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 , לימוד מכונה UASמיפוי עשבייה, חיטה, מפת ריסוס, טיפול סלקטיבי, רחפן  – מילות מפתח 

 

 תקציר 
צילומי רחפן עם ערוצים ספקטרליים ברזולוציה  (  1:  במסגרת המחקר פותח כלי שמתבסס על שלבי עבודה הבאים

ואומדן של פרמטרים כגון נפח    DSMמודל פוטוגרמטרי לחילוץ מודל פני השטח  (  2(,  מ לפיקסל "ס  3עד  ) גבוהה  

ובינה   CNNצורני מבוסס אלגוריתם למידה עמוקה -מודל ראשוני פענוח ספקטרלי ( 3, ביומסה וגודל הצמרת, הנוף

מלאכותית. בסיום העונה, על סמך המפה והמצב בשדה בחלקת חיטה ברבדים, בצענו ריסוס שנועד לייבוש העשבייה  

יים.  טרם קציר. המרסס במלוא רוחבו, ריסס רק באזורים בהם הייתה עשבייה ואותם סימנו בעזרת דגלים צבעונ

 בלבד משטח השדה.  5% –ד על  כ בפועל השטח שרוסס עמ

 

 מבוא 
וחקלאיות ברחבי העולם  על מערכות אקולוגיות  גדול  איום  היבול ,  עשבים רעים מהווים  ידי הפחתת תפוקת  ,  על 

ביולוגי   המגוון  והפחתת  המערכות  ובאיזון   ;Ehrenfeld, 2010; Follak & Strauss, 2010)הפרעה בתפקוד 

Hager, 2009; Pejchar & Mooney, 2009; Pyšek et al., 2012; Vilà et al., 2011)  .  התפשטות העשבים

 ,.Matzrafi et al)קיימא ולהבטיח את הייצור העולמי -במערכות חקלאיות טומנת אתגר ממשי לייצור חקלאות בת

ב בפרט  "ובארה  (Oerke, 2006)מאובדן התוצרת בכלל העולם    34%  -כך שהעשבים משפיעים על יותר מ,  (2017

 .  (Davies & Johnson, 2011)מיליארד דולר לשנה   137-יעה הכלכלית מעשבים בכמוערכת הפג

 ,.Beck et al)עשבים רעים הם מרכיב בלתי נמנע במערכות חקלאיות הגורמים לירידה משמעותית בתפוקת היבול  

2008; Pimentel et al., 2005; Pyšek et al., 2012)  ,תחרות  ,  הנובעת מההשפעה הנפוצה ביותר של העשבים

העשבים  ,  סף לתחרותבנו.  חומרים מזינים ומרחב,  מים,  לחות,  מול הגידול על משאבי הגדילה הזמינים כמו אור השמש 

מעכבים את התפתחותו התקינה  ,  הרעים עשויים לארח חרקים או פתוגניים של מחלות המשפיעים לרעה על הגידול 
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קיימת פגיעה בפעילות הקציר וייצור יחידות ההפצה מובילות לבעיות  ,  כמו כן.  ומצמצמים את כמות ואיכות היבול

 . (Hager, 2009; Liebman et al., 2016; Oerke, 2006)עתידיות במערכת החקלאית  

הצמח של  מכיוון שאבותיו  חשובה  הרעים  סיווג העשבים  חייו,  יכולת  שב,  אורך  בשנה  ושיטות  הזמן  גדל  הוא  ו 

ניתן לסווג עשבים רעים לפי מחזור  .  (Zimdahl, 2018)ההתרבות שלו מספקים רמזים לגבי דרכי ניהול העשבים  

הכרת מחזורי החיים .  שנתי-ועשב רב,  שנתי-עשב דו,  שנתי-ד עשב ח:  או כמה זמן הם חיים לאורך השנה,  חייהם

בשדה  הזרעים  לפיזור  או  חדשים  זרעים  לייצור  העשבים  פוטנציאל  להפחתת  הרעים .  חשובה  העשבים  מיני  רוב 

אחת  .  (Hager, 2009)(  Grass weed, GW)או דגניים  (  Broadleaf, BLW)עלים  -במערכות חקלאיות הם רחבי

הרעים על משאבי הגדילה הזמינים    תחרות של הגידול עם העשבים  למנוע   המטרות של מערכות ניהול עשבים היא

החקלאית    יבול  ובכך לצמצם אובדן  ;Aly, 2007; Aly et al., 2001; Eizenberg et al., 2012b)במערכת 

Hager, 2009; Ray et al., 2018) .  המבוססות ניהול עשבים  יישום קוטלי   מערכות  כימיים  על  ,  בלבד  עשבים 

 ,Brown & Noble)כולו    השדה   על   הומוגני   ליישום  שמוביל  מה ,  שדות  ובין   בתוך   המרחביים  מהשינויים  מתעלמות

2005; Lati et al., 2019; López-Granados et al., 2008; Nordmeyer, 2006; Thorp & Tian, 2004; 

Timmermann et al., 2003).  סיבה    ללא  עשבים  קוטלי  של  גדולות  בכמויות  שמשתמשים  להניח  סביר,  לפיכך

(Bajwa et al., 2015; Eizenberg et al., 2012a; Steward & Tian, 1998)  .  במיקוד יישום קוטלי העשבים

לצמצם את הפגיעה בכמות ובאיכות היבול  ,  עשבים  בקוטלי  השימוש  את  ניכר  באופן   ניתן להפחית ,  לכתמי העשבים

ניהול העשבים -Eizenberg et al., 2014; Gerhards & Christensen, 2003; López)  ולייעל את מערכת 

Granados, 2011; Maxwell & Luschei, 2005) . 

  לתשומת  זכו   חדשות   עשבים  גישות לניהול  של   שילוב   או (  לא כימיות)  אלטרנטיביות  גישות   יישום,  האחרונות  בשנים

בעיקר היות שבטווח הארוך שימוש מרובה    החלה זו מגמה . (Bajwa et al., 2015; Melander et al., 2015) לב

 ;Price & Reboud, 2009 )שהעשבים עמידים בפני קוטלי העשבים  בקוטלי עשבים מוביל לתהליך אבולוציוני  

Powles & Yu, 2010; Rubin, 1991; Ward et al., 2013)  .  גישות לאימוץ  שתרמו  נוספים  גורמים 

 ,Datta & Knezevic).  אלטרנטיביות לניהול עשבים הם העלאת המודעות הסביבתית והביקוש הגובר למזון אורגני

2013; Jabran & Chauhan, 2018; Pannacci et al., 2017)  . 

עשבים  (  Eradication)ומיגור  (  Control)שליטה  (,  Prevention)מניעה    שיטות   של  שילוב   הוא  רעים  עשבים  ניהול

מערכות ניהול עשבים מאגדות את המחקר בתחום   .(Zimdahl, 2018)בסביבה   או החקלאיות  במערכות, בגידולים

 רעים  עשבים  לניהול   אפשרויות  מגוון  אוכלוסיות עשבים ומשלב  בדינמיקהשנים  והידע החקלאי שנצבר לאורך ה

 Hager, 2009; Upadhyaya)בפועל  השונות המיושמת  השליטה לגישות  רעים עשבים של  הסתגלות  למנוע  בכדי

& Blackshaw, 2007) .והאזור הגידול  את היסטוריית בביסוס מערכות לניהול עשבים קיים צורך להכיר, בנוסף ,  

 ,Zimdahl)הכספיים    הזמינה והמשאבים  הטכנולוגיה ,  המגדל  יעדי,  העשבים באזורים הסמוכיםאסטרטגיות ניהול  

2018) . 
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 הבעיה  תיאור
תוך שימוש בציוד  , חקלאות מדייקת משמעותה בצוע פעולות בשדה באופן דיפרנציאלי על סמך מידע שמאפשר זאת

לכך  ניתנות  .  המותאם  אגרוטכניות  פעולות  זו הרבה  בטכנולוגיה  את  .  לייעול  השאר  בין  בחנו  האחרונות  בשנים 

פחות עסקנו  ,  האפשרות למפות עשבייה בשדות שלחין כאשר עיקר המאמץ כוון למפות את מיקום העשבייה בשדה

,  כי תפוצת העשב בשדה אינה אחידה(,  Farooq et al., 2019)מהספרות המדעית   ,  ידוע.  בקביעת סוגי העשבים

קיימת צריכה גדולה יותר של חומרי הדברה  ,  כתוצאה מכך.  יפול נגד עשבייה אחידות לכלל השדהאולם שיטות ט

רחבה באיכות הקרקע ועמידות    הבנוסף בטווח הארוך בולטת פגיע.  אשר פוגעים באופן ישיר באיכות וכמות היבול

 .לרבות חומרי הדברה ואמצעים מכניים, העשבים לשלל טיפולי מנע

תחום המשלב טכנולוגיה עם עקרונות ניהול מרחב וזמן בהיבט  .  מגיעה מתחום החקלאות המדייקת  גישת ניהול עשבים

הסביבה  ואיכות  היבול  שיפור  לצורך  החקלאי  הפוטנציאל  .  הייצור  הוא  עשבים  בניהול  הבולטים  היתרונות  אחד 

עצמת  )  העשבייהכמות  ,  (מספר העלים)בהגדלת היבול והפחתת השימוש בחומרי ההדברה תוך מתן דגש לגיל הגידול  

מאזן המים בקרקע והמצב  ,  מצד אחד ומצד שני מעריך את טווח ועלות ההדברה (  טווח השיבוש )  וסוגיה(  השיבוש 

 (. 2012, קר'נפתליהו וריצ, גלעדי; 2007, רובין; 2007, כיתאין( )תנאי העקה)הפיזיולוגי של הגידול והעשבייה 

בגידולי שדה רבים קיימת השפעה של השלב ההתפתחותי בו נמצאים העשבים שכנגדם מבצעים את הריסוס על  

שימוש בחומרי הדברה לא יובילו לצמצום  ,  לאחר שלב זה (.  2013,  צוקרמן;  2012,  גלעדי ואחרים)הצלחת  ההדברה  

וסף יעלה הסיכוי לפגיעה באיכות הגידול  יגדל הסיכוי להיווצרות עמידות של העשבייה לקוטלי העשבים ובנ,  העשבייה 

 . ובכמותו

פיתוח ושימוש בטכנולוגיות חדשניות חיוני בעולם המצוי במשבר בעקבות הידלדלות משאבי הקרקע והמים בכמותם  

פריצת  .  מחקרים רבים הוכיחו את תרומתן של ספקטרוסקופיה וחישה מרחוק לחקלאות מדייקת,  לאחרונה.  ובאיכותם

היכולת לנתח ביעילות כמויות הולכות וגדלות של מידע היא אחת  .  אלגוריתמיקה לעיבוד הנתונים  דרך נוספת הינה

האפשרות לנתח דפוסי פעולה תורמת רבות ליכולת להפיק  .  ההתפתחויות הטכנולוגיות המרכזיות של העשור האחרון

יחד עם זאת קיים הבדל בין  . יה מטרת המחקר לפתח כלי יישומי להבדיל בין הגידול לבין העשבי. מוצרים איכותיים

מכאן שניתן להבחין בין השניים ולמקד את מיקום העשב אל מול  . הצורה הגיאומטרית של העשבייה אל מול הגידול 

 .  הגידול

,  במטרה להכין מפת ריסוס ,  בשלבי גידול שונים של החיטה ,  המחקר יתמקד במיפוי כתמי עשבייה לסוגיה בשדה

מה שמאפשר חיסכון  ,  כיום ניתן לבצע טפול בחלקי שדה בלבד.  רק לכתמים אלה,  קייםמתאימה למרסס מסחרי  

 .וזו מצווה חשובה לדורנו מקטין את ההשפעה השלילית על הסביבה , בעלויות ההדברה 

 

הבאים  2021  הנוכחית בשנה   עבודה  שלבי  על  שמתבסס  כלי  ספקטרליים (  1:  פותח  ערוצים  עם  רחפן  צילומי 

ואומדן של פרמטרים  DSMמודל פוטוגרמטרי לחילוץ מודל פני השטח ( 2(, מ לפיקסל"ס 3עד )ברזולוציה גבוהה  

נפח הנוף וגודל הצמרת,  כגון  עמוקה  -מודל ראשוני פענוח ספקטרלי(  3,  ביומסה  למידה  צורני מבוסס אלגוריתם 

CNN  ובינה מלאכותית 
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 חומרים ושיטות 
הנסוי בוצע בחלקה  .  25/11/2020נזרע ב    ברבדים  לגרעיניםמזן "כיתאין"  חיטה    ותשד  נבחרו  2021  שנת במהלך

היה   ברבדים  6 לחיטה  קודם  הייתה   .תלתן  וגידול  העונה    בריסוס   15/12/2020בתאריך    הדברת עשבים במהלך 

   . ד'\ק"ג  670היבול    25/5/2021החלקה נקצרה ב  .  ד'\ סמ"ק  60ד' ואטופס  \סמ"ק  130ד', ברומינל  \סמ"ק  5מונדיאל  

המטרה  .  כדי לזהות את הצצת העשבים בשדה,  ןרחפילום  צבעזרת  ,  מעקב שבועי  החלכבר משלב הצצת החיטה  

.  עלים  4-5בשלב בו החיטה בת  ",  סגירת השדה"טרם    פוי מדוייק ככל האפשר של העשבייהלהגיע למי  העיקרית

ולהכין מפה של כתמים אלה כתמי  לסמן    הייתההמטרה הראשונה   לזהות   המטרה השנייה הייתה  .  עשבייה בשדה 

כך    נבחריםספירות של סוגי העשבים מהקרקע בריבועים    במקביל בוצעו .  מצילום בגובה נמוך את סוגי העשבייה

 . ההדברה על פי ספירות בריבועים אלה  בחנו את טיבבהמשך  . שייצגו את כתמי העשבייה

רוחב    תואםיחידות הריסוס  בהתאם לאופי המרסס )רוחב  "  מפת ריסוס"להכנת    המשכנוממפת  כתמי העשבייה   

ולעקוב    ויימים בשדה בהם לא נמצאת עשבייהננסה לוותר על ריסוס באזורים מס"  מפת הריסוס"בסיוע  .  (המרסס

 בהמשך הבא: אחריהם 

 צילום מרחפן מולטיספקטרלי  (1

רדיומטרי ותיקון אטמוספרי לפי מודל  , כיול  DSMמודל פוטוגרמטרי להפקת אורתופוטו ומודל פני השטח   (2

 נפחי

בשלושה שלבים: א.    רשת עמוקה והפקת מפת עשבייה המשלבת את המידע הספטקרלי והמורפולוגי  בניית (3

)סיווג בינארי/קיטלוג של כל התמונה בהתאם ליש או   LeNetזיהוי אזורים )תמונות( עם עשבייה באמצעות 

על     YOLOהגידול(, ב. מציאת מוקדי/כתמי עשבייה באמצעות מתבצע על בסיס אחידות   – אין בה עשבייה 

שונים   ממקורות  מידע  פילוח  באמצעות  MULTIMODALידי  עשבייה  סוגי  פי  על  סיווג  ג.    ,

DENSEMET ( על בסיס מידע מתויגANNOTATED DATA  .) 

 

 בניית תוכנית טיפולים לסוגי העשבים השונים כתלות בגידול  (4
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 תוצאות ודיון 
מ' מעל השדה    100-ו   50,  30-בדקנו את יעילות הצילום מגובה שונה, בחנו צילומים ב  בפרק השיטות,   2-ו  1סעיפים  

 (.  1)איור 

 

 : צילום חלקה מגובה שונה לטובת מיפוי עשבייה.  1איור 

לפענוח.    מ' מפורט מידי ומוגבל מאוד בכיסוי השדה, מחייב צילומים רבים ואינו תורם  30הוכח כי צילום מגובה  

   (. 2מ' מאפשר זיהוי של כתמי עשבייה )איור  100-מ' תומך בזיהוי ומיון עשבים וצילום מ 50-הצילום מ

 

 כתמי עשבייה מגובה צילום שונה, השטח החופף בין הצילומים מסומן בקו קווקו.  : זיהוי2איור 

1.5 0 1.5.75 Meters

Drone Altitude 30m Drone Altitude 50m Drone Altitude 100m
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מ' למפות עשבייה עבור צילומים   30בפענוח כתמי עשבייה גילינו התאמה מאוד טובה בין מפות עשבייה מגובה  

בצילום    מ"ר  621כולל    שטח מוקדי עשבייה    908מוצגת מפה בה בשטח החופף נספרו    2מ'. באיור    100מגובה  

  0.01דונם ) 10 של בחלקה מ'  100בצילום מגובה מ"ר  607מוקדי עשבייה ושטח כולל של  367מול  מ'  30מגובה 

 .  (קמ"ר

 (.  3צילום שבועי התגלה כיעיל מאוד והציג שינויים משמעותיים בכיסוי כתמי העשבייה לאורך זמן )איור 

 

 ימים.    10: שינוי בכיסוי כתמי עשבייה בהפרש של 3איור 

  0.07)  דונם  70  לדצמבר בחלקה בגודל  10-ימים כמות ושטח הכתמים היה משמעותי מאוד, בעוד שב  10בהפרש של  

כתמי עשבייה,    2414לדצמבר באותה החלקה התגלו    20-מ"ר, ב  1123כתמים בשטח כולל של    1891התגלו    (קמ"ר

 מ"ר.   2438בשטח כולל של 

חד ערכי של  -)לפי חלוקה מרמת דגניים ורחבי עלים עד לזיהוי חד כלל פיתוח מערכת לסיווג כתמי עשבייה 3סעיף 

לטובת המשימה בנינו מודל מבהצמח( נתוני רחפן מולטיספקטרלי.  ותיוג של    וסס למידת מכונה שקלט  מעובדים 

הכתמים בין  ולסווג  לזהות  ולמד  מהשטח  חד   כתמים  לזיהוי  ועד  עלים  ורחבי  דגניים  הצמח  -)מרמת  של  ערכי  חד 

על   בן חיטה    4בהדגמה  דגניים  וסוג אחד של  עגול  בירותי, חלבלוב  לחך, חלבלול  עלים: לכיד,  סוגים של רחבי 

, יצאנו לשטח לאמת ולתעד את הכתמים המסווגים. להלן  לאחר קבלת מפת כתמי עשבייה מהסעיף הקודם  .אריכא(

(  2א(,  4לטובת עבודות שדה )איור    - GOOGLEMAPS( העלאת שכבת כתמי עשבייה ל1פרוטוקול העבודה:  

ו על בסיס אפליקציה לזיהוי  אפיון/זיהוי על ידי אגרונום א ( 3ב(,  4פה וצילום מקרוב )איור  מסימון מיקום כתם ב

 , בשלבי גידול מוקדמים בחיטה צעירה )מעברים וחלקי קרקע עדיין לא מכוסים( ועשבייה צעירה.  צמחים
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 : פרוטוקול לאיסוף מידע מתויג לטובת אימון רשת לסיווג כתמי עשבייה  4איור 

בשלב זה האימון חלקי מאוד בשל מסד נתונים לא מספק. אנחנו מתכוונים לשפר את הביצועים בשנת מחקר שנייה  

הצלחה ומחייבת למידה על מסד נתונים רחב יותר. יחד עם    74%. הרשת בשלב זה מספקת תוצאות בדיוק של  2022

דה אפקטיבית וטובה. הדגמה למפת סיווג  ולכן אנחנו מסיקים כי הלמי  7%-זאת מידת הטעות שלה מאוד קטנה, רק כ

 .  5באיור 

 

: בסגול לכיד, בורוד חלבלוב, בצהוב לחך  סוגי עשבייה רחבת עלים  4)סיווג וזיהוי  : מפת סיווג עשבייה 5איור 

 ( ובאדום חלבלוב עגול

חלק מההסבר  בנוסף סגור )חיטה בוגרת ועשבייה בוגרת(  ניתן לזהות אך ורק עשבייה שבולטת מעל החיטה, לכן  

משלבי גידול שונים )גם של העשב וגם של חיטה(  לדיוק לא גדול של המודל היא העובדה שהרשת הכילה נתונים  

 מציג את הבעיה.   6קית. איור שכמובן תורמים לעושר המידע, אבל בייצוג לא מספק, גורמים ללמידה חל 
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 : עשבייה וחיטה במסד הנתונים הנוכחי.  6איור 

לעיתים מצאנו פרישה אחידה למדי  .  2021-בניית תוכנית טיפולים לפי כתמי עשבייה ונוסה ברבדים בכלל    4סעיף  

   (. 7של העשבייה על פני השדה )איור 
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פרישה אחידה של עשבייה  , הדגמה  2021וינואר    2020: מפת עשבייה בחלקת חיטה בבני דרום  מדצמבר  7איור  

 בחלקה שלא מפשרת טיפול סלקטיבי. 

 

מידע זה עשוי גם לסייע  .  יחד עם זאת במספר מקרים נוכחנו שהעשבייה נמצאת רק בחלקים מסוימים של השדה  

חודש ימים לאחר   2020, להלן תוצאות מקדימות משדה חיטה בקיבוץ רוחמה . בהתאמת חומרי ההדברה לשדה נתון 

  1-מ ו"ס  50, מ"ס 5למגוון רחב של עשבייה והופקו מפות ברזולוציה של  ניסיוניבוצע מיפוי . הזריעה בשלב הצצה 

בית לריסוס   והרזולוציה האפקטי    91%אמינות מיון לסוגים הייתה  ,  97%  רמת דיוק הזיהוי הייתה '.  מ  5-ו '  מ  2',  מ

 '.  מ 1היא 

ב יבנ חיטה ברבדים  2021  שנתסוי שבצענו  לבדיקה    המיפויהשוואת  .  מיפינו עשבים בשדה  שהתבסס על הרחפן 

בניתוח צילומי הרחפן " נמצאו"אך היו אזורים בהם , קרקעית שבצענו  בשטח לימד שאכן זוהו כל העשבים בחלקה

 . כך שיש לחדד את יכולות הפענוח,  עשביםאך בבדיקה הקרקעית בשדה לא נמצאו שם , עשבים
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,  המרסס במלוא רוחבו.  בצענו ריסוס שנועד לייבוש העשבייה טרם קציר,  על סמך המפה והמצב בשדה ,  בסיום העונה

הטפול הסלקטיבי מונחה צלום והמצב  . עשבייה ואותם סימנו בעזרת דגלים צבעוניים הייתהריסס רק באזורים בהם 

בפועל השטח  ליטר לדונם.    30ד' בנפח של  \סמ"ק  200ד' ודופלוזן  \סמ"ק  8בדרבוקה    10/3/21מהקרקע בוצע ב  

   .בלבד משטח השדה  5% -שרוסס עמד על כ 

 

 

נוף סגור( תוצר פענוח מכטב"מ בליווי תצלומים    –   2020לפברואר    14. מפת מוקדי עשבייה ברבדים )8איור  

 (. DSMמוגדלים מתוך מודל פוטוגרמטרי )אורתופוטו ומודל גבהים 

 סיכום 
'  וחוב  Somervillעל ידי    2019כך עבודה שהוצגה בשנת  ,  ל "נושא זה מושך תשומת לב מדעית גם במחקרים בחו

המפה  .  מפת העשבייה תורגמה למפת ריסוס .  מתארת שדה חיטה שצולם מרחפן כבסיס להכנת מפת עשבייה בשדה

בשיעור    צמצוםבמחקר הושג . הוכנה  כך שניתן יהיה לבצע את הריסוס  על ידי מרסס קיים עם מערכת ניווט לוויני

 . תוך  פגיעה טובה בעשבים,   אחוז בכמות ההרבצידים 50-40 -כשל  

בעבור חקלאים יכולת זיהוי, ניתוח וניהול השונות המרחבית של העשבים בשדה במהלך תקופת הגידול ואחריה הינה  

משמעותית לתשומות הכלכליות ומשפיעה ישירות על גורמי הסביבה השונים. לכן, שימוש במסווג שהתקבל במחקר  

ם ומרחביים יכול להוות בסיס לתהליך קבלת  זה כאמצעי למיפוי העשבים בשדה תוך התייחסות למאפיינים ספקטרליי

 החלטות וביסוס תוכנית הטיפולים המותאמת לשדה. 

לסיווג סוגי עשבייה    באימון מכונה )רשת עמוקה מבוסס מידע ממקורות רבים(   ( נתמקד 2022)במסגרת מחקר המשך  

נרחב  DENSENETמבוססת   והספקת מידע מתויג  ללמידת מכונה  נתונים  הרחבת מסד  ידי  יותר. נאמת את    על 

ויחד עם רשת     (YOLO-ו   LENETלפילוח ומיפוי מוקדי/כתמי עשבייה )מוצר מבוסס    PIPLINE-תוצרי רשתות ב

)דגניים ורחבי עלים בכוונה לזהות לא רק על פי משפחות אלא לנסות לזהות על פי שם  לזיהוי וסווג סוגי עשבייה  

 נשלים כלי לבניית תוכנית טיפולים לסוגי העשבים השונים כתלות בגידול. הצמח( 
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