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משולחנו של 
מנהל האגף המקצועי 

אלי אהרון 

בעצם ימים אלו אנו מקיימים מאבק בלתי מתפשר 
הנוגעת  והחקלאות,  האוצר  שרי  של  ברפורמה 

לפתיחה לא מבוקרת של שוק הפירות והירקות ליבוא מתחרה.
למעשה, כל הנציגות החקלאית פועלת בעניין זה, תוך שהיא מערבת את 
הלובי החקלאי בכנסת בדרישה לקיים דיון במליאה, במטרה לבטל את 

הצווים שהוציא שר האוצר בעניין זה.
כידוע, בינתיים השרים פועלים תחת הצווים שהוציאו )כל עוד לא בוטלו(, 
המחירים  טענו,  שתמיד  כפי  ארצה.  מוזרמת  מיבוא  חקלאית  ותוצרת 
לצרכן לא ירדו, ואת ההפרש, למעשה, מכניסים היבואנים ובעלי הרשתות 
דואגים  והחקלאות  האוצר  שרי  משמעית,  חד  הינה  המסקנה  לכיסם. 
כי  לציין  יש  הישראלית.  והחקלאות  החקלאים  את  ומפקירים  לטייקונים 
שרים אלו מפרסמים הודעות בדויות כדי להצדיק את מעשיהם. למשל, 
שר החקלאות הכריז כי מחירי הלימונים, התות והארטישוק הוזלו בעקבות 
והירידה  מיובאים,  אינם  אלו  שמוצרים  היא  האמת  כאשר  הרפורמה, 
ואינה קשורה ליבוא. כמו-כן, העבירו שרים אלו  במחיריהם הינה עונתית 
לחקלאים  ממתינים  שכביכול  כספים  על  התקשורת  באמצעי  הודעות 
וקוראים להם רק לגשת ולנצל את זכויותיהם לכספים אלו. האמת היא 

הפוכה לגמרי, ואף שקל לא המתין לאף חקלאי. הכול דיבורים.
חלק ניכר מצעדים אלה נובע מהעסקת יועצים מבית מדרשו של "פורום 
כי  מקווים  כולנו  כנגד החקלאים.  השנים  רבת  בפעילותו  הידוע  קהלת", 

בעניין זה יתקיים הפסוק: "עוצו עצה ותופר".
משרד החקלאות הודיע כי 10 מיליוני השקלים שהוקצו לטובת חקלאים 
זו  עובדה  זו.  לשנה  למענקים  בקשות  להגיש  אין  כן  ועל  נגמרו,  חדשים 
מתכתבת עם אמירות המשרד על כסף רב שהוא מקצה לחקלאים. 10 

מיליון ש"ח בקושי נותנים מענה ל-11 חקלאים.
דרישתנו לחוקק חוק לחובת סימון תוצרת מיובאת נבדקת על-ידי הרשות 
להגנת הצרכן, שפרסם "קול קורא" בעניין זה. שללנו לחלוטין את הכוונה 
לבצע את הסימון באמצעות חיוב החקלאים להדביק פתק על כל פרי 
וירק, דבר שיביא להגדלת עלויות החקלאים. אני מקווה שהצלחנו בכך, 
כיוון שיש דרכים רבות לבצע את הסימון על גבי הדוכנים, בשווקים השונים 

וברשתות.
בשנת 2011 חוקק בכנסת "חוק האריזות", שמשמעותו שכל מי שמשתמש 
בעסקו באריזות מחויב בתשלום עבור המחזור לחברה שזכתה במכרז 
ולצערנו בסופו של דבר  זה,  פנו לחקלאים בעניין  היום לא  המדינה. עד 
הנושא הגיע לפתחנו. לצורך כך פרסם משרד החקלאות סקר, שאמור 
לבדוק את היקף השימוש באריזות בחקלאות, במטרה לצמצם ככל הניתן 

את סכומי הכסף שיידרשו החקלאים לשלם.
בנוגע להעלאת תעריפי  הושהו,  דיונים, שבינתיים  אלו מתקיימים  בימים 
המים לחקלאות. אנו, הנציגות החקלאית, עושים כל מאמץ לבטל כוונה זו.
בוועדת העבודה והרווחה מתחדש בימים אלו הדיון בקשר לכוונה לחייב 
ולא  עובד,  לכל  ש"ח  כ-600  של  בסכום  בפיקדון  זרים  עובדים  מעסיקי 

ברור אם יכניסו לעניין גם את העובדים בחקלאות.
הייצור  ועלויות  הוצאות  זו מחשבה מעוותת, בה מעלים את  לסיום: אכן 
של החקלאים מצד אחד, ומצד שני דורשים מהם להתחרות עם תוצרת 

מיובאת, שעלויות הייצור שלה מופחתות משמעותית.
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בני שמולביץ, יו”ר ההנהלה, 

הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית  

עברנו את חג השבועות, חג הביכורים, ואני מאחל 
ברכה  שייתן  פרי  תניב  שנגדל  התוצרת  כי  לכולנו 

בעמלנו.  
נכנסים לתקופת הקיץ לאחר חורף קשה מאוד. אמנם בחלקו זכינו למנות 
קור, שעזרו למטעים לפרוח, אולם שני אירועים קשים של סופות השירו 

את הפרי על הקרקע. 
בעוצמות  ולא  טובות  במנות  רבים,  מגשמים  בארץ  נחת  רווינו  במקביל 

גדולות.  
מתפתח  די  עצמו  החקלאי  של  קטנות  מכירה  בנקודות  השיווק  נושא 

ומסייע לחקלאים להפיץ ולמכור תוצרת ישירות לצרכן.
החליטה  המדינה  ששי,  גל  בפתח  אם  וגם  הקורונה,  לצד  לחיות  למדנו 

שהחיים נמשכים. 
למשקים  טוב  שעושה  מה  נמשך,  בריא  אוכל  לצרוך  הציבור  של  הרצון 

האורגניים.
המצב העולמי של המלחמה באוקראינה משפיע על משק הדגנים וישירות 
על  מחירי התערובת ללול המטילות. המצב מעמיד את הענף עם סימן 

שאלה גדול! אני תקווה שנמצא פתרונות.
בימים הקרובים אנו מתכוונים לצאת עם קמפיין לקורס יסודות החקלאות 

האורגנית. הייתי שמח שתפיצו את הקורס ביניכם ובין הסובבים אתכם.
חברים מגדלים, שצריכים עזרה או עצה, יכולים לפנות ליפה או ישירות 

למדריך, ונשמח לעזור. 
עד כאן להפעם.
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משק לדוגמא

משק צביקה שיף במושב בית חנן
אורי אדלר

צביקה שיף הוא דור שני לחקלאים במושב בית חנן, ואיתו ממשיכים שני 
בניהולו  האורגני  המשק  שלישי.  המשך  דור  המהווים  ואילן,  שחר  בניו, 
של צביקה משלב גידול פירות וירקות לשיווק בשוק איכרים המתקיים 
במקום, בכל ימי חמישי ושישי בשבוע, ולשיווק פירות למשקים אורגניים 

אחרים המשווקים תוצרתם ומתמחים רק בגידול ירקות.

זני תפוזים,  מגוון  פירות. בחורף מגדלים הדרים, בהם  מגוון  גדל  במשק 
מגדלים  מעולה.  מאיכות  ופומלית  פומלות  אשכוליות,  אור,  תפוז  כולל 
אבוקדו  מזנים שונים, אנונה ואפרסמון, בקיץ מנגו מזנים שונים, ופפאיה 
מגדלים כל השנה. זוהי תופעה ייחודית בארץ של משק חקלאי שממשיך 
קיים  והירקות,  הפירות  גידולי  לצד  הארץ.  במרכז  מחקלאות  להתקיים 
במקום מרכז לרכיבת סוסים טיפולית, וגם לסוסים שבמשק הם מגדלים 

את מירב המזון בעצמם.
בתחילה היה המשק מבוסס על תפוזים ומנגו, אבל כשצביקה קיבל את 
שיש  למסקנה  הגיע  צעיר,  בגיל  אביו  פטירת  לאחר  על המשק  הפיקוד 
הבאים  הנאמנים,  ללקוחות  ישיר  שיווק  בצורת  חל  השינוי  שינוי.  לבצע 
לרכוש ירקות במשק, ובשיווק העודפים למשקים אורגניים אחרים, להם 

מהווה משק שיף מקור פירות עיקרי. 
בתחילת הדרך גידלו במשק כ-30 דונם מטעים אורגניים, שנכנסו להסבה 
בעונת 2007, השנה בה השתתף צביקה בקורס לגידול אורגני של הארגון 
לחקלאות אורגנית, שהתקיים באותן שנים במשרד החקלאות בבית דגן. 
צורך  שיש  למסקנה  צביקה  הגיע  האורגני,  הישיר  לשיווק  הכניסה  עם 

להרחיב את סל המוצרים והוסיף מגוון פירות רחב יותר, כמו קרמבולה, 
אפרסמון ופפאיה. חלק מגידולי הפירות מגדלים בבתי צמיחה המכוסים 
ברשת להגנה מפני ציפורים ועטלפים. בהמשך התווסף הגידול של מגוון 
ירקות אורגניים, כמו חסות מזנים שונים, כרוב ניצנים, עלי תבלין לסלט, 

תירס מתוק, חצילים ועוד, בהתאם לעונה ולדרישה. 
יותר מ-100 דונם מטעים ועוד כ-20  כיום המשק משתרע על שטח של 
דונם ירקות, הפזורים בשטחי מושבי בית חנן ונטעים הסמוך. בנוסף מגדל 
צביקה מספוא להזנת חוות הסוסים שבמשק, והסוסים מספקים במקביל 
זבל, שהוא הבסיס לקומפוסט שאליו מוסיפים שאריות ירקות וגזם מעצי 

המטעים. 
באדיבות  בצניעות,  הוא  שיף  משק  של  ייחודו  הגידולים,  למגוון  מעבר 
שתמיד  בשוק,  המוכרים  שאר  ועל  בניו  על  שמקרין  צביקה,  של  ובחיוך 
ידידותי עם חיוך רחב. מרכיב  מקבלים את הבאים בשעריו בסבר פנים 
נוסף במשק שיף הוא הקפדה על מחירים הוגנים, כשבגידולים שמגדלים 
המקובלים  למחירים  דומים  האורגנית  התוצרת  של  המחירים  במשק 
ברשתות השיווק למוצרים הרגילים, למעט מחיריהם של מוצרים אורגניים 

שמקורם במשקים שמושפעים מהמחיר הסיטוני בו הם נמכרים.
ובכפר  עיינות  הספר  בבית  וכן  ונטעים  חנן  בית  שבמושבים  לציין  יש 
ישיר  בשיווק  עוסק  שחלקם  אורגניים,  משקים  מספר  מתקיימים  הנגיד 
התחרות  אף  על  במשק.  חנות  ולחלקם  ללקוח  ישירות  ובמשלוחים 
ביניהם שיתוף פעולה של השלמת  קיים  בין המשקים,  לכאורה הקיימת 
במשק  בעודף  וקיימים  אחר  או  זה  במשק  במחסור  שנמצאים  מוצרים 

השכן.
משק לדוגמא ואנשים לדוגמא - המשיכו והצליחו.
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הכנת קרקע בירקות אורגניים בבתי צמיחה 
איציק כהן, מדריך גידולים אורגנים בבתי צמיחה

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

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 
למיניהם וכו'. לכן מומלץ לאטום את היקף בתי הצמיחה ברשתות 50 מש, 
כולל האזור שמתחת למרזבים, וכן ליצור "כניסה כפולה" בפתח המבנים, 

כל זאת 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.

בשירותים  נמצאת  אישור  שקיבלו  האורגני  הקומפוסט  ספקי  רשימת 
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
לדונם. 	  קומפוסט  קוב  כ-10  חדשה  חולית  בקרקע  לפזר  מומלץ 

בקרקעות ותיקות ניתן לרדת ל-7 קוב לדונם.
עם קבלת הקומפוסט, מומלץ לשלוח דגימה למעבדת שירות שדה, 	 

כדי לאפיין את איכות הקומפוסט. 
ועפצים, 	  חופשיות  נמטודות  של  והתפשטותן  התבססותן  למניעת 

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 
הזרעים )חיטוי סולרי אינו קוטל זרעים(, ורק לאחר מכן לבצע תיחוח 

שטחי לעומק של כ-25 ס"מ.
באדמות כבדות/חצי כבדות מומלץ לעשות ערוגות מוגבהות.	 
יש לפרוס טפטוף על שורות השתילה, להשקות דרך הטפטפות כ-20 	 

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.
יש להשקות דרך הטפטפות במהלך החיטוי אחת לשבוע, כ-5 קוב לדונם.

חיטוי סולרי יהיה יעיל יותר ככל שקרינת השמש תחדור יותר למבנה, ולכן 
מומלץ בבתי צמיחה לבצע את החיטוי לפני פריסת הניילון על המבנה. כך 
גם בבתי רשת, חיטוי סולרי יהיה יעיל יותר ככל שהרשת תהיה נקייה יותר. 

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.
אין לרסס תכשירי EOS 30 יום לפני ואחרי ריסוס בתכשיר המכיל גופרית.

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.
פלפל  פירות  מציאת  עם  לפרי.  חדירתם  טרם  ביעילות  להדבירם  ניתן 
ולהרחיקה  סגורה  ניילון  שקית  לתוך  מהשיח  להורידם  מומלץ  נגועים, 

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 

עצות מקצועיות לעונה
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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 215LQ, נימקס ותותח בשילוב שמנים למיניהם.

בחקלאות האורגנית  יש חשיבות גדולה בזיהוי המזיק בזמן על-ידי פקח 
מזיקים )גם עובד תאילנדי( ולהגיב במהירות לפני התפתחות המזיקים.
לא פחות חשוב: להשתדל לבצע ריסוסי מניעה, בעיקר במחלות עלים.

שמן חוחובה אורגני בכבישה קרה

ביקרו, צילמו וסיפרו: 
בני שמולביץ - יו"ר הארגון לחקלאות אורגנית
טלי ברנר - מרכזת תחום התעשייה האורגנית

תכירו - שמן החוחובה
מובילה.  יצואנית  היא  ישראל  בו  תחום  החוחובה,  שמן  את  להכיר  יצאנו 
ביקשנו לדעת מה מיוחד בו, איך מייצרים אותו, אילו שימושים עושים בו 

ומאיפה הוא מגיע. 
ולייצורם  בריאים  צריכה  למוצרי  עליית המודעות  בשנים האחרונות, עם 
בתהליכים נקיים, עולה וצובר תאוצה גם תחום המוצרים שלא רק שאינם 

מזהמים, אלא הם גם תורמים לסביבה, לאדם ולבעלי-החיים.

במוצרי  כרכיב  בעיקר  הוא  בו  השימוש  למאכל.  איננו  חוחובה  שמן 
קוסמטיקה וטיפוח אישי, ובעיקר טיפוח העור והשיער. יתרונו בכך שהוא 
יותר מכל שמן צמחי אחר.  דומה במבנה המולקולארי שלו לעור האדם, 
חיי המדף של השמן ארוכים במיוחד, ולכן כמעט שלא יקרה מצב בו הוא 
יתקלקל. השמן גם אינו מכיל טריגליצרידים, ותהליכי החמצון בו מינימליים.
ירק, בצמחי  נגד פטריות, לשימוש בגני  בנוסף, השמן משמש גם כרכיב 

תרבות, לבעלי חיים וגם לאדם.
הוקמה  החברה  אויל.  דזרט  לחברת  יצאנו  התחום  את  להכיר  כדי 
לגדל  החלו  בארי  ובקיבוץ  עזה  חבל  במשקי  כשחקלאים   1998 בשנת 
את החוחובה. מאז ועד היום מפיקים מגרעיני החוחובה שמן טבעי, צלול 
ואיכותי ומשווקים אותו לכל העולם. נפגשנו עם יגאל רביב המנכ"ל ועם 

עמית שלוי מנהל התפעול.

כבישה קרה או זיקוק?
קיימות שתי  הוא שמן בכבישה קרה.  ומוכרת  מייצרת  המוצר שהחברה 
הקרה  הכבישה  בזיקוק.  או  קרה  בכבישה  חוחובה,  שמן  להכין  שיטות 
היא התהליך המועדף בשוק, היות שהוא נעשה ללא שימוש בחומרי עזר 
כימיים בתהליך, ללא חימום, מה שמבטיח שמירה על האיכות הגבוהה 
ועל  הארומה  על  שומרת  הקרה  הכבישה  המתקבל.  השמן  של  ביותר 

הערכים התזונתיים של השמן.
ישירות לצרכן או למפעלים  מכירת השמן אפשרית בשני ערוצי מכירה, 

 .)B2B או C2B(
כל כמות שמן אורגני שאפשר להציע - נמכרת. מחיר השמן האורגני גבוה 

ב-15%-20% ממחיר השמן הקונבנציונאלי.

מה מקור השמן הצלול, הצבוע באופן טבעי בצבע זהב?
הכול מתחיל בגידול צמח החוחובה. המטעים גדלים באזורי צפון הנגב, 
בתנאים  מים.  ומעט  יובש  חום,  של  אקלים  בתנאי  המתאפיינים  אזורים 
אילו כמעט שלא יוכלו להתקיים מזיקים, כך שלא נדרש שימוש בחומרי 

הדברה, וגידול אורגני יהיה מאוד טבעי לצמח.
הנגב  צפון  אזורי  את  וצובעים  השנה  כל  ירוקים  החוחובה  גידול  שטחי 
הצחיחים בירוק. בחודש יולי ובמהלך כל הקיץ מבשילים הגרעינים, צבעם 
סוף  עד  לקרקע.  נופל  והגרעין  מתבקעת  הקליפה  לחום,  מירוק  הופך 
אוגוסט יפלו 85% מהגרעינים לקרקע. בתחילת ספטמבר יתחיל האיסוף, 
הגלם  כחומר  משמשים  אלו  הגרעינים.  כל  ונפילת  הצמח  ניעור  לאחרי 

לייצור השמן. 
שלוי מדריך אותנו לאורך תהליך ייצור השמן. הגרעינים מגיעים מהשדה 
בשקים גדולים. התהליך מתחיל בהורדת אבק המדבר מהגרעינים, הוצאת 

פילוג השימושים בשמן חוחובה
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ייעודית  מכונה   ,KELLER במכונת  לכבישה  הגרעין  וכניסת  זרים  גופים 
שתוכננה למטרה זו. המכונה מפרידה את השמן מהפולפה. 45%-50% 
ניקוי  והיתרה, הפולפה, עוברת לאחר תהליך  ממשקל הגרעין הוא שמן, 

למאכל בעלי-חיים. יש דרישה רבה לרכיב זה במזון בעלי-החיים.
לאחר ההפרדה, השמן עובר תהליכי סינון, נארז באריזה הסופית ונאטם 

בשמיכת חנקן, להורדת תהליכי החמצון למינימום. 
כיאה למפעל המייצר  ומבוקר,  נקי מאוד  המפעל מודרני, מרווח, מואר, 

חומרי גלם למוצרי טיפוח אישי.

נתונים על חברת "דזרט אויל": 
•   כ-5,000 דונם מטעי חוחובה החברה הוקמה ב-2001   •

	   380 טונות שמן בשנה 850 טונות גרעינים בשנה   	
25% מצריכת שמן החוחובה העולמי  	

החוחובה הגיעה לישראל מדרום אמריקה וממקסיקו,  אזורי גידול טבעיים 
מאופיין  הנגב  צפון  אזור  מדברי.  חצי  באקלים  המתאפיינים  לחוחובה, 

בתנאים דומים. 

בישראל ישנם כמה יצרנים של שמן חוחובה: דזרט אויל, קיבוץ חצרים 
ועוד. כל היצוא הישראלי מהווה 35%-40% מכלל הצריכה בעולם. השוק 
הוערך ב-2019 ב-133.2 מיליון דולר, עם פוטנציאל גידול של 8.4% בשנה. 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/jojoba-oil-market

לזכרו של דניאל הכהן ז"ל )2022-1931(

היו  הוריו  בעפולה.  החולים  בבית   1931 בשנת  נולד  דניאל 
בעת  ב-1970  נהרג  אברהם,  הבכור,  אחיו  ואליעזר.  סונקה 
חווה,  הצעירה,  אחותו  ה"ערבה".  מטוס  של  ניסוי  טיסת 
משה,  הצעיר  אחיו  נולד  ולימים  תינוקת,  בהיותה  נפטרה 

יבדל"א.
עיקר  "אלון".  בני קבוצתו, קבוצת  למוסד החינוכי עבר עם 
העניין שהיה לו במוסד היה ספורט, פעילות התנועה, טיולים 
והווי חברתי. בתחום הספורט הצטיין בכדורסל ובאתלטיקה, 

והיה הרץ המהיר למרחק קצר.
ידידות עמוקה התפתחה בין דניאל לבין אחיו הצעיר של זאב 
חבצלת, איציק, ויחד הם יזמו הוצאה לאור של עיתון לחניכי 
המחתרתי  העיתון  עורכי  שהם  לאיש  גילו  לא  הם  המוסד. 

הזה, ורק את נחמה שיתפו, כי היה לה כתב-יד יפה, והיא כתבה את העיתון 
במו-ידיה. הם כתבו את כל המאמרים ואף ציירו את כל האיורים. העיתון 
עבר מיד ליד בין החניכים וזכה להצלחה גדולה. במשך השנים התמסד 

העיתון הסודי והפך ל"ניבנו", שהוקלד במכונת כתיבה ושוכפל בעותקים.
ב-1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, גויסו למלחמה הבנים והבנות 
של קבוצת "אורן" הבוגרת. הלימודים של קבוצת "אלון" הופסקו, וחבריה 
החלו לעבוד בכל ענפי המשק ימים שלמים, כדי למלא את מקומם של 

המגויסים הרבים.
בצבא שרת דניאל כקצין בחיל המודיעין. היה סייר אוויר ומפענח תצלומי 
לסיור  וכשיצא  בשטח,  פרט  כל  להכיר  עליו  היה  אלה  בתפקידיו  אוויר. 
אווירי הוטל עליו לספק מהמטוס תמונת מצב עדכנית ומדויקת למתרחש 
על-פני הקרקע, באוויר ובים, ולכוון את כוחותינו למטרתם בדרך הטובה 

ביותר.
מספר חודשים לפני שחרורו, הוזמן להשתתף במסע גמלים אזרחי שחצה 
השתתפותו  את  שיאשר  לצבא  פנה  דניאל  אילת.  עד  הערבה,  כל  את 
במסע, אך נענה בסירוב. הוא החליט "לצפצף" ויצא ללא אישור. כשחזר 
לבסיס נשפט על עריקות ונשלח למשך חודש ימים לכלא צבאי. עם זאת, 
כקצין קיבל תנאים "משופרים" ובילה עם אסיר בדואי, שלימד אותו שני 

דברים: לדבר ערבית ולנגן בחליל רועים.  
לאחר השחרור הזמין אותו הארכיאולוג יהודה דיין, שהתחנך 
במוסד "גלבוע", להשתתף בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו 
יצא  המשק,  מוסדות  התנגדות  למרות  ֶחֶבר.  נחל  במערות 
דניאל לחפירות וירד למערות העמוקות שהתגלו בהן קטעי 
פפירוסים, מגילות מקראיות, ממצאים רבים מתקופת מרד 

בר-כוכבא ושלדים של אחרוני המורדים.
התנהלה  תקופה  באותה  המספוא.  בענף  עבד  בקיבוץ 
והועמס  בחרמשים  נקצר  התלתן  מיכון.  ללא  העבודה 
בקלשונים על העגלה. זו הייתה עבודה מאוד קשה, בייחוד 
מובן  נראה  אפילו  הרתיע,  לא  הקושי  אך  החורף,  בתקופת 

מאליו והיווה אתגר.
ונועה,  עמית  ילדיהם,  שני  שנולדו  ולאחר  רמה,  את  לאישה  נשא  דניאל 
סער  קיבוץ  לעזרת  מבית-אלפא  צעירים  חברים  של  לקבוצה  הצטרפו 
וכך  רבות,  שעות  לעבוד  רגיל  היה  דניאל  הצעיר.  בקיבוץ  טוב  והרגישו 
יום אחד פנה אליו אחד מחברי סער ואמר: "כאן זה לא  נהג גם בסער. 
בית אלפא, אצלנו עובדים עד שעה 4 אחר הצהריים וחוזרים הביתה כדי 
להישאר  התפתו  כמעט  התלבטו,  ודניאל  רמה  המשפחה".  עם  לבלות 

בסער, אבל בכל זאת חזרו לבית אלפא. 
בבית אלפא השתלב דניאל בענף הגד"ש, במיוחד התמחה בענף הכותנה. 
למד את נושא המזיקים ולימד דורות של בנות לזהות את המזיקים, לצורך 
קביעת טיפולי הדברה. באזור קראו לו: "מלך הכותנה", ולימים אף זכה 

בפרס של שם ֵסם המבורג על פועלו בענף. 
אמרו על דניאל שהוא חורש תלמים ישרים, כאילו נמדדו בסרגל. כששאלו 
אותו איך אינו משתעמם לשבת יום שלם על הטרקטור, לחרוש תלמים 
ולזרוע, ענה: "השאיפה שהתלם ייצא ישר, זה היה השיגעון שלי; הידיעה 
שאני עושה את העבודה כמו שצריך, זה היה הדחף שלי; זה היה הסיפוק 

שלי".
ברחובות,  לחקלאות  בפקולטה  ללמוד  יצא  השישים  שנות  בסוף 
במסלול מיוחד לחברי קיבוצים ומושבים, שהלימודים בו היו מרוכזים 

עלייה בצריכת שמן חוחובה בארה"ב, על-פי פילוג השימושים
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תעודה  קיבל  הלימודים  בסיום  מאוד. 
של אגרונום.

- אז כבר  ב-1973 יצאה משפחת הכהן 
עם ארבעה ילדים - לשליחות חקלאית 
בניקרגואה, אותה יזם דניאל, שחש צורך 
להיפתח לאופקים חדשים, לצאת קצת 
עמד  דניאל  הבית-אלפית".  מה"בועה 
מומחים  שני  עוד  שכלל  הצוות,  בראש 
הפרויקט  את  ניהל  שנתיים  בחקלאות. 

בניקרגואה.
סדרן  שונים:  תפקידים  מילא  בקיבוץ 
חבר  והיה  מזכיר,  משק,  רכז  עבודה, 
למזכיר,  נבחר  כאשר  שונות.  בוועדות 
חברי  את  הביא  מה  עצמו  את  שאל 

הקיבוץ לבחור בו? לעצמו אמר: "שמרתי על ראש פתוח; לא הייתי אדם 
מהמותן,  תשובות  שלפתי  לא  קור-רוח;  על  לשמור  השתדלתי  לוחמני; 
אלא הפעלתי שיקול דעת; ומעל לכל - ידעתי להקשיב. לכן הייתי מקובל 

והקשיבו לי".
לגידולי  אזורי  לקיבוץ: עמד בראש ארגון  גם מחוץ  יצא לפעילות  דניאל 
החקלאות  משרד  על-ידי  גויס  וכן  בעמק,  האזוריות  המועצות  של  שדה 

לרכז את תאגיד המים.
לאחר מכן חזר לבית אלפא ולענף הכותנה, ולאחר פגישה עם מריו לוי 
ובשיתוף עם דן וסרמן מקיבוץ חפציבה השכן, פיתחו את הגד"ש האורגני 

והתפרסמו בגידול כותנה אורגנית איכותית ללא ריסוסים. 

דניאל עבד בענף הגד"ש עד גיל 80. היה חוד החנית בהתנגדות לחיסול 
ענף הכותנה, עם דגש על הכותנה האורגנית, שהפכה להיות הבייבי שלו 
לעבוד  המשיך  אלפא,  בבית  הענף  את  חיסלו  כאשר  ובארץ.  בקיבוץ 
 ,82 לגיל  הגיע  כאשר  שנדרש.  תחום  בכל  הרב  מניסיונו  ולתרום  בגד"ש 
אמר לו רכז הענף שהגיע הזמן לסיים ולפנות את מקומו לצעירים. דניאל 
התקשה מאוד לקבל את הגזירה, אך הבין את הרמז. מורשתם של ותיקי 
הכותנה האורגנית, ובהם דניאל, מאפשרת בימים אילו לחדש את הכותנה 

האורגנית לאחר כ-10 שנות הפסקה, תוך ניצול הידע שנצבר אז.

מתוך הספד בהלוויתו של דניאל הכהן ז"ל

החקלאות הספרדית עוברת לממשק מקיים 

 Agricultural team Spain & :תרגום חופשי: אורי אדלר, מתוך
Jan van der Blom (COEXPHAL)

תמונה כללית
הדרומי-מזרחי,  בחוף  ויותר  יותר  מתרכז  בספרד  החממה  ירקות  ייצור 
במיוחד באלמריה, שם שטחי חממות הפלסטיק שולטים לחלוטין בנוף. 
בחלק מהאזורים צפיפות החממות מחייבת  גישה שונה לקיימות. שלושה 
נושאים הם מרכזיים: אופטימיזציה של שימוש במים ובדשנים, מיחזור מי 

נקז  והפחתת שאריות חומרי הדברה תוך שימוש יעיל יותר.
הולך  חלק  מהווה  זה  מחוז  חממות.  של  דונם   30,000 אלמריה  במחוז 
61% מהעגבניות  וגדל מכלל היצוא הספרדי של ירקות חממה. בינתיים, 
מהפלפלים  רבעים  שלושת  כמעט  מאלמריה,  מגיעות  הספרדיות 
המיוצאים )73%( והמלפפונים )75%( ו-82% ו- 85% מהקישואים והחצילים 

.)COEXPHAL :הספרדיים בהתאמה )נתונים

הולנד היא קונה חשוב של ירקות מהאזור ומהווה לקוח של 10% מירקות 
היצוא הספרדי, מעט פחות מהנפח שמיוצא לצרפת )12%( או לבריטניה 

)14%(. גרמניה היא הלקוחה הגדולה ביותר )32%(.
למעט  באלמריה,  הגידולים  כל  של  השטחים  גדלו  האחרונות  בשנים 
מאוד  רבה  חשיבות  יש  העגבניות  בגידול  במיוחד  כי  לציין  יש  עגבניות. 
לעובדה שעלויות הייצור עלו ביותר מ-10% תוך שנתיים. העלייה בשכר 
המינימום היא הסיבה העיקרית לכך. עובדה זו מציבה את אלמריה במצב 
קטן  השכר  במרוקו  אך  דומה,  התפוקה  שבה  למרוקו,  בהשוואה  קשה 
יותר  ייצאה מרוקו   ,2019 משמעותית מהשכר הספרדי. לראשונה בשנת 

עגבניות לשוק האירופי מאשר ספרד.

השקיה 
במצע  הגידול  בספרד.  השתרשו  לא  מים  ומיחזור  מנותק  במצע  גידול 
מנותק לא יגדל בשנים הקרובות  יותר מ-15% ועד 20% בלבד מהשטח, 

שתילת עגבניות במצע מנותקחממות באלמריה - מראה כללי
גלם  כחומר  חממות  פלסטיק  מיחזור  של  תוצר 

למוצרי פלסטיק קשיח
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מים  מיחזור  האורגנית.  החקלאות  בהיקף  המשמעותי  הגידול  בעקבות 
בעייתי גם עקב המליחות הגבוהה יחסית של המים, שגורם לכך שריכוז 
גבוהות, הנמצאות מעבר לסיבולת של  המלחים עולה במהירות לרמות 

הגידולים.
ברוב האזורים באלמריה יש עדיין מי תהום איכותיים וזמינים, כאשר מקור 
המים מההרים שסביב אלמריה. אולם, באזורים אחרים מקור המים הוא 
מפעלי התפלה על החוף. מים אלה יקרים במידה ניכרת, אך יותר ויותר 

הופכים למקור עיקרי, הנותן מענה לצורכי הגידולים.
על-פי  בעודף.  להשקות  לחקלאים  הגורם  דבר  זולים,  יחסית  הם  מים 
טכניקות  באמצעות  במים   30%-20% של  לחיסכון  להגיע  ניתן  הערכות, 
השקיה משופרות בחממות הקרקעיות. אפשרויות חדשות, עם חיישנים 

אלקטרוניים המתקשרים דרך האינטרנט, מאפשרות זאת.
פיתוח טכניקות מעשיות והצגתן המאסיבית בקרב 15,000 החקלאים הם 
אחד האתגרים החשובים ביותר בעתיד הקרוב. ספקים הולנדיים וחוקרים 
תפקיד  למלא  יכולים  פרויקטים,  בכמה  מעורבים  היו  שכבר  הולנדיים, 
לייעול  טווח  ארוך  בתהליך  החלה  הולנד  שגרירות  זה.  בתהליך  חשוב 
השגרירות   ,2019 בשנת  עיון  יום  בעקבות   .2018 בשנת  במים  השימוש 
 ,Water Alliance עם  יחד  מקוונים  סמינרים  כמה  אלה  בימים  מארגנת 
עסקים  בביצוע  המעוניינות  המים  טכנולוגיית  בתחום  בחברות  לתמיכה 

בספרד. 

פסולת חקלאית 
שאריות צמחים מרוכזות, במיוחד בחממות אורגניות, נגרסות ומעורבות 

בקרקע החממה כזבל ירוק.
עם זאת, חשוב הרבה יותר מה קורה לפלסטיק. כ-30,000 טונות פלסטיק 
COEXPHAL(, כלומר, יש צורך בכ-9 גרמים  מושלכות מדי שנה )נתונים 

פלסטיק לקילו מוצר חממה מיוצר.
רוב הפלסטיק, כולל כיסוי החממה, אידיאלי למיחזור ומאפשר לחקלאים 
להיפטר ממנו ללא תשלום. חומרים אחרים, כמו הפלסטיק הדק הנדרש 
של  המיחזור  שאחוז  היא  ההערכה  לעיבוד.  יותר  קשים  סולארי,  לחיטוי 
בהרבה מאחוז הפלסטיק  גבוה   ,75% מעל  הרבה  הוא  פלסטיק חקלאי 
הביתית,  הפסולת  עם  יחד  הנותרים,   25% ביתית.  מפסולת  הממוחזר 

מוצאים מקומם במשרפות.
אף על פי כן, מגזר החקלאות  מודע לכך שפלסטיק שאינו ממוחזר  מזיק 
לתדמיתו. כל עוד אחוז קטן נזרק באופן לא חוקי או מופץ על-ידי הרוח, 

הדבר מקשה על יצירת אמינות.

הדברה ביולוגית
העגבניות,  כל  וכמעט  הפלפלים  כל  כולל  מהחממות,  מ-80%  ביותר 
מתבצעת הדברה ביולוגית, המהווה בסיס להדברה. ידע הולנדי תרם לכך. 

קופרט מערכות הדברה ביולוגיות )חברה הקשורה לביו-בי( פעילה כבר 
זמן רב בשוק הספרדי. ההדברה הביולוגית מאפשרת למגדלים ספרדיים 
לעמוד בדרישות המחמירות של הלקוחות העיקריים לגבי שאריות חומרי 
הדברה, אותן דרישות החלות על עמיתיהם ההולנדיים. ההדברה האורגנית 

פירושה גם שכ-12% מהחממות מוסמכות כיום לגידול אורגני.
מתברר יותר ויותר, כי הדברה בת קיימא דורשת יותר משחרור חרקים. 
חשוב לפרוץ את החדגוניות  של החממות על-ידי שתילת רצועות ירוקות 
או משוכות בין החממות. שתילה זו מעכבת את התפשטותם של החרקים 
המזיקים ויוצרת מקומות מסתור ורבייה לאויבים טבעיים. ישנן יותר ויותר 
חרקים  על-ידי  חלקי,  או  מלא  באופן  נשלטים,  שמזיקים  לכך  דוגמאות 

שלא מפוזרים, אלא נכנסים באופן ספונטני מהסביבה.

מינים מקומיים
עבור האזורים הירוקים, שיחים ילידיים, כמו הרדוף או רוזמרין, נבחרו כיוון 
שהם אינם צמחים מארחים לחרקים מזיקים, אך כן מציעים אפשרויות 
 ,Aphis neri ,מיוחדות לאויבים טבעיים. לדוגמה, להרדוף יש כנימה משלו
שאינה יכולה לשרוד בייצור מסחרי, אך מתאימה כטרף לצרעות טפיליות 

ולטורפים של כנימות בחממה.
אך  ב"ים הפלסטיק",  היטב  נראתה  לא  זו  אגרו-אקולוגית  גישה  כה,  עד 
זו עומדת להשתנות. דוגמה טובה היא עבודתו של אחד הקואופרטיבים 
הגדולים באלמריה, MURGIVERDE, אשר מעמידה לרשות חבריה צמחים 
מ-30 ק"מ משוכות;  נטעו חברים אלה למעלה   2019 עלות. בשנת  ללא 

בשנת 2020 צפוים להתווסף לפחות 75 ק"מ.

מודל הולנדי
אט אט  תתפתח  הספרדית  שהחקלאות  צפוי  היה  שנה  עשרים  לפני 
על-פי המודל ההולנדי. למרות שאלמריה עדיין מביטה על המודל ההולנדי, 
הוא  מחוממות  לא  פלסטיק  בחממות  הייצור  חלקי.  באופן  רק  קרה  זה 

מפלסטיק  הפלסטיק  לתעשיית  גלם  חומר  יצירת 
ממוחזר

כצמחי  החממות  בתוך  פורחים  צמחים  שתילת 
מסתור לאויבים טבעיים

שתילת צמחים פורחים בין החממות כצמחי מסתור 
לאויבים טבעיים

כוורות של דבורי במבוס בחממת עגבניות
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יותר לקילו מיוצר של  תחרותי ביותר, וכתוצאה מכך מחיר העלות נמוך 
ירקות חממה. עם זאת, ההשפעה של הולנד נותרה רבה, הן באמצעות 
והן במכירות, שם  ביולוגית,  והדברה  זרעי צמחים  ספקים, כמו הספקת 

כבר אין מחסומי שפה משמעותיים.
ייצאה  למשל,  הדדיות. ספרד,  מרכזיות  שותפות סחר  הן  והולנד  ספרד 
וישנן חברות   ,2019 בשנת  להולנד  יורו  מיליארד   1.3 בשווי  וירקות  פירות 
בז'ו  זוואן,  רייק  כמו  הספרדי,  בשוק  המצליחות  רבות  גדולות  הולנדיות 

זאדן, אנזה זאדן והמערכות הביולוגיות של קופרט הנ"ל.
זמן רב להתמקד בקיימות,  נאלצה  כיוון שהולנד, המאוכלסת בצפיפות, 

משם המשכנו למשק האורגני של אלעד כהן בנצר חזני, הכולל חממות 
של עגבניות אשכול ופלפל. המשק מאוד מסודר, מטופח ומושקע. 

סוגי  כמה  מגדלים  נבטים.  בגידול  אלעד  של  במשק  הסיור  את  סיימנו 
המצע  בגלל  כאורגני,  מוגדר  אינו  כרגע  יפה.  מתפתח  והגידול  נבטים, 

המנותק. 

כגון  אחרים,  דברים  עבור  זו  מבחינה  גם  חוויות  לאמץ  יכולה  ספרד 
עיבוד פלסטיק והגישה האגרו-אקולוגית. על אלמריה למצוא את הדרך 
זולות  מדינות  עם  בתחרות  לעמוד  ובמקביל  לשרוד  כדי  לה  המתאימה 

יותר, כמו מרוקו למשל.

דצמבר 2020
)COEXPHAL( צוות חקלאי ספרד ויאן ואן דר בלום
mad-lnv@minbuza.nl :דואר אלקטרוני לצוות חקלאי

AgriSpanje @ :טוויטר

ב-15.5.22 ביקרנו, איציק כהן ואני, במשק האורגני של דודו מיכאלי בזיקים. 
זהו משק מאוד גדול, עם מגוון גידולי גן ירק, הכולל שטח פתוח וחממות. 

המשק ותיק ומתמודד עם קשיים גידוליים ושיווקיים. 
סיירנו בחממות הפלפל והעגבנייה, ושמחנו לראות תוצרת ברמה גבוהה 

מאוד. הירקות נארזים במשק עצמו.

פעילות בארגון לחקלאות אורגנית
סיור במשקים

סיכם: בני שמולביץ

נושאי הקורס:
לחקלאות 	  והארגון  האורגנית  החקלאות  הכרת 

ביולוגית אורגנית בישראל
היסטוריה והיווצרות החקלאות האורגנית בעולם	 
החקלאות האורגנית ותרומתה לאיכות הסביבה	 
ייצור קומפוסט ומחזור פסולת	 
תמונת 	   - ובעולם  בארץ  האורגנית  החקלאות 

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	 

פרטים נוספים:
התחלת הקורס: 8.9.2022 סיום 27.10.2022	 
שעות 16:00-8:00	 
מקום הקורס: מועצת הצמחים, יהוד	 
סיורים: ברכבים פרטיים	 
סה״כ 7 מפגשים שבועיים )ימי חמישי(	 
עלות הקורס 2,200 ש״ח )לא כולל מע״מ(	 
לפרטים והרשמה: יפה אלפיטל	 

yafa@organic-israel.org.il 03-7361097/8  

קורס יסודות החקלאות האורגנית הלכה למעשה


