ישראלי?  הכי  הפרי  ומיהו 
בפנים.  מתוק  ויותר  יותר  קוצני,  פחות  כבר  הוא  היום  מבפנים.  ומתוק 
בחברת חוות אורלי, בהנהלת שחר בלום, ממשיכים לפתח את זן הצבר 
אדום  והוא  זעירים  קוצים  מאוד  מעט  מכיל  האדום  הזן  אדום".  "סברס 

ומתוק. לאחרונה קיבל גם אישור אורגני.
היה כיף להיפגש לאחר חודשים ארוכים.

אלי אהרון מוסיף באותו נושא:
מאז  הראשונה  החקלאית  התערוכה  להיותה  מעבר   ,2021 אגרו-משוב 
החקלאות  של  הראווה  חלון   – משוב"  ל"אגרו  שנה   30 ציינה  הקורונה, 

הישראלית.
מכבר  שזה  עזה,  בעוטף  לחקלאים  הצדעה  בסימן  גם  היתה  התערוכה 

יצאו מסבב כבד נוסף של טילים.
היום  סדר  שעל  בנושאים  מקצועיים  כנסים  התקיימו  התערוכה  במהלך 
החקלאי, כמו: גידול האבוקדו, מצב משק המים וכוונת רשות המים לייקר 

את המים לצריכה חקלאית, ביטחון המזון ועוד.
בתערוכה השתתפו: חקלאים, חוקרים, מציגים, שר החקלאות לשעבר, 
אלון שוסטר, נציגי חקלאים, ראשי מועצות וכן ראש עיריית ירושלים, משה 

לאון, שבירך את משתתפי התערוכה ואת מייסדיה.
במסגרת התערוכה הקים הארגון לחקלאות אורגנית דוכן מכובד, להצגת 

היתרונות הבריאותיים בצריכת מוצרים אורגניים.
אלוש,  חיים  ובעליה  מנהלה  של  בראשותו  משוב",  ב"אגרו  כי  לציין  יש 
ועידה חקלאית, המניחה על סדר  וכן  מקפידים מדי שנה לקיים תערוכה 
היום הציבורי את הבעיות שאיתן מתמודדת החקלאות הישראלית, וכל זאת 

תוך ניסיון לתמרץ את כל הנוגעים בדבר לתת מענה הולם לבעיות אלו.
חיים אלוש וצוות "אגרו משוב" משקיעים רבות כדי לקדם את החקלאות 
הישראלית במסגרת ועידות, תערוכות ופרסום  קבוע של הירחון "משוב", 

ועל כך נתונה לו תודת כל חקלאי ישראל. יישר כוח לצוות "משוב" כולו.

סיור בהודיה, בגני טל ובקידר
סיכם: בני שמולביץ

הסיור התקיים ב-14.7.21, והשתתפו בו איציק כהן ובני שמולביץ.
ביקרנו תחילה אצל בועז חביביאן במושב הודיה. משק גדול, מאורגן היטב. 
המשק מתמקד בהכנת סלים ללקוחות, ומדי יום המשאיות יוצאות לחלק 
את התוצרת. רוב המוצרים גדלים בחלקות של בועז, ולהשלמת הסל הם 
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נוהגים לרכוש מספר מוצרים אצל מגדלים אחרים. לסיכום נפגשנו במשרדו 
של בועז עם מיכל אשתו. התנהלה שיחה מאוד מעניינת, עניינית  ומפרה, 
ובכלל.  שלהם  למשק  תרומתו  הארגון,  תפקידי  של  הנושא  עלה  ובעיקר 

יצאנו משם עם הרבה מחשבות, שאת חלקן אחלוק בישיבות המזכירות. 
ומייצר  יוסי מגדל פפאיה  גני טל.  יוסי ללום במושב  המשכנו למשק של 
לבד את השתילים בטכנולוגיה ייחודית שלו. בית האריזה מבריק, החממות 

מסודרות. 
ביישוב קידר, שנמצא ליד מעלה אדומים.  בהמשך הסיור הגענו לביקור 
על גבעה מחוץ ליישוב חירבת צאן קידר הקים זוג צעיר וחביב, משפחת 
ועם  מהיישוב  המרחק  עם  מתמודדים  הם  קטן.  אורגני  ירק  גן  גרנגלין, 
קשיים לוגיסטיים נוספים. רוב התוצרת שהם מייצרים מיועדת לתצרוכת 

עצמית, למיזם האירועים שיש במקום )חתונות, בר מצוות(.

סיור עם הנהגת הארגון האורגני בנטעים, 
בבית חנן, בעיינות ובכפר הנגיד

סיכם: אורי אדלר

אהרון  אלי  שמולביץ,  בני  בהשתתפות  ב-22.7.21,  התקיים  הסיור  מבוא: 
ואורי אדלר.

במושבים נטעים, בית חנן ובבית הספר החקלאי עיינות מתקיים כבר שנים 
רבות ריכוז של משקים אורגניים הפועלים במתכונת של גן ירק ובוסתנים, 
המגדלים מגוון רחב של גידולי  ירקות ופירות ומשווקים תוצרתם בצורות 

שונות של שיווק ישיר:
חנויות אורגניות הממוקמות במשק ופועלות כל השבוע או רק בחלקו;	 
שיווק ישיר במשלוחים ישירות לבית הלקוח;	 
הספקה ישירה לחנויות אורגניות בתל אביב;	 
שיווק תוצרת אורגנית טרייה למסעדות ולמטבחים של חברות היי-טק 	 

באזור המרכז;
שיווק באמצעות חברות הסיטונאות  האורגניות - שדות, יבולי בר, ניצת 	 

הדובדבן.
וגם שיווק תוצרת והשלמת מוצרים לגני ירק אחרים באזור.	 

משק גן ירק הוא משק חקלאי ייחודי, שמגדל מגוון גדול של גידולי ירקות 
בכל מהלך השנה, תוך השתדלות לספק את מירב הירקות ככל שתנאי 
פתוח,  בשטח  נעשה  כולו  הגידול  המקרים  ברוב  מאפשרים.  האקלים 
ויש גם כניסה מסוימת לבתי רשת וחממות. אחד המאפיינים גן ירק הוא 
גידול רציף בשטח בכל מהלך השנה, תוך החלפת גידולים: גידול מסתיים 
נוספת.  גידול אחר, פעמים רבות ללא הכנת שטח  נשתל במקומו  ומיד 
גם הכנת שטח ופיזור קומפוסט מבוצעים לרוב פעם בשנה. מכאן שבכל 
חלקה גדלים 4-3 גידולים בשנה,  ולכן גם שטח הגידול המעשי הוא לפחות 
פי שלושה מהשטח הפיזי, כי כל דונם מהווה למעשה כ-4 דונמים גידול 
וכפר  נטעים, עינות   - ייחודי של המשקים בגוש בית חנן  בפועל. מאפיין 
הנגיד, הוא שיתוף-הפעולה ביניהם לצורך השלמת תוצרת הדדית ופירגון 

הדדי, תופעה שאינה שגורה במקומותינו.
בסיור התמקדנו בארבעה משקים הפועלים באזור: משק שיף בבית חנן, 
משק שוורצמן במושב נטעים, משק שורשים בעיינות ומשק מלמד בכפר 
לשעבר  האמנונים  משק   - השדה  עץ  משק  גם  פועלים  בנטעים  הנגיד. 
הבא  בסיור  לבקר  מקווים  אנחנו  שאותם  מטס,  ומשק  רוזן  ערן  ומשק 

באזור.  
משק צביקה שיף, מושב בית חנן: משק אורגני ותיק, עוסק בגידול פירות, 
תוך דגש על מגוון גידולי הדרים ופירות נוספים, כמו אבוקדו, אנונה, ליצ'י, 
פפאיה, פיטנגו, שסק ועוד. בנוסף מגדלים במשק מיני ירקות, שכוללים 

ופלפל   עגבניות  כמו  כשמוצרים  למיניהם,  עלים  גידולי  של  רחב  מגוון 
ופירות נשירים בעונתם נרכשים ממגדלים אחרים באזור ובדרום הארץ. 
במשק חנות הפועלת בימי חמישי אחר הצהריים ובשישי בבוקר. החנות 
רבה  לפופולריות  וזוכה  טריים  אורגניים  וירקות  פירות  בעיקר  מספקת 
עקב קבלת הפנים השמחה ומלאת החיוך. בנוסף לחנות, המשק משווק 
פירות.  מגדלים  שאינם  באזור,  נוספים  רבים  ירק  לגני  אורגניים  פירות 
וכן במשק עובדים תאילנדיים.  בנוסף לצביקה, שותפים במשק שני בניו 

בסך-הכול מעבדים במשק שיף מעל ל-100 דונם.
מושב  שוורצמן,  זיו  משק 
הוא  שוורצמן  זיו  נטעים: 
מגדל אורגני ותיק ודור שלישי 
נטעים.  במושב  לחקלאים 
ומגדל  אורגני מעורב  המשק 
עגבניות  עלים,  ירקות  מגוון 
וחצילים בשטח פתוח ובבתי 
רשת, ובנוסף כולל גם חלקות 
בבית  יער  ופירות  הדרים 
עקב  אורגניים  שאינם  רשת, 
אבל  מנותק,  במצע  גידולם 

בשיטות  ומטופלים  מוזנים  הם 
של  הזהב  תג  תחת  אורגניות 
אגריאור.  הפיקוח  חברת 
מנותק  במצע  הגידול  בנושא 
בוועדת  לדיון  שהועלה  אורגני, 
על  דובר  הארגון,  של  התקנים 
הצורך בשינוי התקנות האורגניות 
מנותק  במצע  גידול  לאישור 

בחממות בתנאים מסוימים. 
חנות  כולל  שוורצמן  משק 
ימות  בכל  שפתוחה  אורגנית, 

מוצרים  מגוון  ועוד  המשק  תוצרת  את  ומוכרת  לשבת  פרט  השבוע 
אורגניים. לאחרונה מעסיק זיו מנהל משק.

עיינות:  החקלאי  הספר  בית  בשטחי  ואייל  עינת  של  שורשים  משק 
מגדלים מגוון גידולי ירקות ומשלימים תוצרת ממשקים אורגניים אחרים 

באזור. בקשר עם משק חובזה ומשק בשארי בגני טל החדשה.
כל  מגדלים  דונם.  כ-60  של  בהיקף  פתוח  שטח  גידולי  במגוון  עוסקים 
השנה רצף של גידולים ומשווקים בסלים בלבד בשיווק ישיר לבית הלקוח. 
המשק מתבסס רק על עובדים ישראליים, חלקם תלמידים מבית הספר 
עודפים,  כשיש  המניין.  מן  ישראליים  עובדים  וחלקם  עיינות  החקלאי 
מוכרים גם לסיטונאים האורגניים, בעיקר במהלך החורף. במהלך הקיץ 

היקף הגידול קטן, עקב הקושי לגדל חלק גדול מהגידולים.
הנגיד:  כפר  מלמד  משק 
משק ייחודי בכך שהוא היחיד 
והודים  פטמים  המגדל  כיום 
אורגניים להספקת בשר עוף 
לעופות  בנוסף  אורגני.  והודו 
מגדל  לבשר,  האורגניים 
אורגניים,  ירקות  גם  מלמד 
עם  יחד  משווק  הוא  שאותם 
הגדול  היתרון  הבשר.  שיווק 
הוא שלמשק יש גם הספקה 

זיו שוורצמן והאוכמניות בבית רשת תחת תו 
הזהב של אגריאור

שוורצמן  במשק  רשת  בבית  עלים  גידולי 
נטעים

חנות אורגנית במשק מלמד



7 ספטמבר 2021

מקומית של זבל עוף אורגני, 
קומפוסטציה  טיפול  שלאחר 
של  ההזנה  מקור  את  מהווה 

הירקות.
חנות  גם  פועלת  במשק 
אורגנית מגוונת ומרשימה וגם 
מטבח שמכין ערכות פיקניק, 
על  ולאכול  לרכוש  שניתן 
על  המוצבים  פיקניק  ספסלי 

הדשא, בצל העצים.
השיווק נעשה בעיקר לחנויות 
אחרים,  ולצרכנים  אורגניות 
אורגנית  תוצרת  המבקשים 
אביב.  תל  באזור  בעיקר 
גדילה,  במגמת  המשק 
להספקה  לעבור  במטרה 
ועוף  הודו  בשר  של  שבועית 

אורגנים טריים ולא קפואים.

ימי עיון בזום בנושא יישום קומפוסט 
בחקלאות אורגנית

כתבה: יפה אלפי-טל

נערכו שני ימי עיון מקוונים בנושא יישום קומפוסט בחקלאות האורגנית, 
בעריכת שה"מ והארגון לחקלאות אורגנית, שהתקיימו בתאריכים 28.2.21 

ו-3.8.21. בשני המפגשים השתתפו מעל 200 איש. 

יום העיון בתאריך 28.2.2021 עסק בנושאים הבאים: 
הארגון 	  טוגנדהפט,  יזהר  ד"ר   - אורגנית  לחקלאות  קומפוסט  הכנת 

לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל. 
קומפוסט ככלי לדיכוי מחלות קרקע - פרופ' מיכה רביב, גמלאי מרכז 	 

וולקני. 
הארגון 	  אדלר,  אורי   - שונים  בשלות  במצבי  בקומפוסטים  שימוש 

לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל. 
פוריות 	  על  האורגני  הממשק  השפעת  לבחינת  טווח  ארוך  מחקר 

ושמירה  פיתוח חקלאי  מינהל המחקר,  טל,  בר  ד"ר אשר   - הקרקע 
על משאבי מים. 

קונפליקט ואתגר - פרופ' עפר דהן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 	 
יום העיון בתאריך 3.8.2021 עסק בנושאים הבאים:

חשיבותו של חומר אורגני בשמירה על בריאות הקרקע ועל תפקודה 	 
גיל אשל, התחנה לחקר הסחף, אגף לשימור הקרקע, משרד  - ד"ר 

החקלאות.
ביולוגית 	  לחקלאות  הארגון  אדלר,  אורי   - ירקות  בגידול  קומפוסט 

אורגנית בישראל. 
 	 - ישראל  בחקלאות  אורגניים  לוואי  תוצרי  של  וכמויות  מקורות 

ד"ר צפריר גרינהוט, מנהל תחום אגרואקולוגיה, משרד החקלאות. 
ובשרוול 	  לול בערימה סטטית  בזבל  הערכת השרידות של סלמונלה 

קומפוסטציה עם אוורור מאולץ - ד"ר יעל לאור, המכון למדעי הקרקע, 
המים והסביבה, מרכז מחקר נווה יער. 

לחקלאות 	  הארגון  טוגנדהפט,  יזהר  ד"ר   - צמחי  ממקור  קומפוסט 
ביולוגית אורגנית בישראל. 

קורס יסודות החקלאות האורגנית
כתבה: יפה אלפי-טל

יסודות  קורס  מתכונת  את  גם  לשנות  נאלצנו  הקורונה,  תחילת  עם 
המקוון  הקורס  נפתח   ,2020 אוקטובר  בחודש  האורגנית.  החקלאות 
הראשון בתולדות הארגון. הקורס שילב  סיורים בשטח במשקי חקלאים, 
יום   הקורס,  במתכונת  )סגרים(  למצב  בהתאם  התנהלו  הסיורים  כאשר 
בשבוע, בסך-הכול 22 מפגשים. 29 איש השתתפו בקורס, והוא הקיף את 

כל תחומי הגידול האורגני.
לאור מצב הקורונה המתמשך והמשוב החיובי מהקורס המקוון, החליטה 
הנהלת הארגון לאמץ שוב את אותה המתכונת, ובתאריך 6.10.21 ייפתח 

מחזור מקוון נוסף. 
10.3.21 הסתיים הקורס בסיור שטח בשטחי המטע של קיבוץ  בתאריך 
עין חרוד מאוחד. ליוו את הסיור ניר גרזון, מרכז הגד"ש, והלל פרג, מרכז 

המטע.
סיור נוסף התקיים בגד"ש של גזר בגלבוע, בקיבוץ בית אלפא. ליוו את 

הסיור עמנואל הוניגמן ואייל בן צבי מגזר בגלבוע.  
טבעוני  אוכל  המגישה  "ארטישוק",  במסעדת  הקורס  סיום  את  חגגנו 
וחולקו  סיכום,  דברי  נשא  אהרון  אלי  ומקומית.  טרייה  אורגנית  מתוצרת 

תעודות למשתתפים. 

סיור בחבל התענ"ך
כתבה: יפה אלפי-טל

איציק  ד"ר  בהשתתפות  התענ"ך,  בחבל  סיור  התקיים   22.3.21 בתאריך 
שטרן ובני שמולביץ. המשתתפים ביקרו  במשק יעקב כהן במושב מלאה 

ואצל ניר כנען בכפר יחזקאל, המגדלים עופות מטילות זה שנים רבות. 

אורגניות  צ'רי  עגבניות  מגדל  מלמד  אריק 
בשטח פתוח
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קורס יסודות תעשייה אורגנית
כתבה: יפה אלפי-טל

בתאריך 28.4.21 נפתח קורס יסודות תעשייה אורגנית. ריכזה  את הקורס: 
טלי ברנר. השתתפו 25 איש והתקיימו 3 מפגשים. קהל היעד הוא משווקים 

וגופי פיקוח טכנולוגיים בתעשיית המזון. 
הקורס עסק בנושאים הבאים:

חקיקה ותקינה למזון אורגני בישראל;	 
חקיקה ותקינה למזון אורגני באירופה, ארה"ב ויפן;	 
אישור ופיקוח בישראל;	 
תוספי מזון מותרים בתוצרת אורגנית מעובדת;	 
תוספת ויטמינים ומינרלים: מותר או אסור!;	 
הנדסה גנטית וקרינה מייננת בתפיסה האורגנית;	 
מזהמים במזון אורגני מעובד: שאריות חומרי הדברה, שאריות חומרי 	 

חיטוי והבדיקות הנדרשות;
בטיחות במזון וניהול סיכונים;	 
סימון מזון אורגני;	 
אריזות למזון אורגני;	 
איכות תזונתית של מזון אורגני.	 

סיור בלהבות חביבה, בקיבוץ מצר, במענית 
ובכפר הנוער אלוני יצחק

כתבה: יפה אלפי-טל

בתאריך 22.7.21 התקיים סיור בהשתתפות יזהר  טוגנדהפט, בני שמולביץ 

במענית  מצר,  בקיבוץ  חביבה,  בלהבות  המטעים  במשקי  אהרון  ואלי 
ובכפר הנוער אלוני יצחק. 

יוחאי  מרכז  יצחק"  "אלוני  הנוער  בכפר  האורגני  החקלאי  המשק  את 
פנימייה.  בתנאי  לומדים  בו  שהתלמידים  חינוכי,  מוסד  הוא  הכפר  גרוס. 
המקום משלב בתוכו גם משק חקלאי אורגני. במשק מגדלים דיר עיזים, 
לחינוך  למינהל  שייך  הכפר  לשמן.  וזיתים  יין  כרם  פפאיה,  ירקות,  מגוון 

ההתיישבותי של משרד החינוך. 
בקיבוץ מצר, בלהבות חביבה ובמענית מגדלים אבוקדו אורגני, אותו הם 

מייצאים באמצעות ההתארגנות של "אבוקדו גרנות". 

ביקור במשק "מן הטבע בארותיים"
כתבה: יפה אלפי-טל

הטבע  "מן  במשק  שמולביץ  ובני  אהרון  אלי  ביקרו   26.7.21 בתעריך 
בארותיים". בארותיים הוא מושב עובדים בשרון. תושבי המושב מתפרנסים 

התמקד  הפעם  מחקלאות. 
הביקור במשק של משפחת 
ותיק  משק   דוידוביץ, 
ומשווק  המייצר  ומפוקח 
האב  יוסי  אורגניות.  ביצים 
שנים  לפני  בגידול  החל 
האחרונות  ובשנים  רבות, 
מנהל את המשק בנו, עמוס 

דוידוביץ. 

נושאי הקורס:
הכרת החקלאות האורגנית והארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל	 
היסטוריה והיווצרות החקלאות האורגנית בעולם	 
החקלאות האורגנית ותרומתה לאיכות הסביבה	 
ייצור קומפוסט ומחזור פסולת	 
החקלאות האורגנית בארץ ובעולם - תמונת מצב	 
חומרים המותרים לשימוש בחקלאות האורגנית	 

הזנה, עיבוד קרקע, חיטוי קרקע	 
גידול ירקות, פירות, בעלי חיים ועופות אורגניים	 
הפיקוח על התוצרת האורגנית	 
התעשייה האורגנית	 
סיורים במשקים אורגניים	 
היתרונות הבריאותיים של צריכת מזון אורגני	 

פרטים נוספים:
הקורס יתקיים ב-ZOOM ויכלול סיורים בשטח אצל חקלאים	 
התחלת הקורס 6.10.2021 - סיום 23.2.2022	 
שעות לימוד בזום: 16:00-14:00	 
שעות סיורים: 14:00-09:30 ברכבים פרטיים	 
סה״כ 21 מפגשים	 
עלות הקורס - 1000 ש״ח + מע״מ	 
לפרטים והרשמה: 	 

03-7361097/8 yafa@organic-usrael.org.il יפה אלפיטל  


