
     

 

 

 ידיעון מרכז חקלאי העמק
 2022אפריל 

 דבר המנכ"ל

 מאת: משה בן שחר )טושקו(

 ספק קולחין מרחבי
לא הצלחנו לייצר עד כה במוקד הפעילות שלנו המשא ומתן עם מקורות לאיחוד מפעל קולחי ערי העמק ותשלובת הקישון. 

למרות האמור אנו  מיליון מ"ק בשנה 40עם איחוד המפעלים והספקה משותפת של  במימוש השותפות, ערך לחקלאים 
 ממשכים במשא ומתן אספקת מים במחיר ראלי זו ההזדמנות הבסיסית והמהותית בחקלאות הצמחית בעמק יזרעאל.

ר את התנאים והאוצר לייצלרכז מאמץ מול משרד האנרגיה  כים ממשימעבר למאמץ שלנו מול מקורות אייל בצר ורז נור 
 לקדם את המהלך. םהסביבתיי

 הסכם אזורי בנושא מזונות גסים
לא הצלחנו להגיע להסכמות. בעקבות הקורונה והמשבר באוקרינה מחיר הגרעינים בעולם הכפיל את עצמו ולא הגענו 

  להסכמות. אי היכולת לריסון והסכמות בין החקלאים וחשיבה לטווח קצר פוגע בחקלאים כל הזמן. 

 ורמה בחקלאותהרפ
למרות יכולת ההשפעה בממשלה משרד האוצר בשילוב משרד החקלאות ממשיכים לקדם את הרפורמה ללא מנגנוני איזון 

למנגנונים שישמרו את יכולת התחרות של הציע ולמשש מחשבה ורעיונות מתאימים. לצערי החקלאים לא מצליחים ל
 . לאומינביהמקומי ובשוק  החקלאות הישראלית

 דיונים משמעותיים. 3מקיימים אנו 
 הענף הכותנה לאורך זמן לחיזוק הגד"ש. בייצו -בגד"ש

 .בחינה אסטרטגית וכלכלית לפיתוח המטעים במרחב עמק יזרעאל ובחינת שרשרת הערך -במטעים
 ידום חדשנות בחקלאות. ק

 מטרת התהליך: 
 וחסמים בחינה של הגדרת הבעיות  .1
 פתרונות להציע פיתוח. מיצוב פתרונות אפשריים. היכן שאין .2
 .בחקלאות האזורית להתחיל בתהליך ממוקד של מציאת פתרונות ויישומים מוצלחים .3
 החקלאים לחדשנות ישימה. חשיפה והנגשה של  .4
 אילוצי ואתגרי החקלאי./מחדש את צרכיהגדרה   .5
 פיתוח מוצרים מותאמים לשוק הישראלי המשיגים האיכות, ובריאות.  .6
 משיכה של דור המשך. .7
 דום ממשק חקלאי סביבתי.קי .8

 לקידום הדיונים והפעילויות. חד מחקלאים צעירים במרחבובמיושותפות נשמח לקבל סיוע 

 מעברים אקולוגיים.
בכל השטח החקלאי. אייל הכין נייר עמדה לוועדה המחוזית. לצערי  םהרשויות שונות מבקשות לאשר מעברים אקולוגיי

שלא ישתפו אותנו בדיונים. עמדת הועדות המחוזיות ורשות התכנון קיצונית אף יותר מעמדת צוות התכנון של  ונענינ
כי השפעת המעברים התוכנית הכוללנית. עירבנו את רענן אמויאל מהרשות לתכנון של משרד החקלאות. רענן הבטיח 

   .מינוריתהחקלאיים על היכולת להחזיק ולעבד את השטח החקלאי תהייה 

 .פשט הצפה אגם כפר ברוך
לדון בתכנית באופן מסודר ולגבש עמדה אחודה שלא תפגע  ים מבקשאנו להרחיב את השטח המוכרז. מבקשת רשות הניקוז 

 בעיבוד החקלאי.

 תשתיות אזוריות.
קו גז מכון  וקו תשתית שופכין מגניגר למט"ש עפולה., מחלף תענךו 675הרחבת כביש  ,בתיאום עם המשקיםעוסקים  

 .73הרחבת כביש   .הפסדים לגניגר

 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים
 לכל שותפינו לעשייה היום יומית

 חג פסח שמח לכולכם
 וכשר, לחלקכם

 שמחה והזדמנויות טובותשתרבו 
 חופש ונופש לחג החירות

 תפרחו ותלבלבו, כל אחד בדרכוש
 רק טובלכולכם ושיהיה 

 

 



     

 

 

 דיווח מועדת גד"ש

 מאת: עודד כהן

השנה התאפיין  מרץחודש  " עקב תהפוכותיו בין חום לקור.מרץ המשוגעבעולם מכנים את חודש מרץ " – וירומזג הא
, ירת גידול פגיעה בעגבניות בשלב ההתבססות ועצהקרה יכולים להשפיע על הצצת הכותנה, אירועי בקור מתמשך. 

ת רבים להבשלה מזורזת  ויהווה אתגר ביא שדובשלת האפונה. החמסין שהגיע בתחילת אפריל עלול להאיחור בהו
 כושר הקטיף של הקבלנים.לא פשוט בקליטת המפעלים ו

א גידול י. הכותנה הגבוהההמחירים ממריאים וכדאיות הגידול  – כותנה
י וחשוב לסל הגידולים שלנו ועוזרת ביצירת איזון במחירי משמעות

מים המושבים, במחזור ידולים המתועשים. כמו כן, חשובה בניצול ההג
הגידולים ובשמירה על שימוש נכון בחומרי הדברה ועיבודים מתאימים 

 למניעת התבססות עשבים קשי הדברה.

. שקי הועדהבמ דונם  27,000 -כהכותנה הוא גידול של הצפי  השנה,
שנה החולפת והעמק יצבע שוב בלבן לקראת הקטיף מאשר ב 4כמעט פי 

  ממשקי הגלבוע ולמשקי מערב העמק.

במסגרת הרוויזיה, חומרי הדברה רבים נאסרים  – חומרי הדברה
 הוצאה חד צדדית זו יוצרת קושי גדול בטיפול בפגעים וגידול נאות של התוצרת החקלאית. לשימוש בגידולים רבים.

למגדלים תשובות בחזית אחת על מנת למתן את יציאת החומרים ולתת מטעמנו רוחי ומערך ההדרכה פועלים 
 .ראויהולמות שיאפשרו את המשך הגידול באופן 

לקחנו ביחד עם המשקים שמאי ועורך דין אשר יעזרו למשקים מול מי נעם  – קו הולכה למט"ש מברכת גניגר
 לת פיצוי מוסכם ומניעת נזק עתידי בשטחים החקלאים.במזעור הנזקים וטיפול נכון לקב

עקב המצב העולמי  – מזונות גסים וגרעינים
ים ומגיעים ינה המחירים משתוללאוהמלחמה באוקר

, לטון₪  1600 - 1485סביב  הנעות  לרמות מחיר
לכל הדעות. אנו נדרשים לגלות  מחירים גבוהים

אחריות ולספק את המזון לבעלי החיים וגם את 
 מקסימום הגרעינים שאפשר במציאות זו.

ניסינו להגיע מול הרפתנים להסכם מאוזן רב שנתי 
לא אך הלוקח את מצבי הקיצון למעלה ולמטה, 

מחיר , . כיום מה שמסתמןלהגיע להסכמות הצלחנו
בשדה יבש לטון ₪  800 -  750יהיה בין  תחמיץ חיטה

  יבש בשדה.לטון ₪  950 ותחמיץ תירס לא פחות מ 

ת ומעלה מחייב התמודדות ארציאנו לא יודעים עליו מספיק. מזיק חדש בתירס המאיים על הגידול ש – ודניתגד
רוחי ומדריכי הגנת הצומח מנסים לחפש פתרונות יצירתיים תוך לימוד המזיק  מאד את עלות גידול התירס.

 ותכונותיו על מנת להצליח להמשיך לגדל תירס תחמיץ ומאכל בעלויות סבירות.
 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 דיווח מועדת מטעים 

 מאת: אמיר מעגן.

בחורף האחרון הקור אמנם הגיע יחסית מאוחר אך  –שקד 
היה משמעותי לפריחת מטעי השקד. לאחר שנים בהן 

תה לא אחידה ובמקרים רבים מאכזבת נראה כי יהפוריות הי
 תה עוצמתית ומפגש הזניהשנה הפוטנציאל גדול. הפריחה הי

במהלך הפריחה היו הפרעות רבות של גשם ים היה מעולה. 
  וקור אך כרגע החנטה ברוב המטעים נראית מצוינת.

לפני כמה שבועות מגדלי השקד התכנסנו לערב חגיגי במלון 
לביא שכלל מפגש, סקירה ענפית, טקס יקיר הענף, הרצאת 
אורח וארוחת ערב חגיגית. ליקיר הענף נבחר ד"ר דורון הולנד 

טעים בוולקני )נווה יער( אשר במשך שנים , חוקר במחלקה למ
רבות מהווה עמוד תווך במחקר של ענף השקד. פיתוחים 
רבים וחשובים וביניהם פיתוח זנים חדשים נעשו על ידו ועתיד 

 הענף בנוי עליהם. 

שיש בשנים האחרונות הורחבו שטחי גידול האבוקדו באזור. יש הסכמה בקרב מגדלי האזור  – שולחן אבוקדו אזורי
חשיבות גבוהה להקמת שולחן אבוקדו אזורי ואשר ייתן מענה לאתגרים ובעיות מיוחדות בגידול אבוקדו באזורנו. 

 בדומה להתארגנויות אבוקדו באזורים אחרים , אנו מקווים לקיים מו"פ שיענה על בעיות שמאפיינות את האזור.

כגון ייצוג אל מול שולחן אבוקדו הארצי, מו"פ, יש יתרונות רבים בפעילות משותפת ומאורגנת של מגדלי האזור 
 ום בין גורמי ההדרכה והעברת מידע, מענה לאתגרים ייחודיים לאזור.תיא

דם בירכו על המהלך ויעזרו בהצלחת השולחן ילים בשולחן אבוקדו הארצי אשר מצקיימנו ישיבה עם הגורמים המוב
 שולחן אבוקדו אהיה חבר בצוות המקצועי של השולחן האזורי ככל יכולתם. בין השאר סוכם שמעבר להיותי חבר

 . שולחן אבוקדו ארצי יתמוך כספית ויתקצב מחקרים שיתקיימו באזורנו.ונהיה מעורבים יותר במו"פ אבוקדו

אנו בתחילתו של כפי שדיווחתי בידיעון הקודם,  – תכנית אסטרטגית לנטיעת מטעים במרחב משקי עמק יזרעאל
משקי  –תהליך ביחד עם משקי עמק יזרעאל ליצירת תכנית אסטרטגית לנטיעת מטעים במרחב מרכז חקלאי העמק 

לצורך הבנת הצרכים ותכנון העבודה הוקם צוות היגוי אשר חברים בו נציגי מגדלים מכל תתי עמק יזרעאל. 
י בחר בד"ר לירון אמדור ללוות אותנו בתהליך צוות ההיגו האזורים, משקי עמק יזרעאל ומרכז חקלאי העמק.

 בחינת הגידולים וההתאמה לאזור. 

עופה על כלל שטחי ע"י רשף ת לאחרונהסקר אווירי בוצע   – סקרים לבחינת תמותת עצי אבוקדו ברמת מנשה
וירי המטעים להבדלים בביומסה של העצים ומיפוי עצים חלשים ומתים. לאחר הסקר האו האבוקדו. בסקר מופו

יבוצע סקר קרקעי )באביב( אשר יתמקד באזורים החלשים עפ"י הסקר האווירי. את הסקר הקרקעי תבצע נורית 
  בן הגיא מהמעבדה בצמח ובדיקות הקרקע יעשו ע"י מעבדת שרות שדה בנווה יער.

שחר ברעם לאחרונה התבשרנו כי שולחן אבוקדו תקצב מחקר בנושא "תמותת עצי אבוקדו" ואשר יבוצע ע"י ד"ר 
כהמשך למחקר של פרופ' דני שטיינברג וחוב'. אנו בקשר עם שחר והכוונה היא לבצע חלק גדול מהמחקר בשטחי 

 האבוקדו באזורנו

במסגרת פרויקט הדברה משולבת במועצה  – הדברה משולבת מגידו
חדשניות מלכודות פרומון  50במטעי השקדים  הוצבואזורית מגידו 

למגדלים ולפקחים את רמת הלכידה של לניטור עשים המשדרות 
 מזיקים קשים אלו על מנת לייצר הדברה נכונה ומדויקת יותר.

בנוסף לכך, אנו פועלים לסבסד למגדלי השקד אמצעי הדברה 
 ידידותיים במסגרת "הדברה משולבת בשקד"

     

 



     

 

 

 עמק יזרעאל.  קולחי / דיווח מי עמק יזרעאל

 מאת: עודד גלזר

 המלחה במפעל ביוב ערי העמק
מהסתיו שעבר.  ניצלנו  בתמלחת וביוב ערי העמק שהזדהמשל מפעל השלמנו פעילות הבראת כל מאגרי הקולחין 

הזרמה של מי מטפיל לאזור שלנו עם הפסקת עבודת המוביל הארצי צורך תחזוקה. הורדנו מפלסים בכל המאגרים 
והזרמנו קולחין ברמת מליחות נמוכה. אנו היום משלימים מילוי מפלסי המאגרים במטרה להגיע לעונת ההשקיה 

ממשיכים במאמץ ביחד עם תאגידי המים לאתר גורמים  עם מאגרים מלאים ובמליחות נמוכה. במקביל אנו
  ברכות לצוות פלגי מים על העבודה היעילה והמסורה. מזהמים.

  –מפעלי השבה 

ם קבלת התחייבויות מרשות המים יצאנו לדרך ע
עפולה למאגרי היוגב,  בפרויקט הנחת קו מים ממט"ש

מגידו והסרגל, אנו תיקווה שהעבודות בשטח יחלו 
מאגר כפר החורש )הבננה(  יפינו .22במהלך חודש מאי 

נהלל יצאה לדרך וגם  - ושדרוג מערכת המים כפר החורש
 . 22כאן נכנס לעבודות בשטח בתחילת מאי 

שלב של הכנת תכניות בנמצאים  –השבת המים לטבע 
 זה מול היוגב, מגידו ונהלל.לביצוע בשלב 

 מפעלי מים.
למאגר שער העמקים סמוך בסמכות מחוזית תב"ע 

 למשמר העמק שיתגבר את אזור לחץ היוגב.

 מצוקת המים באזור מרחביה.
שיתוף המועצה ויובלי העמק אנו מנסים להגיע לפתרון בבמושב ובקיבוץ מחסור קיצוני של מצאי מים לחקלאות. 

 מקומי.

 

 דיווח מנפטת העמק

 מאת: עודד גלזר

 2022עבודות הכנת המנפטה לעונת ניפוט 
כ  לקליטה של הצפי שלנו הוא .בעיצומן

  טון גולמי. 20,000

י בשתהמנפטה מתוכננת לחזור ולעבוד 
שהעונה תמשך היא משמרות והערכתנו 

 חודשים.כשלושה וחצי 

קצב הוצאת הכריכות שבשורה טובה היא 
מהמחסנים נמצאים לקראת סיום ונראה 
שלקראת סוף מאי המחסנים יהיו 

 מרוקנים. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 ו"פ מרכז חקלאי העמק דיווח מ
 מאת: אמיר מעגן

 השונים:התבצעו ע"י מרכז חקלאי העמק מחקרים רבים בענפי החקלאות  2021בשנת 

 מחקרים בתחום רפת חלב 9

 מחקרים בתחום הירקות 20

 מחקרים בשקדים 5

 מחקרים בתחום התבלינים. 2

 מחקרים ותצפיות רבים נוספים נעשים ע"י המדריכים.

באזורנו ובעיקר למקד את נושאי המחקר בבעיות ואתגרים אנו מקיימים חשיבה איך להגדיל את כמות המחקרים 
כמו כן, אנו פועלים לחבר את המו"פ האזורי לתהליך החדשנות בהובלת "ירוק" .  של החקלאות האזורית.

חקלאים, יזמים וחוקרים המעוניינים להציע רעיונות למחקר ופיתוח או להיות שותפים לתהליך מוזמנים לפנות 
 אליי.
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