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במטעי האבוקדו של חברת  

מילופרי

2019נובמבר מסכם ח "דו

עופר מנדלסון: צילוםאביב אבישר: צילום



:ניהול פרויקט

א"מכון דש, מנהלת יחידת המחקר, אביב אבישר•

:היגוי

מ"ח בע"ל מילופרי אגש"מנכ, תמיר פורת•

מ"ח בע"מנהלת איכות מילופרי אגש, שגית חיים•

חברת מילופרי, מנהל מקצועי, הדר כהן•

י'אשת שדה הדרים וליצ, עמית ברונר•

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, ל"מנכ, הילה בן דורי•

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, אקולוגית, יעל הארטמאיר•

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, רכז תכנון, איתמר יפה•

משרד החקלאות, אגף שימור קרקע וניקוז-יונתן אברמס•

רשות הטבע והגנים, אקולוג מחוזי-יפתח סיני•

מועצה אזורית  , רישוי ופיקוח, מנהל אגף איכות סביבה, אבנר גבאי•
מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר, רכזת חינוך סביבתי, רותי גלעדי מכלוף•
המשרד להגנת  , (סביבה חקלאית)ראש אגף אגרואקולוגיה , אבי רדאעי

הסביבה  

המשרד להגנת  , ראש ענף אגרואקולוגיה מחוז צפון, סמילנסקיעידו•
הסביבה

פ גליל מערבי"מו–מנהל חוות הניסיונות , רמי בר זיו•

פ גליל מערבי"מו–חוות הניסיונות , נעם יחיאלי ויעל בר נוי•

החברה להגנת הטבע, מנהל תחום המגוון הביולוגי, אלון רוטשילד•

החברה להגנת הטבע, רכזת עסקים ומגוון ביולוגי-ליהי ברקן •

.ג"רט, א"פרויקט מינים אדומים מכון דש, מירב לבל•



:רקע

תחת  . י המהווה מרכז למידע ומחקר המספק שירותים שונים לישובים החברים בה'ח מילופרי הינה בית אריזה לאבוקדו וליצ"אגש

.י הממוקמים בגליל המערבי'דונם של ליצ600דונם של מטעי אבוקדו ו 25,000מילופרי מעובדים כ 

.י המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע בו זכתה חברת מילופרי"יצא קול קורא של עסקים ומגוון ביולוגי ע2017ביוני 

:הצורך בפרויקט עבור מילופרי

י לקוחותיה המרכזיים לעמוד בתקינה אירופית  "ל ועל כן נדרשת ע"מהתוצרת החקלאית לשווקים בחו75%כיום מילופרי מייצאת כ 

יישום המלצות הפרויקט הנוכחי יאפשרו למילופרי לעמוד  . המתייחסת במידה רבה לנושא שמירת המגוון הביולוגי ואיכות הסביבה

ל ועמידה במחויבות הסביבתית העומדת בבסיס התנהלות החברה  "הרחבה של קהל לקוחותיה בחו, בתקינה זו ברמה הגבוהה ביותר

.  תוך יצירת השפעה משמעותית על מצב הטבע בשטחיה

תקציר מנהלים



תקציר מנהלים

:הצורך בפרויקט עבור הטבע

ממנה  5%אשר פחות מ " קרקעות כבדות"רובם המכריע של השטחים המעובדים תחת מילופרי ממוקמים במערכת אקולוגית של 

, לפיכך אבטחת עתיד המגוון הביולוגי באזורים אלו תלוי בפעולות שימור מחוץ לשמורות טבע. מיוצגת בשמורות טבע וגנים לאומים

.  אקולוגי מתאים בשטחי החקלאות המובא בהמשך מסמך זה-כדוגמת ממשק אגרו

:הצורך בפרויקט עבור החקלאי

רווח כלכלי ישיר  : יישום המלצות הפרויקט יאפשרו. מחויבת לדאוג לרווחתם של החקלאים העובדים עמה בצורה הטובה ביותרמילופרי

המשך שימור קרקע ושיפור איכותה וחיסכון  , ל הדורשים עמידה בתקינה מחמירה"לחקלאי כתוצאה מייצוא התוצרת לקהלי יעד בחו

הגדלת המגוון הביולוגי בחלקה יכולה לספק שירותי האבקה והדברה  , כמו כן. במשאבים כתוצאה מהפחתת ריסוסים בשטחי המטע

.אויבים טבעיים ודבורי דבש, זאת באמצעות תמיכה באוכלוסיות של מאביקים. ביולוגית מחוץ לעונות הפריחה של האבוקדו



תקציר מנהלים
שילוב ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בפרוטוקולי הגידול עבור מטעי אבוקדו–תוצר הפרויקט 

הירתמות של החקלאי ומחויבותו  , ובר יישוםפרוטוקול גידול מפורט : הטמעה מוצלחת של ממשקים תומכי מגוון ביולוגי מחייבת

.ומערכת ניטור ולמידה תומכת, מערכת תמיכה ובקרה מטעם הגוף המשווק, לתהליך

הפרוטוקול פותח בעבודה  ". מילופרי"לצורך כך פותח פרוטוקול לממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו המאוגדים תחת חברת 

סדנאות  , ימי עיון, סקר ספרות, המדריכים החקלאים והמגדלים בתהליך שכלל מיפוי וסקרי שדה, משולבת של אקולוגית הפרויקט

.  וראיונות מול החקלאים



תקציר מנהלים 
נושאים הכלולים בפרוטוקול הגידול התומך מגוון ביולוגי  

עץ

עץ

עץ

עץ

בין שורות  

הנטיעות

משארי שדה

, שולי דרך: כדוגמת

שטח לא  , גדרות

מעובד

גדודיותגדודיות בין שורות  

הנטיעות

יצירת משארי שדה בעלי אופי  

טבעי בשטח המטע  

שימור קרקע ושיפור איכותה  

באמצעות תמהיל צמחי כיסוי

צמצום ריסוסים והעלאת  

המורכבות הביולוגית
גידור מתחשב

12

3 4



ג "זיהוי משארי השדה בחלקות וסימונם ע

מפות

שימור צמחיה טבעית

 בקרת צומח היא תבוצע  במידה ונדרשת

באמצעות כיסוח מתחשב מחוץ לעונות הקינון

 שתילת מיני צמחים מקומיים צופני קיץ  /

צמחי אבקה

 מין בסכנת -שתילת חלבלוב קטן הפרי

במסגרת פרויקט אישוש אוכלוסייתו, הכחדה

יצירת משארי שדה בשטח המטע בעלי  

אופי טבעי

צמצום ריסוסים והעלאת  

המורכבות הביולוגית  

שימור קרקע  

ושיפור איכותה 

גידור מתחשב

ג  "זריעת תלתן ע

הגדודית לפני שתילה או 

ריסוס רצועה צרה בלבד  

מצידי השתיל

  בקרה ופיקוח על עבודות

.קבלני הריסוס

 בקרת צומח באמצעות

כיסוח גבוה והגדרת זמן  

ביצועו

  יישום גידור התואם

את צורכי החקלאי 

ומאפשר מעבר של 

ח קטנים  "בע

ובינוניים

לעדכון הוראות 

'נספח ג, העבודה

13 24

 זריעת תמהיל

זרעים בין שורות  

ג  "הנטיעות וע

גדודיות המטע

  יצירת התנאים

הנדרשים  

להתבססות צמחי  

בר במטע בוגר  

תקציר מנהלים
עיקרי המלצות פרוטוקול הגידול התומך מגוון ביולוגי  



תקציר מנהלים
אשר בוצעו לצורך טיוב פרוטוקולי הגידולפיילוטים

שתילה של צומח מקומי וצומח 

4בסכנת הכחדה במשארי השדה ב 

עין  , חלקות הממוקמות בכפר מסריק

.שבי ציון ושמרת, המפרץ

בחינת הצלחת השיקום האקולוגי אל מול התפעול החקלאי השוטף 

שתילה של צומח צופני  

וצומח אבקה לאורך  

חלקות12הגדרות ב 

השדה את המין  למשאריניתן להשיב 

חלבלוב קטן הפרי הנמצא בסכנת  

הכחדה ועל כן הוכנה תכנית חומש  

.להשבתו

כשנה לאחר שיקום בריכת שמרת נמצא  

: כי היא מכילה מגוון ביולוגי רב כגון

הועברו  . חרקים ודו חיים, סרטנים

למוסדות התכנון הרלוונטיים הנחיות  

לשימור בריכת החורף

שיקום בריכת 

חורף שמרת

בתחום זה  פיילוטים

י משרד "מבוצעים ע

החקלאות וחוות הניסיונות  

גליל מערבי

נצפתה יעילות בשימור  

הקרקע ושיפור איכותה כמו  

.  גם תרומה למגוון הביולוגי

צומח כיסוי בריכת חורף



תקציר מנהלים
יעדי הפרויקט

מטעים  מיפוי וסימון משארי השדה ב

.שנים3קיימים בתוך 

איתור ומיפוי משארי שדה איכותיים  

של מטעים חדשים" בתכניות הנטיעה"

,  השבת המין חלבלוב קטן הפרי

חלקות  25ל , הנמצא בסכנת הכחדה

כחלק מתכנית חומש  2023עד שנת 

להשבתו

הטמעה מדורגת של זריעת תמהיל  

צומח כיסוי בין שורות כלל מטעי  

עד , מילופריהאבוקדו המעובדים תחת 

2023שנת 

שתילה מדורגת של צומח צופני קיץ 

בכלל מטעי האבוקדו המעובדים תחת  

.  2023עד שנת , מילופרי

ימי עיון בתחום  2ייזום והדרכת 

הסביבה והמגוון הביולוגי עבור  

המגדלים



תקציר מנהלים
הטמעת המלצות הפרויקט

:פעולות אשר בוצעו במהלך הפרויקט

שתילת צמחים בסכנת הכחדה וצמחים מקומיים במשארי שדה כחלק מהפיילוטים

שיקום בריכת חורף שמרת

כנס הסברה למגדלים ומדריכים וסיור בשטחי הפיילוטים

שילוב הנחיות לצמצום ריסוסים בנהלי העבודה ובכנס בטיחות תאילנדים

2019חורף –בריכת שמרת המשוקמת  שתילה של צומח בסכנת הכחדה וצומח  

כפר מסריק–מקומי 

שגית חיים: צילום

כנס בטיחות עובדים תאילנדים

אביב אבישר: צילום
אביב אבישר: צילום



תקציר מנהלים
הטמעת המלצות הפרויקט

:פעולות לביצוע

פרוטוקולי הגידול לממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי  הטמעת 

האקולוג יהיה  . האבוקדו מחייבת השגת מימון לשילוב אקולוג

,  אחראי על קידום פרוטוקולי הגידול המעודכנים מול החקלאים

ניהול תכנית החומש להשבה של צומח  , המדריכים ומילופרי

ייזום והשתתפות בימי עיון והדרכות בנושא  , בסכנת הכחדה

יש , כמו כן. וליווי רכזי ההדרכה וצוות הניהול בחברת מילופרי

לשלב את פרוטוקולי הגידול במערכת ניהול הסיכונים של  

החברה ולהגדיר ממונה לנושא מטעם מילופרי אשר יהיה אחראי 

.  ליישום המלצות הפרויקט



12

'עמ נושא

13 מבוא

20 הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו

30 עיקרי ההמלצות  

31 חזון

32 פרוטוקול  , 200ממשקים תומכי מגוון ביולוגי המשולבים בעדכון הוראת העבודה 

אקופרש

34 כללי-משארי שדה 

39 וצומח אבקהצופנייםשתילת מינים 

45 שיקום והשבה של צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי

50 בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף 

57 שימור קרקע ושיפור איכותה

66 צמצום ריסוסים

70 גידור מתחשב

73 הטמעה

74 פעולות שבוצעו

79 פעולות לביצוע

86 הערכה כלכלית

'עמ נספחים

93 מילופרימיפוי פריסת המטעים המעובדים תחת -' נספח א

98  TN (Tesco nurture scheme)סקירת תקן –' נספח ב-' נספח ב

102 ,  תברואה: סביבת הגידול: פרק, אקופרשפרוטוקול , 200תוספת להוראה -' נספח ג

.סביבה, ס"בחומטיפול 

104 רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ-' נספח ד

134 צמחי אבקה וצוף  -' נספח ה

רשימת מינים מומלצים לשתילה במשארי שדה והנחיות לשתילה  

135 גידור מקדם מגוון ביולוגי-' ונספח

141 באבוקדוהאבקה–' נספח ז

142 מאמצת את החלבלוב קטן הפרימילופרי-' נספח ח

תכנית חומש לשליפה מסכנת הכחדה

148 פיילוט להגדרת פרוטוקול לשתילת צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי  -' נספח ט

149 "שמרת"הנחיות לצורך הגנה על בריכת החורף –' נספח י

תוכן עניינים



מבוא

  הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון

ביולוגי במטעי אבוקדו

עיקרי ההמלצות

הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

מבוא

13



מושבים  3, קיבוצים25י המהווה חלק מתשלובת מילואות שבבעלות 'מילופרי הינו בית אריזה לאבוקדו וליצ

400טון אבוקדו ו 30,000מילופרי ממיין ואורז כ . מהגליל המערבי ועשרות חקלאים פרטיים ממושבי האזור

מילופרי  , כמו כן. י'דונם של ליצ600דונם של מטעי אבוקדו ו 25,000י בשנה ותחתיו מעובדים כ 'טון ליצ

.ארגוניים ושיווקיים, מהווה מרכז לנוטעי הגליל המערבי המספק סל שירותים מקצועיים

באדיבות חברת מילופרי: צילום

מתשלובת מילואות–בית אריזה מילופרי 



ההשפעה של חברת מילופרי על המגוון הביולוגי הקיים בשטחה

חלק משמעותי משטחי המטעים  

המעובדים תחת מילופרי ממוקמים  

קרקעות  "במערכת אקולוגית של 

הנמצאת בסכנת הכחדה " כבדות

ולאורך המסדרונות האקולוגים  

.  המפורטים במפה לעיל

מסדרון אורך אקולוגי

מסדרונות רוחב  

אקולוגיים הפונים  

מערבה

:  לאורך הנחלים

,  בית העמק, בצת

יסף ומלחת נעמן

מסדרונות רוחב  

אקולוגיים הפונים  

מזרחה

:  לאורך הנחלים

בית העמק  , חילזון

ובצת



יישום ממשקי חקלאות השומרים על האופי הטבעי של השטח ותומכים  

קרקעות  "במגוון הביולוגי המקומי הקיים במערכת אקולוגית זו של 

.  הינם בעלי חשיבות רבה לשמירת הטבע בישראל, "כבדות

רגבה ושמרת  , ניתן לראות כי שטחי המטעים של עמק הקורן, כמו כן

,  ממוקמים בתוך מסדרון האורך האקולוגי ומהווים חלק חשוב ממנו

(.  'נספח א, מילופרילמיפוי המצב הקיים בשטחים החקלאים של )

מכיל חלקות אבוקדו ": עמק קורן"אזור 

(מסומן במסגרת שחורה)רבות 

ההשפעה של חברת מילופרי על המגוון הביולוגי הקיים בשטחה



.  ל"מהתוצרת לשווקים בחו75%חברת מילופרי מייצאת כ 

ל נדרשת  "במסגרת השיווק והיצוא של תוצרת חקלאית לחו

חברת מילופרי לעמוד בתקינה אירופית המתייחסת במידה  

.  רבה לנושא שמירת המגוון הביולוגי ואיכות הסביבה

,  ניהול והגנה על בתי גידול בעלי עניין סביבתי:לדוגמא

הגבלת הריסוס לגבול הגידול  , שימוש במינים מקומיים

בין  . עצמו ושמירה על שטחים רגישים סביבתית ועוד

ל  "י לקוחותיה המרכזיים בחו"מילופרי מחויבת ע, התקנים

התקן המוביל והמקובל  - Global GAP-לעמוד בתקן ה

.  ביותר בעולם לתוצרת חקלאית

מחויבות מילופרי לעמידה בתקינה בנושאי איכות סביבה ומגוון ביולוגי

של רשת   TNלאחרונה שולב השימוש בתקן זה בפועל עם תקן 

Tesco   ובו הרחבה נוספת בנושא שמירה על הסביבה ומגוון

תקן משולב זה הוא המחמיר ביותר מבין התקנים בהם . ביולוגי

של מרקס אנד ספנסר   F2Fותקנים אחרים כמו , עומדת מילופרי

להרחבה על  . מסתפקים בדרישה לעמידה בו ISOאו תקני 

.'נספח ב, TNדרישות תקן 



המגדל עובד בפועל עם  , בעוד תקן מגדיר את התוצאה הסופית בשטח

.  הוראות העבודה ונספחיהם המפרטים את הפעולות הנדרשות ליישום

"  אקופרש"הוראות העבודה של מגדלי מילופרי מאוגדות כמקבץ בשם 

כל הוראה  . וממשיך לשמש גם היום, תחת אגרקסקו2007-אשר גובש ב

פרט . דישון וכדומה, האבקה, הדברה: עוסקת בתחום ספציפי כגון

להוראות העבודה מכיל אקופרש גם נספחים הכוללים הרחבות בנושאים  

העוסק בנושא  " אקופרש טבע"-המוכר כ53ביניהם נספח , ספציפיים

.  שימור ועידוד ערכי טבע ונוף בשטח חקלאי וסביבתו

י מילוי שוטף של טפסים  "העמידה של מגדלים בתקנים נאכפת ע

י בוחנים וחברות שהוסמכו  "ומבדקים תקופתיים המבוצעים ע, מתאימים

ל  "נערכים באופן שוטף ביקורים של נציגי קניינים מחו, בנוסף לכך. לכך

.בארץ הבודקים את העמידה בתקנים

מחויבות מילופרי לעמידה בתקינה בנושאי איכות סביבה ומגוון ביולוגי

הוראות העבודה אינן נכנסות לפירוט טכני ועל כן 

מותירות לחקלאי פתח לתמיכה בסיסית בלבד של 

בוחנים , כמו כן. הפעילות החקלאית במגוון הביולוגי

רבים אינם בקיאים בנושאי המגוון הביולוגי ולכן  

פעילות הנועדה לצאת ידי חובה בהיבט זה תחשב 

.  כעמידה תקן



יתרונות יישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו המעובדים תחת מילופרי

שמירה על מערכת אקולוגית  של  

הנמצאת בסכנת  " קרקעות כבדות"

הכחדה  

למדריכים ולגוף המשווק , העבודה הנוכחית נועדה לספק את כלל הכלים והפירוט הנדרש לחקלאים

לצורך עמידה בתקנים ברמה הגבוהה ביותר תוך יצירת השפעה חיובית משמעותית על הטבע  

שמירה על מינים בסכנת הכחדה

הגדלת המגוון הביולוגי התומך בגידול החקלאי

עמידה בתקינה אירופאית מחמירה  

בנושא שמירת המגוון הביולוגי  

ואיכות הסביבה

הרחבת קהל היעד לשווקים נוספים 

ל"בחו

שיפור במחיר התוצרת כתוצאה 

ממיתוג אקולוגי

חיסכון במשאבים

יתרונות עבור הטבעיתרונות עבור החקלאימילופרייתרונות עבור 



מבוא

  הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון

ביולוגי במטעי אבוקדו

עיקרי ההמלצות

הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

הצורך בקידום  

ממשקים תומכי  

מגוון ביולוגי במטעי  
אבוקדו

20



נקודת המבט של מילופרי-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

יישום הממשקים המפורטים במסמך זה התומכים במגוון הביולוגי יאפשר עמידה של מילופרי בתקנים ברמה הגבוהה ביותר

,  הצהרת מדיניות לגבי מחויבות החברה לשמור ולטפח את הסביבה"

על ההצהרה שתחודש כל שנה יחתום נציג  . והוכחות ברורות לקיומה

"ההנהלה הבכירה

יקבלו  , בתי גידול בעלי ענין סביבתי הנמצאים בשטח המשק ימופו"

"באופן אחראי ובהתאם לדרישות החוקיותהגנה וינוהלו

תחום המגוון הביולוגי ישולב במערכת ניהול הסיכונים  •

החקלאים ידרשו להעביר  , כתוצאה. מילופריהחדשה של 

הוכחות ליישומן של פעולות התומכות במגוון הביולוגי  

.  הוכחות אלו יהיו זמינות להנהלת החברה. בחלקותיהם

על כל חקלאי להעביר מיפוי של משארי השדה הקיימים  •

בקרה על מיפוי זה . בחלקתו דרך מערכת ניהול הסיכונים

.י אקולוג ייעודי מטעם חברת מילופרי"תבוצע ע

פירוט טכני המגדיר את הפעולות הנדרשות לשימור המגוון  •

הביולוגי בחלקות ישולב בנספחי הוראות העבודה  

Globalדרישת לקוחות המבוססות על תקן  Gapמענה בתוצרי הפרויקט



נקודת המבט של מילופרי-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

,  ח וצמחים"אם במשק אין בתי גידול טבעיים חשובים לשמירת בע"

באחריות המשק ליצור בתי גידול כאלה במהלך השנתיים שלפני כל  

בתי הגידול צריכים להיות בהתאם לסביבת המשק ולעשות  . מבדק

"לאזורבמינים טבעיים המתאימים שימוש 

,  במשק יבנו בהתאם לחוק ודרישות התכנוןמבנים ותשתיות חדשים "

אם בית גידול טבעי נפגע  . ולא יפגעו בנוף ובבתי גידול קיימים

"כתוצאה מפעילות פיתוח הוא ישוקם לאחר מכן 

במטעי האבוקדו ייצר החקלאי משארי שדה המהווים שטח  •

משוקם ובו מיני צומח טבעיים האופייניים לאזור

שתילת מינים בסכנת הכחדה במשארי השדה•

בריכות חורף מהוות  . בוצע שיקום של בריכת החורף שמרת•

ח  "מערכת אקולוגית ייחודית המהווה בית גידול עיקרי של בע

מצויהחפריתהנמצאים בסכנת הכחדה חמורה כמו 

Globalדרישת לקוחות המבוססות על תקן  Gapמענה בתוצרי הפרויקט

ריסוסים של חומרי הדברה עונים על כל דרישות הזהירות לגבי שולי  "

לא ירוסס בחומרי  , ככלל. 'שבילים וכד, ח"מסדרונות בע, שדה

"הדברה שטח מעבר לגבול הגידול עצמו

בשאר  . מ מפס הנטיעה"ס30הריסוסים יוגבלו לטווח של 

י כיסוח גבוה  "תבוצע בקרת עשביה ע, אם תידרש, השטחים

(.  מ"ס20)בלבד 



נקודת המבט של מילופרי-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

יכולת מחזור  )בריאות הקרקע תבחן באמצעות פרמטרים כימים "

מבנה הקרקע ויציבותה והמגוון  , (ויכולת אחזקת מיםנוטריאנטים

"  הביולוגי המאכלס את הקרקע

יש  , קיימא-לייצור ברגרינסלכחלק אינטגראלי מההתחייבות של "

ויש לעודד מינים  , חפשי לבעלי החיים בתווך החקלאימעבר לאפשר 

"אותםולנטרמקומיים 

הכולל מינים  , שימור וטיוב קרקע באמצעות צומח כיסוי מגוון•

מקבעי חנקן

ימנע  , גידור ידידותי יאפשר תנועת בעלי חיים בתווך החקלאי•

קיטוע בין אוכלוסיות ויעודד שימוש רב תועלתי בשטח  

.  החקלאי

מענה בתוצרי הפרויקטGreencellשל Sustainabilityדרישת לקוחות המבוססות על תקן 

מאזן הפחמן  ייבדק , י הלקוחה"שיבוצע עח"פדכחלק מחישוב פליטות 

של המשק

,  שימוש בצומח כיסוי, בקרת צומח באמצעות כיסוח ולא ריסוס

שתילת משארי שדה ונטיעת עצים לאורך הגדרות יגדילו את סך  

המקובע במשק באופן משמעותיח"הפד



נקודת המבט של מילופרי-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

מודעות הולכת ועולה לנושאי שמירת טבע באירופה מגדילה את פלח השוק של תוצרת חקלאית נקייה עם טביעת רגל 

ולהיות  , אקולוגי-יישום הממשקים המפורטים במסמך זה יאפשר למילופרי לעמוד בחזית הגידול האגרו. אקולוגית מצומצמת

.  הראשונה לענות על דרישות השוק

:דוגמא מהשטח

עדכן כי בכוונתו להתחיל  ( Greencell)אחד מלקוחותיה הגדולים של מילופרי 2019במהלך פברואר 

,  באכיפה של תקנים חדשים המתייחסים להגנה על מסדרונות אקולוגים בתחום השטח החקלאי

.במיני צומח ובעלי חיים השייכים למערכת האקולוגית המקומיתוהעשרה של השטח החקלאי 



נקודת המבט של מילופרי-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

מיתוג אקולוגי

במחיר 17%א עולה כי חקלאי יכול להשיג בממוצע שיפור של "י התכנית לכלכלנים חברתיים ומכון דש"מסקירת ספרות שנערכה ע

.יישום המלצות הפרויקט ומיתוג הפרי יכול להניב רווח ישיר לחברה ולמגדלים. באמצעות מיתוג סביבתי, (בפירות)
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נקודת המבט של החקלאי–הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

רווח כלכלי ישיר  

ל באמצעות עמידה  "ייצוא תוצרת לקהלי יעד בחו

בתקינה אירופית מחמירה

חיסכון במשאבים

שימוש בתמהיל צומח כיסוי הכולל זריעה של דגן וקטנית בין שורות המטע ותלתן על  

גדודיות המטע מוביל לשימור קרקע טוב יותר בשטח המטע ומניעת התבססות של 

על פי מידע שהתקבל מחקלאי  . עשביית בר לא רצויה ולפיכך צמצום בחומרי הדברה

.  ריסוסים ליחידת שטח לשנה5-6ג גדודיות המטע חסך "שתילת תלתן ע, גשר הזיו

. חיסכון הבא לידי ביטוי הן בחומרי ההדברה והן בעלות כוח האדם



נקודת המבט של החקלאי-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

הגדלת מגוון ביולוגי התומך בגידול החקלאי

פריחה קיצית במשארי שדה בריאים ומטופחים תומכת  

באוכלוסיות של דבורי דבש , באוכלוסיות של מאביקים טבעיים

ובחברת האויבים  , מחוץ לעונת הפריחה של האבוקדו

.  הטבעיים

בעלי חיים אלה מספקים שירותים שונים לגידולים החקלאים  

בין השאר באמצעות האבקה והדברה  , ללא השקעה כספית

שתילת תמהיל של צומח צופני קיץ במשארי השדה  . ביולוגית

.  יאפשר פריחה קיצית זו והיתרונות הנלווים לה

פשפש טורף זחל של מושית השבע

,  כחליל

צילום יעל הרטמאיר

"אנדרנה"דבורת בר מהסוג 

אביב אבישר: צילומים



נקודת מבט אקולוגית-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

שמירה על מערכת אקולוגית בסכנת הכחדה 

:  המערכת האקולוגית בתחומה פועלת חברת מילופרי נקראת

".קרקעות כבדות"עמקים אלוביאליים בנוף ים תיכוני או 

מהמערכת האקולוגית של קרקעות כבדות  5%כיום פחות מ 

.  גנים לאומיים ויערות טבעיים, מוגנים באמצעות שמורות טבע

ממערכת אקולוגית זו ממוקמים בשטחי 57%כ , כמו כן

(.1איור )חקלאות שונים 

הבטחת עתיד המגוון הביולוגי באזורים אלו תלוי  לפיכך

-כדוגמת ממשק אגרו, בפעולות שימור מחוץ לשמורות טבע

אקולוגי מתאים בשטחי החקלאות המובא בהמשך מסמך  

.  זה
Rotem et al, 2014

פילוח שימושי שטח וייעודי קרקע ביחידה האקולוגית של עמקים  
אלוביאליים באקלים ים תיכוני



נקודת מבט אקולוגית-הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי במטעי אבוקדו 

שמירה על מינים בסכנת הכחדה

היעלמות בית הגידול של קרקעות כבדות  

הביאה להתדלדלות באוכלוסיות של מיני  

צמחים ובעלי חיים הייחודיים למערכת  

ודחפה אותם לסף  , האקולוגית המקומית

.הכחדה

זיהוי מינים בסכנת הכחדה והשבתם למשארי  

השדה בשטחים החקלאים יכול לשפר  

.  משמעותית את מצבם בישראל
,  חלבלוב קטן פרי

מירב לבל: צילום

ערגה אלוני: טופח קסיוס צילום יהודה מרטה: געדה קוצנית צילום

בן חיטה קטוע

יהודה מרטה: צילום

ארבע כנפות צהובות

צחור-רחלי שוורץ: צילום

מיני צומח בסכנת הכחדה אשר נמצאו בסקר הבוטני שבוצע  

באזורי הפעילות של חברת מילופרי 



מבוא

  הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון

ביולוגי במטעי אבוקדו

עיקרי ההמלצות

הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

עיקרי ההמלצות

30



ערך  , היוצרים ערך כלכלי לחקלאי ולחברת השיווק, מטעי אבוקדו תומכי מגוון ביולוגי

לצרכן וערך לשמירת הטבע

חזון הפרויקט

עץ

עץ

עץ

עץ

בין שורות  

הנטיעות

משארי שדה

, שולי דרך: כדוגמת

שטח לא מעובד, גדרות

גדודיותגדודיות בין שורות  

הנטיעות

התווך החקלאי במטעי אבוקדו



–עיקרי ההמלצות
פרוטוקול אקופרש, 200ממשקים תומכי מגוון ביולוגי המשולבים בעדכון הוראת העבודה 

עץ

עץ

עץ

עץ

בין שורות  

הנטיעות

משארי שדה

, שולי דרך: כדוגמת

שטח לא  , גדרות

מעובד

גדודיותגדודיות בין שורות  

הנטיעות

יצירת משארי שדה בעלי אופי  

טבעי בשטח המטע  

שימור קרקע ושיפור איכותה  

באמצעות תמהיל צמחי כיסוי

צמצום ריסוסים והעלאת  

המורכבות הביולוגית
גידור מתחשב

12

3 4



–עיקרי ההמלצות
200הנחיות טכניות עבור הממשקים המשולבים בעדכון הוראת העבודה 

יצירת משארי שדה בשטח המטע  

בעלי אופי טבעי

צמצום ריסוסים והעלאת  

המורכבות הביולוגית  

שימור קרקע  

ושיפור איכותה 

גידור מתחשב

  זיהוי משארי השדה בחלקות וסימונם

ג מפות"ע

שימור צמחיה טבעית

 בקרת צומח היא  במידה ונדרשת

תבוצע באמצעות כיסוח מתחשב מחוץ  

לעונות הקינון

  שתילת מיני צמחים מקומיים צופני קיץ

צמחי אבקה/ 

 מין  -שתילת חלבלוב קטן הפרי

במסגרת פרויקט  , בסכנת הכחדה

אישוש אוכלוסייתו

ג הגדודית  "זריעת תלתן ע

לפני שתילה או ריסוס רצועה  

צרה בלבד מצידי השתיל

  בקרה ופיקוח על עבודות

.קבלני הריסוס

 בקרת צומח באמצעות כיסוח

גבוה והגדרת זמן ביצועו

  יישום גידור התואם

את צורכי החקלאי 

ומאפשר מעבר של  

ח קטנים  "בע

ובינוניים

לעדכון הוראות 

'נספח ג, העבודה

13 24

  זריעת תמהיל

זרעים בין שורות  

ג "הנטיעות וע

גדודיות המטע

  יצירת התנאים

הנדרשים  

להתבססות צמחי  

בר במטע בוגר 



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
כללי. א

: הגדרה

משארי שדה הינם שטחים במטע אשר 

ניתן למצוא שטחים . אינם נושאים פרי

דרך  / שולי חלקה , גדרות: אלו לאורך

שדרות  , שטחי בור, ערוצים, חקלאית

עצים ושטחים תפעולים כדוגמת קלינים  

תחילת וסוף שורת המטע  , (פינות המטע)

.  ועוד

2006אקופרש טבע , תרשים סכמטי של שטח חקלאי



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
כללי. א

:מצב קיים

כיום שימור משארי שדה במרחב החקלאי הינו תחום אשר אינו  

.  י החקלאים ועל כן ברובו אינו קיים"מנוהל ע

מטעי האבוקדו המעובדים תחת חברת מילופרי ממוקמים באזורי  

באזורים אלו השאיפה החקלאית היא ניצול מרבי  ". קרקעות כבדות"

של השטח לנטיעה או לשטחים מנהלתיים הכוללים בין היתר חניה  

ריכוז תוצרת אחרי קטיף  , אחסון חומרים וציוד, וטיפול בכלי עבודה

קיימים מרווחים בשולי החלקות ובין הדרכים לגדרות  , כמו כן. ועוד

במסגרות אלו חלק מהמגדלים זורעים שעורה  ". מסגרות"המכונים 

ריסוסים במסגרות  . לצורך שימור קרקע ולרוב מבצעים כיסוחים

.  מבוצעים רק באזורים שאינם מאפשרים מעבר של טרקטור

:האתגר

משארי  . יצירה ושימור של משארי שדה בתווך החקלאי

שדה אלו יהוו שטחים בעלי אופי טבעי אשר יתרמו  

לשימור והגדלת המגוון הביולוגי הייחודי למערכת  

האקולוגית של קרקעות כבדות ואף יתרמו לפעילות  

.  החקלאית



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
כללי. א

הנחיה מפורטת הפתרון  

.i זיהוי ומיפוי משארי השדה

שלב ראשוני והכרחי  במטע 

לצורך שימור המגוון  

הביולוגי הקיים במשארי  

.  השדה לאורך שנים

י "משארי השדה יסומנו ע:עבור מטעים קיימים•

ג ויוגשו כחלק "שכבת ממ/ ג מפה "החקלאי ע

.  ח ניהול סיכונים של חברת מילופרי"מדו

אקולוג יבצע בדיקה של הסימון בכלל החלקות  

.שנים3המעובדות תחת מילופרי תוך 

יבוצע איתור ומיפוי של  : עבור מטעים חדשים•

,  י החקלאי"ע" בתכנית נטיעה"משארי שדה 

.  נציג משרד החקלאות ואקולוג

נדרש שילוב אקולוג•

על כל חקלאי לוודא כי אין חריגה •

וכניסת כלים למשארי השדה  

.   המוגדרים

כלכליות/ משמעויות תפעוליות 



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
כללי. א

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.iiשימור צמחייה טבעית  *

. במשארי השדה

מיני צומח מקומיים שאינם מיני  *

מעזבה  

כל שנה על החקלאי להעלות תמונה המעידה על  •

שימור האופי הטבעי של משארי השדה המסומנים  

ח ניהול הסיכונים של חברת "במפה כחלק מדו

.מילופרי

,  צילום משארי השדה אחת לשנה•

י  "ע, בין החודשים פברואר למאי

החקלאי

.iii  הגבלת בקרת הצומח

לכיסוח בלבד וקביעת  

מועדיו  

הגבלת בקרת הצומח במשארי השדה לכיסוח  •

.בלבד

הוא  , במידה ונדרש כיסוח צמחייה במשארי השדה•

בין החודשים  , יבוצע מחוץ לעונות הפריחה והקינון

.יוני לנובמבר

בחינת הצורך בכיסוחים של משארי  •

השדה מול אקולוג

התאמת תזמון הכיסוחים בהתאם  •

.להנחיה



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
כללי. א

תועלות לטבע

אבטחת עתיד המגוון הביולוגי  •

במערכת האקולוגית של קרקעות  

כבדות הנמצאת בסכנת הכחדה 

י הגדרת האזורים לשימור "ע

.בתווך החקלאי

תועלות לחקלאי

י ייצוא התוצרת  "רווח ישיר ע•

ל באמצעות  "לקהלי יעד בחו

עמידה בתקינה אירופית 

.מחמירה

תועלות למילופרי

עמידה בדרישות ההולכות  •

וגוברות בתחום המגוון הביולוגי  

המפורטות בתקינה אירופית 

בתי גידול בעלי ענין סביבתי  "

, ימופוהנמצאים בשטח המשק 

יקבלו הגנה וינוהלו באופן אחראי

"  ובהתאם לדרישות החוקיות

(.Global Gapדרישת לקוחות )

ל ושיפור  "הרחבת קהלי היעד בחו•

.מילופרייכולת התחרות של 



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שתילת מינים צופנים וצמחי אבקה. ב

:מצב קיים

כיום לא קיימת שתילה מסודרת של מינים צופנים וצמחי אבקה בשטחי  

לאורך גדרות המטע מבוצעות שתילות של צמחים קוצניים  .  המטע

בוצע , כמו כן. כדוגמת בוגונווילייה במטרה להקשות על חדירה למטע

.ריסוס של אזור הגדרות עד לביסוס הצומח הרב שנתי שנשתל

:האתגר

.  הגדלת מגוון ושפע המינים הקיימים במטעי האבוקדו

זאת תוך מניעת תחרות על האבקת האבוקדו במהלך  

עם סיום פריחת  במאביקיםעונת הפריחה ותמיכה 

.האבוקדו לאורך תקופת הקיץ



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שתילת מינים צופנים וצמחי אבקה. ב

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.i הגדלת מגוון המינים

במשארי השדה 

שתילת מינים התורמים  

למגוון הביולוגי ואינם 

מהווים תחרות על 

.  האבקת האבוקדו

לאורך משארי השדה ישולב תמהיל של לפחות  •

צמחי  /שלושה מינים שונים של צמחים צופנים

הכולל  ' הצמחים ישתלו בהתאם לנספח ה. אבקה

את רשימת המינים המומלצים לשתילה והנחיות  

.לשתילתם

אספקה ומעקב אחר , תיאום•

פעולה זו תבוצע  . שתילת השתילים

י אקולוג"ע

שתילת השתילים והסדרת השקיה   •

.'י החקלאים בהתאם לנספח ה"ע



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שתילת מינים צופנים וצמחי אבקה. ב

המיןשםבית גידול

קרקעות 

כבדות

צוףRubus sanguineus*פטל קדוש

אבקהSpartium junceumאחירותם החורש

קרקעות 

קלות  

וכבדות

צוףCeratonia siliquaחרוב מצוי

צוףVitex agnus-castusשיח אברהם מצוי

צוף Majorana syriacaאזוב מצוי

קורנית מקורקפת
Coridothymus 

capitatus
צוף

אבקהPistacia lentiscusאלת מסטיק

קרקעות 

קלות
צוף Lycium europaeumאטד אירופי

עם זאת  . מיני צומח רבים יכולים לתרום למגוון הביולוגי במטע

בוצע , מאחר ולדבורי דבש העדפה נמוכה לאבקה וצוף האבוקדו

תהליך נרחב מול מדריכי החקלאים והחקלאים אשר בסופו זוהו 

.  ואושרו לשימוש במטעי האבוקדו מיני הצומח המפורטים מטה

מינים אלו הינם בעלי תרומה משמעותית למגוון הביולוגי ואינם  

. מהווים תחרות על האבקת פריחת האבוקדו

ל"מינים אשר הובאו מקק-בירוק 

מינים אשר נרכשו ממשתלת עין עירון-בכתום 

מין אגרסיבי שיש לשתול ליד הגדר בלבד ובאזורים שאינם דורשים תחזוקה שוטפת* 



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שתילת מינים צופנים וצמחי אבקה. ב

חרוב מצוי

פטל קדוש
שיח אברהם מצוי

אטד אירופי

אלת המסטיק

ויקיפדיה: צילומיםאחירותם החורש



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שתילת מינים צופנים וצמחי אבקה. ב

בוצע פיילוט לשתילת המינים המאושרים  , כחלק מהפרויקט המשותף

(.  המפורט מטה), חלקות חקלאיות12לאורך גדרות ב 

בחינת הדרישות התפעוליות הנדרשות מהחקלאים וזיהוי  : מטרת הפיילוט

.  המינים המתאימים לשתילה

לא נדרשו תשומות  , הפיילוט מצא כי למעט פריסה של מערכת השקיה

.נוספות מצד החקלאי

שער העמקיםמצובה

יחיעםעין המפרץ

כבריכפר מסריק

זבולוןעברון

לוחמי הגטאותרגבה

פלך

רשימת החקלאים השותפים בפיילוט זה

כברי פלך

אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שתילת מינים צופנים וצמחי אבקה. ב

תועלות לטבע

הגדלת מגוון המינים הן של  •

ח מאפשר  "צומח והן של בע

ביסוס של בתי גידול איכותיים  

.  ובריאים

הגדלת הקישוריות האקולוגית  •

. של המרחב

תועלות לחקלאי

פריחה קיצית במשארי שדה בריאים •

ומטופחים תומכת באוכלוסיות של מאביקים  

באוכלוסיות של דבורי דבש מחוץ , טבעיים

ובחברת  , לעונת הפריחה של האבוקדו

בעלי חיים אלה  . האויבים הטבעיים

מספקים שירותים שונים לגידולים  

בין השאר  , החקלאים ללא השקעה כספית

באמצעות האבקה והדברה ביולוגית

תועלות למילופרי

עמידה בדרישות ההולכות וגוברות •

בתחום המגוון הביולוגי המפורטות 

אם במשק אין  ": בתקינה אירופית

בתי גידול טבעיים חשובים לשמירת  

באחריות המשק  , ח וצמחים"בע

ליצור בתי גידול כאלה במהלך 

"  השנתיים שלפני כל מבדק 

(.Global Gapדרישת לקוחות )

ל ושיפור  "הרחבת קהלי היעד בחו•

.יכולת התחרות של מילפרי

פשפש טורף זחל של מושית כחליל



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שיקום והשבה של צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי. ג

:מצב קיים

כיום לא קיימת פעולת שימור ושיקום של מינים בסכנת הכחדה או מינים מקומיים  

כחלק מהפרויקט המשותף של  ". קרקעות כבדות"השייכים למערכת האקולוגית של 

חברת מילופרי נרתמה לאישוש  , החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה

האוכלוסייה של צומח הנמצא בסכנת הכחדה באמצעות השבתו למשארי השדה  

.  הקיימים בשטחים החקלאיים ושתילת מינים מקומיים

:האתגר

.  איתור המקור למינים בסכנת הכחדה הממוקמים בקרקעות הכבדות של הגליל המערבי1.

,  הנבטה: זיהוי המינים הניתנים להשבה במשארי השדה ועוברים בהצלחה את השלבים הבאים2.

שרידות הצמחים והצלחה של נביטה ספונטנית בשטח מזרעים  , חניטת פירות, קליטה בשטח

.י הצמחים במקום השתילה"שיוצרו ע

ליהי ברקן: צילום, חלבלוב קטן פרי



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שיקום והשבה של צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי. ג

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.i  יישום תכנית חומש

להוספת אתרי שתילה  

חדשים של חלבלוב קטן  

מין בסכנת  –הפרי 

במרחב ,  הכחדה

החקלאי הנמצא תחת  

.  השפעתה של מילופרי

,  לפירוט תכנית חומש)

('נספח ח

השגת מימון לתכנית החומש•

שילוב אקולוג והקמת צוות מלווה למיזם  •

האמון על אישוש אוכלוסיות צומח בסכנת 

.הכחדה

איתור חקלאים המעוניינים להיות שותפים •

למיזם ההצלה  

שתילת המינים בסכנת הכחדה בהתאם •

.לפרוטוקול הביצוע

הנבטת זרעים לשנים הבאות•

ניטור קליטה  , ביצוע מעקב אחר ביצוע•

י אקולוג  "וחנטת פירות ע

תכנית החומש להשבת חלבלוב קטן הפריעיקרי

אתרים' מס שנה

אתרים12אתרים ל 2מ  2019-2020

אתרים20אתרים ל 12מ  2020-2021

אתרים25ל אתרים20מ  2021-2022

תחזוקה שוטפת של משארי השדה •

תוך הדרכת החקלאים

בחינת הצורך בתוספת אתרים•

האיום בצוות  בדיקת סטטוס •

ודיון  , ג"הצמחים האדומים של רט

האם ניתן להכריז על שיפור במצב  

הסיכון של המין בישראל או 
במרחב הגליל המערבי

2022-2023



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שיקום והשבה של צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי. ג

: פיילוט לזיהוי מיני צומח מקומיים ובסכנת הכחדה הניתנים להשבה

חונטים פירות  , הנקלטים בשטח, מינים הניתנים להשבה הינם מינים הניתנים להנבטה

הפיילוט הנוכחי בא לזהות את  . ומצליחים לשרוד לאורך זמן ללא התערבות האדם

המינים הניתנים להשבה מתוך רשימת המינים אשר זוהו בסקרי הצומח שנערכו  

.  בשטחים החקלאים המעובדים תחת מילופרי ובחינת פרוטוקול הגידול המועדף

:  מהלך הפיילוט

אותרו מקורות למינים בסכנת הכחדה ומינים מקומיים של קרקעות כבדות מהגליל  

.  הזרעים הונבטו  וגודלו בחישתיל ובגן הבוטני הר הצופים. המערבי מהם נאספו זרעים

,  כפר מסריק: חלקות חקלאיות3מינים אשר עברו בהצלחה את שלב ההנבטה נשתלו ב 

שתילים 5000-כ נשתלו כ "סה. עין המפרץ ושבי ציון ובברכת שמרת המשוקמת

,  שרעול שעיר, אשבל הביצה, קנרס סורי, חומעה יפה, חומעה מסולסלת:מהמינים

עוד הוכנו שתילים של אזוביון . ופרטים בודדים של בקיה אנטולית, וחלבלוב קטן פרי

לפירוט בחינת  )מיני קרקעות קלות שלא נשתלו -ועדעד כחול, תורמוס צהוב, דגול

('נספח ח, פרוטוקול הגידול

רשימת מיני הצומח בסכנת הכחדה אשר זוהו בסקרי 

הצומח בשטח מילופרי

רמת סיכוןמיןמקורבית גידול

קרקעות  

כבדות

שולי שדות 

חקלאיים

בסכנת הכחדהאגרוסטמת שדות

אפיזודיביקיה אנטולית

בסכנת הכחדהחלבלוב קטן פרי

צפרנית גדולת 

שיניים
בסכנת הכחדה

על סף איוםבן חיטה קטועחצרות יסף

-אקוודוקט

שמרת
בסכנת הכחדהסמר קרקפתי

בריכת 

שמרת

על סף איוםסמר מרציעני

על סף איוםעטיינית פקטורי

בסכנת הכחדהטופח קסיוס

קרקעות  

קלות

שמורת לימן
בסכנת הכחדהבוצין ביירותי

על סף איוםתורמוס שעיר

בסכנת הכחדהתורמוס צהובשדה בור



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שיקום והשבה של צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי. ג

כפר מסריק 

לא נשתל. שבי ציון בריכת שמרת

עין המפרץ
:תוצאות הפיילוט

,  נכון לתום השנה הראשונה לפיילוט

נמצא כי ניתן להשיב למשארי  

השדה את המין חלבלוב קטן הפרי  

זאת תוך  . הנמצא בסכנת הכחדה

המשך ניטור האתרים לצורך וידא  

.נביטה ספונטנית בשטח

עבור מינים מקומיים נמצא כי כולם 

להרחבה  . שרדו בשטח ללא השקיה

.'נספח ט, על הפיילוט

אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
שיקום והשבה של צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי. ג

תועלות לטבע

השבה של מינים בסכנת  •

אתרים  25הכחדה ל 

נוספים במערכת  

האקולוגית של קרקעות  

כבדות יוביל לשיפור  

משמעותי במצב  

.  אוכלוסיותיהם

תועלות למילופרי

עמידה בדרישות ההולכות וגוברות בתחום המגוון הביולוגי  •

בתי הגידול צריכים להיות  ..".: המפורטות בתקינה אירופית

ולעשות שימוש במינים טבעיים  בהתאם לסביבת המשק 

(.Global Gapדרישת לקוחות ." )המתאימים לאזור

ל ושיפור יכולת התחרות של "הרחבת קהלי היעד בחו•

.מילפרי

מיצוב חברת מילופרי כחברה הראשונה בתחום הפועלת  •

להשבה של מינים בסכנת הכחדה ומינים מקומיים וכתוצאה  

.  תורמת בצורה משמעותית לשמירת הטבע ברמה הלאומית

תועלות לחקלאי

,  ביסוס גאווה מקומית•

תחושת זהות ותרומה  

לסביבה



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

:מצב קיים

.  חורף  הינה גוף מים עונתי הניזון בעיקר מנגר עילי( שלולית)בריכת 

בריכות חורף הינן מערכות אקולוגיות ייחודיות המאכלסות מגוון  

-מעל ל. שחלקו הגדול לא מתקיים בבתי גידול אחרים, ביולוגי עשיר

מבריכות החורף ובתי הגידול האקווטיים שאפיינו את נופי עמק  90%

.עכו בעבר נעלמו תחת הבינוי והטיפול החקלאי האינטנסיבי

בריכת שמרת ממוקמת צמוד למטעי האבוקדו של קיבוץ שמרת  

בעת סיורי השטח אשר בוצעו לצורך מיפוי המצב  . מכיוון דרום מזרח

הקיים בחלקות המעובדות תחת מילופרי נמצא שטח קטן אשר הוצף  

מעט  . י גשמי החורף ותחת עומקו הרדוד נמצאו צינורות אסבסט"ע

ח נצפו בגוף מים זה אך בסביבתו נמצאו  צמחים של בתי  "מאוד בע

. חלקם בסכנת הכחדה, גידול לחים

קיץ-מחוץ למטע

חורף-מחוץ למטע

אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

:מצב קיים

על שטח עם  , המטע הצמוד ניטע ככל הנראה

קרקע חרסיתית וכבדה ששימש כשטח הצפה  

יצורים של בתי גידול לחים . עבור אותה בריכה

המשיכו להתרבות בקוליסים הרדודים שבתוך  

אשר התייבשו על יושביהן והפכו  , המטע

למלכודות אקולוגיות שדלדלו את האוכלוסיות  

.משנה לשנה

זחלים של 

שפיריות

ראשן של דו חי

:האתגר ומטרת הפיילוט

שיקום והסדרת הנגר בשטח זה והחזרת בריכת החורף אשר בעבר השתרעה בו 

. כמו גם המגוון הביולוגי המתקיים בבריכות מסוג זה

אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

הפתרון אשר בוצע

:שיקום בריכת החורף כלל את הפעולות הבאות

מחוז-ג"רט, מטה-ג"רט, מילואות, מילופרי, ט"חלה: איגום משאבים מהשותפים השונים.

מדידות השטח לצורך הסדרה נכונה של עבודות העפר ופינוי האסבסט אשר נמצא במקום.

תיאום רגולטורי לווידוא כי תכנון עתידי לא יפגע בבריכת החורף המשוקמת.

י  "בוצע ע. עבודות עפר לצורך הסדרת שיפועים באופן שינתב את המים לבריכה במקום לתוך המטע הסמוך

.העמקת אגן הבריכה ובניית סוללה לחסימה של כניסת מים למטע

עיצוב הבריכה תוך הוספת מורכבות מבנית ומחסות ופריסת טופסויל.

זריעת צומח מקומי בהיקף שטח הבריכה ועל גבי הסוללה.

 מין בסכנת הכחדה כמו גם מינים מקומיים של קרקעות כבדות עם ובלי פלריג–שתילת חלבלוב קטן הפרי.

גידור ושילוט תחום הבריכה.



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

2018נובמבר . עבודות עפר בבריכת שמרת
זריעת צומח מקומי של קרקעות כבדות בהיקף השטח ועל גבי  

(עם ובלי פלריג)הסוללה 

אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

2019חורף –בריכת שמרת המשוקמת 

אביב אבישר: צילום

פעולות להמשך

לצורך  , לשלבי התכנון והביצוע, הטמעת הנחיות•

שער "בתכנית " שמרת"הגנה על בריכת החורף 

הצמודה לבריכת שמרת ונמצאת בשלבים  " עכו

.  'נספח י, לפירוט ההנחיות. מתקדמים של תכנון

המשך ניטור יכולת העמדת הזרעים של חלבלוב  •

זאת  . קטן הפרי אשר נשתל בבריכת שמרת

א  "של מכון דש" מינים אדומים"במסגרת פרויקט 

.ג"ורט

ביולוגי בבריכת  -ג למגוון הידרו"ביצוע ניטור של רט•

.שמרת

שילוט בריכת שמרת



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

תועלות לטבע

שיקום מערכת אקולוגית ייחודית הנמצאת  •

בסכנת הכחדה ומאכלסת מגוון ביולוגי 

.עשיר

מניטור שבוצע בבריכת שמרת המשוקמת •

נמצא מגוון ביולוגי רב כבר בשנה  

:  בין המינים נמצאו. הראשונה לשיקום

חרקים ודו חיים, סרטנים

תועלות למילופרי

עמידה בדרישות ההולכות וגוברות בתחום •

המגוון הביולוגי המפורטות בתקינה  

אם במשק אין בתי גידול טבעיים  : אירופית

באחריות , ח וצמחים"חשובים לשמירת בע

המשק ליצור בתי גידול כאלה במהלך  

דרישת  " )השנתיים שלפני כל מבדק 

(.Global Gapלקוחות 

ל ושיפור יכולת  "הרחבת קהלי היעד בחו•

.התחרות של מילפרי



עיקרי ההמלצות בתחום משארי שדה1.
בריכת שמרת–שיקום בריכת חורף . ד

חלבלוב קטן הפרי ומיני צומח מקומיים של קרקעות כבדות

-משלים גלגול של קרפדה ירוקה 

מין בסכנת הכחדה

אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

:מצב קיים

זאת למרות שאינו מהווה נוהל  , י המדריכים ומיושם בפועל בקרב רוב המגדלים"נוהל זריעה של צמחיית כיסוי בין השורות מקודם ע

גידול זה  .  השיטה המקובלת ביותר כיום היא זריעת שיבולת שועל בין השורות לאחר הנטיעה. רשמי המעוגן בהוראות העבודה

במספר קטן של מקומות  . נבחר לאחר ניסויים לאור חדירתו העמוקה לקרקע ויכולת השרידות וההזרעה העצמית שלו לאורך שנים

פ  "המו, י אנשי שימור קרקע"בשנים האחרונות מבוצעים פיילוטים ע. זורעים במקביל אספסת המאפשרת צמחיה פורחת גם ביוני

ג הגדודיות עצמן אשר "והמדריכים לבחינת ההשפעה של תמהיל צומח כיסוי המשלב דגן וקטנית בין שורות המטע ושתילת תלתן ע

.כיום ברובן מרוססות לאורך פס הנטיעה

". שוע"דונם של שיבולת /ג"ק7במקביל מבוצעת זריעה של . ונטיעה באביב, מבוצעת הכשרת קרקע בקיץ: עבור מטעים חדשים

.ג תלתן הגלבוע לדונם"ק2.5בזריעה על הגדודית מוספים  . ג אספסת"ק2.5בשטחי הפיילוט מוספים לתמהיל גם  

מסת צמחיית הכיסוי שבין שורות המטע קטנה באופן טבעי בשל הירידה בקרינה המגיעה לקרקע דרך הנוף  : עבור מטעים בוגרים

הקרקע במטעים אלו מכוסה בעלים וברקבובית עלים לכן לעתים מפזרים בין העצים את רסק הענפים  . הרחב של העצים הבוגרים

.  שנגזמו לדילול



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

:האתגר

העלאת מגוון ושפע המינים הקיימים בין שורות  

.המטע תוך שימור הקרקע ושיפור איכותה

2019חוות הניסיונות אביב , צומח כיסוי במטעי אבוקדו

ליהי ברקן: צילום



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.i  שילוב תמהיל זרעים

הכולל דגן וקטנית בין  

.שורות מטעים צעירים

.  מ מפס הנטיעה"ס30צומח כיסוי יזרע עד •

בשנה הראשונה יש לזרוע שיבולת שועל על פי  •

.                                           הנחיות המדריך

בין השנה השנייה לרביעית יש לזרוע קטנית  •

30הזריעה תתבצע עד לקו של (. אספסת/בקיה)

מ מבור השתילה"ס

רכישת זרעי תמהיל צומח הכיסוי  •

.בהתאם לגיל המטע

י  "הנחיה של החקלאים ע•

.  המדריכים לזריעה נכונה



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.ii התפתחות שמירה על

סדירה של צמחיית  

כיסוי טבעי במטעים  

. בוגרים

יינתנו התנאים הנדרשים  -במטע בוגר•

ככל . להתפתחות סדירה של צמחיית כיסוי טבעי

הניתן יש לאפשר חדירת שמש לקרקע באמצעות  

ואוורור המטע  , פתיחת חלונות, דילול ענפים

.בהתייעצות עם המדריך

הנחיה של המדריכים לצורת  •

הטיפול המתאימה במטעים  

.בוגרים



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

:  פיילוטים לזיהוי תמהיל צמחיית הכיסוי הרצוי

פ והמדריכים של מילופרי פיילוטים שונים "י אנשי שימור קרקע של משרד החקלאות והמו"במהלך השנים האחרונות מבוצעים ע

.  הבאים לזהות את תמהיל הזרעים המומלץ לשתילה במטעי האבוקדו

:  ממשק משולב של שיבולת שועל ואספסת

החל יישום של ממשק  2016-2017בין השנים 

משולב זה הנזרע בין שורות המטעים של חקלאי  

. חוות הניסיונות ושבי ציון, גשר הזיו

(שבי ציון)אספסת בפריחה קיצית 

יעל הארטמאיר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

תוצאות הפיילוט הראו יתרונות לשילוב של אספספת בין שורות 

:  המטע

.אחיזת קרקע טובה גם בגשמים הראשונים•

.צמצום שימוש בחומרי הדברה במטע•

אינה מאפשרת התבססות של קייצת ורב שנתיים מזיקים אחרים  •

בניגוד לשיבולת שועל  , במהלך עונת הקיץ  שכן היא גידול רב שנתי

.הנעלמת בקיץ

תומכת באוכלוסיות של מאביקים מחוץ לעונת הפריחה של  •

.ובחברת אויבים טבעיים בשל פריחתה הקיצית, האבוקדו

אינה מתחרה על מי ההשקיה עם האבוקדו על גבי הגדודית שכן •

שורש האספסת הינו שיפודי

.תפיסת עודפי השקיה ומניעת ריקבון של שורשי האבוקדו•

שבי ציון, גידול אספסת

אביב אבישר: צילום



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

:  ג גדודיות המטע"שתילת תלתן ע

.  ג הגדודיות במטעי גשר הזיו ובחוות הניסיונות"החל יישום של שתילת תלתן ע2017-2019בין השנים 

(גשר הזיו)ג הגדודית "שתילת תלתן ע

חורף

קיץ

ריסוס בפס נטיעה  
בלבד ריסוס בפס  

נטיעה בלבד

(חוות הניסיונות)ריסוס לאורך פס הנטיעה 

חורף

קיץ
אביב אבישר: צילומים



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

:ג גדודיות המטע"תוצאות הפיילוט הראו יתרונות לשתילת תלתן ע

.אחיזת קרקע מסביב לעץ בשנותיו הראשונות•

מיתון תנודות קיצוניות של טמפרטורת הקרקע ומניעת פגיעה  •

.בשורשים

יישום ממשק  . דיכוי של עשביית בר לקראת ובתקופה לאחר הנטיעה•

.  ריסוסים ליחידת שטח לשנה עבור חקלאי גשר הזיו5-6זה חסך 

חיסכון הבא לידי ביטוי הן בחומרי ההדברה והן בעלות כוח האדם

.י תוספת של חומר אורגני"שיפור יציבות מבנה הקרקע ע•

.שיפור בריאות פאונת הקרקע התורמת לבריאות הקרקע•

גשר הזיו, ג הגדודית"זריעת תלתן ע

אביב אבישר: צילום



עיקרי ההמלצות בתחום שימור קרקע ושיפור איכותה2.

תועלות לטבע

גיוון מיני הצומח הנשתלים במטע תוך  •

דגש על מינים התומכים במגוון  

.  הביולוגי

הפיכת שטח המטע לבית גידול  •

ח בתווך  "המאפשר מעבר של בע

.  החקלאי

למילופריתועלות 

עמידה בדרישות ההולכות וגוברות בתחום •

בריאות הקרקע המפורטות בתקינה 

בריאות הקרקע תבחן באמצעות ": אירופית

יכולת מחזור נוטריינטים  )פרמטרים כימים 

מבנה הקרקע  , (ויכולת אחזקת מים

ויציבותה והמגוון הביולוגי המאכלס את 

לקוחות מבוססת על תקן  דרישת )" הקרקע

Sustainability  שלGreencell.)

ל ושיפור יכולת  "קהלי היעד בחוהרחבת •

מילפריהתחרות של 

בקיה מטפסת על  

שיבולת השועל ומעלה  

את המגוון הביולוגי  

(חוות הניסיונות)במטע  

תועלות לחקלאי

שימור קרקע ושיפור איכותה•

כוח אדם  : חיסכון במשאבים•

וחומרי הדברה

תמיכה באוכלוסיות של  •

מאביקים מחוץ לעונת  

,  הפריחה של האבוקדו

ובחברת אויבים טבעיים בשל  

פריחתה הקיצית

אביב אבישר: צילום



עיקרי ההמלצות בתחום צמצום ריסוסים3.

:מצב קיים

:  אבוקדו רגיש למעט מאד מזיקים ומחלות באזור כדוגמת

מחלת הבוטריוספרה ועש התפוח  , חיפושית האמברוזיה

עם זאת  . כיום כמות הריסוסים עבור מזיקים נמוכה. המדומה

השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות ממשיך  

ומשקיע מאמצי מחקר לאיתור אמצעים ידידותיים לסביבה של 

. הדברה משולבת שיקטינו את הריסוסים למינימום הנדרש

השנים  5-6ריסוסי הצמחייה מבוצעים כיום על גדודיות המטע ב 

הראשונות עד התבגרות המטע וממוקדים כנגד מינים רחבי עלים  

לאחר מכן הצל אינו מאפשר  . וסולנום שחורקיקיון , דו שן: בדגש

.  התבססות צומח בגדודיות

:האתגר

צמצום הריסוסים למינימום הנדרש תוך שמירה על בריאות  

.המטע

אביב אבישר: צילום



עיקרי ההמלצות בתחום צמצום ריסוסים3.

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.i  ביצוע בקרת צומח

באמצעות כיסוח 

גבוה וקביעת מועדיו

בקרת עשבייה בין שורות המטע תבוצע באמצעות כיסוח •

.  מ מפס הנטיעה"ס30עד לטווח של ( מ"ס20)גבוה בלבד 

.  במטע צעיר מועדי הכיסוח יקבעו בהתייעצות עם המדריך•

במטע בוגר הכיסוחים יבוצעו בתחילת החורף ושוב לאחר  •

(.אחרי חודש יוני)הפצת זרעים 

בקרה של החקלאים על  •

בקרת העשבייה המבוצעת  

וצילום העבודה לצורך  

העלאת תמונה למערכת  

.ניהול הסיכונים

.ii  ביצוע בקרה ופיקוח

של עבודת קבלני 

ג "הריסוס ע

הגדודיות

-41עבודת קבלני הריסוס תבוצע תוך עמידה בנספח •

הוראת חירום וכללי זהירות לעובדים המיישמים חומרים 

-57בחברת מילופרי ונספח ( חומרי הדברה)מסוכנים 

הבין ויטמיע את הנחיות  , הצהרת הקבלן המתחייב כי קרא

(.2019עדכון ינואר )41נספח 

על המגדל לעשות בקרה  •

ופיקוח על קבלני הריסוס



עיקרי ההמלצות בתחום צמצום ריסוסים3.

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.iii חיוב טיפול במינים

פולשים ומתפרצים  

יש לטפל בקביעות כנגד מינים מזיקים ופולשים בכל תחום •

לרשימת מינים פולשים ודרכי הטיפול  . המטע ומשארי השדה

.'נספח ד, המומלצות

הדרכת של מדריכי מילופרי  •

בנושא טיפול במינים  

י "ההדרכה תבוצע ע. פולשים

.אקולוג

הדרכה והכוונה של •

החקלאים לטיפול נכון אשר 

י מדריכי מילופרי"תבוצע ע



עיקרי ההמלצות בתחום צמצום ריסוסים3.

תועלות לטבע

שימור ושיפור עושר והרכב חברת הצומח  •

בתווך החקלאי המהווים גורם מפתח  

בקביעת איכותו של בית גידול ובסיס  

.  הכרחי למארג המזון כולו

,  מעון: יצירת בית גידול איכותי המספק•

מקור למזון ואתר רבייה עבור  , מסתור

ח "יצורים רבים המוביל למשיכת בע

. נוספים לתא השטח

צמצום התבססות צומח פולש אגרסיבי  •

אשר לעיתים מתבסס בשטח כתוצאה  

משימוש בקוטלי עשבים

תועלות לחקלאי

הפסקה או צמצום השימוש  

בקוטלי עשבים תוביל לשיפור  

,  איכות המוצר הנקבע לפי כמות

סוג ומספר חומרי ההדברה  

כתוצאה יישום  . המשמשים לגידולו

ממשק זה צפוי להשפיע באופן  

ישיר על מספר הלקוחות והמחיר  

.  הסופי של המוצר

תועלות למילופרי

עמידה בדרישות ההולכות וגוברות בתחום 

:  המגוון הביולוגי המפורטות בתקינה אירופית

הכנת וביצוע תכנית ניהול משולבת  •

(Integrated management plan )  לשמירה

ח וצמחים"ועידוד מגוון ביולוגי של בע

ריסוסים של חומרי הדברה עונים על כל •

, דרישות הזהירות לגבי שולי שדה

לא  , ככלל. 'שבילים וכד, ח"מסדרונות בע

ירוסס בחומרי הדברה שטח מעבר לגבול  

.  הגידול עצמו



עיקרי ההמלצות בתחום גידור מתחשב4.

:מצב קיים

. גידור המטעים מיועד בראש ובראשונה נגד מעבר של בני אדם וכלי רכב לצורך מניעת גנבות

.  בעיקר לאחר נטיעה, כמו כן לעיתים ניתן למצוא גידור חשמלי נמוך שנועד למנוע נזקי בעלי חיים

גידור החלקות נפוץ יותר מאשר באזור הצפוני  , המעובד תחת מילופרי, באזור הדרומי והמרכזי

הוראות העבודה  . זאת בשל ההבדלים בצפיפות היישובים וכתוצאה בסיכון לגנבות, של עמק קורן

.  י צרכיו ותקציבו"י כל מגדל עפ"אינן מתייחסות לנושא הגידור ובחירת הגדר נעשית ע

לא תחובה באדמה וללא חצאית  , הגידור העיקרי הנצפה כיום הינו גדר קלועה בגובה שני מטר

לעיתים ניתן למצוא גם גדר תלתלית וסמוך לכבישים ראשיים נעשה  . ומעליה שני חוטי תיל

.  שימוש בגדר מולחמת מגולוונת
עופר מנדלסון: צילום

:האתגר

ח"בעכניסת/גניבות:הרלוונטיותהסכנותמפניהאבוקדומטעיעלשמירהתוךהחקלאיםבשטחיםהקיימיםהגידולבתיקיטועצמצום



עיקרי ההמלצות בתחום גידור מתחשב4.

כלכליות/ משמעויות תפעוליות הנחיה מפורטת הפתרון  

.iהגדרה של מטרת הגידור :

הפרדה בין אזורים בהם 

,  נדרשת סגירה הרמטית

לאזורים בהם נבקש 

למנוע כניסת אנשים  

בלבד  

.ii  שימוש במפרט התואם

את מטרת הגידור 

'  גידור חדש ייפרס במידת האפשר על פי נספח  ו•

ובהתייעצות עם המדריך" גידור מתחשב"ל

גדר  / גדר אוסטרלית )תבוצע התאמה של סוג הגדר •

וגודל  "( שמלה"שימוש ב/ גדר קלועה / בניין מרותכת 

.העין למטרת הגידור 

לצורך צמצום התנגשויות של יונקים גדולים ועופות  •

/  פלסטיק זוהר / יעשה שימוש במחזירי אור , בלילות

.  'מ15קשירת סרט צבעוני לאורך הגדר במרווחים של 

שימוש במעברי בעלי חיים בהתאם לסוג הגידור •

הנבחר

עלות מחזירי אור•

פתיחת מעברים לבעלי חיים•

במעברים המבוססים על •

פתחי ניקוז יש לפנות פסולת  

מהסבכה לפני ובמהלך עונת  

.הגשמים



עיקרי ההמלצות בתחום גידור מתחשב4.

תועלות לטבע

בדגש , שמירה על יכולת התנועה של בעלי חיים

בין כתמים הטבעיים ששרדו , על בעלי חוליות

.בשטח

בשל מיעוט השטחים הטבעיים שזכו להגנה  

יכולת תנועה זו הינה  , סטטוטורית במרחב

. קריטית להמשך קיומו של מגוון ביולוגי במרחב

,  צרכים בסיסים כמו שטח מקלט בעת שריפה

שטחי שיחור מזון ומים בעונה השחונה ויכולת  

מציאת בני זוג יכולים להתמלא רק אם תתאפשר  

. תנועה חופשית במרחב

תועלות לחקלאי

הפחתת עלויות התחזוקה של  

גדרות  הנפגעות ונקרעות  

.  כתוצאה מהסתבכות בעלי חיים

תועלות למילופרי

:עמידה בדרישות התקינה האירופאית

במשק קיימת הצהרת מדיניות לגבי  •

מחויבותו לשמור ולטפח את  

.  והוכחות ברורות לקיומה, הסביבה

בתי גידול בעלי ענין סביבתי  •

,  הנמצאים בשטח המשק ממופים

מוגנים ומנוהלים באופן אחראי 

בתי  . ובהתאם לדרישות החוקיות

,  גידול כאלה יכולים להיות משוכות

,  תעלות, מסדרונות, שולי שדות

נתיבי מים
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פעולות שבוצעו  –הטמעה 

:57ו 41שילוב הנחיות לריסוס בנספחים 

ג גדודיות  "לצורך בקרה ופיקוח של עבודת קבלני הריסוס ע

הוטמעו הנחיות למניעת רחף ונזילת חומרי הדברה  ,  המטע

ההנחיות הוטמעו  . מ מקו הנטיעה"ס30והגבלת ריסוס ל 

המהווה הוראת חירום וכללי זהירות לעובדים  41בנספח 

בחברת ( חומרי הדברה)המיישמים חומרים מסוכנים 

.  מילופרי

המהווה הצהרת  57נושא זה התווסף לנספח , כמו כן

.41הבין ויטמיע את הנחיות נספח , הקבלן המתחייב כי קרא



פעולות שבוצעו  –הטמעה 

":  כנס בטיחות תאילנדים"הטמעת הנחיות הריסוס ב

עובדי חברת מילופרי הפועלים בריסוס המטעים עברו  

30הדרכה ייעודית אשר התייחסה להגבלת הריסוס למרחק 

.ומניעת טפטוף חומרי הדברה במטע, מ מקו הנטיעה"ס

כמו כן הוכנה מצגת ייעודים לנושא הריסוסים אשר תשמש  

.  בכנסים עתידיים בנושא

שגית חיים: צילומים



פעולות שבוצעו  –הטמעה 

:ימי עיון למגדלים ולמדריכים

נערך יום עיון בנושא מגוון ביולוגי אשר כלל הסבר על  •

יתרונות  , מהו מגוון ביולוגי ומהי חשיבותו עבור האדם

-המיתוג הסביבתי עבור החקלאי ועמידה בתקנים בין

.לאומיים



פעולות שבוצעו  –הטמעה 

":שמרת"הגנה על בריכת החורף 

הועברו הנחיות לצורך הגנה על בריכת החורף  

, למוסדות התכנון ביניהם מהנדסת העיר" שמרת"

עוזר מהנדסת העיר לקידום פרויקטים ומנהלת  

מטרת ההנחיות הינה להטמיע הגנות  . הפרויקט

הצמודה  " שער עכו"קריטיות אל תוך תכנית 

לבריכת שמרת ונמצאת בשלבים מתקדמים של 

.  תכנון

נכון להיום התכנון המפורט המקודם אינו כולל את 

עם זאת קיימת  , השטחים הסמוכים לבריכת החורף

י הגורמים הרלוונטיים  "בחינה של הנושא ע

.  'נספח י, לפירוט ההנחיות. במוסדות התכנון

":שמרת"ניטור בריכת החורף 

.

אביב אבישר: צילומים

ג "בוצע ניטור של רט2019באפריל 

.  ביולוגי בבריכת שמרת-למגוון הידרו

נמצאו חרקים אופייניים לבריכות  

לצד , חורף ומיני סרטנים ירודים

משלימי גלגול של קרפדה ירוקה

מינים  "במסגרת פרויקט 

א "של מכון דש" אדומים

ג יבוצע ניטור של "ורט

יכולת העמדת הזרעים  

של חלבלוב קטן הפרי  

מין בסכנת הכחדה אשר )

מספרו האדום עומד על  

אשר ( 10מתוך 4.2

נשתל בבריכת שמרת  

.  כחלק מהפרויקט הנוכחי



פעולות שבוצעו  –הטמעה 

:סיור מסכם

בוצע סיור מסכם בשטחי הפיילוטים בו 

היישום בשטח  , הוצגו מטרות הפרויקט

והשלבים הנדרשים בעתיד לצורך יישום  

.  ההמלצות

צוות מילופרי ברשות  : בסיור השתתפו

נציגי , נציגי המועצה האזורית, ל"המנכ

המשרד להגנת הסביבה ונציגות איגוד  

ליהי ברקן: צילום.ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי



פעולות לביצוע  –הטמעה 

:הטמעה הנחיות במערכת ניהול סיכונים של החברה

התקנים  . מערכת ניהול הסיכונים הינה מערכת פנים ארגונית של חברת מילופרי המהווה חוליה מקשרת בין התאגיד לבין המגדלים

כך שבפועל היא מהווה תכנית  , ודרישות השווקים מתורגמות על ידי מילופרי ויועציה לכדי הוראות עבודה ומוטמעות לתוך המערכת

ההנחיות שנכתבו במסגרת הפרויקט  . במערכת נושאים שונים בהם מתבצעת הערכת סיכונים. העבודה האדפטיבית לניהול המטע

:הנוכחי יוטמעו במערכת עבור

"הערכת סיכונים לשימור מגוון ביולוגי בחלקה( "א)

"הערכת סיכונים לייצור חלקה חדשה( "ב)



פעולות לביצוע  –הטמעה 

:הקמת ועדה למעקב ובקרה

הוועדה תעקוב אחר הטמעת ההמלצות בפעילות  

חברת מילופרי והחקלאים העובדים עמה ותייצר ערוץ 

,  הגופים הירוקים, לשיתוף פעולה בין חברת מילופרי

משרד  , איגוד ערים, מועצה אזורית מטה אשר

הרכב הוועדה יתבסס על . החקלאות וחוות הניסיונות

רצוי לכנס . הרכב ועדת ההיגוי שליוותה את הפרויקט

.את ישיבות הועדה אחת לחצי שנה

:ממונה מתוך מילופרי

מומלץ למנות ממונה מתוך מילופרי אשר יהיה אחראי 

על מעקב אחר יישום המלצות הפרויקט וכינוס ישיבות  

.של הוועדה למעקב ובקרה אחת לחצי שנה



פעולות לביצוע  –הטמעה 

:שילוב אקולוג בחברת מילופרי

לצורך המשך ההובלה של חברת מילופרי בנושאי  

שמירת טבע וסביבה ולצורך עמידה בתקינה הולכת  

על מילופרי לשלב איש מקצוע בעל  , וגוברת בתחום

תחומי האחריות של . רקע אקולוגי מתאים מטעמה

.  האקולוג מפורטים בטבלאות הבאות

?מיהו אקולוג מומחה

אשר התמחה בתחומי  , בעל תואר שני ומעלה בביולוגיה ואקולוגיה•

 Landscapeאקולוגיה הכוללים בין השאר אקולוגיה של הנוף 

ecology) ) ,יודגש כי אגרונום. )זואולוגיה ובוטניקה/

יכולים לשמש  אינם–אדריכל נוף /מים מהנדס/ סביבה מהנדס

(על תקן אקולוג

שלוש שנים במחקר אקולוגי יישומי וידע בסוגיות  : ניסיון מומלץ•

(.אגרואקולוגיה)אקולוגיות רלבנטיות לממשק חקלאות וסביבה 

:מומלץ כי האקולוג אשר ילווה פרויקט זה יהיה בעל

היכרות עם בית הגידול של קרקעות כבדות•

יכולת הובלת פרויקטים, יחסי אנוש מעולים•



יישום  סטאטוסהמלצות מוצעותנושא

ההמלצות

חלקי/ יישום מלא 

הטמעה של  

תיקון להוראה  

200

ח "חלק מדוג והגשתם כ"שכבת ממ/ ג מפה "עמטעים קיימיםבסימון משארי השדהומיפוי

(ואקולוגי החקלאי"יבוצע ע. )ניהול סיכונים של חברת מילופרי

ומתן הנחיות להגנה או צמצום  "בתכנית הנטיעה"איתור ומיפוי משארי שדה איכותיים 

(נציג ממשרד החקלאות ואקולוג, י החקלאי"יבוצע ע. )הנזק בעת שתילה

.  יצירת התנאים הנדרשים להתפתחות סדירה של צמחיית כיסוי טבעי במטע בוגר

(תוך התייעצות עם המדריךי החקלאי"יבוצע ע)

י החקלאי בין השורות"בדיקה מדגמית של בקרת צומח באמצעות כיסוחים המבוצעת ע

(י רכז ההדרכה של מילופרי"יבוצע ע)ובמשארי השדה 

(י החקלאי"יבוצע ע)בקרה ופיקוח על עבודת קבלני הריסוס 

(י האקולוג"יבוצע ע)הדרכת המדריכים בנושא טיפול במינים פולשים 

הצלחת יישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי תימדד באמצעות מעקב אחר הטמעת המלצות המסמך בשטחים החקלאים  

:באמצעות הטבלה המוצעת להלן, ובפעילות החברה

פעולות לביצוע  –הטמעה 



פעולות לביצוע  –הטמעה 

יישום  סטאטוספעולות ליישוםנושא

ההמלצות

/  יישום מלא 

חלקי

הטמעה של תיקון  

200להוראה 

בשנה הראשונה  -שיבולת שועל בשילוב עם בקיה)הכולל תמהיל זרעיםצומח כיסויזריעת

תבוצע הטמעת מדורגת הכוללת אחוז הולך וגדל של חלקות  ( ואספסת מהשנה השנייה

:המטמיעות פעולות אלו

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי30%יישום ב 2019-2020

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי50%יישום ב 2020-2021

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי70%יישום ב 2021-2022

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי100%יישום ב 2022-2023

(נציג משרד החקלאות והחקלאי,י רכז ההדרכה מטעם מילופרי"יבוצע ע)

(י אקולוג"יבוצע ע)אספקה ומעקב אחר שתילתם של שתילים צופני קיץ , תיאום

(י אקולוג"עיבוצע)רכישת צומח צופני 



פעולות לביצוע  –הטמעה 

יישום  סטאטוספעולות ליישוםנושא

ההמלצות

/  יישום מלא 

חלקי

הטמעה של תכנית 

חומש להשבת

חלבלוב קטן הפרי

,  לפירוט התכנית)

('נספח ח

שבחלקותיהם יש התאמה לבית הגידול של הצמח הקמת צוות מלווה למיזם ואיתור חקלאים

(י אקולוג"יבוצע ע)המעוניינים להשתתף במיזם ההצלה 

(אקולוגי החקלאי בליווי"יבוצע ע)שתילת שתילי החלבלוב קטן הפרי במשארי השדה 

הגן  /י חישתיל "ההנבטה והגידול יבוצעו ע, י אקולוג"עיתואם)הנבטת זרעים לשנה הבאה 

(הבוטני בהר הצופים

(י אקולוג"יבוצע ע)ניטור קליטה וחנטת פירות , מעקב אחר ביצוע

(י האקולוג וחברת מילופרי"יבוצע ע)תיעוד המיזם 



פעולות לביצוע  –הטמעה 

יישום  סטאטוספעולות ליישוםנושא

ההמלצות

/  יישום מלא 

חלקי

הטמעת הנחיות הפרויקט במערכת ניהול סיכונים של החברהמערכת ניהול הסיכונים

ימי עיון והדרכות

י  "יבוצע ע)ימי עיון בתחום הסביבה והמגוון הביולוגי עבור המגדלים 2ייזום והדרכת

(אקולוג

(י אקולוג"יבוצע ע))סיור עם קבלן הריסוס להטמעת ההנחיות לצמצום שטחי הריסוס 

וביצוע בקרות מדגמיות בשטח  , השתתפות בהדרכות התאילנדים בנושא ציד וריסוסים

(י אקולוג"יבוצע ע)

ליווי המדריכים וצוות  

הניהול

השתתפות אקולוג בישיבות רלוונטיות

(י אקולוג"יבוצע ע)על המגוון הביולוגי ייצוג מילופרי מול נציגי התקינה בהיבטי שמירה

(י אקולוג"יבוצע ע)ייעוץ שוטף לחקלאים בתחומי הפעילות 

(י אקולוג"יבוצע ע)הגשה לקולות קוראים 

וועדה אזורית
י  "יבוצע ע)ויישום החלטותיה ככל הניתן בתכניות עבודה עתידיות " ועדה אזורית"כינוס ה

(אקולוג
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הערכה כלכלית

פעולות להטמעת התיקון  שנה

200להוראה 

(ושתילים* עלות אקולוג)

חלבלוב  "תכנית חומש להשבת 

הנמצא בסכנת  " קטן הפרי

וציוד  * עלות אקולוג)הכחדה 

(נדרש לשתילה

ימי עיון  

והדרכות  

*(אקולוגעלות)

ליווי המדריכים וצוות  

הניהול

*(אקולוגעלות)

כ עלות לשנה"סה

2019-202014,000₪31,000₪12,100₪5,500₪62,600₪

2020-202114,000₪28,600₪12,100₪5,500₪60,200₪

2021-202214,000₪19,800₪12,100₪5,500₪51,400₪

2022-202314,000₪8,800₪12,100₪5,500₪40,400₪

. מ"ליום עבודה ללא מע1,100₪עלות אקולוג חושבה לפי *



גורם  מיישם(₪)מוערכת עלותפעולות ליישוםנושא

הטמעה של תיקון  

200להוראה 

שכבת  / ג מפה "עמטעים קיימיםבסימון משארי השדהומיפוי

מילופריל חברת ח ניהול סיכונים ש"חלק מדוג והגשתם כ"ממ
4,400

האקולוג  . י החקלאי"מיפוי וסימון יבוצע ע

יבצע בדיקה של הסימון בכלל החלקות  

שנים3המעובדות תחת מילופרי תוך 

ומתן  "בתכנית הנטיעה"איתור ומיפוי משארי שדה איכותיים 

הנחיות להגנה או צמצום הנזק בעת שתילה

נציג ממשרד החקלאות ואקולוג, החקלאי

יצירת התנאים הנדרשים להתפתחות סדירה של צמחיית כיסוי  

.  טבעי במטע בוגר

כחלק מתפקיד רכז 

ההדרכה
החקלאי יישם תוך התייעצות עם מדריך

בדיקה מדגמית של בקרת צומח באמצעות כיסוחים המבוצעת  

ובמשארי השדה  י החקלאי בין השורות"ע

כחלק מתפקיד רכז 

ההדרכה
הדרכהרכז

בקרה ופיקוח על עבודת קבלני הריסוס
כחלק מהעבודה

השוטפת של החקלאי
חקלאי

אקולוג2,200הדרכת המדריכים בנושא טיפול במינים פולשים

הערכה כלכלית



הערכה כלכלית

גורם  מיישם(₪)מוערכת עלותפעולות ליישוםנושא

הטמעה של תיקון  

200להוראה 

/  שיבולת שועל בשילוב עם בקיה )הכולל תמהיל זרעיםצומח כיסויזריעת

.מהשנה השנייה עד הרביעית( אספסת

תבוצע הטמעת מדורגת הכוללת אחוז הולך וגדל של חלקות המטמיעות את  

:התיקונים

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי30%יישום ב 2019-2020

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי50%יישום ב 2020-2021

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי70%יישום ב 2021-2022

האבוקדו המעובדים תחת מילופריממטעי100%יישום ב 2022-2023

כחלק מתפקיד רכז 

ההדרכה

,  מילופרירכז ההדרכה מטעם

החקלאי, נציג משרד החקלאות

אקולוג4,400אספקה ומעקב אחר שתילתם של שתילים צופני קיץ, תיאום

אקולוג3,000רכישת צומח צופני



הערכה כלכלית

גורם  מיישם(₪)מוערכת עלותפעולות ליישוםנושא

הטמעה של תכנית 

חומש להשבת

חלבלוב קטן הפרי

שבחלקותיהם יש התאמה  הקמת צוות מלווה למיזם ואיתור חקלאים

לבית הגידול של הצמח המעוניינים להשתתף במיזם ההצלה

ראה  , לפירוט עלויות

טבלה מטה

אקולוג

בליווי אקולוגחקלאישתילת שתילי החלבלוב קטן הפרי במשארי השדה

הנבטת זרעים לשנה הבאה  
הנבטה וגידול יבוצעו  , י אקולוג"עיתואם

גן בוטני בהר הצופים/י חישתיל "ע

אקולוגניטור קליטה וחנטת פירות, מעקב אחר ביצוע

אקולוגתיעוד המיזם



מוערכת  עלותפעולות ליישוםנושא

(₪)

גורם  מיישם

ימי עיון והדרכות

ימי עיון בתחום הסביבה והמגוון הביולוגי עבור המגדלים2ייזום והדרכת

12,100

אקולוג  

אקולוגסיור עם הקבלן להטמעת ההנחיות לצמצום שטחי הריסוס

וביצוע בקרות מדגמיות בשטח, השתתפות בהדרכות התאילנדים בנושא ציד וריסוסים
אקולוג

ליווי המדריכים  

וצוות הניהול

השתתפות אקולוג בישיבות רלוונטיות

5,500

אקולוג

אקולוג(י אקולוג"יבוצע ע)על המגוון הביולוגי ייצוג מילופרי מול נציגי התקינה בהיבטי שמירה

אקולוגייעוץ שוטף לחקלאים בתחומי הפעילות

אקולוגהגשה לקולות קוראים

אקולוגויישום החלטותיה ככל הניתן בתכניות עבודה עתידיות" ועדה אזורית"כינוס הוועדה אזורית

הערכה כלכלית



מבוא

  הצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון

ביולוגי במטעי אבוקדו

עיקרי ההמלצות

הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

נספחים

92



: 'נספח א
מיפוי פריסת המטעים המעובדים תחת מילופרי

( כברי-נהריה)89צפונית לכביש , האזור הצפוני

70רובם המכריע של השטחים המעובדים תחת מילופרי תחום בין כביש 

וניתן לחלקו לארבע חטיבות נוף המפורטות  , במערב4ממזרח לכביש 

מיפוי פריסת מטעי האבוקדו המסומן מסגרת שחורה ומוצג על רקע . להלן

.המסדרונות האקולוגיים המסומנים בירוק במפות הבאות

מכיל ": עמק קורן"אזור 

.חלקות אבוקדו רבות



: 'נספח א
מיפוי פריסת המטעים המעובדים תחת מילופרי

:89וכביש 85האזור המרכזי בין כביש 

גושים גדולים של מטעים המסומנים 

ש ומעט  "סביבם שטחי גד, במסגרת שחורה

זיתים וחקלאות מסורתית במזרח השטח



שער עכו: תכנית פיתוח

התכנית מבוססת על הפקעת כמעט כל גוש המטעים המסומן בפינה הדרום 

קיבוץ עין המפרץ וקיבוץ  : התכנית פוגעת בשלושה מגדלים עיקריים. מערבית

וחוות הניסיונות אשר , ש שלהם"שמרת אשר ייטעו מטעים חליפיים בשטחי הגד

.תיוותר רק עם שטח קטן ליד מנחת שמרת

:  פריסת המטעים באזור הוא תהליך דינמי המושפע משני גורמים עיקריים

רצון לנטיעה נוספת של מטעי אבוקדו בשל פוטנציאל הייצוא המשמעותי של גידול זה.

תכניות פיתוח שונות הבאות על חשבון שטחים חקלאים  .

מצומת אבליים צפונה לכיוון צומת בצת 6סלילת כביש : תכנית פיתוח

כרוכות  , תכניות פיתוח אלו הכוללות הרחבה של כבישים ומסילת רכבת

דונם מגוש המטעים של בית העמק וחלקים ממטעי רגבה 500-בהפקעת כ

.8611ושבי ציון לאורך כביש 

: 'נספח א
מיפוי פריסת המטעים המעובדים תחת מילופרי



: 'נספח א
מיפוי פריסת המטעים המעובדים תחת מילופרי

:85מדרום לכביש , האזור הדרומי

ש ובחלקו המזרחי "שטח זה הוא ברובו גד

יש בו ארבעה . זיתים וחקלאות מסורתית

גושי מטעים מבודדים ומרוחקים אחד  

.מהשני



: 'נספח א
מיפוי פריסת המטעים המעובדים תחת מילופרי

:האזור המזרחי

באזור זה המטעים נמצאים בצמוד למורדות 

:רכס הגליל המערבי

אחד לאורך נחל  , שני גושי מטעים קטנים

והשני לאורך , 70כזיב בקטע הסמוך לכביש 

.הגעתון בין עינות הגעתון לצומת געתון



TN(Tesco nurture scheme  )סקירת תקן –' נספח ב

להלן פירוט הסעיפים העוסקים בשימור וטיפוח  . תקן זה הינו המחמיר ביותר בתחומי המגוון הביולוגי בו על מגדלי מילופרי לעמוד

: בעלי חיים ונוף הכתובים בפרק השביעי בתקן זה

שנהכלשתחודשההצהרהעל.לקיומהברורותוהוכחות,הסביבהאתולטפחלשמורמחויבותולגבימדיניותהצהרתקיימתבמשק7.1

ביצוע.אלהמטרותלהשגתוצעדיםהסביבהוטיפוחלשמירהברורותמטרותתתווהההצהרה.ביותרהבכירהההנהלהשכבתנציגיחתום

.להשגתןההתקדמותאתלהוכיחכדייתועדשהוצבוהמטרותלהשגתהצעדים

שללריכוזומתייחסותהתקןשל1בנספחהמפורטות(גבוהה,בינונית,נמוכה)ערכיותשלקטגוריותמשלושאחתתחתיוגדרהמשק7.2

1.שלוהערכיותלרמתלהתאיםצריכותהסביבתיבנושאהמשקשלהפעולהתכניות.אליוצמודאו/והמשקבשטחוסביבהטבעערכי

___________________________________________________________________________________________________________________

עד היום כל משק . מסמך אקופרש טבע מהווה את סקר הבסיסי הכולל את הגדרת רמת הערכיות לכל משק וכן את תכנית השמירה והטיפוח של ערכי טבע ומגוון ביולוגי-1

.מילוי הטפסים יבוצע ישירות במערכת ניהול הסיכונים החדשה של מילופרי2019משנת . את הערכים הרלבנטיים לתחומו35ריכז ועדכן אחת לשנה בטופס 



TN(Tesco nurture scheme  )סקירת תקן –' נספח ב

.  ח וצמחים"לשמירה ועידוד מגוון ביולוגי של בע(  (Integrated management planהכנה וביצוע של תכנית ניהול משולבת –7.3

תתבסס על סקר של אנשי המשק או גורם חיצוני שיפרט וימפה את ערכי  , של התקן2על בסיס נספח , תכנית הניהול המשולבת

צמחים ובתי גידול ערכיים או כאלה הנמצאים , ח"ותכלול צעדים לשמירת בע, הטבע והסביבה ובתי הגידול בסביבות המשק

.  בסכנה

אתרים היסטוריים  , המשק עומד בכל הדרישות החוקיות הקשורות לאתרי שימור רשמיים הנמצאים בתחומו כמו שמורות טבע7.4

.'וכד

.  ובהתאם לדרישות החוקיותמוגנים ומנוהלים באופן אחראי , בתי גידול בעלי ענין סביבתי הנמצאים בשטח המשק ממופים7.5

מפעילי הציוד במשק מונחים . 'שטח מיוער וכד, בריכות, נתיבי מים, תעלות, שולי שדות, בתי גידול כאלה יכולים להיות משוכות

.בנהלים החוקיים העוסקים במניעת זיהום שולי שדות בזמן פיזור חומרי הדברה ודשנים

באחריות המשק ליצור בתי גידול כאלה במהלך השנתיים  , ח וצמחים"אם במשק אין בתי גידול טבעיים חשובים לשמירת בע7.6

דוגמה  . ולעשות שימוש במינים טבעיים המתאימים לאזורבתי הגידול צריכים להיות בהתאם לסביבת המשק . שלפני כל מבדק

.'כיסוי תלולית אבנים ישנה וכד, בריכה, יער משקי, שטח עשבוני/לבתי גידול שהמשק יכול ליצור הם אחו



TN(Tesco nurture scheme  )סקירת תקן –' נספח ב

הם נכללים בתכנית הניהול המשולבת ומטופלים  , פריטי נוף משמעותיים כמו יער או אגם מזוהים, במקרים שיש בשטח המשק7.7

.באופן אחראי

.לסוסים ולחיות משק ובניינים היסטוריים מזוהים ומתוחזקים באופן אחראי, שבילים לאדם, במקרים שקיימים במשק7.8

אם בית גידול נפגע  . ואינם פוגעים בנוף הקיים ובבתי גידול, מבנים ותשתיות חדשים במשק נבנו בהתאם לחוק ודרישות התכנון7.9

.כתוצאה מפעילות פיתוח הוא שוקם לאחר מכן

וההיסטוריה שלהם נבדקה כדי לוודא שהפעילות בהם בעבר לא פגעה בערכי , י הנהלים"חלקות אדמה שהושכרו מופעלות עפ7.10

.  טבע וסביבה



TN(Tesco nurture scheme  )סקירת תקן –' נספח ב

:  להלן מובאים סעיפים נוספים המתייחסים להגנה על מגוון ביולוגי המופיעים בפרקי ההדברה והדישון בתקן זה

לא ירוסס  , ככלל. 'שבילים וכד, ח"מסדרונות בע, ריסוסים של חומרי הדברה עונים על כל דרישות הזהירות לגבי שולי שדה1.19

אם הוגדרו שטחים רגישים סביבתית יקוימו כל הנהלים והחוקים לגבי מרווח בטחון  . בחומרי הדברה שטח מעבר לגבול הגידול עצמו

.סביבם והביצוע בהתאם לנהלים יתועד

.ח טבעיים"חיות משק ובע, מכלים ריקים של חומרי הדברה יפונו בהתאם לנהלים ברורים שימנעו מגע של בני אדם1.36

. ח ואפיקי מים"מסדרונות בע, קיימים נהלים ברורים ואפקטיביים להשקיה ודישון שימנעו שימוש בדשנים באזורי שימור2.12



–' נספח ג
.סביבה, ס"טיפול בחומ, תברואה: סביבת הגידול: פרק, פרוטוקול אקופרש, 200תוספת להוראה 

שימור קרקע ותמיכה במגוון ביולוגי. 9

(מ מפס הנטיעה"ס30עד )צומח כיסוי 9.1

.  בשנה הראשונה יש לזרוע שיבולת שועל על פי הנחיות המדריך9.1.1

מ מבור השתילה"ס30הזריעה תתבצע עד לקו של (. אספסת/בקיה)בין השנה השנייה לרביעית יש לזרוע קטנית 

ככל הניתן יש לאפשר חדירת     . יינתנו התנאים הנדרשים להתפתחות סדירה של צמחיית כיסוי טבעי-במטע בוגר9.1.2

.ואוורור המטע בהתייעצות עם המדריך, פתיחת חלונות, שמש לקרקע באמצעות דילול ענפים

.מ מפס הנטיעה"ס30עד לטווח של ( מ"ס20)בקרת עשבייה תבוצע באמצעות כיסוח גבוה בלבד 9.2

.  בשנה הראשונה והשנייה מועדי הכיסוח יקבעו בהתייעצות עם המדריך9.2.1

(.אחרי חודש יוני)מהשנה השלישית כיסוחים יבוצעו בתחילת החורף ושוב לאחר הפצת זרעים 9.2.2

באחריות המגדל41תוך עמידה בדרישות נספח , בקרה ופיקוח על עבודת קבלני הריסוס9.2.3

רשימת מינים פולשים ודרכי . יש לטפל בקביעות כנגד מינים מזיקים ופולשים בכל תחום המטע ומשארי השדה9.2.4

.'הטיפול המומלצות מפורטות בנספח ד



–' נספח ג
.סביבה, ס"טיפול בחומ, תברואה: סביבת הגידול: פרק, פרוטוקול אקופרש, 200תוספת להוראה 

(וכל שטח שאינו נושא פרי, שטחים תפעולים, שדרות עצים, לאורך גדרות ודרכים)משארי שדה 9.3

.  המפה תוגש כחלק מדוח ניהול הסיכונים. ג מפה וישמרו כטבעם"משארי השדה יסומנו ע9.3.1

.  יש לשמר את הצמחייה הטבעית9.3.2

(.להוציא עשבים מזיקים)בקרת צמחיה תבוצע באמצעות כיסוח בלבד 9.3.3

הוא יבוצע מחוץ לעונות הפריחה, במידה ונדרש כיסוח צמחיה במשארי השדה9.3.4

כיסוחים דחופים בתחום החודשים הללו יבוצעו בהתייעצות  . הכיסוח יבוצע בין  החודשים יוני לנובמבר: קרי, והקינון

.  עם המדריך

צמחי אבקה  "צמחי אבקה מתוך נספח /של צמחים צופניים( לפחות שלשה מינים)לאורך משארי השדה ישולב תמהיל 9.3.5

". וצוף

במשארי השדה במטע, ככל הניתן, צמחים בסכנת הכחדה המיועדים לשיקום והשבה יישתלו9.4

.ובהתייעצות עם המדריך" גידור מתחשב"גידור חדש ייפרס וגידור קיים ישופר במידת האפשר על פי נספח ל9.5

.ככל הניתן ייושמו החלטות הועדה האזורית במסגרת תכניות עבודה עתידיות. ועדה אזורית9.6



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

מועד יישוםחומר הדברהשיטות טיפול מומלצותמין יעד

אסתר מרצעני  

(Aster subulatus)

.  עקירה ידנית

יש לאסוף את הפרטים בשקיות בלה  

בכדי למנוע הפצה של הזרעים

מיד לאחר הגשם כאשר לא רלוונטי

.הקרקע רטובה

חמציץ נטוי

(Oxalis pes-caprae)

ריסוס בתחילת העונה לפני הצצת  

צמחי בר

Glyphosate  על פי הוראות

היצרן

דצמבר-נובמבר

לכיד הנחלים  

(Xanthium  trumarium)

.  עקירה ידנית

יש לאסוף את הפרטים בשקיות בלה  

בכדי למנוע הפצה של הזרעים

מיד לאחר הגשם כאשר לא רלוונטי

.הקרקע רטובה

מסוסלסת/קייצת מלבינה

(Conyza albida /bonariensis)

.  עקירה ידנית

יש לאסוף את הפרטים בשקיות בלה  

בכדי למנוע הפצה של הזרעים

מיד לאחר הגשם כאשר לא רלוונטי

.הקרקע רטובה

-מרץבמהלךמילופריבמטעישבוצעהצומחסקרבמסגרתהמטעיםבתחוםשהוגדרופולשיםמיניםמופיעיםמטההמופיעההצמחיםברשימת

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארקאן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוךהועתקובמיניםלטיפולההנחיות.2018מאי



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

מועד יישוםחומר הדברהשיטות טיפול מומלצותמין יעד

קיקיון מצוי

(Ricinus communis)

עקירה  (: ס״מ גובה50עד )צעירים 

ידנית

כל השנהלא רלוונטי

-חתך והזרקה או חריטה: בוגרים

או )לפי קוטר הגבעולים)מריחה 

כריתה מריחה

Glyphosateמעט לפני היווצרות פירותלא מדולל  :

יולי עד אוקטובר

 Achyranthes)רב מוץ מחוספס 

aspera)

.  עקירה ידנית

יש לאסוף את הפרטים בשקיות בלה  

בכדי למנוע הפצה של הזרעים

מיד לאחר הגשם כאשר לא רלוונטי

.הקרקע רטובה

( / Acacia saligna)שיטה מכחילה 

Vachellia)שיטת המשוכות 

farnesiana)

 :בוגרים

חתך והזרקה  (: 1)עדיפות 

מילוי  -קידוח(: 2)עדיפות 

מריחה  -כריתה(: 3)עדיפות 

Imazapyr(שוטגן ) לא

מדולל

קיץ-אביב 

לא  ( אפ-ראונד)Glyphosateמריחה-חריטה: צעירים

מדולל

סוף הטיפול  (: 1)עדיפות 

הראשון פברואר מרץ

כל השנה(: 2)עדיפות 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

Aster)מרצעניאסתר subulatus)

לא קיימות  . הצמח הינו פולש נפוץ בישראל

. המלצות רשמיות לטיפול בצמח

מומלץ לעקור ידנית במידת האפשר ולאסוף את  

הפרטים בשקיות בלה בכדי למנוע הפצה של  

מומלץ לבצע עקירה זו מיד לאחר . הזרעים

ריסוס כימי על פי  . הגשם כאשר הקרקע רטובה

הנחיות היצרן יהיה יעיל בעיקר בשלבי הצמח  

(שושנת עלים)המוקדמים 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

Aster)מרצעניאסתר subulatus)

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטות



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

Oxalis)נטויחמציץ pes-caprae)

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארקאן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה

Oxalis)נטויחמציץ pes-caprae)



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטות



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

Xanthium)הנחליםלכיד strumarium)

אן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארק



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה

Xanthium)הנחליםלכיד strumarium)



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטות



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

( /  Conyza bonariensis)קייצת מסולסלת 

(Conyza albida)מלבינה קייצת

אן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארק



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה

Conyza)מסולסלתקייצת bonariensis/)מלבינהקייצת(Conyza albida)



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטות



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

(Ricinus communis)קיקיון מצוי 

אן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארק



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה

(Ricinus communis)קיקיון מצוי 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

מזעור השפעות צמחים  : "מתוך מסמך

פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים  

נתיבי  ". 2018בתשתיות נתיבי ישראל 

רשות  , המשרד להגנת הסביבה, ישראל

.הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע

(Ricinus communis)קיקיון מצוי 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

(Ricinus communis)קיקיון מצוי 

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטת



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטת



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

(Achyranthes aspera)רב מוץ מחוספס 

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארקאן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

,  נתיבי ישראל". 2018מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל : "מתוך מסמך

.רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה

(Achyranthes aspera)רב מוץ מחוספס 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטת



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

(Acacia saligna)כחלחלה שיטה 

אן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארק



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

(Acacia saligna)כחלחלה שיטה 

אן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארק



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

(Acacia saligna)כחלחלה שיטה 

אן'זר"ד,2019,בישראלהפולשיםהצמחים:מתוך

.שניהמהדורה,דרור-דופורמארק



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

מזעור השפעות צמחים  : "מתוך מסמך

פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים  

נתיבי  ". 2018בתשתיות נתיבי ישראל 

רשות  , המשרד להגנת הסביבה, ישראל

.הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע

( Acacia saligna)כחלחלה שיטה 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק  : "מתוך מסמך

נתיבי  ". 2018הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל 

רשות הטבע והגנים והחברה  , המשרד להגנת הסביבה, ישראל

.להגנת הטבע

(Acacia saligna)כחלחלה שיטה 



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטת



רשימת מינים מזיקים ואופן הטיפול המומלץ–' נספח ד

:להמחשהאיורים:טיפולשיטת



צמחי אבקה וצוף–' נספח ה
רשימת מינים מומלצים לשתילה במשארי שדה והנחיות לשתילה  

שם המין
אחירותם החורשאלת מסטיקורד הכלבאטד אירופישיח אברהם מצוי*פטל קדושחרוב מצוי

Ceratonia siliquaRubus sanguineusVitex agnus-castusLycium europaeum Rhamnus alaternusPistacia lentiscusSpartium junceum

מידע על שתילה  

ונטיעה

5,6,7333333גודל שתיל
כמות השקייה עד  

ביסוס
ר"ליטר למ200

השקייה מהקיץ  

השלישי
אין צורך יותר בהשקייה

כל מטר'מ1.5כל כל מטרכל מטרמטר2כל כל מטר'מ8כל מרווחים מומלצים

מידע נוסף לשתילה

ליטר קומפוסט מעורבב  10

חופנים של  5. בבור שתילה

דשן בשחרור איטי  

אם אין דישון דרך מערכת השקייה כדאי להוסיף חופן דשן בשחרור איטי  . ליטר קומפוסט מעורבבת בקרקע שתילה

מידע נוסף לתחזוקה

7בגודל !  מומלץ מאוד

יש  , יתפוס את השטח מהר

.לגנן כשיח

יוצר משוכה צפופה וקוצנית  

.  שגם בעלי חיים לא עוברים

אגרסיבי מאוד לצמחים  

,  בעל יכולת הפצה, אחרים

פירות אכילים

מהיר  ! מומלץ מאוד

נשיר בחורף, צמיחה

על  , מהיר צמיחה, קוצני

יכולת הפצה  
קוצני! מומלץ מאוד

צמיחה  ! מומלץ מאוד

מהירה ותשלט על מי  

להרחיק לפחות  . שסביבה

מצמחים מאחרים  3

,  צמח אסטטי מאוד בנוף

מהיר צמיחה  , רעיל

תזונת אבקה משלימה  לדבורי דבש באביבנותני צוף בקיץאבקה בקיץ

(X2.53)שיח (X35)שיח (X23)שיח  (X42)שיח (X66)שיח -עץ(42X~)שיחשיח-עץ צורת צומח

מועד פריחה

1
2
3**
4**
5***
6******
7****
8*****
9****

10*
11*
12

מין אגרסיבי שיש לשתול ליד הגדר בלבד ובאזורים שאינם דורשים תחזוקה שוטפת* 



גידור מקדם מגוון ביולוגי–' נספח ו

מהווה,הגדרללאאשר,פתוחבשטחמלאכותימחסוםמהווהגדר

ברבחיותפוגעתטבעיבשטחהממוקמתגדר.רציפהנופיתיחידה

להםטורפיםשלמוגברטריפהמלחץאו,בגדרמהסתבכותכתוצאה

שטחיםשלקיטועיוצרגידור,המרחביבהיבט.יתרוןנותנתהגדר

הזמןבטווח.חייםבעלישלאוכלוסיותביןלהפרדהוגורםפתוחים

בשלבעיקר,אוכלוסייהשרידותעלהשפעותישלקיטועהקצר

כמומאיומיםמנוסהלצורךהחייםלבעלהזמיןהשטחהקטנת

בתקופותמזוןלשיחורהזמיןהשטחבהיקףקיצוץ,ושריפותטורפים

מאכלסיםצעיריםפרטים)האוכלוסייהשלגדילהומניעתיבשות

מסביבתוכתםהמנתקגידורהארוךבטווח.(בשולייםפנוייםכתמים

נישואי"מעודדכןועלרחוקותמאוכלוסיותפרטיםשלמפגשמונע

.גנטייםלפגמיםלהובילשעלולים"קרובים

מוחמד גבועה: צילום

צבי ארץ ישראלי שנלכד  

צב יבשה מצוי לכוד בגדרבגדר תלתלית

טליה אורון: צילום

כלב משוטט טורף צבי בסמוך לגדר

דורון ניסים: צילום



גידור מקדם מגוון ביולוגי–' נספח ו

מעוינים-גדר קלועה

גדר מולחמת מגולוונת

(מ"מ4-10קוטר )גדר בניין מרותכת 

דותן רותם: צילומים

גדר אוסטרלית

בגודל עין בגודל מקסימלי  גדר בניין מרותכת או גדר קלועה , גדר אוסטרלית: גידור מומלץ



גידור מקדם מגוון ביולוגי–' נספח ו

גדר בקרגדר תלתלית

מוחמד גבוע: צילום

:  גידור לא מומלץ

עמודים תומכים וביניהם  -גדר תיל / גדר בקר•

תילים  )חוטי ברזל עם קוצים -מתוחים חוטי תיל

(.  מלופפים בניצב לחוט הראשי מחודדים בקצוות

גדר עשויה חוט ברזל הגלול סביב  -גדר תלתלית •

במרווחים  " סכינים"שלאורכו מחוברים , ציר אורך

של מספר סנטימטרים  

דותן רותם: צילום



גידור מקדם מגוון ביולוגי–' נספח ו

נקודות למעבר  ( מכל סוג)מומלץ למקם לאורך הגדר 

בעלי חיים

,  מטע אבוקדו בעמק חפר

מטרת הגידור היא מניעת  

כניסת מטילים לאורך ציר 

מתחת  . נחל אלכסנדר

לשלט ההסבר יש פתח 

המאפשר מעבר של 

יונקים גדולים ובינוניים

אריק רוזנפלד: צילום

דוגמא למחזיר אור

איגוד שמירת  : צילום

הטבע אלברטה

מומלץ להתחיל את הגדר  •

מ מעל  "ס40מגובה של 

הקרקע  

לצורך צמצום התנגשויות של  •

יונקים גדולים ועופות בלילות  

מומלץ להשתמש במחזירי אור  

או פלסטיק זוהר לאורך  

הגדרות או לקשור סרט צבעוני  

15לאורך הגדר במרווחים של 

.  'מ



גידור מקדם מגוון ביולוגי–' נספח ו

אפשרויות נוספות למעברים עבור בעלי חיים בגדר המטע

הערות מרווח מומלץ בין  
מעבר למעבר

חיות  
יעד

סוג המעבר

צול6מינימום : רוחב הצינור
נדרשת תחזוקה לניקוי סחף לפני תחילת עונת הגשמים

'מ300-500

,  נימיות

, תנים

שועלים  

קיפודים

צינור

איחוד  : עם הקרקע( מ"ס7.5*7.5)פריצת פתחים בגדר סבכה 

ו , מ רוחב"ס21תאים בתחתית הגדר ליצירת מעבר של 6בין 

לצורך  ג"רטמומלץ להתייעץ עם אקולוג , מ גובה"ס17

נדרשת תחזוקה לניקוי סחף לפני תחילת עונת  . התאמת המעבר

הגשמים

מעבר  
סבכה

.  הינם ברירת המחדל באזורים בעלי סיכון בטחוני גבוה" ל"מעברי 

.נדרשת תחזוקה לניקוי סחף לפני תחילת עונת הגשמים

מעבר ל

עמית דולב: צילום

עמית דולב: צילום



גידור הרמטי–' נספח ו

בגידור רציף ככל הניתן ולהקפיד שהגדר יש להשתמש•

יש לבחור גדר שמונעת את  . מקובעת היטב לקרקע

כניסתן ויציאתן של חיות מבויתות ומינים מתפרצים אל  

.ומתוך המטע

גדר, גדר בניין מרותכת, חומה: גדרות מומלצות בשימוש•

קלועה או  גדר מולחמת בעלות גודל עין שאינו עולה על  

.מ"ס5

במטרה להקשות עוד יותר על חדירת בעלי חיים חופרים •

ואף לכסות באבנים לצורך  " שימלה"ניתן להשתמש ב

אפשרות נוספת  . מניעת חפירה של בעלי חיים תחת הגדר

היא לבצע חפירה ולהטמין גדר יצוקה או מולחמת מתחת  

.לפני הקרקע ואף להוסיף קורת בטון

חפירה של תנים בנקודת החיבור 

.של הגדר לקרקע

ברנדויןשלמה : צילום



האבקה באבוקדו–' נספח ז

לאבמולדתובהצלחהאותוהמאביקותאמריקהממרכזברדבורישלזניםבארץלאקלםבעברוניסיונות,להאבקהבמיוחדקשהכגידולידועאבוקדו

קשיי.בכללהמקומילאקליםהנמוכהוהתאמתןהפריחהתקופתבמהלךאביבייםשרביםשלהגבוהותבטמפרטורותשרידותןאיעקבזאת.צלחו

לדבורינמוכהאטרקטיביותהאבוקדושלפרחימכךוכן,היממהשלשונותבשעותבנפרדנפתחיםוהזכרייםהנקבייםשהפרחיםמכךנובעיםההאבקה

הפרחיםפתיחתשעותמבחינתשוניםזניםביןבחלקהלשילובמעבר,המקובלהפתרון.בריחםמהןרבותדוחיםאףוהם,בארץברודבורידבש

במקבילשבועות6-כלמשךבחלקותמפוזרותהכוורות.דונם1-2לכלכוורתשלמהרגילגדולהבצפיפותכוורותפיזורהוא,והנקבייםהזכריים

אתלנצלכדי,בומבוסדבורישלכוורותגםהחורףבחודשימפזריםפינקרטוןכמומוקדמתפריחהעםאבוקדובזני.באביבהעיקריתהפריחהלתקופת

דבוריכוורותשלהגבוההלצפיפות.פעילותאינןכמעטהדבשדבוריבהןצלזיוסמעלות15-מנמוכותבטמפרטורותגםלפעולאלהדבוריםשליכולתן

-מפחות)האבוקדולמטעיבכניסהמקרהבכלממעיטותכיוםהידועי"שעפברדבוריעלהטבעייםבשטחיםתחרותיתהשפעהלהיותיכולההדבש

פוגעתמדיגבוההשצפיפותמאחרכלכליהואהדבשדבוריכוורותצפיפותבקביעתהשיקולמקרהשבכליודגש.(אבוקדובפרחימהביקורים20%

היאביותרהמשמעותיתהתחרות,אחרתמצמחיההדבשדבוריעלתחרותשלבהיבט.בהןהמיוצרתהדבשכמותאתומקטינההכוורותבחוזק

שמספקיםברצמחי.ופזוריםקטניםשהםמאחרמשמעותיתתחרותאינםההדריםשטחיהפרויקטבאזוראך,לאבוקדובמקבילשפורחיםמהדרים

טבעייםצמחיםאך,האבוקדוהאבקתחשבוןעלשלאהכוורתלחוזקותורמיםרצוייםנחשביםאחריםומצליביםחרדלכמוצוףמעטורקאבקהבעיקר

.נגדםהמגדליםשלמלחמהבפועלאיןכיאם,רצוייםפחותנחשביםלאבוקדותחרותהמהוויםצוףעתיריאחרים



מילופרי מאמצת את החלבלוב קטן הפרי–' נספח ח
תכנית חומש לשיפור מצב האיום של המין ברשימת הצמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל

הינו צמח חד שנתי נדיר מאוד הצומח רק בקרקעות כבדות המוצפות בחורף ובשולי  (  Euphorbia microsphaera)חלבלוב קטן פרי 

, "Endangered"הספר האדום של הצמחים בסכנת הכחדה בישראל הגדיר את הצמח בדרגת . שדות מושקים באדמה חרסיתית

והצמח שרד בכל  , משטחים אלו נעלמו תחת עיבוד חקלאי אינטנסיבי80%מעל ל 60-מאז אמצע שנות ה. 1כלומר בסכנת הכחדה

רק שנים מהאתרים הללו ממוקמים בשטחים שזכו להגנה סטטטוטרית ועתידו של הצמח  . הארץ בכעשרה אתרים ובמספרים זעומים

.ומוגבלת למזרח התיכון בלבד, יש לציין שגם תפוצתו העולמית של הצמח מצומצמת. בישראל תלוי על בלימה

https://redlist.parks.org.il/taxa/Euphorbia%20microsphaera/



ולכן שימור הצמח תלוי  , אין אף אתר שמור המגן על אתר גידולו של הצמח, במרחב עמק עכו

"  מגוון ביולוגי בחברת מילופרי"במסגרת פרויקט . בפעולות השבה מחוץ לתחומי שמורות טבע

בשני  , שבכפר מסריק" תל דאוק"ולמרגלות , הושבו מאות שתילי חלבלוב לבריכת שמרת המשוקמת

(. בסכנת הכחדה)ENהיום הצמח נמצא בדרגת נדירות (. 2-ו1תמונות )האתרים הצמח נקלט היטב 

חברת מילופרי נרתמה לאישוש האוכלוסייה של מין זה באמצעות הוספת אתרים נוספים במשארי  

. השדה לשימור המין בעמק עכו

מספר האתרים בהם קיים המין מהווים את אחד הקריטריונים החשובים לקביעת דרגת הסיכון שלו  

אתרים בהם יגדל הצמח יכולה לשפר משמעותית את  25-הוספה של כ. על פי הרשימה האדומה

וכך תוכל חברת מילופרי והחקלאים העובדים עימה להציג תרומה משמעותית  , מצבו בישראל

.  ברמה הלאומית, לשמירת הטבע

להלן מפורטת תכנית חמש שנתית להוספת אתרי שתילה חדשים למין במרחב החקלאי אשר תחת  

ליהי ברקן: צילום:השפעתה של מילופרי

אביב אבישר: צילום

מילופרי מאמצת את החלבלוב קטן הפרי–' נספח ח
תכנית חומש לשיפור מצב האיום של המין ברשימת הצמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל



!משני אתרים לשנים עשר2020-2019חורף 

:לשנים עשר, הגדלת מספר האתרים בהם יישתל הצמח משניים היום

.ג האמונים על אישוש אוכלוסיות צומח בסכנת הכחדה"בהשתתפות גורמי חטיבת מדע ברט, הקמת צוות מלווה למיזם1.

.ושבחלקותיהם יש התאמה לבית הגידול של הצמח, איתור עשרה חקלאים המעוניינים להיות שותפים למיזם ההצלה2.

.  או בשולי החלקה, ר באחד ממשארי השדה שבחלקתו"מ60שתילים בשטח של 200כל חקלאי ישתול 3.

את הפלריג  . יש לפרוס פלריג לשמירה על לחות הקרקע ולמניעה של תחרות( דצמבר)לאחר תחילת הגשמים : פרוטוקול ביצוע4.

חותכים פתחים בפלריג באמצעות  . על קצות הפלריג עורמים אדמה. לצינורות Uמהדקים באמצעות מחזיק , מותחים על פני הקרקע

.  מ"ס30מרווחי שתילה יהיו כ . אין צורך בהשקיה. נוסף Uמומלץ לחזק כל חור שתילה באמצעות. סכין יפנית ובחור שותלים שתיל

. וכמובן להימנע מריסוס נגד עשבייה במקום, י כלים חקלאיים"מ למנוע רמיסה ע"גידור ע/יש לסמן באמצעות שילוט

.שתילים נוספים3000בהיקף של , יונבטו במשתלה זרעים נוספים עבור השנה הבאה, במקביל5.

.י אקולוג מלווה"ניטור קליטה וחנטת פירות וניהול כולל של המיזם ע, יבוצע מעקב אחר ביצוע6.

(.בעברית עם תרגום לאנגלית)יבוצע תיעוד המיזם באמצעות ראיונות וסרטון תדמית 7.

מילופרי מאמצת את החלבלוב קטן הפרי–' נספח ח
תכנית חומש לשיפור מצב האיום של המין ברשימת הצמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל



!20-אתרים ל12-מ2021-2020חורף 

:הגדלת מספר האתרים בהם יישתל הצמח משנים עשר לעשרים

.ושבחלקותיהם יש התאמה לבית הגידול של הצמח, חקלאים נוספים המעוניינים להיות שותפים למיזם ההצלה8איתור 1.

.שתילת הצמחים כמוסבר בשנת הפעילות הראשונה2.

.ביצוע השתילה כמוסבר בשנת הפעילות הראשונה3.

.שתילים נוספים3000בהיקף של , יונבטו במשתלה זרעים נוספים עבור השנה הבאה, במקביל4.

.י אקולוג מלווה"ניטור קליטה וחנטת פירות וניהול כולל של המיזם ע, יבוצע מעקב אחר ביצוע5.

(.בעברית עם תרגום לאנגלית)יבוצע תיעוד המיזם באמצעות ראיונות וסרטון תדמית 6.

מילופרי מאמצת את החלבלוב קטן הפרי–' נספח ח
תכנית חומש לשיפור מצב האיום של המין ברשימת הצמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל



!25אתרים 20-מ2021-2020חורף 

:הגדלת מספר האתרים בהם יישתל הצמח מעשרים לעשרים וחמש

.ושבחלקותיהם יש התאמה לבית הגידול של הצמח, חקלאים נוספים המעוניינים להיות שותפים למיזם ההצלה5איתור 1.

.שתילת הצמחים כמוסבר בשנת הפעילות הראשונה2.

.ביצוע השתילה כמוסבר בשנת הפעילות הראשונה3.

.י אקולוג מלווה"ניטור קליטה וחנטת פירות וניהול כולל של המיזם ע, יבוצע מעקב אחר ביצוע4.

(.בעברית עם תרגום לאנגלית)יבוצע תיעוד המיזם באמצעות ראיונות וסרטון תדמית 5.

מילופרי מאמצת את החלבלוב קטן הפרי–' נספח ח
תכנית חומש לשיפור מצב האיום של המין ברשימת הצמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל



2022–2023

תוך  , ליווי ותחזוקה שוטפת של משארי השדה1.

מעקב אחר שרידות הצמחים , הדרכת החקלאים

ואחר הצלחת הנביטה הספונטנית בשטח מזרעים  

.In situשיוצרו על ידי הצמחים 

במרחב , בחינת הצורך בהמשך תוספת אתרים2.

מילופרי או בחברות מקבילות במרחבים אחרים  

('עמק החולה וכד, למשל מרחב עמק חפר)

בדיקת סטטוס האיום בצוות הצמחים האדומים  3.

ודיון האם ניתן להכריז על שיפור במצב  , ג"של רט

.הסיכון של המין בישראל

טבלת צפי עלויות ליישום תכנית החומש

מילופרי מאמצת את החלבלוב קטן הפרי–' נספח ח
תכנית חומש לשיפור מצב האיום של המין ברשימת הצמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל



 Vicia)ביקיה אנטולית 
bithynica )

מין בסכנת הכחדה

 Euphorbia)חלבלוב קטן פרי 
microsphaera)

מין בסכנת הכחדה

 Cynara)קנרס סורי 
syriaca)

מין אופיני לקרקעות כבדות

לצורך כך חלק מהמינים נשתלו ללא פלריג וחלקם עם . כחלק מהפיילוט נבחנה יעילות הפלריג

בדומה לממצאים מניטורים  . פלריג השומר על לחות הקרקע ומונע תחרת בין צמחים נוספים באזור

הצמחים היו גדולים . ג הפלריג היה יתרון על פני הצמחים שנשלו בקרע ללא פלריג"לצומח ע, דומים

.  יותר משמעותית ונראה כי פרטים רבים יותר שרדו והעמידו פירות

פיילוט להגדרת פרוטוקול לשתילת צומח בסכנת הכחדה וצומח מקומי –' נספח ט

אביב אבישר: צילומים



"שמרת"הנחיות לצורך הגנה על בריכת החורף –' נספח י

26/3/19:                                                                                                                            לידי

מיכל סופר

מהנדסת העיר

מנהל הנדסה ותכנון

עיריית עכו

נ.ג

".שער עכו"מפני השפעות הכביש המתוכנן במסגרת " שמרת"הגנה על בריכת החורף : הנדון

ביולוגימגווןהמאכלסותייחודיותאקולוגיותמערכותהינןחורףבריכות.עילימנגרבעיקרהניזוןעונתימיםגוףהינה1חורף(שלולית)בריכת

בעברעכועמקנופיאתשאיפיינוהאקווטיםהגידולובתיהחורףמבריכות90%למעל.אחריםגידולבבתימתקייםלאהגדולשחלקו,עשיר

ראי)"שמרתבריכת"לנגרוהסדרתשיקוםבוצעו2"במילופריביולוגימגוון"פרויקטבמסגרת.האינטנסיביהחקלאיוהטיפולהבינויתחתנעלמו

מיותריםעיכוביםולמנוע,הזההנדירהגידולביתעללהגןמנתעל.בולהתחשבראויאשר,חשיבותבעלטבענכסהיאוכיום,(מטהתמונות

מתקדמיםבשלביםהנמצאת"עכושער"תכניתתוךאלקריטיותהגנותלהטמיענבקש,התכניתוביצועקידוםבמהלךהכרחייםלאוקונפליקטים

.מצידךפעולהלשיתוףמאודנודה.והביצועהתכנוןתוךאתלהטמיעשנבקששונותהנחיותלהלן.תכנוןשל

/https://tevabiz.org.il/habitat/habitat-1בסרטון הסבר ולצפיהלהרחבה 1.

ממוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב ואיגוד ערים לאיכות סביבה א"דשי מכון "מובל ע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, י החברה להגנת הטבע"הממומן ע2.

שמרתח"אגשובשיתוף , גליל מערבי

https://tevabiz.org.il/habitat/habitat-1/
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:לתכנון

 מ100במידת האפשר נבקש להרחיק את הכביש מתחום הבריכה למרחק של לפחות'

 מ למנוע דריסה של דו חיים  "יהיה מוגבה ככל הניתן מסביבתו ע( מסומן בקו מרוסק באיור מטה)נבקש שהכביש באזור הבריכה

.בעונה היבשה

 מ לאפשר מעבר בעלי חיים ולמנוע מהכביש להפוך  "ע' מ1במפלס הכביש התחתון נבקש למקם מעביר מים בקוטר מינימלי של

(. מסומן באיור מטה בעיגול כחול)לגורם מקטע המונע תנועה בציר צפון דרום 

שמטרתו קליטת  "( אגן השהייה מתייבש)"נבקש ליצור תעלת מגן עמוקה , בפאתו הצפונית של הכביש במקטע הקרוב לבריכה

.  ושיקוע מזהמים ומניעת זרימתם אל תוך הבריכה( בעיקר מהגשמים הראשונים)תשטיפי הכביש 

גופי התאורה יהיו בסיכוך  . ולא אל השטחים הפתוחים הסמוכים, נבקש שהתאורה תופנה אל השטח הבנוי. יש למנוע זיהום אור

במידה ומשתמשים בגופי בעלי טכנולוגית לד יש להקפיד על מקדם מסירת  . קלווין3000בגוון שאינו עולה על , (Full cutoff)מלא 

.  לפחות80של ( CRI)צבע 
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:לביצוע

במימון היזם, נבקש כי ביצוע הכביש במקטע הסמוך לבריכת החורף ילווה בפקח תשתיות של רשות הטבע והגנים.

 (משולי הבריכה' מ50ברדיוס של לפחות )', מ3בגובה של איסכוריתנבקש לגרוע את אזור הבריכה מתחום העבודות ולהגן עליה בגדר

נבקש להבטיח שמחנה הקבלן ושטחי ההתארגנות ממוקמים במרחק גדול ככל הניתן משטח הבריכה

ומניעת שטיפת ציוד במהלך העבודות במעצרותעל ידי שימוש , נבקש למנוע הגעת תשטיפים ומזהמים אל תוך הבריכה במהלך העבודות

.במרחב הבריכה

 ג"רטתוך תיאום עם פקח התשתיות של , המדוייקנבקש לוודא שמנהל העבודה והקבלן מכירים את הבריכה ואת מיקומה.

וטיפול בצמחים פולשים שיגיעו לאזור במהלך העבודות ועד למסירה, התחייבות הקבלן למניעת שימוש בצמחים פולשים במסגרת הגינון
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.  ובהמשך עם צוות העבודה, נודה לתיאום פגישה בנושא עם צוות התכנון

.ומצד צוותךמצידךנודה מקרב לב על שיתוף פעולה 

,בברכה

(054-3074220)איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי , יעל הרטמאיר

(054-5391819)א"דשמכון , אביב אבישר

(052-5565490)החברה להגנת הטבע , ליהי ברקן

:העתק

החברה להגנת הטבע, רכז מחוז צפון, לירון שפירא

ג"רט, ממונה תשתיות מחוז צפון, אלון לוי

ג"רט, מחוז צפון, אקולוג מרחב, יפתח סיני
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אביב אבישר: צילומים


