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שנה ח מישים 
החקלאי  למו"פ 
שנה  וחמישים 
למועצה. פרק מפואר 
גדול  ופרק  מאחרינו 
לפנינו.  יותר  עוד 
אומנם  החקלאות 
החלה בערבה עוד קודם, בשנת 1951, 
רדיאן,  עין  הנח"ל  היאחזות  הקמת  עם 
אך גם חמישים  שנות עשייה חקלאית 
 – ומגוונת  מפרנסת  מתמידה,  עיקשת, 

הם פרק זמן מכובד ויאה.
ההתמדה בתפיסת הקרקע, בהתפרנסות 
ממנה מחקלאות, תוך כדי ניסיון שוטף 
את  ולאתגר  לגוון  לשנות,  ללמוד, 
 – והקרקע  המים  תשומות  ואת  עצמנו 
מאז  האזור  מתיישבי  את  שאפיינו  הם 
הקמתו ועד היום והם שיובילו אותנו גם 

הלאה. כל הכבוד.

אודי גת
ראש המועצה.

היובל י שמחת  מי 
המחקר  לתחנת 
ולמו"פ  ההיסטורית 
דרומית,  ערבה 
בסיסה  על  שהוקם 
בשנת 1985, הם ימי 
שמחה לעובדי המו"פ 
מרגשת  מפתיעה,  כולו.  החבל  ולתושבי 
ולעיתים בלתי נתפסת החקלאות שיצרו 

כאן, במדבר, תושבי הערבה הדרומית. 
בתום למעלה מחמישים שנה להתיישבות 
מקור  עדיין  היא  החקלאות  בערבה, 
מרחק  רחוקים  ואנו  העיקרי  הפרנסה 
צרכים  על  שתענה  ראויה  מחלופה  רב 

מהותיים של תושבי חבל אילות. 
להוות  ולפתח,  לחקור  להמשיך  עלינו 
עוגן להצלחה חקלאית ובסיס ליווי וסיוע 
למגדלים בנושאים רבים ומגוונים בתחום 
רב  מאמץ  להשקיע  עלינו  החקלאות. 
בטיפוח דור חדש של חוקרים וחקלאים 
מודרניים שימשיכו, ישפרו ויפתחו  את 
האזור ואת החבל כולו. בהצלחה לכולנו.

יאיר אשל
מנהל מו"פ ערבה דרומית.
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במרחק חמישים שנה עצרנו בין האדמה  
לאדם. ביקשנו לרדת לעומק הקשר ולחקור 
את פשרו. תחילה עלו  חום, חזון ואמונה. 
אחר כך הופיעו עקשנות, ידע, התמדה, 

עבודה קשה ותכניות לעתיד.

שלפניכם,  הספר  לעריכת  השותפים 
בלבד.  להתבונן  שאפשר  כמה  עד  ניסו 
לאדמת  גדולה  באהבה  מצויידים 
ועובדי  לחוקרי  רבה  בהערכה  הערבה, 
גדול  והמו"פ וכבוד  הנסיונות  תחנת 
יצאו  אילות,  חבל  וחקלאי  לחקלאות 
ככל  במדוייק  לספר,  בנסיון  לדרך, 

הניתן, על חמישים השנים הראשונות.

מכוחם,  שנתנו  לרבים  גדולה  תודה 
מסמכיהם,  זיכרונותיהם,  טעמם,  מוחם, 
תיעוד  לאוסף  ומחקריהם  תמונותיהם 
זה. אף כי נגענו אך במעט בכל תחום. 
ומגוונים  רבים  בתחומים  שנגענו  מקווים 

ויצרנו מסמך נאמן, מכבד ומוקיר.
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פיסת 
מדבר 
צרובה
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על נסיונות שנערכו 
כאן לפני יותר 

מחמישים שנה

לתחנה א היובל  שחגיגיות  חשבנו  ם 
הניסיונות  ראשית  את  מציינות 
בערבה, הרי שטעינו. אבינעם פינקלמן, 
יו"ר המועצה הראשון, חבר גרעין "מגל 
סיפר  רבות,  שנים  יטבתה  וחבר  וחרב" 
כי כבר ב-1951, עם ההחלטה לבסס את 
המים  בארות  על  לאילת  המים  אספקת 
סלילת  ועם  ביטבתה  שהיו  המליחים 
צורך  היה  לאילת,  מיטבתה  המים  קו 

בהאחזות נח"ל שתשמור על המקום.

בשנים מאז הקמת האחזות יטבתה ועד 
רבים,  נסיונות  נערכו  ב-1957  האיזרוח 
או כפי שמקפיד לדייק אבינעם, תצפיות.

המטעים.  בתחום  נערכו  רבות  תצפיות 
גוייבות  תאנים,  רימונים,  חלקות 
קטנות  ניסוי  בחלקות  גודלו  ואפרסקים 

ובמקביל התפתח ענף התמרים.

בתחום הפרחים זכורה האגרונומית רות 
אזרחים  עם  ביטבתה  שהתגוררה  שילה 
בחקר  ועסקה  בהאחזות  שגרו  נוספים 
איציק  ופרזיות.  אירוסים  סייפנים, 
ניסיונות  ערך  שעריים  מבית  פרלדיק 
בגידול ירקות ואכן הסתבר כי ניתן לגדל 

ירקות למרות מליחות המים. 

גידולים כמו עגבניות, בצל יבש וחצילים 
בעונתם  שלא  הארץ  לשווקי  שהגיעו 

ואיכות  במיוחד  מתוק  בטעם  ואופיינו 
טובה הצליחו לקבל מחירי שוק גבוהים 

במיוחד.
בעלי  בגידול  ניסיונות  נערכו  במקביל 
עדר  עיזים,  עדר  כנף,  ובעלי  חיים 
כבשים, פרות ערביות שהוחלפו בפרות 
מניו  רוג'ר  בשם  ואגרונום  דמשקיות 
זילנד שחקר והראה באופן יסודי ביותר 
כי בבסיס המרעה הקיים בשדות החילף 
עדר  להאכיל  ניתן  ליטבתה,  הצמודים 

של 80 פרות חבשיות.
ניסיונות אלו הביאו בשנת 1957 למסקנה 
ולאפשר  יטבתה  את  לאזרח  ניתן  כי 

למתיישביה בסיס כלכלי חקלאי.

מספר  היו  יטבתה  איזרוח  לאחר  כבר 
חברים שבצד עבודתם החקלאית עסקו 
מול  עבד  מהם  אחד  כשכל  בנסיונות, 
עבד  זיו,  גדעון  ציגי,  מדריך.  או  חוקר 
במטעים מול פרופ' עודד ראובני ופרופ' 

חנן אופנהיימר ממכון וולקני.
בבקר  עבד  כי  זוכר  צומברג,  זאב  זיוה, 
דר'  אייל,  עזרא  פרופ'  החוקרים  מול 
ממכון  קלי  יעקב  ודר'  אמיר  שמוליק 

וולקני. 

פיץ, יוסף שגיא, זוכר כי חלקת המספוא 
בה עבד בשנה הראשונה היתה באחריות 
דויד איתיאל, בן גבע, שלימים היה לחבר 

יטבתה ונפל במלחמת יום הכיפורים.
עלינו",  שסמך  מדריך  מן  היה  "דויד 
מסביר פיץ, "כי חלק מחברי 'מגל וחרב' 
משהו  והבינו  הירוק...  הכפר  מן  היו 
והרווח  הבינו...  גם  הבינו  בחקלאות". 

כולו שלנו, תושבי חבל אילות.

נסיונות תמרים
בערבה ב-1957

לחץ 
לקישור 

נסיונות תמרים
בערבה ב-1960

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fR09Ta29RX3dqYlE/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fSkgyVjVQSzhUR2s/edit?usp=sharing 


מה היה קודם... 
תחנת ניסיונות 

או מועצה 
אזורית?

סיפר א פינקלמן  בינעם 
המעבדה  רעיון  כי 
קם  לא  הניסיונות(  )תחנת 
מהפקולטה  בא  הוא  באזור. 
מהמחלקה  לחקלאות, 
עמד  שבראשה  להשקייה 
פרופ' דן גולדברג.  יד ימינו 

של גודלברג היה  ברוך גורנת. 
אגרונום  שמואלי,  מנחם  היה  איתם 

שהשתלם בתחומי ההשקיה.

ביוזמת המחלקה להשקייה הסכים מנחם 
ביטבתה.  ולגור  לערבה  לרדת  שמואלי 
כספים  בגיוסי  להשקייה,  המחלקה 
ממקורות שונים, כמו הפקולטה לחקלאות 
ותקציבים מחו"ל, פנתה ליטבתה בהצעה 
מעבדה   - ניסיונות  תחנת  בישוב  להקים 

לקרקע ומים.

יטבתה נענתה בחיוב. מנחם שמואלי הגיע 
ליטבתה ובדיוק אז הוקמה גם המועצה.

המועצה,  ליו"ר  פנה  יטבתה  משק  מרכז 
תחת  תיקח  שהמועצה  לכך  הסכים  וזה 

חסותה על כל העניין. 
כיוזמה  הניסיונות  תחנת  קמה  כך 
חבל  האזורית  המועצה  של  משותפת 

אילות והפקולטה לחקלאות.

מבנה תחנת 
הנסיונות 

ב-1964

הגיאוגרפי ל שטחה  מרות 
העצום כלל מבנה המועצה 
בראשיתו,  אילות  חבל  האזורית 
המזכירות  בלבד:  חדרים  שני 

וחדר היו"ר.
אחד מצריפי ההאחזות ביטבתה 
ושלושת  המועצה  ע"י  שופץ 
צריף  באותו  הנוספים  החדרים 
מאד  למעבדה  יחד  עוצבו 

הניסיונות  תחנת  של  משוכללת 
ערבה  למו"פ  הפכה  שלימים 

דרומית.
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ישיבת מועצה רביעית לחץ 
לקישור 

תולדות התפתחות מו"פ ערבה 
דרומית מאת אבינעם פינקלמן

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fekwzY3JOanc4RlU/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYMV9xakZOOFJ3S2c/edit?usp=sharing 


רק בנו וכבר הגיע 
אח"מ...

אלפי צ במאות  המחקר,  מעבדת  יוד 
לחקלאות.  מהפקולטה  הגיע  דולרים 
בביקור ראש הממשלה לוי אשכול, בשנת 
1967, ערב מלחמת ששת הימים, בעקבות 
הזמנתו של ראש המועצה הצעיר, אבינעם 

פינקלמן, הוא סייר בישובי החבל. 
המעבדה  אל  גם  הובא  כבוד  אחר 
הציוד  על  עבר  בוחן  במבט  המתקדמת. 
החדיש עד שצדה עינו "צנצנת" שעמדה 
על אחד השולחנות. "מה זו הצנצנת הזו?" 
שאל אשכול ופרופסור דן גולדברג נזעק 
מפזר  היא  הזו  הצנצנת  וקרא:  לשמיים 

ניטרונים שעלה 200 אלף דולר...

מים קרקע וירקות

מחקר ה כמעבדת  התחילה  תחנה 
יטבתה  מטעם  ומים.  קרקע  לתחומי 
ללימודי  ז'ריקובסקי  נורית  נשלחה 
הלבורנטית  והיתה  אביב  בתל  לבורנטים 

הראשונה. 
לימים גייס יו"ר המועצה, פינקלמן, סכומי 
התקציבים  התחנה.  לטובת  רבים  כסף 
הבאתו  את  אפשרו  שהתקבלו  הטובים 
של אלי אביאלי, אגרונום בתחום הירקות. 
שמואלי עסק במים קרקע ודשן, אביאלי 

בירקות וביחד השלימו זה את זה.
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קטע עיתונות
על מנחם שמואלי

לחץ 
לקישור 

קטע עיתונות
על אלי אביאלי

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYbnF5Tkh0YUVMd1U/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fMUFfUkZiYXdMeUE/edit?usp=sharing 


10

פיתוח שיטת השקייה בטפטוֿף - על הניסויים הראשונים שהתרחשו בערבה.

להשקיה ת כי  הראו  אינטנסיביים  בגידולים  ראשונות  צפיות 
בשיטות קונבנציונאליות קיימות מגבלות רבות הנובעות מתנאי 
התקבל  ביותר  הגבוה  היבול  המלוחים.  והמים  החולית  הקרקע 
בתמורה למנת המים הקטנה ביותר וזאת בשיטת הטפטוף. מנחם 
שמואלי, תלמידו של פרופ' דן גולדברג היה מראשוני המיישמים 
של שיטת הטפטוף. ב-1970 התפרסם בארה"ב ספר שנקרא: אוסף 
המאמרים הקלאסיים שהביאו למהפכה בחקלאות ב-200 השנים 
האחרונות. המצאת שיטת הטפטוף נכללת בין מאמרי הספר. על 

המאמר חתומים פרופ' דן גולדברג ומנחם שמואלי.



תצלומי חוות הניסיונות 
בשנותיה הראשונות  

כפי שנמצאו
באוסף השיקופיות
של מנחם שמואלי

S. Dan Goldberg and 
Menachem Shmueli (1970)
Drip irrigation:
a method used under desert 
conditions of high water and 
soil salinity. מתוך הספר

מידע על פרופ' דן גולדברג לחץ 
לקישור 
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פיתוח שיטת השקייה בטפטוֿף - על הניסויים הראשונים שהתרחשו בערבה.

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYd2l1dTZBcWhHVUU/edit?usp=sharing 
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שיקופיות מתוך הרצאה 
של מנחם שמואלי 

בעולם בנושא יתרונות 
שיטת הטפטוף
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ניסויים בהתפלת 
מים

ארה"ב, פ יליד  לוב,  סידני  רופסור 
הגיע מקליפורניה בשנת 1967 לבאר 
שבע בשליחות אונסק"ו, על מנת להקים 
מפעל התפלה בקיבוץ יטבתה וללמד את 
בישראל.  ההפוכה  האוסמוזה  טכנולוגית 
ארבע שנים קודם לכן, כשבנה את המתקן 
הראשון ב-1963 פנה אל אבינעם פינקלמן 
שהיה מרכז המשק וביקש לבנות במטבח 
1000 ליטר  יטבתה מתקן התפלה בגודל 
ליום. המתקן סיפק מים מותפלים למטבח 
ופעל מספר שנים ולמעשה היה זה, ככל 
אוסמוזה  של  הראשון  הניסוי  הנראה, 

הפוכה בעולם.

בשנת 1968 הקים עם אנשי המכון  לחקר 
בעולם  השני  המתקן  את  ביטבתה  הנגב 
ההפוכה.  האוסמוזה  בשיטת  להתפלה 
בהסכם שנעשה בין המועצה האזורית חבל  
אילות ואוניברסיטת בן גוריון שירשה את 
המכון לחקר הנגב והקימו מתקן התפלה 
)הרפת  הצריפים  ליד  יטבתה  בחצר 
ריגורוצקי  זהר  יטבתה,  חבר  הישנה(. 
שנקבע  הטכנאי  היה  רווה(   - )לימים  
להפעיל את המתקן במשך שנים. המתקן 
התפיל מי באר בהיקף של כ-20 קוב ליום. 
שני צינורות חוברו למתקן ממקומו בחצר 

יטבתה ועד השטחים החקלאיים של תחנת 
הניסיונות, שהיו 40 דונם שהוקצו למחקר 

בתוך שדות יטבתה.

זרמו מים מותפלים ובשני  בצינור האחד 
ההתפלה  של  הלואי  תוצר   - תמלחת  מי 
עם  והחוקרים  החקלאים  שיחקו  ושם 
חקלאיים  ניסיונות  ויצרו  הצינורות  שני 
עלה  לוב  סידני  שונות.  מליחות  בדרגות 
לאחר מספר שנים לארץ והצטרף למכון 

לחקר הנגב.

יטבתה  נשות  כי  אגדות המקום מספרות 
מיהרו להשתמש במים המותפלים לרחצת 
תחילה  סרבו  הקיבוץ  חברי  אך  שיערן 
לשתות את המים עד בואו של ד"ר ברלין 
את  ששיכנע  בסורוקה  הרפואי  מהמרכז 
כי סכנות בריאות חמורות  חברי הקיבוץ 

עלולות  יותר  הרבה 
במידה  להיגרם 
וימשיכו לשתות את 

מי הבאר הרגילים.

סיפורו של סידני לוב לחץ 
לקישור 

קטעי עיתונות 
על התפלת מים

לחץ 
לקישור 

עיתון דבר 26.6.1968

http://www.chemistry.org.il/booklet/8/pdf/sidney.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYZjZBaFJCSkgzNjQ/edit?usp=sharing 
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סיפור על
מנהלים 

חוקרים וקצת 
ניסים...

אמנון ב סיים   1976 תחילת 
לימודיו  את  גרינברג 
ברחובות.  לחקלאות  בפקולטה 
להקים  על עצמו  קיבל  ביטבתה 
מישורי,  בילו  המנגו.  ענף  את 
המועצה  ויו"ר  יטבתה  חבר 
אמנון  את  ביקש  שנים,  באותן 
לבוא ולנהל את תחנת הניסיונות. 
שדה  גידולי  איש  ירקוני,  אמנון 
ברנר,  גבעת  מקיבוץ 
תחנת  את  לנהל  שהגיע 
קודם  שנה  הניסיונות 
את  לסיים  החליט  לכן, 
נדרש  ולתחנה  עבודתו 
אמנון  של  הסבריו  מנהל. 
גרינברג כי הוא "איש מטעים" 
והנימוק  ירקות"  "איש  ולא 
 , התחנה  את  מכיר  שאינו 

לא הועילו. 
נכנס  הוא   3.8.1976 ב- 
הניסיונות.  תחנת  לניהול 
חפיפה בתפקיד לא נעשתה כיוון 
שירקוני עזב יומיים קודם 
לכן. מלבד תואר המנהל 
שולחן  לרשותו  עמדו 
ריק, מכשיר טלפון, חווה 
באוגוסט  שנראתה  גדולה 
ויבשה: מוטי הררי, חבר  צחיחה 
יטבתה ומוטי עוזרד כאיש מים. 

שעבד  בדואי  נער  חלקו  השניים 

ראשון  והגיע  קום  שהשכים  מי  בחווה. 
לחווה לקח את הנער לעבוד איתו והשאיר 

את האחר לעבוד לבד.
מראה החווה באוגסט היה עגום במיוחד. 
עבודות  מספר  לבצע  יש  כי  הבין  אמנון 
נידב  הררי,  מוטי  וידידו  לשטחים  הכנה 
את עצמו להכשירו למשימה. "מחר אתה 
מתייצב אתי בחווה עם בגדי עבודה ואלמד 
אותך מה עושה מנהל", אמר, "אתה תעלה 
להכין  ונתחיל  המזבלת  עם  הטרקטור  על 

את השטח."

"הכשרת  לאחר   ,1976 אוגוסט  בסוף 
שנות  לשלוש  מוטי  עזב  קצרה,  מנהלים" 
את  לאמנון  והשאיר  בתאילנד  שליחות 
החווה, את הבדואי, את החוקר ואת סרובם 
של אנשי אקדמיה רבים, אליהם פנה אמנון,  

לרדת ולקיים מחקרים בערבה.
בטקס קבלת תעודת הבוגר שלו, ברחובות, 
ביניהם  ההכרות  שני.  באורי  אמנון  פגש 
אמנון,  בפקולטה.  קורסים  במספר  היתה 
לו  הציע  וכישוריו,  מאורי  מאד  שהתרשם 
אורי   בתחנה.  חוקר  ולהיות  לערבה  לרדת 
התעניין והציע גם את צחי רותם. אמנון חגג 
- גם חוקר מים וגם חוקר ירקות- רווח מלא. 
שתי המשפחות ירדו לערבה וגרו ביטבתה.

צחי רותם הכניס לערבה את שיטת החיטוי 
הטרמי. את הידע שרכש אצל פרופ' יעקב 
לחקלאי הערבה המשתמשים  קטן העביר 
בחיטוי זה עד היום. משפחת שני התקבלה 

במשך הזמן לחברות ביטבתה.
מדריך  הצטרף  המתגבשת  הקבוצה  אל 
ההשקיה  מדריך  איתיאל,  אביתר  הירקות 
שלמה קרמר וחוקר המטעים הרן כהן וכך 

קם לו צוות עבודה לתפארת. 
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מככר סדום 
ועד די-זהב
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מתרחבים

הררי ב ועירית  מוטי  הגיעו   1973-
מדריך  היה  מוטי  ליטבתה.  כתושבים 
חקלאים  הדריך  הירקות.  בתחום  חוקר 
ממצפה שלם ועד די זהב. בזמן בו לא נסע 
יצא  ב-1976  בתחנה.  חוקר  היה  בדרכים 
ארבעה  כי  מספר  הוא  בגאווה  לתאילנד. 
בערבה  אחד  אותו.  החליפו  מדריכים 
זהב  בדי  אחד  בתיכונה,  אחד  הצפונית  
ונביעות וגם סוף סוף הגיע חוקר לתחנה. 
והחל  ליטבתה  חזר  שנים  כשלוש  כעבור 

לעבוד בשלחין.
והחליף  התחנה  את  לנהל  בא  ב-1979 
את אמנון גרינברג. כמנהל החליט שצריך 
פנינה  את  הביא   התחנה.  את  להרחיב 
בעיקר  שעסקה  מטעים  חוקרת  צ'ילנסקי, 

במנגו. לאחריה הגיעו ברק בן דוד ואשתו 
צלילה שאף היא השתלבה במנגו. יואל ניצני 
היה חוקר בתחום החקלאות האורגנית, אבי 
גליק חוקר ירקות, עמי ספיר חוקר מספוא, 
אריאל וניציאן חוקר בהגנת הצומח וברוך 
פוזנר, בוכצ'ה, חוקר הפרחים. עם כל אלה 
הנגב,  וחבל  הסוכנות  עם  בתאום  החליט, 
לפתוח תחנת משנה בעין יהב. המשק של 

עודד יפה הפך לתחנת משנה.
טולדנו  שמעיה  עם  נפתחה  נוספת  תחנה 
חווה  הוקמה  בשיטים  הככר.  בנאות 
חקלאות  לבדוק  היה  בהקמתה  שהרעיון 
אורגנית במקום מבודד. דוקטור דדי רוסו 
מספר,  מוטי  בצופר.  משנה  תחנת  הקים 
הערבה".  כל  על  "שלטנו  ואומר...  עוצר 
מוטי ניהל את התחנה ובהמשך את המו"פ 

עד 1985.

שטח עצום ורב

סיפקה ב  1985 ועד   1966 השנים   ין 
שרותי  "ערבה"  הניסיונות  תחנת 
ועד  בצפון  סדום  מככר  וניסיונות  מחקר 
עבד  יהב  בעין  המשנה  בתחנת  די-זהב. 
יפה. בתקופה שלא היה מדריך  אז עודד 
ירקות בערבה, היו מגיעים מדריכי הירקות 

הארציים בטיסה לאילת ומשם היה אמנון 
מה..(  נו  ממוזג,  )לא  ברכב  אתם  יוצא 
עד לנביעות, זהרון ודי זהב. המימון היה 

ברובו מתחנת הניסיונות.
יתכן  שלא  האמין  כי  הסביר  אמנון 
שאנשי הערבה, המזכירים לפקידי משרד 
החקלאות  כי גם תושבי הערבה הם חלק 
ממקבלי השרות  ממדינת ישראל, יתעלמו 

מחבריהם החקלאים בישובי סיני.

עיתון דבר 14.11.1975

עיתון דבר 19.5.1971

עיתון דבר 15.10.1979

עיתון דבר 30.5.1979

קטע מתוך כתבה בשם:
"החקלאות רצה קדימה בערבה"

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYRTVxaUNBeDFVTzQ/edit?usp=sharing 
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דגים במדבר

-1977 הגיע הלל גורדין, חבר יטבתה ב
ימים  לחקר  המכון  את  לנהל  שהחל 
ואגמים, אל אמנון והציע לבדוק היתכנות 

של גידול דגים במים מלוחים.
עליית מי תהום במטע יטבתה חייבה ניקוז 

המים והעברתם לבריכה גדולה.
יטבתה,  של  התמרים  מטע  בצד  הבריכה 
שאספה אליה כל הזמן את עודפי המים 
דגים  גידול  לבדיקת  נהדרת  סיבה  היתה 

במים מלוחים.

הושג תקציב ונחפרו עשר בריכות קטנות 
בריכה  כל  התמרים.  למטע  ממערב 
נאים, מערכת  200 מ"ר, שיפועים  בגודל 
דפנות  ניקוז,  מערכת  מים,  אספקת 
מחופות, משאבה שמכניסה מים לבריכות 

וקומפרסור ענק שמספק אויר. 

כשהכל היה מוכן הביאו את דגי האמנון 
הדניס והלברק.

הטכנאי.  היה  ואמנון  הוראות  נתן  הלל 
במסירות רבה הקפיד בכל לילה, טרם הלך 
הגדול.  הקומפרסור  את  להפעיל  לישון 

תקופות מסויימות נוספו לברכות סרטניות 
ואף שרימפסים. מראה הברכות היה טוב 
והפך לגאווה רבה בסיורי המבקרים שחזו 

בנסיון לגדל דגים במדבר.

ההיסטוריה,  מספרת  כך  המבקרים,  בין 
משלחת  עם  שרון  אריאל  השר  גם  עבר 
ביום  היה  הביקור  החקלאות...  ממשרד 
והדגים...  עכורות  נראו  הבריכות  מעונן. 
הנסיונות  לא שיתפו פעולה.  עלינו...  לא 
להאכילם ולשכנעם להופיע מול המשלחת 
ספקן  היה  השר  צלחו...  לא  המכובדת 
מאד לגבי נוכחות הדגים בבריכות. הדגים, 
בשמחה  להשתכשך  מיהרו  זאת  לעומת 

ביום המחרת שהיה יום שטוף שמש.

שלוש שנים ארך המחקר. בסיומו הסתבר 
כפי  בברכות  דגים  לגדל  אין אפשרות  כי 
שאן.  בית  בעמק  חקלאים  שמגדלים 
בשל  במים  שהתפתחה  האצות  כמות 
הבדיקות  עצומה.  היתה  החזקה  הקרינה 

והטכנולוגיה הראו כי לא ניתן לגדל 
כך דגים. גם לא נחשבת לתשובה 

בתוצאות  חשובה 
ניסוי.

ענף משברי רוח 
1977-1979

לחץ 
לקישור 

הצעת תקציב 
1978

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fMnN0cS1IYkk2MlU/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYUGZqRF8zLVVsbWs/edit?usp=sharing 
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תכנית עבודה 
לתמרים 1976

לחץ 
מטע אם 1977לקישור  לחץ 

לקישור 

מטע אם

שעברה, ב המאה  של  וה-70  ה-60  שנות 
נשתלו, בשולי צידה המזרחי של תחנת 
אם.  כמטע  ששימשו  תמר  עצי  הניסיונות, 
היו  רקמה  תרבית  על  ידעו  שטרם  בימים 
זקוקים לחוטרים על מנת לרבות את המטע. 
מעצים  חוטרים  להוציא  ניתן  שלא  מכיוון 
בוגרים, הביאו לתחנה מינים רבים של עצי 
תמר, חלאווי, זאהידי, חיאני, חדרווי, שיהני, 
זגלול, דרי, ברהי ועוד זנים מצריים ועירקים, 
זאת על מנת לשמר את הזנים במידה ויהיה 
להם ביקוש. בהדרגה גדלו מטעי הקיבוצים, 
בעצמם,  חוטרים  מייצרים  החלו  החקלאים 
וכבר לא היתה סיבה לשמור על מטע האם. 
ב-1977 נמכרו כל עצי התמר ממטע האם. 
מסוג  תמרים  החווה  בשטחי  נמצאים  כיום 

מג'הול בלבד.

על מטע עתידי 
בשיחה עם ציגי, 

גדעון זיו
שנים,  חמש  במשך  ה-80,  שנות  בראשית 
ניהל ציגי, את פרוייקט המטע עתידי. הרעיון 
היה לנהל את המטע מבלי לטפס על העצים, 
באמצעות  הדברה  מהאויר,  הפרייה  לבצע 
קולות מצוקה, ריסוסים, בלונים של ציפורים, 
ניעור  ע"י  וגדיד  מטופלת  אבקה  ע"י  דילול 
גזע. "אלא שהעצים", מסביר ציגי, "לא שיתפו 
וגילו  מסמר  החברה  שבאו  עד  פעולה, 
שבמג'הול אפשר לעשות מיון סלקטיבי. 
ולאט  בענין  לחשוב  התחילו  סמר 
לאט התפתחה ב"קריסטל"  

שכלולים  במתקן  הכניסו  גזע.  מנערת 
אלקטרוניים והיום אפשר לראות איך נחסכות 
ידים עובדות רבות". "אין שום מקום בעולם, 
תמרים  שגודדים  הדרומית  הערבה  מלבד 
בניעור גזע. בחלק מאזורי הגידול בעולם אי 
אפשר להכניס כלים ובחלקים אחרים יש די 
כח אדם. בשיטת ניעור הגזע הולך הרבה פרי 
כמות  זאת  עם  "יחד  ציגי,  מסביר  לאיבוד", 
נגדדת עם מעט כח אדם.  גדולה מאד  פרי 
בגדיד ממוכן אנחנו מצליחים לגדוד בלילה 
מצליחים  המסורתית  בשיטה  עצים.   200
לגדוד 30-60 עצים. המשמעות היא שצוות 
מצומצם יצליח להשתלט על חלקות גדולות 
8000 העצים שביטבתה  יותר של תמרים". 
פועלים.   200 המסורתית  בשיטה  דורשים 
מנערת הגזע מתגברת על הצורך בכמות כה 
גדולה של עובדים. פיתוח נוסף הוא פיתחו 
מרסקת גזם. התחנה אמנם נתנה כספים, אך 
מרסקת  יש  וולקני.  מכון  של  הוא  הפיתוח 
שעובדים עליה כבר חמש שנים. היא עושה 
עבודה לא רעה כלל, אך יש עוד מה לשפר"...

ציגי,  סיפר  העתידי",  המטע  "במסגרת 
"חיפשנו דרך להתגונן מהציפורים שאוכלות 
לתפוס  היתה  השיטות  אחת  התמרים.  את 
ציפורים, להקליט את קולות המצוקה שלהן 
שמפוזרים  ברמקולים  אותם  להשמיע  ואז 
במטע. הקלטנו קולות מצוקה של בולבולים 
ודרורים, קבענו שנים שלושה רמקולים במטע 
וכל חמש דקות במשך חצי דקה השמענו את 
בחבר  המעשה  ברחו...  והצפרים  הקולות... 
ביטבתה, שיום אחד ירד למטע לקטוף קצת 
העץ...  על  טיפס  סולם,  על  עלה  תמרים. 
הלא מתאים, וכשהיה למעלה נפתחו לפתע  
מהסולם  בבהלה  החבר  נפל  הרמקולים... 
והחל בורח... כשנרגע... הבין שאינו ציפור".

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYMGxUY3B6NkVNVHM/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fdzJVSmRGNEtwLTA/edit?usp=sharing 
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ברק בן דוד ואורי שני בחווה סתיו 1982

רנו 4 של התחנה בדרך לגבי
רנו 4 של התחנה בדרך לגביקניון עתק, סתיו 1982

קניון עתק, סתיו 1982

גדיד ניסוי תמרים תחנה נוב' 1982

מוטי הררי בבורות לוץ
אביב 1983

טיול תחנה בורות לוץ מרץ 1983
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מתחנה 
למו"פ

ו"פ ערבה דרומית הוקם בשנת 1985  מ
הסוכנות  של  הנאמנים  חבר  ידי  על 
היהודית, במסגרת הקמת מו"פ נגב ערבה. 
המו"פ משתרע בשטחי המועצה האזורית 
חבל אילות ומופעל על ידי ניהול ואחזקות 
הוא  המו"פ  של  הקמתו  בסיס  "ערדום". 
שהוקמה  "ערבה"  הניסיונות  תחנת 

ב-1964.
מדברי  הינו  הדרומית  הערבה  אקלים 
מאד,  גבוהה  בקיץ  הטמפרטורה  קיצוני. 
ולחות  חזקה  קרינה  מועטים,  משקעים 
יחסית נמוכה. תנאי אקלים אלה, בשילוב 
מי השקיה מליחים, מהווים מגבלה קשה 

בפיתוח החקלאות. 
לחקלאי  פתרונות  במתן  המו"פ  תפקיד 
האזור בתנאים אלה הינו משמעותי ביותר.  

הקיימת  מהקרן  מגיעים  המו"פ  תקציבי 
במשרד  הראשי  המדען  לישראל, 
החקלאות, תקציבי מו"פ משרד החקלאות, 
החטיבה  והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד 
ענף   – הצמחים  מועצת  להתיישבות, 
הירקות,  ענף  הצמחים-  מועצת  הפירות, 
המועצה האזורית חבל אילות וקרן יק"א 

לפרוייקטים מיוחדים. 

המועצה  במבנה  המו"פ  שוכן  עתה  לעת 
 2014 בשנת  אילות.  חבל  האזורית 
חוות  בתחומי  המו"פ  מבני  בניית  תחל 
פני  על  המשתרעת  בחווה  הניסיונות. 
בגידולי  מחקרים   מתבצעים  דונם   240

ירקות, צמחי נוי ומטעים. בחווה תשתית 
מתקדמת למחקרים באיכויות מים שונות 
לגידולי שדה ומטעים, מחקרים לממשקי 
השקיה שונים וכן מחקרים להשפעת עקות 
מלח ומים על הגידולים השונים. בתחומי 
מתקנים  זרעים,  לניקוי  מכון  החווה 
מג'הול  מזן  תמרים  של  ויבוש  להידרציה 
יעיל במים. בתחומי  וכן המרכז לשימוש 
תחנה מטאורולוגית-תחנת  מצויה  החווה 
שפועלת  המטאורולוגי  השירות  של  אם 
הנצברים  הנתונים   ,1977 מאז  ברציפות 
ובעיקר  החוקרים  את  גם  משמשים  בה 
ההתאדות  שנתוני  ההשקיה,  רכזי  את 
משמשים  לרשת  יום  מידי  המועברים 

עבורם כבסיס לכמויות ההשקיה.

במעבר מתחנה 
למו"פ: שיחה עם 

חמוטל בורוכוב על 
געגועים למחקרים 

בחברותא ומחשבה 
על זכויות היוצרים 

על המחקרים.

ד"ר א הצטרפה  החוקרים  צוות  ל 
חמוטל בורוכוב ב- 1986 מעט לאחר 

הפיכת התחנה למו"פ. 
"המו"פ קיבל אותי במעבדה מרווחת עם 
שאינם  ואוויר  לגז  ברזים  חדש,  ריהוט 
לא  אף  וזהו.  מקום,  לשום  מחוברים 
שנים   13 שאחרי  כמובן  אחד.  מכשיר 
במרכזי מחקר מהמעולים בעולם הנחיתה 
למקום כזה הייתה טראומטית. גם התואר 



תרמו  לא  נכון,  הלא  מהמגדר  ועוד  ד"ר, 
להיקלטות מהירה.

אתי  הבאתי  הראשוני  המעבדה  ציוד  את 
קל  ציוד  הרהיטים.  במכולת  דייגו  מסאן 
נוסף העניקו לי הקולגות הוותיקים ממכון 
מעבדת  להקמת  לתרום  שששו  וויצמן 
הציוד  לרכישות  המדבר.  באמצע  מחקר 
הכבד בהמשך סייעו ראש המועצה דאז, 
ותקציבי  לנושא,  תרומות  שגייס  טושי, 
המו"פ.  נעמי בלומנברג מגרופית הצטרפה 
במרץ למשימת ההקמה של מעבדת מחקר 
מתפקדת, שמאז כמובן המשיכה להתפתח 
ולהתבסס וכיום מאפשרת ביצוע מחקרים 

ברמה גבוהה.

את  המעסיק  יצירתי  עיסוק  הוא  מחקר 
עם  יום,  מדי  היום,  שעות  בכל  החוקר 
על  המפצים  גדולה  הנאה  של  רגעים 
ימים של עבודה קשה ותסכולים תכופים. 
שיתוף פעולה מוצלח עם חוקרים אחרים 
חברי  כל  את  אתו  וסוחף  ומלהיב  מפרה 

הצוותים המשתתפים.
עם  שעשינו  מחקר  היא   מצוינת  דוגמה 
ד"ר אריה קניג, חוקר שהגיע מעט אחרי 
 CO2-ב העשרה  על  עבד  אריה  למו"פ. 
חקרה  עת  ובאותה  המלון,  יבול  לשיפור 
מי  מליחות  השפעת  את  שלי  הקבוצה 
אותו  של  הפיזיולוגיה  על  ההשקיה 
את  שבחן  משותף  למחקר  חברנו  גידול. 
האפשרות ל"נטרל" את ההשפעה המזיקה 
העלאת  באמצעות  גבוהה  מליחות  של 
ריכוז CO2 בחממה. במחקר נדרש מעקב 
רצוף אחר תכולת הסוכר בעלים ומדי כמה 
תורנות.  נערכה  לדגום.  צריך  היה  שעות 
כל אחד מהצוותים  היה בא גם באמצע 
מהקיבוצים  נסיעה  לכם  תארו  הלילה. 

ומאילת בתורנות לילה לדגימת עלים...

הבדלים  ראינו  מעניינות.  היו  התוצאות 
בלילה  הסוכר  העלמות  בקצבי  גדולים 
שפירים,  לעומת  מליחים  במים  בהשקיה 

 .CO2-והשפעה משמעותית של ריכוז ה
מצער שהמחקר הייחודי הזה שאריה ערך 
אתנו לא סוכם ופורסם במאמרים, וקבוצה 
מחקרים  יותר  מאוחר  שעשתה  ספרדית 

דומים פרסמה וקטפה את הקרדיט.
בשיתוף  התברכנו  הרימונים  בתחום  גם 
עם  נמשך,  שעודו  ומבורך,  פורה  פעולה 
מוטי הררי וד"ר אפי טריפלר, כשכל אחד 
בבחירת  הייחודית  מומחיותו  את  תורם 
הזנים, לימוד תנאי הגידול וקביעת מדדי 

איכות הפרי.

המחקר,  שתוצאות  לכך  דאגנו  הפעם 
בעייתיות  את  לראשונה  והסביר  שהציג 
בתנאי  ברימונים  הרצוי  הצבע  קבלת 
האקלים בערבה ואת היתרון הצפון בגידול 
תתפרסמנה  באזור,  ירוקי-עד  רימונים 

בעיתונות המדעית הבינלאומית.

רב כספי המחקר של המו"פ הגיעו ומגיעים 
הסוכנות,  קק"ל,  כגון,  ציבוריים,  מגופים 
דו"חות המחקר  יק"א.  משרדי הממשלה, 
לכולם.  ופתוחים  שנה  בסוף  מתפרסמים 
במידע.  שימוש  לעשות  יכול  אחד  כל 
מאחר ובאתי מתחום המחקר אני מברכת 
על כך, כי מחקר אמור לקדם אותנו הלאה 
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ניסוי של תחנת הניסיונות - ערבה, 
בגידולי פרחים בישובי הערבה 

https://www.youtube.com/watch?v=_FmbxmEset4
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על בסיס הידע שנצבר. ללא פרסום  אין תיעוד 
של מה שכבר נעשה, וללא מעקב רצוף אחר 
מה שמתפרסם בארץ ובעולם יש סכנה לחזרה 
על מה שנעשה כבר תוך בזבוז זמן ומשאבים 

ומבלי לקדם את הידע וההבנה. 
יחד עם זאת, כמות החומר המתפרסמת היום 
בעיתונים וברשת היא כה גדולה שנדרשים זמן 

רב ומיומנות לסנן ולהגיע לעיקר ולחדש.

במו"פ.  פרטי מתבצעים  במימון  גם מחקרים 
הבריאותי  הערך  על  שנערך  המחקר  למשל, 
של מיצויים מפרי המורולה מומן בלעדית ע"י 
על  הזכויות  לפיכך  ערדום.  ואחזקות  ניהול 
הידע שהתקבל במחקר הן של ערדום. )ראה 

סיפורי המורולה(.

הקדנציה הארוכה 
ביותר... 

סיימו את ניהול תחנת הניסיונות  ב-1979, ב
שב אמנון גרינברג ליטבתה. ריכז את מטע 
התמרים, היה מרכז משק, נתן בתורו שנתיים 
במחלבה ויצא ללימודי כלכלה ומנהל עסקים 

במכללת רופין. 
ובקשו  פנו אל אמנון חוקרי התחנה  ב-1989 
ממנו לחזור ולנהל את המו"פ. כל  החוקרים 
הותיקים בתחנה לקחו על עצמם לנהל אותה 
במשותף לאחר שהמנהל האחרון, אד הופלנד, 
חבר קטורה, עבר לאחר תקופה קצרה, לנהל 

את המפעלים האזוריים של "ערדום". 
תחילה חשב אמנון שימלא קדנציה של ארבע 
 23 שנים בלבד, אך נשאר  לנהל את המו"פ 
מצליח  גם  הוא  כשבדרך  ברציפות,  שנים 
יטבתה.   מזכיר  שנים  שלוש  להיות  במקביל 

ב-2013 בא להחליפו יאיר אשל.

התחנה 
המטאורולוגית 

יטבתה
ראשונים  מטאורולוגים  נתונים 
לאחר  נאספו  הדרומית  בערבה 

הקמת היאחזות "עין רדיאן ".
רציפות  היתה  לא  אולם 
בתחזוקת הציוד ואיסוף הנתונים 
גם לאחר הקמת  המטאורולוגים. 
יטבתה בסוף שנת 1957 המשיכו 
לאסוף נתונים מטאורולוגים ככל 
שהיה "משוגע לדבר". גם אז לא 
הציוד  בתחזוקת  רציפות  הייתה 

ואיסוף הנתונים. 
לניהול  שנכנס  גרינברג,  אמנון 
תחנה  שאין  ונוכח   1976 בשנת 
פנה  המרחב,  בכל  מטאורולוגית 
במטרה  המטאורולוגי  לשירות 
צוות   ע"י  שתופעל  תחנה  לקבל 
רשת  מנהל  הניסיונות.  תחנת 
הארצי,  המטאורולוגיות  התחנות 
תוך  בשלילה,  ענה  שביט  האדון 

איזכור שמותיהם 
חברי   6 של 
שבמשך  יטבתה 
קיבלו  שנים   15

ציוד יקר, התחייבו 
להפעיל את התחנה 

נתונים  ולהעביר 
עמדו  ולא  יום,  מידי 

מחצי  יותר  בהתחייבות 
הסביר,  "לכן",  שנה. 

הניסיונות  תחנת  "אם 
מטאורולוגית  תחנה  רוצה 

את  מלא  בכסף  שתקנה   –

נתוני גשם 
1977-1987

לחץ 
לקישור 

כרטיס
רישום

לחץ 
לקישור 

על התחנה
המטאורולוגית

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYaXg3VjdyTExJdVk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYVHJhcUpQVnpXdVE/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYMHFDOTVCQm9pN3M/edit?usp=sharing 
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עזרו  לא  הציוד". 
השכנוע  נסיונות 
מדובר  שהפעם 
של  אחראי  בצוות 
וחוקרי  עובדי 
הניסיונות  תחנת 
בחברים  ולא 

מתחלפים...
גרינברג,  אמנון 

הכעיסה  שהתשובה 
אדון  של  לחדרו  אחד  יום  פרץ  מאד,  אותו 
כתריסר  עם  ישיבה  של  בעיצומה  שביט, 
אנשים חשובים, ולשאלה מה הוא עושה כאן, 
הוא הרי לא הוזמן לישיבה, ענה מבלי להסתיר 
את כעסו: "אני מבין, אדון שביט, למה אתה 
ישראל  מפת  שבו  הקיר  אל  הגב  עם  יושב 
פרישת  כל  את  מסמנים  אדומים  ודיגלונים 
התחנות המטאורולוגיות בארץ. אתה לא יכול 
לסבול שבין סדום ובין אילת אין אף תחנה 
מטאורולוגית! "ויצא מן החדר בטריקת דלת. 
אחרי שבוע הגיע לאזור סגן מנהל השירות 
לתחנה  מקום  לסמן  מנת  על  המטאורולוגי 
מטאורולוגית ולהחתים 
תחנת  מנהל  את 
על  הניסיונות  
לציוד  התחייבות 
הורדת  מועדי  ועל  
והעברה  הנתונים 

לשירות.
המטאורולוגית  התחנה 
 1977 בשנת  הוקמה 
המועצה.  לבניין  בסמוך 
מנהל  ינאי,  בר  יורם 
המעבדה לקרקע דאז, וצוותו  
הפעילו את התחנה במסירות 
וחגים,  שבוע  בסופי  רבה. 

אמנון  היו 
תחנת  וצוות 
הנסיונות יורדים 
להוריד  לתחנה 
לאחר  נתונים. 
שנים  כעשר 
התחנה  הועתקה 
המטאורולוגית 
חוות  לתחומי 
של  הנסיונות 

המו"פ, שם היא ממוקמת עד היום. 
השירות  של  אם"  ל"תחנת  נחשבת  התחנה 
נאגרים בצורה  ורב הנתונים   המטאורולוגי 
ומועברים  מתקדם  במכשור  אוטומטית 
ישירות לשירות המטאורולוגי. נתוני התאדות 
יומית, טמפרטורת מקסימום ומינימום ולחות 
ומוקלדים  ידנית ע"י עובדי המו"פ  נלקחים 
סילבי  רכזי ההשקיה.  ברשת לשימושם של 
יודנשטיין, עובדת המו"פ, מנהלת המעבדה 
קטורה,  חברת  הקטיף,  אחר  בפרי  לטיפול 
ערכה את התצפיות בתחנה המטאורולוגית 
כשעבדה באופן ידני. כל בוקר בחורף ב-8:00 
הממוקמת  לתחנה  הגיעה  ב-9:00,  ובקיץ 
במרכז חוות הניסיונות.  עצרה, שמעה את 
העננים  את  בחנה  כיוונה,  את  בחנה  הרוח, 
בשמים, ספרה אותם, בדקה כיצד הם נראים 
והשוותה לתמונות העננים בפוסטר המצולם 
מדי  העבירה  כולו  בדו"ח  ואת  שברשותה 
זכתה  אף  בימיה  לשרות המטאורולוגי.  יום 
מצטיינת.  מטאורולוגית  כתחנה  התחנה 
כעת נמצאים בתחנה מכשירים אוטומטיים. 
עושים  אותה  תצפית,  נדרשת  עדין  לעננים 
גלעד הורוביץ וגל אשכנזי, העובדים בחווה. 
חלק מהנתונים ניתן לראות באינטרנט. כיום 

מבצעת קריאה אוטומטית בכל 10 דקות.

טבלה לצופה
מזג אויר

לחץ 
לקישור 

הוראות להחלפת 
סרט רוח

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYbm1KNFlybXN0T2M/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYVGhldWx6TG5kX1E/edit?usp=sharing 


יטבתה 19.11.84

השנה בנוסף ליעדי המחקר הוגדרו מספר יעדים ליישום 
באמצעות משקי מודל בישובים השונים.

יעדי המחקר:
יעדי המחקר מתחלקים לשלש קטגוריות:

א. נושאים הקשורים בפתרון בעיות קיומיות.
ב. הרחבת פוטנציאל היצור והתשתית החקלאית.

ג. העמקת הידע ושיפור האגרוטכניקה בגידולים הקיימים

מתוך סיכום ישיבה בהשתתפות חוקרי התחנה, 
מדריכי שה"מ באזור ורכזי ועדות חקלאיות. 
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לכבוד
נעמי לוי-מזכירה

קיבוץ יטבתה

נעמי שלום
הנדון: עבודת אורי שני בתחנת ניסיונות"ערבה".

אורי שני עומד לשוב ארצה ביולי 86.
בתאריך זה מסתיימת חופשתו ממקום עבודתו-בתחנת 

ניסיונות "ערבה".
היות ואורי שני פנה לקיבוץ לשוב בסטטוס של מועמד 
עבודה  שני  לאורי  יאשר  יטבתה  קיבוץ  כי  מבקש  אני 

בתחנת הניסיונות כחוקר קרקע עם שובו.

נימוקים  קיימים  אך  כזו  בהחלטה  הקשיים  לי  ברורים 
כבדי משקל לשובו המיידי לעבודה בתחנה.

רב  לנשירת  שגרם  משבר  עברה  הניסיונות  תחנת 
התחנה  מצוייה  כעת  סגירה.  סכנת  כדי  עד  החוקרים 
בפני תקופה חדשה עם אפשרויות ופריצות דרך חדשות. 

כל העובדים כמעט חדשים ובלתי מנוסים.
ישנה חשיבות רבה ביותר לתרומתו של אורי.

חסרונו של חוקר קרקע ומים מורגש היטב בתחנה. הוא 
מרכיב הכרחי של כל צוות מחקר באזור.

אשמח להשתתף בכל דיון בנושא
בברכה

מוטי הררי

העתקים: חברי הנהלת התחנה
             אורי שני

23.12.1985

ד"ר דדי רוסו הודיע על כוונתו לצאת הקיץ 
להשתלמות מחקר בארה"ב  למשך שנה.

בניהול  מחליף  לקבוע  יש  אלו  בנסיבות 
תחנת הניסונות.

אפשריים,  מועמדים  מספר  בדיקת  לאחר 
זה  תפקיד  להטיל  שיש  דעה  לכלל  הגעתי 

על מוטי הררי מקיבוץ יטבתה...

אני  תכליתי,  יהיה  בהצעה  שהדיון  כדי 
לדעת  הרוצים  הנהלה  חברי  אותם  מבקש 
פרטים נוספים על הרקע להצעתי – ליצור 

קשר עמי.
....

בברכה דובי הלמן
ראש המועצה 

ב- 19.5.1985 כותב דובי הלמן לחוקרי 
תחנת הניסיונות ולדדי רוסו, מנהל התחנה:

דבר, 10.6.1980
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"מכל עץ הגן 
אכול תאכל..."



מטע המורולה

קצה הצפוני של חוות הניסיונות נמצא ב
לו גם יער קטן  של עצי מורולה. אמנון 
גרינברג, מנהל מו"פ ערבה דרומית בעבר, 
חוקר ומספר סיפורים ידוע סיפר על העץ 

וגידולו בחווה.

עץ  הוא  ומרחיב,  אמנון  פותח  המורולה, 
שם  אפריקה.  של  הדרומי  בחלק  שמקורו 
גדל בשטחי הבר. תכונת הפרי העיקרית היא 
כי הוא מבשיל ונושר בעצמו. תחילה צבעו 
ירוק ובהדרגה הופך צהוב  ואחר כך חום עד 
ומכוסה  "עורית"  הקליפה  שכבת  שנרקב. 
גזים,  נידוף  אין  מכך  כתוצאה  בשעווה. 
הסוכרים שבפרי הופכים לכוהל. אמנון נזכר 
חיות  נאספות  איך  המתאר  סרטון  שראה 
ב"פאב מורולה" וממשיכות משם במצב של 

שיכרות משעשע.

פרופסור  לארץ  הביא  המורולה  את 
של  השימושיים  מהמכונים  מזרחי  יוסי  

אוניברסיטת בן גוריון.
בנסיעותיו לחפש מקורות פרנסה לחקלאי 
הנגב, עבר ברחבי תבל ואסף מיני עצי פרי 
שנמצאים בסחר  מקומי ושימוש בארצות 
מוצאם אך טרם הגיעו לארץ או לשווקים 
את  ולתרבת  לאקלם  כדי  בינלאומיים, 
המינים הללו בנגב. הוא  פיזר את השתילים 
במקומות שונים בנגב וגם בחוות הניסיונות 
קטורה  לקיבוץ  העביר  רבים  מינים  שלנו. 

לגן של אילין סולוואי.

לנהול  גרינברג  אמנון  נכנס   1989 בשלהי 
המו""פ. מתרשם מן העצים המשירים פריים 
בעצמם פוגש את פרופ' מזרחי... ושואל את 
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שגדלים  העצים  של  לטיבם  מזרחי  פרופ' 
כי  כולו מסביר  נלהב  בחווה. פרופ' מזרחי 
ממנו  מייצרים  באפריקה  שם,  נהדר,  הפרי 
ליקר  על  ביותר...  טעים  ריבות...  ליקרים, 

אמרולה שמעת?
ניתן  אינו  הפרי  כבר פחות מתלהב.  אמנון 

למכירה. מה יציע לחקלאים?
עצים  נאות סמדר  חברי  ב-1993 מבקשים 
לבוסתני הקיבוץ. אמנון נותן להם כ-30 עצי 
)חלקם  עצים.   12 בחווה  ומשאיר  מורולה 
פוקד  במקביל  נקביים(.  וחלקם  זכריים 
פרופ' מזרחי את אמנון אחת לשנה, שואל 
על שתיליו המתפתחים שב ומציע לאמנון 
לשתות  להתחיל  גם  לו  מציע  ליקר  להכין 

מיץ מורולה.

אל ד"ר בלה לוצקי, טכנולוגית מזון, הגיע 
אמנון עד קרית גת. בלה גוייסה להשתתף 
עסיסי  מג'הול  בשימור  שעסק  במחקר 
)סיפור אחר( במהלך עבודתה מגלה אמנון 
נגעה בתמר  לא  לוצקי אמנם  בלה  ד"ר  כי 
או מורולה בימי חייה אך במהלך 20 שנות 
עבודתה ברוסיה ייצרה משקאות אלכוהוליים 

מפירות וירקות.
מתמרים  ליקר  לפתח  התבקשה  בלה 

ומורולה. אמנון היה הטועם הראשי. בתום 
שלוש שנים כשהמוצר יוצב, הוצע המשקה 
יטבתה.  מזנון  ברחבת  האיכרים  בשוק 

הביקוש וההצלחה היו עצומים. 
נשלחו  והתווית  הבקבוק  שנבחרו  לאחר 
של  להערכה  וזכו  היין,  למכון  הליקרים 
יוקרתיים  למלונות  איכותיים",  "ליקרים 

באילת והמוצר מתקבל באהבה רבה.
ב- 1999 הופך ליקר התמרים שלנו  לליקר 

הבית של מלון הרודס. 
שיווק  את  עיכבה  ב-2000  האינתיפאדה 
אך  נוספים,  מתוכננים  למקומות  הליקר 
מכירת הליקרים נמשכת ובסך הכל מגיעה 
בקבוקים.  ל-40.000  ל-2013  נכון  כבר, 
בינלאומית  תחרות  התקיימה   2008 בשנת 
"טרה וינו" באילת. בקטגוריית הליקרים זכו 
הליקרים של תמרים ושל מורולה במדליית 

זהב...

חימצון  נוגדי  על  אמנון  קרא   2000 בשנת 
הנמצאים במיץ המורולה והחליט לא להסתפק 
שבחווה.  הנקביים  המורולה  עצי  בשמונה 
הוא פנה אל פרופ' מזרחי שיספק לו את כל 

2001 השתילים שברשותו ובשנים  -2000
שהם  עצים   500 בחווה  נשתלו 
שמועד  מבוררים,  טיפוסים 
הבשלתם שונה וניתן לטפל בפרי 
הבשל  ברצף על פני רוב השנה.

גילתה  מעבדה  בבדיקות 
החוקרת ד"ר חמוטל בורוכוב 
כי כמות נוגדני החימצון של 

המורולה גבוהים במיוחד. 
את  לבסס  מנת  על 
של  הבריאותית  ההשפעה 
מיץ המורולה על בני אדם 
וחמוטל  אמנון  הגיעו 

30

"פאב מורולה" אי שם באפריקה,
בו נאספות חיות רבות כדי לאכול  
משם   וממשיכות  הבשל  מהפרי 

במצב של שיכרות משעשע.

http://www.youtube.com/watch?v=3h9e4Y2MlIg
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פרופ'  הטכניון.  מן  אבירם  מיקי  לפרופ' 
את  ופרסם  שחקר  הראשון  היה  אבירם 
ההשפעה החשובה של מיץ הרימון בעיקוב 
בעקבות  עורקים.  טרשת  של  ההתפתחות 
מיץ  לשלוח  מתחילים  המוצלח  המפגש 
מורולה מפוסטר למעבדה בביה"ח רמב"ם. 
ניסוי  קליני  כך, במשך חודשיים מתקיים 
עם סטודנטים הבאים מדי יום לשתות מיץ 

מורולה.

התוצאות הראו שצריכת 200 מ"ל של מיץ 
מורולה ביום הורידה את הכולסטרול הרע 
והעלתה את הכולסטרול הטוב )אצל אנשים 

בריאים(.
חשוב.  רפואי  בירחון  התפרסם  המאמר 
נרשם  המורולה  מיץ  של  המיצוי  תהליך 
כפטנט של ערדום בארץ ובמדינות בעולם. 
בעקבות המחקרים המעניינים על המורולה, 
החליט צוות המורולה בערדום לחפש גורם 
חיצוני שיעזור להתקדם ולהשקיע במחקר 

ופיתוח. 

אמנון מחכה... "זה העץ עם התכונה הנפלאה 
שניתן לאסוף אותה בצורה ממוכנת. כמעט 
מועטים  טיפול  ותחזוקה  מזיקים.  ואין 
והעץ  תעשייתי  הפרי  עיבוד 

מתאים לאזור שלנו. 
אם נצליח - יש לנו גידול מצויין".

מדליית זהב,
בה זכו ליקר התמרים 
והמורולה, בתחרות 

"טרה וינו" הבינלאומית 
שהתקיימה ב-2008
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על ראשית 
הרימונים

בחבל אילות

ידול רימונים החל ביטבתה כבר ב-1957. ג
ב-2001  הרימונים  מטעי  אל  החזרה 
חשיבות  על  פרסומים  בעקבות  היתה 
מו"פים  של  רב  וענין  לבריאות  הרימונים 
אמנון  בפרי.  בארץ  אחרים  ממקומות 
בקשריו עם ד"ר פתחי עבד אל האדי, מדריך 
ראשי למטעים ממרכז המחקר בנווה-יער, 
הביא 11 מיני רימונים ושתל אותם בחווה. 
ובאמנון  בעצים  כולם  הביטו  שנים  שלוש 
די בזלזול... כמה אפשר לשחק... ב-2004 
מוקדמת.  והבשלה  גדולה  פריחה  היתה 
למו"פ הגיע לביקור ד"ר דורון הולנד, חוקר 
בהתלהבותו  יער.  מנווה  רימונים  ומטפח 
ולתלהב  לראות  וחוקרים  מגדלים  הביא 
מההבשלה המוקדמת המתרחשת בערבה.

על מחקר הרימונים 
בערבה בשיחה

עם אבי סדובסקי

שתילי ב גרינברג  אמנון  הביא   2002-
החל  הניסיונות.  לחוות  רימונים 
מ-2007 חוקר אבי סדובסקי את הרימונים 
מטעים  כחוקר  עבודתו  במסגרת  בערבה 

במו"פ.
הינו  בישראל  העיקרי  הרימונים  זן 
הוונדרפול. WONDERFULL זהו זן המבשיל 
עונת  תחילת  עד  ונקטף  מאוקטובר 
הגשמים. צבעו החיצוני נע בין ירוק לאדום 

הזן  כהה.  אדום  בהבשלה  הפנימי  וצבעו 
בעל איכות פנימית מעולה הנובעת מיחס 
טוב בין סוכר גבוה לחומצה בינונית בנוסף 
הרימון  לזן  נחשב  והוא  יינית  ארומה  לזן 
הטעים ביותר. חסרונו העיקרי זרע קשה. 
לגדל  כמובן,  רצינו,  אותו  טעים,  זן  זהו 
חשבנו  באזור.  חדש  כגידול  בערבה,  כאן 
לנצל את יתרוננו מבחינת אקלים ולהקדים 
בהבשלה את שאר אזורי ישראל בשבועיים 
לשוק  להביא  רצינו  שבועות.  שלושה  עד 
ולהקדים את שאר  רימונים ברמה סבירה 
האויר  מזג  שתנאי  אלא  הארץ.  אזורי 
באזורנו אינם מתאימים לזן נפלא זה והפרי 
ורוד  עד  לבן  ירוק מבחוץ,  היה  שהתקבל 
זה  שזן  לכך  הסיבה  בינוני.  וטעם  בפנים 
כמו זני רימון רבים סובל מעקת חום ואור, 
החיצוני  הצבע  בהתפתחות  הפוגעת  עקה 

והפנימי האדום המבוקש.
נזקי  בהפחתת  מחקר  החל  כך  בעקבות 
עקת חום ואור ברימונים בערבה. מחשבה 
להעברת  הסיבות  אחת  את  שהיוותה 
היתה  לערבה  הרימונים  בתחום  המחקר  
כי מה שיצליח לגדול אצלינו, בתנאי החום 
וכמה  כמה  אחת  על  יצליח  הערבה,  של 
שבשל  ראינו  )כבר  הארץ.  במרכז  לגדול 
מזג האויר הקיצוני, אי אפשר לחשוב על 

אפשרות הפוכה(.

המחקר בערבה כלל שלושה תחומים:
עקת  להפחתת  אגרוטכניים  טיפולים   .1
הקדמת  צל,  רשת  למשל:  והחום,  האור 
פריחה, דילול הפרי ופעולות שאינן כימיות.

2. ברור וחיפוש של זנים קיימים התאימים 
לאזור שלנו.

3. השבחה ע"י הכלאות וברור לקווים בעלי 
רגישות נמוכה לעקת חום ואור.
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כמו  הניסיונות  כל  האגרוטכני  בתחום 
הצמאה, גיזום חזק וטיפול בחומרי צמיחה 
לא צלחו. רק פרישת רשת אופטית המשנה 
העצים  מעל  שנפרשה  האור  הרכב  את 
בגמר חנטה הביאה לעליה מוכחת בכמות 
ועליה  הפרות  של  הפנימי  האדום  הצבע 
ברמת האנטוציאנינים )אנטי אוקסידנטים(. 
חוקרי  עם  בשיתוף  אלה,  ניסויים  במהלך 
מכון וולקני, פותחו מדדי הבשלה להגדרת 

מצב ההבשלה לרימון.  
תהליך  כל  את  החוקרים  איפיינו  בנוסף 
הגורמים  מה  ובדקו  הרימון  הבשלת 
"גילינו,  הרימון:  הבשלת  על  המשפיעים 
הרימון  מתי  שקובע  מה  כי  אבי,   הסביר 
פרי  חנט.  הוא  מתי  הידיעה  היא  יבשיל 
שחונט מוקדם, יבשיל מוקדם וכו'. כשאנחנו 
עם  לומר  באפשרותינו  אין  לעץ  ניגשים 
את  סימנו  כאשר  אך  לא.  או  בשל  הפרי 

הפרי אפשר לדעת מה בשל ומה לא"...

המתאימים  הזנים:  חיפוש  בתחום   .2
בחווה  שהיו  לזנים  בנוסף  נאספו  לאזור 
זנים שהגיעו מנווה יער ואף זנים מאיילין 
בקטורה, חלק היו בחווה חלק הביאו וחלק 
כי לזנים "עכו",  יער. מצאנו  הגיעו מנווה 
יער פוטנציאל  ו"עמק" מנווה  "שני-יונאי" 
מוקדם  זן  נמצא  בנוסף  בערבה.  לגידול 
)סיפור  מתורקמניסטן  שהגיע  נגב  מרמת 
הגדול  הרימונים  אוסף  על  עצמו  בפני 
יולי,  באמצע  המבשיל  זה,  זן  בעולם(. 
בשבועיים  האחרים  הזנים  כל  את  מקדים 
עד שלושה אולם טעמו מעט תפל. בשלב 
זה עדין אינו זן והוא נמצא בתהליך בדיקה. 

מיכלואים  ברור  ע"י  השבחה  בתחום   .3
הגיעו  עבודתו  בתחילת  כי  אבי  מספר 
עם  יער  מנוה  ראשונים  רימונים  מכלואי 

רימונים ירוקי עד שגדלו במו"פ.
בכירים  לרימונים  להגיע  הברור  מטרת 
)מוקדמים( שיגיעו להבשלה מסוף יוני עד 
תחילת ואמצע אוגוסט. רוצים שהרימונים 
בשלב  רך.  זרע  עם  אדומים  יהיו  האלה 
מיכלואים  כאלף  מתוך  נמצאו  הראשון 
וצבע  עשרה קווים עם צבע אדום חיצוני 

אדום פנימי גם בתנאי הערבה. 

גם  במקביל  נבדקים  אלה  קווים  עשרה 
בנווה יער והתוצאות מעודדות. בשלב השני 
כיום  הנבדקים  מכלואים   500 עוד  הגיעו 
מתוכם כבר בוררו מספר קווים מבטיחים 
העולים על עשרת הברורים הראשונים הן 
בטעם  הן  פנימי,  בצבע  הן  חיצוני,  בצבע 
נמצא  המחקר  במהלך  הזרע.  ברכות  והן 
כי קצב גידול הרימונים בערבה משתילים 
קטנים הוא מהיר מאד וכבר בעונה השנייה 
לאחר הנטיעה )כשנה וחצי( ניתן להתחיל 
שיכול  גידול  הם  בכירים  רימונים  בברור. 
האדם  כח  למג'הול.  משלים  גידול  להיות 
הטיפול  של  שפל  בזמני  הוא  ברימונים 
בתמרים. הגידול אינו מתחרה עם התמרים, 

אלא משתלב.

בשלים  הרימונים  להוציא  רוצים  אנחנו 
באיכות טובה בזמנים שאין רימונים בשוק 
באירופה. מיולי עד אמצע אוגוסט. בתקופה 
זו אין רימונים באיכות גבוהה בשום מקום 

בארץ ובעולם.
יותר  הרבה  זנים  יהיו  שנים   3-5 תוך 
מוצלחים ומותאמים לתנאי הערבה מאשר 
ובמפנים  מבחוץ  אדומים  בכירים,  היום: 

וטעימים.

המחקר מתקדם... עכשיו צריך לראות מה 
יאמרו המגדלים.

פפאיה
וצבר

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fZndSQ0pnYUt3LUE/edit?usp=sharing 
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פפאיה לחץ 

פומלולקישור  לחץ 
לקישור 

פיקוח
מזיקים

לחץ 
לקישור 

שזיף 
אפריקאי

לחץ 
לקישור 

על מחקר רימונים
ירוקי עד בערבה

בשיחה עם מוטי 
הררי

וטי הררי, השתתף  בפרוייקטים רבים מ
בחו"ל. בהגיעו להודו, היה מקדם אותו 
בכל פעם  בחור בשם פראווין גאללה. חמש 
שנים לקח למוטי להבין כיצד יודע פראווין 
זה מתי מוטי נוחת. בכל פעם היה מקבל 
את פניו של מוטי ומצטרף אליו למסעותיו. 
בעבר היה פראווין מתנדב בעין יהב. שם 
נחשף לנושא הטפטוף. בשובו להודו הקים 
בצפון הודו מפעל ליצור טפטפות. בתיווכו 
של מוטי נכנסה חברת "נטפים" לשותפות 
פראווין  של  החברה  גאלה.  פראווין  עם 
כשפראווין  בהודו  טפטפות  ליצר  החלה 

היה איש השדה שלהם. 
יום אחד אמר פראווין למוטי, שמע... יש 

שם  יש  הודו.  בצפון  בקאץ',  חווה  לי 
רימונים. אני רוצה שתבוא ותייעץ 

ואף  נסעו  להשקותם.  איך  לי 
הגיעו. 

הרימונים  את  מוטי  טעם 
שיש  וגילה  בקאץ'  בחווה 
להם זרע רך. מוטי, שיש לו 

חברים בכל מקום ותמיד הוא 
חושב עליהם בזמן המתאים, נזכר 

מטבעון,  טובה  חברה  גל,  שאיריס 
להוציא  שעליה  שנים  רוטנת 
הרימון  גרעיני  את  מהפה 

את  להפתיע  בשביל  הקשים. 
איריס קנה מוטי יחורים ושב לארץ.

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fUlBQN0ZvTXZSWDA/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fdkdrT0EzbmhfRDQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fWW5HQUlZcGJ3anM/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fdlZnRlV1eTlESEk/edit?usp=sharing 
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את יחורי הרימון המגיעים לארץ )גם עצים 
במכון  לקרנטינה  להכניס  צריך  אחרים( 
פשוט.   כך  כל  לא  זה  שנה.  למשך  וולקני 
את  הקרנטינה  "הרגה"  פעמים  שלוש 

היחורים שהביא מוטי.
חמישה  שרדו  ב-2008  הרביעית  בפעם 
ומוטי  שהביא  יחורים  מאה  מתוך  עשר 

מיהר להביאם לחווה במו"פ.

מעניינת  תכונה  מוטי  גילה  הזמן  במהלך 
ברימונים. הם אינם נשירים. רימונים, בדרך 
באפריל  פורחים  במרץ,  מלבלבים  כלל 
ובערבה נותנים פירות מאמצע אוגוסט ועד 
נובמבר. מפברואר ועד אוגוסט אין רימונים 
הרגיש  מוטי  הצפוני.  הכדור  חצי  בכל 
שהרימונים ששתל הם התחלה של משהו 
מיוחד והתחיל לחשוב איך לכוון את ההנבה 
לחודשי החורף. למעשה, בזה עוסק מוטי 
כבר  יש  והיום  האחרונות  השנים  בחמש 
100 דונם מסחריים בערבה. הזנים  שהביא 
מוטי מהודו לא היו מספיק איכותיים ולכן 
נעשו הכלאות עם זנים מסחריים מהארץ. 
עדיפים  מכלואים  ארבעה  כבר  יש  היום 
את  לבדוק  וממשיכים  עליהם  שעובדים 
תכונותיהם מבחינת צבע פרי, זרע וטעם. 

אחת הבעיות הקשות של רימונים בערבה 
היא כי בתקופת הקיץ. בשל החום העז הם 
מאבדים צבעם. לעומת זאת בחורף צבעם  

בורדו חזק. 
במציאת  כרוך  מוצר חדש  פיתוח 

פתרונות לבעיות רבות.  בחורף 
להיסדק  נוטים  הרימונים 
התאמה  חוסר  שקיים  כיוון 
הקליפה   התפתחות  בין 

לצורך  הגרגרים.  להתפתחות 

וכיום  גדול  מחקר  נעשה  הבעיה  פתרון 
של  להתארכות  הגורם  בהורמון  מרססים 
תאי הקליפה. נמצא שהורמון זה  גורם גם 
לגדילת הפרי )כמו בענבים למשל(, לעליה 
של  האיכסון  חיי   את  מאריך  וגם  ביבול 
שנמצא  במידע  משתמשים  היום  הרימון. 
בארץ  הרימון  מגדלי  כל  במו"פ,  אצלינו, 
מחקרים  תוצאות  אלה  בקליפורניה.  ואף 
בכל  מתקיימות  ומסקנותיהם  פה  שנעשו 

העולם.

כמוצר חדש, נראה הרימון ירוק העד מאד 
אטרקטיבי. תקופה מסויימת הבחינו במו"פ 
המטע  את  סגרו  רימון.  ענפי  נגנבים  כי 
יותר,  מאוחר  מה  זמן  מעט.  ונרגעו  בגדר 
בסיור בוקר במטע גילה מוטי  פירות על 
האדמה. המחשבה הראשונה היתה כי שוב 
באו גנבים... התמיהה היתה מדוע לא לקחו 

איתם את הרימונים. 
התבוננות נוספת באחד המכלואים גילתה  
מה  טבעית,  ניתוק  רקמת  יש  לרימון  כי 
שהעלה את הרעיון לקטוף את הפרי בצורה 

ממוכנת. הביאו מנערת זיתים שניערה 
80% מהפירות הבשלים. 
זה לא כל כך פשוט כמו 

נדרשו   נשמע.  שזה 
עבודה של הכוונת 

חה  י ר פ ה
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וריכוז הגידול לזמן מסויים. מספר עבודות 
ברצף ובתהליך הביאו לתוצאה הנכונה.

מה רצינו בעצם?  פרי בשל במאי יוני ויולי, 
והשבחת  עובדות,  ידיים  במעט  שימוש 

הפרי ואיכותו – הצלחנו? 
פיתוח מוצר חדש דורשת טיפול בגנטיקה, 
ואגרוטכניקה:  פיסיולוגיה  השבחה, 

השקייה, דישון, הגנת הצומח, מרחק 
עץ מעץ, גיזום העץ ועוד לא אמרנו כלום 

על עבודת ניירת וסיכומים.
הצלחנו!!!

יש לנו זנים הרשומים כפטנט של ערדום. 
יש לנו הסכמים עם מגדלים שיתנו תמלוגים 

על הפיתוח הזה.
ומה בעוד עשר שנים...

חימצון  נוגדי  בהם  שיש  העובדה  בשל 
אטרקטיבי  מאד  למוצר  הרימונים,  הפכו 

בתורכיה,  בעולם.  רבים  במקומות  וניטעו 
דונם  מ-4000  ובארץ  מצרים  הודו,  אירן, 
יש  כבר  היום  דונם.  אלף  ל-30  הגיעו 
עודף והמחירים נמוכים. אך על  רימונים 
שיבשילו בעונה שהיא ייחודת לערבה אין 

תחרות.

ספטמבר,  בחודשים  "אם  מסכם:  מוטי 
אוקטובר נובמבר ודצמבר נמכור לאירופה 
ששים אלף טון בחודש זה יהיה טוב. עלינו 
לנטוע עוד רימונים בערבה )מומחה בתחום 
טוען כי כדאי לנטוע עוד 2000 דונם(. יחד 
עם זאת בעיית הצבע של הרימונים עדין לא 
נפתרה. יש היום מכלואים טובים מבעבר, 
יותר. "עד  אך עדין מחפשים את הטובים 
שיגיעו לזן הרצוי", טוען מוטי, "יש לטעת 

רימונים ירוקי עד ולכוונם לחורף".

הסברס של ציגי

האוטובוס לאילת", סיפר ציגי, "היה עוצר "
למטה  שהיתה  אגד  בתחנת  שבע  בבאר 
בעיר, ליד המסעדה האגדית... כולם עצרו 
חנות  היתה  התחנה  ליד  שם.  ואכלו 
לצמחים בה גיליתי עלה של צבר בלי 
קוצים. הבאתי עלה אחד שתלתי אותו 
לנו  ובאמת צמח  בבית, בגינה שלנו 
שיח ענק שנתן פירות. במשך הזמן 
הורדתי אותו לתחנה ועשיתי משוכה 

של 100-150 מטר. 
במשך 20-30 שנה היא שרתה אותנו. 
לכל  קוצים  בלי  סברס  מספק  הייתי 

הקיבוץ. יום אחד גרינברג הוריד אותה...
אפילו לא התייעץ איתי. למה? תשאלו אותו..."

תכנית ניסיונות 
בתמרים - 1976

לחץ 
לקישור  מינוי ציגי - 1991 לחץ 

לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fTlU3VFRoMFNna00/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fQUJUSmdEY252UlE/edit?usp=sharing 
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שיחה עם חמוטל 
בורוכוב על 

מגדלים, חוקרים 
ומה שביניהם, על 
חיי המעבדה  ועל 

שימור מג'הול 
עסיסי.

מחקרים במו"פ מקיפים את כל השלבים ה
מהגידול עד הטיפול בתוצרת החקלאית 
גידול  ושיטות  לזהות תנאי  כשהמטרה היא 
הגידולים  וזני  סוגי  את  לברור  מיטביים, 
יתרון  עם  האזור  לתנאי  ביותר  המתאימים 
להבטיח  בארץ,  אחרים  אזורים  לעומת 
יבול ואיכות גבוהים של התוצרת המקומית 
באחסון,  זמן  לאורך  לשימורה  ידע  ולפתח 

שיווק וחיי מדף. 

אם נתייחס לשלבים שלפני הקטיף כאל פרק 
הקטיף  שלאחר  שהשלבים  הרי  ההשקעות 
הם פרק ההכנסות; יש בידינו עתה תוצרת 
חקלאית שאנו נדרשים להבטיח את איכותה, 
ארוכים.  מדף  וחיי  גבוה  השתמרות  כושר 
מהמדדים  אחד  בכל  וחסכוני  יעיל  שיפור 
להכנסת  תוספת  המידית  משמעותו  הללו 

המגדלים. 

קבוצת הטיפול בפרי לאחר הקטיף מאפיינת 
וערך  טעם  מופע,  )מדדי  הפרי  איכות  את 
המים  ואיכות  האקלים  בתנאי  בריאותי( 
באזורי  המתקבלת  לזו  ביחס  המקומיים 
הגידול  לתנאי  יש  לעתים  אחרים.  גידול 
גבוהות,  )טמפרטורות  אצלנו  הקשים 
זיהוי  יתרונות.  מליחים(  ומים  חזקה  קרינה 
את  ולהעלות  למתג  ויכול  חשוב  היתרונות 
לדוגמה,  המקומית.  התוצרת  אטרקטיביות 
הראנו שלמליחות המים המקומיים השפעה 
מיטיבה על הצבע ותכולת חומרי הבריאות 
רימונים  האקלים  תנאי  בגלל  ברימונים. 
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ירוקי עד מניבים בערבה הדרומית גם בסוף 
רימונים  לקבל  ניתן  וכך  ובאביב  החורף 
צבעוניים עם ערך בריאותי גבוה גם בעונות 
בהן חסרים פירות טריים בשווקים. המחקר 
מספר  כבר  במו"פ  מתבצע  רימונים  על 
כרגע  והאזור  מתפתח  מחקר  זהו  שנים. 
אותנו  המנחה  החשיבה  עניין.  מגלה  לא 
שנים  מספר  בעוד  הידע  ביסוס  שעם  היא 
הרימון  צרוף  בכדאיות  מגדלים  ישתכנעו 

לסל הגידולים המקומי.

בתמרים  מתמקדים  שלנו  המחקרים  רב 
ומצדיק  באזור  העיקרי  הגידול  וזה  מאחר 
המו"פ  של  מרכזי  תפקיד  רבה.  השקעה 
נושאים בטרם עלה הצורך  הוא לעבוד על 
הוא  האופטימלי  המצב  מידיים.  בפתרונות 
לחוקרים  בוערת  בעיה  מזהה  שכשהמגדל 
יש כבר תשובות, לפחות חלקיות, בעקבות 

המחקרים שנעשו. 
כך למשל, המחקר המקיף שבצענו על שימור 
לפני  החל  עסיסי  מג'הול  פרי  של  איכותי 
אז  זיו,  גדעון  ציגי,  כאשר  שנים   20 כמעט 
חוקר תמרים בתחנה, דיבר על כך שבעקבות 
פרי  של  גדול  עודף  צפוי  הנטיעות  הגדלת 
שצריך יהיה לשמר באחסון ממושך. במהלך 
המבטיחים  לפרוטוקולים  הגענו  המחקר 
את איכות הפרי לשיווק במהלך כל השנה. 
מיושמות  ותוצאותיו  הסתיים  כבר  המחקר 
בבתי אריזה שונים. בערבה הדרומית עדיין 
כמויות  לשמר  שנדרש  למצב  הגיעו  לא 
גדולות של פרי לאורך זמן. אך אפשר והמצב 
ואז  הרבות  החדשות  הנטיעות  עם  ישתנה 
כבר תהיינה בידי המגדלים הנחיות מוכנות 

ליישום. 
מחקר  באותו  שהתקבלו  אחרים  ממצאים 

הבעייתיות  על  הצביעו 
הלא  הטיפולים  ריבוי  של 

הגדיד  אחרי  במטע  המתבצעים  מבוקרים 
בטרם שליחת הפרי לבית האריזה. באיחור 
שנגזרו  ההמלצות  יושמו  שנים  מספר  של 
מהמחקר שלנו וטיפולי הייבוש וההידרציה 
נעשים עתה בצורה מבוקרת ואמינה בבית 

האריזה עצמו. 

לסיום  תהליכים  פיתוח  על  המחקר  גם 
איכותי של הבחלת פרי מג'הול שנגדד בטרם 
סיים הבחלה מקדים את זמנו. המחקר החל 
עם הדיווח הראשוני על האחוזים הגבוהים 
של פרי שלא סיים הבחלה היורדים בגדיד 
המיכני. בתהליכים שגובשו עד כה מתקבל 
פרי "בוחל" איכותי המתאים למוצר ייחודי 
לא  שעדיין  במיוחד"  "עסיסי  מג'הול  של 
המחקר  מתקדם  עכשיו  כאן.  אליו  ערוכים 
המובחל  הפרי  להפיכת  הידע  לפיתוח 
למג'הול עסיסי איכותי, מוצר שנכון להיום 

יותר רלוונטי לאזור.

בעקבות זיהוי מגמת השוק להעדפת תוצרת 
נכנסנו  מוכח  בריאותי  ערך  עם  חקלאית 
של  הבריאותי  ערכו  לביסוס  מקיף  למחקר 
מיקי  פרופ'  עם  שנעשה  במחקר  התמר. 
את  לראשונה  הראנו  מהטכניון  אבירם 
המצב  על  תמרים  של  המיטיבה  ההשפעה 
אנחנו  והיום  בדם  והשומנים  החימצוני 
האחראים  המרכיבים  זהות  את  בוחנים 
כפרי  התמר  מיתוג  הבריאותית.  לפעילות 
בריא צפוי לפתוח בפניו פלחי שוק נוספים 
כולל שוק תוספי המזון והמזון הפונקציונלי.

נוספים  כלום על מחקרים  לא אמרנו  ועוד 
בקשר למורולה...
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כתיבת  וניהולו,  המחקר  בתכנון  היא  החוקר  של  העיקרית  פעילותו 
המחקרים  לפרסום  ומאמרים.  לתקציב,  בקשות  המחקר,  הצעות 
רבה  חשיבות  יש  הבינלאומית,  המדעית  בעיתונות  בפרט  במאמרים, 
בהפצת הידע תוך ביסוס הראשוניות של המו"פ בפיתוחו. כל העיסוקים 
וזה  האלה לא מותירים זמן להשתתף במחקר באופן פעיל במעבדה 
במיוחד חבל לי כי מה שמשך אותי מלכתחילה למחקר הוא הביצוע כל 

הדרך, מהרעיון עד פרסום המאמר. 

סילבי  אמונות  התוצאות  של  ראשוני  ועיבוד  איסוף  העבודה,  על 
יודנשטיין מקטורה, מנהלת המעבדה, שהיא טכנאית מומחית באנליזה 
ברימונים,  ובריאות  טעם  צבע,  מרכיבי  על  ועובדת  מתקדמת  כימית 
תמרים ומורולה, ויערה דנינו מיטבתה, טכנאית המתמקדת בעבודה על 
הטיפול בתמרים לאחר גדיד. מעבר לנושאי הבטחת האיכות באחסון 
וחיי מדף, יערה עובדת על תהליך ההבשלה האיכותית של פרי שנגדד 
האריזה.  בבית  ההידרציה  תהליך  שיפור  ועל  הבחלה  סיים  בטרם 
לבדיקות איכות המג'הול שותפה גם ד"ר בלה לוצקי שרכשה ניסיון רב 
במהלך שנותיה במו"פ. ולכולנו מסייעת נטלי טרשצ'נקו שהשתלבה 

ככח עזר במעבדה. 

על מחקרי תמרים בערבה 
בשיחה עם אבי סדובסקי

בי סדובסקי החל לעבוד בשה"מ ב-1980 כמדריך הדרים ופרש א
ב-2007 כממ"ר )מדריך מרכז( בכיר בתחום ממשק גידול והגנת 
הצומח בהדרים. לאחר הפרישה הצטרף למו"פ ערבה דרומית כחוקר 

מטעים. רב מחקריו בתמר )מג'הול( ומיעוטם ברימונים ומרולה.
במג'הול המחקרים עוסקים ב"השפעת עצמת הדילול וגובה היבול על 
גודל הפרי ואיכותו", "השפעת הרכב האבקה על הפריה חנטה ויבול", 
"גדיד מכני לעומת גדיד ידני", הגנת הצומח בתמר "עש התמר הקטן" 

ו"עש התמר הגדול".
ברימונים המחקרים עוסקים בהפחתת נזקי עקת החום והאור בערבה 
הפוגעים בצבע החיצוני והפנימי של רימונים אדומים ומפחיתים בכך 

את איכותם השיווקית. 
המו"פ.  להנהלת  החוקרים,  כיתר  אבי,  מגיש  המחקר  תכניות  את 
תוכניות המחקר נבנות על שאלות ובעיות של המגדלים שאין להם 
פתרון ידוע, ועל מטרות העל של המו"פ שעיקרן שיפור היבול ואיכות 
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גידולים  פיתוח  אדם,  בכח  חסכון  הפרי, 
זאת  כל  רווחיים במקביל למג'הול  חדשים 
ולסביבה.  לאדם  ידידותי  גידול  בממשק 
חלק מהתוכניות נבנה ממחשבה של החוקר 
חשוב  לו  הנראה  מסויים  תחום  לחקור 

ומשמעותי לחקלאי האזור וישראל.
ותחרותי  מדעי  שיפוט  עוברות  התוכניות 
תוכניות שעמדו  רק  אחרות.  תוכניות  מול 

בקריטריונים הדרושים יזכו למימון. 
תהליך הגשת התוכניות עד לאישורן וקבלת 
יכול להמשך  מימון לצורך ביצוע התכנית 
בין שנה לשנתיים. בד"כ התכניות נמשכות 
שנתיים עד שלוש ואז יש לחדשן. במטעים 
גידול  ממשק  השפעת  בתמרים  ובעיקר 
יכולה לבוא לידי ביטוי רק לאחר 3 עד 5 
שנים מתחילת העבודה ולכן בתמרים נדרש 
שלוש  תכנית  אותה  את  להגיש  לעיתים 
פעמים אחת לשלוש שנים. לפיכך נדרשת 
מהחוקר ראיה ארוכת טווח וסבלנות רבה. 
מגיע  שאושרו  התוכניות  למימון  התקציב 
מדען  קרנות  החקלאות,  משרד  מקק"ל, 
קרנות  יק"א,  מגדלים,  שולחנות  ראשי, 

בינלאומיות ועוד...

סייר  דרומית  ערבה  למו"פ  אבי  כשהגיע 
במטעי החבל ולמד מהספרות המקצועית 
אחת  כי  ומהמגדלים  הגידול  מפרוטוקול 
גידול  בממשק  ביותר  החשובות  הפעולות 
יש  אותה  הדילול  פעולת  היא  המג'הול 
לבצע בדייקנות ומוקדם ככל הניתן לעיתים 
אף במהלך ההאבקה עוד לפני שהפרחים 
חנטו. במהלך הדילול המבוצע בשניים עד 
שלושה סבבים למעלה משני שליש מהפרי 
 ,2/3 ב  סנסנים  קיצור  ע"י  מסולק  הצפוי 
האשכול  ממרכז  מהסנסנים   1/3 סילוק 
המיותרים.  מהאשכולות   1/3 והורדת 
בהנחיות לדילול הודגשה החשיבות הרבה 

וביצוע מדוייק של הדילול  לתכנון מוקדם 
בהתאם לתכנון על מנת להגיע ליבול מטרה 
כן  מתוכנן.  ממוצע  בגודל  פרי  עם  לעץ 
הודגשה החשיבות הרבה של הדילול עקב 
השפעתו הגדולה על איכות הפרי, וסרוגיות 
שנה  מניב  העץ  לסרוגין,  )הנבה  ההנבה 
אחת כמות פרי רבה ושנה לאחר מכן כמות 
מדילול  להשמר  יש  ולפיכך  יותר(  קטנה 
מועט מדי ויש לבצע דילול מדוייק ברמת 
הסנסן )מספר פרות מתוכנן לסנסן הנקבע 
ע"פ מיקום האשכול בעץ(, רמת האשכול 
)מספר הסנסנים לאשכול בהתאם למיקומו 
בעץ( וברמת העץ )סך היבול לעץ הנקבע 
ע"פ מספר האשכולות ומיקומם בעץ, גיל 
העץ ואזור הגידול(. ע"פ הנחת העבודה של 
המגדלים דילול חסר )יבול גבוה מהמתוכנן( 
יגרום לפרי קטן יותר ודילול יתר )הפחתת 
מספר הפרות ב 20% עד 30% מהמומלץ( 
במטעים  בעיקר  הפרי  להגדלת  יביא 
רב  זמן  השקיעו  ולכן  קטן  פרי  הסובלים 
ימי  )ארבעה  מדוייק  דילול  וביצוע  בתכנון 
עבודה לדונם(. לדבריו של אבי, הכל היה 
על  סיפרו  שלא  העובדה  מלבד  ויפה  טוב 
בהדרים  מניסיונו  ולהערכתו  לעצים  כך 
בימי  לחסוך  יהיה  ניתן  אחרים  ומגידולים 
עבודה ע"י דילול מהיר ופחות מדוייק כחצי 
 10% ולהוסיף  לדונם  יום עבודה אחד  עד 
עד 20% ליבול על ידי דילול פחות חזק ללא 

פגיעה בגודל הפרי וללא סרוגיות הנבה.

במסגרת המחקר שהחל ב-2007 ערך אבי 
ניסויים שונים, בשיתוף וסיוע של המגדלים 
באזור. בעבודות אלה שעדיין לא נסתיימו, 
יתר  דילול  כי  כה,  עד  נמצא  הסביר,  כך 
וכי  הגדול  הפרי  בכמות  להפחתה  גורם 
ניתן להעלות את היבול ב-30% מהמקובל 
של  תוספת  ולקבל  יותר  מתון  דילול  ע"י 
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פרי גדול  ללא סרוגיות הנבה. ההפך ממה 
שהיה מקובל...

לדיוק  כי  נראה  מתקדם,  שהמחקר  ככל 
יכולת  ולעץ  בדילול חשיבות משנית היות 
הנשאר  הפרי  כמות  את  חלקית  לווסת 
בהתאם לעוצמת הדילול. בעקבות עבודות 
חלק  אחרים,  שביצעו  ועבודות  אלו 
של  לשיטות  עבורו  בערבה  מהמגדלים 
דילול מהיר ולא מדוייק ללא ספירת פרות 
כפי  לאשכול  סנסנים  ספירת  וללא  לסנסן 
שהיה מקובל וחסכו בכך כיום עבודה לדונם 

בדילול ללא פגיעה בגודל הפרי ובאיכותו.

קבועים  עצים  נבדקים  מהמחקר  כחלק 
אחת  חלקות:  בשתי  שנים  מספר  במשך 
מדי  סמר.  בקיבוץ  ואחרת  לוטן  בקיבוץ 
שעל  הפרי  כל  את  בהן  שוקלים  שנה 
העצים  של  האשכולות  את  בודקים  העץ, 
בגידול  למגדלים  להתערב  לא  ומקפידים 
ובדילול. הניסוי נערך באופן מדוייק מאד 
היבול  בין  קשר  שאין  הראו  התוצאות 
גודל  על  הדילול  עוצמת  ע"פ  הנקבע 
להיפך  לעץ.  הגדול  הפרי  וכמות  הפרי 
נמצא כי ככל שהיבול לעץ גבוה יותר 
כמות הפרי הגדול )מעל 18 גרם( 

גדולה יותר.
במקביל נערך ניסוי ביהל בו 
על עצים קבועים משאירים 
יותר   150% עד   130%
למקובל.  ביחס  פרות 
היבול  אלה  בעצים 
יותר  גבוה 
הפרי  וכמות 
הגדול גדולה       

  יותר 
מאשר 

בעצים המדוללים על פי הפרוטוקול. 
יבול   כמה  עוסק המחקר בשאלה  במקביל 
כשהגיע  תחילה,  העץ.  על  להעמיס  ניתן 
 100-120 על  המגדלים  דיברו  לאזור  אבי 
ק"ג לעץ בדרום החבל עד 150 ל-160 ק"ג 
בכמות  עליה  יש  השנים  במהלך  בצפון. 
הפרי שהמגדלים מוכנים לנסות "לשים" על 
המגדלים  את  שליוו  החששות  אחד  העץ. 
היה כי במידה וישאירו יותר מדי פרי אזי 
הפרי הבשל יהיה קטן מדי, והעצים יכנסו 
מעט  יתקבל  מכן  ולאחר  הנבה  לסרוגיות 

מאד פרי.
ובחלק  התממש  לא  המגדלים  חשש 
בתוספת  מלווה  היבול  תוספת  מהמטעים 
גודל. מחקר זה מראה כי היבול וגודל הפרי 
מגורמים  אלה  מהדילול  רק  לא  מושפעים 
אזור  הגידול,  לממשק  הקשורים  נוספים 
לעונה  הקודמים  האויר  מזג  ותנאי  הגידול 

ובמהלכה.

וחלקם  מאד  קשים  בתמרים  ממשק  ניסויי 
קודקוד  שנים.  לתשע  שבע  בין  נמשך 
עלים  בתוכו  נושא  התמר  של  הצמיחה 
ואשכולות לא מפותחים של 3 עד 5 עונות 
לעצים  הניתן  לממשק  זו  מסיבה  עתידיות. 
ולתנאי מזג האויר להם נחשף העץ במהלך 
הבדיקה  לעונת  שקדמו  השנים  חמשת 
עלולים להשפיע על ביצועיו מבחינת מספר 
ומספר  הגידול  בעונת  החדשים  העלים 
האשכולות לעץ וגודלם. התנהגות מסוימת 
היום, יכולה לתת ביטוי בעוד ארבע שנים. 
של  רחב  מגוון  ויש  השנים  בין  הבדל  יש 
השלכות. גם בבדיקת אפשרות ההעמסה על 

העץ מקפידים לא לפגוע באיכות הפרי.
לדבריו  בתמר,  הנחקרים  התחומים  מחצית 
מגדלים.  של  בעיות  בעקבות  הם  אבי,  של 
ידיים  הוא  הגידול  בבעיות  משמעותי  חלק 

כתבה מתוך עלון 
'הנוטע' 2010/2011

לחץ 
לקישור 

http://www.perot.org.il/Alon/201012/3.pdf 
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פרדסי פומלות בערבה, 
מפי אמנון גרינברג

המים ת ואיכות  בערבה  האקלים  נאי 
המינים  מגוון  את  מאד  מצמצמים 
בערבה.  לגדל  ניתן  אותם  הפרי  עצי  של 
במגמה להגדיל את המגוון, פניתי אל מורי 
ורבי בפקולטה לחקלאות פרופ' מונסליזה 
בערבה.  הדרים  לגדל  ניתן  אם  בשאלה 
פסק  והמים  האקלים  נתוני  את  כשקיבל 
שלא ניתן לגדל הדרים בתנאים הללו. חלקת 
הניסוי של מיני הדרים נשתלה לאחר מכן 
בתחנת הנסיונות "ערבה "בשנת 1977 ובה 
מגוון של מיני הדר שונים על כנות שונות. 
הפומלות,  ובעיקר  יפה,  התפתחו  העצים 

של  למטעים  למחלקה  נשלחו  והתוצאות 
פרדסי   5 נטיעת  על  שהחליטה  הסוכנות, 
)נאות  שיזפון  ביהל,  בערבה.  פומלות 
סמדר(, לוטן, קטורה ואליפז. וכך באמצע 
שנות השמונים היו בערבה קרוב ל-1000 
חלק  השנים  במהלך  פומלו.  פרדסי  דונם 
מהפרדסים נעקרו בעיקר בשל חוסר יכולת 
של הקיבוצים לתחזק אותם כהלכה. פרדס 
פרדס  רבות  שנים  במשך  היה  יהל  קיבוץ 

הפומלו עם היבול הגבוה ביותר בארץ!
פומלו  פרדסי  שני  היום  עד  קיימים  
שגידול  ספק  אין  ובאליפז.  ביהל   - באזור 
הדרים בערבה בתנאים השוררים בה הוא 
דברים  הרבה  עוד  כמו  דופן  ויוצא  חריג 

המתרחשים פה.

עובדות. צוואר הבקבוק בטיפול במטע הוא 
הדילול והגדיד. המגדלים ביקשו לברר האם 
ניתן להאריך את מועד הדילול למשך תקופה 
ארוכה, כך ירווח להם מבחינת ידים עובדות, 
לגדיד?  האחרון  המועד  מהו  לדעת  ביקשו 
מה עלול לקרות במידה ולא הספיקו לדלל 
למועד הנקוב? מה יקרה לפרי במידה ולא 
ידללו? במידה וידללו שלא במועד, ואין בכך 
צורך, הרי ששוב יעבדו ימי עבודה רבים... 
האם  הגדיד?  לפני  חודש  לדלל  נכון  האם 
יותר?  גדול  לפרי  יביא  מאד  מוקדם  דילול 
לשאלות  להשיב  מנסים  מצידם,  החוקרים, 

הללו. 

הידיעה כי מזג האוויר משפיע מאד על העץ 
היוותה בסיס לחוקרים להמשך מחקר. חלק 
של  פעולה  בשיתופי  נעשים  מהמחקרים 
במחקר  החקלאי.  המחקר  ממינהל  חוקרים 
זה אנו מנסים להבין מה הגורמים המשפעים 

הפרי,  התפתחות  על 
פרתנוקרפים  פרות  יצירת 
רצויים,  לא  זרע(  )ללא 
במהלך  פרות.  ונשירת 

החוקרים  המחקר 
באבקה  משתמשים 
ומטופלת  מותשת 
גידול  ובמערכת תאי 

האשכולות  מבוקרים. 
מוכנסים לתוך התאים עם 
טמפרטורה ולחות מבוקרת 

ונבדקת השפעת מזג אויר חם או קר 
על ההפרייה והחנטה של הפרחים בתנאים 
קיימת  תא, שם  בתוך  סגור  האשכול  אלה. 
מערכת חימום וקירור ובמהלך ההתפתחות 
הללו   המבוקרים  בתאים  האשכול.  נבדק 
מזג  תנאי  השפעת  לבחינת  גם  משתמשים 
האויר סמוך להבשלה על התפתחות שלפוח 

ודילוג שלב... אך זה כבר לסיפור הבא.
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פרויקט
רחמה

קבוץ ה מול  ממוקם  רחמה  הירדני  כפר 
מעקבה.  צפונה  ק"מ  כ-40  יטבתה, 

תושביו הינם בדואים משבט חייאווט.
ב-1994  ירדן  עם  השלום  הסכם  לאחר 
למצוקתם  דרומית  ערבה  במו"פ  נחשפו 
עזרה  להגיש  ניסיונות  הכפר.  אנשי  של 
פגישה  בעקבות  ב-1997.  רק  צלחו 
המו"פ  נציגי  בין  ב-1998,  שהתקיימה 
עבודה  תכנית  על  הוסכם  הכפר,  ואנשי 
שמונת  הגיעו  מכן  לאחר  שנה  חצי  וסיוע. 

החקלאות,  בתחום  הראשונים  המשתלמים 
מרחמה ליטבתה. בתום ההשתלמות החלו 
בהכנת  המשתלמים  עם  יחד  המו"פ  אנשי 
שטחים לזריעה ונטיעה והגיעו ל-700 דונם 
מעובדים. הקשרים הטובים הובילו להקמתו 
של שער רחמה, לביקורים הדדיים בין רחמה 

ויטבתה. מפגשי תלמידים וחוקרים.
את הפרוייקט ריכז אמנון גרינברג. הפרוייקט 
פעולה  לשיתוף  ויפה  טובה  דוגמא  נחשב 

אמיתי ומהווה גשר לשלום.
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11 שנות עבודה 
עם פרויקט רחמה

לחץ 
לקישור 

בניית שער רחמה

ביקור במו"פ הירדני 
2000 בשנת 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYb0VrNlV5NXZIUWs/edit?usp=sharing 


יום פתוח - 2008

יום פתוח - 2009

תמונות מיום 
פתוח - 2009

לחץ 
לקישור 
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https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYa3Vvek5xUE1EdEU/edit?usp=sharing 


שיא  1998 - ביקור הנ
שמעון פרס,

אז עדיין כחבר כנסת
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ביקור שגריר הודו במו"פ

ביקור שגריר
הודו במו"פ

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYNWl5d2NJc1p3dGM/edit?usp=drive_web 
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על פיתוח הליזימטר

ייחודי, ה מחקרי  כלי  הנו  ליזימטר 
המיועד לבחינת מאזני מים בצמחים.  
הבנויה  סגורה  מערכת  הנו  הליזימטר 

ממיכל היושב על משקל ומחובר בצנרת
למערכות השקיה ודישון מבוקרות מחשב. 
במיכל,  שדה  של  קרקע  על  גדל  הצמח 

ההשקיה מנוטרת וכן מי הנקז. 

דרומית  ערבה  מו"פ  של  המחקר  צוות 

פיתחו  גל  בן  ואלון  שני  אורי  בראשות 

מערכת ניקוז לליזימטרים שהוזילו בצורה 

משמעותית ביותר את עלות הקמת ותפעול 

מכשירי  בעזרת  הליזימטרים.  מערך 

המדידה השונים ניתן לעקוב במדויק אחר 

תצרוכת המים של הצמח במשך כל שעות 

היממה, תוך בקרה על רמות הדישון, רמת 

מליחות המים ועוד.



בול לציון הישגי 
החקלאות בארץ

במים    נ  שימוש  בנושא  בישראל,  נערכו  רבים   יסויים 
 מליחים בגידולים חקלאיים. דוגמא לתוצאה מובהקת 
של מחקרים אלו הם מטעי התמרים הנטועים לאורך 
הערבה, המושקים במים מליחים ומניבים תוצרת מתוקה 
ואיכותית שרובה לייצוא. הבול, שהופיע ב-26.6.2011, 
גידול עצי התמר מזן מג'הול בעציצי ענק  מתאר את 
)ליזימטרים(, בניסוי הנערך במו"פ ערבה דרומית. על 
 )EC( החשמלית  המוליכות  ערך  מופיעים  המיכלים 
וריכוז היסוד בורון )B( במים שבהם מושקים התמרים. עיצוב בול: מאיר אשל
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ליזימטר בתנועה
זוהי מערכת הבנויה מ-24 מיכלים )עציצים( 
המסתובבים ע"ג "קרוסלה". כל מיכל  נשקל 
באופן רציף  ומחובר בצנרת למערכות השקיה 
כל  של  המים  משק  מחשב.  מבוקרות  ודישון 
המים  וניטור  איסוף  כולל  מנוטר,  מיכל  
בעזרת  השורשים.  לבית  מתחת  המתנקזים 
מכשירי המדידה השונים,  ניתן לעקוב במדויק 
היומית של הצמח במשך  המים  צריכת  אחר 
כל שעות היממה, תוך בקרה על רמת הדישון, 
אוטומטית  המערכת  ועוד.  מליחות  רמות 
לחלוטין ומאפשרת שליטה מלאה על משטר 
הבניה  המידע.  ואיסוף  הדישון  ההשקיה, 
הוספת  מאפשרת  המערכת  של  המודולרית 
ערבה  במו"פ  וצילום.  ניטור  מדידה,  אביזרי 
דרומית פועלים עשרות רבות של ליזימטרים 
הפיקוד  המיחשוב,  מערכות   . שונים  בגדלים 
פותחו  השונים  הליזימטרים  של  והבקרה 

בחברת "קריסטל ויז'ן" מקיבוץ סמר. 
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הנהלה ציבורית יו"ר: עמי אוליאל - מנהל מרחב דרום, קק"ל ■ יאיר אשל - מנהל, מו"פ ערבה דרומית ■ ד"ר אלון בן-גל - מנהל 
מדעי, מו"פ ערבה דרומית ■ פרופ' אלי פליק - מנהל מדעי, מו"פים, מנהל המחקר החקלאי ■ מיקי קפלן - מתאם מו"פים, קק"ל 
■ קרול טלפוס - מנהל תחום קליטה והערכת מחקרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ■ ברוך לוזון - מנהל לה"ד נגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ■ אודי גת - יו"ר, מועצה אזורית חבל אילות ■ דובי קדישאי - מנכ"ל 

ערדום-מפעלים אזוריים, חבל אילות ■ מרים סגל - מנהלת כספים, ערדום ■ אבי רמות - מנהל ועדה חקלאית, חבל אילות ■ ליסה סלומון - רכזת ועדת מגדלי התמרים, ערבה דרומית ■ עליזה מאיו - רכזת ועדת משק 
■ דובי קדישאי - מנכ"ל ערדום-מפעלים אזוריים, חבל אילות ■ פרופ' אורי שני - מנהל חטיבה לטכנולוגיות חקלאיות, מכתשים-אגן הנהלה פעילה יו"ר: יאיר אשל - מנהל, מו"פ ערבה דרומית  חלב, ערבה דרומית 
■ ד"ר אלון בן-גל - מנהל מדעי, מו"פ ערבה דרומית ■ מרים סגל - מנהלת כספים, ערדום ■ עדנה אמיתי - חשבת, מו"פ ■ אבי רמות - מנהל ועדה חקלאית, חבל אילות תחומי מחקר ועובדים: קרקע ומים חוקר ראשי - ד"ר 

אפי טריפלר ■ חוקר - פרופ' אורי שני ■ חוקר - ד"ר גלעד צאלים ■ חוקר - שלמה קרמר ■ טכנאי - גלעד הורוביץ ■ טכנאי - גל אשכנזי ■ טכנאית - לריסה מיכנו ■ טכנאית - נטליה טרשצ'נקו ■ טכנאית - מלכה בן-צור
■ מנהל מעבדה - פרננדו מילנז שימור פרי לאחר קטיף חוקרת ראשית - ד"ר חמוטל בורוכוב ■ טכנאית ומנהלת מעבדה - סילבי יודנשטיין ■ חוקרת - ד"ר בלה לוצקי ■ טכנאית - יערה דנינו ירקות חוקר ראשי - דרול ג'ילט

■ חוקר - ד"ר דני אשל ■ חוקרת - עדה חרזי ■ חוקר - שלמה קרמר ■ חוקר - פרופ' חיים רבינוביץ ■ חוקר - פרופ' אברהם גמליאל ■  מדריכה מחוזית - סבטלנה דוברינין ■ חוקרת - פרופ' רינה קמינצקי רימונים ירוקי עד חוקר 

ראשי - מוטי הררי ■ חוקרת - ד"ר חמוטל בורוכוב ■ חוקר - אמנון גרינברג ■ חוקר - ד"ר אפי טריפלר ■ טכנאית - תיקי כגן ■ טכנאי - אליס וייסמן ■ טכנאי - הזעא טאפש ■ מנהל חווה - נתן מינקובסקי ■ מנהלת משרד - רות 
לנדסמן פרחים וצמחי נוי חוקר ראשי -מוטי הררי ■ טכנאית - תיקי כגן ■ טכנאי - אליס וייסמן מטעים: תמרים, רימונים, מורולה חוקר ראשי - אבי סדובסקי ■ חוקר - מוטי הררי ■ חוקר - אמנון גרינברג ■ טכנאי - תמיר 
טיקוצ'ינסקי ■ מדריכה מחוזית הגנה"צ - סבטלנה דוברינין הגנת הצומח חוקר - אבי סדובסקי ■ חוקר - ד"ר אברהם גמליאל-מנהל המחקר החקלאי ■ טכנאי - תמיר טיקוצינסקי ■ מדריכה מחוזית הגנה"צ - סבטלנה דוברינין

צוות עובדי מו"פ ערבה דרומית - אוגוסט 2013
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הנהלה ציבורית יו"ר: עמי אוליאל - מנהל מרחב דרום, קק"ל ■ יאיר אשל - מנהל, מו"פ ערבה דרומית ■ ד"ר אלון בן-גל - מנהל 
מדעי, מו"פ ערבה דרומית ■ פרופ' אלי פליק - מנהל מדעי, מו"פים, מנהל המחקר החקלאי ■ מיקי קפלן - מתאם מו"פים, קק"ל 
■ קרול טלפוס - מנהל תחום קליטה והערכת מחקרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ■ ברוך לוזון - מנהל לה"ד נגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ■ אודי גת - יו"ר, מועצה אזורית חבל אילות ■ דובי קדישאי - מנכ"ל 

ערדום-מפעלים אזוריים, חבל אילות ■ מרים סגל - מנהלת כספים, ערדום ■ אבי רמות - מנהל ועדה חקלאית, חבל אילות ■ ליסה סלומון - רכזת ועדת מגדלי התמרים, ערבה דרומית ■ עליזה מאיו - רכזת ועדת משק 
■ דובי קדישאי - מנכ"ל ערדום-מפעלים אזוריים, חבל אילות ■ פרופ' אורי שני - מנהל חטיבה לטכנולוגיות חקלאיות, מכתשים-אגן הנהלה פעילה יו"ר: יאיר אשל - מנהל, מו"פ ערבה דרומית  חלב, ערבה דרומית 
■ ד"ר אלון בן-גל - מנהל מדעי, מו"פ ערבה דרומית ■ מרים סגל - מנהלת כספים, ערדום ■ עדנה אמיתי - חשבת, מו"פ ■ אבי רמות - מנהל ועדה חקלאית, חבל אילות תחומי מחקר ועובדים: קרקע ומים חוקר ראשי - ד"ר 

אפי טריפלר ■ חוקר - פרופ' אורי שני ■ חוקר - ד"ר גלעד צאלים ■ חוקר - שלמה קרמר ■ טכנאי - גלעד הורוביץ ■ טכנאי - גל אשכנזי ■ טכנאית - לריסה מיכנו ■ טכנאית - נטליה טרשצ'נקו ■ טכנאית - מלכה בן-צור
■ מנהל מעבדה - פרננדו מילנז שימור פרי לאחר קטיף חוקרת ראשית - ד"ר חמוטל בורוכוב ■ טכנאית ומנהלת מעבדה - סילבי יודנשטיין ■ חוקרת - ד"ר בלה לוצקי ■ טכנאית - יערה דנינו ירקות חוקר ראשי - דרול ג'ילט

■ חוקר - ד"ר דני אשל ■ חוקרת - עדה חרזי ■ חוקר - שלמה קרמר ■ חוקר - פרופ' חיים רבינוביץ ■ חוקר - פרופ' אברהם גמליאל ■  מדריכה מחוזית - סבטלנה דוברינין ■ חוקרת - פרופ' רינה קמינצקי רימונים ירוקי עד חוקר 

ראשי - מוטי הררי ■ חוקרת - ד"ר חמוטל בורוכוב ■ חוקר - אמנון גרינברג ■ חוקר - ד"ר אפי טריפלר ■ טכנאית - תיקי כגן ■ טכנאי - אליס וייסמן ■ טכנאי - הזעא טאפש ■ מנהל חווה - נתן מינקובסקי ■ מנהלת משרד - רות 
לנדסמן פרחים וצמחי נוי חוקר ראשי -מוטי הררי ■ טכנאית - תיקי כגן ■ טכנאי - אליס וייסמן מטעים: תמרים, רימונים, מורולה חוקר ראשי - אבי סדובסקי ■ חוקר - מוטי הררי ■ חוקר - אמנון גרינברג ■ טכנאי - תמיר 
טיקוצ'ינסקי ■ מדריכה מחוזית הגנה"צ - סבטלנה דוברינין הגנת הצומח חוקר - אבי סדובסקי ■ חוקר - ד"ר אברהם גמליאל-מנהל המחקר החקלאי ■ טכנאי - תמיר טיקוצינסקי ■ מדריכה מחוזית הגנה"צ - סבטלנה דוברינין

גלריות תמונות מסיורים 
שונים של צוות המו"פ

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYMmhsSVRDNVdBVDg/edit?usp=drive_web 
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על גידול ירקות 
בערבה בשיחה עם 

דרול ג'ילט

גרופית. ד קיבוץ  חבר  הוא  ג'ילט  רול 
באוניברסיטה בארה"ב סיים דרול  לימודי 
אגרונום ומדעי הצומח – בהתמחות בירקות 
בגרופית.  בחקלאות  ועובד  עבד  ופירות. 
מספר שנים עבד גם בגד"ש "ערדום". )גוף 

שפעל כ-9 שנים וסיים פעילותו(. 

אל המחקר הגיע  בין שנת 2000 ל-2001. 
הירקות  חוקר  מרגלית, מדריך שה"מ,  אלי 
הארץ. במרכז  לעבוד  עבר  במו"פ,  שהיה 
ולהצטרף  החסר  את  למלא  התבקש  דרול 
לצוות החוקרים. היקף המשרה נקבע לחצי 
משרה בלבד. אך, כמו שדרול מסביר: "גודל 
המחקר  רמות  על  משפיעה  אינה  המשרה 

שנעשה – אם צריך אז עושים!!!"
בשיחה איתו, מבקש דרול לחלק את המחקר 
עיקריים:  תחומים  לשלושה  עוסק  הוא  בו 
איתור זנים, מתן פתרונות לבעיות 
קיימות או בעיות שצצות בדרך 
חיפוש  ע"י  הסל"  ו"הרחבת 

גידולים חדשים.

בתחום איתור זנים – עוסק דרול  בגידולים 
הזרעים  חברות  עם  בשיתוף  הקיימים. 
גידול  מבחני  עורך  הירקות  ענף  והנהלת 
בצל  תירס,  מלון,  וקיימים.  חדשים  בזנים 
זרוע, בצלצל, כמעט כל גידול שיש. מבחנים 
החוזרים על עצמם בכל שנה הם בצל ומלון 

הנחשבים לשני גידולים עיקריים פה.

במחקר מנסה דרול לאתר את הזנים היותר 
הגדלת  שיאפשרו  זנים  לאזור.  מתאימים 
רווח לחקלאי, שיהיו עתירי יבול, איכותיים 
ובעלי חיי מדף ארוכים יותר. במלון לדוגמא 
במוצר  מדובר  הזמן.  כל  תהפוכות  ישנן 
איכות שחייב להיות בעל  חיי מדף ארוכים. 
זנים שהכרנו בעבר כ"עוגן", ו"ערבה" פינו 
את מקומם לזני מכלוא חדשים, ארומתיים 

וטעימים יותר ובעלי חיי מדף ארוכים.

תחום מתן פתרונות לבעיות קיימות וצצות 
בדרך - עוסק במגוון הנושאים רחב מאד. 
מנסות  המים  בממשק  הקשורות  בעיות 
עם  פעולה  שיתוף  ע"י  לפתרון  להגיע 
מחלקתו של ד"ר אפי טריפלר: קרקע ומים. 
בהגנת  למשל,  קשורות,  אחרות  בעיות 
הדברה  חומרי  חדשים,  מזיקים  הצומח: 
זמן  דורשות  חדשות  מחלות  או  חדשים 

מחקר ארוך.
התוקף  מחלה(  )מחולל  חדש  פטוגן  על 
הנקרא  ושום,  תירס,  בצל, 
מקיים  פרוליפרטום"  "פוזריום 
שנים.  חמש  כבר  מחקר  דרול 
הערבה  באזור  התגלה  הפטוגן 
הדרומית. ביחד עם ד"ר אברהם 
כבר  מנסים,  וולקני  ממכון  גמליאל 
כימיים,  באמצעים  שנים  חמש 
ביולוגיים ופיזיולוגיים להדביר את המחלה. 
הגילוי הפחות משמח במחקר הזה היה כי 
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ה"פוזריום" אינו תוקף רק את הבצל הלבן 
אלא גם את הצהוב והסגול... בשטח מסוים 
מתבצעים  פוזריום"  "חלקת  הנקרא  במו"פ 
מספר ניסויים ושילובים בין גידול עם חיטוי 
רגישות  בוחנים  קרקע,  חיטוי  וללא  קרקע 
זנים שונים למחלה ולכימיקאלים המטפלים 
ושילובי  ההדברה  יעילות  את  בודקים  בה, 

חיטוי שונים.
המגדלים  עבור  למצוא  היא  המטרה 
"ההצלחות",  במחלה.  לטיפול  פרוטוקול 

אומר דרול במעט עצב, "אינן רבות".
אך בצד הניסיונות מתגלים תחומים נוספים 
לבדיקה ומחשבה  בעקבות מחקרים שנעשים 
למטפחי  חשוב  מידע  להגיע  יכול  במו"פ 
במו"פ,  מתקיימים  בבצל  הניסויים  זנים". 
ובמקביל  גמליאל  ד"ר  אצל  וולקני  במכון 
את  המגדלים  קונים  ממנה  במשתלה  גם 
הבצלצלים. הרצון הוא לשלוח מן המשתלה 
הגנת  בתחום  בפתוגן.  נגוע  שאינו  בצל 
הצומח בדקנו בעבר בדלועים, בשיתוף עם 
הצומח  הגנת  מדריכת  דוברינין,  סבטלנה 
להדברת  אמצעים  וולקני,  ממכון  ואנשים 
כנימת עש הטבק. לא תמיד בהצלחה מלאה 

אך התקדמנו מאד.
דרול מבקש לציין כי "המו"פ לא פותר רק 
בעיות עתידיות, אלא קשוב לחקלאי החבל. 
תמיד  בשטח,  בעיה  ויעלה  שיבוא  חקלאי 
את  בבעיה.  לטפל  שינסה  מי  במו"פ  יהיה 
מנסים  כל  קודם  בדרך.  מגייסים  התקציב 

לפתור את הבעיה".                       
                            

תחום הרחבת הסל - חיפוש גידולים חדשים 
רבות.  אינן  ההצלחות  קשה,  תחום  הינו 
שונים  מסוגים  קטנות  בדלעות  הניסיון 
הראה כי ניתן לגדלם כאן מהיבט החקלאי, 
אך הגידול אינו רווחי מספיק. גולת הכותרת 
בירקות בשנים האחרונות הוא שום לריבוי. 

)ראה השום של דרול(.                         
מוצרים  בחיפוש  הקשיים  אחד 
גידולים  חיפוש  הינו  חדשים 
עובדות.  ידיים  עתירי  שאינם 
המשימה למצוא גידול מכניס, 
שוק  מתנודות  מושפע  שאינו 
מבחינת מחיר, קשה. כל גידול 
בקרינה  לעמוד  צריך  כאן 
התאיידות  מאד,  גבוהה 
גבוהה וצורך במים כל הזמן. 
הכנסות  גבוהות,  ההוצאות 
אינן תמיד בקנה אחד איתן, 
מה שמעמיד בסימן שאלה 

את הגידול בכלל.
האחרונות  בשנים  אמנם 
לבסיס  התמרים  הפכו 
אך  בערבה,  החקלאות 
אם רוצים לפזר סיכונים, 
חייבים להתמיד בנושא 
פרי  אף  הירקות. 
באופק כרגע לא יהיה 
התמר.  של  ברמה 
זרעים,  גידול  מלבד 
ממנו  שהתשואה 
ירקות  אין  גבוהה, 
להגיע  היכולים 
להכנסות של תמר 
פרחים  זרעי  או 
תבלינים  )אולי 
עלים(.  וגידולי 
קשה  המשימה 
להמשיך  ועלינו 

ולחפש.
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הפרחים של מוטי

חדש ה ענף  הקמת  בתחום  הינו  מחקר 
שחלקו  זרעים  יצור  של  בערבה 
אקלומם של צמחי מדבר חסכוניים במים. 
בתעשיית   מהצמחים   30% כי  יודעים  אנו 
מקורם  העולמי,  בסחר  ההורטיקולטורית 
המדבר,  צמחי  התיכון.  הים  אגן  בארצות 
נכללים  ואינם  כמעט  הגשם  בשל מיעוט 

בתעשייה זו. הגשם 
לעזור  אמור 
וליצירת  לפריחה 
כשאינו  הזרע. 
הצמח  יורד... גם 
זרעים.  מייצר  אינו 
על  מספר  מוטי 
גולנית  בשם  צמח 
באזור  הגדל  ערב 
דימונה שלא נמצאו 
במשך  זרעים  לו 
בשל  שנים,  חמש 

שנים ללא גשם.

במים  המחסור 
גן  בצמחי  והרצון 
במים  "חסכוניים" 
לאיקלום  הובילה 

צמחי גינון עמידים לפגעים ותנאי מזג אויר 
שמקורם באזורי מדבר בישראל ובעולם. כ- 
70-80 מיני צמחים נלקחו מהמדבר וגודלו 
בממשק גנני, ליד צמחי נוי רגילים. כאשר 
"מופע  בעלי  צמחים  המדבר  בצמחי  גילו 
גנני" יפה, הוחלט להמשיך ולגדלם בתנאי 
מן  לחודש.  אחת  רק  הושקו  בהם  צנע, 
הצמחים שהצליחו לשמור על המופע היפה 
לבדוק  החלו  מים,  במעט  הסתפקו  ואף 

תכונות נוספות, עקבו אחר חיוניות הזרעים, 
הפרחים,  כמויות  הפריחה,  ומשך  מועדי 

אחוזי הנביטה ושאר תכונות רצויות.
תרבותי  למוצר  בר  צמח  הפיכת  תהליך 

חקלאי ויציב נמשך מספר שנים.
במסגרת יזמה זו נמצאת גם החמנית. גידול 
זה ליצור זרעי מיכלואי חמנית נמשך כבר 
מנסים  וצוותו  מוטי  כיום,  שנים.   10 מעל 
לטפח זן חמנית אשר יגיע לגובה טוב ללא 
תאורה  תוספת 
החורף.  בחודשי 
ליצור  גם  מנסים 
בעלי  חמניות  זני 
פרח  מגוון,  צבע 
אנו  ועוד.  מלא 
חמנית  רואים  כבר 
ואף חמנית  אדומה 
עד  לימון.  בצבע 
לצרוף  שיגיעו 
והמדויק,  המסוים 
החוקרים  ימשיכו 
ולנו  ולמיין  לבדוק 
להתרשם  רק  נותר 
ממראה  ולהתלהב 

שדות הפרחים.

שלושה  ישנם  כיום 
זנים שפותחו במו"פ. אלו זני מכלוא שניתן 
לשמר בהם את הידע ליצור כי צריך גם את 
הזכר וגם את הנקבה וזה זן שרשום כפטנט. 
אנחנו מעבירים את ההורים לקיבוץ גרופית 
של  הרווחיות  הזרעים.  את  ומוכר  שמגדל 
שקיבוץ  ונראה  מאד,  גבוהה  היא  הגידול 

גרופית מרוצה.
80% מכל החמניות לקטיף שמגדלים בארץ, 

הם זנים שפותחו במו"פ".
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השום של דרול
במהלך ה איבד  למאכל,  המשמש  שום 

ריבוי  זרעים.  לייצר  היכולת  ביותו את  
השום נעשה משננות השום הבוגר. כל שן 
שום, אם ננעצת בקרקע, תניב בסוף העונה 
ראש שום שלם. אך לצורה כזאת של ריבוי 
מחלותיו  את   מגלגל  השום   - מחיר  יש 

מעונה לעונה והוא הולך ונחלש. 
עיקר הבעיה היא בשני וירוסים התוקפים 

את הצמח ומחלישים 
אינם  הם  אותו. 
חס  לאדם,  מסוכנים 
מקשים  אך  וחלילה, 
להתפתח.  השום  על 
"לפני כעשור הצליחו 
לנקות  וולקני  במכון 
מאוד  קטנה  כמות 
'שני',  מהזן  שום  של 
השכיח  הזן  שהוא 
וירוסים  משני  בארץ, 

אלו.

החל  בגידול  המחקר 
במו"פ שלנו ב-2001. 
ז"ל,  סלומון  רפי  ד"ר 
וירולוג ממכון וולקני, 
עם  למו"פ  הגיע 

להפוך  יכולה  הדרומית  שהערבה  הרעיון 
הייתה  ההתחלה  שום.  זרעי  שייצר  לאזור 

מאד מהוססת.
ג'ילט  דרול  גידל  הבאות  השנים  במהלך 
במו"פ את השום, תחילה בבתי רשת מוגנים 
ואחר כך גם בחלקות פתוחות, עד שהגענו 
לכמות מספקת שניתן להתחיל לגדל כמות 

מסחרית של שום נקי מווירוסים.
בהדרגה התקדמנו וכבר קם לו תאגיד שום 

נכנסנו  שאנחנו  "עד  בחבל.  משקים  של 
לשוק, כל החקלאים היו מכינים לעצמם את 
חומרי הריבוי." כל שנה הם היו משאירים 
כעשירית לערך מכמות השום כדי לנעוץ 
אותו בעונה הבאה. אנחנו בעצם מציעים 

להם לקנות מאתנו את חומר הריבוי.
שום  לגדל  וכדאי  לגדל  שאפשר  המחקר 
שיידבק  מבלי  בערבה,  וירוסים  ללא 
השום  ראשי  בהצלחה.  הסתיים  בוירוסים 
ללא וירוסים גדולים יותר והשיניים אף הן 
גדולות יותר. "מגדלים 
את  מאיתנו  שרכשו 
שום  הריבוי  חומר 
כמעט  וירוס,  ללא 
היבול".  את  והכפילו 
בעיות  בעקבות 
אצל  שצצו  ממשק 
בארץ,  שום  מגדלי 
שגידלו את השום כפי 
שהיו רגילים, נדרשנו 
פרוטוקולים  לספק 
מים  לכמות  חדשים 
להשקיה ורמות דישון 

לגידול זה.
המגדלים  תחילה 
האמינו,  ממש  לא 
עבודה  בעקבות  אך 
מו"פ  עם  משותפת 
צפון, במשך שלוש שנים הוכח כי המגדלים 
יכולים להפחית ב 50% את רמת הדישון. 
פירוש הדבר חסכון אדיר למגדל. כעת עוסק 

ין המחקר בבדיקות ממשק מכוונן  מכ ו
למגדלים  פרוטוקול 

שמגדלים לריבוי.

כתבה על דרול והשום 
בעיתון המועצה - יוני 2011

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYUGxmMXYzWThPTkk/edit?usp=sharing 
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על מחקרים, חוקרים, 
מגדלים ובעיות 

קרקע ומים, בשיחה 
עם אפי טריפלר

ניתן למצוא ב תוך מו"פ ערבה דרומית 
בין  פעולה  שיתופי  של  רבים  מקרים 
פי  על  "חוקר,  שונים.  מתחומים  חוקרים 
כי  לבד  לעבוד  מעדיף  הטבעית,  נטייתו 
עצמאית"  בחשיבה  לפעול  ממנו  מצפים 
מים  חוקר  טריפלר,  אפי  ד"ר  לנו  אמר 
וקרקע, "יחד עם זאת ישנם תחומי מחקר 
בהם אי אפשר להתעלם מהממציא, מהוגה 
הרעיון או מאותם שפיתחו משהו שהמחקר 

קשור אליו באופן ישיר".

ארבעה  עוד  "עם  אפי,  מספר  "זכיתי", 
אורי  פרופ'  עם  ולעבוד  ללמוד  חברים, 
של  בהנחייתו  המחקרית  האוירה  שני. 
אורי הכתיבה את הסינרגיה בינינו. כולנו, 
עד  בינינו  פעולה  המשתפים  דוקטורים 
משתפים  שלנו  המו"פ  חוקרי  היום". 
המחקר  ממנהל  חוקרים  עם  גם  פעולה 
חוקרים  נמצאים  לא  שכאן  העובדה  בשל 
הבקיאים בתחומים כדישון, הזנה, מינרלים 
וכו'. האינטראקציה צריכה להיעשות דרך 

נכון, לדעתי, שחוקר  "לא  המנהל המדעי. 
המחקר  לתחום  רק  עצמו  יתאים  במו"פ 

שלו."

אפי יודע לספר כי את העלייה ההדרגתית 
במליחות המים למטעי התמרים ניתן היה 
לחזות מזמן. ניסוי ארוך נערך במו"פ בנושא 
זה באמצעות הליזימטרים )ראה ע"מ 48(. 
מדעית  לגושפנקא  זכו  ותוצאותיו,  הניסוי 

אך גם לביקורות רבות מצד המגדלים.

לסיבת  החבל  ממטעי  באחד  בדיקה 
ירידת כמות האשכולות על העץ, הובילה 
למסקנה כי מליחות המים גדלה. אז הגיעו 
המגדלים לבקש בעצת המו"פ. במו"פ לא 
היו מופתעים. את התרחיש חזו בעבר ועקב 

כך גם הציעו פתרונות.
מיהול,  צומת  יצירת  היה  הפתרונות  אחד 
שתוריד את כמות המליחות של המים. גם 
מגדלי המטעים האחרים הבינו את סכנת 
השפעת המליחות וכל משק  מנסה להפנות 
גידולי השדה או  יותר לטובת  מים טובים 
מוהל  במים פחות מלוחים. דוגמא זו הינה 
דוגמא לקשר נכון בין החוקרים המשערים 
תרחיש ובין המגדל הפונה לעזרה בעקבות 
זוהי למעשה  וזוכה למענה.  קושי מסויים 

ההצדקה לקיומו של המו"פ.

כתבה על אפי טריפלר
בעיתון המועצה האיזורית

לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYZTlBaXBFQXRYbWM/edit?usp=sharing 
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חוקרי המו"פ

מוטי הררי
פירות וירקות

חוקר בתחנת הניסיונות ערבה, החל משנת 1973. שתי קדנציות של ניהול 
תחנת הנסיונות ומו"פ ערבה. במקביל, מתכנן ומקים פרויקטים של פיתוח 

חקלאי במדינות רבות.
מדריך חוקר ירקות בערבה, מחקרים בזני בצל, מלונים,   1976-1973

פרויקט גידול מלונים כל השנה, קטיף ממוכן של עגבניות   
ליצוא, הכנסת גידול הפלפל לערבה.  

הקמת חוות ניסיונות לווין בעין יהב, נאות הכיכר, היאחזות   1989-1979
שיטים כמנהל התחנה. רכז המחקר בירקות.  

מחקר בנושא פיתוח ענף הזרעים בערבה. פיתוח גידול  1992-היום 
רימון ירוק עד המניב פירות בעונות החורף והאביב.  

קישורים
קטיף ממוכן של רימון ירוק עדמחקר בנושא רימון ירוק עד

אימוץ צמחי מדבר כצמחי גינון חסכוניים במים

הישגים בתחום קרקע ומים משנת 1997 ועד היום - המרכז למחקר 
ייעול השימוש במים במו"פ ערבה דרומית

מאז נוסדה תחנת הניסיונות ביטבתה, מהווים  לימוד ופיתוח תחום קרקע, 
מים והשקיה תחומי מחקר מרכזיים. השילוב המאפיינים הייחודים באזור, 
צריכת מים גבוהה בעקבות תנאי האקלים ומקורות מי ההשקיה באיכות 
הנמוכה ביותר, הולידו וממשיכים לדחוף קו מחקר התורם להבנת יחסי 

הצמח עם סביבתו ולפיתוח טכנולוגיות ושיטות ניהול בהשקית גידולים.
הגיע  דרומית  ערבה  במו"פ  ודשן  במים  לייעול השימוש  למחקר  המרכז 
והשקיה  בכלל  השקיה  הקרקע,  של  פיזיקה  רבים:  בתחומים  להישגים 

בטפטוף בפרט, שיטות ניסיוניות, וגידול צמחים וחקלאות בתנאי עקה.
פרופ' אורי שני הוביל את המחקרים בתחום ייעול ההשקיה ולימוד יחסי 

הצמח וסביבתו בין 1977 ל-2003. 
אלון בן-גל ובהמשך, אפי טריפלר ביצעו את עבודת הדוקטורט ומחקרים 
נוספים, בהנחייתו של אורי שני. כיום ממשיך שיתוף פעולה פורה ומעמיק 
בין שלושת חוקרים אלו, בהקשר לסוגיות במחקר יישומי ומדעי הנוגעות 

ישירות להשקיה ולקרקע ומים בערבה הדרומית.

ד"ר אלון בן גל

פרופ' אורי שני

ד"ר אפי טריפלר

פירוט מספר פרסומים מדעיים של קבוצת המחקרקישורים

http://www.aravard.org.il/files/rimon-yarok.pdf
http://www.aravard.org.il/files/Reports2011/EverGreen/GranateAutoPick.pdf
http://www.aravard.org.il/files/Reports2011/Ornament/2011AcclimCrops.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYNE95Ni1HQi1BaFU/edit?usp=sharing 
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ד"ר חמוטל 
בורוכוב

טיפול בפרי 
אחר קטיף

חוקרת במו"פ משנת ערבה דרומית משנת 1986 בתחומים של תגובת צמחים 
לעקות מליחות וחום, טיפול בפרי לאחר קטיף ומרכיבים בריאותיים בפירות 

וירקות.
לימודי בוגר בכימיה, אונ' תל-אביב  1969-1972

לימודי מוסמך ודוקטורט בכימיה, מכון ויצמן למדע  1972-1978
פוסטדוקטורט בביופיזיקה, אונ' קליפורניה, סאן דיאגו,   1979-1982

ארה"ב  
חוקרת בביופיזיקה, אונ' קליפורניה, סאן דיאגו, ארה"ב  1982-1986

חוקרת ראשית בפיזיולגיה של הצמח בתנאי עקה  1986-עכשיו 
ופוסטהרבסט, מו"פ ערבה דרומית  

שבתון, אונ' פלורידה, גיינסוויל, ארה"ב  1992-1993
שבתון, אונ' קווינסלנד, אוסטרליה  2001

שבתון, אונ' טקסס M&A, סטיישן קולג', ארה"ב  2010-2011

קישורים

הבטחת איכות מג'הול עסיסי במיוחד מפרי מובחל
הבטחת חיי המדף של ירקות חתוכיםהשפעת האקלים על צבע הרימונים

ערכו הבריאותי של פרי התמרתכונות בריאותיות של פרי המורולה

הבטחת איכות מג'הול עסיסי באחסון ממושך

דרול ג'ילט
ירקות

חוקר בתחנת ניסיונות ערבה. במקביל משמש   2000-עכשיו 
כאגרונום של חומר ריבוי ערדום )תאגיד לגידול שום   
חופשי מוירוסים לצורכי ריבוי(, מלווה ויועץ למגדלים   
בערבה בתחום הירקות, ומרכז את התארגנות מגדלי   

גד"ש האזורי.  

קישורים
התמודדות עם פוזריום פתוגני חדש, מחולל ריקבון בבצל

פיתוח ענף בצל ירוק ליצוא ולשוק מקומי

פרופ' אורי שני
קרקע ומים

למדעי  במחלקה  ודוקטורט  מוסמך  בוגר,  לימודי  סיים  שני,  אורי  פרופ' 
בתר-דוקטורט  לימודי  והשלים  העברית,  באוניברסיטה  והמים  הקרקע 
במחלקה למדעי הצמח, הקרקע והביו-מטאורולוגיה באוניברסיטת יוטה, 

ארה"ב.
שימש כמרצה מן המניין בחוג למדעי הקרקע והמים באוניברסיטה העברית 
וכיו"ר החוג. היה מנהל כללי של תחנת המחקר החקלאית "ערבה". כיום 
הינו סמנכ"ל טכנולוגיות חדשות בחקלאות בחברת מכתשים-אגן תעשיות 

בע"מ, וכן משמש כיו"ר וועדת ההיגוי למוביל ים-סוף – ים-המלח.

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYcXhMQ01MUmJVclk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYNVVJdFNuUU1NS0U/edit?uspharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYUnRDZXF2TXVQdzQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYUF85M05ueGdYd00/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYQ0Rvck5tQnQxc0E/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYUWRQeTBmYTFRSW8/edit?usp=sharing 
http://www.aravard.org.il/files/Reports2010/PlantProtect/10DerFusOnion.pdf
http://www.aravard.org.il/files/Reports2010/Vegetables/10DerOniIndus.pdf
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צלילה בן דוד
מטעים

במהלך עבודתה בתחנת הנסיונות, חקרה את הנושאים הבאים:
.Ommatissus binotatis תמרים: אקולוגיה והדברה של ציקדת הדבש

סקר מיני חיפושיות תסיסה התוקפות תמרים בשלב ההבשלה.
 .Scirtothrips mangiferae מנגו: הפנולוגיה וההדברה של תריפס המנגו
בחינת הכנסת כוורות דבורי דבש להאבקה במטרה להעלות את היבול במנגו.

עובדת בתחנת הניסיונות יטבתה עבדתי עם אריאל   1982-1985
ונציאן במחקרי הגנת הצומח במנגו ובתמרים ועם יוסי   

דמטר בנושא האבקת מנגו ע"י דבורים.   
אנטומולוגית ראשית )"מרכזת בכירה אנטומולוגיה"(  2009-עכשיו 

בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות,   
דוקטור מטעם הפקולטה לחקלאות בחוג להגנת הצומח   

)בנושא אקריות קורים בישראל(.  

גיורא יבלונקה
מיכון

וטכנולוגיה למיכון  האגף  שה"מ,  במסגרת  וטכנולוגיה  למיכון  מדריך 
ולשכת הדרכה נגב.

התחיל את עבודתו בערבה, ליווה במעורבות תומכת  מ-1980 
והיה שותף בנושאי מיכון במגוון רחב של מחקרים   

לצד ההדרכה בקבוצים ובמושבים.  
בנוסף לערבה, הדריך גם בבשור, בגוש קטיף ובדרום   
הר חברון. שימש ממ"ר בכיר לתחומי המיון האריזה   

והטיפול בתוצרת עד סוף שנת 2003.  
ריכז את פרויקט הפיתוח לגדיד מוכן בזן מג'הול. חשוב   2003-1999
לציין שנעשו מחקרים קודמים לגדיד ממוכן בזן דקל-  

נור ובהמשך נבנו ויושמו מספר אמצעים.  

ד"ר אפי טריפלר
קרקע ומים

אפי טריפלר, סיים לימודי בוגר, מוסמך ודוקטורט במחלקה למדעי הקרקע 
והמים באוניברסיטה העברית. כעת משלים לימודי בתר-דוקטורט במכון 

המלכותי למדעים )KTH( שבשטוקהולם שבדיה.
מחקר  כעוזר  שימש  מצפה-שלם,  בקיבוץ  השדה  גידולי  ענף  את  ניהל 
הינו  כיום  לחקלאות.  בפקולטה  ומוסמך  בוגר  לתואר  בקורסים  ומתרגל 
חוקר קרקע ומים במכון לייעול השימוש במים שבמו"פ ערבה דרומית. אפי 
מתעמק בשילובן של גישות פיזיקליות- תיאורטיות בפרקטיקת ההשקיה, 
על היבטיה המגוונים, תוך שימת דגש על אקו-סיסטמות חקלאיות בתנאי 

אקלים מדבריים, ועל קשר הדוק עם ציבור החקלאים המקומי.
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ד"ר אלון בן גל
קרקע ומים

חוקר במרכז מחקר גילת של מנהל המחקר החקלאי.
שייך למכון למים קרקע וסביבה ולמחלקה לפיזיקה סביבתית והשקייה

מחקריו מתמקדים בהשקיה בתנאי הנגב. לימוד מערכת מים-קרקע-צמח-
אטמוספרה המובילה לשיפור יעילות השימוש במים ולרווחיות גבוהה יותר 
באזורינו.  הטבע  משאבי  שמירת  על  דגש  תוך  נעשה  הלימוד  בחקלאות. 
צמחים  תגובת  הנושאים:  את  כוללת  בן-גל  ד"ר  של  הספציפית  התמחות 
להשקיה,  וממוחזרים  מליחים  מים  ניצול  גידולים,  השקיית  עקה,  לתנאי 
מים  וזרימת  צחיחים  וחצי  מדבריים  בתנאים  השקיה  של  אופטימיזציה 

ותנועת מומסים בקרקע.

סיים תואר ראשון במדעי הקרקע ומים באוניברסיטת   1985
קליפורניה בדוויס.  

סיים תואר שני במדעי הסביבה באוניברסיטה העברית   1994
בירושליים.  

סיים תואר שלישי בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה   2002-1998
העברית. במסגרת הדוקטורט תפקד כאחראי תחום קרקע   

ומים במו"פ ערבה דרומית.  
פוסט דוקטורט באוניברסיטת יוטה בארצות הברית.  2002-2001

חוקר ואחראי תחום מים וקרקע במו"פ ערבה דרומית.  2004-2002
חוקר במינהל המחקר החקלאי. 2004-היום 

שנת שבתון באוניברסיטת בווגנאג'ן שבהולנד.    2010-2009
המנהל המדעי של מו"פ ערבה דרומית. 2010-היום 

פרופ' דוד רוסו
קרקע ומים

חוקר במחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, במכון למדעי הקרקע המים 
והסביבה, במינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני.

פורסמו   1980-1985 השנים  במהלך  בערבה  שביצע  המחקר  עבודות 
ב-13 פרסומיים מדעיים בכתבי עת מהמובילים בעולם בתחומי קרקע 

מים וסביבה.
ביוזמת המועצה האזורית "ערבה תיכונה", כחוקר   1980

במחלקה לפיזיקה של הקרקע במינהל המחקר החקלאי,   
ניהל במשך שלוש שנים מחקר לבדיקת הפוטנציאל החקלאי   

של קרקעות החמדה בערבה התיכונה )אזור צופר(.  
שותף להקמת "מו"פ ערבה" ולניהולו. עסק בכך במקביל   1984
לניהול תחנת הניסיונות "ערבה" ולביצוע עבודות המחקר   

שלו בערבה.   
שנת שבתון בארה"ב.  1985

קורות חיים של דוד רוסוקישורים

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYbmdjUTdhMFlHVFU/edit?usp=sharing 
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אמנון גרינברג
מטעים

לימודי בוגר בחקלאות - הפקולטה לחקלאות, רחובות,   1976-1973
האוניברסיטה העברית, ירושלים.  

לימודי מינהל עסקים במכללת רופין.   1989-1988
מנהל תחנת נסיונות "ערבה".  1980-1976

מנהל מו"פ ערבה דרומית.  2013-1990
מנהל פרויקט "רחמה", פרויקט שיתוף פעולה ישראלי-  2010-1998

ירדני לפיתוח הערבה הירדנית.  
מרכז פרויקט לקידום ממשק גידול תמרים בהודו.  2005-1996

מנהל פרויקט התקנת מערכת השקיה בטפטוף בסין.  1993-1992
אות למפעל חיים, בגין פיתוח החקלאות בערבה,   2013

וקידום ענף התמרים, הוענק ע"י מועצת הצמחים   
ומשרד החקלאות.  

אריאל וניציאן
הגנת הצומח

מוסמך הפקולטה 
לחקלאות בחוג להגנת 

הצומח.
1985-1980 - חוקר הגנת 
נסיונות  בתחנת  הצומח, 
עבודתו  במסגרת  ערבה. 
עסק במזיקי תמרים ומנגו.

דו"ח על תצפית גידולקישורים
אגוזי אדמה בערבה 1983

ברק בן דוד
ירקות

מוסמך הפקולטה 
לחקלאות בחוג לגדולי 

שדה וגן.
1985-1982 - חוקר ירקות 
בתחנת הנסיונות "ערבה".

עגבניות  מטפח  כיום 
בחברת "ים תיכון זרעים".

אבי סדובסקי
מטעים

מטעם  הצומח  בהגנת  מוסמך  ותואר  בהורטיקולטורה  בוגר  תואר 
תעודה  לימודי  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  לחקלאות  הפקולטה 
בשה"מ  הדרים  מדריך  הציבורי.  בשירות  מנהלים  באלכ"א: עתודת 
ועשבים  מחלות  הדברת  ממ"ר  הדרים,  לגיזום  בכיר  רפרנט  בתפקידים: 
בהדרים, ממ"ר בכיר הדברה משולבת בהדרים. מנהל מקצועי/מדעי חוות 

מטעים צריפין.
מ-2007 במו"פ ערבה דרומית. תחומי עיסוק עיקריים: האבקה, הפריה, 
חנטה, דילול, יבול וגודל פרי במג'הול; גדיד מכני במג'הול; הגנת הצומח 
בתמר )עש התמר הקטן, עש התמר הגדול, כוויה שחורה(; ממשק גידול 
ואדומים בעלי  רימונים בכירים  וברור  רימונים בכירים בערבה; השבחה 
פגעים  )מצאי  ברימונים  הצומח  הגנת  וחום;  אור  לעקת  נמוכה  רגישות 

בערבה וממשק הדברה משולבת(; מרולה ריבוי וברור זנים לערבה.

חיגור זרועות להגדלת הפרי בזן עכו )128-29(קישורים

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYc1lJTkt5X1loNEE/edit?usp=sharing 
http://www.aravard.org.il/files/reports/%D7%97%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8%20%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf
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זהבה יהודה
קרקע ומים

אריה קניג
גידולים חסויים

יוסי דמטרמנחם זליג
מטעים

אבי איטם
הגנת הצומח

חובב וקסלר
מטעים

בוגר הפקולטה 
לחקלאות.

1997-1995 -עבד 
במו"פ בתחום 

מטעים. בעיקר 
במנגו וענבים.

אלי מרגלית
ירקות

ירקות  - מדריך   2000-1985
במו"פ  מחקרים  וביצע 
בתחום: בצל, מילון, אבטיח, 

בטטות, תירס.
2000-עכשיו - שה"מ-מדריך 
ומדריך  ושום  לבצל  ארצי 

ירקות באזור השרון.

מבחן זנים בצלצלקישורים

אשר אייזנקוט
קרקע ומים

עמיחי ספיר
מספוא

ד"ר בלה לוצקי
שימור מג'הול 

עסיסי

עודד יפה
ירקות

קישורים
סיכומי 
ניסויים 

ותצפיות 
בירקות 

1977-1978

הרן כהן
מטעים

גדעון זיו
מטעים

קישוריםקישורים
דו"ח לתכנית מחקר 

לפיתוח מערכת 
ממוכנת לגיזום 

וגדיד תמרים 1985

הכנת תמרים מזן 
דקל נור ליצוא

שימוש יעיל במים 
ובהעלאת היבולים 

במטעי תמרים בבקעת 
הירדן והערבה

אנשים טובים בדרך לחץ 
לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYc1BBWVZUc09mbGs/edit?usp=drive_web 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYWnUwUHN6ZWJ2NVE/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYSDU4OFVPVUY0VGs/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYRTZ3cm5uZ2tGSEk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYcXkzLUgzYWdHcEU/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYRm9EN1lpdElIR1k/edit?usp=sharing 


על המעבדות
מעבדת קרקע, מים ושרות שדה:

הוקמה ע הניסיונות  תחנת  תחילת  ם 
מעבדת קרקע ומים משוכללת שנבנתה 
החקלאות.  משרד  ועזרת  תרומות  בכספי 
מתוך הבנה כי זהו מפתח לליווי המערכת 

החקלאית באזור.
מעבדה זו שרתה את הערבה במשך שנים 
ועובדיה  שרות  רכב  היה  למעבדה  רבות. 
קרקע  בדיקות  לקחו  החקלאים,  בין  נסעו 
ועלים ונתנו שרות מלא לחקלאים בתחומי 

הזנה, דישון, המלחה ובדיקות עלים.
ב-1975 נשרפו הצריפים והמעבדה. במבנה 
המועצה הנוכחי הקימו מחדש את מעבדת 
קרקע ומים. היה ברור כי מועצה חקלאית 
למעשה,  הוקמה,  כך  כזו.  מעבדה  חייבת 

התשתית הפיזית למעבדת קרקע ומים. 

מעבדה זו הייתה גם מעבדת שירות שדה, 
פירושה: מערכת במימון משרד החקלאות, 

שנתנה הדרכה ושירות לחקלאי הערבה. 

ב-1977 הגיע לאזור שלמה קרמר, מדריך 
בדיקות  לקח  שלמה  בערבה.  שדה  שרות 
בתחנה  למעבדה  והביא  מהחקלאים 
כתב  התוצאות  קבלת  עם  לבדיקה. 
לחקלאים מה עליהם לעשות: כיצד לדשן, 

להשקות וכו'.
הרפורמה  עד  ממומן  שהיה  שדה  שרות 
שינה  החקלאות,  משרד  ע"י   2000 בשנת 

את אופן עבודתו.
מימון משרד החקלאות ניתן החל מאותה 
שנה למדריכים בלבד. את שרותי המעבדה 
כך  לממן.  האזוריות  המועצות  נדרשו 
תם עידן מעבדת שירות שדה של המו"פ 

ובדיקות  ומים  קרקע  מעבדת  ונשארה 
עלים.

שלמה קרמר, ותיק המדריכים, ממשיך עד 
היום לנסוע בין חקלאי הערבה הדרומית, 
התיכונה ואף רמת נגב ומביא את בדיקות 
במו"פ  למעבדה  שלהם  והמים  הקרקע 
לאזור  שירותים  הנותנת  דרומית,  ערבה 
רחב )חלק ממגדלי ערבה תיכונה ורמת נגב 
מעבירים את הבדיקות לגילת(. שלמה נותן 
את הגיבוי המקצועי למעבדה. את מעבדת 
קרקע ומים מנהל כיום פרננדו מילנז. איתו 
נטליה טרשצ'נקו כטכנאית, מלי  עובדות: 
בן דור כלבורנטית ולריסה מירנו ככימאית.

מעבדה לחלב:

בחבל ב הרפתות  כמות  גידול  עקבות 
לחלב,  מעבדה  גם  הוקמה  אילות, 
במימון מועצת מגדלי הבקר. את המעבדה 
ניהלה והפעילה שנים רבות ששי מלר ז"ל.

ב-2006 הוחלט כי כל בדיקות החלב בארץ 
בקיסריה.  מרכזית  למעבדה   תגענה 

החלב  מעבדת  נסגרה  לפיכך 
במו"פ.

מעבדה לטיפול בפרי 
לאחר קטיף:

בניהולה ה פועלת  מעבדה 
יודנשטיין.  סילבי  של 

מחקרים  מתקיימים  זו  במעבדה 
בנושאים של שימור מג'הול עסיסי 

לתקופות  במיוחד  ועסיסי 
ערכו  ביסוס  ממושכות, 
הבריאותי של פרי התמר, חקר 
ברימונים  הבריאות  מרכיבי 

ובמורולה, 
ועוד. 
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על עבודתה של יערה בפרויקט 

מג'הול עסיסי במיוחד
לחץ 

לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYUERad1pZTVB3bnM/edit?usp=sharing
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מעבדה בקטריולוגית:

יערה ה של  באחריותה  פועלת  מעבדה 
דנינו,  מטפלת באיתור גורמי מחלות 
בפירות ובשיטות למניעתן, בעיקר בתמרים. 
הסמכה  תקבל  זו  מעבדה  כי  מקווים  אנו 
בית  עבור  משמעותיות  יהיו  ובדיקותיה 
מוסמכת  למעבדה  הזקוק  האזורי  האריזה 

בתקן הרצוי.

מעבדת קרקע מים והמעבדה הבקטריולוגית 
עומדת לעבור עם הבניה החדשה לתחומי 

חוות הניסיונות למבנה החדש.

על העבודה 
במעבדה, על פרחים 

ותמרים ועבודת 
טכנאים בשיחה עם 
יערה דנינו, טכנאית 

מעבדה

שנת 2000 עובדת יערה דנינו, חברת מ
במו"פ,  כטכנאית  יטבתה,  קיבוץ 
שנים  לארבע  יצאה  התקופה  במהלך 
של  לבקשתו  עבודתה  תחילת  וחזרה. 
הפרחים.  בתחום  כטכנאית  הררי  מוטי 
רפואית.  לבורנטית  יערה  בהכשרתה, 
בתחילת עבודתה בתחום הפרחים ערכה  
אמנם בדיקות נביטה וניקיון במעבדה, אך 

היה  עבודתה  עיקר 

נשאבה  בהדרגה  בשטח.  פרחים  בטיפוח 
החקלאות  בין  החיבור  העבודה.  בקסמי 
הוא  המו"פ  כי  העובדה  עם  יחד  למדע 
יכול  אחד  כל  בו  קטן  עבודה  מקום 
העבודה,  חובות  בצד  ולהתפתח,  לצמוח 
קסמה לה. טיולי שטח עם מוטי לאיסוף 
זרעים, לימוד צורות גידול וחיבור לטבע 
אליו  תחום  העבודה.  מהנאות  חלק  היו 
נקשרה מתחילתו היו החמניות. בשבתות  
בין  זמנה  רב  מבלה  הייתה  ובעונות, 
גדולות  לידיעתכם,  )חמניות,  החמניות 
פעמיים בשנה, בחורף ובאביב(, הקפידה 
על טיפוח וניהול מסודר הכל היה נראה 
לאבקת  אלגרית  שהפכה  עד  ויפה  טוב 
לא  בהן  נוספות  שנתיים  לאחר  הפרחים. 
הסכימה להיפרד מהחמניות הבינה שאין 
מתגעגעת  מאד  היא  היום  גם  ברירה. 
בהתבוננות  ומרגישה,  בחמניות  לעבודה 
שיעזור  לעניין  משוגע  שחסר  חיצונית, 
לקדם ולפתח.לשמחתה תאמר כי התחום 

גדל והתקדם יותר מפרחי הבר.

צמח  את  לפתח  ביטבתה  כשהחליטו 
אחראית  להיות  מיערה  ביקשו  ההודיה 
את המעבדה  ולנהל  ביטבתה  הגידול  על 
מהמו"פ   נפרדה  יערה  רקמה.  לתרביות 

והחמניות ועברה לענף החדש בקיבוצה.
את  לסיים  ביקשה  שנים  ארבע  לאחר 
עבודתה במעבדת ההודיה. אמנון גרינברג, 
הציע לה להצטרף לחוקרת חמוטל, מאחר 
ואחת הטכנאיות במעבדה עזבה. ההכרות 
עם חמוטל החלה עוד בתקופת העבודה 
תחילה  לעבודה,  נכנסה  יערה  הקודמת. 
יודנשטיין  מסילבי  עבודותיה  את  קיבלה 
ומתמחה  עוסקת  וכיום  מנהלת המעבדה 

במעבדה בתחום הביו טכנולוגיה.
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על פרשת הדרכים 
המסכמת חמישים 

שנה,  עומדים 
עובדי המו"פ מול 
חמישים השנים 
הבאות ונדרשים 

לחשוב מה הלאה.

מוטל אומרת כי המו"פ צריך להמשיך ח
בישיבות  לחקלאים.  קשוב  להיות 
כי  לבקש  המגדלים  ממשיכים  השנתיות 
המיכון.  בתחום  רבים  משאבים  נשקיע 
וצריך  לתחום  חוקר  לנו  אין  להיום  נכון 
להחליט אם ואיך מתמודדים עם הנושא. 
המו"פ מתפתח ומתבגר ומתרבים שיתופי 
פעולה בין חוקרים. זהו שינוי גדול ממה 
שהיה בשנים הראשונות של המו"פ. כדאי 
רב  מקיפים  מחקרים  במו"פ  להפעיל 

תחומיים בהם ישתתפו כל הקבוצות, 

שהרי כל הנעשה בשלבי הגידול והקטיף 
משפיע על איכות וכשר ההשתמרות של 
תייעל  כזו  התוצרת החקלאית. התנהלות 
את העבודה במו"פ ותתרום רבות לאיכות 

המחקרים.

עם  רציניים  פעולה  לשיתופי  לשאוף  יש 
גורמי המחקר האחרים באזור: מו"פ מדע 
לקיים  מוצדק  ולא  תמוה  ערבה.  ומכון 
מחקר.  מרכזי  מספר  קטן  כך  כל  באזור 
מדעי  במחקר  העוסקים  כל  של  חבירה 

באזור עשויה לתרום לכולם. 
מצטיינת  באזור  החקלאית  התוצרת 
ומרכיבים  המרקם  הטעם,  באיכות 
בריאותיים. בצד הגידול עצמו כדאי יהיה 
לפתח טכנולוגיות עיבוד מינימלי לקבלת 
מוצרים בעלי ערך מוסף כדי לנצל תוצרת 
שאינה ראויה לשיווק בשל מופע ירוד וגם 
הגוברת  עם התחרות  להתמודד  מנת  על 

מצד מגדלים במדינות אחרות.

הימים
שעוד

נכונו לנו
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הדור ד את  לחפש  צריך  כי  חושב  רול 
רווחיות  שיאפשרו  הירקות  של  הבא 
ואינו  דורש  שהשוק  משהו  לחקלאי, 
הרעיון  לי  והיה  "הלואי  עדיין...  יודע 
צלחו  לא  שונים  מסוגים  הדלעות  הבא". 
הגדולה.  הדלעת  את  העדיפו  אנשים  כי 
"השום יהיה מיוחד לנו, כל זמן שהמשקים 
מבודד  אזור  אנחנו  בו".  להתעסק  ירצו 
למדבק,  שיגרמו  שטחים  על  תחרות  אין 
שיעבירו  בר  שומי  קיימים  ולא  כמעט 
וירוסים ולכן אני רואה בזה עתיד. נידרש 
ולמצוא  להתעסק בטיפוח הזן של השום 
את הדור הבא שלו שיתאים לתנאי ישראל 
עובדות  בידים  מחסור  בשל  לחו"ל.  וגם 
משמעות  המיכון  נושא  יקבל  בחקלאות 

גדולה יותר במחקר. 
וכמה שורות על דור העתיד:  "צריך לשכנע 
את הילדים שהחקלאות היא חיינו ואין בה 
בושה. לא טיפחנו מספיק את העניין. בענף 
הביאו  לשדות  הרווחיות,  ירדה  הירקות 
ואת  למנהלים  הפכנו  ואנחנו  שכירים 
הילדים לא העסקנו".  בשנים האחרונות 
לחקור  התיכון  הספר  מבית  תלמיד  פנה 
בתחום ולבסוף ויתר מסיבות שלו. המו"פ 
מצידו מנסה להגיע אל תלמידי בית הספר 

ובעתיד יש לחזק קשרים אלה.

"חוקרים ל טריפלר  אפי  של  דעתו 
צריכים לספק "קבלות לחקלאים". בלי 
קשר עם החקלאים אין למו"פ זכות קיום. 
לראות  המנדט  את  למו"פ  נתנה  המדינה 
חקלאיו  הזה  החבל  על  לחשוב  קדימה, 
ותושביו  בשנים הבאות. החקלאי, פעמים 
העונה  את  לסיים  הוא  רצונו  כל  רבות, 
ברווח או במינימום הפסד. החוקר נדרש 
היום לראות קדימה. לתכנן תוכניות מחקר 
שיתנו מענה לחקלאות שתהייה כאן בעוד 

10 שנים. מלבד המו"פ נדרשים לחשיבה 
גם קובעי מדיניות בחבל. ראוי לציין את 
זיו, חוקר המטעים מיטבתה,  גדעון  ציגי, 
שראה קדימה, חשב וטיפל  בתחום המטע 

העתידי.
מחקרים שנעשו לגבי המג'הול ניתן היום 
למגדלים.  ולהציע  מהמגירה  לשלוף 
פתרונות המיכון: המנערת והמיון לטובתם 
וקידום,  למחקר  כספים  המו"פ  הפנה 

מועילים מאד לחקלאים בחבל.
מטופלת  באבקה  הטיפול  פתרונות 
שנה  כעשרים  לפני  נכתבו  בתמרים 
ומיושמים בהצלחה. בסופו של דבר יגדלו 
שטחי התמרים על חשבון גידולי השדה.

חלופי  זן  ולמצוא  לנסות  צריך  המו"פ 
ויכיר  הערבה  לתנאי  שיתאים  למג'הול 
אנוש  משאבי  מים,  האזור:  במגבלות 
וקרקע לגידול.תפקידו של המו"פ לראות 
מה חשוב, לדעת למה חשוב לדאוג בצד 

הטיפול בתחומים הקיימים.

היום  יכולים  ומים  קרקע  בתחום  גם 
לפעולה  בפתרונות  להשתמש  המגדלים 
ומים  קרקע  בתחום  מים.  של  במגבלות 
עובדים.חמש  לפיה  חומש  תכנית  קיימת 
שנות המחקר האחרונות עסקו בהקשרים 
של: איך לגדל ולהשיג יבול מיטבי בפחות 
מים.  בתכנית חמש השנים הבאות נמשיך 
בתחום אך נחקור גם בכיוון יחסי הצמח 
השדה.  או  המטע  בתוך  הגידול  ותנאי 
המים  את משק  מנהל  הצמח  כיצד  נבחן 
והמטע.  השדה  בתנאי  שלו  והביו-מסה 
ניכנס יותר לתוך מערכת הצמח. נבחן איך 
והפחמן  המים  מערכת  את  מנהל  הצמח 
הוא  התכנון  השדה.  בתנאי  מקבל  שהוא 
)תוכנות   כמודלים  המחקרים  את  לבצע 
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מחשב הבאות להחליף ניסויים(  ובמדידות 
בשדה. הקמת מערכות הניסוי והמודלים 
משמעותן  אך  רבה  כספים  השקעה  הם 

שידרש להפעלתן מעט כח אדם.
צריך  האזור  גם  המדינה,  מלבד  לסיכום 
להשקיע במו"פ. יש במו"פ מוחות טובים. 
עם סכומי כסף נוספים יעשו הרבה יותר. 
שנים  עוד  האזור  עתיד  היא  החקלאות 

רבות".

המיקרוביולוגיה, י מעבדת  טכנאית  ערה, 
חושבת כי יש להמשיך ולחזק את שיתוף 
בכל  האזורי,  האריזה  בית  עם  הפעולה 
תחומי הטיפול בפרי. היא מקווה שבעתיד, 
עם בניית המעבדות התקניות,  ניתן יהיה 
לתת לבית האריזה את השירות המלא. אך 
הדרך  מקווה שתימצא  היא  כן  לפני  עוד 
והקיבוצים.  המו"פ  בין  הקשר  את  להדק 
"שהקיבוצים והמגדלים יבינו ויאמינו שזה 
)המו"פ( המקום שיוכל להצעידם קדימה 
מבחינה חקלאית. החקלאים נעזרים מעט 
מדי במו"פ מזה זמן רב. המו"פ יכול לתרום 
לבוא  צריכים  המגדלים  לאזור.  הרבה 
בתחומים  להתעסק  מהחוקרים  ולבקש 
המעסיקים אותם, לבקש פתרונות לבעיות 
ובגידולים".  בשדות  שצצות  מסוימות 
"החבל  צריך להתחיל להכיר את המו"פ". 
באזור  אנשים  "מעט  כי  טוענת  יערה 
מטרתו... ומהי  המו"פ  זה  מה  יודעים 

להם.  הסבירו  לא  שמעולם  ובגלל  יתכן 
הגוף  על  האחראי  מי  יודעים  לא  אנשים 
ילדי  לעבודת  ובאשר  לו..."  משלם  ומי 
בית הספר  במו"פ במהלך השנה שעברה 
את  לקחת  "יש  כי  יערה  חושבת  והשנה, 
עבודת הילדים  בחווה ברצינות. להשקיע 
רבים  וחוקרים  טכנאים  בה  ולשתף  בה 

ככל האפשר".

במבט קדימה...
מעט לפני סגירת 
מהדורה ראשונה

 מו"פ חקלאי:

ו"פ ערבה דרומית, בא לשרת את כל מ
אילות.  חבל  האזורית  המועצה  משקי 
רבות  שנים  הונף  בישראל  החקלאות  דגל 
לפני קום המדינה ואין חולקים על חשיבותה 
ומיקומה של החקלאות בימים אלו. משמעות 
האחיזה בקרקעות לשימוש חקלאי, על פני 
ביותר  משמעותית  נעשתה  נדל"ן  אדמות 
המתפתחת  החקלאות  האחרונות.  בשנים 
והמיוחדת של חבל אילות משתלבת, הלכה 
עם מטרות  ביותר,  מוחשי  באופן  למעשה, 

העל של חקלאות ישראל.

חקלאות מיישבת, התורמת  כשמדברים על 
להתיישבות ופיתוח הכפר, לחיזוק הפריפריה 
ואדמתו,  אדם  שבין  ערכים  ולהטמעת 
בפריסת  מרכזי  גורם  המהווה  חקלאות 
ההתיישבות ובפרנסת התושבים בפריפריה, 

מתכוונים גם לחקלאות בחבל אילות.
המייצרת  מזינה,  חקלאות  על  כשמדברים 
מגוון  איכותי,  בריא,  טרי,  מזון  ומספקת 
חקלאות  השנה,  ימות  בכל  סבירה  ובעלות 
נוספים  כלכלים  מעגלים  לפיתוח  התורמת 
של תשומות ועיבוד תוצרת חקלאית, כאשר 
מיועדת  החקלאית  מהתוצרת   70% מעל 
ליצוא – מתכוונים גם לחקלאות בחבל אילות.
כשמדברים על חקלאות מקיימת, המייצרת 
את  המשמרת  בראיה  וסביבה,  נוף  ערכי 
המקורות והאמצעים עבור הדורות הבאים,  
פתוחים,  שטחים  על  השומרת  חקלאות 
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פועלת לשימור הקרקע, לניצול מי קולחין 
שטחים,  ושימור  ולתפיסת  מליחים  ומים 
חקלאות התומכת בשימור המשק הקיבוצי 
מתכוונים  המדברית.  החקלאות  ובמורשת 

גם לחקלאות בחבל אילות.

אזורי  כמו"פ  הוגדר  דרומית  ערבה  מו"פ 
עדיפות  באזור  בפריפריה,  שהוקם  יישומי 
לאומית, ע"י המחלקה להתיישבות ומשרד 
מו"פים  השבעים.  שנות  בסוף  החקלאות 
משפטית  כישות  מוגדרים  אינם  אזוריים 
המועצה  של  פעילות  ומהווים  עצמאית 
מחקר  שירותי  מתן  על  האמונה  האזורית, 
לזכור  חשוב  האזור.  לתושבי  וחקלאות 
מקור  עדין  היא  החקלאות  שלנו  שבאזור 

הפרנסה העיקרי של רב ישובי החבל.

 קשיים:
עובדי  לחברי,  שמורים  רב  וכבוד  הערכה 
וקודמיהם  האחרונות  בשנים  המו"פ 

בשנותיה הראשונות של תחנת הניסיונות. 
לתפקידי כמנהל מו"פ ערבה דרומית נכנסתי 
לפני כשנה. ימים לא קלים חוויתי בעשייה, 
בשוטף,  המו"פ  פעילות  וביישום  בתכנון 
לטווח  בתכנון  הקשורים  היסודות  בבניית 
הארוך ובעתיד המו"פ בשנים הבאות. חברי 
ואני פועלים בתוך מציאות תקציבית כמעט 
השכם  ונשחקת  ההולכת  אפשרית,  בלתי 
ממשלה  מהחלטות  התעלמות  והערב. 
קודמות )20.11.2006 )מס' נג/9(( אל מול 

החקלאית  המדיניות  מתווי  של  הצהרות 
העכשווית, משדרים מצב של החלטות לחוד 

ומעשים לחוד, מצב  בו כולנו מפסידים.

 ראייה לעתיד:
וצרכי  הגיאוגרפי  מיקומנו  בין  השילוב 
החקלאים בחבל אילות מאפשר לנו לקבוע 

יעדי פעולה:
● הטמעת טכנולוגיות מתקדמות וקידום 

החקלאות המדייקת.  
● החדרת נושאי איכות ומצוינות  בתהליכי 

הייצור והבקרה בחקלאות.  
● קידום ופיתוח אמצעים לשימוש יעיל 

במים על כל סוגיהם.  
● אימוץ גישות ייצור אוהדות סביבה 

ושימור שטחים פתוחים.  
● החדרת טכנולוגיות מתקדמות לצמצום 

עבודת כפיים בייצור.  
● ייעול הייצור החקלאי והגדלת הרווחיות 

במשק החקלאי.  
● סיוע בהגברת הייצוא החקלאי.

● השתלבות עובדי המו"פ בפעילות 

המועצה האזורית בפיתוח המרחב   
הכפרי.  

● קידום הרמה החקלאית של 

החקלאים והתאמת ההדרכה   
לצרכיהם המיוחדים.  

● העלאת מודעות הציבור לתרומת 

החקלאות בחבל אילות למדינה,  
לנוף ולסביבה.  
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חקלאות וחקלאים: 
בחקלאות  להשקיה  מהמים   70% מעל 
בישראל הם מים מושבים. פי 3 מהממוצע 
לקדם  שאפשר  מוכיחה  ישראל  בעולם. 
קיומי.  צורך  זה  אצלנו  חקלאית,  חדשנות 
עשרות  מתמודדת  הישראלית  החקלאות 
שנים בהצלחה  עם הקשיים שעמם  יתמודד 
לישראל  יש  ולכן  ובעתיד  בהווה  העולם 

יתרון יחסי.
למשכיל,  הנחשב  הישראלי,  החקלאי 
ניסיון  מעמיקה,  הבנה  בעל  ועצמאי,  יזם 
ויכולת התמודדות בתנאים קשים, יצר כאן 
לציין  חשוב  מאד.  גבוהה  ברמה  חקלאות 
שהרבה מהחדשנות כאן נובעת מהחקלאים 
וצוות המו"פ לדורותיו ולא מתהליך מובנה 

שהמדינה מנהלת.
מתוך כך, חשוב מאד למובילי המו"פ להיות 
ובעזרת  החקלאים  ורצון  לדעות  קשובים 
הידע הרב שמביאים איתם החוקרים ליצור 
האקלים  הקרקע,  בין  המחבר  אמון  מנגנון 
בין  לחיבור  הדרך  מציאת  ללא  והחקלאי. 
הגורמים המעורבים, יכולתו והשפעתו של 
ולעיתים  קטנה  האזורי  החקלאי  המו"פ 
צרכי   את  לשים  שידע  מו"פ  מיותרת. 
החקלאים בראש סדר העדיפות ולחבר את 
החדשנות הוא מו"פ שיצליח בטווח הארוך. 
עם  יחד  להגיע,  ומנסה  מכוון  אני  לשם 

הצוות המסור.
מרתון  רצי  של  מסגרת  הוא  אזורי  מו"פ 

רבים בזמן היכולים להתגבר על מכשולים 

ממושך ולהגיע לקו המטרה בכל תנאי.
התמזל מזלנו שאנו פועלים באזור המתבסס 
גם  פוסק  שלא  חקלאית  ורוח  עשייה  על 
גדול  כאן  האתגר  קיצונים.  התנאים  עם 
בכלל  מו"פ  חייב  אילות  חבל  שבעתיים. 
במקום  האוכלוסייה  בפרט.  חקלאי  ומו"פ 
קשורה לתהליך הייצור החקלאי ועל המו"פ 
ויגשים  לסייע להצמיח דור צעיר שימשיך 
את רצון וחלום חלוצי ההתיישבות בערבה.

באדם  לטבע,  בשיבה  גורדון שהאמין  א.ד. 
"הגשמתו  כי  טען  לשנות  וביכולתו  העובד 
של השינוי הכולל תלויה בשינויים העצמיים 
של היחידים המרכיבים את החברה" אין לי 
לעתיד  גם  משמעותי  זה  משפט  כי  ספק 

המו"פ.

בימים הקרובים תחגוג החקלאות המפוארת 
שהפכה  הניסיונות  לתחנת  יובל  בערבה 
הצלחנו  לא  אם  גם  דרומית.  ערבה  למו"פ 
ולא תמיד הגענו  לספק את כל הפתרונות 
למטרות שהצבנו, בכוונתנו  להמשיך להיות 
ולסייע בנושאים  ובסיס שיוכל ללוות  עוגן 
רבים בתחומי החקלאות המגוונים, לטובת 

ההצלחה והשאת החקלאות בחבל אילות.

יאיר אשל,
מנהל מו"פ ערבה דרומית.

הזמנה לכנס מו"פ לחץ 
לקישור  הזמנה לנשיא המדינה לחץ 

לקישור 

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYb1U1RTZoZk5Ob1k/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYZlk4RDI3dXFRVHc/edit?usp=sharing 
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עם הפנים לעתיד
על תכנון המבנה העתידי

מדבר, ביופיו ובתנאיו הקשים, מכתיב את העקרונות האדריכליים ה
המנחים את הבניה בו. השטח הנתון לבנית מעבדות המו"פ הינו 
מישורי, תחום באופק ע"י הרי אדום ומחולק לשורות עצים וערוגות 
פרחים המיועדות לניסויים מעבדתיים. הבנין מוצב כנגד ערוגות אלו 

ומתוכנן באופן שיתאים לבניה מדברית.

באקלים מדברי קרינת השמש מהווה מרכיב עיקרי משפיע על נוחות 
חיי אדם. מכוון צפון המבנה מוגן לחלוטין מפני השמש. מכוון דרום 
השמש בקיץ גבוהה ולכן מידת חדירת השמש למבנה קצרה. מכוון 
מזרח ומערב השמש נמוכה וחודרת למבנה לאורך שעות רבות. לכן 

עדיף להפנות את החזיתות הארוכות של המבנה לכוון צפון ודרום.

מבנה המעבדות ערוך במקבצים על מנת ליצור הגנה אקלימית מפני 
קרינת שמש ורוחות אבק. מעל כל בנין מתוח גג צל המתרומם לכוון 
הכניסה  הצל.  לגג  הבנין  בין  האוויר  זרימת  להגברת  מערב,  צפון 
הראשית מקורה וממוקמת בחזית דרומית למניעת כניסת רוחות אבק. 
בכל בנין מערכת חצרות פנימיות מוצלות ע"י עץ דקל וגג צל ויוצרות 

מיקרו אקלים נוח.

החומרים  המבנה,  של  הנמוכה  הצללית 
והגוונים נבחרו על מנת לשלב את המבנה 

בנוף המדבר.

גרינברג-נוביצקי בנחורין אדריכלים.
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לזכרם

אלי אביאלי
1937-2004

בוריס ליפקינד
1947-2001

ברוך פוזנר )בוכצ'ה(
1947-1985

מוטי עוזרד
1937-2013

דוד איתיאל
1931-1973

מנחם שמואלי
1937-1983

https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fQzd1ZGp4a2RKZUk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45feE1tN1pWdFZLR0k/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fWFZRaDV2STZ3T2s/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYLVFKWTBEcGh6ekk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fdDBIOVI0elphc2c/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYYnhlWG1SMGFoa2c/edit?usp=sharing 


מוטי עוזרד
1937-2013

מנחם שמואלי
1937-1983

עידית מרגלית
1935-2004

רמי מורן
1931-2007

ששי מלר
1947-2001

תמרה ליפשיץ
1946-2008

https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYLVFKWTBEcGh6ekk/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYYnhlWG1SMGFoa2c/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fZWZlWTBkdWQ0eU0/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45fcWxqekxxQ2N0Um8/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B0IDNASo0QpYN1NoT0g3TEY2MjQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B29Zjj_9L45faDJkLVY5dmVXTzA/edit?usp=sharing 
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