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 תקציר 

תושביו הדרוזים  40,000 -החקלאות בגולן מהווה את אחד ממקורות הפרנסה העיקריים בקרב כ

משטחה הכולל של  10%כ דונם, המהווים  110,000 -כ עומד על היקף השטחים החקלאייםוהיהודיים. 

וכחית נהבודה הע, בגולן דרוזיותשייכים למועצות הנוספים, . שטחי עיבוד חקלאי המועצה האזורית גולן

 מתייחסת לשטחים אלו. לא 

תכנית להרחבת השטחים  וכוללים גידולי שדה, מטעים ושטחי מרעה. ענפי החקלאות בגולן מגוונים

מחייב התחשבות בשיקולים . יישום התוכנית ממשלת ישראלדונם אושרה על ידי  30,000 -החקלאיים בכ

 את שטחי הגולן.נים פייהמגוון הנופי והביולוגי המארגישות בשל  סביבתיים

. התוכנית משמשת בסיס לשמירה על איזון 2014תוכנית אב לשטחים פתוחים בגולן הושקה בנובמבר 

 ין פיתוח לשימור בגולן. בנכון 

לגורמים המעורבים הזדמנויות  הןאתגרים הן בגולן מציבה  שטחים החקלאייםהתוכנית להרחבת ה

בגולן. אתגרים אלו כוללים הקפדה על שימור הסביבה  פתוחיםהאב לשטחים הביישומה של תוכנית 

יצירת חזון משותף לחקלאי הגולן שיבטיח תוצרת חקלאית בריאה,  נוסף,וב יחקלאפיתוח ההטבעית בצד ה

 ופרנסה ראויה.

תאפשר ו חקלאות סביבתיתשתתמקד בנדרשת תכנית אזורית מקיפה סביבתי, קלאי למימוש החזון הח

התכנית במסגרת אות תומכת סביבה כחלק משגרת התרבות החקלאית בגולן. לחקלאי הגולן לבסס חקל

 המאפיינים של חקלאות גולנית תומכת סביבה.–בעזרת חקלאי בגולן  -וגדרו ה

  : קטמטרות הפרוי

 תכנית אופרטיבית לקידום חקלאות תומכת סביבה ברמת הגולן, בהתייחס למשמעויות  לגבש

 הסביבתיות ולמשמעויות הכלכליות של הפעילות החקלאית. 

 את יישום התכנית בקרב ציבור החקלאים בגולן, כך שהמלצות הפרויקט יוטמעו במסגרת  לקדם

 בכלל.  תהליך הרחבת השטחים החקלאיים בגולן, ובקרב חקלאי הגולן

 תפוח וכרם יין. הפרויקט התמקד בשני ענפי גידול: 
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נבחנו המשמעויות והגידול הקיימים בקרב חקלאי הגולן ערכי בוצע מיפוי מקיף של מבמסגרת הפרויקט 

הכלכליות של הממשק הסביבתי, באופן המאפשר לחקלאי לבחור את המרכיבים המתאימים לו מבחינה 

 טכנית, חקלאית וסביבתית.-אגרו

. כפיילוט להטמעת הפרויקט נבחר מקבץ מתחיל בימים אלו המוצע הסביבתי הממשק יישומו בפועל של  

פיתוח מערכי הדרכה, הטמעת תכנים של שטחים חקלאיים בצפון הגולן. היישום בשלב הפיילוט כולל: 

היקבים ם תיאום מלא עמדריכים ופקחים, ו ,סביבתיים בקורסים לחקלאים, הקמת פורום ייעוץ לחקלאים

 ובתי האריזה.

 מבוא 

רמת הגולן משתרעת ממבוא חמה שבדרום ועד החרמון שבצפון. מאפייני השטח ומאפייני האקלים 

בחמת גדר ועד לפלוס אלפיים שבחרמון, מאדמות גרניות ועד  אדמות בזלת  200מגוונים בהתאם, ממינוס 

תושביו הדרוזים  40,000קרב כ הווה את אחד ממקורות הפרנסה העיקריים במהחקלאות למיניהן. 

ואחוז  משטחה הכולל של המועצה האזורית גולן 10%והיהודיים. השטחים החקלאיים מהווים כיום כ 

המקומיות מסעדה, בוקעתה, מג'דל שאמס ועין קניה. ענפי החקלאות מועצות ניכר משטחן הכולל של ה

במהלך השנתיים  בטרופיים  ושטחי מרעה.מטעים סו ,וכוללים גידולי שדה, מטעי נשירים בגולן מגוונים

. דונם 30,000-בכבגולן להרחבת השטחים החקלאיים ממשלתית תכנית האחרונות הוחל ביישומה של 

ראוי לציין כי התכנית להרחבת השטח החקלאי בגולן הינה צעד ייחודי, שכן בראיה כלל ארצית שטחי 

 ות.השנים האחרונ 40-החקלאות בישראל כמעט ולא הורחבו ב

הכנת תכנית אב גולן כדי להסדיר את מגוון השימושים בשטחים הפתוחים בגולן יזמה המועצה האזורית 

חרטה על דגלה את פתוחים בגולן ה. תוכנית אב לשטחים 2014לשטחים הפתוחים, שהושקה בנובמבר 

, לטובת תושבי הגולן שמירה על הטבע הגולנילבמקביל  ,באזורקיומו והמשך פיתוחו של המשק החקלאי 

 ומטיילים מהארץ ומהעולם. 

לגורמים המעורבים הזדמנויות  הןאתגרים הן בגולן מציבה  שטחים החקלאייםהתוכנית להרחבת ה

פתוחים בגולן. אתגרים אלו כוללים הקפדה על שימור הסביבה האב לשטחים הביישומה של תוכנית 

משותף לחקלאי הגולן שיבטיח תוצרת חקלאית בריאה, יצירת חזון  נוסף,החקלאות ובפיתוח הטבעית בצד 

 ופרנסה ראויה.

בכדי ליישם זאת נדרשת תכנית אזורית מקיפה לנושא חקלאות סביבתית, שתאפשר לחקלאי הגולן לבסס 

בעזרת חקלאי  -במסגרת התכנית יוגדרוחקלאות תומכת סביבה כחלק משגרת התרבות החקלאית בגולן. 

צעד ראשון לקידום מקיף הנוכחי מהווה אות גולנית תומכת סביבה. הפרויקט המאפיינים של חקל -גולןה

 גולן. מרחבי השל חקלאות תומכת סביבה ב

תוכנית האב לשטחים הפתוחים בגולן הקצתה אזורי חיפוש להרחבת השטחים החקלאיים. הרצון המשותף 

מנוף  ר, עשוי להוותי שבין פיתוח לשימושל חקלאים ותושבים כאחד לשמור על האיזון האופטימל

 להטמעתה של תרבות חקלאית תומכת סביבה בקרב חקלאי הגולן. 
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ושה"מ של משרד  מו"פ צפון, הועדה החקלאית של מוא"ז גולן, יחידת השטחים הפתוחים במוא"ז גולן

חברו יחד בפרויקט זה,  כדי לפתח ממשקי גידול סביבתיים ולבחור כלים , החקלאות ופיתוח הכפר

 שום הפרויקט בקרב החקלאים.   מתאימים לי

 הדברה משולבת :מגוון נושאים כגוןהמונח "חקלאות תומכת סביבה" איננו חד משמעי. המונח מכוון ל

,  ממשק מתאים בין שטחי חקלאות ושטחים גובלים, שימור הנוף החקלאי, שימור מגוון ביולוגי וידידותית

 ועוד.  לתועלת החקלאות -קרקע ומים  -  , שימוש נכון במשאבי הטבעובתי גידול בשטח החקלאי

מאפייני הממשק החקלאי שונים מענף גידול למשנהו. לכל אחד מענפי הגידול השפעה שונה על הסביבה 

 שבה הוא מתקיים. 

הענפים החקלאיים העיקריים בגולן.  –כרם יין ומטעי תפוח  –הפרויקט הנוכחי מתמקד בשני ענפי גידול 

ענפי גידול אחרים בגולן עם זאת, תהליך העבודה, שבוצע בפרויקט הנוכחי, יכול להתקיים גם בקרב 

 במקומות נוספים בארצנו, בהם עולה צורך בקיומה של חקלאות מקיימת/תומכת סביבה. ו

  שהוצבו בפרויקט:  מטרותה

 ת תומכת סביבה ברמת הגולן, בהתייחס למשמעויות תכנית אופרטיבית לקידום חקלאו גיבוש

 הסביבתיות ולמשמעויות הכלכליות של הפעילות החקלאית. 

  התכנית בקרב ציבור החקלאים בגולן, כך שהמלצות הפרויקט יוטמעו במסגרת תהליך יישום

 הרחבת השטחים החקלאיים בגולן, ובקרב חקלאי הגולן בכלל. 

 בפרויקט הוצבו היעדים הבאים:

הכנת תיק ממשק לפיתוח חקלאות תומכת סביבה בשני גידולים המהווים את עיקר הגידולים החקלאיים 

 תפוחים וכרם יין.   –בגולן 

 משקים משפחתיים ומשק שיתופי אחד.  4יישום הממשק החקלאי סביבתי בקרב  

 

 כוללת את השלבים הבאים:שבה פעלנו בתוכנית הנוכחית המתודולוגיה 

לצרכים החקלאיים   "חקלאות תומכת סביבה"להתאמה אופטימלית שבין המושג  -סקירת ספרות .1

 בגולן. 

ממשקי הגידול, זנים, מאפייני  -רב מגדלי התפוח וכרם היין בגולן סקירת המצב הקיים בק .2

 השיווק ומרכיבים נוספים הרלוונטיים לעיצוב ממשק חקלאי תומך סביבה.

על בסיס סקירת הספרות, בדיקת המצב  - בגולן ביבתי לחקלאות תומכת סביבהבניית ממשק ס  .3

 מדריכים ובעיקר חקלאים. ,הקיים והמלצות מומחים

 בדיקת המשמעויות הכלכליות של הממשק הסביבתי. .4

 הטמעת הממשק הסביבתי בקרב חקלאי הגולן. .5
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 סקירת ספרות 

  ?חקלאות תומכת סביבהמהי 

 

שונות של אינטנסיביות ובממשקים שונים. מעובדים ברמות השטחים החקלאיים במרחב הגלובלי 

, הדברה, השפעה על וןשיהחקלאות הקונבנציונלית משפיעה רבות על הסביבה בתחומים שונים כגון ד

לצמצם את עשויים ממשקים חקלאיים מסוימים , (Meier, 2015)המגוון הביולוגי,  סחף קרקע ועוד 

ום לה. נהוג לכנות את הממשקים הללו "חקלאות תומכת סביבה". עם זאת, הנזק לסביבה ואף לתר

מורכבת, שכן היא יכולה להתייחס להיבטים רבים ושונים  הינה מה היא חקלאות תומכת סביבהדרה ההג

אינן אחידות, כפי שניתן לראות בדוגמאות  הגדרות למושג חקלאות תומכת סביבהה של העיבוד החקלאי.

 הבאות: 

מגדיר   FNSEA (National Federation of Farmers Unions) הלאומי החקלאים  ארגון - בצרפת. 1

מדובר בהגדרה  (.Neumeister, 2007) "לסביבה יותר הטובה חקלאות כל" -כ  חקלאות תומכת סביבה

 . רחבה ביותר שקשה ליישם אותה אופרטיבית

כחקלאות גדיר חקלאות תומכת סביבה מהפרסם מסמך האוסטרלי משרד החקלאות  - באוסטרליה  .2

  Department of ) במטרה להקטינו הנגזר ממשק הגידול המנסה להעריך את מידת הנזק הצפוי לסביבה

Agriculture, Fisheries and Forestry , 2006) על פי הגדרה זו במסגרת חקלאות תומכת סביבה .

ולקדם את שמידת הנזק שלהם קטנה הממשקים לאיתור  ,של ניהול סיכוניםכלים כה להיעזר בצרי

 יישומם.

מושג  ". חקלאות ניהול משאבי טבע"למושג מתייחסת פת שפרסם משרד החקלאות האוסטרלי הגדרה נוס

שימוש נכון במשאבי טבע חשוב במשק החקלאי. ומים  כגון קרקעזה מתייחס לאופן ניהול משאבי הטבע 

. מגדלים זקוקים לגישה למשאבים דרך החקלאים וכלה בצרכנים הניהול מרמת הממשל,ות בכל רמ

על פי הגדרה זו, חקלאות תומכת סביבה קיימא על מנת לייצר היום ובעתיד. -ינמתאימים וב ,טבעיים

 .(horticulture and the environment, 2015) תשאף לשימוש בר קיימא במשאבי הטבע החקלאיים

ים בעלי יאלמנטים טבע רתישממונח זה מתייחס ל ".חקלאות תומכת ערכי טבע"מונח נוסף הינו  .3

בערכי  המונח מתמקד. גידול בתיצמחים או  בסכנת הכחדה, בעלי חיים :, כגוןגבוההאקולוגית ערכיות 

 .( (Cowling, 2003יהםטבע ובמגוון ביולוגי, והשפעתה של החקלאות על

 את להגביר ניתןד כחקלאות הבוחנת כיצהגדיר חקלאות תומכת סביבה  משרד החקלאותבישראל,  .4

 -הינה  . הגדרה נוספת שהובאה באותו מקורסביבתיים נזקים ולהקטין החקלאות של הסביבתיות התועלות

. ניתן (2008)גינצבורג,  חקלאות שבה עלות ההשפעות השליליות קטנה מעלות ההשפעות החיוביות

 לראות כאן היבט כלכלי של הגדרת חקלאות תומכת סביבה.
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  חקלאות תומכת סביבה מרכיבים של

 "תומך סביבה"? הינו  מסויםחקלאי כיצד ניתן למדוד עד כמה ממשק 

חקלאות תומכת סביבה יכולה להימדד במספר רב של פרמטרים. בחלק מהמקרים מדובר בפן אחד של 

הממשק החקלאי, למשל הגנת הצומח. במקרים אחרים מדובר בפרמטרים רחבים הנוגעים לאופן הניהול 

  החל מההחלטה על סוג הגידול ועד לאופן השיווק. ותהליך קבלת ההחלטות במשק החקלאי 

לתקנים השוואת הממשק הקיים  – ויות להערכת מידת הסביבתיות של משק החקלאיאחת האפשר

בהתאם  שונים מתייחסים להיבטים סביבתיים של הממשק החקלאי מוסכמים. תקנים וסטנדרטים חקלאיים

 לדוגמאות הבאות: 

 תקן בינלאומי המקובל ביותר בחקלאות בישראל, בעיקר בענפי היצוא. -  Global GAP .א

 אחד הענפים בהם עסק הפרויקט: , ייןכרמי תקנים המתייחסים לגידול  .ב

Lodi Winegrape Commission 

California Sustainable Winegrowing Alliance   -בקליפורניה  תקן שפותח  

 )Global Gap, 2015) ( Lodi Winegrape Commission. 2013 ) (  California Sustainable 

Winegrowing Alliance 2012) 

 לבצע את הפעולות הבאות: סביבה"ה"תומכי  התקנים הנ"ל דורשים מן החקלאים

 לבצע ,מוד את העלויות הכלכליות והסביבתיות של הגידולאזה מאפשר לחקלאי ל סעיף  ומעקב: רישום

תחושות בטן. מרכיב זה יכלול את  סיסבסיס נתונים ולא על בדוף של גידולים או שיטות גידול על תע

 כמויות פרי ועלות הטיפול השותף. ,כמויות הדשנים וחומרי ההדברה לרבות עלותם ,נתוני החלקה

בסעיף זה יפרט החקלאי את שיטות הגידול הקימות אצלו. החקלאי יידרש להציג  ממשק חקלאי ידידותי:

, ונה לממשקים כגון: הדברה משולבתמעבר לשיטות מתקדמות יותר מבחינה חקלאית סביבתית. הכו

בנוסף, בסעיף זה נכללים גם היבטים של אופי העבודה הבין אישי של החקלאי:   חקלאות מדייקת ועוד. 

ם ובנושאים סביבתיים יבנושאים מקצועי לעובדים, קיום השתלמויות לעובדיםתשלום שכר הולם 

 וחברתיים.

החקלאי להתייחס לפרמטרים שבהם הוא עשוי בסעיף זה נדרש  :במטע אקולוגי איזון ליצירת עקרונות

תיבות קינון לציפורים ו / או   הצבה של לתרום לסובב, גם אם לא יופק מכך רווח כלכלי. לדוגמה:

צמחיה טבעית, שמירה של או שימור   הלישת  ,מקומות מסתור מלאכותיים צירת, יותבר בודד ותלדבור

 וכדומה. ברהוהדישון ד ללאעל שטחים במשק 

 

להתייחס למגוון היבטים  ה בגולן נקטנו בגישה משולבת השואפתפרויקט חקלאות תומכת סביב במסגרת

המושג, המתייחסת גם לנושאים של חקלאות תומכת סביבה. ניסינו ליישם הגדרה רחבה ככל הניתן של 

ערכי טבע ומגוון ביולוגי )הדברה משולבת, היבטים של  ימורושימור משאבי טבע )מים וקרקע( ששל 

 גידור, קירוי ורצף שטחים פתוחים(.



 
8 

 

את המרכיבים . מתוך המגוון, זיהינו חקלאות תומכת סביבהשל מאפיינים לגוון סקירת ספרות העלתה מ

כיבים ובגידולים החקלאיים בהם התמקדנו. מרבכלל, בגולן בפרט  הרלוונטיים והישימים ביותר בישראל

 אלו היוו את המסד של פרוטוקול הממשק הסביבתי שפותח, כפי שיוצג להלן. 
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 סקירת מצב קיים 

לזיהוי הממשקים החקלאיים המנוהלים כיום בכרמי יין ובתפוח בגולן נערך סקר בקרב חקלאים, חוקרים 

לשאלות  ומדריכים. במהלך הסקר נבחנו היבטים סביבתיים של ממשקי הגידול. הסקר בוצע בהתאם

 המנחות המופיעות בנספח א'.

 30-מגדלים( ובקרב כל מגדלי כרם יין )כ 20-ממגדלי התפוח )כ 25%הסקר תוכנן להתבצע בקרב 

בהמשך להיוועצות בנושא שקיימנו עם מדריכים בענפי הגידול הנ"ל, ובהתייחס לזמינות  מגדלים(.

   -אוגוסט ספטמבר  – ם וקטיף התפוחים)הסקר נערך בשיא תקופת בציר הענבי החקלאים לביצוע הסקר,

     ומכאן שיעורי ההיענות החלקיים בלבד של החקלאים(  הוחלט לצמצם את מספר המשתתפים בסקר 

מדגם מייצג של סוגי  המשקים )קיבוצים/ מושבים(  יפל המגדלים נבחרו ע. מגדלים בכל ענף 10-לכ

 מגדלי תפוח.  9-מגדלי כרם יין, ו 10ם ופיזור גיאוגרפי. רואיינו טלפונית או פנים אל פני

, יין כרמי מדריכת, נשירים מדריךפגישות הכנה עם אנשי מקצוע:  נקבע לאחר מספרסוג ואופי השאלות 

 בחומרי שימוש: הקיימים הגידול בממשקי שונים היבטים נבחנו במפגשים. פיננסי מדריךו מזיקים מדריכת

, כלכליים: סביבתיים לממשקים אפשריים חסמים ;ומגדלים אריזה בתי ,יקבים בין פעולה פיותיש ;הדברה

 .תודעתיים, טכנולוגיים

עו שלא בוצלמיפוי, של כל אחד מהמגדלים. אפשרויות נוספות  המידע שנאסף התמקד ברמת המשק

 או לחלקה.  בפרויקט הנוכחי: התייחסות לזן

 במיפוי הראשוני אותרו  חקלאים "סביבתיים" שהעלו רעיונות לממשקים סביבתיים. 

נושאים שזוהו כבעלי חשיבות בהקשר של חקלאות תומכת  מוקדו בשישהבמיפוי הראשוני השאלות 

 סביבה:

 דישון 

 הדברה 

 ממשק טיפול בעשביה 

 השקיה 

 תפסול 

 רצף שטחים פתוחים: גידור וקירוי צמחי 

  סיס מידע בתוכנת אקסל )נספח ב'(.ממצאים רוכזו בבה
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 ממצאי סקר מצב קיים

 

 קמים מטעי התפוח וכרמי היין בגולן.ומצוינים האזורים שבהם ממ, 1באיור 

 

 

 : כרמי יין ומטעי תפוחים בגולן  1 איור

 להלן ממצאי הסקר לגבי כל אחד מענפי הגידול.

 

 כרמי יין
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 נתונים כלליים 

 משקים פרטיים. שיתופיים ושני-חמישה משקים מושבייםמשקים קיבוציים,  : שלושהחקלאים 10נו ירואי

 30%-דונם,  כ 4100משקים הינם קונבנציונאליים, משק אחד אורגני במושב נוב. היקף השטח הכולל  9

 מסך השטח המשמש לגידול ענבים בגולן, הזן הנפוץ הוא קברנה סוביניון.

 דישון 

 משקים האורגניים.בתבצע דישון בקומפוסט מ –קומפוסט 

יחידות. בדרום הגולן, כמויות הדישון  10 -0יחידות חנקן ממוצעות לדונם. הטווח הינו  6.6  - חנקן 

 יחידות חנקן  לדונם(. 10בחנקן קטנות יותר מאלו הנהוגות בצפון. )הכרם בשעל חריג באופן יחסי עם  

יחידות אשלגן לדונם. חריגים: רמת מגשימים  0-20לדונם. טווח  תממוצעו יחידות אשלגן 3 - 5 - אשלגן

 יחידות לדונם.  10וכרמי שעל וקדמת צבי  15-20מדשן בין 

  משק אחד בלבד, מדשן בזרחן ומשתמש בכמויות מזעריות.   - זרחן

 .עלים בדיקת לפי רק מדשנים הבשן ואלוני מגשימים רמת

  השקיה

 13והטווח נע בין  ,קוב לדונם 220שכיח הוא ה .קוב לדונם 127הוא  כמויות ההשקיה בכרמי יין ממוצע

  .קוב לדונם 250-ל

קידוחי שמיר מהול במי מאגרים מי אחד במשק ו ,אחד במי שתיהמשק  ,משקים משקים במי מאגרים 8

 קוב לדונם(. 13)משק מרום גולן המשקה בממוצע 

 טיפול בעשביה  

  .ציינו שבעיית העשבייה אינה אקוטית וניתנת לשליטהכל החקלאים 

סוג הטיפול המקובל הוא כיסוח בין השורות וריסוס בתוך השורה )למעט משק גשור שמשתמש בפליחה 

 (.כיסוח בלבדשמבצע אורגני משק ו

 .משקים( 4משקים( אך יש שימוש נפוץ גם בראונדפ ) 9) בסטה החומר המקובל לריסוס הוא

 נעזרים ברעיית סוסים לכיסוח עשביה בתקופת השלכת.שני משקים 

 .משק אחד משתמש בפליחה במטרה להפחית עשביה

 הגנת הצומח

 מזיקים עיקריים:

בעזרת ריסוס  2ללא ריסוס לחלוטין,   2מתוכם  טכניקות בלבולמטעים מטפלים בעזרת  8 – עש אשכול

                                                                                            (.3ראנר ותקומי), (5ספרטה )הריסוסים הנפוצים הם . טכניקות בלבולבתוספת 

. שישה מתוכם ללא הדברה קונבנציונלית 2, טכניקות בלבולארבעה מטעים מטפלים ב – מחיתכנימה ק

בעזרת  2חקלאים(.  8קונפידור בהגמעה ) . הריסוסים הנפוצים הםטכניקות בלבולללא מגדלים מרססים 

 בומבטו.
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 מזיקים משניים:

בספרטה, בסובנה  2מטפל ברומטקן,  1לא מטפלים.  6בעיקר בזני הסוביניון והקברנה.  -זבוב התסיסה

 ואיבוק בגיר. 

מסייע גם לזה, וחלקם לא  לא מזיק משמעותי. חלקם טוענים שהטיפול בכנימה עם הקונפידור – נובר הגפן

 .מטפל

 מזיק נפוץ.  זהוראה ש. לא נמטופלת רק במטעי גשור – אקרית הפקע

 :מחלות

טליוס  ,(6אביר ) ם:מניעתי. החומרים הנפוצים ה, כטיפול גופרית-משתמשים בגופרית והילו 8 – קימחון

 (.1ומיטוס )סקיפר, דומקומבי, קנון , (2שימוש בקרטן וקיפ) םיקיבנוסף . (5נץ ) ,(5)

אחד לא מטפל כלל. חקלאים מטפלים בקיפ ו 4מחלה נפוצה או אקוטית. הכשותית איננה  -כשותית

 (.1קנון )ו קרדון ,אטלס, (2חומרים  נוספים בשימוש הם: טליוס, סנדומיל, ורדימול נחושתי)

 לא נפוץ, לא אקוטי ולא מטפלים. – מחלות עצה

רדימול , או מיטוס ,בסוויץ. משק אחד מטפל מטפלים בפיריוס 2לא נתקלים בבעיה.  8 – רקבונות פרי

 נחושתי. בגשור מצביעים על בעיה בעיקר בזן קנלי.

  

 טיפול בפסולות 

 פסולת פלסטיק:

ולחים במרוכז דרך המועצה פסולות פלסטיק למעט מיכלי הדברה אותם ש כל המשקים הצהירו שאין להם

 להטמנה.

 מועברות למחזור.  פסולות פלסטיק כגון טפטפות או נילונים

 

 :גזם

  .קילו לדונם 250 :כמות ממוצעת בכרם בוגר

  עורם בפינת המטע. 1 ,משקים מרסקים 7 ,משקים שורפים 2

 שמירה על מגוון ביולוגי

 :ידורג

אחת רוב המשקים מגודרים. רובם בגדר בגבהים שבין מטר לשנים למעט חלקה . '(גבנספח דוגמאות )

הגדר הוגבהה כדי . גובה הגדר למעלה משני מטרהסמוכה לגדר הישוב. בחלקה זו  ,בגשור )דונם 50)

. מעברים אלו מעברים לדורבנים התקינו בגדר המטעברמת מגשימים למנוע כניסת חזירי בר אל הישוב. 
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שמורת טבע. את כמות הדורבנים. במידה ויש התפרצות קל ללכוד אותם ולהעביר אותם למאפשרים לנהל 

 וחוסכת בכוח אדם לתיקון ובדיקת הגדרות.  השיטה מונעת נזק לגדר

 .משקים מגדרים יחד עם משקים נוספים 3

  .גדר אוסטרליתמותקנת משק אחד ב

 

 :צומח קירוי

כחלק ממחקר נגד מחלת הצהרון דונם חיפוי מלא  3פוי חלקי ועוד דונם חי 17משק מרום גולן מחפה 

 המועברת באמצעות  ציקדות. 

 

 מטעי תפוח

 נתונים כללים 

  .משפחתיים ם ממושבים שיתופיים, ארבעה משקים:  שני משקים קיבוציים, שני משקיחקלאים 8רואינו 

 אורגני.מתוכם הוא משק משק אחד 

תופס תאוצה בשנים האחרונות והוא  . הזן פינק ליידיגרניסמיט ופינק ליידיהם סטרקינג,  הנפוצים הזנים

 הזן הנפוץ בקרב המטעים הצעירים.

 דישון

יח' לדונם(  30כאשר השיא הוא בסטרקינג )יכול להגיע עד  ,יחידות חנקן לדונם 11ממוצע של – חנקן

 יחידות חנקן לדונם. 6והמינימום הוא 

יחידות לדונם, ויש  15-30ן יאשלגן לדונם כאשר יש מטעים המדשנים ב יחידות 11.4 של ממוצע -אשלגן

 שאינם מדשנים כלל. 

 יח' לדונם כאשר מרבית החקלאים לא מדשנים בכלל.  15ממוצע של  -זרחן

קוב  4  -משק אחד משתמש בדשנים אורגניים בהתאם לכמויות הבאות: קומפוסט  – אורגניים דשנים

 .לדונם יח' 6 -קוב לדונם וחנקן נוזלי המיוצר מגוואנו 0.5 -, זבל עופותלדונם

  השקיה

קוב  500 כ אבני איתן, בקוב לדונם 900הכמות עין זיוון . בלדונםמים קוב  704כמות ממוצעת של 

הפינק ליידי  קוב לדונם ואילו 650נדרשים גאלה וסטרקינג ני הגידול. בזהסיבה לפערים קשורה ללדונם. 

מי משקים משקים במים מקידוחי שמיר וחמישה ב קוב לדונם. שלושה 950על דים והגרניסמיט עומ

 מאגרים. 
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 טיפול בעשביה 

החקלאים מרססים  בראונדאפ ובבסטה למעט המשק האורגני. שני חקלאים מכסחים בין השורות מרבית 

 גם בין השורות וגם בתוכן. יםהאורגני מכסחבמשק ו

 הגנת הצומח 

 מזיקים עיקריים:

 חקלאי אחד מסתייע גם באינווידור. לבול.חקלאים משתמשים בטכניקות בל הכ - תפוח עש

 מישם בעזרת כולם משתמשים במלכודות + טיפול אזורי של שחרור זבובים עקרים. חקלאי אחד  -זבוב

 ספרטה וטרייסר. 

  :משניים מזיקים

 בראונדאפ ואחד באומיט.לא מדבירים כלל, חקלאי אחד משתמש  2מדבירים ידנית,  4 -שש נמר

 מדבירים ידנית, חקלאי אחד איננו מדביר, חקלאי אחד משתמש בראונדאפ. 4- יקרונית

 חקלאים, אף אחד מהם לא מטפל במזיק זה. 3קיים אצל  -קפנודיס

 אחד מדביר בעזרת תנשמות.  -עכברים

  .באוונט או אנוונדור 2מייט או מטיקס, -Xמדבירים בעזרת  3 -אקרית

 חקלאים לא מדבירים, חקלאי אחד מדביר בעזרת דיפנדר.  2 - ציקדות

 קיימות אצל שני חקלאים, שניהם לא מדבירים אותן.  - כנימות

 

 :מחלות

פלינט אך רוב החקלאים אמרו שהם משתמשים בכל דבר שאישרו \מרפן\הטיפול הנפוץ הוא אומי -קמחון

 ת"(.להם )למעט ההגבלות של משרד החקלאות ושל תאגיד "בראשי

 קיימת כמעט רק בפינק ליידי.  -אלטרנריה

 טיפול בפסולת 

 כולם מרסקים במקום.  :גזם

נאספות שאריות ק"ג לדונם. בדרך כלל לא מטפלים בהן. ברמת מגשימים  600-ל 250 בין: פרי שאריות

 למיץ. חלקן נאספות . סוסיםמשמשות למרעה והפרי 

 המועצה באתר הטמנה תאנים.איסוף מרוכז והטמנה ע"י : ריקים הדברה מכלי

  .נאספות למחזור :אחרות סטיקלשאריות פ

 שמירה על מגוון ביולוגי

 ממשקי גידור יוצאי דופן: קיימים כמה  .מעל מטרשגובהה כמעט כולם מגדרים בגדר : גידור

 בעונות אחרות המטע פתוח )ללא חשמול(. . בהן יש סכנה לפרי ידור בגדר חשמלית בעונות מסוימות. ג1
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 . גידור עם פתחי מעבר לדורבנים וניהול כמות הדורבנים במטע ע"י איסוף והעברה לשמורות טבע.2

 . גידור חלקי בלבד.3

 ממשק סביבתי לחקלאות תומכת סביבה בגולן

 מתודולוגיה לקביעת הממשק הסביבתי

ים אלו וחוקרים. במפגש רמים שונים: צוות היגוי, מדריכיםממצאי המיפוי הראשוני נבחנו בישיבות עם גו

 B.A.T. Best Availableהטכנולוגיה המיטבית בכל אחד ממרכיבי הגידול היגענו להחלטה אודות 

Technology) .) במטרה לבחון האם הם מוכנים או מסוגלים לעמוד במקביל נערכו ישיבות עם מגדלים

 להלן פירוט המפגשים שהתקיימו בנושא: בממשק המוצע.

 היגוימפגשים של צוות 

 בצוות ההיגוי השתתפו: 

   משרד החקלאות שה"ם  ,גפן זהבי, מדריכת גידולתרצה 

 שרוליק דורון, ממ"ר גרעיניים, משרד החקלאות שה"ם 

 ירון דקל, חוקר, המכון לחקר הגולן 

 מנהל מו"פ צפון  ,אלקנה בן ישר 

 מנהל מחלקת שטחים  פתוחים, מ.א. גולן ,קובי גביש 

 מלווה לפרויקט חוקרת, דר' לירון אמדור 

 המכון לחקר הגולן, מרכז הפרויקט, אלאור לוי 

התקיימו ארבעה מפגשים, החל מהתנעת התהליך ועד להתווית הקריטריונים לבחינת הממשק הסביבתי 

 בגולן.  

 וחוקרים מפגשים עם מדריכים

   משרד החקלאות שה"ם  ,גפן זהבי, מדריכת גידולתרצה 

 שרד החקלאות שה"םשרוליק דורון, ממ"ר גרעיניים, מ 

 חוקרת בתחום הגנת הצומח בכרמי יין ,רקפת שרון 

  ,חוקרת בתחום הדברה משולבת מרחבית בכרמי יין ומטעיםליאורה שאלתיאל 

 מדריכת הגנת הצומח  ,אידלין הררי סמדר 

 משרד החקלאות  ,ראש תחום אגרואקולוגיה ,ענת לוינגרט 

 ,משרד החקלאות ,אגרואקולוגיה צפריר גרינהוט 

 מפגשים עם חקלאים

  ,מושב אודם ,ומרכזת תפוח ,קיבוץ אל רום ,מרכזת כרמי ייןגלית בוט 

 ,קיבוץ מרום גולן ,מרכז מטעים גבי קוניאל 

 ,רמת מגשימים ,מרכז מטעים יהודה וינברג 
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בהמשך למפגשים השונים שהתקיימו עם קבוצות חקלאים, אנשי מקצוע וצוות ההיגוי, הוחלט על מיקוד 

  הסביבתיים בשישה תחומים:הנושאים 

 דישון 

 השקיה 

 טיפול בעשביה 

 הגנת הצומח 

 טיפול בפסולת, גזם, גדמים ונשר 

 שמירה על מגוון ביולוגי 

 

 תובנות ודגשים שעלו במפגשים:

 ניהול ובקרה 

 הטמעת ממשק סביבתי. ל אפקטיבי של המשק החקלאי הכרחי לניהו 

  .יש להתאים את הממשק המוצע לאזורים השונים 

 .ליקב ולבית האריזה השפעה משמעותית על אופן הגידול 

 ם לזמן ולמקום בתפוח וכרם יין ברמת הגולןינבחנו תחשיבים כלכליים עדכני. 

  .במהלך המפגשים הועלה הצורך בקביעת תו תקן סביבתי 

 טעמו של מי מוענק תו התקן?מ

 מי מפקח לאורך זמן?

 מי מגדיר את הפרמטרים לקבלת תו התקן?

 ן את התקן עצמו לאורך השנים?מי מעדכ

 דישון והשקיה

  השימוש בדשנים מיושם אצל רוב החקלאים באופן מושכל, כבר כיום. עיקר התמריץ קשור

 עלויות הדשן.   -בשיקולים כלכליים 

 הכרחי לעבור לשימוש ב Best available technology .T.A.B  בתחומים השונים:  

T..A.B  דיקת כמות המים בצמחבהשקיה: שימוש בתאי לחץ לב. 

T..A.B   .בדישון: בדיקות עלים 

 פסולת 

  יש לחפש פתרון לכמויות הנשר בתפוח. רעיונות אפשריים: אקואנרגיה גולן לייצור חשמל

 וקומפוסט, שימוש כמספוא לבהמות.  
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 הדברה

 גישה לתחילת טיפול, גבוה מזה הקיים כיום. החלטה על סף נגיעות  - הגדרת ספי פעולה גבוהים

הדברה ומונעת עמידות המזיק מאפשרת להימנע משמוש עודף בחומרי  ,זו בחלק מהמקרים

 .לחומר

  הגדרת רשימת חומרים ידידותיים לסביבה, שאותם מותר ליישם במשק. יש להביא לכך כי לא

 יעשה שימוש בחומרים אחרים. 

 הגדרת טכניקות יישום של חומרי הדברה. 

  למטעמניעת זליגת חומרים מחוץ.  

 

 הנחיות הממשק הסביבתי

, הגנת עשביהההנחיות שלהלן נוגעות לכל אחד מהתחומים שבהם עסק הפרויקט: דישון, השקיה, טיפול ב

  פסולת, שמירה על מגוון ביולוגי.ומח, טיפול בהצ

 דישון

סוכרים. כל גדילה, פריחה וקשירת כגון פוטוסינתזה, בצמח הדשן חיוני לטיוב תהליכים המתרחשים  :רקע

עשוי לנצל אותם עד תום ללא השארת חומרי דשן , הוא זמן שכמויות הדשן תואמות את צרכי הצמח

, בנוסף מי התהום. דישון יתר גורםאת  ולזהםו/או לדלוף  ם לגרום להמלחהימיותרים בקרקע העשוי

 שלא לצורך. לחקלאי, להגדלת העלויות לפגיעה הסביבתית גם

ת אסטרטגית דישון המותאמת למצב הקרקע הנוכחי לבנו מונחה החקלאי :הסביבתי הממשק הנחיית

לקחו יולדרישות הצמח. בנית אסטרטגיה זו תתבצע בעזרת בדיקות עלים אחת לעונה. בסוף עונת הגידול י

 תיקבע אסטרטגיתאלו נתונים  ועל בסיסדשן חסרים לצמח רכיבי דגימות עלים על מנת לבחון אילו 

  .החקלאי יבדוק אחת לשנה שאריות חנקן בקרקע ,בנוסף .הדישון לשנה הבאה

 השקיה

שימוש יתר במים מצריך שאיבה רבה יותר של מי תהום ובכך  .המים הינם משאב במחסורבישראל  :רקע

 ישמגדיר את דיוק כמויות ההשקיה כיעד אליו הסביבתי הממשק  .מקטין את כמות המים המגיעה לטבע

ואילו השקיית חסר עשויה לפגוע בעץ  ,בוז ולעיתים לפגיעה בעץהשקיית יתר גורמת לבז .לשאוף

  .ובתוצרת

תאי  בדיקות באמצעות לבצעעל החקלאי על מנת לדייק את כמויות ההשקיה  :הסביבתי הממשק הנחיית

בלוקי גבס  ןכגו נוספותיחד עם שיטות  בדיקות אלו, צמח.במים אבחן את כמויות הבמטרה ללחץ 

במים מקידוחי  במקומות בהם יש שימוש ) .מאפשרים לחקלאי לדייק את כמויות ההשקיה ,וטנסיומטרים

 (.מלחיםבדחיקת הבהתייחס לצורך גם שמיר המאופיינים ברמת מליחות גבוהה, כמות המים תיקבע 
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 עשביה בטיפול 

ה הפרעה לעבודה השוטפת ומקשה את הטיפול בעצים. אולם להשארת העשבי יוצרת עשביה במטע :רקע

קרקע חשופה נשחקת ) שמירה על הקרקע העילית מפני ארוזיה :יש יתרונות חקלאים וסביבתייםבשטח 

 אויבים טבעיים ל יצירת בתי גידול (;קרקע עם צמחיהאשר ע"י הרוח ונסחפת ע"י הגשמים ביתר קלות מ

 .(2012 ,ואבישר )רוזנפלד שימור מגוון ביולוגי בשטחי המטע ;המסייעים בהתמודדות עם מזיקים

כיסוח או ריסוס בתור השורה ו במטע ובכרם שימור של העשביה בין השורות :הסביבתי הממשק הנחיית

  בלבד.

 הגנת הצומח

 :בין היתר נדרש החקלאי להתייחס לשאלות כגון .תחום הגנת הצומח הינו תחום מורכב: רקע

 .של המזיקלמניעת פיתוח עמידות  ? ההדברההיסטוריה של המה  

 . רמת מזיקים המחייבת פעולה קביעת  הנדרש? סף הפעולה ומה

 או בצורה נקודתית. כל המטע שמים ביהאם מימהו אופן היישום? 

סביבתי לא ניתן להגדיר ממשק הנוגעות להדברה בגלל מורכבות ההחלטות  :הסביבתי הממשק הנחיות

  לנושא הגנת הצומח: מסגרת יכללשלושה לכן נקבעו המתאים לכל המשקים ולכל המזיקים. 

  בחומרי הדברה. מבטיח שימוש מדויק יותרבמשק, הפקח מזיקים הפעלת  חובת. 1

קיימת תקינה בין לאומית והינם עבורם  יחסית מתוך רשימת חומרים  "רכים"שימוש בחומרים . 2

 (. למסמך זה 'דנספח פירוט בראו ) מוגדרים כפחות מזיקים

)אין הסכמה בקרב אנשי המקצוע כי  להקטנת הסיכוי למחלות.פתיחת הנוף של הכרם  -. בכרמי יין 3

 .(פעולה זו אכן מפחיתה את השימוש בחומרי הדברה

 טיפול בפסולת 

  גזם:

גזם שאינו מאידך, נפלטים לאוויר מזהמים. כאשר מטפלים בפסולת אורגנית באמצעות שריפה  :רקע

  מבוצע  הכיסוח .החלופה לשריפה הינה כיסוח של הגזם )בעיקר בכרמי יין(. מטופל גורם להעברת מחלות 

נערכה בדיקת כמויות פחמן הנפלטות בכל ה נפלטים מזהמים לאוויר. זגם בתהליך  ,ולכן באמצעות מיכון

.  למסמך זה( 'ה בפירוט בנספח)ראו  LCAבתחשיבים של   -שריפת גזם או כיסוח  –אחת מהשיטות 

 כמויות הפחמן הנפלטות בשריפה גבוהות פי ארבע מאלו הנפלטות בכיסוח עשביה. נמצא כי 

  יש לטפל בגזם וגדמי עקירות רק באמצעות כיסוח ולא באמצעות שריפה.  :הסביבתי הממשק הנחיות
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 פסולות פלסטיק:

בזמן  .לחסוך הוצאות הובלה והטמנה נתמל בעבר היו שורפים אותה ע .ת פלסטיק אינה מתכלהפסול :רקע

נפלטים לאוויר חומרי הדברה מיכלי במידה והשריפה היא של  .השריפה הפלסטיק פולט לאוויר מזהמים

 גם חומרים מסוכנים.

 מיכלי ההדברה ינוקבו, יאספו וישלחו להטמנה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבתי: הממשק הנחיות

 .הסביבה ומשרד החקלאות

 .שאריות צנרת ופלסטיק אחרות יאספו וישלחו למחזור

 :פרי שאריות

אין עודפי  מהתוצרת )בכרם יין 10%עודפי פרי משמעותיים קיימים בענף התפוח ויכולים להגיע עד  :רקע

פרי(. מדובר בפירות שנרקבו, פירות קטנים או בעלי צורה בלתי אטרקטיבית שמונעת את היכולת לשווק 

אותם. שאריות פרי מהוות בעיה סביבתית הנוגעת ליעילות השימוש במשאבי טבע: בייצור פירות 

ההופכים המשמעות של עודפי פרי . , חלקם משאבי טבע המצויים במחסורמושקעים משאבים רבים

. ניתוב עודפי הייצור למקורות שימושיים עשוי להגדיל את לפסולת הינה בזבוז של משאבי טבע יקרים

  להפחית את הייצור במקומות אחרים., ויתכן אף ן החוץהרווח מהקרקע ללא תוספת משאבים מ

במטעי תפוח,  במסגרת הפרויקט נבחנו חלופות שונות לשימוש בעודפי הפרי :הסביבתי הממשק הנחיות

. לעת עתה נראה כי אף אחת מהחלופות איננה ישימה לביצוע. הן יוצגו על פי סדר הלןכמפורט ל

 מהן:  חלקעדיפויות, בתקווה כי בעתיד יבשילו התנאים ליישום של 

בצורה  (.ארגון צדקה אחר\לקט ישראלהעברת עודפי הפרי כתרומה למזון )באמצעות ארגון כמו  .1

החסם הקיים לישום החלופה הוא העלות של הקטיף וחוסר הנכונות  רי למזון.ישמשו עודפי הפזו 

 כמויות פרי קטנות.ולאסוף להגיע לגולן ם השונים ארגוניהשל 

קטיף לתעשיית המיץ עשוי להיות רווחי לחקלאי )ראו פרק כלכלי ת המיץ. לתעשיי קטיף .2

של תעשיות מיצי הקליטה המצומצמת  תיכולבהמשך הדו"ח(. החסם ליישום החלופה הוא 

  .התפוחים

החסם הינו הצורך לאסוף את הפרי ועלויות ההובלה . )בעיקר פרות( חיים בעלי להזנת העברה .3

 לרפתות.

יש לציין . פעולות אלו כרוכות בעלות כלכלית גבוהה. לקטוף ולאסוף את הפרי, יש 1-3למימוש חלופות 

 בישראל(. . )פתרון זה עדיין לא מיושם הפריולאיסוף ף קיים פתרון מכני לקטיבעולם הרחב כי 

  למטע. יםלקרקע ומשמש למרעה של סוסים המוכנס פלבחלופה זו הפרי מוסוסים. למרעה  .4

 זאת עם. מגודר להיות צריך. המטע הבוקר מול לתאום פרט דבר מהחקלאי דורש לא זה  ממשק

כמו כן . )הידוק כתוצאה מדריכה של סוסים( לקרקע או לעצים חשש בשל מכך נמנעים חקלאים

 צריכים להיות בסביבת המטע עדרי סוסים בהיקף מתאים, ולא תמיד זהו המצב.
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)פרויקט  פרי מהעץ אל הקרקע מטעמים של סניטציההלהוריד את בכל מקרה  יםנדרשהערה: החקלאים 

 מהעלות. 80%-באופן המכסה כ, . פעולה זו מסובסדת על ידי משרד החקלאותהזבוב(

 

 שמירה על מגוון ביולוגי

 :קירוי צמחי \רשתות צל

השימוש העיקרי ברשתות צל במטעים הינו בהקשר של מיתון נזקי אקלים )קרה, ברד, מכות שמש,  :רקע

כיום ישנה מגמה של הרחבת  את חלקו העליון של הגידול בלבד. כלל רוח(. רשתות במטע מכסות בדרך

 רשתות מיושמות באופן ניסויי בלבד. ,בכרמי יין. כיסויי הרשת במטעי תפוחים

 ,ידי המטע פתוחים ולכןצההשלכות של שימוש ברשתות במטעים על חיות בר לא נבדקו באופן מעמיק. 

פעילות על הרשתות אינן מונעות מעבר של בעלי חיים על הקרקע. לעומת זאת יתכן כי יש להן השפעה 

פעה גם על הממשק החקלאי, מפני שעופות דורסים יכולים ציפורים, למשל עופות דורסים. יש לכך הש

בחלק מהמקרים, כאשר מקפלים את הרשתות בעונות מסוימות, אך לא לסייע בממשק נגד מכרסמים. 

 מקפלים את הכבלים התומכים בהן, הכבלים עלולים לפגוע בכנפיים של ציפורים. 

קיפול הרשתות בעונות שאינן עונת הגידול. ככל הניתן יש  –ברמת המשק  :הסביבתי הממשקנחיות ה

תכנון תפרוסת הרשתות כך שלא  –ברמה האזורית  לקפל הן את הרשתות והן את הכבלים התומכים בהן.

   יווצרו רצפים של שטחים מרושתים, אלא כתמי רשת בין אזורי מטע ללא רשתות.

 :גידור

יונקים גדולים יוצרים נזקים למטעים: בעלי החיים אוכלים מהפירות, מחבלים במערכות השקיה  :רקע

יש יתרון ליצירת רצפים פתוחים ואפשרויות מעבר לבעלי חיים, אם ועוד. מנקודת המבט של שימור טבע 

כי במקומות מסויימים הנגישות של בעלי חיים לתוצרת החקלאית עלולה להביא לעליה מוגברת 

בעלי החיים. רשות הטבע והגנים פרסמה מסמך מדיניות בנוגע לגידור מינים מסוימים מבין וכלוסיות בא

כניסה של . גישה אחרת מדברת על הצורך בסגירת המטעים למניעת (2014)רותם, בשטחים פתוחים 

 .בעלי חיים

 מוצעות שלוש חלופות: הסביבתי הממשק הנחיות

  ללא גידור  .1

 .גידול, למשל בגדר חשמלית אותה ניתן לפרק מחוץ לעונת הגידור עונתי .2

את מידת הנזק לקבוע פתחים אלו מאפשרות לחקלאי  .דורבניםלמעבר עם פתחים קבועה גידור בגדר  .3

 .רבנים להעברה לשמורת טבע כאשר הנזק עולה על כךהמקובלת עליו ולאסוף את הד

 סיכום

 .' למסמך זהבספח ינב בקצרה הסביבתי שפותחו במסגרת הפרויקט מוצגות המלצות הממשק
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 משמעויות כלכליות 

 רקע והנחות יסוד

יש לשמור על הרווחיות הכלכלית של החקלאות בגולן. ללא רווחיות הנחת המוצא של הפרויקט הינה כי 

כלכלית החקלאות לא תמשיך להתקיים. הממשקים הסביבתיים המוצעים עשויים להיות כרוכים בעלויות 

נוספות מבחינת החקלאים: הוצאות כח אדם, ציוד, בדיקות מעבדה, ניהול ועוד. ככלל, נקבע בפרויקט כי 

 ביבתיים הפוגעים בהכנסתו של החקלאי באופן משמעותי.לא יומלצו ממשקים ס

 מתודולוגיה

תחשיבי משרד החקלאות לתפוח וכרם יין )התחשיבים על הסביבתי התבססה בדיקת עלות הממשק 

נערכה בשני המפורסמים מעת לעת על ידי שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות(. הבדיקה 

ולזנים הנפוצים  לאזור )רמת הגולן(הגנרי  ילהתחשיב הכלכ ה שלהתאמ התבצעההראשון שלב ב :שלבים

 גידולב נים ביציבותיזנים אלו מתאפי .קברנה -ובגפן ,הזן סטרקינג -בתפוח :הזנים הנפוצים בגולן הם .בו

הסביבתי הממשק מרכיבי של הנוספת לתחשיב הקיים העלות  הוכנסוהשני בשלב  ממוצע.המחיר בו

 המוצע. 

 הכלכליות של הממשקים הסביבתיים המוצעיםפירוט העלויות 

מאפשרת לחקלאי לראות את עלות הסעיף ולבחור האם הוא בממשק הסביבתי סעיף  של כל  עלותה פירוט

 *** .יכול להוסיף את העלות לממשק הנהוג אצלו

 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

סמך בדיקות עלים דישון על  דישון

 בלבד

 ניטור רמת חנקן בקרקע

 

₪  21 עלות =

 לדונם

זהו מרכיב מקובל בגידול 

הקונבנציונאלי ועלות סעיף זה 

  הסטנדרטיהגידול מופיעה בתחשיב 

שימוש בתאי לחץ לניטור  מים

 מצב המים בצמח.

 

₪  14.67 עלות =

 לדונם

זהו מרכיב מקובל בגידול 

זה הקונבנציונאלי ועלות סעיף 

 מופיעה בתחשיב הגידול הסטנדרטי

ניטור בעיות המלחה כתוצאה 

משימוש במים באיכויות 

 בעזרת מד מוליכות שונות.

זה נעשה ע"י החקלאי אחת ממשק   זניחה עלות =

 10)פחות מלעונת גידול ועלותו זניחה

 אג' לדונם(
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 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

כיסוח עשביה בין : 1חלופה  עשביה

השורות , וריסוס רק בתוך 

 השורה.

. 

 

₪  32.6 = עלות

 לדונם

זהו מרכיב מקובל בגידול 

הקונבנציונאלי ועלות סעיף זה 

  מופיעה בתחשיב הגידול הסטנדרטי

השארת עשביה בין : 2חלופה 

 (בכלל השורות )לא לכסח

₪  18 = חיסכון

 לדונם

הפחתת הנובע מחיסכון ב מדובר

. נלקח בחשבון כי עלויות הכיסוח

צרוך מים ולכן העשבים עשויים ל

 10%-תדרש הגדלת ההשקיה בכ

)עלויות ההשקיה הנוספות חושבו, 

והחיסכון המוצג הינו נטו לאחר 

  הוספת עלויות המים(

הגנת 

 הצומח

הפחתת השימוש בחומרי 

 הדברה:

 עבודה עם פקח מזיקים. 

בחומרים  שימוש

, שמירה  (ד'רכים")נספח "

 .על אויבים טבעיים

₪  100 = עלות

 לדונם

 = בכרם פתיחת נוף

  **לדונם₪  830

 

עבודה עם פקח מזיקים מקובלת 

בממשק קונבנציונאלי, ומחושבת 

 0.2בתחשיב הסטנדרטי בעלות של 

ליום ₪  400ימי עבודה לדונם * 

עבודה. בממשק המוצע בפרויקט זה 

משום  ימי עבודה לדונם 0.25חישבנו 

שעבודה עם חומרים ידידותיים 

מהפקח  והדברה נקודתית דורשת

 עבודה רבה יותר

ניתן להפחית את השימוש בחומרי  **

)פתיחת  הדברה ע"י עיצוב הכרם

 3תוספת של  המשמעות הינה .הנוף(

עלות יום עבודה ₪   270ימי עבודה*

יקבים  .לדונם₪  810של פועל = 

את הדוגלים בשיטה זו מתגמלים 

 .בהתאםהחקלאים 
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 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

טיפול 

 -בפסולת

גזם וגדמי 

 עקירות

איסור על  -גזם 

שריפת חומר 

אורגני, טיפול 

בריסוק. 

העברה  -גדמים

להסקה או 

 ריסוק.

 -גזם 

איסור על 

שריפת 

חומר 

אורגני, 

טיפול 

בריסוק. 

לא  -גדמים

 רלוונטי

₪  82עלות = 

 לדונם

זהו מרכיב מקובל בגידול 

הקונבנציונאלי ועלות סעיף זה 

 מופיעה בתחשיב הגידול הסטנדרטי

טיפול 

 -בפסולת

 נשר

לקט : 1חלופה 

  ישראל

₪  174.7  עלות  לא רלוונטי

 לדונם

 .קילו 850-פועל קוטף ביום כ

 .ליום₪  270עלות פועל היא 

  .מטע מיצר כחמישה וחצי טון

 קילו(. 550מהפרי פסול ) 10%

₪  0.31עלות קטיף לקילו =

(270/850) 

 174.7עלות קטיף לדונם =

(0.31*550 ) 

: 2חלופה 

העברה 

 לתעשייה

  159.5= הכנסה נטו

 ₪ 

 .קילו 850פועל קוטף ביום כ

 .ליום₪  270עלות פועל היא 

 מטע מיצר כחמישה וחצי טון.

 קילו(. 550מהפרי פסול ) 10%

₪  0.31עלות קטיף לקילו =

(270/850). 

 אג' לק"ג.60 -התעשיה מוכנה לשלם 

אג' לקילו  29גובה הרווח לקילו 

(0.6-0.31). 

₪  159.5גובה הרווח לדונם 

(550*0.29). 

 (2010 ,יחזקאלי :)מקור הנתונים
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 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

: 3חלופה 

איסוף להאכלת 

 בע"ח

 =/ הכנסה  עלות

0.31  ₪-X 

 .לדונם₪  174.7עלות האיסוף 

כיום, מכיוון שאין יישום של השיטה 

מרכזי המזון לא יודעים להעריך את 

על טון  הם מוכנים לשלםשהמחיר 

המחיר האפשרי . '(ו)ראו נספח  פרי

שהחקלאי יכול לקבל עבור הפרי 

. קשה X-מסומן בעמודה שמשמאל ב

להעריך האם החלופה כרוכה בעלות 

   עבור החקלאי או בהכנסה עבורו.

: 4חלופה 

הכנסת סוסים 

למרעה של 

 הפרי

עלות העבודה הכרוכה בהורדת הפרי  ₪ 0.2 עלות =

לדונם באמצעים ₪  1לקרקע הינה 

את ידניים. משרד החקלאות מסבסד 

לדונם )כחלק ₪  0.8הפעילות ב

מפרויקט הזבוב(, כך שהעלות 

₪  0.2שהחקלאי נדרש לספוג היא 

 לדונם.

חלופת בסיס:  

הורדת נשר 

 לקרקע.

 

עלות העבודה הכרוכה בהורדת הפרי  ₪  0.2 = עלות 

לדונם באמצעים ₪  1לקרקע הינה 

ידניים. משרד החקלאות מסבסד את 

לדונם )כחלק ₪  0.8הפעילות ב

מפרויקט הזבוב(, כך שהעלות 

₪  0.2שהחקלאי נדרש לספוג היא 

 לדונם.

טיפול 

 -בפסולת

לא 

 אורגנית

 3שטיפה  -מיכלי ריסוס

פעמים, ניקוב, פינוי לאתר 

 איסוף שממנו המוא"ז מפנה.

 -טפטפותהפלסטיק והפסולת 

החקלאי אחראי להזמין את 

המועצה לפנות  את  פסולת 

 .למפעלי מחזורפלסטיק ה

ממשק זה נעשה ע"י החקלאי אחת  0עלות שולית = 

לעונת גידול ועלותו זניחה )פחות 

 אג' לדונם( 10מ
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 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

רצף 

שטחים 

 -פתוחים

 רשתות

קיפול רשתות : 1חלופה 

 .בעונות שבהן הן לא נדרשות

כבלים יחד עם הקיפול 

 רשתותה

 

₪  67.5עלות = 

 פרוק והרכבה 

. בתחשיבים הסטנדרטיים עלות זו 

כחלק מעלות העבודה מחושבת 

 בגידול.

פרוק ליום \דונם הקמה 4בתחשיב של 

 עבודה של פועל

 270עלות יום עבודה של פועל היא 

 לדונם₪  67.5דונמים = 4 \ליום ₪ 

י כל כיסו: השארת ה2חלופה 

 השנה

  0עלות = 

רצף 

שטחים 

 -פתוחים

 רשתות

קירוי בכתמים 

ומניעת רצף 

 רשתות

הרשתות מפחיתות את פחת הפרי  לדונם₪  3300 

סמיט גרניבזנים  20%שעומד על כ

ופינק ליידי הנובע ממכות שמש 

מכמות הפרי  15%סה"כ . 75%בכ

בפרי  א)לא מדובר בפרי פסול אל

 שיורד לו הדרוג(. 

לקילו ₪  5.5פרי בדרוג א' מקבל 

₪  1.5ואילו בדרוג ב' הוא מקבל 

 לקילו ₪  4ההפרש הוא לקילו 

טון  5.5לדונם היא כמות פרי 

קילו  825=  מהם 15% .בממוצע

   לדונם.

לדונם ₪  3300ההפרש לדונם הוא 

(825*4) 

מכאן שישנה "עלות צל" בשטחים 

שישארו ללא רשתות.  העלות 

)עלות לדונם ₪  3300הנעמדת היא 

 לדונם(₪  6500הקמה ראשונית היא 
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 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

רצף 

שטחים 

 -פתוחים

 גידור

 ללא גידור

 

 

ת הכרוכה באי גידור נובעת העלו אין נתון 

מנזקי בעלי חיים למטע / כרם: פגיעה 

ביבולים וכן בתשתיות. אם כי עלות 

זו קיימת גם כאשר יש גדר, אך יש 

להניח  במידה פחותה. לא הצלחנו 

לעמוד על ההפרש בין העלויות 

 הכלכליות השונות. 

בכל מקרה יש לנכות מכך את עלות 

 לדונם₪  1100הקמת הגדר, שהינה 

מטר גדר לדונם( השקעה  20)

 ראשונית.

גידור עונתי  -גדר חשמלית

 שנפרס באביב ובקיץ ומקופל

 בסתיו וחורף.

 

עלות פרוק והרכבה 

 לדונם₪  0.9

למטר ₪  10השקעה ראשונית היא 

מטר גדר  20-גדר, בתחשיב של כ

+מחולל, מצבר ₪  200לדונם = 

לכלל ₪  3000ופנל סולארי העולים 

המטעים. מקבץ מטעים בגולן מכיל 

דונם )בהערכת עודף  500- 250כ

-עלויות ההקמה בכניתן להעריך את 

 (. לדונם₪  212.5

 עלויות פרוק והרכבה עונתית:

 קילומטר גדר  6-ב ביום כפועל מרכי

ליום = עלות ₪  270עלות פועל 

₪  0.045הרכבה של גדר 

 (. 6000/270למטר)

מטר  20)* 0.9₪עלות לדונם 

 לדונם(.

 סולארי. –אין עלויות חשמל 
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 עלות של הממשק המשמעויות  עלות  מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

 גידור עם פתחים לדרבנים.

הפתח הוא תעלה בניה 

שאינו  Zממתכת בצורת 

 מאפשר כניסה של חזירי בר 

 

₪  9.9עלות =

לדונם השקעה 

 ראשונית בלבד

₪  9.9השקעה ראשונית בלבד של 

לדונם )מקור הנתונים משק רמג"ש 

היחיד שמיישם שיטה זו(. שיטה זו 

ניתן ליישם רק כאשר מקימים גדר 

 1,100היא  העלות גדר קבוע–קבועה 

 לדונם.₪ 

את איסוף הדורבנים מבצע הרט"ג 

 .ולא כרוך בתשלום נוסף

 .משרד החקלאות שרות ההדרכה והמקצוע, לאינדקס שלהמחירים בהתאם *

(_mataim.aspxhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_north/pirsumim/2008/pages/tachshivim_haskaot ) 

 . האם עיצוב נוף מפחית טיפולים של הגנת הצומחבהקשר לשאלה **המומחים חלוקים 

 .*** כל העלויות הן לדונם לשנה

  

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_north/pirsumim/2008/pages/tachshivim_haskaot_mataim.aspx
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  הסביבתי המוצע הטמעת הממשק

משקים משפחתיים ומשק קיבוצי אחד לכל ענף. במהלך מיפוי  4ביעדי הטמעת הפרויקט הוגדרו 

 הוחלט: ,ית של הממשק הסביבתי הנכון לגולןהטיוטה הראשונהממשקים הקיימים ולאחר קבלת 

)למניעת השפעות שליליות מחלקות חקלאיות שבהן ות באזור גיאוגרפי אחד לרכז את הפעיל .1

 הממשק לא מוטמע(.   

 להגדיל את מספר המשקים המשתתפים בתוכנית.  .2

שטח התא . (שלהלן 2ור אי, להלן ייקרא אזור הפיילוט )בהתאם לנ"ל נבחר אזור להטמעת הפרויקט

: חלקות ומגוון מגדלים )נספח ו( כרמי יין ותפוחיםשנבחר מאופין רובו ככולו בחלקות גידול של 

 משפחתיות וחלקות קיבוציות )נספח ז(. 

 

  . בתי אריזה ויקבים, פקחים ומדריכים, הוחלט על עבודת הטמעה בשלושה מישורים: חקלאים

 חקלאים

 הטמעת הממשק ברמת המשק 

 בפגישות אלו הוצג הממשק הסביבתי המוצע. אזור הפיילוט. במגדלים בוצעו פגישות אישיות עם ה

)לדוגמא: בתחום  שר למספר רב של חקלאים לאמץ אותומים אפגמישותו של הממשק בפרמטרים מסוי

מקפל את הרשתות שלא בעונת הגידול, ולא מסיר את הכבלים. רצף שטחים פתוחים, קיבוץ מרום גולן 

  במידה וימצאו(. הקיבוץ יעביר באופן שוטף תוצאות ניטור של עופות דורסים פצועים בשטח

 .תנגד למהלךרוב החקלאים הסכימו ליישם את הממשק הסביבתי. חקלאי אחד בלבד ה

 סביבה הכשרת חקלאים בנושאי 

 סביבתיות לחקלאי: תיקוטמסגרות להקניית פרקשתי של  ןהקמתבחל וה

, בשיתוף פרסום ראשוני בנספח ט'() 2017 ס ייפתח בסביבות נובמברקורס עתידים. הקור .1

התקיימו מגעים עם מארגני החקלאית, שה"מ של משרד החקלאות. הגורמים הבאים: הועדה 

 .)תכנית חינוכית נספח י( הקורס והוכנסו לקורס תכנים של חקלאות תומכת סביבה

ומיועד  2017 ייפתח בנובמברשס קורהועדה החקלאית בגולן מובילה . משקיםרכזי קורס מ .2

ממשקים סביבתיים של גידולים לקורס זה הוכנסו תכנים הנוגעים ל למרכזי המשקים בגולן.

חקלאיים. בנוסף, כחלק ממסקנות המיפוי שבוצע במהלך הפרויקט, קורס מנהלי המשקים יכלול 

 פיתוח מיומנויות ניהול של משקים חקלאיים סביבתיים.

 עבודה ברמה מרחבית 

חוסר אמון ורצון  אחד החסמים להטמעת ממשק סביבתי בקרב חקלאים כפי שעלה במהלך המיפוי, הוא 

 . לצורך כך אנו פועלים בשני מישורים: לבין עצמם בין החקלאיםפעולה  ףותילש
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נקיים דיאלוג בין החקלאים לבין עצמם ובין החקלאים לאנשי בהם מפגשים  שולחנות מגדלים: .1

  במפגשים אלו יורחב שיתוף הפעולה בין המועצה לחקלאים.מקצוע שונים. 

זמת , ביתבמסעדה בצומת ווסט בשנים האחרונומפגש כזה מתקיים : למחצה-מפגשים פורמליים .2

נו להרחיב את היוזמה ולאפשר מפגשים דומים. השיח החופשי אחת החקלאיות באזור. בכוונת

  . סיוןבמפגשים אלו מאפשר העברה בלתי אמצעית של ידע וני
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 אזור הפיילוט להטמעת הפרויקט – 2איור 
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 פקחים ומדריכים

המפגשים נועדו  פעמיים בחודש בעונת הגידול.ו מקיים מפגשים כאל צפון מו"פמפגשי מפקחים:  .1

  לתיאום אסטרטגיות הדברה באזור. 

לבית לדווח  מחוייביםכיום מרבית המשקים  ויישום שיטות הדברה: של המזיקים onlineתיעוד   .2

ההדברה. בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בדיווחים  על המזיקים ויישומי האריזה או היקב 

onlineפליקציה במטרה להוזיל את , מי שאינו מחוייב נמנע מהעברת הנתונים. הפרויקט יציע א

 .העלויות

דרכה הב. קיים  מחסור הדרכה הינה המפתח ליישום גישות חקלאיות מתקדמות הדרכה שוטפת: .3

במטרה לתת  הגנת הצומח(. הועדה החקלאית קולטת מדריכה חדשההן  ,גידולן בכל התחומים )ה

  .מענה

 יקבים ובתי אריזה

היקבים ובתי האריזה יכולים להכתיב לחקלאי ממשקי גידול מסוימים, ובדרך כלל הם  –גורמי השיווק 

הסביבתי עשוי לקדם את פעילות השיווק של התוצרת החקלאית. נבדקה הנכונות של  הממשק. עושים כך

 ת האריזה באזור ההטמעה לפעול לקידום חקלאות סביבתית.יבהיקבים ו

 

 .יקב רמת הגולן ויקב אודם :שני יקביםאזור ההטמעה  פועלים  בתחום  – יקבים

   .את החקלאים לפעול על פיו כמסגרת עבודהמוכן ליישם את הממשק המוצע ולהנחות  - יקב רמת הגולן

תקן "בר קיימא" בין לאומי לכרמים תו להעניק ל, בסיוע המועצה, בתהליך שמטרתו יקב הגולן מתחי

  .וליקב

כרמי יקב אודם נמצאים בתוך שטחי הגידול של יקב רמת הגולן והם עובדים בשותפות  -יקב אודם

הם מוכנים לאמץ את הממשק המוצע גם  בכל הקשור לאסטרטגיות גידול והגנת הצומח.  הממשקית מלא

  .כחלק מההתנהלות של הכרמים שלהם

 אריזה בתי 

מרמת  ומושבים בית אריזה בבעלות קיבוצים . זהובית האריזה העיקרי לתפוחים באזור הינו "בראשית"

רצון  מחד קיים :לגבי העיסוק בנושאים סביבתייםתפיסה דואלית בבית האריזה, הגולן והגליל העליון. 

יתרון שיווקי של תוצרת רואה לא בית האריזה מאידך , להפסיק שימוש בחומרי הדברה "קשים" במטעים

-חשיבות אגרובעלי  נכונות ליישם מרכיבי ממשק סביבתי קיימתשל שמירת הטבע. בהקשר  "ירוקה"

לא מרכיבים אך  (הגנת הצומח ודישון מדייק ,שימור עשביה לטובת שימור קרקע )למשלטכנית 

 (.'אינספח )בלבד שחשיבותם קשורה בשמירת טבע
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 סיכום ומסקנות להמשך

. יש יסוס תרבות חקלאית תומכת סביבה בגולןלבהפרויקט הנוכחי מהווה סנונית ראשונה ברמה האזורית 

ב ביצוע מעקב רציף ייהתוכנית מחשום ייולהתאימם לאזור. פרוטוקולים דומים לשאר ענפי הגידול,  יןהכל

היחידה לשטחים פתוחים יחד עם הועדה החקלאית ימשיכו לפעול ביצוע הממשקים בקרב החקלאים. אחר 

 להכנת ממשקים סביבתיים עבור ענפי גידול נוספים ולהטמעתם בשגרת הגידול. 
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 נספחים 

 שאלון לחקלאי נספח א'

 שאלון לחקלאי

 שם ______________________

 _____-טלפון _____________

 תפוח

 לא\מניב כן דונם זן

   

   

   

   

   

   

 

דישוןסוג  כמות  

 לדונם

 הערות תדירות 

זבלים 

 אורגניים 

   

    חנקן

    אשלגן

    זרחן

ריסוס 

 עלוותי

   

 הדברת עישביה 

 לא\רצון לשימור עשביה כן

  מס' פעמים בשנה חומרים \טיפול 

    הדברה כימית 

    הדברה פיזית 

 

 כיסוח בתוך שורות  \כיסוח בין שורות\פליחה
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 בסטה  \ גול \ פאנדועישביה: ראחומרי הדברת 

 השקיה 

 קולחין\סוג המים: מאגרים

 כמות קובים לדונם _______________

 גידור

 \מטר  2מלא מעל  גידור

 2-מלא בין מטר ל

 חלקי  \מטר 

  לא \עם מטעים שכנים כן

 מס דונמים _____ ? \ רשת לא \ כן חיפוי רשת  

 מס' דונמים ______ חריש\קילטור\פליחה לא \כן עיבוד קרקע

 פסולות 

 כמות לדונם ____________ גזם לסוגיו ________

 כמות לדונם____________ שאריות פרי _________

 אריזות ופלסטיק שונות ____________סה"כ כמות________________

 מיכלי חומרים מסוכנים _____________סה"כ כמות_________

 הדברת מזיקים 

סוג המזיק לדוגמה: ירקונית, קפנודיס, כנימות עלה, אקרית, שש נמר, עש תפוח, עש אשכול, זבוב 

 פירות, ציקדות, עכברים. 

בעיה  סוג המזיק 

 אקוטית

מה סף 

הפעולה 

ממנו 

מתחילים 

 טיפול

 \סוג הטיפול 

סוג חומר 

 ההדברה 

מספר 

דונמים 

 מטופלים 

מספר 

טיפולים 

 בשטח 

 עלות 
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 הדברת מחלות 

 לדוגמה: גרב, אלטרנריה, מחלות עצה, קימחון. 

בעיה  סוג המחלה 

 אקוטית

מה סף 

הפעולה 

ממנו 

מתחילים 

 טיפול

 \ סוג הטיפול

סוג חומר 

 ההדברה 

מספר 

דונמים 

 מטופלים 

מספר 

טיפולים 

 בשטח 

 עלות 
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 דוגמה לאיסוף נתוני הסקר נספח ב'
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 הגדרות הנהוגים בגולן  סוגי' גנספח 

 גידים  5גדר חשמלית 

 

 לרוב נמצאת כסיוע לגדר קיימת 

 10*5גדר מרשת בניין מולחמת  רוחב של 

 

 לעיתים מוסיפים שני חוטי תיל מעל למניעת טיפוס של חזירי בר ותנים 
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 גדר אוסטרלית 

 

גדר אוסטרלית  בתוספת שני חוטי תיל למניעת טיפוס  בנוסף קיימת "שמלה" למניעת חפירות של  

 (.2014 דותן,דורבנים וחזירי בר )

 

  



 
41 

 

 

 לשימושמומלצים  "רכים" הדברה חומרי': דנספח 

 ת-ש ש-צ צ-ס ס-מ מ-ו ו-ב ב-א

 שריף סופר צ'קמייט סנסור מירדור וינקר ביוביט אוריוס

 תיוביט קאבריו ספינקס מיתוס ורטיגו ביומקטין אבצאון

 טיפיקי קודקוד 515ספסן  מלודי דואו ורטימק ביונם אביר

   קוהינור ספרטה סופר מפיסטו ורקוטל ביסקט סיזר אגרירון

 קוליס סקוטר בורדומרק  זאוס בליס אוהיו

 קומולוס סקור נחושתן טאץ ברקן אוונט 

 
 אורטיבה טופ

גאוס 

 קונפידור סקיפר 10%נמקור  טבוקול אקסטרה

 קונפידנס סקסס 400נמקור  טולדו גאוס אטלס 

 2000קוצייד  סרנייד נתיבו טיפקס גופרימור אימפולס 

 קורגן עמיסטר נץ טאקומי גופרכל אימקסי 

 קורדון עמיעוז סוואנה Cטימור  70גפרביק  אינדר 

 קיפ פוליקור סוויץ טימורקס גפרטיב איפון 

 50קנון  פולירון סולפוזול טימורקס גולד גפרת נחושת אלייט 

 קרוזו פולאר סולפרון טלדור דומארק אפלורד 

 
 אצטאסטאר

דומארק 

 קרטן סטאר פונגורן סופה טליוס קומבי

 20ראלי  פוספירון סטארגרד טלסטאר דיימונד אצטאפלוס 

 
 דיפל אצילון גולד קומבי

טרייסר 

 ראנר פופאי סטרובי אולטרא

 רובראל פירוס סטרטר מובנטו דלפין אצן 

 רודיון פלינט סיגנום 20מוספילן  הליוגופרית אקרימקטין 

 רומקטין פרלין סופר סיזר מור הרקולס אתלט 

 
 פרסול סייפן מטאור ווארנט בוגירון

רידומיל גולד 

 נחושת

 שמר צ'אמפ סיסטאן מיקרוטיול ויואנדו ביו טי פלוס 
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  גזם לשריפת ריסוק בין השוואה  'ה נספח

ריסוק  -החלופות לטיפול בגזם במטע ובכרם הן שריפה או ריסוק באמצעות טרקטור. מבחינה סביבתית

באמצעות טרקטור, כמו שריפה, יכול להביא לזיהום, מכיוון שמדובר בשימוש בדלק להפעלת הטרקטור 

ותר. ופליטה של גזי חממה. הבדיקה המפורטת נועדה לבדוק באיזו חלופה פליטת גזי החממה גבוהה י

  LCA - Life Cycle Analysisהבדיקה נערכה על פי עקרונות 

הבדיקה נערכה בהתאם לטבלה המופיעה ב: 

http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,163182&_dad=port

al&_schema=PORTAL 

דר' תרצה זהבי, ק"ג ) ע"פ שיחה עם  300סך הרסק המיוצר בדונם אחד של כרמי יין, כ  –בסיס החישוב 

 מדריכת כרמי יין(.

 (BIOMASS Energy Centre, 2015 ) נתונים לגבי שריפת עץ

 עלו נתונים זהים. https://co2.myclimate.org/en/household_calculators/new -בבדיקה נוספת עם ה

 .LCAבתחשיב של  של פחמן דו חמצני "גק 21ק"ג עץ מיצרת  300שריפה של 

 נתונים לגבי שריפת סולר 

קילומטר  1 מטר = 250סבבים וכל סיבוב הוא של  4-רשת נסיעה בלרסק דונם נד נתמבהנחה שעל 

 נסיעה.

 לקילומטר.  יטרל 2 הינה ובהנחה שצריכת דלק של טרקטור

 .LCAבתחשיב של  קילו של פחמן דו חמצני 7.3סולר מיצרת  ק"ג 2שריפה של 

 מאשר שריפה.ייצר פחות פחמן דו חמצני גזם בכרם  ריסוקש ךעולה מכ

 הערות 

לחות. במקרה שלנו מדובר על עץ רטוב המשפיע לרעה  25%.שריפת עץ מחושבת לטון של עץ יבש עד 1

 על איכות הבערה ומקטין את הניצולת ובכך מגדיל את כמות הפליטות לכל טון שריפה. 

דוודים בעלי שליטה בכמויות החמצן הנכנסת ובכך \. הטבלה מתייחסת לבעירה ממוקדת בקמינים2

 , דבר העלולבערה ומקטינים את הפליטות במקרה שלנו מדובר בבערה פתוחה ולא מנוהלתמיעלים את ה

 מגדיל את הפליטות לכל טון שריפה. קטין את הניצולת ובכךלהשפיע לרעה על איכות הבערה ולה

מנוע. במנוע כמות הפליטות  )קמין( ולא על בסיס יתיסיס חימום בבתחשיב הבעירה של הדלק הוא על . 3

 ותר.  קטנה י

 

https://co2.myclimate.org/en/household_calculators/new
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 תמהיל גידולים -הנבחר להטמעה השטחתא ' ונספח 
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 למשקים השוניםשטחי החקלאות  חלוקת –להטמעה  הנבחרתא השטח ' זנספח 
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  סיכום שיחה עם מרכז מזון גבעת יואב' חנספח 

  25/01/2016  

הוא יצירת מלאי מזון  תפקיד מרכז המזון .מרכז מזון גבעת יואב הוא אחד ממרכזי המזון ברמת הגולן

 .ה על צרכי התזונה שלהםלרפתות העונ

 תפוחי הנשר יש לבחון מספר דברים: לקלוט את נתמעל 

 השנה. זמינות ורצף הפרי לאורך .1

 הערכים התזונתיים של הפירות. .2

 הכמות הכוללת. .3

 המחיר. .4

 תשובות שנבחנו במהלך השיחה:

 דונם תפוחים. 12,000בגולן  .1

 טון פרי. 5.5ה השישית כל דונם מייצר החל מהשנ .2

 קילו לדונם(. 550מכלל הפרי הוא נשר )כ 10% .3

 חודשים. 4-כ ,עונת הקטיף נמשכת מאוגוסט עד נובמבר .4

 

 ת תובנו

 טון פרי  66,000טון = 5.5דונם* 12,000

 טון נשר 6,600= 10%טון פרי* 66,000

 טון נשר בחודש  1650חודשים = 4 \טון נשר 6,600

 עלויות 

 66.7קטיף ידני= ₪*   31.5של דונם=קטיף ממוכן 

 קילו נשר 55דונם מייצר 

 דונם מייצרים טון נשר 19

 בקטיף ידני  1270₪-בקטיף ממוכן ו 600₪ עלות קטיף של טון =

 

 הקטיף + מחיר ההובלה. עלותלעלות על  המחיר , עללחקלאי מת שפתרון זה ישתלםמל ע

לפרות ויוכלו להשיב על המחיר שהם מוכנים לשלם  ם של התפוחימרכז מזון יבררו את הערכים התזונתי

מרכז המזון לא הצליח להעריך את הערך התזונתי של התפוחים לכן לא יוכל לתמחר את המחיר אותו –

 .הוא מוכן לשלם

 .*לא כולל איסוף

 אלאור לוי  :כתב
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 ' פרסום קורס עתידים גולןטנספח 
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 סביבה בגולן. בנושא חקלאות תומכת כנית חינוכית נספח י' ת

 .כחלק מתכנית הכשרה כללית לחקלאים

 תכנית חינוכית לחקלאים חדשים

  התכנית תחל מיד אחרי חלק המבואות ותתפרס על מספר ימים 

  הרצאות

  מבוא לחקלאות וסביבה 

 ניר בקר  -כלכלה סביבתית  וחקלאות 

 תמר זילברשטיין -הדברה משולבת במטעים 

 ליאורה שאלתיאל -מגוון ביולוגי 

 אלאור לוי  -עבודה מרחבית  ומיתוג גולני 

  ממשק חקלאות תומכת סביבה 

 ות אדרכים לקבלת החלטות בתנאים של חוסר וד 

  ניהול תקציב ותכנון אסטרטגי 

 סיור יוםחצי 

 ות בנוגע וקבלת ההחלטהבנת מערכת השיקולים  -ם פתוחים הכרת תכנית האב לשטחי

 תי.בהיבט חקלאי וסביבלמיקום השטחים החקלאים 

  מסדרון האקולוגי לצבאים באזור אורטל. ה -מקרה בוחן 

 ופגישה עם חקלאים המיישמים אותו. הכרת הממשק האקולוגי 

 י ירוק.מפגש עם חקלא -שינוי חשיבה לחשיבה ירוקה 
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 " בראשית"מנהל המחלקה החקלאית בית אריזה  ,סיכום פגישה עם איל יונאי 'אינספח 

 נוכחים 

 "בראשית"בית אריזה  ,יונאי אייל .1

 מרכז ועדה חקלאית ,גיל סופר .2

 אלאור לוי  .3

  אזורית התייחסות

אין תקציב להדרכה  ההילמרות ששם  ,ב"קטנים דוגמת נווה אטיהנקודות התורפה הם המגדלים  .1

 .חומרי ההדברהיכולת להוריד את כמויות 

 .ור במערכת מסודרת של שרותי הדרכהמחס .2

 .פקחים אחת לחודש או חודשיים כדאי להכניס הכשרה אזורית של .3

 .()כלי עבודה סביבתיים גלובל גאפ, וגם האקולוגיק ,הכנסת השתלמויות .4

 הפירות.זבוב בנושא לא קיימת מערכת שמרכזת את כלל החקלאים והפקחים באזור למעט  .5

ובארץ  ,ליישם הדברה בכדיאישור המדריך את בפלורידה יש תקנה שמחייבת את הפקח לקבל  .6

 .גם מחסור במדריכים( בנוסף קייםפקח לא מחויב להתייעץ עם מדריך )לכן  .אין

  .אך חסר סטנדרט ניטור עם מפתחות מסודרים ,בהדברה היא  לפי ניטורדה והעב .7

 חשוב שהממשק יהיה גמיש

 והערות המוצע הסביבתי הממשק סקירת

  נשר פסולת

מכונות שנמצאות כבר בשימוש  מרכז מזון לא מוכן לקבל נשר שנאסף למרות שישנם מגוון עצום של

 ,2%תעשייתי באירופה. מבחינת בית האריזה היעד הוא הפחתת כמויות הפרי שנפסל על העצים לכדי 

 .בעיקר ע"י דילול נכון

 .משלוח הפרי לתעשיה לא רלוונטי כי לתעשייה אין אפשרות לקלוט כמויות כאלו

 קרקע

  .פליחה לא קיימת במטעים

  עשביה

  חלק מהמטע  בכל מקרה מרססים. .סחים וישנם שלאיש משקים אשר מכ

  דשן

 בעל בעיות סביבתיות פחותות. , מכיון שהואמרכיב הדישון המרכזי הוא אשלגן
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 .אין שימוש בזרחן

 .את השימוש בחומרי דשן " יאפשר להקטיןמי שמירהשימוש במים מקידוחי "יתכן ו

  הצומח הגנת

  .ניטור סיסבל רק ע

 .לעבוד עם חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה ןמכוובית האריזה  .א

  .שהמטרה לעבוד רק עם החומרים הכי פחות רעיליםכ ,תעדוףוהחומרים מקבלים דרוג  .ב

 .רוב המשקים עובדים בצורה הזו ולשם המגמה .ג

 כאשר לפקח אין ידע מתאים, הוא -החוסרים המרכזיים הם הדרכה ופקחים מיומנים .ד

 י להגדיל את השימוש בחומרי הדברה.. ועשוותריםממליץ לטפל ולא לקחת סיכונים מי

בית האריזה קלט בשנה האחרונה פקח במטרה לסייע לחקלאים לדייק את אסטרטגיית  .ה

 .הגנת הצומח שלהם

 לבולבטכניקות  ב. .ורא. ניט  אצל כל המגדלים:תוך שנתיים  , למימושבהגנת הצומח יםיעד .ו

 ידידותיים.שימוש בחומרים  ג. .אמצעים לא רעילים \

. מרסס הכנסה של טכנולוגיות יעילות יותר דוגמת טכנולוגיות ריסוס של מרסס מוכוון פרש .ז

למרסס אך הוא חוסך ימי עבודה וכמות היישום היא כשישית ₪  100,000-עולה כ כזה

 הדרכה. ללכן יש לדאוג לעידוד תקציבי ו .ומת מרסס רגילעל

 ביולוגי מגוון

 או נקודות האכלה לחזירים. במטרה להפחית פגיעות\שתיה לדורבנים ו להכניס לשימוש חביותמוצע 

 .אזורית

 אלאור לוי  :כתב
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 מוצעסביבתי הטבלה המסכמת את הממשק ה נספח יב'

 מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

 .דישון על סמך בדיקות עלים בלבד .1 דישון

 .ניטור רמת חנקן בקרקע .2

 

לניטור מצב שימוש בתאי לחץ  .1 מים

 המים בצמח.

ניטור בעיות המלחה כתוצאה  .2

 משימוש במים באיכויות שונות.

שימוש בתאי לחץ לניטור  .1

 מצב המים בצמח.

 וריסוס רק בתוך השורה. ,כיסוח עשביה בין השורות עשביה

 הפחתת השימוש בחומרי הדברה: הגנת הצומח

 עבודה עם פקח מזיקים.  .1

 .אויבים טבעיים שימוש בחומרים "רכים", שמירה על .2

טיפול 

 -בפסולת

גזם וגדמי 

 עקירות

איסור על שריפת חומר  -גזם 

 אורגני, טיפול בריסוק. 

 העברה להסקה או ריסוק. -גדמים

איסור על שריפת חומר  -גזם 

 אורגני, טיפול בריסוק. 

 לא רלוונטי -גדמים

טיפול 

 -בפסולת

 נשר

 הורדת נשר לקרקע. .1

חלופות שימוש לפי סדר  .2

 עדיפות:

 לקט ישראל -

 קטיף למיץ -

איסוף להאכלת בע"ח  -

 )בדיקת מיכון לנושא(

 לא רלוונטי

טיפול 

לא -בפסולת

 אורגנית

פעמים, ניקוב, פינוי לאתר איסוף שממנו  3שטיפה  -מיכלי ריסוס .1

 המוא"ז מפנה.

פסולת פלסטיק   אחראי להזמין את המועצה לפנותהחקלאי  .2

 .פעלי מחזורוטפטפות למ

רצף שטחים 

 -פתוחים

 רשתות

קיפול רשתות בעונות שבהן הן  .1

 .לא נדרשות

 .קיפול כבלים יחד עם רשתות .2

 כיסוי בכתמים ומניעת רצף. .3

 לא רלוונטי
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 מרכיבי הממשק המוצע נושא

 כרם יין תפוח

רצף שטחים 

 -פתוחים

 גידור

 חלופות לפי סדר עדיפות:

 .ללא גידור .1

גדר חשמלית שנפרסת באביב ובקיץ ומקופלת בסתיו  -גידור עונתי .2

 חורף.בו

 לדרבנים.גידור עם פתחים  .3

 


