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 עיקרי הדברים

  השפעות רבות ונרחבות על המגוון הביולוגי כלל ולגידול הכותנה בפרט ישנן כלגידולי שדה

חומרי שימוש רחב ב, שינוי של הסביבה האקולוגית הטבעית: ן, ביניהבשטחם ובסביבתם

ופגיעה  ההפרגורם להעיבוד קרקע אינטנסיבי ו הדברה ודישון הזולגים אל המערכת הטבעית

 .בפוריות ויציבות הקרקע לאורך שנים

 מועצת הכותנה הצטרפה לBCI (better cotton intiative)-  במטרה לקדם את פיתוח

 .נושא הסביבתי בענף הכותנה ועמידה בסטנדרטים עולמיים לשמירה על המגוון הביולוגיה

  מטרת פרויקט זה היא פיתוח כלים לניהול שטחי גד"ש תומכי מגוון ביולוגי, המשמרים ערך

 שמירת הטבע והסביבה. כלכלי עבור החקלאי ומועצת הכותנה יחד עם ערך אקולוגי עבור

  במסגרת הפרויקט בוצעו ארבעה פיילוטים בשלושה גד"שים שונים על מנת לבחון ממשקים

 שונים לניהול סביבתי יותר של השטחים החקלאיים.

  השדה והשבת מינים בסכנת הכחדה בשוליי הממשקים שנבחרו הם: שימור צמחיה טבעית

באמצעות וצוני זרימה בשטחים חקלאיים )גד"ש אורן מערב הנגב(, צמצום סחף קרקע בער

)גד"ש צבר קמה, שפלת יהודה( וצמצום סחף קרקע בתעלות ניקוז בשטחים צמחי כיסוי 

 )גד"ש הזורע, עמק יזרעאל(. באמצעות צמחי כיסוי חקלאיים

 תוצאות הפיילוטים הראו : 

o  וחיסכון כלכלי עבור החקלאי אשר אינו נדרש להסדרת הצלחה בצמצום סחף הקרקע

לקראת העונה הבאה. מועצת הכותנה מרחיבה את באמצעות כלים כבדים השטח 

 . 2022שנת במהלך  לערוצים נוספים בשפלת יהודההפיילוט 

o  למשארי  ,הנמצא בסכנת הכחדה ,פלישתית בלוטהפוטנציאל גבוה להשבה של המין

, ושמירה משופרת על מרחב חיץ בין השטח שטח החקלאישולי ההשדה הקיימים ב

המשך  עצמה את לקחה עלמועצת הכותנה  .לאי לבין שמורת הטבע הסמוכההחק

 .2022בשנת  במשארי השדה בגד"ש אורןשני אתרים נוספים השבה של מין זה לה

   על פי תוצאות הפיילוטים גובשו פרוטוקולים אשר יסייעו בהמשך למגדלים ליישם את

  ד"ש.ההמלצות במסמך זה לניהול תומך מגוון ביולוגי בשטחי הג

 על מנת ללמוד ולדייק את הפרוטוקולים ולהטמיעם בתקני  תהליךמועצת הכותנה ממשיכה ב

  תומך מגוון ביולוגי בישראל. לגידול כותנהובהנחיות לחקלאים הישראלים  BCI-ה
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 . רקע1

  מועצת הכותנה 1.1

וכיום הינה חברה  50-המועצה לייצור ולשיווק כותנה הוקמה בתחילת שנות ה

 .ות המגדלים, באמצעות המפעלים האזוריים וארגון עובדי הפלחהבבעל

התפקיד העיקרי של מועצת הכותנה הוא שיווק מאורגן של כל תוצרי הכותנה 

המיועדים כיום וגרעינים ל המיועד לתעשיות הטקסטי הישראלית: יבול הסיבים

 .להאבסת רפת החלב

 גידול הכותנה 1.2

ון דונם, מחצית ממנה משמשת לגידולי ימיל 3.5 -וערכת בכהקרקע החקלאית המעובדת בישראל מ 

 (.  2021שדה הממוקמים בעיקר בנגב הצפוני ובעמקים )מידע מאתר משרד החקלאות יולי 

מגדלים באזורים רבים בעולם, רובם בעלי אקלים חם, ובינהם  עבור הינו גידול מחזור חשוב הכותנה

הכותנה בישראל  מיקום דינות נוספות ים תיכוניות.מנות את ארה"ב, סין, הודו ברזיל ומלניתן 

משתנה כל שנה בין שטחי הגד"ש בהתאם להחלטות תפעוליות וכלכליות ועל כן השפעתו על 

 שטחי הגד"ש השונים ואינה ממוקדת לאזור ספציפי.  כלל המגוון הביולוגי משתרעת על פני 

 אלף דונם 140-כמהיקף של  ותשנה האחרונ 15-בישראל הצטמצם מאוד ב גידול הכותנה היקף

יצור הכותנה בשנים האחרונות עומד בממוצע . 1כיום אלף דונם כותנה 45-להיקף של כ 2004בשנת 

יחד עם זאת,  .(2021)אתר מועצת הכותנה , יולי  גרעינים ןטו 5,0002-סיבים וכ ןטו 15,000-ל כע

ה עד כדי הכפלה שלו, בעיקר בשל הצפי הוא לעליה והרחבה של היקף גידול הכותנ 2021נכון לשנת 

 עליית מחירים.

 על המגוון הביולוגיהכותנה השפעת גידולי  1.3

לגידולי שדה בכלל ולגידול הכותנה בפרט ישנן השפעות רבות ונרחבות על המגוון הביולוגי בשטחם 

 ניתן למנות מספר השפעות מרכזיות ומשמעותיות: ובסביבתם.

של בעלי  דחיקה ,פגיעה בבתי גידול טבעייםמוביל לההתמרת השטח הטבעי לשטח חקלאי  .א

וקיטוע בין אזורים טבעיים אשר מצמים טלשטחים טבעיים ההולכים ומצ חיים וצמחים

לעיתים מועצם בשל גידור השטחים החקלאיים. קיטוע זה יוצר בידוד בין אוכלוסיות ומקטין 

, Porat et al. 2011) ייםאת בתי הגידול הטבעיים בהם יכולים בעלי החיים והצמחים להתק

Gavish et al. 2012). 

                                                                 

כמו גם  וחות כלכליים כגון התייקרות עלויות הייצור וירידה בתמורה לתוצרתצמצום מזרע הכותנה ניתן לייחס לכאת  1
 כדוגמת הלקטית הורודה ומחלת הקרקע מקרופומינה פזואולינה הגורמים פגיעה בענף. מזיקים משמעותיים
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ם גידול הכותנה, ממוקמים במערכת אקולוגית בישראל, ובתוכרוב שטחי גידולי השדה 

אשר שטחה הכולל  (הנקראת עמקים אלוביאלים באקלים ים תיכוני )או קרקעות כבדות

בשמורות טבע,  תמיוצגממערכת אקולוגית זו  5%-קמ"ר. כיום, פחות מ 3000-בישראל הוא כ

ממערכת זו מוגדרת ביעוד קרקע  57% , לעומת זאת(1גנים לאומיים או שטחי ייעור )בתמ"א 

 אקולוגית זו (. לאור זאת, שמירה על המגוון הביולוגי במערכת2016של חקלאות )רותם 

או שמורות הטבע( אלא  1באמצעות כלים סטטוטורים )תמא  ןתלוייה בפעולות שימור שאינ

 אקולוגים תומכי סביבה.-ממשקים אגרו ותבאמצע

ת השטחים הזולגים אל המערכת הטבעית הסובבת א חומרי הדברה ודישוןשימוש רחב ב .ב

לאורך העונה  בחומרי הדברה שימוש גבוהנעשה בגידול הכותנה בפרט, ידוע כי  החקלאיים.

  כנגד מזיקים קשים.

)ראה  בות הקרקע לאורך שניםופגיעה בפוריות ויצי ההפרעיבוד קרקע אינטנסיבי גורם ל .ג

  פירוט בהמשך הפרק(.

 (. 1ל ממשקי חקלאות תומכי סביבה, נספח ע)לפירוט 

 מחויבות מועצת הכותנה לשמירה על המגוון הביולוגי 1.4

. במסגרת הייצוא והשיווק סין, הודו ואירופהלבעיקר , יצואמיוצרת לצרכי מהכותנה בארץ   100%

פה, נדרשת מועצת הכותנה לעמוד בתקינה אירופאית המתייחסת בין לשווקים בעולם, בעיקר באירו

על  השאר גם לנושא של תמיכה ושימור של המגוון הביולוגי במרחב החקלאי, לדוגמא שמירה והגנה

בתי גידול במרחב, שימור מינים יחודיים, תמיכה במגוון צמחיית בר, הפחתת ריסוס המשפיע על 

 השטחים הטבעיים בשוליים ועוד. 

נושא הבמטרה לקדם את פיתוח  -BCI (better cotton intiative)מועצת הכותנה הצטרפה ל

הינה  BCI -ה הסביבתי בענף הכותנה ועמידה בסטנדרטים עולמיים לשמירה על המגוון הביולוגי.

מהייצור, דרך המקדמת תקני "כותנה משופרת"  ויצרני טקסטיל יוזמה וולונטארית של ארגוני סביבה

 , למען ענף הכותנה ולמען הסביבה.האספקה ועד שוק המוצרים המוגמרים שרשרת

-על מנת לעמוד בתקנים, נדרשת מועצת הכותנה להתייחס ולפעול בתחומים שהוגדרו בתקן של ה

BCI בהתאם לכך, כל מגדל המעוניין לייצא ולמכור את תוצרת הכותנה נדרש לעמוד בסטנדרטים .

 ; אלו. עיקרי התקנים הינם כדלקמן

 .זיהוי פגעים, שימוש בחומרי הדברה, הדברה משולבת – הגנת הצומח .א

 יעילות וויסות שימוש המים –יעילות שימוש במים  .ב
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 שימור קרקע ודישון .ג

 ותמיכה במגוון ביולוגי הגנת הסביבה .ד

 איכות כותנה ושימורה .ה

 העסקה הוגנת וטיפול בעובדים .ו

 

 חי גידול הכותנההצורך ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בשט 1.5

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

 עבור מועצת הכותנה .א

o ות אקולוגיות .עמידה בתקינה אירופאית מחמירה לשמירה על המגוון הביולוגי ומערכ 

o  יישום הממשקים המפורטים במסמך זה יאפשר עמידה בתקניBCI  ותמיכה במיתוג ושיווק כותנה

 להלן 1, כמפורט בטבלה הרחבת קהל היעד לשווקים נוספים בחו"לישראלית ו

 . BCI-: מענה תוצרי הפרויקט לתקני ה1טבלה 

דרישות לקוחות המבוססות  תחום

 BCI-תקני ה על

 מענה בתוצרי הפרויקט

שימור ותמיכה 

במגוון צומח 

 2טבעי

זיהוי ומיפוי משאבי מגוון 

 ביולוגי בשטחים החקלאים

 ובתי גידול רגישים על כל מגדל להעביר מיפוי של משארי השדה

 למועצתהדו"ח השנתי המוגש  באמצעות שהקיימים בשטחי הגד"

 .(4, סעיף BCIן )שאלו הכותנה תחת סעיף מגוון ביולוגי

שימור והגברת מגוון מיני 

צמחייה וחי מקומיים בסביבת 

שיפור של גודל, . הכותנה

קישוריות ומגוון סביבות 

המחייה הצמחיות באמצעות 

טכניקות זריעת צמחייה 

 מחדש, או שימור צימוח טבעי

החקלאי  אל תוך  השדה מ'  6שמירה על רצועת חיץ ברוחב  .א

 .שמופו םבתי גידול רגישימגבול 

בחלקות הגובלות עם השטחים הפתוחים הטבעיים יתבצע  .ב

 המונעת רחף אל משארי השדה. רחף-אל תריסוס ממוקד בדיז

לא יתבצע ריסוס כנגד עשבים ו/או מזיקים בשטח משארי  .ג

 .השדה

שימור קרקע 

ותמיכה במגוון 

ביולוגי בתעלות 

 ניקוז

במשק נוקטים אמצעים למנוע 

או לצמצם סחף קרקע 

רים רגישים, כולל תכנית באזו

לניטור ומעקב אחר שינויים 

שימור והגברת מגוון  בקרקע

מיני צמחייה וחי מקומיים 

 בסביבת הכותנה

 .ש"תעלות ניקוז רגישות לסחף קרקע יזוהו וימופו בשטחי הגד .א

לא יבוצע ריסוס בתעלות כלל. במידת הצורך יבוצע כיסוח  .ב

ר את הזרעים של ס"מ באופן אשר ישמ 20פעמיים בשנה בגובה 

 .יה בתעלהיהצמח

לצמצום סחף קרקע וליצירת ייעודית צמחיית כיסוי ב שימוש .ג

 כתם טבעי שימשוך אליו בע"ח וצמחים.

                                                                 

שטחים שאינם מעובדים בשטח החקלאי השומרים על אופי טבעי או טבעי למחצה. משארים  הםמשארים טבעיים  2
ו כוללים שולי חלקות, רצועות לאורך גדרות ודרכים חקלאיות, גדות ערוצי נחל, שדרות עצים, שטחים תפעוליים או אל

 שטחי בור קשים לעיבוד שיוצרים כתמים טבעיים במרחב.
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שימור קרקע 

ותמיכה במגוון 

ביולוגי בערוצים 

בחלקות 

 חקלאיות

 

גד"ש ומהווים החלקות תוך בנוצרים בכל שנה המיפוי ערוצים  .א

 .משמעותיבעיית סחף קרקע מהשדה ועירוץ 

תעדוף ובחירת הערוצים לטיפול לפי הערכת מידת ההפרעה  .ב

שלהם לפעולות החקלאיות, נגישות וישימות בשטח ולאחר 

 .התייעצות עם המדריכים החקלאיים

לצמצום סחף קרקע וליצירת ייעודית צמחיית כיסוי ב שימוש .ג

 כתם טבעי שימשוך אליו בע"ח וצמחים.

השבת מינים 

בסכנת הכחדה 

 השדהלמשארי 

שימור והגברת מגוון מיני 

ת וצמחיה מקומי צמחייה

בסביבת  בסכנת הכחדה

 הכותנה

זיהוי מינים בסכנת הכחדה הניתנים להשבה והנחיות לבניית תכנית 

 לשתילה שלהם והשבתם למשארי שדה.

 

 עבור המגדליםב. 

o שיפור במחיר התוצרת כתוצאה ממיתוג אקולוגי ועמידה בתקני  -רווח כלכליBCI קינה ות

בשנים האחרונות, יותר ויותר יצרנים ומשווקי טקסטיל ממתגים את תוצרתם  אירופאית מחמירה.

באמצעות הצהרה על עמידה בתקני קיימות וסביבה מגוונים בפני לקוחותיהם. בהתאם, שיווק 

ים וגורם זה יהכותנה בישראל ליצרני טקסטיל אלו תלוי בעמידת המגדלים בתקנים הרלוונט

 .)2021ת על יכולת השיווק של הכותנה )מידע בע"פ, גורם ממועצת הכותנה משפיע רבו

o גידול חקלאי אינטנסיבי ככלל וגידול כותנה בפרט מביא לסחף  -שימור קרקע בשטחי הגד"ש

רוח ומים, שימוש בחומרי בליה כתוצאה ממגורמים שונים כגון: זיהום והמלחה,  הנובעקרקע 

לשימור  ממשקיםהבתהליך הכשרת השטח לזריעה. הטמעת הדברה, דישון ועיבוד אינטנסיבי 

בשימור הבסיס הנדרש להמשך  ויעזרהמפורטים במסמך זה, תוך שטחי הגד"ש הקרקע ב

 (. 2, נספח בשטחי גד"ש להרחבה בנושא שימור קרקע)הפעילות החקלאית. 

o והות עלויות של טרקטורים להסדרת תעלות וערוצי ניקוז הן גב -חסכון במשאבים והוצאות

ע"י צומח כיסוי התומך במגוון ביולוגי ש"ח ליום עבודה. ייצוב הקרקע  2800-ומוערכות בכ

קיימא יביא להפחתת הצורך בפעולות הסדרה ובכך  -במקומות המתאימים בממשק יעיל ובר

 חסכון עבור החקלאים.  היהוו

o ים החקלאים שימור משארים טבעיים בשטח -העלאת המגוון הביולוגי התומך בגידול החקלאי

, כמו לחקלאות יםיכולים להוות גם אזורים התומכים בשירותי המערכת האקולוגית המועיל

  .(הדברה ביולוגיתויסות מזיקים )האבקה ו

יכולה להגדיל ההכותנה מסתמכת לרוב על האבקה עצמית אך מתרחשת בה גם האבקה זרה 

חשיבות רבה למאביקים  ( ולכן קיימתMuhammad 2020את משקל הסיבים וכמות הזרעים )

עשרות מיני חרקים מבקרים בפרחי הכותנה ומאביקים  .אשר יעבירו את האבקה מפרט לפרט

( אשר נמצאה יעילה Xylocopaאותם. דוגמא למאביק בר של הכותנה היא דבורת העץ )הסוג 

מגוונת  פריחת צמחי בר לפיכך שימור משארי שדה יאפשרו .ביותר בשל גודלה ושעירותה
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 האויבים טבעיים, דבורי הדבש ובחברת של מאביקים לאורך עונות השנה באוכלוסיות כתתומה

 (. 3, נספח האבקה)להרחבה בנושא . הטבעיים

 

 הטבע והסביבהעבור  .ב

o  שמירה על משארים )כתמים( טבעיים בלב   -הכותנה בשטחי הטבעי העלאת המגוון הביולוגי

על מגוון חד הכלים החשובים לשמירה אנמצא כ )גם אם קטנים ומבודדים( השטח החקלאי

 ל צמחים, פרוקי רגליים וזוחליםביולוגי רחב יחסית המשתייך לקבוצות ביולוגיות שונות, כול

(Rotem 2014 2016, סג'רה 2010, גלעדי וזיו)מהלך הפרויקט הושם דגש על מרווח חיץ . ב

בתעלות ניקוז ה חדשים ויצירה של משארי שדמפני ריסוסים, הקיימים השומר על משארי השדה 

מגוון ביולוגי כדוגמת ב כיםתומהכיסוי  מחושתילה או זריעה של מיני צע"י ובערוצי זרימה בחלקות 

. כתמים טבעיים אלו עם הזמן מינים מקומיים נוספים אליהם יצטרפו תלתן, בקיה ושיבולת שועל

     השומרת על הטבע בסביבה החקלאית. מערכת חקלאית מגוונת ייצרים מ

o של שטחים היעלמות בתי גידול בעקבות פיתוח והסבה  -שמירה על מינים בסכנת הכחדה

לשטחים חקלאיים רבים הביאה להתדלדלות באוכלוסיות של מיני צמחים הייחודיים טבעיים 

 5%-פחות מרכסי הכורכר. וקרקעות כבדות כגון: לבתי הגידול השונים שנמצאים בפרויקט 

מוגנים  )קרקעות כבדות( ים אלוביאלים באקלים ים תיכונימהמערכת האקולוגית של עמק

ממערכת אקולוגית זו ממוקמים בשטחי  57%באמצעות שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות. 

גם המערכת האקולוגית של רכסי הכורכר הינה בית גידול ייחודי (. 1חקלאות שונים )ראה איור 

ים של בעלי חיים וצמחים, השונים בכל אתר וחלקם במגוון ביולוגי גדול הכולל מינים נדיר ךתומה

נמצאת בסכנה בישראל ושטחיה הולכים  . מערכת אקולוגית זואף ייחודים לישראל )אנדמיים(

מוגדרים בשל כך כמינים בסכנת הכחדה. המתקיימים במערכות אלו מינים רבים ומתמעטים. 

יה שלהם יל לתרום לאישוש האוכלוסכמאגר זרעים בשטח, יכו שתילתם וביסוסם ,וזיהוי מינים אל

 באזור.
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 בהם התמקד הפרויקט תהליך בחירת השטחים 1.6

 לבחירת השטחים קדמה עבודת מיפוי ואפיון :

מיפוי של כלל שטחי הגד"ש בהם ישנו גידול של כותנה כחלק ממחזור הזריעה.  – מיפוי כללי .א

 מאתר משרד החקלאות. GISהמיפוי התבצע על סמך שכבות 

לגידול כותנה בארץ בהם ריכוזים גדולים של זוהו האזורים המשמעותיים ביותר  -ריכוזי כותנה .ב

 שטחי גידול כותנה: אזור מערב הנגב, שפלת יהודה ועמק יזרעאל. 

אזורים אלו מייצגים שלוש יחידות נוף שונות בעלות מאפיינים שונים: גיאוגרפית,  אפיון האזורים: .ג

 קולוגית.גיאולוגית, הדירולוגית וא

 .אקולוגיות מרחביותבהם עולות סוגיות  זיהוי אזורים מעניינים ובעלי ייחודיות מבחינה אקולוגית .ד

בשיתוף אנשי מועצת הכותנה, נבחרו מגדלים עם סיכוי גבוה לשיח ושיתוף  -בחירת מגדלים .ה

 פעולה. 

 :(1)מפה  לאחר תהליך זה נבחרו הגד"שים הבאים

מהווה מפגש של צומח ים תיכוני ומדברי ובו הגד"ש ממוקם על אזור ה :מערב הנגב -גד"ש אורן

 רכסי כורכר הנחשבים בתי גידול מאוימים.שולי קרקעות כבדות ו

אזור ים תיכוני הכולל קרקעות כבדות אשר הוסבו ברובן  :שפלת יהודה -גד"ש צבר קמה

 .שטח הגד"ש עובר במסדרון אקולוגי ארציו לחקלאות

שטח ו אזור הכולל קרקעות כבדות אשר הוסבו ברובן לחקלאות: עמק יזרעאל -גד"ש הזורע

 .)אגן הקישון( עובר במסדרון אקולוגי אקווטי מרכזיו כולל נחלים מרכזיים הגד"ש
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שונים זה מזה במאפיינים  , שפלת יהודה ועמק יזרעאל(ימכיוון ששלושת האזורים שנבחרו )נגב מערב

את הכלים והגישות המוצעים לכל אזור בהתאם סביבתיים וחקלאיים רבים, הרי שיש להתאים 

 למאפיינים הייחודים לו.

 

 . מיקום הגד"שים הנבחרים לפיילוט הפרויקט.1מפה 

 

  תעיקרי ההמלצו. 2

שטחי גד"ש תומכי מגוון ביולוגי, המשמרים ערך כלכלי עבור החקלאי ומועצת  :חזון הפרויקט

 וגי עבור שמירת הטבע והסביבה.הכותנה יחד עם ערך אקול

 שדה במשאריצמחיה טבעית  שימור 2.1

משארים טבעיים אלו שטחים שאינם מעובדים בשטח החקלאי השומרים על אופי טבעי או טבעי 

למחצה. משארים אלו כוללים שולי חלקות, רצועות לאורך גדרות ודרכים חקלאיות, גדות ערוצי נחל, 

 או שטחי בור קשים לעיבוד שיוצרים כתמים טבעיים במרחב. שדרות עצים, שטחים תפעוליים 
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 פירוט המצב הקיים

משארי השדה במרבית האזורים החקלאיים אינם מנוהלים על ידי החקלאים או גופים אחרים במרחב. 

לכן, ברוב המקרים, משארי השדה סובלים מהשפעות שוליים משמעותיות של הממשקים החקלאים 

מיסה על ידי כלים כבדים וכן השתלטות של מינים רודראלים או פולשים המתבססים כמו ריסוסים, ר

באזורים המופרים הללו. בתנאים אלו המגוון הביולוגי יורד משמעותית והחי והצומח המקומי כמעט 

לא קיימת שתילה מסודרת של מינים צופניים וצמחי אבקה בשטחי גד"ש. כמעט וכיום שאינו נשמר. 

 פעולות נטיעה של עצים בגדות נחלים או שטחי יער צמודים לשטחי חקלאות.לעיתים ישנן 

 האתגר 

שימור ויצירה של משארים טבעיים אשר יהוו בסיס לשימור והגדלת מגוון ושפע מינים במרחב 

 החקלאי האינטנסיבי ואף יתמכו באויבים טבעיים ומאביקים אשר יתרמו לחקלאי.

 

 

 

 

 כתם טבעי בין חלקות חקלאיות חקלאית דרך ערוץ נחל איקלשדה ח
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 ותמוצע פעולות

 משמעויות תפעוליות/כלכליות ורטתהנחיה מפ פעולה

זיהוי ומיפוי 

 שדה משארי

משארי השדה בכלל שטח הגד"ש ימופו, ע"י מנהל 

הגד"ש או מי מטעמו, על גבי תצ"א אשר תוגש אל 

מועצת הכותנה כחלק מדוח שנתי, כולל צילום המעיד 

 על שימורם במצבם הטבעי.

נדרש ליווי של אקולוג לתהליך  .א

 השדה.מיפוי וזיהוי משארי 

תקצוב שעות אקולוג לסימון  .ב

בתי הגידול הרגישים, ע"י 

מועצת הכותנה / גורמים 

 שותפים לפרויקט. 

לקבוע הדרכת  מגדלעל כל  .ג

כי  שטח שנתית ולוודא

העובדים מכירים את 

ואין  וגבולותיהם המשארים

חריגה וכניסת כלים למשארי 

 השדה אשר יוגדרו.

צילום אחת לשנה על ידי  .ד

ו לדוח שנתי החקלאי והכנסת

 למועצת הכותנה.

על האקולוג  לסמן באופן ברור  ,מתוך המשארים שמופו

בשטח את בתי הגידול הרגישים או הייחודיים, במידה 

וקיימים )כדוגמת נחלים, בתרונות לס, בתי גידול לחים, 

 שטחי כורכר וקרקעות כבדות(.

על החקלאי לקיים הדרכה אחת לפחות , כל שנה 

ונה, לעובדים וקבלני הריסוס ולהבטיח כי בראשית הע

הם  מכירים את משארי השדה ונמנעים מריסוס, מעבר 

 כלים חקלאיים או הנחת ציוד באזורים אלו.

שימור צמחיה 

טבעית 

 במשארי השדה

ה הטבעית הקיימת במשארי ייש לשמר את הצמחי

 השדה אשר מופו.

הדרכת עובדים כל שנה  .א

בראשית העונה בנוגע לריסוס 

 בקרבת משארי שדה.

התאמת תזמון הכיסוחים  .ב

 בהתאם להנחיה מעלה.

 

מנע מריסוס עשביה ו/או חומרי הדברה כנגד ייש לה

 מזיקים במשארים. 

במידה ויש צורך לטפל בצמחיה במשארים, יש לעשות 

זאת באמצעות כיסוח בלבד. הכיסוח יתבצע מחוץ 

של לעונות הרביה והקינון ובהתאם למחזוריות ההפצה 

הזרעים: כיסוח סתיו )ספטמבר( ו/או כיסוח סוף אביב 

 "מ מהקרקע.ס 10)יוני(. גובה הכיסוח יהיה לפחות 

משארים יבוצע ריסוס בדיזה גובלות עם החלקות הכל הב

רחף( ובשעות מתאימות למניעת -מתאימה )דיזת אל

עם בתי  בלותהגו בחלקות רחף אל השוליים הטבעיים. 

על בנוסף יחודיים שסומנו, יש לשמור גידול רגישים ו/או 

, בה לא יבוצע מטר אל תוך השדה 6רצועת חיץ של 

 התרחקות עם המרססת מהשוליים. ו ריסוס,
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 מסקנות הפיילוט שהתבצע בשטח 

הינן פעולות  שמירת רצועת חיץ במקומות רגישים אקולוגית ושימור צמחיה מקומית במשארי השדה 

 ,שמירת הטבע בשטח החקלאיחינת המגדל בשטח ותרומה חשובה לבמהמשלבות ישימות תפעולית 

 (.21פיילוטים בעמוד -3פרק )לפירוט המסקנות ראו 

 

  הכחדה בסכנת צומח של והשבה שיקום 2.2

 מצב קייםפירוט 

כיום לא נעשות על ידי ארגוני מגדלים בשטחי הגד"ש כל פעולות לשימור ושיקום של מינים בסכנת 

נמצאים בסכנת הכחדה באמצעות יה של מינים הינה נרתמה לאישוש האוכלוסהכחדה. מועצת הכות

אלו היא שמירה חקלאיים. משמעות שילוב של צמחים למשארי שדה הקיימים בשטחים ה השבתם

הולכים הנגב המערבי של קרקעות כבדות ב על מינים מקומיים השייכים למערכת האקולוגית

 תהליכי חקלאות ופיתוח. אהכתוצונעלמים בשל הרס בית הגידול שלהם 

 האתגר

זיהוי המינים הניתנים להשבה במשארי השדה ולהם יכולת נביטה, התבססות, פריחה וחנטת  .1

 פירות וכן הפצת הזרעים ונביטה ספונטנית מזרעים אלו באזור בו הם נשתלו.

 ימים.ואיתור מקור זרעים לצמחים שזוהו כמא .2

 פעולות מוצעות

 ות תפעוליותמשמעוי הנחיה מפורטת פעולה

בחירת 

שטחים 

 להשבה

על פי תכנית עבודה אשר תגובש בשיתוף 

אקולוג מלווה, יבחרו מספר משארי שדה 

מינים מקומיים מתאימים בהם ישתלו 

 . 3המוגדרים בסכנת הכחדה

נדרש ליווי של אקולוג לתהליך מיפוי 

 וזיהוי משארי השדה.

 

תעדוף של משארי השדה יקבע לפי 

 אים:הקריטריונים הב

שטח בו אין עשביה גבוהה אשר תפריע  .א

 לשתילה או להתבססות השתילים.

 

                                                                 

 2007ספיר. -צמחים בסכנת הכחדה בישראל, אבי שמידע, גדי פולק, אורי פרגמן –ע"פ הספר האדום  3
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 ות תפעוליותמשמעוי הנחיה מפורטת פעולה

 שטח בו אין מעבר כלים כבדים: .ב

 טרקטורים, ג'יפים וכו.

שטח בו ניתן לשמור רצועת חיץ של  .ג

מטרים בה יורחק הריסוס  6לפחות 

 .בשדה

בחירה של 

מינים 

מתאימים 

 להשבה

ניתן לאסוף אותם  /ידועמקור זרעים  קיים .א

 .גיאוגרפי של הפרויקטהר באזו

עדיפות אם קיים פרוטוקול טיפול,  .ב

 .הנבטה וגידול שתילים של המין

 התאמה ל: סוג קרקע, אקלים, אור וצל .ג

יתרון, כדי להביא  –מספר אדום גבוה  .ד

לתרומה גבוהה יחסית עבור שמירת 

 הטבע.

 תקצוב וליווי אקולוג

 

איסוף והכנה 

של הזרעים, 

הנבטה וגידול 

 השתילים

 

יאום ורכישה דרך בנק הגנים או מקור ת

יבוצע על  מוסמך בעל אישור לאיסוף צמחים .

 ידי האקולוג.

 תקצוב וליווי אקולוג

 

תיאום המועד המתאים לזריעה לפי המינים 

הנבחרים. רצוי שכולם יהיו באותם חודשי 

יש לכוון לשתילה לקראת עונת  נביטה.

הגשמים; נובמבר )אם ישנה מערכת השקיה( 

 ו דצמבר, לפי העונה.א

איסוף חומר ריבוי והכנת שתילים לפני 

 עונת השתילה בחורף

גידול השתילים עד לגודל פלאג. רצוי להנביט 

 בודדים כמות גדולה כיוון שרק אחוזים

 מהזרעים נובטים ושורדים לכדי שתיל.

הקפדה על פרוטוקול למניעת הפצה של 

 מינים פולשים, בדגש על נמלת האש.

 

השטח  הכנת

 לשתילה

פריסת השקיה בטפטפות והרטבת האדמה 

 .)בהנחה ונדרש( לפני יום השתילה

הכנת מערך השקיה מראש, יש לוודא עם 

 המגדל שאפשרי

סימון השטח למניעת מעבר של כלים 

 .חקלאים
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 ות תפעוליותמשמעוי הנחיה מפורטת פעולה

ביצוע 

השתילה 

באתר 

 המתאים

 

בתוך השטח הנבחר בחירת מקום ספציפי 

 צל/שמש, : אזורי סבך,יםלפי דרישות הצמח

 וכו. , מפנהמדרון

 

 10-15עישוב העשביה הקיימת ברדיוס של 

ס"מ תוך הוצאת השורשים. זאת על מנת 

קלט יסיכוי השתילים לה את להעלות

ולהתבסס. לא רצוי לעשב את כל השטח שכן 

המקומיים שומרים על לחות הקרקע  צמחיםה

 התורמת לקליטה של השתילים.

 

מתאימים לפי שתילת השתילים במרווחים 

המין )מיני שיח ומעוצים ידרשו יותר מרווח 

בשטח  דוגמא: מאשר עשבוניים קטנים יותר(.

מטר רוחב, מספר  X 3 מטר אורך 100של 

שתילים, בשתי  150-200השתילים נע בין 

מטר בין שתיל  1-שורות שתילה, מרווח של כ

 לשתיל.

 תקצוב עובדים

השקיה 

 ומעקב

 

אשונים לאחר יש לבצע מעקב בימים הר

ק את מצב השתילים השתילה על מנת לבדו

ולחות האדמה. המעקב יבוצע על ידי האקולוג 

 בשיתוף ובתיאום עם המגדל.

 ליווי אקולוג

 בתדירות, העונהלאורך בוצע ההשקיה ת

מזג צרכי המין הנבחר, בהתאם למשתנה 

 בשטח. מעקביר ולוהאו

 הפעלת מערך השקייה בהתאם לצורך

או השקייה באמצעות מיכל, )קו השקייה 

 בהתאם לעניין(

חודש ניתן להפסיק השקיה, -לאחר  שבועיים

בתנאי שישנה התבססות ועונת הגשמים 

 החלה.

 

 ניטור ומעקב
ניטור מצב הצמחים בחודשים הבאים 

מנעות מריסוס או פגיעה בהם. הניטור יוה

, במשך חודשיבוצע על ידי האקולוג אחת ל

 .חודשי הקיץ עד לגשמים

 ליווי אקולוג
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 מסקנות הפיילוט שהתבצע בשטח:

ניתן ורצוי לבצע השבה של צמחים בסכנת הכחדה במשארי השדה, על פי התייעצות עם רשות הטבע 

והגנים והמלצותיהם ועל פי החלטת האקולוג מטעם מועצת הכותנה. בחירת הצמחים ושטחי 

 ת ומתואמת.ההשבה יתבצעו בהנחיית אקולוג מלווה על פי תכנית מסודר

 (. 25פיילוטים בעמוד -3)לפירוט המסקנות ראו פרק 

 

 בשטחים חקלאיים זרימה בערוצוניצמצום סחף קרקע  2.3 

 פירוט מצב קיים

כיום, אין פתרון בר קיימא לטיפול בערוצונים הנוצרים בלב השטחים החקלאיים בשל סחיפת הקרקע 

לחקלאות משמרת( והפתרונות ההנדסיים  הפתרונות  האגרונומים )מעבר  על ידי הנגר העילי.

מפתני אבן( לא תמיד  מאומצים או זמינים ובהרבה מקרים גם מאוד יקרים ודורשים שינויי  )לדוגמה

. לרוב, החקלאי מסדיר מדי שנה בשנה את הערוצים ומשקיע כסף וזמן רב על מנת מערך אגרונומי

סידור  הכולל )עלות יום עבודה של שופל ליישר את הקרקע ולאפשר המשך עיבוד או מעבר כלים בהם

מעבר לנזק לחקלאי, מדובר על אבדן של משאב  ש"ח(. 2800 -מוערך בכ של כשלושה ערוצונים

 לאומי שאינו מתחדש )קרקע פורייה(, ונזקים לתשתיות ולנחל במורד האגן.

 

 האתגר

בשטחי החקלאות ולוגי תוך שיפור המגוון הביבערוצונים,  קרקעיישומי לצמצום סחף ה ממשק פיתוח

 .ועמידה בדרישות התפעוליות של החקלאי בגידולי השדה

 

 פעולות מוצעות

 משמעויות תפעוליות/כלכליות הנחיה מפורטת פעולה

ע"ג תצ"א מיפוי 

ים בשטח ונערוצ

 חלקות גד"ש

גד"ש הים בשטח חלקות ונמיפוי ערוצזיהוי ו

נוצרים בכל שנה וגורמים לבעיית סחף קרקע ה

 עירוץ משמעותי.מהשדה ו

הערוצים יזוהו על ידי החקלאי 

ויסומנו )כולל תעדוף טיפול( על 

גבי מפה שתוגש למועצת 

 הכותנה

מנהל הגד"ש לאחר התייעצות עם המדריכים 

הערוצים לטיפול  של תעדוף החקלאים יבצע 

 תוך שקלול: 
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ק"ג לדונם עבור הדגנים וצפיפות של  12-ורכב משיבולת שועל וקטניות )בקיה או תלתן( בצפיפות של כתמהיל התערובת י 4

 ק"ג לדונם עבור הקטניות. 3-5

מידת ההפרעה שלהם לפעולות  .א

 החקלאיות

  יםונערוצל נגישות .ב

טיפול לאורך הערוץ: מיקום התוואי ל .ג

עדיפות לטיפול במעלה הזרם בו 

אפקטיביות הטיפול עולה לעומת מורד 

הזרם בו עוצמת הנגר עלולה לצמצם את 

 יעילות הטיפול.

 ערכיות אקולוגית של השטח הסמוך .ד

התאמת סוג 

ים ונהטיפול לערוצ

 הנבחרים 

שימוש בזריעת צמחיית כיסוי או הנחת מרבדי 

לצורך תפיסת הקרקע  cross1יבלית מעוקרת 

 וצמצום הסחף בערוצים שבחלקות:

o  במקטע במעלה הערוץ, בתחילת אגן

יש להעדיף שימוש בזריעת  - הניקוז

)למשל שיבולת   4תערובת דגנים וקטניות

 הנמצאה אפקטיבית (ותלתן בקיה, שועל

)במידה שווה ליבלית  לשימור קרקע

תרומה גדולה יותר  ובעלתהמעוקרת( 

משמעות ה . זאת למרותילמגוון הביולוג

 גדולה יותר.התפעולית ה

o  יש להעדיף  -במקטע במורד הערוץ

  cross1 מעוקרת שימוש במרבדי יבלית

הדורשת השקעה תפעולית נמוכה 

 .נמצאה כאפקטיבית יותר בשימור קרקעו

יותר למגוון  זאת למרות תרומתה הנמוכה

  .הביולוגי

מפורט ליישום הטיפולים השונים  פרוטוקול

זה יתעדכן לאחר סיום  . פרוטוקול6ה נספח רא

-2021פיילוטים שמתבצעים במהלך השנים 

. מועצת הכותנה תוציא מסמך מעודכן 2023

 .עם סיומם

להתאמת דרוש ליווי אקולוג 

 הטיפול לשטח

 



18 
 

 

 

 

 

 משמעויות תפעוליות/כלכליות הנחיה מפורטת פעולה

יש לסמן במדויק בשטח את מיקום הערוץ  הכנת השטח 

)אורך ורוחב ההתחתרות(  על מנת להבטיח 

הזרעים במיקום המתאים  /הנחת המרבדים 

וברוחב המיטבי. סימון זה יבוצע עם סיום 

מחזור גידול הקיץ וטרם הכשרת הקרקע עבור 

ספטמבר(,  תוך -המחזור הבא )אוגוסט

התחשבות בטופוגרפית השטח ואופי הזרימה. 

-מטר רוחב ו 6הגודל המינימלי לטיפול יהיה 

  מטר אורך. 20

 

זרעים המקור כי לוודא יש 

ממשתלה שאין בה ים והמרבד

 .מינים פולשים ונמלי אש

-)ספטמבר היבלית ידמרב פריסת עבור

 והרטבה השטח יישור לבצע יש  -אוקטובר(

 .המרבדים הנחת לפני אינטנסיבית

  -  אוקטובר(-)ספטמבר התערובת זריעת עבור

 יש לבצע יישור השטח והרטבה לפני זריעה.

להתבססות  המשך השקיה בהמטרה עד מערך השקיה

-בחודשים אוקטובר ,נחהה)כשבועיים מה

 נובמבר(

הסדרת ההשקיה תעשה מראש 

 על ידי החקלאי

שמירה על רצועת 

מנעות יחיץ וה

מריסוס בערוצונים 

 המטופלים

 מנע מריסוסים בערוצונים לטיפולייש לה .א

מניעת רסס מהחלקות הסמוכות על ידי  .ב

מטרים לתוך  6שמירה על רצועת חיץ של 

 סמוכותהחלקות ה

הנחיה של עובדי/אחראי ריסוס 

ו/או קבלנים לשמירה על רצועת 

 חיץ והתרחקות מהערוץ

ס"מ( בין  20ביצוע כיסוח גבוה בלבד ) .א בקרת עשביה

 נובמבר-החודשים יוני

במקרה של זליגת עשבים מזיקים אל  .ב

החלקות החקלאיות ניתן להשתמש 

בריסוס נקודתי, ממוקד ומוגבל בשולי 

 הערוץ בלבד

עת מועדי כיסוח מתאימים קבי

בסתיו ובסוף האביב )ספטמבר, 

 יוני(
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 מסקנות הפיילוט שהתבצע בשטח:

עבור ערוצים בהם מעלה הערוץ  ישימים ובעלי פוטנציאל למניעת סחף קרקע.נמצאו שני הטיפולים 

עבור ערוצים בהם . תערובת דגן וקטניות ה שלזריעמומלץ לבצע הוא שחוצה את השטח החקלאי 

   .הנחת מרבדים של יבלית מעוקרתמומלץ לבצע הערוץ הוא שחוצה את השטח החקלאי  מורד

 (. 27פיילוטים בעמוד -3)לפירוט המסקנות ראו פרק 

 

 

 בשטחים חקלאיים ניקוז בתעלותסחף קרקע  צמצום 2.4

 פירוט מצב קיים

גשומות מייצר בעיות בשנים ו רעהשטחים החקלאיים של קיבוץ הזונחל הקישון על יובליו חוצה את 

כשהערוץ הראשי והתעלות אליו עולים על גדותיהם. בשל  ,ניקוז משמעותיות בשדות ואירועי הצפה

כך מתבצעות פעולות הסדרה ותחזוקה אינטנסיביות אשר נועדו לשפר את תפקודם של נחל הקישון 

קולוגיות חשובות ויובליו כערוצי ניקוז. לפעולות אלו יש גם השפעה רבה על תפקודם כמערכות א

תעלות הניקוז העוברות החקלאי מטפל ב ייחודי ומצומצם בהיקפו בארץ. אקווטי ומרכזיות, בבית גידול

. התוצאה היא תעלות וכיסוח באופן אינטנסיבי כאשר הטיפול כולל ריסוס נגד צמחיה בין החלקות

תעצמת עם אירועי סחף קרקע. בעיה זו מ ה משמעותית שלאולם עם בעי ,יחסית מצומח "נקיות"

 הצפה של נחל הקישון ויובליו בחורפים גשומים.

 האתגר

שטחים החקלאיים ותמיכה במגוון הניקוז בקרקע בתעלות הצמצום סחף יישומי ל ממשק פיתוח

 ן תוך עמידה בדרישות התפעוליות של החקלאי. הביולוגי בה

 

 פעולות מוצעות

 משמעויות תפעוליות/כלכליות הנחיה מפורטת פעולה

מיפוי ע"ג תצ"א 

תעלות מרכזיות 

לטיפול באמצעות 

 ממשק צמחיית כיסוי

זיהוי ומיפוי תעלות אורך מרכזיות בין חלקות )לא רוחב( 

ניתן לבצע  ןלבעיית סחף קרקע מהשדה בה ותהגורמ

  .את הממשק

 

 

התעלות יזוהו על ידי החקלאי 

ויסומנו )כולל תעדוף טיפול( על 

גבי מפה שתוגש למועצת 

 הכותנה
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 מסקנות הפיילוט שהתבצע בשטח:

  ובעל פוטנציאל למניעת סחף קרקע. םישינמצא  א. ממשק ייצוב צמחי בתעלה

בזמן שאין השקיה בחלקות הסמוכות.  ,ב. קיימים אתגרים הנוגעים בעיקר להשקית הזרעים שנזרעים

ים. על כן, השקיה זו הינה קריטית להנבטה והתבססות של צמחיית הכיסוי בתעלה טרם עונת הגשמ

יש לוודא עם מערך ההשקיה בגד"ש שניתן להשקות את התעלות באופן קבוע עד להתבססות 

                                                                 

 .ק"ג לדונם עבור קטניות 6-5עבור שיבולת שועל/חיטה,  ק"ג לדונם 51זריעה בתעלות בצפיפות של  5

 משמעויות תפעוליות/כלכליות הנחיה מפורטת פעולה

 הכנת השטח 

-)חודשים ספטמבר

 אוקטובר(

הסדרת התעלות לטיפול על פי חתך סטנדרטי מוגדר 

מראש  שיאפשר לבצע פעולות מכניות של זריעה 

 וכיסוח

o  קבלן כלי עבודה )שופל או

 טרקטור(

o  ,אספקת תערובות זרעים

זריעה והסדרת השקיה על 

ידי החקלאים בהתאם 

 להנחיות המפורטות

o זרעים יש לוודא כי מקור ה

ממשתלה שאין בה מינים 

 פולשים ונמלי אש

הסדרת מערך השקיה המאפשר התבססות של 

 הזרעים טרם עונת הגשמים.

זריעת תמהיל צומח הכולל דגן וקטניות בתעלות לייצוב 

 5ראשוני

השקיה בהמטרה עד להתבססות הזרעים )כשבועיים  מערך השקיה

 נובמבר-חודשים אוקטובר -מזריעה(

דרת ההשקיה תעשה מראש הס

 על ידי החקלאי

שמירה על רצועת חיץ 

מנעות מריסוס יוה

 בערוצונים המטופלים

 יש להימנע מריסוסים בתעלות לטיפול  .א

מניעת רסס מהחלקות הסמוכות על ידי שמירה  .ב

מטרים לתוך החלקות  6על רצועת חיץ של 

 הסמוכות

הנחיה של עובדי/אחראי ריסוס 

רצועת ו/או קבלנים לשמירה על 

 חיץ והתרחקות מהערוץ

ס"מ( בין החודשים  20ביצוע כיסוח גבוה בלבד ) .א בקרת עשביה

 נובמבר-יוני

במקרה של זליגת עשבים מזיקים אל החלקות  .ב

החקלאיות ניתן להשתמש בריסוס נקודתי, 

 ממוקד ומוגבל בשולי הערוץ בלבד

קביעת מועדי כיסוח מתאימים 

בסתיו ובסוף האביב )ספטמבר, 

 יוני(
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הצמחיה ותחילת הגשמים. במידה ואין אפשרות, יש להכווין את הזריעות לחודשי הקיץ בהם בדרך 

 כלל יש גידול סמוך מושקה וניתן למשוך ממנו השקיה עבור התעלות. 

 לשם קבלת אחידות וצפיפות מתאימים.  ג. על הזריעה להיות מכנית

 (. 31פיילוטים בעמוד -3)לפירוט המסקנות ראו פרק  

 

  ניסויי שדה  -פיילוטים. 3

בשלושה גד"שים שונים במיקומים  2021פיילוטים במהלך שנת ארבעה כחלק מהפרויקט, בוצעו 

 שונים בארץ: 

 ל שמורת הטבע של רכס הכורכר גברעם. א. בשולי השדות בגד"ש אור הנר שבנגב המערבי, על גבו

 רבדים, שפלת יהודה. -ב. בערוצוני זרימה בחלקות חקלאיות בגד"ש צבר קמה

 ג. בתעלות ניקוז בשטחי גד"ש הזורע, עמק יזרעאל.

 

 השדה בשטח החקלאי במשארישימור ושיפור הצמחייה המקומית  - 1 פיילוט

 פיילוטמטרת ה

ם ביותר מבחינה אקולוגית ותפעולית לשימור ושיפור הצמחייה זיהוי ובחינה של הממשקים היעילי

 המקומית במשארי השדה בשטח החקלאי. בפיילוט נבחנו שני ממשקים:

מ' לתוך חלקת השדה, בעלת פוטנציאל הגנה על משארי השדה, בה  6הגדרת רצועת חיץ של  .א

 החקלאי מקפיד על מניעת רחף ריסוס אל החלקות ומעבר כלים כבדים.  

בשולי השדות אשר יוכלו לתרום לשפע ומגוון בצומח  רה ושתילה של מיני בר מקומייםבחי .ב

 באזור. 

 פיילוטמהלך ה

הטיפולים  2 -חלקות אלו סווגו לשטח. חלקות ניסוי לאורך משארי השדה בהתאם ל 6 נבחרו .א

 .וביקורת

לי יכולת העומדים בקריטריונים של  זמינות זרעים, שתילה פשוטה, בענבחרו מיני צומח בר  .ב

 .היקלטות והתבססות גבוהה )גם ללא השקיה מרובה(, שרידות גבוהה למשך עונת החורף והקיץ

o 2 מטרים מגבול החלקה לכיוון השדה החקלאי. 6נשמרה רצועת חיץ של  -חלקות 

o 2 מטרים מגבול החלקה לכיוון השדה החקלאי + שתילה של  6נשמרה רצועת חיץ של  -חלקות

 צמחי בר.
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o 2 קורת. ללא שמירה על רצועת חיץ וללא שתילה.בי -חלקות 

שברק מצוי, לוטם מרווני, שומר פשוט, קידה שעירה, רותם המדבר,  רשימת המינים שנשתלו:

 . 2020שתילים באוקטובר  150בכל חלקה סה"כ נשתלו  . עכנאי שרוע, זקנן שעיר 

ומתם למגוון מיני בוצעו ניטורים לאורך העונה לצורך בדיקת הצלחת התבססות השתילים ותר .ג

 מח במשארי השדה. והצ

בוצעה בחינה של הדרישות התפעוליות והתקציביות הנדרשות מהחקלאים לצורך ביצוע כל אחד  .ד

 .מהטיפולים

 

 תוצאות הפיילוט

o מסקר צומח שבוצע בחלקות נמצא כי אין הבדל מובהק במספר המינים בין הטיפולים השונים 

 (2בכל אחד מהם )איור ; עושר המינים היה דומה והביקורת

o אחוזים מהשתילים שנשתלו נקלטו בשטח ללא השקיה )למעט פעם בשבוע, בשבועיים  28%-כ

הראשונים לאחר השתילה(. הלוטם המרווני והשברק המצוי הם המינים בעלי אחוזי קליטה 

 (.  1, בהתאמה( )איור 48%-ו 44%הגבוהים ביותר )

 ביקורת  -B,F רצועת חיץ+שתילות; -C,Eרצועת חיץ בלבד;  -A,D. 2021. חלקות ניסוי בגד"ש אורן 2מפה 
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o   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021ינואר , עבודות השתילה בחלקות

 קידה שעירה שומר פשוט לוטם מרווני
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 מסקנות

 פן אקולוגי

o  ין קבוצת הביקורת בבמספר המינים  שתוצאות הסקר לא העידו על הבדל מובהק למרות

היא מקטינה כן ש, בשמירה על רצועת החיץרבה  רואים חשיבות ואנ לקבוצות הטיפול,

עבור , וכן משארי שדה הנחייה זו חשובה באופן כללי עבורריסוס. חומרי פגיעה של הצומח מ

נחלים, בריכות ) וגמת שמורת טבע, בתי גידול לחיםכד, הממוקמים באזורים רגישים אתרים

יה הקיימת על ייש להתמקד בשימור הצמח שטח טבעי פתוח וכו'.  ועל כן (, חורף, מעיינות

 .2.1 סעיף 2בפרק  ידי הצעדים אשר פורטו לעיל

o  ש אורן הינה זניחה יחסית לשכיחותם "תוספת צמחי בר במשארי השדה באזור גדנמצא כי

לכן, אין בכך תרומה משמעותית לשימור צמחיה  יים מסביב ובשמורה.הטבע בשטחים

 מקומית והגדלת המגוון הביולוגי במשארים.

o ניתן לבצע שתילות צומח מקומית, הדורשים שיקום במידה ומדובר במשארים ללא צמחיה ,

 .5משארי השדה בנספח השבת מינים ב והוספת מינים מקומיים על פי פרוטוקול

 תפעוליפן 

o  ממשק שימור רצועת חיץ:עבור 

יש צורך בהדרכה קבועה בתחילת עונה בנושא הגבלת הריסוסים והתרחקות ממשארי 

סעיף  2כמפורט בפרק השדה ותשומת לב של מנהל הגד"ש לריסוס בצורה מיטבית בשטח 

מומלץ כי ההדרכה תכלול  נסיעה לאורך השטחים הרגישים וסימון בשטח עם מוט  . 2.1

 ל מקטע.סימון של כ

 

o :עבור ממשק שתילת מיני בר מקומיים 

 שטח.ב ושתילה קיים צורך תקציבי לרכישת שתילים  וכן לימי עבודה של סימון .א

השטח לאחר זליגת ריסוס משארי שדה בזמן השתילות
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ישנו צורך לקבוע מראש את אופן ההשקיה ותדירותה. חובה לתאם עם החקלאי מראש  .ב

שכן לרוב ישנה מורכבות של לחצי מים בעונות השונות בגד"ש ולכן צריך להבין מהי 

 .5הדרך הישימה ביותר עבורו. להמלצות השקיה ראו פירוט פרוטוקול בנספח 

 

 השדה בשטח החקלאי  למשארי: השבה של מינים בסכנת הכחדה 2 פיילוט

 רקע

שנתי, הגדל כיום במספר ניכר של אתרים במישור החוף, במיוחד -היא עשב רב בלוטה פלשתית

לל לחץ הפיתוח המתמיד בגלילות אלה, וכתוצאה בג באיום בשרון ובפלשת. יחד עם זאת נמצא הצמח

מכך הולכים השטחים הטבעיים ומצטמצמים. זהו מקרה מיוחד בו המין אינו "אדום" על פי קריטריון 

אתרים בארץ(, אך בכל זאת הוא הוכלל בקבוצת האדומים בעלי  100-הנדירּות )נמצא ביותר מ

הפגיעּות הרבה של אוכלוסיותיו לפעולות  אנדמי וכן בשל-חשיבות שימור גבוהה בגלל היותו תת

(: IUCNכיום מוגדר בקטגורית סיכון ) .מהאתרים בהם גדל נמצאים בשמורות( 13.2%)רק  פיתוח

VU (vulnerable והמספר האדום שלו )3.7. 

חמרה, לעתים בצל עצי חרוב -חולות מיוצבים וחולעבור הבלוטה הפלשתית הם  התנאים המתאימים

. גדל בצל עצים וסבכי שיחים דוקה לשיחי אלת המסטיק, אטד החוף ורותם המדברושקמה, בקרבה ה

 גבוהים בקרקע חולית. 

 פיילוטמטרת ה

 של שני מינים בסכנת הכחדה: בלוטה פלשתית ותלת מלען ארוךהיתכנות ההשבה  בחינת .א

במשארי שדה הצמודים של מינים אלו  התבססותהגידול, הקליטה וההצלחת תוך בחינת 

 .ם חקלאיים אינטנסיבייםלשטחי

 .בחינת הדרישות התפעוליות והתקציביות הנדרשות מהחקלאים לצורך כך .ב

 מהלך הפיילוט

 , נשתלו שתי חלקות של מינים בסכנת הכחדה : 2021במסגרת הפיילוט שבוצע בשנת 

 מלען ארוך. -שתילים של תלת 20שתילים של בלוטה פלשתית+  230: 1חלקה 

 בלוטה פלשתית. שתילים של 95:  2חלקה 
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 תוצאות הפיילוט 

o  קליטה של הבלוטה הפלשתית, בהתאמה 68%-ו 93%התוצאות הראו על  2-ו 1בחלקה. 

o שרד. הפרטים ששרדו היו במצב שאינו מאפשר המשך  לאשמלען ארוך כמעט  -המין תלת

  גידול לאורך הקיץ.

 

 מסקנות:

o  ,טו באחוזים גבוהים לשתית נקצמחי הבלוטה הפלנכון לתום השנה הראשונה לפרויקט

התרחשה שריפה תחילת יצירת ניצני פריחה, עם  ,2021והצליחו להשתרש. בחודש מאי 

בשטח הפיילוט שגרמה להשמדה של כל השתילים שנשתלו ומנעה אפשרות לעקוב אחר 

בגדילתם לא השריפה הצמחים היו מצליחים מאנו מניחים שאל השלבים המתקדמים יותר.

משך וחזרה על דרוש הלכן,  משארי השדה.משך התבססותם בטובה להוהיתה אפשרות 

וידוא התבססות, פריחה, חנטת פירות ולבסוף ) ניסוי זה על מנת לבחון את הצלחת הפיילוט

 . (נביטה ספונטנית בשטח

o לאתרים חדשים  להשבת הבלוטה הפלשתית תלת שנתית מומלץ ליישם תכנית עבודה

 לפירוט פרק הטמעה. , ןבמשארי שדה הקיימים בגד"ש אור

 2022מועצת הכותנה לקחה על עצמה להמשיך בפרויקט זה שנה נוספת ובמהלך שנת 

 ישתלו שני אתרים נוספים במשארי השדה בגד"ש אורן.

 

 

 

 

 

 

 בלוטה פלשתית בלוטה פלשתית תלת מלען ארוך
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 : צמצום סחף הקרקע בערוצונים הממוקמים בתוך חלקות הגד"ש 3 פיילוט

 רקע

 שילובכולל  . מערך הניסויקיבוץ רבדים(כחלק מהפרויקט הוקם פיילוט בשטחי גד"ש צבר קמה )ב

סחף את במטרה לצמצם , הנוצרים בחלקות הגד"ש במהלך חודשי החורף, בערוצונים כיסוי צומח

ן שימוש חלוט נבבמהלך הפיי  .הקרקע ואף להעלות את המגוון הביולוגי בשטח החקלאי עם הזמן

ייצוב לפוטנציאל רב לה  (cross 1זרעים של דגניים וקטניות ובמשטחי יבלית מכלוא ) בתערובת

 תחת סחף.ערוצים ובמקרים רבים הראתה יכולת התאוששות בין שנתית גם 

 מטרת הפיילוט

לצמצום סחף הקרקע ושיפור המגוון הביולוגי ממשקי צומח כיסוי  2היעילות של  בחינת .1

 השוואה בין יבלית לתערובת שיבולת ובקיה. -ים הממוקמים בשטח החקלאי ונבערוצ

הטמעת ממשקים נת הדרישות התפעוליות והתקציביות הנדרשות מהחקלאים לצורך בחי .2

 .אלו

 פיילוטמהלך ה

 מטר רוחב, בהן: 6מטר אורך* 30חלקות בגודל  6כלל  פיילוטה

 . cross1הנחה של מרבדי יבלית  –חלקות  2

 .ובקיה זריעת תערובת של שיבולת שועל -חלקות 2

 א טיפול נוסף.ביקורת. ישור השטח אך לל -חלקות 2

 עומק חירוץ הקרקע ורוחב שלו. -נבחנו החלקות והשפעת זרימת המים בהן 2021בחודש יוני 



28 
 

 

 ביקורת -E,Fטיפול תערובת זרעים;  -B,Dטיפול יבלית; -A,C. 2021. מיקום חלקות הניסוי בגד"ש צבר קמה 3מפה 

 

 הפיילוט תוצאות

 וי במבנה הערוץ שנוצר וככל הנראה להפחתה בסחף הקרקע. שני הטיפולים גרמו לשינ .א

נוצר ערוץ רדוד יותר ללא עירוץ עמוק כפי שנראה בשטח לפני תחילת הפיילוט לאחר  .ב

 הגשמים בעונה הקודמת.

 השטח לקראת העונה הבאה. תהסדרבחסך את הצורך אשר נתן מענה  -מבחינת המגדל .ג

לצמצום  נים כמעט שווים בתרומה שלהםהטיפולים השו -במעלה הערוץשמוקמו חלקות  .ד

ליבלית היה  -במורד הערוץשמוקמו חלקות לעומת זאת, ב, עם יתרון קטן ליבלית. הסחף

 בקיה.-יתרון ברור על שיבולת

 

 

 ץ סחף קרקע מרכזי בחלקות גד"ש צבר קמה, רבדים.ערו
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 2020זריעת תערובת שיבולת ובקיה, נובמבר  השקיה בחלקה לאחר הנחת מרבדים 2020, נובמבר הנחת המרבדים חלקה לפני טיפול

 2021ייצוב ערוץ תערובת לאחר ארבעה חודשים, אפריל  2021ייצוב ערוץ ביבלית לאחר ארבעה חודשים, אפריל 
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 מסקנות

 שני הטיפולים ישימים ובעלי פוטנציאל למניעת סחף קרקע. .א

פעמיים  שכן יש צורך בכיסוחה יותר משמעות תפעולית גדוללתערובת שיבולת ובקיה  .ב

על מנת להגדיל את כמות הזרעים בקרקע  וזריעה נוספת משנה לשנה בשנה )באביב ובקיץ(

 .וצפיפות הנביטה

יותר מבחינת עלויות אך הינה אפקטיבית תשומות ראשוניות גבוהות לשיטה של היבלית  .ג

מן שכן אין צורך להכניס כלי כפי הנראה וברת קיימא. לטווח ארוך, העלויות מחזירות את עצ

הסדרת הערוץ ויישור השטח )עלות יום עבודה להסדרת שלושה ערוצים כיסוח, עבודה ל

עלות מ"ר של יבלית ₪.  2800מ"ר כל חלקה, ע"פ הערכת המגדל, הינה  180בשטח של 

 לחלקה(.₪  2880כלומר ₪,  16-הינה כ

 שנים 4עלות לאחר ך ס שנים 3עלות לאחר סך  (מ"ר 180) עלות לחלקה טיפול

הסדרת הערוץ ויישור השטח 

 בכל שנה באמצעות שופל

940  ₪ 2820  ₪ 3760  ₪ 

 ₪  2880 ש"ח 2880 ₪  2880 טיפול באמצעות יבלית

 

ישנה  בקיה נצפו יותר מאביקים כדוגמת פרפרים ודבורים. בחלקות אלו-בחלקות שיבולת .ד

 אקולוגי משמעותי. רך עועל כן הינה בעלת  יותר התבססות של צמחיית בר

יתרון משמעותי לאחת משיטות הטיפול  נמצאכאשר מטפלים בחלקות בראש ערוץ, לא  .ה

מבחינת צמצום הסחף אך ישנו יתרון לזריעת התערובת מבחינת תמיכה במגוון מינים שכן 

שיטה זו מאפשרת כניסה של מיני צמחיה מקומית ואפשרות לקיום בית גידול ככתם טבעי 

 במרחב.

 .יתרון בולט ליבלית נמצאמטפלים במורד ערוץ, היכן שזרימת המים חזקה ורבה יותר,  כאשר .ו

 

 לכן ההמלצות הן:

o  ה שלזריע בוצעתעבור ערוצים בהם מעלה הערוץ הוא שחוצה את השטח החקלאי 

  (.2טיפול ) תערובת דגן וקטניות

o  הנחת בוצע תעבור ערוצים בהם מורד הערוץ הוא שחוצה את השטח החקלאי

  (.1טיפול ) רבדים של יבלית מעוקרתמ
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 היתרונות והחסרונות של כל אחד מהטיפולים מפורטים בטבלה הבאה:

 תערובת זרעים דגנים וקטניות cross1 מעוקרת יבלית 

 התבססות טובה חזקה ומתבססת בקלות התבססות

בעלת אחיזת קרקע טובה גם  אחיזת קרקע

 בגשמים הראשונים תחת סחף

 וניתאחיזת קרקע בינ

 לא עמיד, עונתי עמידה עמידות בחודשי הקיץ

 פגיעה בריסוס רחבי עלים ודגניים עמידה ומשתקמת בקלות עמידות בריסוס

 גבוהה נמוכה תמיכה במגוון ביולוגי

 נמוכה גבוהה ראשוניתעלות 

זמין באמצעות כלים ותערובות  דורשת קבלן חיצוני ותיאום קלות יישום

 הקיימות בגד"ש לרוב.

 

 4ממשק זה יוטמע ב  2022ובשנת זה ולהרחיב פיילוט מועצת הכותנה לקחה על עצמה להמשיך 

 . בשפלת יהודה ערוצונים נוספים

 : צמצום סחף קרקע בתעלות ניקוז בשטחים חקלאיים4 פיילוט

 

 רקע 

במהלך הניסוי נבחן  .)עמק יזרעאל( בשטחי הגדש של קיבוץ הזורעכחלק מהפרויקט הוקם פיילוט 

לאורך מקטעים בתעלת ניקוז  )בקיה ותלתן( וקטניות )שיבולת שועל( ימוש בתערובת דגנייםש

ך אליו וכתם "טבעי" אשר יוכל למשלייצר עם הזמן במטרה לצמצם את סחף הקרקע ואף  .אורכית

  .אורגניזמים מועילים ולהגדיל את המגוון הביולוגי המתקיים במערכת החקלאית

 מטרת הפיילוט

 .קרקע בתעלות בשטחים החקלאיים ותמיכה במגוון הביולוגי בהםצמצום סחף 

 פיילוטמהלך ה

 מטר בשטחי הגד"ש: 6מטר לאורך תעלת ניקוז אורכית ברוחב  100חלקות באורך  6מוקמו 

 זריעת שיבולת שועל בלבד -חלקות 2

 זריעת תערובת שיבולת שועל, בקיה ותלתן -חלקות 2

 ביקורת ללא זריעה כלל -חלקות 2
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 תוצאות הפיילוט

  .הזריעה הידנית לא היתה אחידה מספיק ונוצרו "קרחות" בחלקות .א

סחיפה של חלק נראתה מכך כתוצאה  -הזריעה התבצעה מאוחר מדי )סוף דצמבר( .ב

ה לפני עונת הגשמים והתרחש סחף יתה התבססות טובה של הצמחיי, לא הימהזרעים

 .קרקע בתעלה
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  מסקנות

י סטנדרט קבוע מראש המאפשר עבודה ממוכנת של זריעה יש צורך בהסדרת תעלות לפ .א

ותצמצם את  . זריעה ממכונת תספק את האחידות והצפיפות רצויה של הזרעיםוכיסוח

 .הקרחות אשר נצפו בשנת הניסוי הנוכחית

 .הזריעה צריכה להתבצע באוקטובר ליצירת בית שורשים מספק ומשמעותי .ב

 ה(.יש צורך בהסדרת השקיה בעת הזריעה )המטר .ג

תלתן נראה יתרון משמעותי מבחינת מגוון ביולוגי  בקיה+ מאחר ולתערובת הכוללת שיבולת+ .ד

 .להמשיך עם טיפול זה מומלץ

כיוון שהתעלות חוצות בין חלקות והגידול מתחיל ממש בצמוד לתעלה, ישנו אתגר בתחום  .ה

הדרכה ם קיוש ו"ש, מנהל הגנת הצומח של הגד"הריסוסים. יש צורך בתיאום עם מנהל הגד

 מטר מגדות התעלות. 2של מינימום ללא ריסוס לשמירה על רצועת חיץ  לפועלים בשטח

לשנה נוספת לצורך בחינת יעילות הממשק זה פיילוט במועצת הכותנה לקחה על עצמה להמשיך 

 מבחינת צמצום סחף הקרקע. 

 ב א

 ג ד

 זריעה בגדות התעלה: א. 2020דצמבר 

 : ב. ביקורת ללא זריעה;  ג. שיבולת שועל בלבד;  ד. שיבולת שועל+בקיה+תלתן. 2021אפריל 
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 הטמעה  תהליך. 4

 הצגה ביום צוות כותנה .א

הסבר על חשיבות שמירה על  הכלל . ההצגהת כותנההתקיימה הצגה של הפרויקט ביום צוו

, מטרות הפרויקט, תוצאות BCI-המגוון הביולוגי, יתרונות המיתוג הסביבתי ועמידה בתקני ה

 ומסקנות ליישום בהמשך.

 

 

 נוספים םלגורמיהידע הפצת  .ב

הצגת ההנחיות שנכתבו במסגרת הפרויקט בהדרכות המגדלים )שנתיות/ עונתיות(, 

במפגשים של ארגוני מגדלים כדוגמת מגדלי הדרום, ארגון עובדי הפלחה וברשויות הניקוז 

 העוסקות רבות בנושא צמצום סחף הקרקע.  השונות 

 הישראלי BCIהטמעת ההנחיות בסעיפים בתקן  .ג

. נה משופרתהישראלי לכות BCIבתקן הנוכחי יוטמעו  ההנחיות שנכתבו במסגרת הפרויקט

כפי  BCI-בכל שנה נשלח שאלון למגדלים ובו סעיפים הנוגעים לדרישות והעקרונות של ה

שמופיעים בתקן הישראלי. כך, ניתן לעקוב אחר מצב היישום שלהם אצל המגדלים. המעקב 

והבקרה מתבצעים על ידי אנשי מועצת הכותנה וכן פקחים המגיעים לארץ אחת לתקופה 

 ומי.הבינלא BCI-מטעם ה

 

 שילוב הנחיות לריסוס .ד

בכל שנה מוציאה מועצת הכותנה הנחיות 

שנכתבו במסגרת ההנחיות ריסוס למגדלים. 

פרויקט זה, הנוגעות לריסוסים בקרבת 

 יוטמעו בהנחיות השנתיות. ,משארי השדה
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 של אקולוג  תקציב עבור ליווי ארוך טווחייעוד  .ה

, (ובשטחי הכותנה ככללבפרט בשטחי הפיילוטים ) המשך הטמעת ההנחיות בשטח לצורך

  :קיימת חשיבות רבה לשילוב אקולוג אשר יהיה אחראי על התחומים הבאים

  תוכנית ה .בשטחי הכותנה בארץליישום ההנחיות לעיל  רב שנתית תכנית הטמעהבניית

שק שימור קרקע מתוך כלל שטח אחוז השטח המטופל בממ :מדדים כמותיים כגון תכלול

מספר  ,מתוך כלל שטח הכותנהמשארי השדה השמורים אחוז , תנה בישראלוהכ

 .חדההאתרים בהם מבוצעות פועלות השבה של מינים בסכנת הכ

  מידע ש השונים על בסיס "מים בשטחי הגדיהקי וערוצונים משארי השדהוסימון מיפוי

 .ובהתאם לתכנית רב שנתית מוסכמת הקיים אצל החקלאי

 קרהביצוע בוההנחיות על הטמעת שים "של מנהלי הגדוליווי לפי הצורך  הדרכה 

 ווידוא קיום ,חיץורצועות ה הטבעיים משאריםהשמירה על  :בשטח מןיישועל  מדגמית

הדרכה לחקלאים עבור מיזמי השבה של מינים תתבצע  ,. כמו כןממשק שימור קרקע

  .אדומים באזורים נוספים
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 תכניות עבודה והערכה כלכלית. 5

 

 מין בסכנת הכחדה –להשבת הבלוטה הפלישתית עבודה  תכנית. א

שטחים וספות הכוללת מיפוי שנים נ 3-לאחר ביצוע פיילוט בשנה הראשונה, נבנתה תכנית עבודה ל

 והערכת עלויות. ראה טבלה ומפה להלן.להשבה 

 

 

שנת 
 יישום

  

מספר 
 אתרים

  

 )₪( כ"סה שתילים בחלקה( 200תמחור עלות עבור החלקות לשנה זו )  

עלות 
 זרעים

 3עלות ימי עבודה לשתילה ) עלות שתילים
 ימי עבודה( 2עובדים,

עלות 
ניהול 
 אקולוג

2022-
2023 

3 950 420 2,000 13,200 16,570 

2023-
2024 

3 950 420 2,000 13,200 16,570 

2024-
2025 

4 316 550 2,500 13,200 16,566 

2025-
2026 

כ "סה
10 

 אתרים

  

  

  

תחזוקה שוטפת של 
משארי השדה והדרכת 

 המגדלים

  5,500 5,500 

בחינת הצורך בתוספת 
 אתרים

בחינת הצלחת 
עם כל הפרויקט יחד 
      הגורמים

      55,207 סה"כ

מע"מ 
 )אקולוג(

667,7  

     

סה"כ 
כולל 
 מע"מ

874,62  
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 י שדה בשטחי גד"ש אור"ןר. מיפוי משא4מפה           

 

 קמה-גד"ש צבר-תכנית עבודה להמשך טיפול בסחף בערוצונים. ב

שנים נוספות  3-קמה תכנית עבודה ל-נתה עבור גד"ש צברלאחר ביצוע פיילוט בשנה הראשונה, נב

 ים לטיפול והערכת עלויות. ראה טבלה ומפה להלן.ונהכוללת מיפוי ותעדוף של הערוצ

שנת 
 יישום

מספר 
 ערוצים

 )₪( כ"סה מ' רוחב( 6מ' אורך* 30תמחור עלות עבור הערוצים לשנה זו ) טיפולים

   

, ציםעלות הסדרת ערו
 2, זריעת תערובת

 כיסוחים בשנה

עלות מרבדים 
לערוצים )גודל 

 מ'( 6* 30

עלות ניהול 
 אקולוג

-2022
2023 

יבלית 2 4  

תערובת 2  

 מגדל

שח 2800-הסדרה  

שח 200-זריעה  

ללא עלות-כיסוחים  

950,6  700,7  14,650 

-2023
2024 

יבלית 3 6  

תערובת 3  

425,10 כנ"ל  700,7  18,125 

-2024
2025 

יבלית 3 6  

תערובת 3  

לכנ"  425,10  700,7  18,125 

     

      50,900 כ"סה

מע"מ )עלות 
 אקולוג(

927,3  

   

 

 

  

סה"כ כולל 
 מע"מ

54,827 
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 שלב ג -שלב ב, אדום -שלב א, כתום -. מיפוי ערוצונים אפשריים לטיפול. סימון תעדוף לפי צבעים: ירוק5מפה        

 

 פול בתעלות ניקוז בגד"ש הזורעתכנית עבודה להמשך טי. ג

 שנים נוספות 3-תכנית עבודה ל הזורעלאחר ביצוע פיילוט בשנה הראשונה, נבנתה עבור גד"ש 

)עלות המזרעה הינה הערכה  כוללת הערכת עלויות בתעלת האורך המרכזית בשטחים. התכנית

 . ראה טבלה ומפה להלן.ותלויה באם קיימת בגד"ש או צורכת קבלן חיצוני(

נת ש
 יישום

מקטעים מספר 
 מקטע )אורך התעלב

 (מטר 200

תמחור עלות עבור התעלות לשנה זו   סהכ 

 )₪( 

עלות הסדרת     
 תעלה

 עלות מזרעה 
 )יום עבודה(

עלות 
 זרעים

עלות ניהול 
 אקולוג

-2022
2023 

850,5  מגדל )חדשים( 4    600 700,7  13,950 

-2023
2024 

+הסדרה חדשים  4
מותקוד 4מקומית של   

850,5  מגדל  600 700,7  14,150 

-2024
2025 

 4הסדרה מקומית של 
 קודמות

200    מגדל  500,5  5700 

     

 33,800 סה"כ
     

מע"מ 
 )אקולוג(

3553 

     

סה"כ כולל 
 מע"מ

37,353 
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 בודה בגד"ש.. מיקום תעלת האורך המרכזית בה מבוצעים הניסויים והמשך תכנית הע6מפה 
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 רשימת ספרות 
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 נספחים

 ממשקים חקלאיים תומכי סביבה  :1נספח 

במגוון הביולוגי של בעלי  התמקדו בנושא התמיכהשנעשו בשני העשורים האחרונים רבים מחקרים 

  .יתוח ממשקים חקלאיים מתאימיםעל ידי פ ם הפגיעה בהםוצמצבהצמחים ווהחיים 

, (Cederbaum 2004)בעיקר במטעים אך גם בכותנה,  צמחיית כיסוי בין השורותממשקים הכוללים 

בשולי שטחי גד"ש  שתילת עצים ושיחים כמשוכות חיותו שמירת כתמים טבעיים במרחב החקלאי

 נמצאו כתורמים לשמירה על המגוון הביולוגי.

יהם ההוכחה היא בינונית )בשל מיעוט מחקרים או תוצאות מעורבות( הם ממשקים נוספים אשר לגב

 ממשקים של הדברה משולבת או הפחתה בהדברה כימית, צמצום עיבודים או שינוי אופן פליחה

 (.1טבלה שמיטה ארוכת טווח )ראה ו

הם , הים תיכוניבאקלים התורמים בצורה ברורה ביותר לשמירה על המגוון הביולוגי רוב הממשקים 

המנעות מעיבוד, על ידי בשטח החקלאי שטחים טבעיים או טבעיים למחצה  מריםממשקים המש

 . (2017ישראלי, ל. ) כך שיתמכו באוכלוסיות של בעלי חייםשימור או שיקום של איי צמחיה טבעית 

 כמופעולות כאלו תומכות באוכלוסיות בר של מיני צומח ובעלי חיים מקבוצות טקסונומיות שונות 

מקומיים או אבני  ואף יכולים לסייע ביצירת מסדרונות אקולוגיםזוחלים, עופות, חסרי חוליות וצמחים 

להגדלת הקישוריות עבור אוכלוסיות הנמצאות בסיכון בשל קיטוע השטחים הפתוחים. נוסף  קפיצה

ובכך  על כך, משארים טבעיים בחלק מהמקרים גם מעלים את הערך הנופי של השטח החקלאי

 .רמים לדמותה של הארץתו
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  ממשקים שנבדקו במחקרים שבדקו את הקשר בין חקלאות ומגוון ביולוגי. : טבלת1ה טבל

מתוך מסמך ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים לישראל. מכון דש"א ואוניברסיטת תל אביב 

2017  . 
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 ד"ששימור קרקע בשטחי ג: 2נספח 

קרקע היא אחד המשאבים החשובים לייצור מזון. בצפיפות האוכלוסין כיום ובעתיד בארץ ובעולם, 

 -יש חשיבות רבה בהבטחת משאב הקרקע כגורם יצרני זאת על ידי פעולות משמרות בחלקאות. כ

( erosion( וסחיפה )degradationמכלל השטח המעובד בישראל מצויים בסכנת הגרעה ) 70%

. גידול חקלאי אינטנסיבי מביא לסחף קרקע הנגרם כתוצאה )2006עד חמורה )זיידנברג בינונית 

מגורמים כימיים כגון זיהום והמלחה, גורמים פיזיים כמו שחיקת רוח ומים וגורמים ביולוגים כמו 

שימוש בחומרי הדברה, דישון ועיבוד אינטנסיבי בתהליך הכשרת השטח לזריעה. גידול הכותנה הינו 

אינטנסיבי במיוחד הכולל שימוש ברמה גבוהה של חומרי הדברה ודישון וכן עיבוד עמוק בסוף  גידול

 50(. סקר קרקע שנערך במשך pectinophora gossypiellaהעונה לדיכוי אוכלוסיית הזחל הורוד )

השנים האחרונות בשטחים חקלאיים ברמות יששכר ורמות מנשה מצא כי איבוד הקרקע הכולל 

בסדר גודל ס"מ בשנה. קצב איבוד קרקע כזה נחשב גבוה  4-7ס"מ בממוצע, איבוד של  20-הגיע לכ

 מ"מ איבוד קרקע בשנה כ"נסבל" 0.4-1בהשוואה לסטנדרט האירופאי והאמריקאי אשר מחשיבים 

ירידה בפרודוקטיביות, לסתימת ערוצי ניקוז פוריה ולאובדן קרקע . סחף הקרקע גורם (2016)גוטמן 

הפוטנציאל להצפות ולזיהום של סביבת  הגדלתירידה בכושר ההולכה של הנחלים, , ומאגרי מים

להשקעה כספית ניכרת הן של החקלאים כן ו קרקע, בחומרי הדברה ובדשנים הנחלים והים בחלקיקי

 (.2013)אשל  בבעיות שמקורן בסחף הקרקעפל של גופים ציבוריים )רשויות ניקוז( הנדרשים לטו

בשור חישבו כי סך ההשקעות הדרושות למניעת סחף -ת ניקוז שקמהעבודה שנעשתה ברשוב

מתוך  2)ראה טבלה  ,לדונם₪  1300 -כ  ,₪ 160,920דונם הינו  120ושיקום קרקע לשדה בגודל 

התקדמות בכיוון של מציאת לאור כך, . (ניתוחחברת כיוון אשר ביצעה את הו מכון דש"א דוח

  משמעותית לקיומה של חקלאות ברת קיימא בישראל.סחף קרקע הינה תרומה  צמצוםפתרונות ל

(. מתוך: ניתוח כלכלי של שיטות עיבוד בגידולי הבעל 2008מחירי )₪, דונם  120. סיכום השקעות בשיקום קרקע לשדה של 2טבלה 

 במרחב שקמה, דו"ח ביניים(.

 

 

 



45 
 

 האבקה: 3נספח 

 

מית אך מתרחשת בה גם האבקה זרה אשר יכולה גם להגדיל הכותנה מסתמכת לרוב על האבקה עצ

( ולכן קיימת חשיבות רבה למאביקים עבורה Muhammad 2020את משקל הסיבים וכמות הזרעים )

. לכן, נהוג להכניס כוורות דבורי דבש בעונת הפריחה של אשר יעבירו את האבקה מפרט לפרט

( Apis Melliferaם. מלבד דבורת הדבש )הכותנה, בעיקר בגידול הכותנה לצורך ייצור זרעי

שיעילותה נמוכה יחסית והיא נמנעת מאיסוף אבקת הכותנה, עשרות מיני חרקים מבקרים בפרחי 

( אשר Xylocopaהכותנה ומאביקים אותם. דוגמא למאביק בר של הכותנה היא דבורת העץ )הסוג 

דול קיץ, מאביקים טבעיים מנצלים של היות הכותנה גי. בנמצאה יעילה ביותר בשל גודלה ושעירותה

 מגוונת במשארי את הכותנה כמקור צוף בעונת הקיץ היבשה ללא הפריחה בבר.  פריחת צמחי בר

 האויבים טבעיים, דבורי הדבש ובחברת של מאביקים לאורך עונות השנה באוכלוסיות תומכת שדה

כתומך לאורך קרים רבים קיום ממשק של שימור עשביה טבעית בקרבת השדה, ידוע במח .הטבעיים

כתורם לשירותי ההאבקה עונות השנה באוכלוסיות מאביקים טבעיים או דבורי הדבש ובכך 

(Pisanti 2015) . ,מצאו כי פריחת בר בשולי השדה בשפלת יהודה  התבצעמחקר שבלשם דוגמא

ושל או המטע הגדילה את מגוון דבורי הבר בשטח החקלאי הסמוך ואת פעילות הביקורים שלהן 

דבורי הדבש בפרחי הגידול או לא השפיעה עליהם. כלומר, פריחת בר נמצאה כמשפרת את שירותי 

לא נמצאה במחקרים נוספים שהתבצעו בשפלת יהודה, ההאבקה לחקלאות או לא מזיקה להם. 

, עמר 2013אדיר תמיכה להשפעה שלילית בשל תחרות על מאביקים של פרחי הבר ופרחי הגידול )

2016 .) 

 

התייחסות לפרויקט זה, ניתן יהיה ליצור ממשק בין המאביקים הטבעיים לצמחיית הבר הגדלה ב

במשארי השדה, ע"י הצבת עמודי עץ )או גזעי עץ ישנים( אשר נמצאים בסביבת השדה. עמודים 

אלה יכולים להוות מקום קינון אידאלי עבורי הדבורים ולכן יכול פוטנציאלית להגדיל את מספרן 

 . משמעותית
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 פרוטוקול לתמיכה במגוון ביולוגי במשארי שדה בשטחים חקלאיים: 4נספח 

משארים טבעיים אלו שטחים שאינם מעובדים בשטח החקלאי השומרים על אופי טבעי או טבעי  הגדרה:

למחצה. משארים אלו כוללים שולי חלקות, רצועות לאורך גדרות ודרכים חקלאיות, גדות ערוצי נחל, שדרות 

 עצים, שטחים תפעוליים או שטחי בור קשים לעיבוד שיוצרים כתמים טבעיים במרחב.

 זיהוי ומיפוי המשארים .1

על גבי מפה ע"י אקולוג מטעם מועצת הכותנה  ימופו ויסומנו בכלל שטח הגד"ש משארי השדה  .א

 , כולל צילום המעיד על שימורם.הכותנה כחלק מדוח שנתי צתאשר תוגש אל מוע

בטיח כי העובדים מכירים את משארי השדה ונמנעים מריסוס, מעבר כלים על החקלאי לה .ב

 חקלאיים או הנחת ציוד באזורים אלו.

 במשארי השדה: .2

 במשארי השדה. הקיימת)מיני צומח שאינם מיני מעזבה( יש לשמר את הצמחיה הטבעית  .א

סוח . הכיבמידה ויש צורך לטפל בצמחיה במשארים, יש לעשות זאת באמצעות כיסוח בלבד .ב

יתבצע מחוץ לעונות הרביה והקינון ובהתאם למחזוריות ההפצה של הזרעים: כיסוח סתיו 

  )ספטמבר( ו/או כיסוח סוף אביב )יוני(.

  יש להמנע מריסוס עשביה ו/או חומרי הדברה כנגד מזיקים במשארים. .ג

 בחלקות הקרובות למשארים יבוצע ריסוס בדיזה מתאימה ובשעות מתאימות למניעת רחף אל .ד

 6השוליים הטבעיים. במקטעים בהם מבוצעות שתילות צמחי בר יש לשמור על רצועת חיץ של 

 מטר אל תוך השדה להתרחקות עם המרססת. 
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 השבת מינים בסכנת הכחדהפרוטוקול ל :5נספח 

הגנים בשתילה במשארי השדה, על פי התייעצות עם רשות הטבע ו צמחים בסכנת הכחדהניתן ורצוי לשלב 

והמלצותיהם ועל פי החלטת האקולוג מטעם מועצת הכותנה. משמעות שילוב של צמחים כאלו היא שמירה 

על מינים מקומיים השייכים למערכת האקולוגית של הנגב המערבי. מועצת הכותנה נרתמה לאישוש 

ם למשארי שדה הקיימים בשטחי םשל מינים הנמצאים בסכנת הכחדה באמצעות השבת יותהאוכלוס

 החקלאיים. 

 פרוטוקול ביצוע

 בחירת המשארים המתאימים .1

על פי תכנית עבודה אשר תגובש בשיתוף אקולוג מלווה, יבחרו מספר משארי שדה מתאימים בהם ישתלו 

 המינים בסכנת הכחדה.

 לפי הקריטריונים הבאים:)בין השאר( תעדוף של משארי השדה יקבע 

 עד להשבה.שטח העונה לצרכים והדרישות של הצמח המיו .א

 שטח בו אין עשביה גבוהה אשר תפריע לשתילה או להתבססות השתילים. .ב

 טרקטורים, ג'יפים וכו. שטח בו אין מעבר כלים כבדים: .ג

יתואם עם המגדל,  מטרים בה יורחק הריסוס בשדה. 6שטח בו ניתן לשמור רצועת חיץ של לפחות  .ד

 לפי סוג הגידול.

 בחירה של מינים מתאימים להשבה .2

 .גיאוגרפי של הפרויקטהור זרעים עבורם/ ניתן לאסוף אותם באזור ישנו מק .א

 .עדיפות אם קיים פרוטוקול טיפול, הנבטה וגידול שתילים של המין .ב

 .התאמה ל: סוג קרקע, אקלים, אור וצל .ג

רצוי ליצור תמהיל המשלב מינים רב שנתיים הפורחים בעונות שונות על מנת לשמור על רציפות  .ד

 ים ואויבים טבעיים.במשאבים עבור מאביק

 מינים שאינם אגרסיבים ואינם יוצרים ספיחים אל השדה החקלאי. .ה

 איסוף והכנה של הזרעים, הנבטה וגידול השתילים .3

 יבוצע על ידי האקולוג. תיאום ורכישה דרך בנק הגנים או מקור מוסמך בעל אישור לאיסוף צמחים . .א

יש  וי שכולם יהיו באותם חודשי נביטה.תיאום המועד המתאים לזריעה לפי המינים הנבחרים. רצ .ב

 לכוון לשתילה לקראת עונת הגשמים; נובמבר )אם ישנה מערכת השקיה( או דצמבר, לפי העונה.

מהזרעים נובטים  בודדים גידול השתילים עד לגודל פלאג. רצוי להנביט כמות גדולה כיוון שרק אחוזים .ג

 ושורדים לכדי שתיל.

 הכנת השטח לשתילה .4

 בטפטפות והרטבת האדמה לפני יום השתילה. פריסת השקיה .א
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 .סימון השטח למניעת מעבר של כלים חקלאים .ב

 ביצוע השתילה באתר המתאים .5

 וכו. , מפנהמדרון : אזורי סבך, צל/שמש,יםבחירת מקום ספציפי לפי דרישות הצמח .א

 את ס"מ תוך הוצאת השורשים. זאת על מנת להעלות 10-15עישוב העשביה הקיימת ברדיוס של  .ב

המקומיים שומרים  צמחיםסיכוי השתילים להקלט ולהתבסס. לא רצוי לעשב את כל השטח שכן ה

 על לחות הקרקע התורמת לקליטה של השתילים.

שתילת השתילים במרווחים מתאימים לפי המין )מיני שיח ומעוצים ידרשו יותר מרווח מאשר  .ג

רוחב, מספר השתילים נע בין  מטר X 3מטר אורך 100דוגמא: בשטח של  עשבוניים קטנים יותר(.

 מטר בין שתיל לשתיל. 1-שתילים, בשתי שורות שתילה, מרווח של כ 150-200

 השקיה ומעקב .6

ק את מצב השתילים ולחות האדמה. יש לבצע מעקב בימים הראשונים לאחר השתילה על מנת לבדו .א

 המעקב יבוצע על ידי האקולוג בשיתוף ובתיאום עם המגדל.

עונה ולמצב מזג בהתאם למשתנה  בתדירותחודש ממועד השתילה, -שבועיים לאורךההשקיה תהיה  .ב

 בשטח. מעקבהאויר ול

 חודש ניתן להפסיק השקיה, בתנאי שישנה התבססות ועונת הגשמים החלה.-לאחר  שבועיים .ג

מצב הצמחים בחודשים הבאים והמנעות מריסוס או פגיעה בהם. הניטור יבוצע על ידי המשך ניטור  .7

 לשבועיים, במשך חודשי הקיץ עד לגשמים. האקולוג אחת
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 פרוטוקול צמצום סחף קרקע בערוצונים בחלקות חקלאיות: 6נספח 

ייצוב ומניעת סחף קרקע לאורך מקטעים של ערוצוני זרימה הזורמים בחלקות החקלאיות באמצעות שני 

 סוגי טיפולים:

 ( cross 1הנחת מרבדים של יבלית מעוקרת ) .1

 קטניות זריעת תערובת דגן ו .2

 :פרוטוקול ביצוע

 מיפוי ובחירת ערוצונים לטיפול

 זיהוי ומיפוי ערוצונים היוצרים בעיית סחף קרקע ואובדן שטח גידול בחלקות החקלאיות. .א

 יש להגדיר את מיקום הערוץ בחלקה החקלאית: במעלה / מורד הערוץ.  .ב

 קלאית: התאמת הטיפול )מרבדים / זריעה( יבוצע בהתאם למיקום הערוץ בחלקה הח .ג

a.  זריעת תערובת  תבוצע עבור ערוצים בהם מעלה הערוץ הוא שחוצה את השטח החקלאי

 . (2טיפול ) דגן וקטניות

b.  בוצע הנחת מרבדים של תעבור ערוצים בהם מורד הערוץ הוא שחוצה את השטח החקלאי

 .(1טיפול ) יבלית מעוקרת

 ה / הנחת מרבדים.  בו תבוצע זריע הערוץ המתאים את אורך ורוחב מקטע להגדיר יש .ד

ודמת( הק בעונה התחתרות בסיס על)השטח ואופי הזרימה  תשטח זה יוגדר בהתאם לטופוגרפי

על מנת להבטיח ככל הניתן, שהזרימה תעבור במקטע עצמו ולא יווצרו זרימות עוקפות אשר 

 מטר אורך. 30-מטר רוחב ו 6יתחתרו מהצדדים. הגודל המינימלי לטיפול יהיה 

עדיפות לתת קדימות לטיפול באזורים הממוקמים במעלה הערוץ בו הזרימה פחותה  ככלל קיימת .ה

 ואיטית ועל כן גוברים הסיכויים למניעת סחף הקרקע במעלה אשר תצמצם את הסחיפה במורד 

 במידה מסוימת.
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 לצמצום סחף קרקע בערוצונים בחלקות חקלאיות   CROSS 1הנחת מרבדי יבלית 

 הכנת השטח. 1

שור השטח יש לסמן במדויק את מיקום הערוץ )אורך ורוחב ההתחתרות(  על מנת להבטיח טרם יי .א

 הנחת המרבדים במיקום המתאים וברוחב המיטבי.

 יש לבצע יישור השטח והרטבה אינטנסיבית לפני הנחת המרבדים. .ב

 יישום מרבדים. 2

ניה למשל(, ומספר עונת הביצוע הינה בסוף הקיץ, עם סיום עונת הגידול של גידולי הקיץ )חמ .א

 שבועות לפני עונת הגשמים.

 ( על מנת למנוע התפשטות על החלקות החקלאיות.cross 1יש להשתמש בזן יבלית מעוקר ) .ב

 השקיה. 3

עד להתבססות היבלית ויצירת שורשים משמעותיים התופסים את הקרקע השקיה בהמטרה לפי הצורך, 

 )כשבועיים(. 

 בקרת צומח. 4

 חלקת הטיפול בה מניחים את המרבדים.יש להימנע מריסוס ב .א

יש להיזהר ככל הניתן מרחף שיגיע אל חלקות הטיפול. יש לשמור על רצועת חיץ מכל צד של  .ב

 מטרים(. 6-חלקת הטיפול ברוחב מספק למניעת הרחף )כ

במידה ויש צורך בטיפול בעשבים מזיקים בחלקת הטיפול, יש לעשות זאת בכיסוח גבוה בלבד  .ג

נובמבר )בסוף אביב ובסתיו(. זאת על מנת לאפשר לצמחיית בר  -חודשים יוניס"מ( בין ה 20)

 רצויה להזריע ולהתבסס בחלקת הטיפול.

במקרה של זליגת עשבים מזיקים אל השטח החקלאי ניתן להשתמש בריסוס נקודתי ומוגבל  .ד

 למנוע התפשטות שלהם.
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 בחלקות חקלאיותזריעת תערובת דגנים וקטניות לצמצום סחף קרקע בערוצונים 

 הכנת השטח. 1

טרם יישור השטח יש לסמן במדויק את מיקום הערוץ )אורך ורוחב ההתחתרות(  על מנת להבטיח  .א

 זריעה במיקום המתאים וברוחב המיטבי.

 יש לבצע יישור השטח והרטבה לפני הזריעה. .ב

 זריעה. 2

)חמניה למשל(, קרי חודש עונת הביצוע הינה בסוף הקיץ, עם סיום עונת הגידול של גידולי הקיץ  .א

 ספטמבר.

ק"ג לדונם  12-תמהיל התערובת יורכב משיבולת שועל וקטניות )בקיה או תלתן( בצפיפות של כ .ב

 ק"ג לדונם עבור הקטניות. 3-5עבור הדגנים וצפיפות של 

 השקיה. 3

המטרה לפי הצורך והעונה. לאחר התבססות ויצירת בית שורשים מספק ניתן, בהתייעצות עם 

 אי, להוריד תדירות השקיה. עם עונת הגשמים ניתן להפסיק השקיה. החקל

 בקרת צומח. 4

 יש להימנע מריסוס בחלקת הטיפול בה זורעים את התערובת. .א

יש להיזהר ככל הניתן מרחף שיגיע אל חלקות הטיפול. יש לשמור על רצועת חיץ מכל צד של  .ב

 מטרים(. 6-חלקת הטיפול ברוחב מספק למניעת הרחף )כ

דה ויש צורך בטיפול בעשבים מזיקים בחלקות הטיפול, יש לעשות זאת בכיסוח גבוה בלבד במי .ג

נובמבר )בסוף אביב ובסתיו(. זאת על מנת לאפשר לצמחיית בר  -ס"מ( בין החודשים יוני 20)

 רצויה להזריע ולהתבסס בחלקת הטיפול. 

ס נקודתי ומוגבל במקרה של זליגת עשבים מזיקים אל השטח החקלאי ניתן להשתמש בריסו .ד

 למנוע התפשטות שלהם.
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 טבלת סיכום

משמעויות  הנחיה  פעולה
 תפעוליות/כלכליות

חודשים 
 לביצוע

 סימון מיקום הערוץ .1 הכנת השטח
 הסדרה של הערוץ ויישור הקרקע .2
הרטבה אינטנסיבית של הקרקע  .3

 באמצעות המטרה יום לפני היישום

יישור הקרקע על ידי באגר, 
נה עד כפי שנעשה בכל ש

 כה.

 ספטמבר

יישום 
ייצוב 
 צומח 

 ד)אח
משני 

סוגי 
הטיפולים 

שיבחרו 
 כעדיף(

הנחת 
 מרבדים

הנחת המרבדים על ידי קבלן ביצוע בסוף 
 אוקטובר(-הקיץ )ספטמבר

תיאום ואספקה של יבלית 
crosss 1   לפי שטח רצוי של
 הערוצים

 אוקטובר

זריעת 
תמהיל 

צומח 
הכולל 

דגן 
 וקטניות 

צים הנבחרים בחודשים זריעה בערו
אוקטובר, על פי הנחיות -ספטמבר

 הפרוטוקול

אספקת תערובות זרעים, 
זריעה ממוכנת על ידי 

 החקלאי

 אוקטובר

המשך השקיה בהמטרה עד להתבססות  השקיה
 )כשבועיים מהנחה(

הסדרת ההשקיה תעשה 
 מראש על ידי החקלאי

-ספטמבר
 נובמבר

שמירה על רצועת 
חיץ והימנעות 

 מריסוס

יש להימנע מריסוסים בחלקות  .1
 הטיפול 

מניעת רסס מהחלקות הסמוכות על  .2
 6ידי שמירה על רצועת חיץ של 

 מטרים לתוך החלקות הסמוכות

הנחיה של עובדי/אחראי 
ריסוס ו/או קבלנים לשמירה 

על רצועת חיץ והתרחקות 
 מהערוץ

 רציף

ס"מ(  20ביצוע כיסוח גבוה בלבד ) .1 בקרת עשביה
 נובמבר-בין החודשים יוני

במקרה של זליגת עשבים מזיקים אל  .2
החלקות החקלאיות ניתן להשתמש 

בריסוס נקודתי, ממוקד ומוגבל 
 בשולי חלקת הטיפול בלבד

קביעת מועדי כיסוח 
מתאימים בסתיו ובסוף 
 האביב )ספטמבר, יוני(

 -שני כיסוחים
בחודש יוני 

ובחודש 
 ספטמבר
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ון ותמיכה קרקע סחף צמצוםפרוטוקול  :7ספח נ  בתעלות בשטחים החקלאים ביולוגי במגו

 אשר יבחרו מראש לטיפול וביצוע.זריעת צומח כיסוי בגדות תעלות ניקוז אורכיות בין חלקות 

 הסדרת התעלה. 1

אוקטובר, תבוצע הסדרה של גדות התעלות על פי תקן שיקבע -בשנה הראשונה, בחודשים ספטמבר

 לזריעת צומח כיסוי וכיסוח בעונה המתאימה: מראש, באופן אשר יאפשר עבודת כלים ממוכנים

 מטר 2 -רוחב הגדות .א

 מעלות 30 -כ -שיפוע הגדות .ב

  5.8מקצה לקצה  -רוחב התעלה .ג

 זריעה. 2

תחילת נובמבר. זריעה במועד זה תאפשר להגיע לחודשים -מועד הזריעה יהיה בסוף אוקטובר .א

 עותי. הגשומים )דצמבר( כשהצמחייה כבר מבוססת ובעלת בית שורשים משמ

תערובת שיבולת שועל וקטניות )תלתן/בקיה( תזרע בגדות התעלות, באמצעות דריל צר, ביחס  .ב

 ק"ג לדונם.  10)קטניות:שיבולת( ובצפיפות של  3:1של 

 השקיה. 3

 יש להנביט את הזרעים ולהשקות על ידי המטרה למשך כחודש וחצי עד לתחילת הגשמים.

 בקרת צמחיה בתעלה. 4

ס"מ( בעונה המתאימה לאחר  20עלות תבוצע באמצעות כיסוח גבוה בלבד )בקרת הצמחייה בת .א

 , כיסוח שני בסתיו )ספטמבר(.(פיזור זרעים; כיסוח ראשון בסוף האביב )יוני

 בחלקות הסמוכות , ולצמצם שימוש בחומרי הדברה בעודףתעלותמהדברת עשבים ב עלהימניש  .ב

 נחל. התעלה ומשם לע"מ למנוע את שטיפתם אל 

מטרים מקצה גדת התעלה אל תוך  2שמור על רצועת חיץ מכל צד של התעלה ברוחב של יש ל .ג

 השטח החקלאי בה לא מתקרבים עם הריסוס החקלאי. 

בקרה ופיקוח של המגדל על קבלני/מנהלי הריסוס, תוך עמידה בהנחיות למניעת ריסוס בתעלות  .ד

 ושמירת רצועת החיץ.

 


