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מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה בגידול החיטה .שטחי החיטה
משתרעים על שטח של מליון דונם ,כשליש מהקרקע המעובדת במדינה.
החיטה גדלה בשטחים שוליים שאין להם אלטרנטיבה אחרת .אם לא
נגדל בהם חיטה יש סכנה שיפלשו אליהם ,והקרקע תאבד לנצח .אפשר
לומר בוודאות גדולה ,שהחיטה היא הגידול החשוב ביותר בשמירה
על קרקעות הלאום!!!

~     
בישראל מגדלים כל שנה כ 100,000 -עד  165,000טון גרעיני חיטה,
)בנוסף שווה ערך ל 100,000-טון גרעינים מגודלים לתחמיצים(.
הצריכה עומדת על כ 1,000,000 -טון ,ולכן רוב החיטה שנצרכת
בארץ מיובאת.
החיטה הישראלית נמכרת כולה למלאי החרום ,במחיר של חיטה
אמריקאית ,והקונים מוכרים אותה לטחנות הקמח לפי המחיר בבורסה
בארצות הברית.

מי שקונה את החיטה הישראלית ,רשאי לייבא חיטה לארץ לפי סדר
הלינקג' .על כל טון חיטה ישראלית יש מפתח של כמה טון אפשר
לייבא .לדוגמא לינקג' של  1:6מאפשר  6טון יבוא על כל טון חיטה
מקומית ,שנקנה למלאי החרום .היבוא נעשה מכל העולם ובמיוחד
ממזרח אירופה.
לאחרונה נדהמתי לשמוע שלמדינה אין כסף למימון מלאי החרום בחיטה
)כ 30 -מליון  ₪בשנה( .אם אין מלאי חרום אין לינקג' ולמעשה ,אין
למי למכור את החיטה הישראלית.
נפגשנו פעמיים עם מנכ"ל משרד החקלאות וגם עם השר ולאחר שבוע
של התרוצצות ודאגה נמצא הסדר למלאי החרום.
אני רוצה להודות לשר החקלאות ופיתוח הכפר :ח"כ אורי אריאל,
למנכ"ל שלמה בן אליהו ולידיד החקלאים ,צביקה כהן ,סמנכ"ל משרד
החקלאות וראש מנהלת ההשקעות בחקלאות ,על כך שמצאו פתרון
מהיר למשבר שהיה יכול להביא לנזק בלתי הפיך ,הן לנו החקלאים
והן לאדמות הלאום.
חשוב להודות לאבו וילן שהוביל את הצוות המצומצם שטיפל במשבר,
וכדרכו ,בשקט ובחוכמה ,הוביל להצלחת המאבק.
רבים וטובים הציעו סיוע ,דיברו עם השר והמנכ"ל ,וגם בזכותם
נמצא המימון למלאי החרום.

  
אני רואה עצמי תמיד כחלק מכלל חקלאות ישראל ,ובכל משבר אני
מנסה לסייע ככל יכולתי.
לא פעם שאלו אותי :מה לך ולמאבק הדבוראים? ראיתי שבזמן אמת
סולידריות של כלל חקלאי ישראל היא המפתח להצלחה.
תם ולא נשלם :עלינו לצבוע את שטחי החיטה בירוק ולהבטיח כי
גם השנה נעבד את אדמות הלאום עד התלם האחרון הנושק לגבול.

בברכת גשמי ברכה,
אורי נעמתי – מנכ"ל
חמנית מצויה וחילזון בחוף כרמל .צילום איתן סלע.
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אם הירקות לא יכולים להגן על עצמם ,הביטוח יגן עליהם.

קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע .כי לטבע חוקים משלו.
טל | 03-6270200 :פקס kanatpage | 03-6270206 :ב-

| www.kanat.co.il

 |

  

נקווה שערעור המעטפת המאפשרת גידול חיטה בכל רחבי מדינת
ישראל היה מקרי וחד פעמי .אנחנו צריכים לדאוג להמשכיות ,יציבות
ומקצועיות – החל מקניית זרעים מחברות זרעים כדי שיוכלו להמשיך
לטפח זנים טובים בעתיד והמשך בתכנון וגידול נכון ומושכל של
החיטה ואספקה של חיטה איכותית ,לפי דרישות הקונים והגדרות
משרד החקלאות למלאי החירום.

  
הטלטלות בהיקף הגידולים פוגעות בעיקר במגדלים .הפתרון הנכון
לטווח הארוך ,הוא לרכז את שיווק החמניות והחומוס בידיים שלנו.
בכל מקרה ,רצוי לתכנן ולזרוע בעונה הבאה רק עם חוזה ביד ועם
מקדם בטחון בהיקפי המזרע והיבולים.


אי הבהירות בשוק מחייבת את החקלאים והמועצה למצוא דרך לנתב
את היקף גידול הכותנה לטובת המערכת התומכת ולשחרר לחצים
בגידולים האלטרנטיביים.

 
באפונה אנחנו מתארגנים לזריעות .אני מזכיר לכל מגדלי האפונה,
שפרי הגליל חייב לנו כסף עבור פול נטישות  .2014חוץ מפרי הגליל
כולם שילמו.
בחרנו את עו"ד גיל להב שייעץ לנו בנושאי המו"מ עם התעשייה
וניסוח ההסכמים ואת יעקב מזרחי שינהל את צוות המו"מ עם מפעלי
התעשייה.
בשבועות הקרובים נצטרך לסכם את ההסכמים לגידול תירס ועגבניות.
נקווה לגשמי ברכה בעיתם,
אברום גלבוע
ר .מדור גד"ש

דייש בוטנים בשדות ים .צילום איתן סלע.

6

|   |  2015 | 62

đĤĎĕĔĘđĚ
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Pioneering the Future
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"כי מציון תצא תורה ".צילום לירן אוזן.

טקס חנוכת "המרכז לחקלאות על סף המדבר" של מכון וולקני נערך
ביום שלישי 20 ,באוקטובר  .2015הטקס נערך במעמד שר החקלאות
ופיתוח הכפר אורי אריאל.
המרכז לחקלאות על סף המדבר נבנה בעלות של  13מיליון  ₪במטרה
לפתח ולאגם טכנולוגיות וידע להתמודדות עם תנאי גידול קיצוניים.
מחקרים במרכז יאפשרו הרחבת סל הגידולים הקונבנציונליים ובעיקר
העלאת יעילות ורווחיות החקלאי בגידולים נוספים .המרכז אמור לתת
פתרונות לחקלאים לשוק התחרותי האירופי ,זאת באמצעות פיתוח ענפי
חקלאות חדשים ,אשר עד כה לא גודלו בהרחבה בשטחי הנגב .בצורה
זאת יוכלו החקלאיים להתמודד עם ההפסדים העונתיים של תקופות
הבצורת .בנוסף ,יפעל המרכז להרחיב עבור החקלאים ענפי חקלאות,
שלא היו פופולריים בנגב בעבר ולחסוך בתשומות ובכוח אדם.
במסגרת האירוע התייחס מנהל מכון וולקני ,פרופ' יורם קפולניק
לשינוי האקלים ולשינויים הדמוגרפיים להם תהייה ישראל חשופה
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שיחייבו הרחבת שטחי גידול ליצור חקלאי" .הדרך היחידה שלנו
להתמודד עם הפערים בין הביקוש ההולך וגובר ליבולים חקלאיים
טריים לבין הפיחות במשאבי הקרקע ,המים וכוח האדם היא באמצעות
המדע והמחקר".
בנוסף לכך ,התייחס פרופ' קפולניק לאתגרים הטמונים בחקלאות על
סף מדבר" ,עתודות הקרקע העיקריות של מדינת ישראל נמצאות כאן,
סביבנו בנגב .כל ניסיון רציני לאפשר ייצור מזון עצמאי חייב לקחת
בחשבון שיש לנו עוד מה לעשות .כמדינה ידענו כבר לפלס דרכים
קשות ורבות אבל הפעם המשימה קשוחה שבעתיים -לייצר מזון על
סף המידבר ,מקום שבמקומות שונים בעולם מתחילים רק עכשיו
ללמוד – זה האתגר שלנו ,זו מטרתנו וזו משימתנו".
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל התייחס גם הוא למשימה
העומדת בפני חוקרי מכון וולקני ואמר" :יש לנו בישראל חוקרים
מצוינים ומוסדות מצוינים ,על החוקרים הללו ועל מעשיהם נאמר 'כי

שר החקלאות אורי אריאל מתרשם מעבודת החוקרים במרכז המחקר גילת.

מימין לשמאל :עמי אוליאל מקק"ל ,סר סטיבן וואלי כהן נשיא קרן יק"א
העולמית ,שר החקלאות אורי אוריאל ,פרופ' יורם קפולניק מנהל מכון
וולקני וטבי שור סגן ראש המועצה האזורית בני שמעון.

מציון תצא תורה '.יש היום ביקוש לידע הישראלי בכל העולם ומדינת
ישראל מובילה בתחום החקלאות בעולם .אנו נעשה כל מאמץ להרחיב
את המחקר והפיתוח .תפקידי הוא לתת לחוקרים כאן כלים להצלחה"
המרכז לחקלאות על סף המדבר נבנה בתמיכה של :קרן יק"א ,מועצה

איזורית בני שמעון ,קרן אדליס ,קרן הלמסלי ,קרן מולכו וקק"ל.
עמי אוליאל ,מנהל מרחב דרום בקק"ל ,אשר נכח באירוע ,ברך את
מנהל מכון וולקני הפרופ' יורם קפולניק על העבודה הברוכה של מכון
וולקני והביע תקווה להמשך שיתוף פעולה פורה בין שני הגופים.

חברת "אדמה אגן" שמחה להציג את
מגוון התכשירים הנרחב ביותר
לקבלת חלקת חיטה נקייה מעשבים

האיכות מתחילה מהשורש.

Agan

א ד מ ה

א ג ן

ˆְ דופלוזן ) -(Oאוקסינים סינטטים
תכשיר הורמונאלי סיסטמי.
ˆ לוטוס ) -(Eמעכב PPo
תכשיר צורבני להדברת עשבים
חד שנתיים עונתיים.
ˆ דרבוקה ) -(Bמקבוצת מעכבי .ALS
קוטל עשבים רחבי עלים.
ˆ לגטו ) -(Fפגיעה בייצור
קרטנואידים קוטל עשבים רחבי עלים.
ˆ ברומוטריל ) -(Cמעכב PSII
קוטל עשבים חד שנתיים רחבי עלים.
מורשה לשימוש מגיל  2עלים ואילך.
ˆ שרדול ) -(Oמלח של חומצת 2,4-D
תכשיר הורמונאלי בתוארית נוזלית
להדברת עשבים רחבי עלים.

ˆ קולט ) -(C,Fפגיעה בייצור
הקרטנואידים  +מעכב  -PSIIתערובת
מוכנה לשימוש של שני תכשירים
מקבוצות שונות להדברת עשבים
רחבי עלים.
תכשירים להדברת עשבים דגניים
ˆ אטופס ) -(Aמעכב ACCase
קוטל עשבים סלקטיבי להדברת
שיבולת שועל ,זון וחפורית בחיטה.
ˆ מוניטור ) -(Bמעכב Als
מקבוצת הסולפונילאוריאה.
קוטל עשבים סלקטיבי סיסטמי,
להדברת דגניים קשי הדברה
כגון ברומית ,שעורה וחפורית
ועשבים רחבי עלים שונים.

www.adama.com/agan
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שוברים שמיטה  -הכנת שטח לקראת גידולי קיץ בחפץ חיים .צילום :איתן סלע.


הסתיו כבר בעיצומו ובעוד זמן קצר נתחיל בזריעת גידולי החורף .לא
רצוי להקדים את הזריעה מעבר למועדים המקובלים בכל אזור בארץ,
בפרט אם מתפתח מזג אוויר חם ,בדומה לחלק מהשנים האחרונות.
בכל השטחים ,בין אם עובדו ומחכים לזריעה ובין אם נשארים באפס
עיבוד ,יש להמשיך ולשמור על הדברת העשבייה בשולי השטחים
ובתוכם.
עשבייה שעלתה בעקבות גשמים מוקדמים מומלץ להשמיד בריסוס,
או קלטור .יש לעשות זאת עם קלטרת המצוידת בכפות אווז ורגליים
מתאימות .אפשר לבצע זאת גם על ידי דיסקוס קל ומשדדה .בזריעות
מוקדמות ,חשוב לתת לשכבת הקרקע העליונה ) 6ס"מ( להתייבש לפני
המשך הזריעה .אחרת נקבל את התמונה המוכרת של נביטה והצצת
2015 | 62  |   | 10

הגידול בכתמים ,בפסים ובפיזור בלתי אחיד בשדה ,דבר שיקשה
עלינו בהמשך הגידול )הדברת עשבייה ודישוני הראש( .בזריעות
מאוחרות ,כאשר עומק ההרטבה מספיק לנביטה ,הצצה והתבססות
הגידול ,מומלץ לקלטר ולזרוע מיד בקרקע לחה .בשטחים בהם הזרעים
נמצאים בקרקע ספק לחה ספק יבשה ,ניתן להעלות רטיבות בקרקע
כלפי מעלה באמצעות מעבר עם מעגלת שיניים לאחר הזריעה .יש
להקפיד על כיוון שיני המעגלה כך שלא תוציא החוצה זרעים .במידה
וזרעים מצויים בקרקע יבשה לגמרי ו/או בעקבות הטרקטור – הצלחת
הפעולה מוטלת בספק.
בזמן זריעת הגידולים השונים חשוב לאסוף ולשמור על תוויות שקי
הזרעים למקרים של ברורים ותקלות שונות חו"ח! במקרה של מכסת
זרעים לא תקינה )זרעים פגועים ,זרעים זרים ,או לכלוך( יש להפסיק
מיד את השימוש במכסה זו ולהזמין את נציג חברת הזרעים ,או המשווק.


דישוני היסוד :זרחן – הרמה המינימאלית הנדרשת בבדיקות לעומק
 20ס"מ 8 :ח"מ )לפי אולסן( ליבולים של עד  300קג"ד גרגרים10 ,
ח"מ ליבולים של עד  400ק"ג/ד' גרגרים ו 12 -ח"מ ליבולים גבוהים
יותר ולמספוא .כאשר התוצאות נמוכות יותר כדאי להוסיף כדלקמן:
אם הרמה ההתחלתית גבוהה מ 6-ח"מ ,אזי יש להוסיף  1.5יחידות
זרחן להעלאת כל  1.0ח"מ ,עד לרמה הרצויה .כאשר תוצאות הבדיקות
נמוכות מ 6.0-ח"מ ,נדרשות  2יחידות זרחן עבור כל  1.0ח"מ
חסרים ,עד  6.0ח"מ .אפשר לדשן בדשן מורכב כלשהו ביישום לפני
הזריעה ,או בעזרת מזרעת "אייר סידר" במהלך הזריעה .את הזרחן
רצוי להצניע עמוק ככל שניתן ,כיוון שאינו נע בקרקע.
חנקן – בהתאם ליבול הצפוי ,גידול קודם ,שאריות חומר אורגני ופוריות
הכרב .מומלץ שלא לוותר על דישון יסוד גם בכרבים של ירקות ,או
אחרי מטעים ,שכן לחנקן חשיבות רבה בשלבי הגידול הראשונים של
הצמחים )התבססות ,צימוח ראשוני ,הסתעפות והתמיינות( .המנה
המומלצת היא  6-10יחידות .במקרה של כרבים פוריים במיוחד,
אפשר להקטין את המנה המומלצת לחצי ואת היתרה להשלים בדישון

ĝđĝ
ĦčđĤĞĕĤĦč
ĞĜđĚ
ĦďđĎĜĦ

הראש .להחלטה הסופית באשר לכמות החנקן בדישון היסוד מוצע
להתייחס גם מתוך שיקול של העברת חלק מכמות החנקן המתוכננת
לדישון ראש .כאשר דישון היסוד נעשה בפס הזריעה קיימת מגבלה
של מספר יחידות הדשן )אין בעיה כאשר יחידות הדישון ממוקמות
בין יחידות הזריעה(.
דישון הראש יתבצע בסיוע בדיקות צמחים בגיל  3 – 4עלים וייקבע
בהתאם לכמות המשקעים ,עומק ההרטבה והתפתחות השטחים.
בשטחי הנגב דישון היסוד ייעשה על פי שיטת גילת .מומלץ לבחון
אפשרויות דישון נוספות בפלחה ,דוגמת זבל עופות ,זבל בקר רקוב
שעבר קומפוסטציה חלקית או חומרים אורגניים אחרים ולהתחשב
בהם בדישון היסוד בחנקן ובכמותו .עלינו להיזהר בשימוש בזבלים
בהקשר לאפשרות הפצת גורמי מחלות ,מזיקים ושיבוש בעשבים .יש
לעשות זאת תוך שימוש בזבל מקומי מאזור הגידול ומעקב קפדני
אחרי השטחים לאיתור בעיות אפשריות.
מועדי זריעה וההצצה :המועד המיטבי להצצת חיטה בממוצע רב
שנתי הוא מ 20 -נובמבר ועד  10לדצמבר .באזורים השחונים עדיפה
ההצצה המוקדמת .בהתאם לאמור ,מועד התחלת הזריעות המומלץ
הוא ממחצית נובמבר.

ĐĤđĤđĠĕĕĘĎ

ęĕčĥĞĐ ĕĜĕĚ Ęė ĦĤčďĐĘ ĞĎĚ ĘĔđģ
.ĐĤđĤđČ + ĝđĠĕĕĘĎ Ęĥ ďēđĕĚč ĐĘĕĞĕ ĦčđĤĞĦ
.ęĕčĕėĤĚĐ ĕĜĥ Ęĥ ĦĤĠđĥĚ ĦđĘĕĞĠ
.ęĥĎĐ ĕďĕ ĘĞ ğĔĥĜ ČĘ .ĐĤĕĐĚ ĐĔĕĘģ
.ĥđĚĕĥĘ ĐēđĜ - ĦĕĘĒđĜ ĦĕĤČđĦ
!ĐČĘĚ ĐĤčďĐ = ęĜđďĘ ģ"Ěĝ 200 ěđĜĕĚ
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מועד תחילת הזריעה :מועד תחילת הזריעה יקבע על ידי חישוב
מספר ימי זריעה צפויים על פי היקף המזרע וכושר הזריעה היומי ,לכך
יש להוסיף מספר ימי גשם ,תקלות ושבתות .במידה וכושר הזריעה
היומי נמוך ,יש להיעזר בקבלן כדי לעמוד בתכנית הזריעה ולהימנע
מזריעות מאוחרות מדי.
במקרה של מזג אוויר חם ויבש מומלץ לדחות במספר ימים את השקיות
ההנבטה .הצצה שאינה במועד המומלץ עשויה לגרום לנבטים שהציצו
מוקדם מדי להיחשף לטמפרטורות גבוהות .בכך יקטן כושר ההסתעפות,
תהיה התמיינות מהירה והשתבלות מוקדמת מדי ,המלווה בפגיעה
בפוטנציאל היבול )זנים בכירים יפגעו יותר מזנים אפילים( .לחילופין,
צמחים שיציצו מאוחר מדי ,עלולים להיפגע בשלב מילוי הגרגר
מעצירת גשמים וטמפרטורות גבוהות באביב )זנים אפילים יפגעו
יותר מזנים בכירים( .פריסת הזריעות ממחצית נובמבר ועד מחצית
דצמבר כאמור ,מהווה גם פריסת סיכוני מזג אוויר נוספים כגון :עצירת
גשמים לאחר הנביטה ,קרה במועד ההשתבלות ,שרב במועד מילוי
גרגר וסיום מוקדם של עונת הגשמים.
התאמת זנים :בתכנון זריעת החיטה נתאים לכל חלקה את הזן אשר
יניב בה את היבול הכלכלי הטוב ביותר .לשם כך נתייחס למספר
גורמים :יבול צפוי ,רמת פוריות  ,מים שאריתיים בקרקע ,סוג הקרקע,
שיבוש בעשביה ,מזיקי קרקע ,מחלות עלים ומועד זריעה צפוי .טבלת
תכונות זני החיטה ,המעודכנת לסתיו  ,2014מצורפת בסוף.
באזורים שחונים ) 150 – 350מ"מ( בחלקות בעל שנה ראשונה נזרע
זנים בכירים ובינוניים בעלי כושר מילוי גרגר טוב .בחלקות שנה
שנייה נזרע זנים בכירים ,בעלי כושר מילוי גרגר חזק.
באזורים גשומים ) 350מ"מ ומעלה( בחלקות בעל שנה ראשונה
נזרע זנים בינוניים ואפילים .בחלקות שנה שנייה נזרע זנים בינוניים.
במחזור שלחין יזרעו הזנים בעלי פוטנציאל היבול הגבוה ,תוך התייחסות
לרגישותם לרביצה ,כאשר הזנים הרגישים יזרעו בכרבים הפחות פוריים.
בשטחים אבניים ובגידול לתחמיץ נמנע מזריעת זנים רגישים לרביצה.
בשטחים עם פוטנציאל גבוה של שיבוש בעשבים לא יזרעו זנים
נמוכי קומה.
שטחים עם סכנת הצפה ו/או גשמים מאוחרים כדאי לזרוע זנים
אפילים שיוכלו לממש את כושר הניבה ,גם אם ההתייבשות וחידוש
הצימוח יהיו מאוחרים.
זנים שאינם יכולים לשמש לאפיה ,יזרעו אך ורק בשטחים בהם ניתן
להבטיח שהיעוד יהיה למספוא בלבד.
פיזור סיכונים  -נזרע מספר זנים על מנת שמועדי ההשתבלות בחלקות
יהיו שונים ובכך נקטין את הנזק מאירועי קרה במועד ההשתבלות
ומאירועי שרב בזמן מילוי הגרגר.
סדר הזריעה  -נתחיל בזריעת הזנים האפילים ונסיים בזריעת הבכירים.
חלקות בעלות פוטנציאל שיבוש בעשבייה וחלקות עם מצע זריעה
רגבי מדי ,יזרעו לאחר רדת הגשמים ויאפשרו פירור הרגבים והדברה
מוקדמת של העשבים .חלקות החשודות כנגועות בנמטודות ,יש לזרוע
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עד שבוע מרדת הגשם אשר הרטיב את הציסטות .מומלץ לזרוע מוקדם
יותר שטחים מדרוניים ,שטחים שאינם מנוקזים כראוי ,או שטחים
בעלי קרקע נתרנית.
עומד הצמחים ושיעור הזריעה :השאיפה היא להגיע לעומד של 180
–  250צמחים למ"ר .שיעור הזריעה והעומד בכל חלקה מתבססים
על הגורמים הבאים:
 .1מועד הזריעה :בזריעות מוקדמות נגדיל את שיעור הזריעה משום
שכושר ההסתעפות נפגע כנ"ל.
 .2תנאי השטח )רגביות( ,תת האזור וניסיון המגדל.
 .3פוריות השטח :באזורים פוריים נזרע לעומד נמוך יותר ונתבסס על
כושר התפצלות גבוה יותר של הצמחים .לחילופין באזורים הידועים
בהסתעפות גרועה נזרע בשיעור גבוה יותר.
 .4עשבייה :בשטחים בעלי פוטנציאל לשיבוש גבוה בעשבים נזרע
בעומד גבוה יותר להבטחת כושר התחרות של הצמחים בעשבים.
 .5בשטחי הבעל נכוון לעומד נמוך יותר שיאפשר לכל השיבולים
להתמלא.
 .6בשטחים המיועדים למספוא נעלה את שיעור הזריעה בכ.10% -
שיעור הזריעה הסופי ייקבע על פי משקל האלף של הזן וכל השיקולים
הנ"ל בהתאם לנוסחה הבאה:
מקדם בטחון X

משקל אלף  Xעומד נבטים רצוי
 X 10אחוז נביטה

=

שיעור זריעה
)ק"ג/ד'(

מקדם הביטחון תלוי במצע הזרעים ומועד הזריעה וינוע בתחום של
 .1 - 1.3ככל שהמצע גרוע יותר ו/או מועד הזריעה מוקדם מהרצוי
 נגדיל את המקדם .למשקל אלף יש להשתמש בנתון המופיע עלהתווית של השק.
עומק זריעה :יש להקפיד על זריעה מדויקת לעומק של  2 - 3ס"מ.
אין לזרוע לעומק רב מ 4 -ס"מ ,בכדי למנוע קשיי הצצה והתבססות
נבטים .יש לשקול זריעה לעומק של  4 – 5ס"מ בחלקות בהן קיימת
סכנת נזק מאכילת נבטים על ידי ציפורים ובחלקות בהן קיים חשש
לנזקי נמטודות .
מזיקים בראשית הגידול ,חיטוי ועיטוי זרעים :מומלץ להשתמש
בעיטוי זרעים כנגד מזיקי תחילת הגידול כגון :מרסוליה ,חיפושית
פרעושית )קופראה( ,כנימות שורש ואף כנימות עלה בהמשך הגידול.
מומלץ להזמין את הזרעים עטויים מחברות הזרעים ולהשתמש אך
ורק בתכשירים המורשים )קרוזר ,גאוצ'ו ,או סלסט טופ( ,בנוסף על
החיטוי המקובל כנגד מחלות.


קיימים שני זנים :נוגה )דו טורי( ומענית )שש טורי( .ההנחיות לזריעה
ודישוני היסוד הם כמו בחיטה .שיעור הזריעה הוא  6 – 7קג"ד .הזן
מענית רגיש פחות לרביצה ולכן מתאים יותר למספוא .הזן נוגה הוא

זרעי הנגב האיכות קובעת°
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בעל כושר מילוי גרגר חזק יותר ובנוסף בעל גרגרים גדולים יותר.
לכן הוא מומלץ לגידול לגרגרים .מאחר והשעורה רגישה למחלות
עלים שעוברות על גבי הזרעים )פסים ורשת( ,יש לקנות זרעים אך
ורק מהחברות המורשות ,אשר מבצעות את החיטוי המתאים.

 
קיימים שני זנים :סאיה  4וסאיה  .6האחרון אפיל יותר ,ולכן נקצר
מאוחר יותר – לשיקול בהתאם לתנאי האזור .מועד הזריעה –סוף
נובמבר עד אמצע דצמבר כשהיעוד לשחת .עומק זריעה מומלץ הוא
 2 - 3ס"מ .שיעור הזריעה  5 – 6קג"ד .ההנחיות הנוספות בהקשר
לזריעה ולדישוני היסוד הם כנ"ל בחיטה.


ישנה חשיבות רבה להכנת מצע זריעה ישר ומונחת כדי למנוע פחת
בקציר .בהתאם לניסיון המצטבר מומלץ לנצל את דחיית הזריעה
ולטפל בעשבייה בסמוך לפני הזריעה על ידי עיבוד שטחי )קלטור,

או דיסוק( ,או הדברה בגלייפוסט )ראונדאפ ודומיו( וחיזוק בתכשירים
נוספים .זריעה בשטח נקי מעשבים ,תאפשר קבלת יתרון של הגידול
וגמישות בהדברת עשבים שיעלו מאוחר יותר .מומלץ לעשות בדיקות
קרקע ולהשלים מחסורים בזרחן בהתאם לתוצאות הבדיקות.
בקיות )שדות ופופני( :מועד הזריעה – סוף נובמבר עד תחילה דצמבר,
אחרי זריעת החיטה .שיעור הזריעה  6 - 9קג"ד.
תלתן תבור :יש חשיבות להקפדה על מצע זרעים מיושר ומפורר
היטב וזריעה שטחית .ניתן לזרוע תלתן באפס עיבוד ,או בטורית
)דריל( רגיל ,תוך הקפדה על פני שטח ישרים ועומק זריעה של 1 - 2
ס"מ .שיעור הזריעה הוא  2.5 - 3.5קג"ד .מועד הזריעה הוא מתחילת
דצמבר עד תחילת ינואר .זריעה מוקדמת אינה רצויה ,עקב הסיכוי
לנגיעות במחלות במזרעים המוקדמים ובחלקות פוריות עקב הגברת
הנטייה לרביצה.
אפונה )דן ויולי( :מתאימה לאזורים שחונים או לקרקעות בעלות
תאחיזת מים נמוכה .מועד הזריעה  -מתחילת דצמבר .עומד הזריעה
הוא  100זרעים למ"ר ושיעור הזריעה ייקבע בהתאם למשקל האלף.

    2015 :

הסדר בטבלה הוא מהזנים הבכירים אל האפילים ,כאשר זני המספוא נמצאים בסוף הטבלה.
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הערות - * :זנים המיועדים להיזרע למספוא בלבד.
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קטיף כותנה בגד"ש דגנים .צילום מרחפן ,מאשקה ליטבק.

קיבוץ נגבה הוקם בשנת  1939במסגרת הקמת נקודות ישוב חומה ומגדל.
הקיבוץ משתייך לקיבוץ הארצי .מייסדיו היו חברי השומר הצעיר.
כעשר שנים מאוחר יותר ,בשנת 1949 ,הוקם ישוב שכן ,משואות יצחק
שמו ,שהפך עם השנים למושב שיתופי דתי ,השייך לקיבוץ הדתי.
משואות יצחק עלה על הקרקע לראשונה בגוש עציון בשנת .1945
לאחר נפילת גוש עציון נשבו חברי הישוב ונלקחו לשבי .בתום תשעה
חודשים שוחררו החברים מהכלא ופנו להקים ישוב חדש ,בתחום
מועצה מקומית אזורית שפיר.

שני הישובים שכנו זה לצד זה במשך השנים ,בשכנות טובה ,שהתחזקה
בעקבות הקמת שותפות חקלאית  -גד"ש דגנים .משרדי גד"ש דגנים
ממוקמים בנגבה ,ממש מול מגדל המים ,שנוקב בקרבות מלחמת
העצמאות.
יגאל רביב מנהל את גד"ש דגנים מאז הקמתו בשנת  .2003לדברי
רביב הרעיון להקמת הגד"ש החל לקרום עור וגידים בעקבות חברות
של ארבעה קיבוצים :שדה יואב ,עין צורים ,נגבה ומשואות יצחק,
באגודת מים "אגודת קולחי אשקלון ".החלטנו לצאת לבחינה מעמיקה
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של הרעיון .הבחינה הוטלה על מרכז המשק של נגבה ועלי ליתר
דיוק ,אנחנו היינו הרוח החיה מאחורי הבדיקה הזו" .לצערי ,שדה
יואב ועין צורים בחרו לא להכנס לשותפות ומי שקפץ למים זה נגבה
ומשואות יצחק".

  
על שיתוף הפעולה בין שני הישובים אומר רביב" :זו אינה בחירה
טבעית ,משואות יצחק הוא מושב שיתופי דתי ואילו נגבה הוא קיבוץ
חילוני של השומר הצעיר ,זה בדיוק הפוך על הפוך".
"אצלנו שיתוף הפעולה עבד ,כנראה מתוך מתפיסת עולם המאפשרת
להיגיון הבריא לנצח .בשנת  2003החקלאות היתה במצב לא קל
וכולנו נאנקנו ,ונאבקנו ברווחיות והבנו שצריך לאחד כוחות ולפעול
בתור יחידה גדולה .אני בטוח שההצלחה תלויה באנשים שהקימו
את השותפות .גם המנהלים בהנהלה מעלינו וגם פה בתוך הגד"ש,
האנשים שהרכיבו את הפאזל ,מנהלי מחלקות ועובדים ,הרכיבו פאזל
אופרטיבי .היה רצון לשתף פעולה ולהצליח .שמנו בצד את כל הנושא
הפוליטי .יש הבדלי גישות בחיים וזה בסדר ,כל אחד עם הגישה שלו
אבל פה בתוך הגד"ש פוליטיקה נשארת בחוץ".
יגאל רביב ,חובש כיפה ,יליד משואות יצחק ומתגורר בישוב גם
כיום .אחרי שירותו הצבאי חזר למשואות ועבד בהשקייה .בהמשך
יצא ללימודי קרקע ומים במכללת רופין ,חזר וניהל את נושא המים
של משואות יצחק ואחר כך ניהל את הגד"ש .אחרי  4שנים כמנהל
גד"ש הוחלט במשואות יצחק להקים חברה לשיווק גרעיני אבטיח,
חמניות וחומוס" .החברה היתה אפיזודה קצרה שנמשכה שנתיים

מאגר מי שיטפונות .צילום מאשקה ליטבק.
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וחצי ".אומר רביב .לאחר סגירת החברה החל לנהל את גד"ש דגנים.
הוא בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים מהקרייה האקדמית אונו.
"זה לא סוד שלעשות שותפות עם גורם דתי זה לא פשוט ".מודה רביב,
"החברה בנגבה קיבלו את העובדה שלא עובדים בשבתות וחגים ויש
שמיטה שצריך לשמור ,וכל מיני פעולות שצריך לבצע ,גם אם זה לא
תואם את תפיסת עולמם .אבל אנחנו יודעים ,כשעושים שותפות עם
מישהו ,צריכים לדעת לוותר .גם בחיים המשפחתיים ,אנחנו מתחתנים
ועושים שותפות ויודעים שצריכים לוותר".
"חיפשנו ועשינו התאמות .למשל בחג השבועות היה נהוג לחוג בנגבה
ביום החג עצמו אבל הציוד והכלים של גדש דגנים נחים בחג ,לכן
עשינו התאמות .חוגגים את הבאת הביכורים בערב החג ועד כניסת
החג כל הכלים חוזרים בחזרה הביתה".
דוגמא קטנה נוספת ,הרכבים שלנו לא מזוהים עם גד"ש דגנים ,כי
יש אנשים שנוסעים בשבת וכל אחד שיש לו רכב מהגד"ש ,יעשה מה
שהוא רוצה לעשות בשבת והחברה נוסעים וזה בסדר גמור.
"זה נובע מתוך תפיסת עולם שכל אחד מכבד את החיים של האחר.
אני אגיד יותר מזה ,החברה של נגבה אומרים בפה מלא ,זה שלא
עובדים בשבת וחגים) ,הרי חגי ישראל הם סביב העונות החקלאיות(
אפשר להם ,ברמה המשפחתית ,ביתית לחגוג את החגים כמו שצריך.
אנחנו משתדלים בימי שישי להקטין את הפעילות".
דוגמא נוספת לוויתורים שחברי נגבה החילוניים צריכים להשלים
איתם היא מקטיף הכותנה.
"אנחנו בעיצומו של קטיף הכותנה ,והקטפת תדומם לקראת כניסת
שבת ,גם אם יש תחזית לגשם בסוף שבוע ".אומר רביב ומוסיף" :אנחנו

פועלים מתוך הבנה ותובנה ,גם אם זה פוגע בנו לפעמים ,קיבלנו על
עצמנו לא לעבוד בשבת ואנחנו שומרים על העיקרון הזה .זה חלק
מאיתנו אין מה לעשות .גם בשמיטה".

  
בתחילת ספטמבר קיים הקיבוץ הדתי כנס לסיכום שנת שמיטה "מקץ
שבע שנים" במושב משואות יצחק .הכנס דן על ההשלכות הכלכליות
חקלאיות של שנת שמיטה .לכל אורך הכנס הוזכרה השותפות הטובה
בין נגבה ומשואות יצחק.
"שנת שמיטה בגד"ש מעורב זה שנת מבחן ",מצהיר רביב ומסביר:
"בשמיטה האחרונה אנחנו זרענו  8,000דונם לפני ראש השנה ,זה סיכון
גדול .למרות זאת ,בראייה מפוכחת ,קיבלנו את ההחלטה לזרוע את
הדונמים האלו .לשמחתנו הגשם הגיע בעיתו ,הדונמים הניבו יבול
יפה ולא נפגענו אבל היתה יכולה להתרחש סיטואציה הפוכה ,שהגשם
ירד מוקדם ,החיטה תנבט ותהייה עצירת גשמים ,הגידול ינבול ואנחנו
יכולנו למצוא את עצמנו בברוך לא קטן .לשמחתנו ,זה עבר בשלום.
אני חייב לציין את זה כי זה לא טרוויאלי שמישהו שאינו מאמין,
בסופו של דבר פועל על פי ההחלטות האלו ,כמו לקיים שמיטה".
הסופר מאיר שלו פרסם בטור שלו "בידיעות אחרונות" מחשבות

על שנת שמיטה .לדבריו ,לא ברור לו מדוע מוסדות הדת הרבנים
ויתרו על שנת שמיטה של חובות כספיים .ולעומת זאת על שמיטת
הקרקע החקלאית לא ויתרו.
"אנחנו הולכים בין הטיפות .הרי יכולנו לשמוט את הקרקעות שלנו.
להחליט לא לעשות שום דבר במשך השנה הזו .אנחנו לא פועלים
בצורה כזו".
מאיר שלו מתכוון לכך שהממסד הרבני ויתר על שמיטת חובות
כספיים והיה יכול לוותר על שמיטת הארץ.
"יש היגיון מסויים בדברים שכתב מאיר שלו .רעיון השמיטה הוא
רעיון יפה ,בדומה ליום השבת ,אחת לשבע שנים החקלאים שמטו את
הקרקע ,הפקירו את היבול של אותה שנה ונתנו לאדמה לנוח .זה נכון
חקלאית ,ונכון סוציאלית .בימינו ,צריך להתחבר לאידיאל הסוציאלי
ולחשוב איך מחילים אותו על כלל העם כולל התעשיינים .להפיל את
כל אידיאל השמיטה על קומץ חקלאים ,לדעתי ,יש בזה פספוס גדול".

 
 30אנשי צוות עובדים בגד"ש דגנים ,שליש מהם חברי קיבוץ ושני
שליש שכירים ו  15 -עובדים תאילנדים .הסגל הבכיר בגד"ש כולל
את הסמנכ"לית ,מאשקה ליטבק ,חברת נגבה ,את מנהל מחלקת המים,
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יגאל רביב ,מנכ"ל דגנים ומאשקה ליטבק ,סמנכ"ל גד"ש דגנים.

חברי צוות גד"ש דגנים בארוחת צהריים.

יוני שניידר חבר נגבה .האגרונום הראשי הוא ישראל שי ממשואות
יצחק .מוטי סלמון ,ממושב שפיר ,מנהל את מחלקת הגנת הצומח
ועידו קאופמן ,מנגבה ,מנהל את מחלקת המיכון והתפעול.
בגד"ש דגנים בחרו בניהול מאוחד של כל ענפי הצומח ,פלחה ירקות
ומטעים ,כדי להשתמש באמצעי ייצור משותפים.
שטח הגד"ש מתפרש על פני  20,000דונם .סל הגידולים מגוון:
חיטה מגדלים על פני כ –  7,500דונם ,מזרע הכותנה נע מ  1,500 -עד
 2,000דונם ,לחימצה מוקצים כ  2,000 -דונם ,קטניות –  500דונם,
חמניות  700עד  800דונם ,גזר בין  800ל –  1,000דונם ,עגבניות
לתעשייה בין  300ל –  500דונם .אנחנו גם מגדלים  150דונם טרגון
לשדה אליהו 4,000 .דונם מהשטח מיועדים למטעים :אבוקדו ,אפרסמון,
זיתים שקדים וחוחובה.
המיכון כולל  22כלים חקלאיים .טרקטורים לעיבודי יסוד ,לעיבודים
קלים ויש לנו קומביין וקטפת פפריקה .לאחר סגירת המפעל ליבוש
פפריקה הפסקנו לגדל אך נחזור ונגדל עבור שדה אליהו.
"הדי.אן .אי שלנו זה ביצוע עבודות בעצמנו ",אומר רביב ,אנחנו
משתמשים בקבלן לעבודות הוצאת גזר וקטיף כותנה בלבד .כל שאר
העבודות משתדלים לעשות לבד .אם אין ברירה ואנחנו בלחץ ,נעזר
בקבלנים חיצוניים.

ביחד מדובר על מליון וחצי קו"ב מי שיטפונות .אנחנו שואבים גם
מים מליחים .אנחנו עושים התאמות של סוגי המים לסוגי הגידולים,
בין היתר שואבים את אותם מים מליחים ,שמוזרמים לחמי יואב,
להשקיית חוחובה וזיתים אבל בסופו של דבר ,מאד תלויים בגשמים.
בעקבות הרחבה של כביש  3הפקיעו מאיתנו שטחים ,לשמחתי לא
הרבה ,כמה עשרות דונמים ,בגדול באזור שלנו לא עוברת הרכבת
ולא עובר כביש " 6בלשון סגי נהור ,אנחנו לא נהננו מההפקעות".


בגד"ש דגנים משתמשים בכל סוגי המים האפשריים :מי קולחין מקולחי
אשקלון ,מי השפד"ן ,מאגרי שיטפונות ובארות פרטיות.
"יש לנו מכסת מים נכבדה ויפה ",אומר רביב" ,יש לנו שני מאגרי
שטפונות ,כל מאגר בסדר גודל של  700,000עד  750,000קו"ב.
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"היתרון של גד"ש דגנים זה שאין לנו שום יתרון ",אומר רביב" ,הקרקע
לא קלה מדי ולא כבדה מדי ,הטמפרטורות שלנו לא חמות מדי ולא
קרות מדי ,טמפרטורות ממוצעות .מנת הגשמים ממוצעת נעה סביב
 500מ"מ בשנה .אנחנו ממוצעים לחלוטין ויש גידולים שאנחנו לא
יכולים לגדל ,לדוגמא ,נשירים שצריכים את מנות הקור שלהם .אנחנו
לא יכולים לגדל תפוחים .ואין לנו את הקרקעות של הדרום שאפשר
לעבד בחורף .אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות לגידולים שאנחנו
כן יכולים לגדל".

  
לדברי רביב ,בעבר חקלאים היו נפטרים מהתוצרת עוד בשדה ,ממהרים
להעביר את היבול לסוחרים וגורמי שיווק אחרים .בתקופה האחרונה
תפיסת העולם השתנתה" .אנחנו צריכים להתקדם בשרשרת הערך,
אנחנו צריכים להכנס לשיווק התוצרת החקלאית שלנו ואנחנו נעשה
את זה הכי טוב".
מבחינה זו רביב אינו רק מדבר אלא עושה .גד"ש דגנים שותף בבית

בד "שמן הדרום" פעילות משותפת של שלושה גד"שים" :צבר קמה",
"בר בנגב" )גד"ש רביבים( ו"דגנים ".השותף הנוסף הוא משקי הדרום,
שם ממוקם בית הבד.
"אנחנו מביאים את יבול הזיתים לבית הבד ,סוחטים וממצים את השמן.
משם אנחנו משווקים את השמן בצורה עצמאית .יש לנו חברת שיווק
משותפת עם דודו שרביט ,איתו אנחנו מבצעים את המכירה החוצה.
זאת אומרת משקי דרום לטובת העניין הוא שותף בבית הבד ,אבל
אחרי שיש שמן ,השיווק הוא עם חברה אחרת .דודו שרביט מתמחה
בשיווק שמן זית ואנחנו מוכרים את השמן לגופים מוסדיים וחברות
בעיקר .אין לנו מותג אנחנו לא מבקבקים".
זה רווחי?
"אנחנו נאבקים על הרווחיות".
בכנס של ארגון עובדי הפלחה בתערוכת משוב אורי נעמתי זימן
את אלירון טובי ,מומחה לשיווק שסיפר את סיפור מטע הזיתים של
קיבוץ מגל .כיצד הפכו מטע זיתים שלא הצליח להתאזן מבחינה
כספית למותג ריווחי.
"אני מכיר את קיבוץ מגל ואת האנשים שפועלים שם .לצד דוגמאות
של הצלחה יש דוגמאות הפוכות ,של אנשים שהקימו מותג ובקבקו
ולא שרדו כי להחזיק מותג זה עלויות אדירות .מדובר בהרבה כסף".
שותפות נוספת שגד"ש דגנים לוקח בה חלק הוא חברת "אסיפי קמה".
חברה משותפת של צבר קמה ,אסיפי בר וגד"ש דגנים .החברה עוסקת
בקליטה ,אריזה ,מיון ושיווק של המוצרים הבאים :חומוס ,חמניות,
גרעיני אבטיח ,שקדים ופופ קורן.

    
בבתי ספר למנהל עסקים מלמדים כי מנהל חייב להיות בעל חזון.

חייב לדעת איך תראה החברה אותה הוא מנהל בעוד עשר שנים .חזון
שינחה אותו בקבלת החלטות ניהוליות.
רביב מקדיש לשאלת החזון מחשבה מרובה .כמו כל העוסקים בחקלאות
במדינת ישראל הוא מכיר היטב את הקשיים ,המגבלות והאילוצים
של החקלאים ,אך בניגוד למתלוננים יש באמתחתו גם פיתרונות .הוא
יודע להציב לעצמו יעדים לפעול להשגת יעדים אלו.
"הבעייה בחקלאות היא שיש לנו תקרת זכוכית ".הוא אומר" ,במדינת
ישראל קשה מאד לפרוץ את תקרת הזכוכית כי אמצעי היצור שלנו,
כלומר קרקע ומים ,מוגבלים מאד .ולקבל קרקעות נוספות זו משימה
בלתי אפשרית .יש שותפויות שיוצאות לפעול במקומות אחרים בעולם
ברוסיה ,בקזחסטן ובאתיופיה .בשלב זה ,אני לא חושב שזה הכיוון.
אני חושב שההתפתחות צריכה להעשות בתוך גבולות מדינת ישראל,
עם התקדמות קדימה לסוג של ענפים משלימים כמו מפעל שמעבד
את המזון שאנחנו מגדלים .כלומר לא רק לשווק לסיטונאים אלא
להתקדם צעד אחד קדימה לתעשייה החקלאית ולראות איך אנחנו
בונים לעצמנו תעשייה שתדע לקלוט את היבול שנגדל ,לייצר מוצרים
שונים ולשווק אותם עד ללקוח".
"החזון שלי הוא שנצליח לשווק את התוצרת החקלאית שלנו בצורה
עצמאית ,לא להעזר בכל מיני גורמים חיצוניים ,אפשר על ידי שיתופי
פעולה כאלו ואחרים ,לא חייבים לעשות את זה לבד ,אפשר לבצע
שיתופי פעולה עם מגדלים ועם גופים בעלי די.אן.אי דומה לשלנו
ובדרך זו להגדיל את הרווחים".
החזון החקלאי של רביב כולל גם מציאת דרכים למשיכת כוח אדם
צעיר ואיכותי לחקלאות.
לאור מה שאנחנו רואים כיום בחקלאות ,מעסיקה אותנו גם השאלה
איך לשמר דור המשך ,שיקח את העסק וינהל אותו בעתיד .קשה מאד
למשוך את כוח האדם לחקלאות .קשה להתחרות מול הפיתויים בהיי טק.

שחת משובחת רק מזרעי איכות צומחת

זרעי שבולת סאיה ¥

 ±μשנות השקעה הניבו זרעים נקיים¨ עדינים ואחידים
מאות מגדלים מרוצים בכל רחבי הארץ
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הטענה המרכזית של רביב היא נגד רגולציה שמכבידה .הרגולטור
לצורך זה הוא המשרד לאיכות הסביבה.
"איך שמגיע הזבל אנחנו צריכים ישר לפזר אותו ולהצניע אותו .אם
בעבר יכולנו לנצל זבל שלא עבר עיבוד וקומפוסטציה ,היום מחייבים
אותנו להשתמש רק בזבלים שעברו קומפוסטציה ,הדברים הללו
מייקרים וגם מכבידים על הטיפול השוטף.
בנושא של ריסוסים הרגולטור מקפיד הרבה יותר ממה שהיה מקובל
בשנים קודמות ,בנוגע לשמירת מרחק מבתים ,וריסוסי אוויר וזמנים
ומועדים וחומרים  -וסופו של דבר העסק נעשה קשה יותר מבחינתנו
ואנחנו צריכים לעשות כל הזמן התאמות כך שהרוח תהיה מתאימה
והחומר מתאים והמרסס-כל הדברים נעשים קשים יותר ויותר".
"אני חושב שצריך להקל על החקלאים בקטע הזה ולהיות הגיוניים.
כי פעמים יש החלטות לא הגיונית".
"למשל הגבלת ריסוס ליד בתים .אפשר לוודא שהרוח תהיה בכיוון
הנכון ,שתיקח את הרסס מהבית והלאה ,אבל יש שדות קרובים ליד
הבית שצריך לטפל בהם ולרסס אותם .מה לעשות?"
יש גד"שים שבקירבה לישובים מגדלים חקלאות אורגנית כדי לא
לרסס ליד הבתים.
"את צודקת אבל חקלאות אורגנית מפסידה כסף .לצערי ,היא לא
מרוויחה כסף .אני מדבר עכשיו כמי מייצג את החקלאים .הבית שלי
צמוד למטע ופעמיים שלוש בשנה מרססים ,אז סוגרים את החלונות.
חיו עם זה לפנינו ויחיו עם זה אחרינו".
"לטעמי ,יש אווירה של הפחדה ,בקטע הזה ,בעיקר בהרחבות .אנשים
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באים בשביל איכות חיים .הם שומעים את המטוס ובכלל לא מעניין
אותם אם הוא מרסס או לא ,מיד הם מרימים טלפון לאיכות הסביבה".
לרביב יש גם טענות נגד הבירוקרטיה של משרד החקלאות וליתר
דיוק מנהלת ההשקעות.
אנחנו לא יכולים לבצע שום השקעות לפני שהמנהלת מאשרת ,אבל
היא מאשרת את ההשקעה רק בסוף השנה .אני למשל צריך לנטוע
מטע ,ואני צריך להזמין את השתילים שנה וחצי שנתיים מראש .השתלן
רוצה מקדמה ובצדק ,הוא רוצה להוציא חשבונית אבל האישור של
ההשקעה נעשה רק אחרי שנה וחצי .משרד החקלאות ,לדוגמא ,לא
מקבל שום חשבונית שיצאה לפני שהוא אישר את ההשקעה .זה לא
לעניין ,צריך להבין את זה .כשנוטעים מטע ,צריך לעשות הזמנות
להזמין .זה לא שהם נותנים פיתרון לדברים .הם אומרים ככה אנחנו
פועלים ואתם החקלאים צריכים להסתדר עם זה" .לפעמים זה לא
הגיוני מה שקורה שם".
איך זה שמחאת החקלאים לא עוסקת בנושא?
"יש לנו דברים יותר חשובים מזה".
מה דעתך על המחאה?
"המחאה החקלאית באופן כללי היא מחאה צודקת נכונה ,אנחנו חייבים
להתאחד ולדאוג לאינטרסים שלנו כי אף אחד אחר לא ידאג לנו.
לצערי אנחנו יותר מדי מפוזרים בגל מיני ארגונים וגופים שאמורים
לייצג אותנו ,אנחנו חייבים להפסיק את המריבות ולהתאחד אחרי גוף
אחד שייצג אותנו ולדעת שבסופו של דבר ,כנראה ,במדינת ישראל
ללא מחאה ועשיית מעשים לא סופרים אותך ואנחנו ,אנשים טובים
ובאמת הורגלנו שאנחנו נמצאים תמיד בחזית ועושים מה שאומרים
לנו וכשבא ריבון ומטיל עלינו גזרות אנחנו שותקים".

    
    
~     ~ ~    ~ 
 ~ ~ ~ ~  ~   ~   50
  ~
 ~

 

אי אפשר לכתוב על גד"ש דגנים מבלי להזכיר את סמנכ"לית גד"ש
דגנים ,הלא היא מאשקה ליטבק .מאשקה היא דמות ייחודית בקרב
הגד"שניקים .ראשית כי היא אישה ושנית ,היא אישה שכל חייה עובדת
בחקלאות ,לא רק במשרד אלא בעיקר בשדות ובשטח הפתוח וגם כיום,
אחרי שעברה את גיל הפרישה ,היא מתייצבת ,מדי בוקר ,לעבודתה
בגד"ש דגנים ,ממשיכה להסתובב בשדות הכותנה .כשהיא לא בשטח,
היא במשרד מבצעת עבודות מנהלה ,אחראית על משכורות לעובדים,
ביטוח לכלים ולרכבים ,תשלומים ,הפקדת שיקים ,טפסים ועוד.

השעה היא שעת בוקר מוקדמת בחודש אוקטובר .הטמפרטורות ירדו
מעט ומזג האוויר נעים .טיפוס עירוני ממוצע ,שפוגש ירקות רק על
מספי המרכולים ,עשוי לחשוב שזהו הזמן הטוב ביותר לצאת לקטוף
כותנה .אבל זו טעות כמובן .אי אפשר לקטוף עדיין בגלל הלחות
הגבוהה .רק כשהלחות תרד ותעמוד על  8%ניתן יהיה לצאת ולקטוף
כותנה .בינתיים מחכים.
השעה אחת עשרה וחצי בבוקר ,כמעט צהריים ,הקטפת מתחילה לעבוד

מאשקה ליטבק מסמנת את גלילוני הכותנה.

קטפת מעטפת בגובה של בניין בן שתי קומות.
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ומאשקה נוסעת לשטח .בדרך יוצא לנו לפטפט מעט .אני שואלת אותה
איך היא מסתדרת עם ההגבלות הדתיות ,כמו שנת שמיטה ,שנובעות
מהשותפות עם משואות.
"אני מסתדרת עם זה טוב מאד ",היא אומרת בקולה העמוק וצוחקת,
"עשיתי לעצמי סוויץ בראש .כי זה עניין של סובלנות .מבחינה עובדתית
אנחנו ויתרנו יותר ,אני חושבת שככה זה צריך להיות .אני אתן לך
דוגמא ,ביום שישי האחרון ,היה ניפוט והייתי במנפטה ואיתי היה
ישראל שי ,האגרונום של הגד"ש .ושיחררתי אותו באחת עשרה כדי
שילך הביתה לקראת שבת ובעצמי נשארתי עד חמש .אני עושה את
זה בכיף לא מתוך לחץ".
אני גם המטואורלוגית של הקיבוץ .ואם אני מודדת גשם בשבת ,לא
אשלח מייל לאנשים דתיים .רק בצאת השבת ,אשלח מייל לקבוצת
"שומרי מסורת".
לדבריה ,השכנות בין נגבה למשואות יצחק מצויינת .וגם לפני
שהשותפות החלה לפעול ,היתה מערכת יחסים מצויינת בין שני
הישובים .חוץ מזה ,בין הקהילות של נגבה ומשואות יצחק יש פעילות
משותפת כמו חוגי מוסיקה ,ספרות ועוד.
בנגבה יש  600חברים כולל ההרחבה .מדובר בהרחבה קטנה יחסית,
הרחבה צבאית של אנשי צבא קבע 44 ,משפחות צבאיות ,ועוד 14
משפחות אזרחיות ,גם משפחות ההרחבה חברים באגודה של מתיישבי
נגבה ,הילדים שלהם מתחנכים במוסדות של נגבה .במשואות יצחק
יש  650תושבים ואין בישוב הרחבה.
בנוסף לתפקידיה בגד"ש מאשקה חברה בוועד האגודה של מתיישבי
נגבה ,וועד האחראי לתקציבי החינוך התרבות הביטחון הנוי ושאר
שירותים שמקבל חבר קיבוץ וכמו כן היא שותפה בארגון טקסי קציר

כסאות פלסטיק נפרקים מן הרכב ומסודרים בחצי גורן.
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העומר ותהלוכת חג הביכורים בשדות.

 
כשהיא מתבקשת להסביר מדוע יש כל כך מעט נשים בגד"ש היא
עונה מיד בלי להסס" ,זו עבודה פיסית מאד קשה ".אחרי כמה שניות
מחשבה היא מפרטת :היום יש יותר אלטרנטיבות של עבודות במקום
ממוזג ,לא צריך לעבוד בשמש כל הזמן .לעבודה בשטח יש מחיר,
תראי את הידיים שלי ,כשאני נכנסת לסמן את גלילי הכותנה אני
נשרטת כולי גם כשאני לובשת שרוול ארוך.
ולמרות הקשיים ,אם הייתה נדרשת לבצע שוב את הבחירה ,גם היום
הייתה בוחרת לעבוד בגד"ש.
"כן ,כי אני חושבת שחקלאות היא דרך חיים ".היא פוסקת ומספרת,
התחלתי לעבוד בחקלאות עוד כילדה .למדנו במוסד החינוכי ,ומכיתה
ז' עבדנו .למדנו עד  ,12היינו הולכים לאכול צהריים ואחר כך הולכים
לעבוד באחד מענפי החקלאות במשק .למעשה ,מגיל  ,14מתחילת
שנות ה ,60-שאז החלה הכותנה בארץ ,אני בענף .בכלל ,הכותנה
היתה גולת הכותרת בקיבוץ ,זרענו כ –  5,000דונם ובעת הקטיף היו
גיוסים וכל החברים היו יוצאים לקטוף.
בצבא שרתה כקצינת מודיעין ואחרי השירות בשנת  1970חזרה לקיבוץ
והחלה לעבוד בגד"ש" .היו בגד"ש יצחק פרכמן וזאב מישלוב ,זיכרונם
לברכה ,מוותיקי נגבה ,עם שניהם עבדתי ומשניהם למדתי את כל
נושא הגנת הצומח .למעשה ,גדלתי על ברכיהם".
היא אוטודידקטית ,לא למדה חקלאות בצורה מסודרת" .יש לי ניסיון
חיים של חמישים שנים בהגנת הצומח ",היא אומרת ומפרטת :בהדברת
עשבים בפלחה ,בחימצה וחמניות אפונה ובקיה ועגבניות וגזר .כל

מאשקה הולכת לברך את חברי מועדון הוותיקים של משואות יצחק.

הגידולים שאנחנו מגדלים.
"הקורס היחידי שעשיתי בחקלאות הוא קורס לחקלאות אורגנית ברופין.
בשנות השמונים חשבו בנגבה להתחיל לגדל אורגני .הבנתי שאנחנו
משתמשים ברעלים מאד חזקים שצריך להוציא משימוש והלכתי ללמוד
את הנושא .זה היה מעניין אבל לא קל מבחינה טכנית ליישם חקלאות
אורגנית .אני אישית ,צמחונית ומשתמשת ברפואה הומיאופטית אבל
ליישם גידולים אורגניים בשטח לא כל כך הצלחתי וגם לא ניסיתי.
בגיל שלושים ,הלכה ללמוד באוניברסיטת תל אביב ,ספרות עברית
ופילוסופיה יהודית ,לדבריה" ,בשביל הנשמה והרוח ".יותר מאוחר
עשתה תואר במטאורולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

~~  
מכונית הסוזוקי אלטו הלבנה של גד"ש דגנים ,נוסעת באיטיות בדרכי
עפר ,בחלק האחורי של הרכב יש מדבקה של הפועל ירושלים .מאשקה
לא מסתירה את אהדתה הרבה לקבוצת הכדורסל של הפועל ירושלים.
"אני אוהדת של הקבוצה כבר  50שנה ,בעבר הייתי יו"ר קבוצת
האוהדים ,פרשתי לפני כמה שנים .ממרומי גילי החלטתי להעביר את
המקל לאחרים ,אבל אני עדיין ממשיכה להיות כתובת להרבה אוהדים.
הם קוראים לי 'האמא של האוהדים ',מבוגרים וצעירים עדיין פונים
אלי .למשל חיילים שמתקשים לשלם עבוד מנוי".
לפתע פקק תנועה שלושה רכבים חוסמים את הדרך" .יש לנו אורחים",
אומרת מאשקה.

 
ואכן ,לשדה הכותנה מגיעים אורחים .רכב ואן לבן חונה בפאת השדה,

כיסאות פלסטיק לבנים נפרקים מן הרכב ומסודרים בחצי גורן ,מן
הרכבים מתקבצים באיטיות ותיקי משואות יצחק .מועדון חברים
ותיקים של משואות יצחק הגיע לבקר.
משקה הולכת לומר שלום לחברים ולהתחבק עם חברות ונראה שיש
לה מועדון מעריצים קטן משלה ,בקרב ותיקי משואות יצחק.
יגאל רביב ,מנכ"ל גד"ש דגנים מתייצב במרכז ,מחזיק בידו מיקרופון
אלחוטי .מברך את הנוכחים ומתחיל לספר על גד"ש דגנים .נראה
שמדובר בביקור שתוכנן ותואם מראש ורק במקרה נקלעתי לשטח.
ליתר ביטחון ,יגאל מזהיר את הוותיקים שיש כאן כתבת שעושה
כתבה לעתון.
במרחק ,בלב שדה הכותנה ,מעלה עשן ,עובדת קטפת מהדקת) ,קטפת
מעטפת בפי החקלאים( בפאת השדה נחים גלילי הכותנה ,עטופים
ומהודקים בפלסטיק צהוב .אחד מתפקידיה של מאשקה הוא לסמן את
הגלילונים לפני שהם מועברים למנפטת השלום במסמיה .על כל גליל
פלסטיק יש מדבקה עם בר קוד ,מסבירה מאשקה ,ואנחנו קוראים את
הבר קוד באפליקציה מהנייד .אני מדווחת בטלפון למנפטה ,שנשלחו
מספר מסויים של גלילונים לוודא שאכן הגיעו.
הקטפת הזו עולה כשניים וחצי מליון שקל ,מספר יגאל לחברים ,היא
קוטפת כ 160-עד  170דונם ביום ועובדת על  6שורות כותנה במקביל.
בעבר קטפת עשתה  30דונם ביום.
התושבים הוותיקים מאזינים ברוב קשב ועניין .הם שייכים לדור שגדל
על ברכי התפיסה שחקלאות היא אחת מאבני היסוד של הציונות
ובניין הארץ.
בתור נערה מספרת מאשקה ,קטפתי כותנה בידיים .אחר כך הביאו

נאגßי מחßול ובניו בע¢מ
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לארץ קטפת של שורה אחת ובסוף שנות ה 80-הביאו לארץ קטפת
של  4טורים .הקטפת המעטפת עשתה מהפכה לא רגילה ,חיסכון
עצום בכלים וכוח אדם.
לפני כמה זמן הייתי בסין ושם לאחר הקטיף השיחים נשארים נקיים
לחלוטין אחרי הכותנה .החבר הוותיק אריה קליש ,שעבד בפיקוח
לפני שיצא לגימלאות ,בוחר לשתף את הנוכחים בחוויות מסין.
הסינים קוטפים את הכותנה בידיים ,מגיב יגאל רביב ומוסיף כי האיכות
של כותנה הנקטפת בידיים עולה על כותנה שנקטפה באמצעות מיכון.
מאז שהסינים החלו לגדל כותנה ולהפוך מיבואני כותנה ליצואנים
קשה להתחרות בשוק הכותנה.
נשארו הרבה פקעות על הצמחים ,מעירה חברה אחת ושאר החברים
מביטים בצער על הפחת שנותר על שיחי הכותנה וגם על הקרקע.

תמימות ,מלווה בצרחות המקרופון שיגאל מחזיק בידו ,בורח הנחש
חזרה לשדה הכותנה.
חקלאים לא מתרגשים מנחשים .לרובנו היה מפגש עם נחש בשדה
או במטע .אבל מתברר כי בתורות איזוטריות שונות פגישה עם נחש
טעונה סימליות מרובה .סמליות של שינוי שעומד להתרחש.
נחש ,בשל הנשל שהוא משיל מעצמו מסמל שינוי ולידה מחדש .מכאן
נובעת האמונה הקדמונית שאנשים הנתקלים בנחש עומדים בפני סוג
של שינוי .רוב בני האדם פוחדים משינויים .אנחנו מעדיפים להצמד
למוכר והידוע .אפילו אם במצב הקיים יש חסרונות רבים אנחנו נעדיף
אותו על פני חוסר הוודאות שהשינוי טומן בחובו .התגלותו של נחש
מסמלת את השינוי העומד לבוא.
קצת אחרי שאפיזודת הנחש מסתיימת ללא נפגעים משני הצדדים,
קטפת הכותנה מגיעה לסוף השורה ונעצרת .מדובר במכונה אדירה,
בגודל בית בן שתי קומות ,גובהה  5.25מטר בזמן עבודה ובפריקה
היא מתנשאת לגובה של  7.63מטרים) ,כך לפחות נכתב בעלון(.
מאשקה הולכת לשוחח עם עידן ארצי ,הנהג מגד"ש צבר קמה,
מדריכה אותו לחלקה הבאה .מבטי חברי מועדון הותיקים מלווים
אותה ביראת כבוד.

ברוכים הבאים לגד"ש דגנים.

נחש דקיק מגיח מבין שיחי הכותנה ומתפתל במהירות לעבר שורת
החברים הוותיקים.

   
לפתע נשמעת קריאה "נחש" נחש דקיק מגיח מבין שיחי הכותנה
ומתפתל במהירות לעבר שורת הוותיקים היושבים בחצי גורן ,בלי
להסס ,יגאל רביב מזנק לעבר הנחש ומנסה להדוף את הנחש החמקמק,
בסוליות נעליו הכבדות .לאחר מאבק עקשני שנמשך כמה שניות
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גידול תפוחי אדמה בעונת הסתיו בנגב המערבי צורך כ– 35יחידות חנקן
לעונת גידול .בגידול תפוח אדמה זעיר נדרשים כ 30-יחידות חנקן.
ישנם מספר חלופות אפשריות לדישון חנקני בהשקיה )הדשייה( הנבדלים
ביניהם במחיר היחידה ובזמינות ויעילות צורות החנקן השונות.
השחיקה בהכנסה מהגידול מביאה את המגדל לחפש את האלטרנטיבה
לדישון חנקני הזולה ביותר בשוק.
תשומת הדישון החנקני מהווה כ– 5%מעלות הגידול .חיסכון ב₪ 1-
בעלות יחידת חנקן משאיר "בכיס" כ ₪ 35-לכל דונם ,במונחים של
משקים גדולים מדובר בחיסכון של עשרות אלפי שקלים.
אך האם באמת יש חיסכון בדשני חנקן זולים?!

הגורם לעיכוב צימוח ואף להרעלת צמחים.
 ‰המעבר לאמון הוא מהיר )שעות ספורות( ,וקורה גם בטמפ' נמוכות.
)ראה גרף .(1
 ‰המעבר מאמון לחנקה איטי בטמפ' נמוכות) .ראה גרף .(1
 ‰האוריאה נשטפת עם המים ומתפרסת על כל חתך ההרטבה) .יתרון
וחיסרון(.

~ 
‰
‰
‰
‰

מורכב מאמון  NH4ומחנקה  ,NO3ביחס .50:50
נוסחה כימית .NH4NO3
מהווה  50%חנקן זמין –  ,NO3ו  50%חנקן אמוניאקלי NH4
בריכוז חורפי  % 18חנקן.

   ~  
  
אמון חנקתי נוזלי 21% -בקיץ ו 18%-בחורף מכיל חצי חנקן אמוניאקלי
וחצי חנקן חנקתי.
תמיסת אוריאה - 21% -מכיל חנקן אמידי )אוריאה( בלבד.
אוראן 32%--מכיל חצי חנקן כאוריאה)אמיד( וחציו מאמון חנקתי.

~     
 ~~
 ‰חנקן אמידי ,נוסחה כימית.CO(NH2)2 :
 ‰החנקן האמידי לא זמין לצמח ,הופך בקרקע לאמון –  NH4ובהמשך
הופך לחנקה  ,NO3שתי המולקולות האלו זמינות לצמח.
 ‰באוריאה יש תכולת ביורט של מעל – 1%ביורט הינה צמדי מולקולות
של אוריאה שנוצרת בזמן ייצור האוריאה ונחשבת כחומר רעיל

גרף  1-שינויים בצורות החנקן בקרקע לאחר יישום אוריאה בטמפרטורות
שונות

  |  25 | 2015 | 62

 |
~ 
במהלך סתיו  ,2014-15נבחרה חלקה עם שני מחלקים כך שאפשר
יהיה להשקות טקטים נפרדים בדשנים שונים  :תמיסת אוריאה ואמון
חנקתי .18%
זן  :אקסקויזה.
תאריך זריעה.07.11.14:
ימי גידול.84 :
יחידות חנקן לדונם.32 :
מים 266 :קוב/ד'.
יבול 3.24 :טון/ד'.
לפני ובמהלך הגידול דגמנו קרקע ופטוטרות.
בסוף הגידול דגימת קרקע ויבול.
החלקה קיבלה  500ק"ג/ד' כופתיות ביסוד.

גרף מספר  - 4התפלגות גדלים ויבול של תפו"א לדונם

~

גרף מספר  – 2רמות של אמון וחנקה בעומק  20-0ס"מ

גרף מספר  – 5התפלגות גדלים לפי מספר פקעות לדונם.



גרף מספר  - 3רמות של אמון וחנקה בעומק  60-40 ,40-20ס"מ
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בשני העומקים  0עד  20ו 20-עד  40ס"מ ניתן לראות שרמת חנקן
אמוניאקלי ,N-NH4 ,ממקור אמון חנקתי גבוהה מזו של תמיסת
האוריאה.
בשני העומקים הנ"ל ניתן לראות שרמת חנקן חנקתי ,N-NO3 -ממקור
תמיסת האוריאה גבוה מזו של האמון החנקתי.
 ,N-NO3נמצא תמיד ברמה נמוכה בשני סוגי הדשן ,ברמה נמוכה
יותר בטיפול האמון החנקתי .מעידה כנראה על הצריכה של הצמח.
העובדה שרמת חנקן חנקתי נמוכה יותר בדישון באמון חנקתי יכולה
להצביע על עדיפות של הצמחים לקלוט חנקה.
קליטת חנקה נותנת יתרון של מניעת תחרות בקליטת אשלגן שחשובה
להתפתחות הפקעות וחיסכון בהובלת סוכרים לשורש מהנוף.
הדישון הרצוף בדשן המכיל אמון וחנקה נראה כיתרון באספקת חנקה

זמינה מיד ואמון הנקשר לקרקע והופך עם הזמן לחנקה או נקלט
כפי שהוא.
נראה כי זמינות החנקן בתמיסת האוריאה הינה סוג של עיכוב ,רמות
נמוכות של אמון וחנקה ככל הנראה מעידות על כך שהאוריאה עדיין
בתהליך של מעבר לאמון ולאחר מכן לחנקה.
היבול בדישון עם אמון חנקתי גבוה ב 10%מזה של תמיסת האוריאה.
אין שוני משמעותי במספר הפקעות בין שני הדישונים .תוצאה זו
מעידה כנראה על זמינות טובה יותר של האמון החנקתי שהביאה
לצימוח טוב וצבירת יבול מהירה יותר.
ראוי לציין שבמהלך הגידול לא נראה הבדל בנוף בין שני הטיפולים.
בשורה התחתונה ,קבלנו תוספת של  300ק"ג בזן אקסויזה מול חיסכון
של  ,₪ 35בשימוש בחנקן מתמיסת אוריאה .בעונה עם מחירים טובים
מדובר בהכנסה נוספת של כ ₪ 400 -לעומת חיסכון ב.₪ 35 -

 
חזרה על התצפית במתכונת של ניסוי.
בדיקות קרקע יותר צפופות בכדי לראות את המגמות בתכולת והרכב
הדשנים בקרקע .בכל בדיקה לבדוק גם עומק .40-60
מבחן בכמה משקים ,ברמה של טקטים שלמים.
בחינה של הורדת יחידות חנקן באמון חנקתי בגלל יעילות הדישון
הטובה יותר


תודה רבה לגד"ש שכ"ן שנתן את הבמה לתצפית ,לאיתן וג'ים – מגדל
התפ"א ונחשי שני שעזרו בדיגום וניתוח התוצאות.

 ~
~   
www.falcha.co.il
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êðøïïãßìâåøãò÷âæç÷âøãîãöåÞâëçî÷ßâåøãòøçäòâê÷
èêâìßëçòêãå÷ ëçêòöãðìãÞ ëçøìëçßãßäê÷øçæÞìãæãÞâöçòï
çðãôçßøãéçÞøçæòãÞâ÷çåøãðôìÞßöæãîìöãäçÞáðßìâêçòî
èãøëçïáöòßãëçöõãßìëçÞîøßâîåßîøéöðìâê÷âçàãêãîéæâ
âêðìêê÷âõçáßßâøêðòâíòãÞãøáãéêìâçßçéöê÷öãòç÷çáé
âàçôâøéöðìâøöçòïêãáçàøãîãðçø÷èêâìßöãæçîçáðãì200ì
ðîøéöðìâõãçáëçáãéêëçßãßäê÷øçîáçâöçòïêââäâõçìÞîçá
ãìé ëçßãßä áãÞìâéãìîöøçøéöðâëð100%êíçß
öîççæ÷àãïìøêßãõìøáãéêìíçßâáçéêâøìößêáßâÞôìîÞêíé
øçæÞìãæãÞâøéöðìâíçßê÷ãìç÷ßçöõçðâöãæçîâçðôìÞâîçâ÷
ãÞ ëçøìëçßãßäøöçòïêøéöðìçéöìãêíøçîãêêâøãÞôãøâçòê
øçæòãÞâ÷çåøãðôìÞßâõáìøãåòê÷âçôãêãäöß ëçêòöãðì
øãßçôççÞìíççáðøãêßãïøãáãéêìâøç÷ðìãøçêÞãæòïîãõåéãâ
íåßçøöõåìâè÷ìâßââãßàâçàöîÞøéçöôãëçî÷ççåâøã÷çàöê÷
øðçîìãâçàöîÞâøéçöôøîæõâèöãôêâõçîãöæõêÞãöõçìøçàãêãîéæ
ëçîã÷ëçðôìÞßëçî÷ççåâøã÷çàöê÷øãßçôççÞ

~
ëçÞõáîãòßöåøòìõçäìÞãâ øçäò çîãéçøëçâøãöçòâßãßä
êãêðãõäîâößáâÞêêëççòãöæßãïëçîçìãëçöç÷îëçöáâñõãø÷
êãáàëçêáàìâêêéêçõãã÷âãõäîøöôãøâì100%çáéêðçàâê
ëçõãã÷ßöàïâõçäìÞãâøçäòâááãßâêáàìêçêéêéâãõäîìâßöâß
ÞêâêçðçâößáâÞêêãëêãðßøçêÞö÷çøçÞêõåøöôãøê÷ëçßã÷å
øðôßøìëçöáâßâößáââãêÞëçõãã÷êêÞö÷çìçöæçöòõãã÷êíøçî
êÞö÷ç÷ðøçàãêãçßâößáâêíãéìâçáçêðçäéöìãíàöãÞìåöãÞß
ëçÞôìî÷ëçßãßäâøÞëçîãìö÷Þëçöæî6çáçêðâ÷ðîöãæçîâíâé
ê÷øãöçáøß çÞìæïãàãÞ âîãðâèêâìßøãáãéêì2600ß

  |  
øßåößø÷öçøßßëççãïçîãðôãß2012ê÷ãçøïâãóçõâç÷áãåß
çÞîøêëÞøãç÷çî÷ïãòçæßÞåøòêâöæìßøçàãêãçßâößáâêíãéìâ
øöàïìßëçöãòç÷âêéöõåìâèöãôêöøãççøöáïöãôççêãåæ÷â
èêâìßåæ÷ßãßôãâ÷ðßöÞâìâîã÷âáçåçøáãéêìßã÷ðîãä
öîççæ÷øáãéêìçî÷ïãòçæßÞìøáãéêìãßôãâ
øÞíãåßêøîìêð öãå÷æöïßâòãæð âéã÷åöîççæ÷øáãéêìã
êéßãööåã÷÷ëçßãßä100èãøìøãáçéêâøìöêðâæêðâøðò÷â
øáãéêìßãáéêîçãïçîâçìççî÷èêâìßêãéâèïßáöòîßø÷öøçß
âéã÷åöîççæ÷ßãëçßãßä51âòãõ÷öîççæ÷ßëçßãßä52øçæÞìãæãÞâ
âæêðâê÷øçêçê÷âðò÷â÷ç÷èéêðâðçßôâãäâÞôãøëçßãßä
ßÞìøãáãéêìßøãáçéêâøãìéíçßêáßâíçÞçéãëçßãßäâøïçîéêð
çãïçîðôãßèêâìßâòãõ÷öîççæ÷ãçî÷ïãòçæ
ãøãÞßâòãõ÷öîççæ÷øáãéêìãçî÷ïãòçæßÞìøáãéêìãßôãâãß÷
øãáãéêìâçø÷ßøãáçéêâøãìéíçßêáßâíçÞçéÞôìîãø÷öøçß
 7WHVWWZRVDPSOH 95%ê÷íãåæßøìöß
öàãÞêëçêßéßøãößãåìãçâ÷øãáãéêìíîçââéáðãöÞãø÷øãáãéêìâ
øßôâßøã÷çìàö÷òÞêâöæìß2015øêçåøßçôãöðßöëçîãøî
ëçîãøîöàãÞøßê÷ìâøçÞìôðøáãéêìåãøçòêðãîáõ÷øáãéêìâ
ãîßôâåãøçòâëãøß 2öãçÞ øöã÷õøøáçåçãçöÞêãïâçàöîÞöãõì
 âçïîêãíä ëçäãòøïáöòßøãáãéêì÷ìåâàöáâßëçîã÷ëçáðãìß
 âçîæçößçîãïøöôãøì5DVSEHUU\3,% öçðäß÷åìøãêêãéâ
øçöÞêãêïøöã÷õøßëãçìãçëçîãøîöá÷çãëçîãøîøöçàÞê÷ì÷ç÷
ëçîãøîâöãáç÷çîãöæõêÞöÞãáøðáãâéãøö÷êðíãïåçÞêøãöç÷ç
âßøéî86%øïçîéßß÷åìêößãå÷çöÞêãêïëáãìøöäðßðôãß
øìÞíìäßí÷ççåâìëçîãøîâøÞøòïãÞ÷ 3\WKRQøò÷ß âîéãø
âáìðøéöðìâê÷øçêêéââçàöîÞâøéçöôíìäâøìçøåøÞøöìã÷ã
â÷ãê÷âêêéøáãéêìêéê÷âçàöîÞâøéöðìâð÷æÞãã2êð
êçÞãâ20ahøöòãðößôìãâîçðæöõß20WëççöÞêãïëçêîÞò
ãîçîßââãßàøçïåçß÷åìêãëçî÷ççåêøòøã÷ìââçàöîÞâøéçöôã
êì÷åßíãéïçåêøáãéêìâê÷ëççæìãæãÞâêðòâãçãßçéêøéöðì
øãìáãõâëçî÷ßãòôî÷çòéßãßäâê÷øãêçðòâøãð÷çòê

      
ïãòçæßÞìøãáãéêìãáìðãâ2015æïãàãÞáðãçêãçèêâìß
íìõêøãæöãòìâøãîã÷øãòãõøèöãÞêëçöøÞâ÷çìåßçî÷
âáðãîëççöåïìâëçïáöòßøãáãéêìâøáìðâ
åæ÷çÞîøßçæìãæãÞöãæçîêøéöðìâõãçáãøãîçìÞøÞíãåßê .1
ëçßãßäâê÷öãæçîâøãçãéçÞêðëçðçò÷ìâëçìöãàâøÞíãåßê .2
âöãßðëççßæçìâëçßçéöìâøÞíççòÞêãøéöðìß
øãðôìÞßçäéöìëçîãøîïçïßêëçîãøîâøÞöá÷êøêãéçâøÞëçàáâê .3
øçöÞêãêïøöã÷õø
2015~081
KWWSZZZDJULJRYLOGRZQORDGÀOHV$XWRPDWLF0RQLWRULQJ0HGÁ\BUHSRUWBSGI

 
 
âêçæõãâéç÷ìçöìãåâêçéì öîççæ÷àãïì âêçàöøêßãõìøáãéêì
øáãéêìâê÷åãøçòßøçîãçðöââïçòøâßåöìßãíìäßøçäòâöãæçîê
âêçæõâãâéç÷ìâøæç÷øÞóìÞêâøçâçåéãîßöõåìßøçæìãæãÞâ
øçäòøöçòïêíçìÞãõçãáìêãáãìåøòêãñçïãâêãøêßãõìâøáãéêìß
ëççæòãÞëçî÷ççåøïïãßìâøáãéêìëãçâáðâåøãòëöæêÞö÷çß
ðçßôâíãçðöâ÷ãìçìê÷çîã÷ÞöíãçòÞøçäòâê÷çæÞìãæãÞöãæçîê
êãòöçðâãâéç÷ìâèçêââß÷â÷áåøéöðìß÷ìø÷âêèöãôâêð
çéîÞèò÷ìøòïãøßöîççæ÷øáãéêìßëççõ÷çòéâçâçëçßãßäê÷
ëçêòãî ëçêòöãðìãÞ ëçøìëçßãßäãößðçãéöá
ëçõêåâ÷ãê÷ìâßéöãâ 0L]UDFKHWDO âåøãò÷øáãéêìâ
èò÷ìãâÞçôçãâïçîéçåøòëðêãêåêçêà 1 1öãçÞ ëççöõçð
ö÷Þêæãõãíãìãöòâöòê÷øçêäãîøßãéöøëðíãõãßõß 2øçéãéä
ßéöãìâëçßãßäøöçòïãçãâçäêêãáãì âïçîéâçåøòêãìëõãìì
ê÷êàèöãÞßêðãòâáåÞëãáÞâöòîçÞöãÞæêãõãöá÷ìøãåòêì
ââãäìøçéãéäâèò÷ìøöòãò÷ßößãðßãßäö÷Þéöæìãîî850
èöðìêçãâçäøãÞåê÷îãæêõìöá÷ìâêãáãìøãÞôìÞßâðãîø
øãøãÞâøçîì
øãîçìÞâ÷áãðßëçî÷ççåâøã÷çàöìðò÷ãìøãçâêêãêðøéöðìâõãçá
ãÞëçßãßäê÷öøçøãÞçöõìøðò÷ãìøãçâêâççã÷ðøéöðìâê÷
øãòçæøãößæôâìãÞí÷ççåâøßçßïßëçêççæìö÷ÞëçöåÞëçõöå
âáßðìßëççãïçîãðôãßøéöðìâõãçáãøãîçìÞøÞíãåßêøîìêðëçì
ëçïáöòßãíàáøçßøçàãêãçßâößáâêíãéìâöãäÞßåãøòßåöìß
ßÞìøáãéêìøßê÷ìâøéöðìëðãéöðî÷ëççãïçîâêò÷âöãäÞß
íãéìâöãäÞßâá÷çÞîøßãâáßðìßëçöõãßìëçÞîøßíã÷Þöïãòçæ
øãîçìÞãê÷õãçáãàçôâ2011ßçßÞóöìßøçàãêãçßâößáâê
øãáãéêìßøãáçéêâøìöíçßêáßâÞôìîÞêíéãìé97% ê÷
 1öõåìâåãáßëçöÞãøìëççãïçîâ öîççæ÷øãáãéêìãøçæìãæãÞâ
íçòçöôøããåßãáßåöòéáçê÷ëçïáöòßãéöðî÷ëççãïçîèêâìß
ëçðãôçßëðëçîã÷ëçïãòçæøãßÞøöáïâåøãòëçî÷ß
âöòîçÞæêãõöá÷ìøòïãâøãðôìÞßöõçðßãà÷ãâ÷ëçöòã÷ì
åæ÷çÞîøêøáãéêìâøìÞøâãëãáÞ
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ãßôãâøãáãéêìðßöÞ:11/2014-01/2015 2öøÞ íçòçöôøããå
íä íçòçöôßçÞêõåâöõåìâêâîìê÷ëçðæìâøããåßïáöòßâàöáâß
çø÷ïáöòâßêßøåÞãïáöòâøãîçòßãïöòîøãáãéêì÷ãê÷ öãÞ
øç÷çê÷âøáãéêìâßãßôãâøãîã÷Þöâøãáãéêìâ
ãöæãîøãáãéêìâßøçðçßöâãßâßôãâ
 ëç÷áãåâ÷ãê÷ êáðëãçê÷øãöçáøß ãîõãöã
ëçöãæçî17ãðôãßéâïß öÞãößòðôìÞ ñçæõâáð
ãßãöß÷ïáöòßãßôãâøãáãéêìðßöÞ:09/2014-08/2015íãçôêíã÷Þö
øãçêãé÷Þçôðßãïöòîøãáãéêìëçäãòøãøôõìßãâîßêøçêãé÷Þ
 ãîõãöã ãöæãîãßãßôãâøãáãéêìââõêåâåöäìß÷
 ëç÷áãåö÷ðáåÞ êáðëãçê÷øãöçáøß
ëçöãæçîãðôãßéâï
âàöáâßãßôãâøãçæãåêÞøãáãéêì÷ìå:03/2015-08/2015âîãçôïî
ßâßôãââîã÷Þöâøáãéêìââçïîêãçôðêøãîçß
øçðçßöâøáãéêìâßãßôãâøç÷çê÷âãâççî÷âøáãéêìâ
çÞöõÞíòãÞßãïöòîøãáãéêì÷ìåßãßôãâøç÷çìåâã
ëéãøßãëçïáöòâê÷ëåøìâñõçâß÷ì÷êëçòã÷åøãìãõìß
ßâßôãâçôãöðßöëçîãøîöàãÞêøößãåì÷øáãéêì
ê÷øãöçáøß ãîõãöã ãöæãîøãáãéêìâêôãìëãõìßïáöòßêß
ëçöãæçîãðôãßéâï ëç÷áãåâ÷çìå êáðëãç

~
çòêãøçæìãæãÞâøéöðìâçòê FTD øáãéêìêëãçêøãáçéêøìö
íçòçöô ëçöøÞâ÷çìåßâßëçáãéêâëçßãßäâê÷øãçîáçøãöçòï
çêãçì âîãçôïîãôê÷Þö2öøÞíçòçöôíîåøçß1öøÞ
öòïìøãçîáçâøãöçòïâçòêöãçÞßëçàôãì2015æïæãàãÞáðã
çÞìçâê÷ßíçòçöôßÞôìîøáãéêìêëãçêê÷çßöìøãáçéê
ê÷øãîçìÞâøÞêçáàâêèéßãöøçøãÞçöõëôìôêâöæìß
âîãöåÞââìã÷öâçöåÞøãçî÷áðâößæôâ÷âìã÷öøéöðìâ
øãðôãììâøãáçéêâøãìöçéøãÞöêíøçîëçåãøçîâìâæì÷ãââêßæß
ãêßõøâ÷2015æïãàãÞáðãçêãçìãéöðî÷ëççãïçîâêêéê÷
øãöçòïâøÞáãÞìâßãæâöãôßøãìÞãøøçæìãæãÞâøéöðìâì
øÞäëðáåç öãçÞ6SHDUPDQąVUV S øãçîáçâ
;1âêßæ øãçîáçâãøãçæìãæãÞâøãöçòïâíçßõâßãìêáßâëççõ
ðãòç÷ßÞæßøìâ :LOFR[RQVLJQHGUDQNQ S 
éßøãéãìîøãçæìãæãÞâøãöçòïâøãöåÞëçêçìßê÷
ïîßãíîåøçßß1öøÞíçòçöôßâ÷åöøâãäâðòãøøãçîáçâãêÞì
êáßââëçîãöåÞâëçöøÞâçî÷ßö÷Þé äàßÞöãçÞ1âêßæ âîãçô
óçõâãßçßÞâøòãõøßðôãßçãïçîâãêêâëçöøÞâçî÷ßõâßãìâçâ
ëçïãïçöâøòãõøëãçïöåÞêâãßàçìãçøãáçéêßôõßøîççòÞøìâ
øçæìãæãÞââöçòïâê÷öïåøéöðââî÷ççéøãÞöêíøçîöãçÞß
øãéöðâóçõßøãáçéêâÞç÷øòãõøßöïåøéöðâìöõçðßøðßãîâ
ëçßãßäê÷øãááãàøâ 1ëççö÷òÞëçìöãàâ÷ãê÷ìøãðßãîöïåâ
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âäÞ÷ãîëççæãçßÞëçÞîøíããàìßëçßãßäâê÷âõçìÞîçáâáãìçê .4
øãïåççøâöìÞìâê÷áõãìêößðìÞãâ÷íããçéìíÞéöÞãøçÞê
2öõåìâê÷ëéïìâåãáßÞãôìêíøçîâõçìÞîçáê
âäöøÞßöãæçîâøòãõø:7/2013-2/2015 1öøÞ íçòçöôøããå
ëçöãäåìçî÷êøõêãåìÞçâãßãöçõßëç÷áãåâðß÷ãâî÷âé÷ìî
ïãòçæßÞìøãáãéêìðßöÞãßôãâáðâì
øãáãéêìðßöÞãßôãâáðãâìãíã÷Þö
çÞêõåâöõåìâêâîìê÷ëçðæìâøããåßïáöòßçî÷ïãòçæßÞì
ê÷ëçõåöìßøåÞâöã÷ßãïöòîøãáãéêìðßöÞ öãÞíä íçòçöôß
ãßôãâêáðãâìãäìãäöæì
ïáöòâßêßøåÞãïáöòâøãîçòßðßöÞÞßâíòãÞßøãáãéêì÷ìå
ãðôãßéâïëãçê÷øãöçáøß ãîõãöã ãöæãîøãáãéêìâ
 ëç÷áãåâðß÷ãâî÷ ëçöãæçî
ïáöòßãßôãâøãáãéêìðßöÞ:2014æïãàãÞ2014óöìíîåøçß
âöã÷ßãßôãâøãáãéêìâðßöÞíîåøçßß÷ãìßøãçêãé÷Þãëçäãòø
ßãßôãâøãáãéêìâãäìãäöæìê÷ëçõåöìßøåÞ
â÷çìå êáðëçìçê÷øãöçáøß ãîõãöã ãöæãîã
ëçöãæçî27ãðôãßéâï ßãöçõßëç÷áãå
2015~08
KWWSZZZDJULJRYLOGRZQORDGÀOHV$XWR0RQLWRU0HGÁ\B3KDVHB7KLUG<HDUBYBEORJSGI

  |  
íöãßðãîïåççøâèéíçàß Shapiro-Wilk, p<0.05 øçêìöãîøãàêòøì
íãåæçßøìößèìïößåããöãöãßðãîß÷çåãðôãììêëãõìßíãçôåê
ëçâãßàõãçáâçöãð÷çéøãÞöêíøçî 2âêßæ 95%ê÷øãößøïâ
ê÷ëçöõìãçâãîççô÷çòéøÞäëðáãÞìøãéãìîöøçâøãéöðâãáãÞì
øãêæãßìÞêöøçøãéöðâê÷ëçöõìãçâãøãêæãßìÞêöïåøãéöðâ
øòãõøßëçáðãìçî÷ßðãæõíçòçöôßçæìãæãÞâöãæçîâê÷ãõâøãêõø
 ßöãçÞ øãáãéêìâê÷ëçîãøîâöàãÞê÷âïçöõßõðøãáçéêâÞç÷
ë÷àøãòçæãëççêàöçõãöòê÷øãïçîéíçàßöõçðßãðßîøãòïãîøãêõø
øãéöðâêãìöàøãêõøâßöëççæòãÞâëçî÷ççåßøãêõøãøáãéêìê
ê÷øãòãôöëççøî÷èêâìßêéâèïßøÞäëðøãêæãßìÞêöøç
éâï áðãìßøãáãéêìê÷øãìçÞçáðãìëðöãæçî
ãõáßî÷ëçöõìâêêéì8%éøããâìâøãêõø85éãçâ ëçöõì
ëçåãöìëçáãìðêðãßôãâøãáãéêìâëçêìîê÷âïçîéðãîìêâöæìß

ßãßäéëçÞöõîëçßãßäöòïìâäéâöõìßøçîìäãßâêçòîãøáãéêìß
âðôãßøçîáçââöçòïêßçßÞßëçßãßäöòïìøéöðâ 2áçåç
âççâ÷ââ øãçãðæìøêßãïíéêãëçßãßäâêõ÷ìøáçáìçáçêð
øìöãàøéöðìâê÷øãîçìÞâøÞâêðì÷âáçéêöåÞêøãçî÷ê÷
õêåëçßãßäê÷áãÞìêãáàöòïì÷çíâßÞç÷øãòãõøß÷èéê
øãâãßàøãÞöî÷ñÞêðãêÞöïåøãéöðâëçöòïîÞêëçßãßäâì
ßãßäâê÷âõçìÞîçáâáãìçê øçöõåìâîçåßìÞêøãðì÷ìíâêíçÞ
çî÷ß÷íããçéì ïãïçöêøãæêåâøêßõ øç÷ðìâîçåßìÞêã ëçöáâß
âÞãã÷âß ëãçê øãáçéêê÷âãßàöòïìßößãáìëçöõìâ
çøöà÷ßôìê
ê÷ õãçáâ çöãð÷ ê÷ øåÞâ øãöáïâ çø÷ öøç øãéöðâã õãçá
ëçòãàâöòïìê÷ê÷âçî÷âãëçîã÷âëçöãæçîßøçæìãæãÞâøéöðìâ
íîçÞ öøçøéöðâ ëçßãßäéøéöðìâçáçêðãöòïî÷ëçßãßäëîçÞ÷

à

ß

Þ

ã

â

á

FTD øçæìãæãÞâöçòïçòêã )7'PDQXDO øçîáçâöçòïçòêøãáãéêìßãáéêî÷ëçßãßäöòïì3öãçÞ
àëçöãçÞ ß øçìøçöàãêâêõïßã Þ ëçæêåãìëçéöðß1öøÞíçòçöôßâßôââøãòãõøèöãÞê $XWR
øãòãõøèöãÞêøçæìãæãÞâöçòïçòêãøçîáçâöçòïçòêøãáãéêìßãáéêî÷ëçßãßäöòïìëçàçôìáã
öòïìøÞëçàçôìäããâëçöãçÞâìÞøâßøçìøçöàãêâêõïßãëçæêåãìëçéöðßíîåøçßßâßôââ
2öøÞíçòçöôßâßôââøãòãõøèöãÞêøçæìãæãÞâöçòïçòêãøçîáçâöçòïçòêøãáãéêìßãáéêî÷ëçßãßä
âìÞøâßâîãçôïîãôê÷Þöß

ä
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øãòã÷åãçâö÷Þëçôðêøãîçßëçáãìðêðøãçãêøøãáãéêìçø÷ãëçôð
âòã÷åâøçâö÷ÞáãìðêðøåÞöîççæ÷øáãéêìâßôãâêçßõìß÷ì÷ê
êðâÞöìøãôãßõâçø÷íçßøãáçéêâíçßâÞãã÷âóðêðøåÞã÷ì÷ê
øãáçéêâíìââãßàáãìðâêð÷øãáãéêìßøãáçéêâøãìéãââãßàâìÞøâ
çéíççôê÷çâäö÷õâß 1ìëçîæõëçðãòç÷ óðâêð÷øãáãéêìß÷
ê÷ãäãóðâêð÷øãçæìãæãÞâøãáãéêìßøãáçéêâøãìéíçßêáßââ
ëçêáßââøÞäøìãðê 6ORSH  íæõâçâáãìðâêð÷øãáãéêìâ
öìãêé 6ORSH  âßöâßëçêãáàãçâöîççæ÷âøãáãéêìçø÷íçß
íâê÷ëãõçìâìøãåòøãðò÷ãìøãçæìãæãÞâøãáãéêìâ÷øãçâêêãéç
ßçßÞâøîãðøÞâêêé÷âòãõøßøòïãîâÞãã÷ââðôãßâêÞêéöãÞê
âðçæîåããöìâîßêøçêãé÷Þíä ôê÷Þößöøãçââãßàâîçöõââß
âìëçôðêðöîççæ÷øãáãéêìðßöÞãßôãâ ëçöàãßëçôðíçß6x6
 ßãöçõßëççðãß÷ãëç÷áãåâ÷çìå êáðã
øãîçßëçáãìðêðãßôãâ÷øãçæìãæãÞâøãáãéêìâðßöÞêêçßõìß
âáçéêøãìàìçéøãÞöêíøçî5öãçÞß÷ì÷êøãòã÷åãçâö÷Þãëçôðê
6SHDUPDQ V øãáãéêìâçàãïçî÷íçßâòãõøâèêâìßãÞôìîøãìãá
øÞäëð UV S:LOFR[RQVLJQHGUDQNS!
øãáçéêâðò÷ßâáåâççêðâêåçÞì÷áãåßëçîãöåÞâëçöãæçîâçî÷ß

ëçöøÞâ÷çìåßöîççæ÷ãøãçæìãæãÞøãáãéêìßøãáçéêíçßëÞøì4öãçÞ

ëçßãßäâøÞõçåöçêôöáðçâÞì÷÷÷åâçâëêãÞëçôðêøãîçßõßáß
øãçãêøøãáãéêìßøãáçéêíçßâÞãã÷ââáçéêâøìößâøçåòêëãöàçã
áðãâìâîåßîóðêðøãçãêøøãáãéêìíçßêáãìðêð
öãÞíä íçòçöôß1öøÞß øãðãß÷â÷ãê÷ãëçç÷áãå ê
êðøãçãêøøãçæìãæãÞøãáãéêìçø÷øãðôìÞß [âðçæîåããöì

ëçáãéêëçßãßäê÷øãçîáçøãöçòïãøçæìãæãÞâøéöðìâê÷øãöçòïíçßøãîã÷ãëÞøìøéöðâêëççöæìöòÞëçîåßì1âêßæ


Slope

Wilcoxon signed-rank

Spearman’s rs

n



1.36

p=0.19

rs p<0.01

112

2013-15

(1~ 

1.26

p<0.05

rs p<0.01

28

2014

 

1.12

p=0.35

rs p<0.01
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2014-15

(2~ 

1.01

p=0.25

rs p<0.01

48

2014-15

~

1.21

p<0.01
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2015



1.28

p=0.01

rs p<0.01

229

2013-15

~
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95%      
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(2 93
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(2~ 

(2 100

(0 94

(1 96

48

2014-15

~

(3 92

(0 83
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2015



(2 99
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229

2013-15
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(1~ 

ëçöõìâíìøçôåìßöìãêéáåÞßãßäâçâöøçâøéöðâê÷íãçôåâ1öøÞßíçòçöôßê÷ìêëçßãßäöòïìê÷ëçæêåãìëçéöðßëççöàãïßøãîççãôìöøçâøãéöðâ
95%ê÷íãåæçßøìößëçßãßä2âçâöøçâøéöðâê÷íãçêðâêãßàâö÷Þé1ìöøãçâøçâëçöõìâíìøçôåìßã íãøåøêãßà êêéöøçøéöðââøçâÞê
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ößãáì÷íããçéìøãçæìãæãÞâøãáãéêìêâÞãã÷âßöîççæ÷øãáãéêìß
âîçöõâê÷øõâßãìâðò÷ââî÷ççéöìãêíøçîÞêáßêßëçáðãìçî÷ß
âìàìêðëçÞöìãêÞëçáðãìçî÷ëÞëàèéìöøãçøãáçéêâðò÷êð
âêãéçøçæîããêöâöãæçîâøòãõøçöåÞø÷åöøì÷âìàìãäøìççãïì
÷çíéêãëçöç÷îëçðæìßâîßôãø÷øãáãéêìêðâéê÷âèéêøãçâê
ëçöç÷îëçðæìßóçõâç÷áãåßãäâøçö÷òÞââðò÷ââøÞõãáßê

 

çøîãðèêâìãôê÷Þößïáöòßöîççæ÷ãøãçæìãæãÞøãáãéêìßâáçéêøìö5öãçÞ
âîçöõãâöãæöòìæê÷

ëççàãêãöãÞæìâëçÞîøâíâßøãòãõøßëçïãïçöâøãöçáøøÞëôìôê
ßãßäê÷øãêçðòëçááãðìëîçÞëççøßçßïâã

 
ëçæõçãöò öõåìâíãìçìêðøãÞêõåâáö÷ìßç÷Þöâíðáìâíöõê
 ãëâçöòïì÷


-LDQJ-$7VHQJ&//X)0<DQJ(&:X=6&KHQ
&3/LQ6+/LQ.&/LDR&6  $*60EDVHGUHPRWH
ZLUHOHVVDXWRPDWLFPRQLWRULQJV\VWHPIRUÀHOGLQIRUPDWLRQ$FDVH
VWXG\IRUHFRORJLFDOPRQLWRULQJRIWKHRULHQWDOIUXLWÁ\%DFWURFHUD
GRUVDOLV +HQGHO &RPSXWHUVDQG(OHFWURQLFVLQ$JULFXOWXUH  

/ySH]25DFK000LJDOORQ+0DOXPEUHV03%RQDVWUH
$6HUUDQR--  0RQLWRULQJ3HVW,QVHFW7UDSVE\0HDQV
RI/RZ3RZHU,PDJH6HQVRU7HFKQRORJLHV6HQVRUV  

0L]UDFK$&RKHQ<6KHQGHUH\&5RVHQIHOG/*D]LW<
7LPDU'*ULQVKSRQ<  6\VWHPIRUDXWRPDWLFWUDSSLQJDQG
FRXQWLQJRIÁ\LQJLQVHFWV,QWHUQDWLRQDO3DWHQW:2
,VUDHO3DWHQW
6HOE\5'*DJH6+:KDORQ0(  3UHFLVHDQG/RZ
&RVW0RQLWRULQJRI3OXP&XUFXOLR &ROHRSWHUD&XUFXOLRQLGDH 
3HVW$FWLYLW\LQ3\UDPLG7UDSVZLWK&DPHUDV(QYLURQPHQWDO
(QWRPRORJ\  

øãÞêõåãâçàãêãõÞâïáîâðáçìßøãìáõøìøãçàãêãîéæãß÷íáçðß
çêßõì çáç êð èöãôâ ööãðøì âôãÞø øãïòãøã øãéêãâ øõççáì
øçäòâëðøãááãìøââáãìçêêâêÞøãæç÷ß÷ìø÷âêøãæêåââ
âéöðâêðëãçéèìøïìøçäòâöãæçîøãìã÷øâãëçßÞ÷ìâêãðççêã
ê÷øãöçáøßöîççæ÷øãáãéêì2000ìâêðìêê÷øçêãÞäçã
ãêçÞãöæîêâ÷àîââèöãôêëçéöáçáôßøãßôãìøãáãéêìâëçìç
øãáãéêìâê÷ßöâöòïììöõçðßðßãîëçöãæçîâøãöçáøåããçö
øæç÷êãîççâáóãßê÷ßê÷ìêøãáãéêìêçîìäøã÷çàîöïãåìã
÷ììêøãæêåââçêßõìøêãéçêðøðöéìâðò÷âëçîãøîâñãïçÞ
èöðìöãòç÷êíâêçßãçøçäòâê÷çßçæõççßãÞöãæçîëâçøãöæìøÞ
êéãøÞçâëà÷ßåöìßãíìäßãê÷âõçìÞîçáâáãìçêêíâãâößáââ
øçæÞìãæãÞøáãéêìâåøãòãäâáãßðßáçøðßñïãîöãòç÷êÞçßâê
øçäòâê÷ñçôööãæçîêëççæòãÞëçî÷ççåøßê÷ìâ
ê÷øãîãðçø÷èêâìßöãæçîçáðãì200ìâêðìêê÷âõçáßß
2015æïãàãÞáðãçêãçìëçïáöòâ÷çìåßãéöðî÷øãöçòï
íçßðîøéöðìâõãçáøçîáçâöçòïêââäâõçìÞîçáâàçôâøéöðìâ
çãïçîß ëçßãßä áãÞìâéãìîöøçøéöðâëð100%ê87%
øãáãéêìâíçßøãáçéêâøìößêáßâíçÞçéÞôìîôê÷Þößèöðî÷
öîççæ÷øãáãéêìíçßêëçôðêøãîçßëçáãìðêðãßôãâ÷øãçæìãæãÞâ
ê÷íæõöòïìâçâ÷âáßãðâßãêç÷ßçéâÞöîíéêðëçôðßãßôãâ÷
ãìéøãåòêëçìãáëçðãôçßøêðßøéöðìâåøãò÷öìãêíøçîøãêõø
ãïåççøç÷ëçòïãîëçöãòç÷ßèöãô÷çíççáðøãêßãõìâøãáãéêìâ
øðò÷ãìëçî÷ççåâøã÷çàöëçî÷ççåâøã÷çàöê÷øãáãîøêöõçðß
ëìãõçìßâäãäøèÞãÞëçìèãêéêãìéí÷ççåâøßçßïßëççãîç÷ì
ëççãîç÷âøÞöðäìêêãéçøãáãéêìßç÷áãåçøõãäåøêãòçæøÞäëð
øçàãêãîéæïçïßêðëççáçøðöõåìçîããçéñïãîßëçî÷ççåâê÷øã÷çàöß
øéöðìâê÷âçàöîÞâøéçöôøÞíçæõâêãö÷òÞçâõçîãöæõêÞãöõçì


âõçìÞîçáâáãìçêêßã÷åöõåìçêééâççáøõçãáìâåøãò÷øéöðìâ
áãìðêâêãéçãäéøéöðìâößáââöæ÷ìêãðççêçêééíéãßãßäâê÷
øøêãøãêçàöâøãáãéêìâê÷ãäìøìôìãôìøçßåöìâïçöòßëãçé
íçìÞðáçìøýçäòâøççïãêéãÞøãôöòøâêðøìáõãìâçôõçáîçÞ
øççïãêéãÞñõçâê÷øãçøìÞøãìàìøãòôêøö÷òÞì÷øãöçáøß
ãøæêåâßïãïçöâøãæêåâêßõìê÷íãåæçßâøÞêçáàâêçã÷ðõçäìâ
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בע“מ

 חג‘בי ובניוÆנ

∞μ¥≠∂∑μμ∏∏μ ∫∞¨ יניבμ¥≠∂∑μμ∏∏∞ ∫נתי
HPDLOQKJEL#JPDLOFRP

 |  

 ~ 
    

(SHUTTLE  
êçéìãîçÞãêçðòãîçÞ âîãìø âäéëãøï÷
íì÷âøáãõòçòêáôêáôìõöäîÞãâëçôçòõ
ëãïåçâöõìêéßã&ãÞ$áôìãçêÞåê÷î÷
èé% êÞíì÷âøÞåê÷çãçáàîâáôâøÞ
áåÞíããéêëðòëãöäêíì÷êö÷òÞìÞãâ
çî÷âíããçéêëðòã

(PRIORITY  
êôòì Þãâ  $% øãîãìø âäéëãøï÷
åãê÷êøåÞøç÷Þöâßãåãê÷çêßÞâìçöä
âä÷ìõöãñáðãìâíéöôâêÞêéëáãõíì÷
ëçîéöôêíì÷õòïêãê÷âîìâøÞêßçõ

çîããçéáåëãøï÷íì÷öøãçãéöáöãßðç
ößàãìóåêâäíãöõçðêðêðãò 1âîãìø
öãáéâøÞëçöçóçòõâêðößàøçPáôß
óåêß êßÞ $ êÞ öãßðê íì÷ê ö÷òÞçã
øåòãì

óåêøöõßçìãøï÷ßãîõïðëáãõâõöòß
âäõöòßøðéèÞëççêãÞöáçâëçêàðìß
ëçìãøï÷ßëççîããçéáåëçìãøï÷ßõãïðî
çìãøï÷ß 6+877/( öççéãß ëçáîáîøì
ëçìãøï÷ßãëçòôëçáçìôçìãøï÷ßâòáðâ
êì÷åçáõãòì

 
ëãøï÷êêãé2âîãìøß÷áõãòìâëãøï÷â
êßõì Þãâ ö÷Þé çìçîò  3,/27 áãõçò
øÞåøãòãâîçìçñåáîÞãâXåøòßâÞöãâ
ãÞääáãõçòâëãøï÷$ êÞ%ìößðìâ
êðãòëâçêð÷ëçåæ÷âç÷öòâçòêáìãð
ßôìêéßóåêâ

( ~   
ïçîéâêÞçââìçöäëãïåêöøãçßâêõâèöáâ
êééêßÞâìçöäâøÞêçßàç÷ëôìôãõê
óåêâíæõçíéöøãçöãàïâçâçëôìôâ÷
ãçîòê÷óåêâêáàçããçöåÞ÷
íéëãøï÷âçîòêóåêâêáàç÷êééøÞäëð

2A
Þêö÷ÞéâìçöäâøÞöõßìáõãòìçîããçéáåëãøï÷
öãàïëãøï÷âXåøòêáãõçòíì÷åê÷î

2B
êðêðãòÞãâXåøòìÞßèãìîóåêßíì÷ö÷Þé
âîçìçâðîâîéãßâ êÞì÷ âîéãßâê÷êãáàâåæ÷â
óçòõâåãéáàîéãøãÞøåøãòãëãøï÷âøÞøòåãá
AêÞBìëãöäêêãéçíì÷âøðé

1
áåÞíããçéêâìçöäö÷òÞêçáéãøß÷ãøêêðìëìãöøìæã÷òçîããçéáåëãøï÷
èãòââíããçéßëãöäêíì÷âìðîãìÞãâêßÞ
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çãàçâøéöðìÞãââäéñáðãìíéöôëçòïãî
ñáðãìÞãâöãæõöæê÷âìçêßøéöðìãÞ
âîãÞøëöàçøÞêö÷ÞöåÞíéöôøìãðê
íì÷êßõçÞêÞãâëÞ
3A
AìÞßíì÷ö÷ÞéçßçïòæçöòÞãââäëãøï÷
CêÞößðìâøÞëïãåëãøï÷â

3B
ëïãåãâêÞì÷ñåáîëãøï÷ââéãòââìçöäâö÷Þé
AåøòøÞ

4A
4B
êðøçîã÷ÞöøãòçáðëçêßõìëçìêßâãÞâàââ
ëçöåÞëçîéöôñçáðìâìçöäêôòìëãøï÷çáç
÷çíÞéãõòãïëçòáðãìâ÷çöåÞõöíì÷ëçêßõì
BåøòêðøãòçáðAåøòê
âîéãßâêðåãéâçðôìÞßôìßëãøï÷âö÷Þé
íì÷ëçêßõìBëàãAäÞãóçòõâåãéêââä

5A
øçîáç äéöãììæãìâñôßôìßëçáçìôëãøï÷ß
 âßÞ÷ì PåøòìÞß÷íì÷êã áãõçòßãÞøçêì÷å
Têéçìêëçöã÷õBãAëçåøòëãöäêíÞêíçÞ
ñãôêëçêãéçëâçêÞëçöã÷õâëçöáîçêçôâçî÷íéê
âäêãìâä

æãìêðëçêðãòAíçßãPíçßóåêßëççãîç÷
âêÞì÷ãøãÞëçæçïìã VSRROYDOYH ëçáçìôâ
óåêâáöãçøáöêêçåøìAßóåêâëÞâîçìçãÞ
âîçìçâêãáàââîéãßâøÞñåãáíì÷âóçòõâÞøß
çöìàêãÞøçõêåëïåîBêÞößðìâã
ÞøßóåêâëàâêãðößãàAßóåêâö÷Þé
èêãâBêÞößðìâãâêÞì÷âðîâîéãßâóçòõâ
åøòîã

5B
öáîçêçô êçðòìâêÞíì÷âíçìçêæïãìæãìâö÷Þé
AåøòèöáöäãåãBåøòèöáëöãä ðãîìãÞ
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âìçöäëçö÷òÞìâäàãïìëçêçàöëçìãøï÷
èßøïìíççîðâëçîããçéâçî÷ßãîììãíéöôêÞ
øöãôßêðòêãêéãçëçêçðòìçî÷÷ëçôãöëÞ
 5øãîãìø âáîáî
øÞö÷òÞêêãéç   
 5øãîãìø÷ãê÷ âßöøãêõßâä
íì÷êãçðôìÞâãßôìßÞôìîæãìâ$ßôìß
ößãáìíÞé÷öãöß ëãöäêíÞêíçÞPß
íãáîâßëàö÷Þöãàïäéöìøêðßøéöðìß
øáöêâõçòïêøìöãàãäéøéöðìáçøðß
âäßôìß çßöìâóåêâà÷ãâ÷ìïòÞê
çî÷ ëçêãéç ñõãðâ âòçôâ ßôì øãéäß
áåÞ÷ öìãêé âáîáîé êãðòê ëçöáîçêçô
èòâêãáöãççî÷ââêãð
âßÞ÷ìâíìíì÷âãâîçìçääãâæãìâ%ßôìß
êãéç$ìíì÷âêßÞ%ößðìêÞõöëãöäç
TèöáêéçìâøÞöãäåê
íì íì÷â âêÞì÷ æïãâ æãìâ & ßôìß
êéãç%ìíì÷âêßÞ$êëãöäçâßÞ÷ìâ
êéçìâêÞöãßðê

5C
êÞëãöäêêãéçíì÷ââêÞì÷æïãìæãìâö÷Þé
BåøòèöáêéçìêöãäåêãAåøòèöáêçðòìâ

 |  
6âîãìø ~ 
ößéøãéöðìßëçêðãòâêÞâëçìãøï÷âêé
ëéãåìíãîéøøãéäßøãßãöìëçî÷øãö÷ð
êßÞëçôçòõãøãîéãßëçáçìôëçößðìê÷
êì÷åßøãêðãò÷øãçîöáãìâøãçàãêãîéæâ
øãçôòãÞ ëçïáîâìê ãåøò âõçîãöæõêÞã
øã÷áå
ëãøï÷â øÞ íÞé Þçßî âêÞê âìàãáé
âìçöäâøöõßêçæîàìãöæõêÞâ
øãðôìÞßãÞøçîáçêçðòâêö÷òÞâäéëãøï÷
ëãøï÷â (&8 øçîãöæõêÞâöõßøéöðì
ðãîêêãéç÷êçêàøöãôßâßçêöãßæêçéì
çêì÷åêçêïçãôìãêßçßïìãâæìãâêðì
êéãööãðìÞêÞãâêçêïßëöäíçÞö÷Þé
êÞóãåêëãøï÷ââôõ÷ßôìßåîêãêéìâ
øÞëçööãðìö÷Þéóçòõâåãéßøß÷ãøâ
öãßæâøÞè÷ãì÷æîàìãöæõêÞöôãîêçêïâ
ëãøï÷â ãîçîòê÷âöõìß øðéâêðìê
ëçöõìß% êÞã$ êÞëçößðìâøÞåøò
àãâîáåÞößðìõöåãøòêêãéçÞãâëçöåÞ
ç÷ÞöñãàßâêÞéëçìãøï÷âìéáçìôâêëà
ëàøö÷òÞìâõçîãöæõêÞâëêãéêñøã÷ì
èéãëãøï÷âê÷âåçøòâøáçìêðæãê÷ê
ëçìãøï÷èéçòêãéöáâìçöäâöãðç÷êð
øãìéêðâæçê÷ê÷ì÷êëàëçêãéçâêÞé
ëçîã÷ëçîéöôêÞíì÷âøìçöäøãöçâìã
åøì÷çöâóçòõâåãéßöãàïëãøï÷âãøãçâ
ê÷øãììãöøâêëãöàçêçêïêõòãïç÷âîã÷
âîã÷âßãàêöãßæâ
åøìëãöàçâìêâöçßïìãâöçâßì7âêßæ
öãßæâøåçøòêÞêìãçîãîçßèãìî
õöêçêïâøÞööãðêçáéõòãïìâäåøì
åøòçâê ëãøï÷ê ÷ãöá÷ íìäâ íì õêåê
æêãã12Þãâößôìâõòïì÷åøìâçöìàê
Þêìâíìäâíìøçöç÷ðêõöööãðçêçêïâëÞ
âÞêìââåçøòâíìäêéêðôãììâåøìââçâç
ëÞ âæðãì âçâø âåçøòâã æêãã  õö
åøìââçâçíìäâíìçôåè÷ìêööãðçêçêïâ
øçôåìêáðåøòçëãøï÷âãæêãã6ðôãììâ
÷öáîâíìäâêéè÷ìêööãðçêçêïâëÞõö
âÞêìâçâøâåçøòâ
äéöìâøãêðßøãéöðìßõãïðîÞßâõöòß
öãàïâäéöìâøãêðßâêÞøìãðêåãøòâ

6A

6B

ãßçßïìãçäéöìöãßæ÷ççïçïßçáçÞãîêãïëãøï÷ê
øÞõçäåìóçòõâööãðìÞêêçêïâö÷Þéêçêï
BêÞãAêÞößãðÞêíì÷âöãàïëãøï÷â

è÷ãìæîàìãöæõêÞêèòãâÞãâööãðìêçêïâö÷Þé
íì÷âãåøòîëãøï÷âóçòõâáàîéâêðìêöãßæâøÞ
BêÞãAêÞëöãä

ëãøï÷âøåçøòè÷ìêðåøìâ ïêãò õòáè÷ìíçßïåçâøÞâÞöì7âêßæ
øçöðäìÞçââåçøòâ æêããðôãìì íìäâíì10%ßëçõòãïìæêãã12ö÷Þé
øçôåìÞçââåçøòâ æêããðôãìì íìäâøçôåìßëçõòãïìæêãã12ö÷Þé
âÞêìÞçââåçøòâ æêãã12ðôãìì íìäâêéè÷ìßëçõòãïìæêãã12ö÷Þé

2015 | 62  |   | 38

~ ~
 

השותפות בין החברות ,&ODDV, Amazone , *($)DUP7HFKQRORJLHV
ו ,)DUP1HW -היא דוגמה יפה כיצד יעילות כספית ,התחשבות בבעלי
חיים ,ואיכות סביבה טובה ,יכולות "ללכת יד ביד".
ביריד המסחרי   ,&H%LWשלוש החברות&ODDV$PD]RQH :
ו ,*($)DUP7HFKQRORJLHV -חברו עם חברת התוכנה ,)DUP1HW
להציג כיצד פעילויות חקלאיות ,יכולות להיות יותר פשוטות
ויותר נאמנות לאיכות הסביבה .מכונות חקלאיות יכולות להיות
מצוידות בטכנולוגיות תבוניות ,כדי לתקשר ביניהן ולתאם את
מהלך הפעולה .כתוצאה מזה ,משימת הניהול לשיפור היעילות
בכל שלבי התהליך ,הופכת להיות יותר מאתגרת מאשר אי פעם.
אחד הדברים שובי העין ביריד ,היה הביתן של  ,&ODDVשכלל טרקטור
מדגם  $;,21מצויד בהנחיה לווינית .לידו הוצגו מפות של יישום
זרעים ,מבוססות על צילומי לווין .אלה שולטות על הפיזור ,אשר
יבטיח את מירב היבול.
תוכנת & 7(/(0(75,של חברת  ,&ODDVרושמת ומתעדת את מהלך
הפעולה .תנאי מזג האוויר ,שמסופקים על ידי  ,)DUP1HWעוזרים
לחקלאי לארגן את העבודות .חיישני הצמחייה של  ,Claasעוזרים
לתכנן את כמות החנקן המדויקת שתינתן לכל מקום בשדה ואשר
תהיה בדיוק מה שהצמחים צריכים ולא יותר מזה.

בעזרת  ,)DUP1HWיכול החקלאי על ידי כמה קליקים של העכבר,
לכייל את המדשנת של  ,$PD]RQHכדי שתפזר את הדשן בצורה
החסכונית והידידותית ביותר .תוכנת  ,)DUP1HWמספקת לחקלאי את
המיפוי של היבולים ,אשר להם הוא זקוק להזנת העדר ,תוך התחשבות
בתנובה של כל פרה ופרה.
כל הנתונים ,מגובים בענן שמספקת החברה .נתונים אלה נשארים
בבעלותו של החקלאי בלבד ,אבל הוא יכול להחליט אם ומתי ,הוא
ירשה לאחרים להשתמש בהם.
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משטרת

המפר הידורי

.3

ישראל

אישור תנועה

א .אישור זה ניתנ:
.1
.2

חותמת היחידה

למכונה ניידת כפי שנקבע בתקנה  280ובתקנה 39א לתקנות התעבורה ,התשכ"א .1961 -
לרכב בעל מידות העולות על הקבוע בתקנה  313לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,לאחר שהרכב אושר לנוע בדרכימ ע"י רשות הרישוי ובכפופ לתנאימ
שקבעה.
למכונה נגררת ,כפי שנקבע בתקנה )279ג() (5,6,8לתקנות התעבורה ,התשמ"ב ,1982-לתנועה בדרכימ ,לצורכ ניעה ליעד מקומ העבודה ,לתנועה
באזור העבודה וחזרה למקומ המוצא ,או למקומ עבודה אחר.

ב .פרטי הציוד

דגמ

 .1מפר רשומ/שילדה
ייעוד הציוד:
 .2מידות הציוד
מטר,
מטר ,חריגה לשמאל:
מטר ,חריגה לימינ:
רוחב כולל:
מטר,
מטר ,חריגה לאחור:
מטר ,חריגה לפנימ:
אורכ כולל:
מטר.
גובה כולל:
הציוד רשומ על חברת:
כתובת החברה:
מייל:
פק:
 .3הצהרת מנהל החברה :הריני מצהיר כי בדקתי את מידות הציוד ,ווידאתי כי כל המידות הרשומות בטופ הנ"ל בעיפ 4ב' היננ נכונות.
ת"ז

שמ בעלי החברה:

תוצרת
משקל כולל על פי רישיונ/יצרנ

חתימה:

טלפונ בעלימ:

מייל:
פק:
טלפונ:
ת"ז
תפקיד בחברה
 .4שמ מבקש האישור:
 .5הצהרת מבקש האישור :הריני מצהיר כי בדקתי את מידות הציוד ,ווידאתי כי כל המידות הרשומות בטופ הנ"ל בעיפ 4ב' היננ נכונות.
חתימה:

ג .תנאי האישור
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8

הרשומ על שמ:

טרקטור מ' רשומ:
הרכב ינוע/ייגרר ע"י :רכב מ' רשומ:
אורכ הטרקטור הגורר והמכונה הניידת לא יעלה על  15.50מטר.
מלול וציר תנועה :רשאי לנוע בכבישי ישראל ,מלבד כבישימ חד פרתיימ; דו פרתיימ; וכנ לא ינוע בכבישימ.571 ,531 ,471 ,461 ,443 ,431 ,412 ,411 :
אינ לנוע על ציר שאורכו מעל  10ק"מ ,בינ נקודת עבודה לנקודת עבודה .יש לציינ על גבי הטופ את קטעי הכביש מק"מ ועד ק"מ שאותו בדק ואישר קצינ
את"נ מחוזי/מרחבי לתנועת המכונה .במידה וציר הניעה עולה על מרחק של  10ק"מ ,יש להשתמש במוביל מתאימ.
במידה ומבקש האישור חייב לעבור בכבישימ הרשומימ בעיפ הקודמ ולאחר שנבדק שלא נמצאה דרכ אחרת ,תנועת המכונה הניידת מאושרת בכבישימ
הבאימ ובקטעי כביש שלא עולימ על  10ק"מ) .חלה חובה לרשומ את הק"מ בקטעי הכביש שאושרו לתנועה(:
.
ועד ק"מ
מק"מ
 .כביש
ועד ק"מ
מק"מ
 .כביש
ועד ק"מ
מק"מ
כביש
תנועת הציוד תהיה רק בשעות היומ.
תנועת הציוד שרוחבו עולה על  3.40מטר ועד  4.00מטר ,מחייבת ליווי עצמי של רכב אחר מוג מחרי אשר יישא בחזיתו שלט בגודל " 35/125מ ,רקע
לבנ ,אותיות אדומות” :רכב רחב חורג".
תנועת הציוד שרוחבו עולה על  4.00מטר ועד  4.50מטר ,מחייבת ליווי עצמי של  2רכבימ אחרימ ,מוג מחרי ,ואשר רכב אחד יהיה לפני תנועת הציוד,
ורכב שני יהיה אחריו ,אשר יישאו בחזית ומאחור שלט בגודל " 35/125מ ,רקע לבנ ,אותיות אדומות” :רכב רחב חורג".

 .9תנאימ נופימ:

ד .הוראות שונות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11

מבקש אישור תנועה לציוד ,ימור פרטימ מלאימ על הציוד בעת הגשת הבקשה כמצוינ בעיפ א) (4ו-ב) (1דלעיל.
בעת תנועת הציוד בדרכ ,חובה על המפעיל/הנהג להיות מצויד בכל ממכי הרכב הנדרשימ עפ"י חוק.
בכבישימ חד מלוליימ רכב הליווי ינוע מלפנימ ,בכבישימ דו מלוליימ ינוע רכב הליווי מאחור תוכ שמירת קשר עינ עמ רכב המטענ.
הרכב לא ינוע באזור שעליו הכריז המפקח על התעבורה כעל אזור מוגבל לתנועה או לחניה בשל אירוע מוימ.
התנאימ וההוראות שבאישור זה אינ בהמ לגרוע מהוראות חוק כלשהו ,אלא להויפ עליהנ.
המפעיל ו/או הנהג אינו משוחרר מקיומ כל הוראה מהוראות אישור זה או מהוראת כל דינ אחרת הנוגעת לליווי או תנועת הציוד.
כאשר הליווי נעשה ע"י שוטר ,יחול המפורט לעיל ,כל עוד לא הורה השוטר במפורש אחרת.
אי מילוי התנאימ לעיל ,מבטל את תוקפ האישור ,ומפר התנאימ עלול להיות מובא לדינ.
כל שוטר רשאי במקרה זה לתפו האישור ולהחרימו.
אינ לנוע בימימ א' – ה' בינ השעות  06:30עד  08:30ובינ השעות  16:30עד  ,18:00בימי ו' וערבי חג מ 12:00-עד .15:30
על גבי המכונה הניידת והמכונה הנגררת יירשמ שמ הבעלימ ומענו ,הרישומ יהיה על הדופנ הימנית או מאחור באותיות ופרות לבנות על רקע שחור,
שגובה כל אחת מהנ  30מ"מ לפחות ורוחבה  20מ"מ לפחות.
היתר התנועה כפופ בינ השאר להצגת תעודת ביטוח חובה בתוקפ ולהצגת אישור התוקפ מאת מוכ מורשה לתקינות המכונה הניידת ו/או הנגרר כנדרש
בחוק ו/או רישיונ רכב או רישיונ ציוד הנדי בתוקפ.

תוקפ האישור  -מתאריכ:
פרטי נותנ האישור:
4120-Ĕ

שעה:
מ' אישי
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דרגה

עד תאריכ:
שמ ומשפחה

ראה הארכת תוקפ האישור בגב הטופ

שעה:
תאריכ

חתימה

)(7.2015

  |  

 DUKE
חברת ( '8.מניו זילנד ,מפתחת ומדגימה
תוצאות מצוינות של מנוע חסר שסתומים
ומוזר זה .זהו מנוע צירי ,שמספק הספקים
ומומנטים גדולים יותר והוא גם קל ופשוט
יותר ,מאשר מנועים טוריים מקובלים .המבנה
שלו דומה לזה של משאבה הידראולית בעלת
בוכנות ציריות ,שנדחפות על ידי דיסקה
משופעת .אבל ,היות וזה מנוע ולא משאבה,
הדיסקה המשופעת שצורתה ככוכב מחומש
)תמונה  ,(1מסתובבת כתוצאה מלחץ הבוכנות
במהלך העבודה.
מנוע ( '8.שבתמונה  ,2הוא בעל נפח
של  3ליטר .הוא מפיק הספק של  215כ"ס
ומומנט של  259פאונד לרגל ,ב 4500-סל"ד.
במנוע זה יש חמש בוכנות ,אשר מסתובבות
מסביב לגל ההנעה ובמקביל לו .מבנה זה גורם
למנוע לפעול ללא רעידות ,אשר אופייניות
למנועים טוריים .במקום גל זיזים ,שמפעיל

את השסתומים ,הצילינדרים עוברים בתורם
מול פתחי היניקה והפליטה ,שמצויים בטבעת
הראש הסטטית .כך נמנע הצורך במערכת
הפעלת שסתומים והמנוע פועל עם שלושה
מצתים ושלושה מזרקי דלק .במנוע זה
טמפרטורות הצילינדרים נמוכה .תכונה זו
מונעת הצתה מוקדמת והוא פועל על בנזין
בעל  91אוקטן ,ביחס דחיסה של  ,1:14לכן
המפתחים טוענים שהוא יכול פעול גם על

נפט.
למעשה .הם אומרים שהפיתוח נשלם .מה
שמעכב כעת להתחיל בייצור המסחרי ,הם
קשיי מימון ,שכן ההשקעה הראשונות בהכנת
הציוד גבוהה מאוד.
בכתובת הבאה ,אפשר לצפות בסרטון
"יוטיוב" ,אשר מסביר יפה כיצד המנוע בנוי
ופועל ואף משוה אותו למנוע טורי רגיל:
http://tinyurl.com/k5x3re5
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בחוברת הקודמת ,הבאנו את תמונת השולחן המיוחד של קומביין ניו
הולנד .שולחן זה ,מתייחד בכך שהוא מצויד בשני סכינים .הקדמי,
קוצר את הקמה קרוב לשיבולים והשני ,את שאר הקש קרוב לקרקע.
מערכת חדשה זו )אשר זכתה במדליית זהב( ,נקראת'8$/675($0 :
ולמרות שהיא מייקרת את הכלי ,היא משפרת את פעולת הקומביין
בצורה משמעותית .היא מונעת מרוב הקש לעבור דרך מערכות הדישה
והניפוי .כך הפחת מצטמצם ,העומס על המערכות מופחת ,הספיקה גדלה
ותצרוכת הדלק מצטמצמת .הקש ,שאינו עובר דרך התוף והמנערים,
אינו נקצץ ואינו מעמיס את המנוע .עובדות אלה ,מאפשרות למערכות
הדישה והניפוי לפעול ביתר קלות ,ובספיקה מוגדלת.
בפרסומים נטען שספיקת השדה גדלה ב 15%-ואילו תצרוכת הדלק,
קטנה באותה מידה .יש שיפור בכבישת הקש שאינו מקוצץ ,והגרגרים
במיכל נקיים יותר .הקש שנקצר בסכין האחורית ,מפוזר בצורה שווה
לרוחב הכלי והגלילים מנחיתים אות לקרקע ,עובדה זו עוזרת לשמירה
על מבנה הקרקע ועוזרת למגדלים שדוגלים בטכניקת ה"-אי עיבוד".
בנוסף לכך ,קיימת גם אפשרות שהקש יסולק הצידה וירוכז בגל
שמוכן לכבישה.

מערכת זו ,מתאימה לשולחנות של כמה קומביינים .היא מונעת מגל
הנע ומותקנת על מקביליות ,שמאפשרות לה ציפה מעלה ומטה.
הגלילים שבאחורי הסכין המישנית ,משמשים גם כגלגלים ,ששומרים
על גובה קבוע מן הקרקע ,.כדי להקל על הסיבובים בשולי השדה,
המקביליות ניתנות להרמה בעזרת צילינדרים הידראוליים .מי שיקליד
את הכתובות המקוצרות שלהלן ,יוכל לראות ולהתרשם מן הכלים
בעבודה מעשית בשדה.
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חגיגת מבצעים לתקופת החגים ≠ התקשרו ותופתעו°
לפרטים נוספים אנא פנו אל∫ מזכירות שיווק ∂≤≤ ˇ ∞¥≠∏¥∑±נציג מכירות ארצי∫ אריאל דקל ∞μ∞≠∏¥∏μ∞≤π
מחלקת שירות ≠ מפרץ חיפה ©∞ ¨ ∞¥≠∏¥∑±≤∂∑ ®≤μמחלקת חלקי חילוף צפון¨ מפרץ חיפה ≠ ∞¥≠∏¥∑±≤∂¥
מחלקה טכנית ≠ מפרץ חיפה ©∞∏≤® ∑ ¨∞¥≠∏¥∑±≤¥סניף רמת הגולן טארק ≠ ∞ ˇ ∞μ∞≠∑∑∂π≤μπ ¨∞¥≠∂π∂∏≤∂πסוכני חלפים¨ שמנים
וחומרי סיכה דרום ≠ רחוב האשלג  ¨ ≤±אÆת  Æצפוני אשדוד Æטלפון  ¨∞∏≠π±∂∑≤∂μפקס ≥ ¨∞∏≠π±∂¥≤μחיים ≠ ∏∞∞μ∞≠∏¥∏μ±
ישראל∫ צפון ≠ דותן ≠ ∏ ¨∞μ∞≠∏¥∏μ±±דרום ≠ חיים ≠ ∏∏≥∂∞μ∞≠μ≤¥
צפון ≠ אסי ≠ ≥∞ ˇ ∞μ∞≠∏¥∏∂±סוכני

