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 מנהלים תקציר

בסוגיות שונות הקשורות בחקלאות  כמעט שני עשוריםנאמן עוסק שמואל מוסד 

הצגנו לראשונה בשיח הסביבתי והחקלאי את נושא  2002כבר בשנת הישראלית.  

צבן מחברת "צנובר" את התרומות החיצוניות של החקלאות. ניתחנו, יחד עם ד"ר חיים 

השפעות החקלאות על הסביבה, התרבות, הביטחון והתיירות. בוצע ניתוח כלכלי 

הכדאיות הכלכלית למדינה את שכימת את התרומות החיצוניות של החקלאות והראה 

חשיבותו של הנושא נובעת  .לסייע בשמירת החקלאות וההתיישבות החקלאית

חברתית בנרטיב ההתיישבות -נה ערכיתמתפקידה של החקלאות הישראלית מבחי

קרקע הגנה על אבטחת בטחון תזונתי והיבטים הסביבתיים, חקלאי כמו גם ב-הציוני

קוויפר, אבעידוד חלחול מי גשמים ל –לאומית. לחקלאות תרומה נופית ואקולוגית 

. מאידך, ברור ועוד שמירה על מגוון ביולוגי, קולחיןבמי פסולת ושימוש ב, 2COקליטת 

 אותן כל, כי לחקלאות יש גם השפעות סביבתיות שליליות שיש לדון בהן ולקחתל

שימוש בחומרי הדברה, מים וקרקע כתוצאה מדישון עודף,  םזיהו –בחשבון כגון 

השקיה בקולחין, הגברת סחף קרקע השפעות על הקרקע ומי התהום כתוצאה מ

 . ויצירת פסולת של חומרי אריזה וגזם

הובאו בחשבון התרומות הסביבתיות והעלויות הסביבתיות של  בניתוח שהוזכר לעיל

החקלאות. נמצא כי לחקלאות המבוצעת בהתאם למגבלות הנדרשות תרומה חיובית 

 ומשמעותית.

בדו"ח זה מביא תקצירים של עבודות אלו. בנוסף, עסקנו לאורך השנים גם   נספח א'

תוח יפ בנושאסמך מקיף בנושאים של צמצום אובדנים של תוצרת חקלאית ובהכנת מ

 חקלאות ימית בת קיימא )תקצירי עבודות אלה מובאים אף הם בנספח זה(.

הצורך לייעל את הייצור החקלאי הוא הכרח. על פי תחזיות של ארגון האומות 

ולהגיע אף  2050מיליארד בני אדם עד  9-המאוחדות, אוכלוסיית העולם צפויה למנות כ

כאשר אסיה ואפריקה האזורים בהם הגידול  (UN, 2015)  2100מיליארד עד  10-לכ

 החד ביותר.  אוכלוסיהב

עד  60%-ארגון המזון והחקלאות העולמי צופה שתפוקות החקלאות יצטרכו לעלות בכ

 .(EPIC-FAO Aslihan Arslan, 2014)הגדלה  אוכלוסיהכדי לספק את צרכי ה 2050
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 ן יש לתת מענה:בשנים האחרונות עולות מספר סוגיות מרכזיות עליה

 מביא עמו לעליה בביקוש למזון ומכאן להגדלת הצורך במים  - אוכלוסיהגידול ב

 להשקיה בחקלאות ולצמצום בשטחי חקלאות.

 .עליה בצריכה כתוצאה מתהליכי האורבניזציה המואצת 

 במצב הכלכלי במדינות  הטבה - שינויים בהרגלי הדיאטה של אוכלוסיות בעולם

 בביקוש וצריכה של חלבון מהחי )בשר ודגים(.מתפתחות מביא לעליה 

 בעיקר במדינות מתפתחות כמו  - גידול ביכולות כלכליות של אוכלוסיות מסוימות

 סין.

  על פי תפוקת היבולאתגרים הנובעים משינויי האקלים )שתחת השפעתו, תרד ,

עליית טמפרטורות ושינויים  –  (World Bank, 2015) 25%-, בכWorld Bank-ה

ר הגשמים, גורמים לאירועי קיצון כמו בצורת או שיטפונות המביאים במשט

 לעליה במחירי המזון ומשפיעים בעיקר על מדינות מתפתחות.

 צמצום שטחי  -התדלדלות במשאבי מים וקרקע והקטנת המגוון הביולוגי

החקלאות מחד, ודרישה להגדלת תנובת הקרקע מאידך מחייבים מציאת 

 פתרונות.

  לצורך בצמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות של החקלאות.מודעות גוברת 

 לסייע לחקלאות בהתפתחותה סוגיות אלה ועוד מחייבות את התעשייה החקלאית 

גידול בחקלאות יש צורך בלהתגבר על הבעיות שצוינו. במטרה  לחקלאות מקיימת

יעילות  במטרה להגדיל את (AgroTech)הימית ושימוש בטכנולוגיות חקלאיות חדשניות 

 סביבתיות, חברתיות וכלכליות.  –הייצור החקלאי לכל יחידת שטח תוך הפחתת עלויות 

לעמוד יחד עם זאת, להגביר את הייצור החקלאי ו ,מצד אחד ,מחויבתהחקלאות, אם כך, 

 בסטנדרטים מחמירים בהיבטים של איכות הסביבה. 

החל  –ילויות ומוצרים גדולה ומגוונת, ועוסקת בטווח רחב של פע אגרוטקתעשיית ה

דלקים, טקסטיל ומיצוי -מגידול ועיבוד בשר למאכל, גידול ועיבוד צומח ומאכל, ביו

חומרים רפואיים וקוסמטיים, בנוסף בתחומי הנדסה גנטית, הדברה ביולוגית, חקלאות 

 וע, אריזה, מסחר ומכירה לצרכן.נמדייקת, ניהול ובקרה, שי

 הדברה ביולוגית. ו מדייקת, מיכון, חקלאות – בלבדבמסמך זה נעסוק בתחום הצומח 



  

3 

 

 

לא נפרוש נושאים הקשורים למניפולציות גנטיות של צמחים ובעלי חיים, לא גידול, 

ועיבוד בעלי חיים לצרכי מאכל, לא בתחומים בשרשרת הייצור הקשורים לעיבוד התוצר, 

 במפורש.  מלבד אלה שצוינו (Post Harvest)אחסונו, שינועו, הפצתו והמסחר בו 

נושאים אלה ונוספים בעלי חשיבות הולכת וגדלה ומן הראוי להתייחס אליהם בנפרד 

 ולעומק במחקרי המשך. 

 

מסמך זה כולל מספר פרקים אשר מבליטים את החוזקות וההזדמנויות שיש 

 לישראל בתחום.

 ניתן לחלק את מסקנות העבודה לשלושה תחומים עיקריים:

דמיה )ע"י עידוד הרשמה, הצפת סיפורי באק: תמיכה בהכשרת כח אדם

הצלחה, מתן מלגות ועוד(  כמו גם משיכת הון אנושי מתחומים רלוונטיים 

, באמצעות חשיפת התחום ופרסום סיפורי הצלחה. בנוסף, טק-הייומשיקים כמו 

יש לעודד חיבור התעשייה לחדשנות באקדמיה, תוך ייעול התהליכים ושמירה 

 .IPעל נכסי 

 .יש לפעול לקידום תעשיית האגרוטק כיעד לאומי יית האגרוטק:תמיכה בתעש

יחידת  סמכויות או להרחבת עודיתיהקמתה של יחידה ילשם כך יש לפעול ל

TechEWNIsrael  שיווק בין לאומי, במשרד הכלכלה. פעילות היחידה תתמקד ב

וסף, בנ .גדוליםבינלאומיים חבירה לשחקנים ותמיכה ב הצפת סיפורי הצלחה

כגון שיווק הידע והטכנולוגיות הישראליות לחו"ל ה חשיבות רבה לערוצי ישנ

, אגרונומים מומחים ישראלים המייעצים במדינות ברחבי העולםמש"ב, סינדקו ו

 Deal Flow-לסייע בחיזוק האמצעים אלו צפויים . ויש להמשיך ולחזק פעילות זו

וחות אסטרטגיים של חברות חדשניות בתחום. יתרה מכך, הכוונה וחיבור ללק

 ויסייע –ואנרגיה  Food Tech ,Health Care-בתחומי הלמשל  –בשווקי המטרה 

הן  ם( בפניהup-scaleבהתמודדותן של החברות הפעילות עם אתגרי הגמלון )

 ניצבות.

היבט נוסף שראוי שייבחן הוא הקצאת משאבי מימון וכלי סיוע ייעודיים לחברות 

מתן ערבויות מדינה או אמצעים מקבילים  צומחות ולהקמת פרויקטים, ע"י

 אחרים, ובכך לעודד יישום של פתרונות טכנולוגים של חברות ישראליות בחו"ל.
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בימים אלה, כחלק מפעילות הממשלה להפחתה ביוקר  :העברת טכנולוגיה

המחיה, מופחתים מכסי המגן ומכסות יבוא הן על גידולים חקלאיים והן על 

של מדינת ישראל לשמר את המגזר החקלאי, לא יהיה  מוצרי מזון. אם ברצונה

, בצורה של ככל הנראה ,מנוס מתמיכה ישירה בחקלאי. תמיכה כזו, תהיה

מינוף מתן הסובסידיה על ידי התניית חלק מהסבסוד  המלצתנו היא סובסידיה. 

בהטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות במשק החקלאי המוטב. בכך יתאפשר 

ריון המשק החקלאי בישראל ובו בזמן יישום מעשי של טכנולוגיות הן ייעול של פ

תמריץ ממשלתי, יכול  הישראלית. אגרוטקישראליות כמנוע צמיחה לתעשיית ה

בנוסף, להטמעת טכנולוגיות חדשניות במפעלים וחברות רלוונטיות  ןלהינת

 בארץ.

גרוטק, שיכלול אפורום מורחב לבחינת אתגרי תעשיית הנו ממליצים על קיום בנוסף, א

חקלאים, נציגי ממשל, משקיעים יזמים ונציגי חברות בינוניות וגדולות להמשך מיקוד 

האתגרים, בניית שיתופי פעולה וסימון נתיבי חדירה לשווקים אופציונליים. אנו ממליצים 

ברמה המשקית  אגרוטקמחקרי המשך העוסקים בפוטנציאל פיתוח תעשיית העל קיום 

 כתעשיית יצוא אגרוטקכמו גם הערכת הפוטנציאל של תעשיית הפנימית של ישראל 

 כבסיס ידע לקידום מדיניות ייעודית בנושא.ו

את המסמך פותח פרק אשר נכתב ע"י פרופ' יורם אבנימלך. פרופ' אבנימלך הינו פרופ' 

. בין שאר תפקידיו, היה בטכניון אזרחית וסביבתיתאמריטוס של הפקולטה להנדסה 

המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה וכן הדיקן האחרון של  פרופ' אבנימלך

, מיזוג הפקולטה עם הנדסה אזרחיתהפקולטה להנדסה חקלאית בטכניון. נושא זה, של 

 צף ועולה בדיון של פורום האגרוטק המובא בהמשך המסמך.

דן במגמות הפיתוח הטכנולוגי של החקלאות  בארה"ב ד"ר שי סלע מאוניברסיטת קורנל

ורום האגרוטק שנערך במוסד שמואל פוכאמור, מוצגים ממצאים עיקריים של  ,מדייקתה

 נאמן.

 במסגרת מסמכי עדיפות לאומית בתחום איכות ,מסמך זה, העשירי במספר

עדכני ומביא לסדר היום מידע הסביבה אותם מוציא מוסד שמואל נאמן, מרכז 

 הציבורי את נושא הטכנולוגיות החקלאיות )אגרוטק(.
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התמודדות האת  מתוך מטרה למנףריכוז ידע והמלצות המסמך מהווה אבן דרך ב

של החקלאות )שימוש במשאבים בצורה לא יעילה,  עם השפעותיה השליליות

קידום לועם הצורך להגדיל ולייעל את ייצור המזון, ( 'יצירת מטרדים סביבתיים וכד

יעילות והפחתת  הגדלתכלומר, . תעשיית הטכנולוגיות החקלאיות החדשניות

 אגרוטקניצול יכולות ומינוף תחום התוך  השפעות סביבתיות שליליות בישראל

 ליצוא ידע וטכנולוגיות מישראל.
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 ישראל חקלאות, פליטים ומדינת שינויי האקלים,. 1

 

 , הטכניוןיורם אבנימלך)אמריטוס( פרופ' 

 

דו"ח במסגרת מוסד  ,יחד עם ד"ר חיים צבן ,( הכינו כותב פרק זה2002שנה ) 14-לפני כ

אה רשימת מסמך העוסק בתרומות החיצוניות של החקלאות )ר - שמואל נאמן

עבודות שפורסמו בהמשך, הוצגו התרומות בפרסומים בהמשך דו"ח זה(. בדו"ח זה ו

החיצוניות של החקלאות, בדגש על החקלאות בישראל. נדונו וכומתו כלכלית התרומות 

לסביבה )נוף, בתי גידול טבעיים ועוד(, לתרבות )מריקודי הרועים לשימור המסורות 

ראל(, לביטחון )ההתיישבות בפריפריה(, לתיירות, החקלאיות בהיסטוריה של עם יש

 לנוף ולחברה בישראל. 

אספקט חשוב בקביעת המדיניות לגבי פיתוח ושימור החקלאות, מדיניות  נושא זה, הינו

 CAP 1שמביאה ברוב המדינות המפותחות לסיוע כזה או אחר לחקלאות )לדוגמא, ה 

 באירופה(.  

לישראל  םוייחודייים נוספים, גלובליים אספקט מוצגיםבמסגרת פרק מבוא זה 

)מפיתוח הקושרים את הצורך, בהחדרה של טכנולוגיות  הקשורות למערכת החקלאית 

 שיטות גידול ועוד( לפתרון של המחסור והרעב בחבלי עולם ,משאבי מים, שיטות השקיה

, צורך האמור לסייע להתגבר על השפעות של שינויי האקלים ומאידך לסייע שונים

 .תוך קידום תעשייה ספציפית זו קשרי ישראל עם העולםב

י כוללים ירידה בכמות המשקעים במספר גלובלהשינויים הנוכחיים והצפויים באקלים ה

, עליה בעצמת האירועים האקלימיים תהשיטפונובעולם, עליה בכמות ובעצמת  אזורים

מוגברת של מי  נרחבים בעולם וחדירה אזוריםהחריגים, עליה במפלס הים, הצפה של 

ים למאגרי מי התהום ולנהרות. כן גורמים השינויים באקלים לשינויים בתפוצת חרקים 

)כולל עליה בתפוצת קדחת ומחלות צמחים(, שינוי בתפוצת בעלי חיים וצורך בתוספת 

 אנרגיה לוויסות תנאי החיים לבני האדם. 

                                                 

 
1 Common Agricultural Policy  
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ות בחבלי עולם רבים, כבר היום גורמים שינויים אלו להשפעות דרמטיות על אוכלוסי

והצפות  צורת במזרח אפריקה ובמזרח התיכוןכגון הגברת תדירות ועצמת אירועי ב

מקובלות הן הערכות הטרופיים וכאלו המצויים במפלס קרוב למפלס הים. ה באזורים

בכמות המזון  40%-כי במהלך המאה הנוכחית יביא שינוי האקלים לירידה של כ

ת קונבנציונאליות בעולם. כבר כיום אנו רואים רעב נרחב המיוצרת ע"י מערכות חקלאיו

 2.5%-במזרח אפריקה בגלל ירידה בכמות הגשם השנתית. הצפות יגרמו לכך ש כ

מגוריהם בגלל הצפות  אזורימיליון תושבים( יאלצו לעזוב את  200-מתושבי העולם )כ

 ורים אחרים. מג לאזורימלט, כברירת קיום ממשית, י)בעיקר בדרום מזרח אסיה( ולה

מלט מהצפה ואם יאנו צפויים לתופעות של נדידה המונית של אנשים, אם כדי לה

להגיע למקום בו יש מזון לקיום. מדובר באפשרות לזרם של עשרות ואף מאות  במטרה

מיליוני אנשים שינדדו מארצותיהם, פשוט כדי לא למות מהצפה או מרעב. אין כוח 

 המסוגל לעצור נדידה כזו. 

ותנאי חיים סבירים, מביא  הלשתייף, מצב של מחסור במזון, מגורים, מים ראויים בנוס

למלחמות על בסיס של מאבק להישרדות או מאבק בין קבוצות שמתפתחות בחברה 

במידה רבה בתנאים של מצוקה. כך למשל מציין העיתונאי המפורסם תומס פרידמן כי 

שנים  5צורת ממושכת במהלך ב ההייתסיבה מרכזית להתערערות השלטון בסוריה 

החקלאיים ולמעבר של מיליון איש  באזוריםואף הלאה(, שגרמה לרעב  2006-2010)

מוקד לערעור  יצרהמהכפרים לערים, כפליטים ללא מגורים, תעסוקה ופרנסה וכך 

המבנה החברתי. יש להניח כי זו לא הסיבה היחידה לערעור השלטון בסוריה, אבל 

גם במזרח אפריקה מהווה הבצורת גורם למלחמות וסכסוכים,  בהחלט גורם משמעותי.

 כשבפתח מלחמה אפשרית על מקורות הנילוס.

השפע היחסי. תופעה זו תלך  לאזוריאנו רואים כיום רק התחלה של נדודי המונים 

ע"י  מאוימיםותגבר. אין דרך לעצור מנוסה של מיליוני אנשים רעבים או כאלו שחייהם 

מות. הנשיא אובמה הצהיר לאחרונה כי האירועים הצפויים בגלל גורמי טבע או מלח

שינוי האקלים הינם גורם מרכזי לביטחון העולם. ואכן, לפנינו תמונת מצב מאד מסוכנת 

 .מורכבתו

כבר היום עומדות מדינות רבות בפני הבעיה של כניסת מהגרים מארצות בהן קיים 

ם מארצות דרום אמריקה, הגירה מחסור. לארה"ב מגיעים מדי שנה מיליוני מהגרי

 להתגבר עם התקדמות אקלים שחון ותופעות אקלים קיצוניות.  הצפויה
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אירופה לא יודעת מה לעשות נוכח הגירה המונית של פליטים מאפריקה ומהמזרח 

הקרוב המגיעים בסירות ובכל דרך אפשרית אחרת. אולם, כפי שברור לעולם בכלל 

מהווה יטים, עם כל ההומניטריות במעשה זה, אינה ולמדינת ישראל בפרט, קליטת פל

. אנו רואים, ורואים ברור יותר משנה לשנה, כי גם סיכון לטביעה של אלפי פתרון לבעיה

 אנשים בים התיכון אינו מהווה מחסום לתנועת פליטים מאפריקה לאירופה. 

ים באפריקה רעב המוני הנובע מבצורת ושינויי אקל  ישראל מצויה אף היא בבעיה דומה.

המזרחית ובארצות המזרח התיכון )ומצוקה ברצועת עזה( יביאו אלינו הגירה שלמעשה 

 לא ניתן לעצרה. 

ברוב מדינות העולם ובארגונים הבין לאומיים עוסקים מדענים, מדינאים ותנועות 

דרדרות של העולם למשבר השינויים יההסביבתיות בקריאה לפעול לעצירת 

י יזמה זו חיונית, אך גם האופטימיסטים מסכימים כי גם באם האקלימיים. אין ספק כ

תהיה הסכמה עולמית על הצורך לפעול להפסקת שחרור גזי החממה, הרי שמדובר 

 בתהליך ארוך וכי ידרשו עשרות שנים לתקן את הנזק המצטבר.  

בינתיים עלינו ללמוד לחיות במצב הקשה אליו מדרדר העולם ולנקוט בכל האמצעים 

 יים לשיפור תנאי החיים בארצות המוצא של הפליטים. האפשר

כיוון פעולה שיכול להביא לשיפור המצב תוך שנים לא רבות הינו שיפור בשיטות הפקת 

שחונים או שחונים למחצה ובהכנסת שיטות השקיה ושיטות גידול חקלאי,  באזוריםמים 

מכמות מים נתונה. שיסייעו להפיק כמויות גדולות יותר של מזון משטח קרקע נתון ו

שימוש בשיטות יעילות להפקת מים וייעול שיטות השקיה יכולים להעלות פי כמה את 

בארצות מזרח אפריקה והמזרח התיכון.  אוכלוסיההיבולים והמזון שיעמדו לרשות ה

 פעילות בכיוון זה יכולות להאט את הנהירה המסיבית של פליטי רעב.

אבים, טכנולוגיה ובעלי מקצוע לביצוע תהליך זה יש צורך במאמץ בין לאומי לגיוס מש 

אותם כובש המדבר. נראה כי זו  הדרך היחידה  באזוריםולמנוע תופעות של רעב המוני 

להפחית את הרעב ולהקטין את הנהירה של מיליוני רעבים החוצים את הים והגבולות 

 לחיפוש מזון ומים. 

רחוקים  באזוריםהסמוך אלינו וגם  אזורבישראל יכולה לתרום ולהוביל פעילות בכיוון זה 

 מאתנו.

ישראל הוכיחה כי ניתן להפיק יותר מים ולהשקות ביעילות. מדענים ומהנדסים 

ישראלים עסקו בארץ ובארצות אחרות באיתור מאגרי מים, בתפישת מי שטפונות  
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צול ובקציר מים. כמו כן למדנו כיצד ניתן להתפיל מי ים ומי תמלחות שאינם ניתנים לני

 כמות שהם. 

תוך שימוש בטכנולוגיות  ביעילות גבוהה,כי ניתן לקבל יבולים חקלאיים  הוכיחהישראל 

השקיה חכמות, ניצול יעיל וחסכון במים. )כותב שורות אלו הראה, בדיון עם מדענים 

מעירק, בוועידה שעסקה במים במזרח התיכון, כי בישראל הפיקו ממטר מעוקב של מי 

ה בהשוואה לתפוקה מעירק. ייעול ההשקיה בעירק שווה ערך כותנ 4השקיה פי 

 להפקה של אלפי מיליון מ"ק מים לשנה(.

עם הקמת המדינה ובמשך מספר עשרות שנים, פעלה ישראל רבות בכיוון זה, שלחה 

מדריכים לארצות באפריקה ובאסיה, קיימה מסלולים שונים של הכשרה מקצועית 

ים פרויקטעם מוסדות בין לאומיים וממשלות שונות  ים אלו ופיתחה יחדאזורלצעירים מ

להדגמה ולהכשרה של חקלאים. לישראל היה שם של מדינה המסייעת למדינות העולם 

השלישי הזקוקות לעזרה ביצור מזון ובניהול משק המים. לצערנו, פעילות זו דעכה 

 בשנים האחרונות.

מה ישראלית כזו. יזמה זו היום, יותר מבכל זמן אחר יש מקום לפיתוח מחודש של יז

נחוצה לנו להגנה עצמית בפני זרם מהגרי רעב, אך בנוסף, תוכל יזמה כזו להעמיד את 

ישראל, שוב, כמדינה שאינה נלחמת נגד שכניה אלא כמדינה המסייעת לשכנים, קרובים 

ורחוקים. נוכחות פליטים מארצות מזרח אפריקה תוכל דווקא לסייע בעדנו. נוכל 

דים מתאימים מביניהם לניהול עבודה חקלאית בשיטות מתקדמות בחוות להכשיר עוב

הכשרה או בעבודה בחקלאות בישובים בישראל. בוגרי מסלול זה יוכלו לסייע לישראל 

 בהטמעת שיטות אלו בארצות באפריקה. 

יש להניח כי פעולה ישראלית בסיוע למדינות שונות לתגבר יצור המזון גם בתנאים 

נוי האקלים תביא להצטרפות מדינות אחרות לתיקצוב, בניית יכולות שנגרמים ע"י שי

של כוח אדם, הכנת תכניות ופיתוח טכנולוגיה. יזמה ופעילות ישראלית כזו תוכל להחזיר 

, מסייעת ומסוגלת לתרום האזורולהעמיד את ישראל כמדינה הפועלת ביחד עם מדינות 

 .כולו האזורמהכשרונות והיכולת הישראלית לטובת 

פעילות כזו תוכל לסייע בפתרון הבעיות הגלובליות של מצוקה, רעב, אי יציבות פוליטית 

ומנוסת פליטים, יחד עם זאת, שותפות משמעותית של ישראל בפעילות זו תסייע לנו 

שישראל יכולה להיות מדינה המסייעת פציה סהקונבתחומים רבים. הוזכרה כבר 

יש מקום לפיתוח כלכלי המתלווה לפעילות  לשכנותיה ולעולם הרחב במקום להילחם.
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הקמת המדינה אז כזו. נזכיר למשל את העובדה כי תה"ל, המוסד ההנדסי הגדול שפעל מ

והיווה גורם כלכלי חשוב בקידום המדינה, התבסס במידה רבה על תכניות פיתוח, תכנון 

הנדסי וחקלאי ברחבי העולם. תעשיית הטפטפות התפתחה כתוצאה מהפעילות 

 קלאית בישראל ופעילות כזו ברחבי העולם.הח

קידום החקלאות בישראל והקשרים עם העולם המתפתח ותרומה למאבק במידבור 

שים, כמדינה ייקדמו את ישראל במרחב תחומים. ישראל, בשנות החמישים והש

מעגל זה של חקלאות בשמשאביה היו מצומצמים ביותר, השכילה לראות חשיבות 

 ומי. התמורה לפעילות זאת היתה רבה וכדאית. ושיתוף פעולה בין לא

מה המצב כיום? בדיקה שבוצעה ע"י מרכז המחקר של הכנסת גילתה כי ישראל 

מהתרומה הממוצעת, יחסית להכנסה לאומית,  20%-מקדישה לסיוע בין לאומי פחות מ

מההכנסה  0.7%ממליץ לחברות הארגון להעניק  OECD-ה. ארגון OECD-הבמדינות 

 0.07%-כסיוע למדינות מתפתחות. ישראל מקדישה לנושא זה פחות מ הלאומית

 !2מההכנסה הלאומית, עשירית מהסכום המתבקש

ההשוואה בין המדינה הדלה בכסף והעשירה בחזון בשנות החמישים למה שקיים היום, 

 מדהימה.

את ה לקדם ן יחסי ניכר בעולם ופעילות העשויפעילות בה יש לנו יתרו עלולים לזנוחאנו 

 יכולת המדינה.את מעמד ו

קבוצה מצומצמת בחברה רק הנושא בו עוסק הדו"ח המצורף אינו מייצג 

הישראלית, אלא נושא מרכזי בתחום הסביבה, הביטחון, מדיניות החוץ ומעמדנו 

 הבין לאומי.

אנו מקווים כי תרומתנו הצנועה תסייע לשינוי בגישה של הממשלה והציבור 

  .הפעולה בתחום החקלאות והפיתוחלחקלאות ולהגברת שיתוף 

  

                                                 

 
 בישראל ממשלתיים גופי הסברה תקציב של וניתוח , תיאור2015ידע של הכנסת, מרכז מ 2

il/mmm/data/pdf/m03679.pdfhttps://www.knesset.gov. 
 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03679.pdf
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 תעשיית הטכנולוגיות החקלאיות – אגרוטק. 2

 רקע .2.1

 לתחומים שונים בשרשרת עוסקת בטכנולוגיות, מוצרים ופתרונות אגרוטקתעשיית ה

 היצור החקלאי. 

שוק טכנולוגיות החקלאות והמזון נמצא בתהליך גדילה מואצת בשנים האחרונות, ככל 

מתמודדת ישראל מאז הקמתה. אתגרי מים י אתגרים, שעם חלקם בפנשהעולם עומד 

ואקלים, איכות הגידולים החקלאיים ועתודות קרקע פוריה מציבים קושי בפני השאיפה 

לגידול מזון איכותי בכמות מספקת לאוכלוסיית העולם, שגם היא, בתורה, גדלה בקצב 

 במדינות המתפתחות. ובדיאטה שלה, בעיקר אוכלוסיהמהיר תוך שינויים בפריסת ה

 :עבודה זו, כאמור, הן מטרות

  לרכז ידע ומידע עדכני לגבי תחומי הטכנולוגיות החקלאיות וכיווני ההתפתחות של

 הענף

  בסגמנטים השונים אל מול של ישראל היתרון היחסי  ומההאם קיים ולהעריך

 המגמות בעולם

  למפות חסמים מרכזיים 

 להציע כלי מדיניות נוספים  -ספקים ואם לא לבחון האם כלי המדיניות הקיימים מ

 למימוש הפוטנציאל של תעשייה זו בארץ ובעולם

 כל זאת, בכדי לבחון דרכים יעילות לקידום התעשייה והפיכתה למנוע יצוא לתעשייה

, שינויי האקלים הצפויים ואתגרים סביבתיים הישראלית בצל משבר המזון העולמי

 נוספים.
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 הטכנולוגיות החקלאיותתחום ב מגמות עולמיות .2.2

מיליארד אנשים מועסקים בתעשייה  1.3-טריליון וכ 6.4$-גודל השוק החקלאי, מוערך בכ

 החקלאית ברחבי העולם. 

קשת רחבה של נושאים שתכליתם לשפר את  כוללתחום הטכנולוגיות החקלאיות, 

  .הביצועים החקלאיים

 ןעשיות שונות והתאמתבשנים האחרונות גוברת המגמה של חדירת טכנולוגיות מת

)כאמור, חקלאות שנדרשת גם להגדיל תפוקות, להתייעל ולצמצם  לחקלאות המודרנית

 .השפעות סביבתיות(

 וכן גנטית( ס)מזון שאינו מהונד non-GMOטכנולוגיות מתחומי הגנומיקה  -למשל 

, תחליפי חלבון (IoT) אינטרנט של דבריםו (dronesיות מתחום הרחפנים )גטכנולו

 ודלים חדשים למכירה ושינוע הסחורות לצרכן.ומ

עמדו סך ההשקעות בתחום  2010 עולה כי בשנתAgFunder   (AgFunder, 2015)מנתוני 

היקפי השקעות עלו מיליון דולר.  400על היקף של כנולוגיות החקלאיות החדשניות טה

 2015בשנת . 2014מיליארד דולר בשנת  2.4-וזינקו ל 2013מיליון דולר בשנת  900-כל

 .(AgFunder, 2015) ר מיליארד דול 4.6גיעו לכדי והיוכפלו ההערכות אף עלו על הצפי כי 

 מההשקעות(, 30%במזון )כמעט  ההשקעות בתחום כוללות השקעות בשיפור המסחר

מההשקעות(,  10%רובוטיקה ) ר את זמני המשלוח ומפחית אובדנים,שיפור כזה מקצ

(, 5%(, טיפול בקרקע וביבולים )8%אנרגיה )-דולים לביו(, גי9%כלים לקבלת החלטות )

 דול חלבון מקיים, קנביס ועוד. י( וכן ג4%חומרים וכימיקלים ביולוגיים )

, 2016ברבעון הראשון של  Cleantech Groupשמפרסמת  Innovation Monitorבדו"ח 

(i3, 2016)  של שהאחוז העסקאות ניתן לראותVC  קרנות הון סיכון( בתחום החקלאות(

 הולך וגדל בהתמדה בשש השנים האחרונות לעומת קפאון או ירידה בסקטורים אחרים:
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 : אחוז עסקאות של קרנות הון סיכון לפי סקטור1איור 

 

ים כמו סקטור הטכנולוגיות החקלאיות מתאפיין בשונות גדולה וכולל תת סקטורכאמור, 

עיבוד יבול וגידול בע"ח לצרכי מאכל, ביו דלקים, כימיקלים וחומרים רפואיים. בנוסף 

כולל הסקטור את אחסון התוצר, עיבודו, אריזה, שינוע ועוד, וכן צדדים הקשורים בשרותי 

סיכון בסקטור זה של -סך השקעות קרנות ההון  .מסחר המקשרים אל הצרכנים

מיליון דולר )מעט פחות מתחום  205, עומד על 2010חקלאות ומזון, מצטבר משנת 

מיליון דולר, וכמחצית מתחום האנרגיה  232ההתייעלות האנרגטית, העומד על 

  מיליון דולר. 446הסולארית העומדת על 

של מזג משתנות המחסור במים, איבוד שטחים חקלאיים ותקופות  ,האקלים יעם שינוי

מגמה . אם ולשבש את אספקת התוצרת חקלאותה לעצפויים להוות איום  אוויר קיצוני

תימשך, האיום הגדול ביותר הוא מחסור חמור במזון בקנה מידה עולמי שעלול  זו

עומסי נובעת מה בעשור הקרוב. תופעת לוואי נוספת היא הופעת מזיקים כבר להתפתח

חלק  .חום כבדים, ומזג אוויר לא יציב המלווה בתקופות ארוכות של טמפרטורות גבוהות

במטרה להתאימם השבחת זנים מהדרכים להתמודדות עם אתגרים אלה כוללות 

להתמודדות  רלוונטייםי גנים כוללים זיהו פיתוחים חדשים בתחום - הגידול תלסביב

, הארכת חיי הצמח תוך סבילות )כגון תנאי עקת מים( הצמח עם בעיות סביבתיות

 .לבצורות, האצת קצב הצימוח בעצים ועוד

, כך מחים גדלים על מים במקום על אדמהגידול הידרופוני, שבה הצ נוספת היאשיטה 

כמעט לעומת חקלאות מסורתית. בתחום  80%-המים ב אבדןהפחית את שניתן ל
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ההדברה נעשה שימוש בצרעות ובחיפושיות טורפות מזיקים, ופותחו רשתות דוחות 

 מזיקים וחומרי הדברה מבוססי צמחים.

ת חשוב לבדוק עלויות גידול בסביבה משתנה ושימוש בתחום הגידול בחממו

 .(2015)מדר,  מחירי התוצרת החקלאית, אם כן, צפויים לעלות –בטכנולוגיות החדשות 

 תחומים באגרוטק-תית .2.3

הגדולים , הוא אחד מפלחי השוק אגרוטק –סקטור טכנולוגיות החקלאות והמזון 

  מקומי הגולמי בעולםמהתוצר ה 8.5%-ומייצר כ והחשובים בכלכלה העולמית

AgFunder, 2015))הם רבים ומגוונים וכוללים אגרוטקבשוק ה . תתי התחומים הנכללים ,

 :בין השאר

 מחקר, פיתוח וייצור פתרונות להגנת הצומח בפני מזיקים - הגנת הצומח 

 מחקר פיתוח וייצור מערכות השקיה, רכיבי השקיה וטיהור מים - השקיה ומים 

 וח זנים חדשים באמצעות טיפוח והנדסה גנטיתמחקר ופית - זרעים 

 מחקר ופיתוח טכנולוגיות ופתרונות לניהול משק החי ולשיפור תוצריו - משק חי 

 מחקר ופיתוח טכנולוגיות, פתרונות ושיטות גידול במי ים ובמים  - חקלאות מים

 מליחים

  אגרוICT )שיטות פיתוח פתרונות וטכנולוגיות אופטימיזציה ב - )חקלאות מדייקת

הטיפול וצריכת המשאבים. כולל בתוכו חברות המפתחות ומייצרות מערכות 

 מרחוק של תשומות ותפוקות חקלאיותאוטומטיזציה וניהול ושליטה 

 Post-harvest -  מחקר ופיתוח של פתרונות וטכנולוגיות לטיפול, שימור ואריזת

 תוצרת חקלאית

 חברות המייצרות, מעבדות ומפתחות מזון - מזון 

 מחקר, פיתוח וייצור בתחום הדשנים - ישוןד 

 מחקר, פיתוח וייצור מיכון חקלאי - מיכון חקלאי 

 

כפי  אגרוטקמשוק המסמך זה עוסק רק בחלק מתוך רצון לערוך בחינה מעמיקה, 

  שיוסבר להלן.
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 חקלאות מדייקת .2.4

ד"ר שי סלע, המחלקה למדעי הצומח והקרקע, אוניברסיטת קורנל, פרק זה הוכן ע"י 

 ארה"ב

 

חקלאות מדייקת הינה תחום רחב, המוגדר כסט של טכנולוגיות המשלבות חיישנים, 

 באמצעותקסום יבולים ידע למ-רים מכניים, וניהול מונחהטכנולוגיות מידע, שיפו

טכנולוגיות אלו . (Gebbers, 2010)התחשבות בשונות המובנית של סביבות חקלאיות 

מגידולי שורות למיניהם ועד למטעים, ומאפשרות  –מוצעות כיום לרוב סוגי הגידולים 

גמישות בהפניית משאבים כגון מים ודשן למקומות הדרושים להם, במידה הדרושה 

טכנולוגיות אלו באופן זה, מגדילות .  (variable rate approach)להם, ובזמן הנכון להם 

ומקטינות שטפי מגדילות את רווחיות החקלאים  את יעילות הניצול של מים ודשן בשדה,

(. ישנם לפחות שני גורמים O2Nחנקני )-( או חמצן דו3NOמזהמים לסביבה כגון חנקות )

הגדלת  –אשר צפויים להיות קטרי צמיחה בשימוש בכלים של חקלאות מדייקת בעתיד 

 הרווחיות לחקלאי והקטנת ההשפעה הסביבתית. 

גדלת היבול והרווח הלחקלאות מדייקת יש ניסיון מוכח הנתמך במחקרים רבים, ב

במערכות קבלת החלטות לניהול משטר הדישון באזורים  ,שימוש למשל לחקלאי.

 65$של  עליהמאפשר להגדיל את רווחי החקלאים )לדוגמא בארה"ב,  ,שונים בעולם

להקטר במחקר  121$של  עליהבמדינת ניו יורק, או   ) ,NASela( ברווח במחקר 3להקטר

לים נוספים, כגון שימוש בחיישנים לניטור עקת חנקן בצומח (. כ(Xu, 2014)שבוצע בסין

 ,(Scharf ורי בארה"בזהגדילו גם הם את רווחי החקלאי )למשל במחקר במדינת מי

 להקטר(.   42$של  עליההצביעו על ,  2011)

מנוף שני להטמעה של טכנולוגיות חקלאות מדייקת הינו היכולת של טכנולוגיות 

כיום . זליגת מזהמים שונים ממקורות חקלאיים לסביבהלהקטין חקלאות מדייקת 

חקלאים מבינים כי הנושא הסביבתי אינו ניתן להפרדה מתפעול אופטימלי של השדה. 

)עם דגש על חנקן  נטים בחקלאותימדינות רבות עיגנו תקנות בנושא השימוש בנוטרי

רות ענק בתחום ושמות דגש על ניטור מוקפד של איכות מקורות מים. בנוסף, חב וזרחן(

                                                 

 
 דונם 10=  הקטר 3
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( מקצות משאבים רבים להקטנת ועוד Walmart, United suppliers) המזון קמעונות

טביעת הרגל הסביבתית שלהן, והתחייבו בפומבי להגדיל את הקיימות לאורך שרשרת 

הייצור שלהן. מגמה זו תלך ותגדל בעתיד כאשר חברות קמעונות נוספות יצטרפו ויבינו 

בחברה, ותמשיך  (sustainability)והבלטת פעולות מקיימות את הערך המוסף במיתוג 

 להיות מנוף לצמיחת עתידית של טכנולוגיות חקלאות מדייקת בעולם. 

בפרק זה יודגמו בקצרה חמש מגמות בחקלאות מדייקת אשר צפויות להתפתח 

משמעותית בשנים הקרובות. חקלאות מדייקת הינה תחום רחב וישנם תחומים רבים 

אשר לא מובאים כאן מפאת קוצר היריעה, ועל כן נעשה ניסיון לאתר ולהבליט וחשובים 

את התחומים אשר יכולים להיבנות ולהרוויח משילוב הידע המצטבר של ישראל 

טק ומערכות מידע עם החדשנות החקלאית הרווחת בארץ. בהתאם -כמעצמת היי

  (,4פרק ) אגרוטקלנושאים שעלו לדיון בפורום 

 בתחום הצומח בלבד.זה מתרכז  פרק

 

 ואינטגרציה בין חיישנים וטכנולוגיות שונות לניטור מצב השדה Big Dataא. 

אחד היישומים הנפוצים של חקלאות מדייקת הינו יצירת בסיסי נתונים מרחביים עתירי 

ידע, על ידי חיבור בין תצפיות ופעולות חקלאיות )קציר, דישון, בקרת מזיקים( לאמצעי 

(. יותר מתמיד, החקלאות המודרנית הפכה להיות זירה בה GPSלווייניים ) מיקום מבוססי

החקלאי מוצף על ידי מידע מרחבי המגיע ממבחר מקורות, למשל: חיישני רטיבות קרקע 

נטים )חנקן ידיקות מעבדה לקביעת זמינות נוטריב ;המותקנים במקומות שונים בשדה

ות של נתונים הנוגעים למצב מפות מפורט ;למשל( מדוגמאות קרקע ברחבי השדה

השדה כגון עקות שונות בצמח )טמפרטורה, זמינות מים או נוטריינטים(, המגיעים 

מפות מפורשות במרחב של יבול בכל חלקי השדה  ;ממקורות של חישה מרחוק

המופקות מבקרים המותקנים על גבי קומביין הקציר, ועוד. החקלאי מקבל לידיו את כל 

כמויות השקיה ודישון, הדברת  –צריך לתרגם אותן להחלטות שכבות המידע האלו ו

של מזיקים ועוד. לעושר נתונים זה פוטנציאל גדול, אך הניהול של המידע הרב וההפקה 

ממנו, המגדיל את תנובות היבול, הפך להיות אחד האתגרים של החקלאי ידע שימושי 

ם משווקות של ציוד המודרני. מכיוון שבהרבה מקרים חברות הציוד המכני הינן ג

לחקלאות מדייקת, ישנם מקרים בהם חקלאים שרכשו ציוד מחברות שונות לכלים 
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שונים בחווה, מגלים שהם גם צריכים להחזיק תוכנות נפרדות לעבודה עם אותם כלים. 

בסופו של יום, חקלאים רבים נתקלים בקשיים טכנולוגיים המרתיעים אותם מניצול 

  מיטבי של המידע שברשותם.

צורך בפיתוח מערכות תומכות החלטה המתחשבות בשלל מקורות המידע ה

המלצות שימושיות לחקלאי  והפקתהזמינים לחקלאי, כולל נתונים ארוכי טווח, 

הן הזרז להתפתחות זו של החקלאות  - בצמתי החלטה שונים במהלך העונה

 .המדייקת

על זיהוי ב. שימוש בכלי חישה מרחוק ומקרוב בחקלאות מדייקת, בדגש 

 מחלות צמחים

חקלאות מדייקת עושה שימוש תדיר בתוצרי חישה מרחוק ומקרוב. שימוש זה גדל 

משנה לשנה וצפוי להמשיך לגדול בשנים הקרובות. לכלים אלו פוטנציאל רב בניטור 

סרים שונים ניתנים לזיהוי באמצעות חתימות ומצב השדה, מתוך ההנחה שח

ים הוקדשו למציאת סמנים של תכונות פיזיולוגיות ספקטרליות ייחודיות. מחקרים רב

( Thenkabail, 2000)  של הצומח באמצעות ניתוח החזרים ספקטרליים באורכי גל שונים

(Haboudane, 2002) לאחר מציאת חתימות אלו ניתן להשתמש בהן לניטור רציף .

ם שקיבלו בין התחומינמצא  זיהוי יצרנות ויבול השדה ובאופן שיטתי של מצב השדה. 

יותר  את מרב תשומת הלב המחקרית, ושעברו משימוש בידי חוקרים לשימוש נפוץ

. יצרנות ובריאות גידולים שונים קשורה קשר הדוק לאינדקס באמצעות חברות מסחריות

, ופותחו כלים בחישה ספקטרלית והיפר (LAI - Leaf Area Index)שטח העלה 

. תחום נוסף (Liang, 2015) (González-Sanpedro, 2008)ה ספקטרלית לחיזוי פרמטר ז

שעושה שימוש תדיר בחישה מרחוק, הינו זיהוי עקות שונות כגון מחסור בחנקן או מים. 

מחסור בנוטריינטים כגון חנקן מתבטא בתכולת הכלורופיל בעלה, שאותה ניתן לזהות 

מצעי חישה או בא  ) ,Morier, 2015) ( 2015(Devadas( באמצעות חישה היפרספקטרלית

. באמצעות כלים אלו ניתן להתאים את מנות הדשן לרמת  )Elarab, 2015( תרמיים

החסרים בפועל לכל רחבי השדה, להקטין זליגת נוטריינטים לסביבה ולהגדיל את 

 רווחיות החקלאי. 

היעילות הכלכלית והסביבתית המוכחת של כלי חישה מרחוק לניטור מצב השדה 

 ה לשימוש בכלים אלו בעתיד.צפויה להגדיל את הדריש
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הינו  שימוש נוסף בחישה מרחוק בחקלאות שיש לו פוטנציאל לגדול בשנים הקרובות 

תוגנים שונים אהשימוש בכלים אלו לניטור מחלות ומזיקים בצמחים. חשיפת צמחים לפ

מתבטאת במנגנוני הגנה מורכבים. תגובות אפשריות של הצמח הינם למשל ירידה 

ובתכולת הכלורופיל בעלה, אשר לרוב אינם  ((Martinelli, 2014 יזהבקצב הפוטוסינת

 ,Polischuk) ניתנים לזיהוי מוקדם בעין אך ניתנים לזיהוי באמצעים מולטיספקטרליים

האפשרות לזיהוי מוקדם של מחלות בשדה ומתן תגובה מהירה הינה חשובה  (.1997

כלי יעיל לניטור מחלות בשדה.  ביותר, ולכן ישנה היתכנות לחישה מרחוק להפוך להיות

עם זאת, עושר הנתונים המתקבל בחישה מרחוק מציב אתגר בזיהוי המידע הרלוונטי, 

ספקטרלית. לצורך כך נעשה שימוש -בייחוד בעבודה עם תוצרי חישה היפר או מולטי

 ((data mining בכלי עיבוד נתונים מורכבים כגון אלגוריתמים של כריית מידע

(Bauriegel, 2011)  או למידת מכונה , (Mahlein, 2012) (machine learning)  שהוכחו

בזמינות  עליהה. (Martinelli, 2014)  לים בזיהוי של מחלות צמחים בשלבים שוניםיכיע

תוצרי החישה מרחוק, השיפור ברזולוציה המרחבית עקב שימוש מוגבר במזל"טים 

ל להיות ברובו מבוסס בכוח המחשוב הזמין )שיכו עליהלמיפוי השדה, וה

טכנולוגיית ענן(, יוצרות פוטנציאל גדול להפוך זיהוי מחלות צומח בחישה מרחוק 

   לזמין הרבה יותר.

 צומח, מים ודשן ג. פיתוח כלי סימולציה לניטור רציף של קרקע,

לשימוש בחיישנים כאמצעי תצפית על מצב השדה יתרונות רבים, כפי שנסקר למעלה. 

אלו גם חסרונות, ובראשם העובדה שהם משמשים לתיאור מצב זמני, לכלים  ,עם זאת

נקודתי על ציר הזמן, של מצב השדה. חקלאים מעטים יכולים לספוג את העלות של 

שימוש תדיר ורציף בטכנולוגיות אלו במשך העונה, בייחוד אם הדבר כולל שימוש 

ישנם מודלים פיזיקליים במזל"טים או שימוש בהדמיות לווין ברזולוציה מרחבית גבוהה. 

המתארים את גדילת הצמח בהתאם לתנאים המקומיים של השדה כגון גשם, אידוי 

פוטנציאלי, סוג הקרקע וכו'. למודלים אלו אפשרות לספק לחקלאי תמונת מצב רציפה 

של מצב השדה מבחינת זמינות הנוטריינטים או תכולת הרטיבות בקרקע. בנוסף 

 (GIS) לממשקים קיימים של בסיסי נתונים מבוססי ממ"ג  מודלים אלו יכולים להתחבר

כגון תכונות קרקע או טופוגרפיה ובכך לייעל את אפיון השדה. כך החקלאי יכול לקבל 

המלצות דישון או השקיה ייעודיות ברזולוציה מרחבית גבוהה לכל רחבי השדה. דוגמא 
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שפותח באוניברסיטת Adapt-N Sela, NA)) (Melkonian 2008 )לשירות כזה הינו המודל 

שנים בשדה, ולאחרונה עבר מסחור  5קורנל. מודל זה עבר אימות אינטנסיבי במשך 

ומוצע כעת כשרות בתשלום למגדלי תירס בכל רחבי ארה"ב. הכלי הינו שילוב של 

ומאפשר לתת לחקלאי תמונה רציפה של  –הידרולוגיה, צומח וקרקע  –שלושה מודלים 

שדה, קליטת החנקן בצמח ואיבודי חנקן לסביבה כחנקות למי חוסרי החנקן והמים ב

תהום או בפאזה גזית לאטמוספרה. המודל מחובר בזמן אמת לנתוני אקלים ברזולוציה 

במטרה ק"מ( ונותן לחקלאי המלצות יומיות על כמויות הדשן שיש לתת  4X4גבוהה )

ת ענן והינו מבוסס רשת, ליבול אופטימלי. כמו כן, המודל עושה שימוש בטכנולוגיי להגיע

כך שהחקלאים יכולים לקבל את כל המידע על השדה שלהם ישירות לטלפון החכם או 

תחום שירות מבוסס מודלים זה גדל למחשב הנייד, בכל עת שהם חפצים בכך. 

עדות לפוטנציאל הרב הקיים בו אפשר למצוא . במהירות בשנים האחרונות

פיוניר, המציעות -ענק, מונסנטו ודופונט בכניסתן לאחרונה לשוק של שתי חברות

כל אחת מודלים משלה למטרה זו. תחום זה צפוי להמשיך לגדול בשנים הקרובות 

ולהציע מענה רחב לניהול השדה, תוך התמקדות בצרכים הייחודים של גידולים 

 וזנים שונים, באזורים שונים בעולם.

 ד. השקיה מדייקת

נויי אקלים, ובעיות סביבתיות הנובעות משאיבת התמודדות עם מחירי מים עולים, שי

יתר של מי תהום הינם חלק מהסיבות להגדלת יעילות ניצול המים בחקלאות. בישראל 

מוכרת היטב ההשקיה בטפטוף, אך למרות ששיטת השקיה זו מאפשרת ניצול מים 

מרבי, העלות הגדולה יחסית של הטמעת מערכות טפטוף לעומת שיטות מסורתיות של 

קיה בהצפה פני השטח מקשה על אימוץ שיטות אלו. כפועל יוצא, רק אחוזים הש

בעיקר בגידולי ]שטח העולמי המשמש לחקלאות הינו מושקה בטפטוף הספורים מ

נועים -שיטות ההשקיה הנפוצות הן על ידי מכונות השקיה )קו.  [( (Jensen, 2014מטעים

על ידי הצפת השוחות.  לחצים  , וכן בהשקיה(McCarthy, 2011) (קוויים ומעגליים

סביבתיים ומחסור במים זמינים להשקיה בעתיד צפויים להפנות תשומת לב להגדלת 

יעילות ניצול המים של שיטות אלו, אתגר אשר ניתן לתקוף אותו במסגרת של חקלאות 

 מדייקת. לדוגמא:

 – נוע מאפשרות להשקות במנות השקיה משתנות לאורך הקו-מערכות קו
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 (Variable rate approach) . בהקשר הזה ישנן כמה שיטות לדייק את כמות המים

אדום המותקנים -המושקית ע"י המערכת בהתאם לצרכים בשדה, כגון חיישני אינפרה

על הקו, המודדים את טמפרטורת חופת הצומח אשר קשורה לעקת המים בצומח, 

ם, אשר מחירם ירד ומעדכנים בהתאם את מרשם ההשקיה בזמן.  סוג נוסף של חיישני

. חיבור מערך של חיישנים כאלו בשנים האחרונות, הוא חיישני תכולת רטיבות אלחוטיים

 נוע מאפשר לדייק תוך כדי תנועה את כמות המים הדרושה בכול אזור בשדה-ולק

)Dong, 2013( היתרון במערכות כאלו להגדלת ניצולת המים ברור, אך השימוש .

אך ורק אם השימוש בהם יהיה פשוט מבחינת בעתיד במערכות כאלו צפוי לגדול 

מצאו כי ישנם חקלאים רבים אשר רכשו מערכות   )McCarthy, 2011( . מחקריםהחקלאי

המותאמות להשקיה במנות משתנות, אך כעבור כמה שנים חזרו להשתמש במערכת 

בצורה "מסורתית", של מנת השקיה קבועה לאורך הקו. הסיבה לכך היא האתגר 

רת תזמוני ומרשמי השקיה מפורטים, המנצלים את יכולות מערכות ההשקיה ביצי

יש צורך ביצירת פתרונות לחקלאים המפשטים עבודה עם מערכות הקיימות. 

השקיה, כולל יצירת מרשמי השקיה מדויקים ודינאמיים ממערך של חיישנים שונים. 

אמצעות טכנולוגיות סוג נפוץ נוסף של מערכות השקיה אשר ניתן לשפר את יעילותם ב

 –חקלאות מדייקת הוא השקיה בשוחות. השקיה בשוחות מבוססת על קו מים מרכזי 

אשר יש לו סיפונים או צינורות המזרימים מים ישירות  –לרוב צינור או תעלה פתוחה 

לשוחות בין השורות. השוחות מוצפות ומתמלאות בקצב שתלוי בספיקת המים 

ערכות השקיה כאלו קשה להתאים למנות מים שונות ובתכונות החידור של הקרקע. מ

בשדה, אך עדיין ניתן לשפר את יעילותן, למשל באמצעות מודלים הידרולוגיים 

 ,Koech) (Gillies, 2015)  המחשבים את שינוי תכולת הרטיבות בקרקע לאורך השוחה

2014) . 

ציב עבודה עם מערכות כאלו מציבה אתגרים רבים, אך השימוש הנפוץ בהן מ

 פוטנציאל רב לפיתוח מערכות אוטומציה המייעלות אותן. 

 ה. יישומי רובוטיקה בחקלאות

התחום האחרון בסקירה קצרה זו אשר צפוי לגדול בשנים הקרובות, הינו השימוש 

. רובוטים הם כלים אוטונומיים אשר יפעלו על (Pedersen, 2006) ברובוטים בחקלאות

ורות ויוכלו לבצע פעולות אשר היום דורשות שעות פי תכנית סדורה, יסיירו בין הש
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כלים כאלו כבר  )Bac, 2014(או קטיף  )Haibo, 2015( עבודה רבות, כמו זריעה מדויקת

קיימים ומוצעים לשימוש מסחרי, ובאפשרותם לחסוך שעות עבודה המוקדשות 

לתמוך להכשרת עובדים ובעיות של תחלופה גבוהה של כוח אדם. בין הגורמים הצפויים 

 בשימוש בכלים אלו: עליהב

ישנה מגמה עולמית בה גודל החוות הממוצע עולה בהדרגה.  –א. עליה בגודל החוות  

למשל, בעיצומו של שינוי מבני בענף החקלאות בו חוות בגודל בינוני וקטן  ארה"ב

שנה  25-נרכשות על ידי חוות גדולות יותר, כאשר הגודל הממוצע של חווה הוכפל ב

. (MacDonald, 2013) הקטר 450-מות, וחצי מהחוות הינן כעת בשטח הגדול האחרונ

לכלי חקלאות מדייקת יתרון גדול בניטור שטחים רחבים, וחוות גדולות יכולות לרוב 

 מבנילעמוד בהוצאות ההתחלתיות והשוטפות של שימוש בכלים אלו. לכן, שינוי 

מדייקת כגון רובוטים  מתמשך זה יתרום להגדלה בהטמעת טכנולוגיות חקלאות

 לחקלאות.

ביכולות עיבוד התמונה, והשימוש שלה בחקלאות. שיטות עיבוד תמונה שונות  עליהב.  

) ,Tellaeche   הגידול לעשבים שוניםקיימות משמשות בהצלחה להפרדה בזמן אמת בין 

2008) (Zhang, 2012)או לזיהוי מחלות צמחים , (Camargo, 2009) להגיע . יתכן וייקח זמן

ם, אשר ילכך, אך בעתיד יתכנו מערכות אוטונומיות המשלבות כלים קרקעיים ואווירי

מערך חיישנים כולל לניטור עקות מים, נוטריינטים ומחלות. מערכות אלו  םעליה ןמותק

יוכלו לבצע בנוסף פעולות בסיסיות כמו ריסוס נקודתי של עשבים )טכנולוגיה הקיימת 

דשן ברמה הנאותה לכל מקום, ויספקו מיפוי כולל של מצב כבר בשימוש מסחרי(, מתן 

חזון זה כולל אתגרים רבים, החל מאינטגרציה השדה בזמן אמת ישירות לחקלאי. 

בין חיישנים, פיתוח כלי עיבוד התמונה או החישה מרחוק, ועד לבעיות של 

ח אך יש הזדמנות היום לפיתו Papadakis, 2013)) בשדההתקדמות ועבירות הכלים 

 הטכנולוגיה שתביא אותנו לשם בעתיד.
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 סיכום

זה הובאו מגמות עכשוויות בחקלאות מדייקת בעולם, ומספר אפיקי התפתחות  בפרק

אפיקים אלו נוגעים לפיתוח מערכות אופטימיזציה ואינטגרציה בין   הצפויים לגדול.

ת או חישה נתונים ממקורות שונים, פיתוח כלים עתירי ידע הנשענים על סימולציו

 מרחוק, או פיתוחים בתחום הרובוטיקה. 

רפואה, עיבוד -לישראל מאגרי ידע גדולים בתחומי טכנולוגיות המידע, מדעי המחשב, ביו

תמונה ועוד. מאגרי ידע קיימים אלו יכולים להוות יתרון בפיתוח כלים חדשניים ולספק 

  מענה לצרכים ולאתגרים של תחום מתפתח זה. 
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 אלבישר אגרוטק .2.5

בישראל התפתחו תשתיות לחקלאות במשך שנים של התמודדות עם אתגרים מקומיים 

הכוללים מחסור במשאבי קרקע ומים ומזג אויר צחיח בחלק מאזורי המדינה. מרבית 

בעוד  –ה מקומית והן לייצוא הן לצריכ –הינו מגידולים חקלאים  זההתוצר בסקטור 

מתקדמים נותר קטן באופן יחסי. אף על פי של ייצוא טכנולוגיות וציוד חקלאי  םשחלק

בהיקפי הפעילות בתחומי הטכנולוגיה החקלאית צמיחה כן, בשנים האחרונות ניכרת 

ויותר מדינות בעולם מתמודדות עם אתגרים  ופנית גם לייצוא. זאת, היותהישראלית, המ

יושמו ת אשר כבר פותחו ודומים בחקלאות, ובשל כך פונות לחיפוש אחר פתרונו

 .בישראל

, השקיהתחה תעשיית מערכות , פוהמקומית, כתוצאה מפיתוח לחקלאות עם השנים

ממוחשבים ועוד, פיתוחים שאפשרו הקמת מספר ניכר של  השקיה, בקרי טפטפות

מפעלי תעשייה ויצוא משמעותי. חלק ממפעלים אלו פועל כיום בשיתוף עם חברות ענק 

 .בהודו ובסין

ה החקלאית בישראל כוללים חקלאות מבוססת היתרונות היחסיים של התעשיי

אזורי אקלים שונים(, מיתוג בינ"ל חזק של  ארבעהומתקדמת טכנולוגית, אקלים מגוון )

הובלה בתחום המים, אקדמיה מפותחת ומתקדמת )בתחומים משיקים(, סביבה עסקית 

 (.טק-הייביטחוניות, שיות סיסטם תעשייתי תומך )תע-מוכוונת יזמות ואקו

מפיתוחים מחקריים באקדמיה  עיקרםוהחדשנות החקלאית בישראל ניזונים בהידע 

ובמכוני המחקר החקלאיים, הכוללים את מכון וולקני המשויך למשרד החקלאות 

עם זאת, נראה כי מעבר הידע מתחום ופיתוח הכפר, ושמונה מרכזי מו"פ אזוריים. 

 א תמיד מגיע לכדי מימוש.המחקר לכדי יישום מסחרי לוקה בחסר, ובשל סיבות שונות ל

חלקה של הממשלה בתמיכה בתעשייה החקלאית בא לידי ביטוי בעיקר במתן מענקי 

מו"פ באמצעות מגוון מסלולים, הן דרך לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והן דרך 

מאגדים, תכניות   ,בין היתר ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מסלולים אלו כוללים

  .חממות טכנולוגיותלתעשייה ו העברת ידע מהאקדמיה
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השונים,  אגרוטק, בישראל פעילות מספר מאות חברות בתחומי ה4על פי הערכות שונות

תחומים. אף על -לרוחב שלל תתי ופרוסות)ראה נספח ב'( שהינן בשלבי בגרות שונים 

אינו גדול באופן יחסי, ניכרת  אגרוטקבתחום ה אפ( -)סטרט פי שמספר חברות ההזנק

במספר היזמויות הנמצאות  עליהנה מגמה של עניין גובר בתחום ובהתאם לאחרו

בשלבי הקמה ראשוניים. הימצאותם של מספר הולך וגדל של גופי מימון הון סיכון 

, מהווה אינדיקציה נוספת אגרוטקוחממות טכנולוגיות המתמחים ומתמקדים בתחום ה

יות וקרנות בינלאומיות לאומ-למגמה זו. יתרה מכך, היקף הפעילות של חברות רב

בתחומי החקלאות בישראל נמצא בעליה, דבר הבא לידי ביטוי בקיומם של מרכזי פיתוח 

מקומיים, בביצוע השקעות ובעסקאות מיזוג ורכישה של חברות ישראליות. כל אלו 

מצביעים על כך שבישראל ישנה ה"מסה הקריטית" של ידע, יכולת והניסיון הדרושים 

  .אגרוטקיבה יזמית פורייה בתחום הלהתפתחותה של סב

על מנת לחדד את היתרון היחסי של ישראל, לבחון חסמים וכשלי שוק ולבחון אמצעים 

למינוף התחום, כונסו במוסד שמואל נאמן מומחים בתחום אשר דנו בסוגיות אלה 

  .אגרוטקבמסגרת פורום 

  

                                                 

 
פ החקלאי ”ח לוועדה למינוף המו”דו - ישראל כמרכז חדשנות גלובלי בתחומי האגריטקלדוגמא, במסמך  4

, 2012-של המכון הישראלי למדיניות מדע טכנולוגיה וחדשנות והמועצה הלאומית למחקר ופיתוח מ בישראל

 חקלאות השונים"חברות בתחומי ה 258מצוינות "
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 אגרוטקפורום . 3

 שמואל נאמן בטכניון חיפה.במוסד  16.12.2015-נערך ב  אגרוטקפורום ה

פאנל המומחים התכנס במסגרת המחקר "תעשיית הטכנולוגיות החקלאיות 

פוטנציאל, מדדים להצלחה והמלצות  -החדשניות בישראל בצל משבר המזון העולמי 

 מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית".

טכנולוגיות הפורום כונס במטרה לערוך דיון בנושא בחינת החדשנות בתעשיית ה

החקלאיות בישראל, הערכת היתרון היחסי בסגמנטים שונים, מיפוי חסמים מרכזיים 

 והצעת כלי מדיניות למימוש הפוטנציאל של תעשייה זו בארץ ובעולם. 

גידול, השקיה, חקלאות  –הנושאים שעלו לדיון בפורום כללו את תחום הצומח בלבד 

 מדייקת והדברה ביולוגית.

ם הקשורים למניפולציות גנטיות של צמחים ובעלי חיים, לא גידול לא נפרשו נושאי

ועיבוד בעלי חיים לצרכי מאכל או צרכים אחרים, לא בתחומים בשרשרת הייצור 

 הקשורים לעיבוד התוצר, אחסונו, שינועו והמסחר בו. 

הפורום קיים דיון ממוקד בנושאים המוגדרים, בהשתתפות מספר מוגבל של מומחים 

ם מהתעשייה, קהילת המשקיעים, האקדמיה והממסד הממשלתי והציבורי רלוונטיי

בתחום, כדי לסייע לגיבוש רשימת המלצות לקידום תעשיית הטכנולוגיות החקלאיות, 

 אותן ניתן יהיה להציג בפני מקבלי ההחלטות ולקדמן.

 אנו מודים לכל משתתפי המפגש על ההערות והתובנות.

 

  



  

27 
 
 

 משתתפי הפורום:

 

 נציגי ממשל

 משרד הכלכלה  Israel Newtechעודד דיסטל, 

 משרד החקלאות מדע"ר )מדען ראשי( ד"ר אבי פרל, 

 ד"ר טליה בן נריה, מדע"ר משרד הכלכלה

 שרי בנד אסיף, מדע"ר משרד הכלכלה

 אקדמיה

 פרופ' אופירה אילון, מוסד שמואל נאמן

 שירי פרוינד קורן, מוסד שמואל נאמן

 ןעידן ליבס, מוסד שמואל נאמ

 מעיין זרביב, מוסד שמואל נאמן

 פרופ' יצחק שמואלביץ', טכניון

 פרופ' אבי שביב, טכניון

 יעקב מועלם, מכון וולקני

 ברנדט באור, טכניון

 נציגי התעשייה וקרנות מימון 

 Terra Venturesד"ר הרולד וינר, 

 Capital Natureנעם אילן, 

 Trendlinesד"ר ניצה קרדיש, 

 Trendlinesשרי קמפ, 

 E&Yאיתי ז'טלני, 

 GreenSoilרונה בן ציון 

 Yarden Groupגיל מאירוביץ', 

 Harvesterאסף פרנקל, 

 Mckinseyמיכאל טקסיאק, 

 Growing Smart  פלג,רוי 

 Farm Dogלירון בריש, 

 Fieldinבעז בכר, 

 Fieldinאייל עמית, 

חובב לפידות, אגם חקלאות מתקדמת
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 הפורום: תכנית

 

 תוכנית  שעות

 דברי פתיחה - רופ' אופירה אילון, שירי פרוינד קורן, מוסד שמואל נאמןפ 13:00-13:10

המחקר החקלאי: מימוש פוטנציאל והכוונה  - ד"ר אבי פרל, משרד החקלאות 13:10-13:20

 יישומית  עסקית

טכנולוגיות חקלאיות  - פרופ' אבי שביב, הנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון 13:20-13:30

ככלי להתמודדות עם אבטחת ייצור מזון ובעיות  – ישראלוההשקיה מתקדמות ב

 מחסור במים

עתודות ידע בתחום  - טכניון הנדסה אזרחית וסביבתית,פרופ' יצחק שמולביץ',  13:40-13:50

 ההנדסה החקלאית

 באגטק: אתגר! והזדמנות? seedהשקעות   - Trendlineקרדיש,  ,ד"ר ניצה 13:50-14:25

 מגמות החדשנות בעולם החקלאות - Mckinseyמיכאל טקסיאק, 

 Fieldin -בעז בכר 

 דיון פתוח תוך התמקדות בשאלות הבאות: 15:00-17:00

  מהן המגמות הבולטות בסקטור בעולם? מהם הסגמנטים בהם יש אפשרות

 וצורך להטמעת חדשנות?

  מהן נקודות החזקה של תעשיית הטכנולוגיות החקלאיות החדשניות

 הישראלית?

 הם החסמים העיקריים העומדים בפני פיתוח הטכנולוגיות וצמיחת החברות מ

המפתחות אותן לשיווק בארץ ובחו"ל? כיצד ניתן לקבוע מדדים להצלחה 

 בתחומים השונים?

 ?אילו פעולות ננקטות במדינות אחרות לקידום הנושא 

 כיצד יכולה וצריכה הממשלה בארץ לפעול בנושא?
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 םמצגות הפורוסיכום  3.1

 פרופ' אופירה אילון ושירי פרוינד קורן, מוסד שמואל נאמן: .1

 בהרצאת הפתיחה, הוצגו הרקע לנושא, הסיבות לכינוס הפורום ומבנהו.

 כל אלה מפורטים בהרחבה ברקע למסמך ובפתיח לפרק זה.

 :ד"ר אבי פרל, מדען ראשי, משרד החקלאות .2

E&Y (2015 )על ידי ד"ר פרל הציג בתחילה עבודה שנעשה עבור משרד החקלאות 

 ובהמשך סקר את המיקוד והתמיכות הממשלתיות שניתנות לקידום המו"פ החקלאי.

 סיסטם בתעשייה בנוי כלהלן:-הישראלית האקו אגרוטקמניתוח תעשיית ה

 סיסטם בעשיית האגרוטק הישראלית-אקו -  2איור 

 

 :5ות השונים, לפי שלבי החיים שלהןתוצאות המיפוי מסווגות את החברות באשכול
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 התפלגות החברות בתעשיית האגרוטק, לפי שלב חיים ואשכול – 3איור 

 

 גדול של חברות בוגרות. שיעורניתן לראות בבירור מיעוט חברות צעירות לעומת 

ין ובעל הינו תחום חדש ועולה בעולם הון הסיכון והינו שוק מעני אגרוטקתחום ה

 חודיים.ימאפיינים י

יש מוטיבציה נמוכה,  –ישנם מיעוט חוקרים באקדמיה הרואים בתחום זה יעד, כלומר 

ובנוסף אין מסלולי תמיכה מתאימים שיאפשרו לחוקרים לתעדף תחום זה על פני 

מחקרים אקדמיים טהורים. מטעמי לוחות זמנים וחופש מחקר, חוקרים יעדיפו מימון 

 ה שמגיע מחברה תעשייתית, או כחלק מעבודה עם חברה תעשייתית.אקדמי, ולא כז

קיים אתגר מיוחד במחקר במעבר לשלב היישום המסחרי, כלומר, יש קושי בקשר 

 .Deal flow-תעשייה, מה שמוביל לבעיה ב-אקדמיה

 

 5כחלק מהצעדים שננקטים במטרה לעודד את הקשר בין האקדמיה לתעשייה, הוקמו 

כנית ראש הממשלה, שר החקלאות ופיתוח הכפר לחיזוק המו"פ מרכזי מצוינות בת

 לפי הנושאים:   6החקלאי וחיבורו לתעשייה

 

                                                 

 
 תכנית ראש הממשלה ושר החקלאות ופיתוח הכפר לחיזוק המו"פ החקלאי וחיבורו לתעשייה  6

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/dovrut/publication/2013/Research_and_development.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/dovrut/publication/2013/Research_and_development.htm
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  צמח –חקלאות מדייקת 

  רפת, דיר, לול –חקלאות מדייקת 

 חיסונים וטרינאריים 

  קרקע –צמח  –יחסי כנה רוכב 

 הדברה ירוקה חדשה 

ור בין המחקר לתעשייה , מכוון לחיב2012המתווה, שאותו אימצה הממשלה בדצמבר 

למינוף היכולות המחקריות לפיתוח טכנולוגיות וידע חקלאי מכווני תעשייה וייצוא. 

שנים, וצפויים גיוסים נוספים  7למשך ₪ מיליון  300-כ תכניתהממשלה תשקיע בקידום ה

 .של השקעות שיגיעו מהמגזר הפרטי

 7ה, הושקה תכנית "ניצן"כמו כן, חוזק והורחב מו"פ עסקי בחקלאות דרך משרד הכלכל

 2016-חקלאי( וב 8להוכחת ההתכנות בשנה אחרונה )נופר –למימון שבעה מחקרים 

 הדברה ירוקה וטכנולוגיות מים. ,תושק תכנית "ניצן אכבר" )לשלוש שנים( בתחומי: מזון

 ב"ניצן" ו"ניצן אכבר" משרד החקלאות לוקח סיכון על עצמו ומהווה רשת בטחון למחקר.

                                                 

 
משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית תכנית "ניצן חקלאי" במשרד החקלאות לביצוע מחקרים  7

הוקמה במטרה לעודד פעילויות ולהביא למיצוי רחב ומעמיק יותר של היכולת המדעית במוסדות המחקר בישראל 

 בתחום החקלאות היישומית.
הפוטנציאל היישומי בתעשייה של יכולת  תכנית נופר במדען הראשי במשרד הכלכלה, הוקמה במטרה לקדם 8

 –ר האקדמי בישראל. התכנית מסייעת לכוון מחקרים בסיסיים באקדמיה שטרם הבשילו ליישום מסוים המחק

מענק(. על פי מסלול זה כל פעילות המחקר מתבצעת באקדמיה, כאשר  ₪90% )מליון  4.5-בהיקף תקציב של כ

ת פעילות לאבן דרך חברה תעשייתית מלווה את המחקר ונותנת את הערך המוסף היישומי כדי להביאו בתום שנ

-שתהא מעניינת לחברות תעשייתיות )לא רק החברה המלווה(. מסלול זה מיועד לתחומי הביוטכנולוגיה והננו

 .טכנולוגיה בלבד
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 תכניות סיוע ממשלתיות – 4איור 

 

לנקודת  Deal Flow-, להביא את המטרתם של כל אלה, אם להתייחס לתרשים לעיל

 המפגש בין הצירים אותו תוכל התעשייה לקחת להמשך פיתוח.

 :פרופ' אבי שביב, טכניון .3

 פרופ' שביב עמד על הנחיצות והחשיבות של קידום הנושא.

מחסור פיזי ומחסור "כלכלי"  - בלי במים משפיע, כמובן, על גידול המזוןהמחסור הגלו

מצריכים מעורבות טכנולוגית כדי להתמודד עם מחסור כלכלי, ויש צורך בגורם שיהיה 

 מסוגל/מעוניין לטפל בכך.
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 דלקים-עתודות מים וקרקע לגידול מזון וביו – 5איור 

 

את שטח גידול המזון ביחס למקורות המים להשקיה בממוצע עולמי, באיור ניתן לראות 

 20%-מכאשר מים כחולים הם מים שפירים ומים ירוקים הם מי גשמים. פחות 

מהקרקעות החקלאיות בעולם מושקות באופן מלאכותי, כאשר רובן ככולן מושקות 

 20%-מהשטחים בממוצע נעשית בטפטוף, לכן, אם כ 10%-בהצפה. ההשקיה בכ

 מהגידולים החקלאיים בעולם מושקים בטפטוף. 2%משטחי החקלאות מושקים, רק 

משטח גידול המזון, אך מייצרים  20%-חשוב לציין כי השטחים המושקים מהווים פחות מ

 60%-מהמזון. לעומת זאת, אזורים הניזונים ממים ירוקים, מפיקים פחות מ 40%-מעל ל

 מהמזון.

שימוש יעיל  -את התפוקות? בשלב הראשון  נשאלת השאלה: כיצד ניתן לשפר

 במשאבים, כאשר אבטחת מזון חייבת לכלול מים וקרקע אך גם דישון. 

למשל, דישון יתר, כאשר  –כיום  אגרוטקהנושא הסביבתי מהווה מגמה חשובה בשוק ה

נושא זה ניתן לטיפול באמצעות טכנולוגיות המאפשרות ניטור ובקרה של רמת הדישון 

 שון והשקיה מתוכננים ומוגבלים.הנדרשת ודי
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מהמים לגידול מזון בישראל  50%, 2008-בנושא זה קיים בישראל יתרון יחסי; כבר ב

 .  (Kislev, various years) הגיעו ממקור מי קולחים

 –נצבר ניסיון גדול בתחום וישנן טכנולוגיות חדשניות לפתרון בעיות המים בחקלאות 

 לות, מחזור לחקלאות ועוד.ניהול נכון של משק המים, יעי

, לגבי התועלת 9(McKincey, 2009) באיור הבא ניתן לראות תוצאות מחקר של מקינזי

 בנושא עלויות תוספת מים בענפים השונים בהודו, כתלות באופן ההגדלה במשאב:

 הודו -זמינות מים  – 6איור 

 

שון וניקוז יעילים ושימוש יעיל במים בחקלאות די –שבנושאים כמו תרשים בניתן לראות 

 ההשקעה בתחומים אלה תניב רווח. –העלויות השוליות שליליות, כלומר 

 חדירה של יכולות ישראליות לתחומים האלה תסייע בפתרון האתגרים העולמיים. 

  מהווים גורמים חשובים היכולים לשמש סוכנים בתחום העברת הידע. 10מש"ב וסינדק"ו 

                                                 

 
9nsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/charting_our_water_futurehttp://www.mcki  

הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, מופקדת על גיבוש, הובלה ויישום  -מש"ב  10

ת באמצעות פיתוח מדיניות סיוע החוץ של ישראל. דפוס הפעילות של מש"ב מבוסס על העברת ידע וטכנולוגיו

http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/charting_our_water_future
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 :' יצחק שמולביץ, טכניוןפרופ .4

 ח אדם מקצועי בתחום.ופרופ' שמולביץ עמד על המחסור בכ

הנדסה חקלאית מהווה תחום התמחות בפני עצמו, הכולל ידע משולב במספר תחומים: 

 במערכות טבעיות. –הנדסה בסיסית, זרימה, מכניקה, מעבר חום ומסה וכל אלה 

 ע בהנדסה חקלאיתתחומי יד – 7איור 

 

התמזגה עם  כיום חסר הון אנושי בתחום, הפקולטה להנדסה חקלאית בטכניון 

 .2002-ב הפקולטה להנדסה אזרחית

, אגרוטקל טק-היילא מספיקה זליגה של מהנדסי חשמל ובעלי מקצוע אחרים מ

 המביאים איתם, אמנם יתרונות, אבל חסרה הבנה במהות המקצוע.

ההנדסה החקלאית  –ים לתואר ראשון בהנדסה חקלאית אין דרישה של סטודנט

 ממותגת בישראל באופן שלילי.

                                                 

 
המשאב האנושי ,בניית יכולות ועידוד אנשי מקצוע מהעולם המתפתח למצוא פתרונות לבעיות הפיתוח שלהם, תוך 

  התאמתם  לצרכים הייחודיים של מדינותיהם כל זאת בסיוע  אנשי מקצוע ומומחים  ישראליים.

Israel's Agency for International Development Cooperation -MASHAV  

 

 Center for International Agricultural Development) -המרכז לשיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית  -סינדקו 

Cooperationחקלאי  -כני ( משמש כמערכת מרכזית של משרדי החקלאות והחוץ בכל הקשור בפעולות שיתוף ט

עם מדינות מתפתחות. הפעילות מתבצעת בחסות מדיניות השיתוף והסיוע של מדינת ישראל במסגרת האגף 

 לשיתוף בינלאומי )מש"ב(, במשרד החוץ.

/ys+Units/CINADCOhttp://www.moag.gov.il/agri/English/Ministr 

 

http://mfa.gov.il/MFA/mashav/AboutMASHAV/Pages/default.aspx
http://www.moag.gov.il/agri/English/Ministrys+Units/CINADCO/
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 הפתרונות האפשריים

בניית יחידת לימוד לתארים מתקדמים בתחומי מדעים והנדסה חקלאית, אליה יתקבלו 

  M.Sc תואר תכניתסטודנטים בעלי תואר בהנדסה ומדעים. הסטודנטים יקבלו בסיום ה

קציב ציבורי לאחר שהצעתם עברה התייחסות של המשרדים עבודתם תמומן ע"י ת

הקריטריונים המובילים בבחינת  .תכניתהמתאמים והאוניברסיטה בה מתנהלת ה

לתעשייה או יצירת מרכז ידע בתחום. תהיה,  איכות הנושא הינם יכולת להנבטת מוצר

בר ה בנושא, על מנת לחזק את הקשר לתעשייה כיאם כן, שותפות פעילה של תעשי

 בשלב הלימוד.

 :Trendlineד"ר ניצה קרדיש,  .5

 ד"ר קרדיש עמדה על האתגרים בגיוס מימון לחברות בתחום.

 בשנים האחרונות: אגרוטקבשקף להלן, ניתן לראות השקעות שנעשו בתחום ה

 השקעות באגרוטק – 8איור 

 

-מיליארד ב $0.5-)מ רוטקאג, בהשקעות ב75%-חלה עליה גדולה, של כ 2013משנת 

 ”Climate Corporation“(. יש המייחסים עליה זו למכירת 2013-מיליארד ב $0.9-ל 2012

מיליארד, המכירה הדגישה לקרנות הון הסיכון את ההזדמנות  $1-בכ”Monsanto“ -ל

 .אגרוטקבתעשיית ה
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יותר  –הינה כפולה: יותר כסף ביותר עסקאות. כלומר  עליההימני ניתן לראות כי הגרף ב

 נהנות ממימון, וזו מגמה חשובה אך אינה מספקת. early stage-חברות ב

 –עדיין, נותר האתגר בגיוס מימון ההמשך, שנובע, בין היתר, מקושי בהגדרת השוק 

 חקלאים? החברות הרב לאומיות?

, מכיוון שזהו תחום אגרוטקשבעתיים ל הקושי, שנכון לתחומים רבים של חדשנות, נכון

 צעיר ונחשב לפחות אטרקטיבי.

 

 גורמי המימון הראשונים כוללים:

  Friends, Family & Fools 

 אנג'לים 

  המדען הראשי -תכניות תמיכה שונות של משרד החקלאות, משרד הכלכלה 

  גופים ממשלתיים בינ"ל, כגון האיחוד האירופי 

 א מטרות רווח ארגוני אימפקט וארגונים לל (NPO) 

  קרנות הון סיכון ייעודיות 

  מימוני, פלטפורמה מסייעת -התלבטות בין בטחון )כלכלי –שותף אסטרטגי מראשית הדרך

לפיתוח ושיווק( לבין כבילה והגבלה )הכוונה לתחומי העניין של השותף האסטרטגי, מטבע 

 היותו המשקיע(. 

 -ין מזוהה חוסר וכשל שוק בהשקעות הבעולם, עדי אגרוטקעל אף הזינוק בהשקעות ב

Seed. מלש"ח לשנה, אשר נמוך  2.5-2.7-המימון בתכנית החממות עומד על כ

 משמעותית מהמימון בתחום הביומד.

, נשאלת השאלה מה (Tech transfer)בנוסף, יש קושי בממשק בין האקדמיה לתעשייה 

 ניתן לעשות במטרה לשנע את הידע?

Trendlines שקעות פרטית שלא מזמן הונפקה בבורסה בסינגפור ועוסקת היא חברת ה

חממות, דבר המאפשר לה להציע  3במכשור רפואי וטכנולוגיות חקלאיות, באמצעות 

 גם מימון בהמשך.

Trendlines Agtech -  חממה טכנולוגית הפועלת במסגרת תכנית החממות

ת ומזון וקיימת הטכנולוגיות של המדען הראשי במשרד הכלכלה, עוסקת רק בחקלאו

 שלוש וחצי שנים.
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 חברות המופיעות באיור שלהלן: 13כיום, הפורטפוליו של החממה מונה 

 Trendlines Portfolio – 9איור 

 

סיסטם צריך עדיין -חיובי, אך האקוהינו  אגרוטקהכיוון בהתפתחות תעשיית הכיום 

ובמכשור רפואי, צריכים לראות בתחום זה  טק-הייכל הכלים שתומכים ב –בנות ילה

 הזדמנות עסקית גדולה שלצידה גם אתגר לאומי.

 

 :McKinseyמר מיכאל טקסיאק,  .6

 הדגיש בדבריו את המגמות של חדשנות בחווה החקלאית. מר טקסיאק

 אוכלוסיהנובעים מפער של ביקוש מול היצע. גידול ב אגרוטקהמנועים של תעשיית ה

ק מאזורי העולם מובילים לעליה בצריכת המזון. מצד שני, יש חסמים ושינויי דיאטה בחל

על הגידול בענף האספקה בשל המגבלה במשאבי הקרקע והמים, שינויי האקלים 

 והירידה בפרודוקטיביות ייצור המזון כך שאיכות המזון הולכת ופוחתת.

מטרה חברות המזון הגדולות בעולם מעוניינות להשתלב בשרשרת הערך בחקלאות ב

להבטיח אספקת חומרי גלם איכותיים )קקאו לתעשיית השוקולד, שעורה לתעשיית 

 הבירה וכד'(.

תחומים  3-המגמות בחדשנות שנוגעות להתנהלות הפעילות בחווה מתמקדות ב

 עיקריים:
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i. Big Data –  בעיקר בנושא חקלאות מדייקת, כאשר התחום מתחלק לאיסוף

ם נייחים/ניידים( ולפירוש, עיבוד ובניית אלגוריתם אינפורמציה )ע"י מזל"טים או חיישני

 פעולה, כפי שניתן לראות באיור:

 כמגמה באגרוטק חקלאות מדייקתו Big Data – 10איור 

 

אפים, שחקני תשומות, קמעונאים ומפיצים -מיפוי התחום מראה שילוב של סטארט

 גדולים וכן חברות המיכון החקלאי.

 .2010-המואצת בכמות המידע שנאספת החל מ עליהלראות בגרף את ה ניתן

חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות חדשות צריכות לשאול את עצמן מהי הנישה 

 .וכיצד ניתן לחבור לשחקנים הגדוליםהנכונה אליה כדאי להיכנס 

ii.  האצת תהליך הפיתוח הגנטי של צמחים, כולל יצירת מוטציות  –ביוטכנולוגיה

 עבורן ולהגנת הצמח. non-GMOשניתן לקבל אישור 

 במטרה לזהות האם יש לישראל יתרון יחסי בתחום נעשה ניתוח פטנטים.
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 ביוטכנולוגיה כמגמה באגרוטק – 11איור 

 

, Biological Enhancementהניתוח מראה שבישראל כמות פטנטים גדולה מאוד בתחום 

 לא מבוטלת בנושא הגנה על הצומח. כלל ובנוסף כמות

iii.  מזל"טים שעוקבים אחר התפתחות הצמיחה מרססים, מדשנים,  –רובוטיקה

 מנהלים השקיה.

מיליארד בשנה ולשם צריכות לכוון  $60-צפי הגידול של שלושת השווקים מגיע לכ

 החברות הישראליות.

חברות  40-כתובנות ממיפוי החברות: בשלושת התחומים האלה ולגבי צומח בלבד: 

 והשאר רובוטיקה.  ,ביוטכנולוגיה Big Data ,30% 50% - סה"כ בישראל, מתוכן

אם כן, יש לישראל הרבה מה להציע בעיקר בתחום החקלאות המדייקת אך מדובר 

 סיסטם צעיר.-באקו

 :Fieldinמר בעז בכר  .7

מר בכר הציג את הקשיים והחסמים בהם נתקלת החברה שלו ומספר המלצות 

 .החסמיםלפתיחת 
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Fieldin  משתמשת בפלטפורמותIoT ו-Big Data  על מנת להתממשק לכל מקורות

המידע בחווה, לעבד את המידע ולהנגיש אותו לאנשי מקצוע ספציפיים, כל אחד 

 בהתאם לתפקידו.

 משקיעים. Terra Venturesאנשים,  9, מונה 2013-הוקמה ב

על בתוכה, שצריך לקבל את והפהלקוח הוא לא החווה עצמה, אלא איש מקצוע מסוים 

החברה מוכרת רכיב תוכנה הממוקם על  –עיבוד המידע הרלוונטי שמעניין אותו. בנוסף 

 הטרקטורים עצמם ומנטר את פעילותם בבחינת איכות ביצוע משימות.

 יעדשווקי  – FieldIn – 12איור 

 

 

 שקיה חכמה והפחתה בריסוס.ה pest infection-המערכת מאפשרת הפחתה ב

 כוללים: אגרוטקהחסמים ליזמים בתחום ה

 שוני בין השוק בארץ לשוק בחו"ל -

 בתעשייה לא מעט "פילים לבנים" בתחום –מידת פתיחות הלקוחות לתוכנות חדשות  -

 המעבר בין מספר מצומצם של לקוחות למספר גדול -
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ה כסף ישירות אלא בעקיפין כיצד לתמחר תוכנה בחקלאות שאינה מרוויח –תמחור המוצר  -

 מתוך ייעול העבודה

, אין מנוס מהתקדמות בהתאם לעונות השנה וסוג טק-הייהקצב בחקלאות איטי יותר מ -

 הגידולים.

 המלצות להתמודדות יעילה עם החסמים:

מהווים לקוחות אך  –התחברות לארגונים גדולים של מגדלים בארץ, כהכנה ליציאה לחו"ל  -

 משוב על הטכנולוגיה.גם אפשרות לאפיון ו

יש צורך בחיבור לאגרונומים מומחים ישראלים המסתובבים בעולם ומייעצים וזאת על מנת  -

 לשווק את הידע בחו"ל

 IP,  מחייב התייחסות לנושא Tech Transferשיפור  –חיבור לחדשנות באקדמיה  -

הם, כלומר חשובות ל –חדירה לשוק בנקודות שמהוות את "הבטן הרכה" של החקלאים  -

 איכות ביצוע ריסוס –כמו למשל 

 יש צורך לתת ערך לכל הגורמים בשרשרת התפעול של החווה בנפרד -

 - בפרט אגרוטקוהעצה שחוזרת על עצמה בכל זמן שיש דיון בתחומי הקלינטק בכלל וה -

אפ שכולל אפליקציה שניתן לבחון יישומה בפרק זמן -סבלנות. לא מדובר כאן בסטארט

 תמשך מחד גיסא ובלקוח שמרן מאידך גיסא.קצר, אלא בפיתוח  מ

 

II דיון פתוח. סיכום 

השפעת הצעדים  –מבחינת כ"א בהכשרה של חקלאות  יעקב מועלם, מכון וולקני:

 , ניצן, קנדל( מורגשת והם משפיעים על התעשייה כיום.11שננקטו עד היום )דוגמת קמין

ם וטובים בתהליך מתמשך השנים האחרונות חוקרים צעירי 15מכון וולקני קולט במשך 

 לצד דור החוקרים הבוגרים יותר.

                                                 

 
כאשר הפיתוח הינו , תכנית קמין הינה מסגרת מימון התומכת בביצוע מחקר יישומי במוסדות המחקר בישראל 11

 תכניתמטרת ה .בשלב מוקדם מידי עבור תאגיד תעשייתי ישראלי לקחת חלק בפיתוח )פיננסית או מחקרית(

וכלו לקבל החלטה כי הטכנולוגיה המפותחת הינה היא להביא את המחקר היישומי לבשלות ולשלב בו חברות י

בעלת רמת עניין וכדאיות עבורן. מסלול זה תומך בביצוע מחקר משותף של מספר קבוצות מחקר בלפחות שני 

 .שונים מחקר מוסדות

כנותו כי אין חיוב בשותף עסקי, קיים צורך בליווי של יועץ, בעל ניסיון וידע במו"פ תעשייתי, אשר יעריך את הית אף 

 .העסקית של הפרויקט ויגדיר את יעדיו הסופיים של הפרויקט
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ניתן למדוד את השילוב בתעשייה לפי מספר עסקאות וגובה תמלוגים ואלה הולכים 

וגדלים, לא רק בתחום הגידולים אלא גם בטכנולוגיות תעשייתיות דוגמת מד חלב וציוד 

 ניהול פרי.

בעלות פוטנציאל מסחרי גדול  מבחינת המשקיעים, יש לא מעט טכנולוגיות מוצלחות

ואחת מהדרכים להתמודד  – scaling –שנמצאות בדרכן אל השוק. האתגר הוא בגמלון 

עם האתגר כוללת חיבור לחברות הגדולות, למשל חברות המזון שמחפשות דרכים 

הוא שוק  Food-Techלהתייעל ולהבטיח את אספקת חומרי הגלם למוצרים שלהן. 

 מטרה חשוב.

יש פוטנציאל והשוק גדל ויגדל ככל שיהיה עוד היזון חוזר של משקיעים.  –מי אני אופטי

חשוב לזכור שהתחרות גדולה וצריך להמשיך ולחדש ולא לנוח על זרי הדפנה. למצוא 

  תחומים חדשים להיות חלוצים בהם, גם דברים שאינם מבוססים עדיין בישראל

 (.Fresh cut)תחליפי בשר, 

לבין  Seed-יש קושי בתקשורת בין תעשיית ה :a VenturesTerrד"ר הרולד וינר, 

בין האוניברסיטאות לבין  –ואף באופן ממוקד יותר  (Tech Transfer)האוניברסיטאות 

 מדע"ר.

איכותי )כמות מיזמים מועמדים להשקעה(  Deal Flowלדעתי לא חסר מימון, חסר 

 מספיק. 

מצד אחד ר מדעי המזון והתזונה( )בהקש Health Care -אי אפשר לנתק את החקלאות מ

 זו המגמה. –ומאנרגיה )מים/קרקע( מצד שני 

ישראל הוכיחה שאנרגיה ומים אינם מהווים משאב במחסור )התפלה, השבת קולחים, 

אנרגיות מתחדשות(, את הידע הזה צריך לייצא וחשוב להיות פורצי דרך בתחום. יש 

ורקעים שונים סביב אותו שולחן,  בישראל יתרון בשילוב של אנשים טובים מתחומים

 , הנדסה, חקלאות ועוד.ITחיבור בין  –למשל 

ממליץ לכנס, בדומה לפורום הנוכחי, פורום נוסף הכולל דמויות מובילות מתחום 

החקלאות בארץ אך גם בחו"ל, שיגדיל את החשיפה לאתגרים הבינ"ל כיום בתחום 

 במטרה למקד את פיתוח הפתרונות.

בנוסף לתחומים המרכזיים בחקלאות  :Growing Smartמייסד ומנכ״ל  רוי פלג, שותף 

 .Post Harvest-העתיד שהוזכרו, חשוב בהמשך להתייחס גם לטכנולוגיות בתחום ה
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חסרה פעולה פרו אקטיבית של האוניברסיטאות בהן יש פקולטות  –מבחינת דור העתיד 

 .לחקלאות )העברית והטכניון(

רי הצלחה של בוגרי חקלאות/הנדסה חקלאית שהפכו לא שמענו פרסומים של סיפו

מובילים בתחום כגורם מושך לצעירים להיכנס לתחום כפי ששומעים תכופות 

 בתשדירים שונים ברדיו ובטלוויזיה ושמגיעים ממכללות שונות בתחומים אחרים.

בתחום התמיכה הממשלתית יש לדעתי לשים דגש על חסם של חברות צומחות 

ואף לשרוד. חברות כאלה, שקמו והתפתחו במטרה לתת פתרונות להמשיך ולגדול 

 לחקלאות בארץ ורוצות לצאת לחו"ל ולגדול, נתקלות בעמק המוות.

ווקית בחיבור וגישה לחברות רלוונטיות בחו"ל כמו גם בעזרה ייש צורך בעזרה ש

 מימונית לפעילות זו.

לה לקוחות מסוג אחד במדינות מפותחות א –חשוב מיהו הלקוח  –עוד נקודה חשובה 

עם סט יכולות מסוימות, אך רבים מהלקוחות נמצאים במדינות מתפתחות, שם 

רלוונטיים פתרונות מסוג אחר. מוצרים שלהם התכנות כלכלית רק ביישום בחוות ענק 

 פחות יתאימו.

קיום פורום מורחב שיכלול גם חקלאים וגם נציגי חברות בינוניות  –המלצה להמשך 

 שך העמקה באתגרים וסימון נקודות חדירה לשווקים אופציונליים.וגדולות, המ

מיליון דולר תחת  35$הינה קרן הון סיכון, עם  GreenSoil: GreenSoilרונה בן ציון, 

אפים ישראלים בתחומי החקלאות והמזון ופועלת משת -ניהולה, המשקיעה בסטארט

ת הפועלות בתחומים חברות ישראליות מבטיחו 6-. עד היום הקרן השקיעה ב2011

 50מגוונים. בימים אלו גרינסויל מגייסת לקרן שנייה בתחומי חקלאות ומזון בהיקף של 

 מיליון אירו, אשר תשקיע במיזמים בישראל ובאירופה.  70עד 

יש מספר גדול של חברות וטכנולוגיות מעניינות כאשר צוות גרינסויל היה בקשר עם 

 מזון. חברות בתחומי חקלאות ו 400-מעל ל

 מהיכרותנו עם הענף, ניכר כי חסר מימון המשך בשלבי גיוס מתקדמים יותר.

מצד אחד לישראל קיים מיתוג טוב בעולם )בתחומים כגון: מים, חקלאות בע"ח, אצות, 

 AgTechהגנת הצומח, חקלאות מדייקת( וכדוגמה לכך בכנסים בולטים בעולם בתחום 

ברות רבות מציגות. משקיעים זרים מגלים מתקיימים מושבים על חדשנות בישראל וח

 עניין רב בטכנולוגיות ישראליות וחלקם אף מגיעים לכנסים בארץ. 
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מצד שני מדובר בתחום חדש יחסית ולכן אחת הבעיות המרכזיות : מיעוט סיפורי 

וכו'(. אחת הדרכים לשינוי ועידוד האקוסיסטם בישראל הינה באמצעות  Exitsהצלחה )

גם עם השחקנים והקרנות בארץ אך גם עם משקיעים מחו"ל כדוגמת  – חיזוק שותפויות

Corporate Ventures משקיעים ספציפיים בתחום. גרינסויל משקיעה בכך משאבים ,

רבים, גרינסויל עובדת מול קרנות רבות מחו"ל, חלקן אף סיפקו מימון המשך לחברות 

ישראליות מעבר לחלק הפורטפוליו שלנו. יש לכך חשיבות אדירה עבור החברות ה

 המימוני, גם בגישה לשווקים וחיבור ללקוחות. 

, גם למימון המשך, כזה שיקנה לחברות אורך נשימה GreenSoilצריך עוד קרנות כמו 

 ויסייע לחברות  לעבור את עמקי המוות )לאחר הוכחת היתכנות ובשלב הגמלון(. 

ארגוני מגדלים זו הצעה צריך לחזק את שיתופי הפעולה עם התעשייה. עבודה מול 

מצוינת, עידוד ארגוני המגדלים, מפעלים קיבוציים, חברות מזון לחפש ולהטמיע 

כדי  matchingתמריץ ממשלתי שנותן  , לדוגמא,טכנולוגיות חדשניות, לשם כך צריך

 להתגבר על הרתיעה הראשונית מהטמעת חדשנות בתעשייה שמרנית יחסית.

הטכנולוגיות החקלאיות במנגנוני התמיכה השונים  יש מקום לבחינה ועדכון הגדרות

 במדע"ר.

 לאות.לחק , בדומה לקרן "יוזמה"אגרוטקבנוסף, יש מקום לקידום תכנית "יוזמה" ב

חו"ל והכרות בסיון נרחב בפעילות ישה"מ וארגונים ממשלתיים שונים נוספים, להם נ

סיונם ימתוך נ עם שווקי היעד והבעיות הקונקרטיות של הלקוחות יכולים לסייע

כרותם לא רק בהטמעת הטכנולוגיות, אלא גם בהכוונה לפיתוח טכנולוגיות יוה

  מתאימות ונחוצות.

קרן המעודדת חדשנות  -12"המשתלה" תכניתמפנה את תשומת הלב ל "ר ניצה קרדישד

מסייעת במימון )ע"י הלוואות  תכניתה לא רק בתחום החקלאי. - טכנולוגית בקיבוצים

 יות( במגוון תחומי חדשנות במגזר הקיבוצי. או מתן ערבו

אגם חברת טכנולוגיה, שירותים ויעוץ לחקלאי  חובב לפידות, אגם חקלאות מתקדמת:

בעיקר חישה מרחוק )החל ממזל"טים וכלה בלווינים(, קיימת  –בתחום חקלאות מדייקת 

                                                 

 
12 http://www.kibbutz.org.il/multimedia/sal/media/6228/f5_160215_hamashtela.pdf 

 

http://www.kibbutz.org.il/multimedia/sal/media/6228/f5_160215_hamashtela.pdf
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מנת שנים. עובדים הרבה בארץ, פחות בחו"ל כרגע מחפשים את הדרך לגייס על  10

 לפרוץ לשלב הבא. 

המגדל הוא הלקוח מבחינתנו וכל פתרון חייב להיות פרקטי, נוח ורווחי. המגדל לא עסוק 

 בפתרון בעיית המזון העולמית.

בכנס שהיה בישראל בקיץ בנושא חקלאות מדייקת, אחד החסמים הגדולים שעלו היה 

 בתעשיות אחרות. אשר הטמעת הטכנולוגיה. לדעתי פער זה גדול מ

טכנולוגיה שכן חדרה היא נהיגה אוטונומית בטרקטורים והסיבה היא שבמקרה זה 

. רכישה של John Deerהחקלאי קונה טכנולוגיה חדשה אמנם, אבל של טרקטורים של 

 תוכנה מחברה לא מוכרת הרבה יותר מרתיעה.

 יש צורך בסבלנות מצד המשקיעים והבנה של מבנה השוק והזמנים בו הוא פועל, בנוסף,

 פקטוריאלית(.-קשה להוכיח אימפקט בסביבה שהסיבוכיות שלה היא כה גבוהה )מולטי

ממותג  טק-היילישראל יתרון יחסי במפגש בין חקלאות ישראלית ממותגת חיובית, 

 טחוניות מצליחות, חשוב למנף.יהיטב ומפותח ואף מתווספים היתרונות של תעשיות ב

-היי. צריך למשוך אנשים מטק-היינמצא ב חושב שההון האנושי –בנושא ההון האנושי 

 באמצעות: אגרוטקל טק

 ממש לדחוף קמפיין בתקשורת –סיפורי הצלחה  -

 להבליט את הנושא הערכי סביב משבר המזון העולמי -

 מבחינה תדמיתית. –יש צורך למתג את החקלאות בארץ באופן חיובי יותר 

וזה מקל על גיוס  בארה"ב התדמית של החקלאות טובה :FarmDogלירון בריש, 

 , תוכנה וכו'.Big Dataהמונחים שמקושרים הם:  השקעות ומביא הון אנושי.

 גיוס גבוה יותר מאפשר לחברה זמן להוכיח את היתרון הטכנולוגיה שלה.

בנושא שהצגתי: חקלאות בצל משבר המזון העולמי,  פרופ' אבי שביב, טכניון:

מהפוטנציאל ושם בולט   10-20%המספרים מראים שיש מקומות בעולם שמייצרים 

המחסור. טכנולוגיות שפותחו בישראל בעבר )השקיה בטפטוף למשל(, יכולות להיות 

מהבעיות  90%אלה  שיציעו פתרונות מעשיים למשבר המזון העולמי, ויפתרו להערכתי, 

שהוצגו. בעבר וגם היום, החקלאים נמצאים בקשר עם החוקרים ומעלים בפניהם 

 שיך את האינטראקציה בין החקלאים למדע ואפילו לבוא אליהם לשטח. בעיות, יש להמ

, כמו כן, (טק-הייבשונה מ)תהליכים בחקלאות אורכים זמן  ,בסבלנותאזר תלהצריך 

אה לשווקים הבין ישראל קטן ולכן יציהוכחת התועלת וההשפעה מורכבת יותר. השוק ב
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ות לחדור לשווקים המעוניינ השקיהחברות  לאומיים הכרחית במקרים רבים.

בקליפורניה ובטקסס )שם החקלאות שמרנית יותר( במטרה להביא אליהם טכניקות 

טפטוף פשוטות, חברות שממוקמות בארה"ב ויש להן גישה לתקציבים מהחברות 

 קל להן לפרוץ מחברות הממוקמות בישראל.יותר הגדולות ולשטחי גידול עצומים, 

רות בייצור חקלאי בהיבט סביבתי )בנצ' מרק( המגמות הבולטות באירופה וארה"ב קשו

ובנושא טביעת רגל פחמנית/מימית. בישראל יש לפתח טכנולוגיות לייצור מזון באופן 

 מקיים.

כרגע יש עתודות ידע אפסיות  –חשוב לי להדגיש : פרופ' יצחק שמולביץ, טכניון

 בהנדסה חקלאית, אם לא מייצרים את הידע הוא לא יהיה. 

יש בעיה בהון אנושי ובבוגרי הנדסה חקלאית. ההמצאות  - ליעקב מועלםרוצה להגיב 

למשל,  ;היינו אור לגויים ובנינו 80-והמיזמים שהוזכרו על ידו הם ישנים, בשנות ה

חיישנים שמודדים מוצקות של פרי אשר משמשים היום חברות בשגרה )אוויטה ועוד(, 

מי שהרים את המוצר הזה זו המכון להנדסה חקלאית עשה זאת יחד עם הטכניון ו

שנים, אך אנחנו לא  5אוויטה. חיישן שבודק ניטריטים בקרקע פותח על ידנו במשך 

 רודפים אחרי התעשייה והיא לא מגיעה אלינו, אין ממשק והוא נחוץ. 

מה שהצגתי, אם ישמש, כפלטפורמה לידע בתחום של מדעי החקלאות והנדסה 

 Johnים בתחומים אלו. אם נסתכל למשל על חקלאית, בוגרי הפקולטה יותר מרצוי

Deer - הפלטפורמה קיימת ועכשיו מחפשים את טק-הייהמרכזים שלהם עוסקים ב ,

 החדשנות, בה אנו עוסקים בהנדסה חקלאית. 

בפורום האנרגיה שאותו מקיים מוסד שמואל נאמן  פרופ' אופירה אילון, מוסד נאמן:

שמל ומתח גבוה, ויש, בעקבות כך, תכניות הוצף נושא המחסור במהנדסי ח 2006משנת 

 לימוד עכשיו במכללות. 

ולכן צריך מוסד לימוד  Tech Low טק ולא -היום הנדסה חקלאית זה היי פרופ' שמולביץ:

 ללימודי הנדסה חקלאית.  טק-היירציני, יש לשלב בוגרי תואר ראשון בתעשיית ה

כמו שלפני  -יהיו יותר חברות כמות הסטודנטים תגדל ככל ש : Harvester,אסף פרנקל

 שנים אף אחד לא הלך ללמוד ביוטכנולוגיה וכעת כן. 10

Harvester Ventures  היא קרן חדשה בתחום הטכנולוגיות החקלאיות, הנמצאת כרגע

בשלב גיוס הקרן. מסכים עם הצורך של החברות במימון. האתגר של המשקיעים קשור 

 בזמן הוכחת ההתכנות המסחרית בתחום.
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הצלחות , אלא גם גישה ליםאדמיניסטרטיבי שירותי משרדתפקיד הקרן לא רק לתת 

 .שרונותיולכ

הצלחה תגיע בעקבות שילוב בין אקדמיה, מצד אחד ומצד שני אנשים שמתחילים את 

 דרכם ובעלי מוטיבציה להוציא דברים אל הפועל ואל השוק. 

אנשים ם ע טק-הייילוב של ש –אנחנו אופטימיים מהיתרונות היחסיים בשוק זה בארץ 

 מתחום ההנדסה והחקלאות.

תפקידנו כקרן לסייע במימון, גישה לטאלנט, והוצאה אל השוק. בנוסף למימון שקיים 

פשרה הורדת סיכון למשקיעי הקרנות, יהיתה תכנית "יוזמה" שא 90-לחממות, בשנות ה

 ות בעקבות הצלחותסיסטם. בנוסף, אנשים יגיעו ללימודים או לחבר-וזה עודד  את האקו

 מכירה של חברות ואקזיטים.  -

ואני סבור ששיתוף פעולה כזה חשוב   ,נשמח לשתף פעולה עם חברות, קרנות, אקדמיה

 לאקוסיסטם כולו.

טק שציין אסף פרנקל, -זליגה מהיילבהקשר  שירי פרוינד קורן, מוסד שמואל נאמן:

טחוניות יטק והתעשיות הב-ייההעל חשיבות פעילות לחשיפת "יזמים חבויים" בתחומי 

 במטרה לעודד זליגה חיובית כזאת. אגרוטקלצרכים והאפשרויות ב

. המודל E&Yלעשות שימוש במודל שפותח והובא לארץ ע"י  מציע :E&Yאיתי ז'טלני, 

טק -והובא לארץ במסגרת פרויקט לקידום תעשיית ההיי 20G-פותח עבור מדינות ה

וגובש בו כלי עבודה  ”Coordinated Effort“נקרא  שנעשה עבור משרד האוצר. הפרויקט

 שמביט על ארבעה רביעים:

 מימון פרטי וממשלתי -

 רגולציה ומיסוי -

 יזמים -

 חינוך, אקדמיה -

 ”Coordinated effort“-"הרביע החמישי" שהוא ה –במרכז  -

, מהווה גורם שבשלב הראשון מתייחס לכל אגרוטקהגורם הזה, שבעיני לא קיים כרגע ב

סיסטם אמיתי ויציב. חשוב -ליצור אקוביעים ובודק מה חסר ואיפה, על מנת אחד מהר

 כיוון שמדובר באקוסיסטם צעיר. אגרוטקשם את המודל ביבעיני לי

  –, אותם הראה ד"ר אבי פרל בהרצאתו אגרוטקאתייחס לכל אחד מהרביעים ב
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מון. אבל בארץ בשטח חסר מי אגרוטקמימון: אמנם יש עניין בעולם סביב תחום ה -

ח וחשוב שיהיו עוד קרנות וכן לחזק את החממות. כשתהיה מסה קריטית, יגיע גם כ

קח זמן ללמוד יאדם איכותי. התכניות שהוזכרו במשרד החקלאות אינן מספקות. י

מודלים של מימון בתחום החדש וחשוב לקיים דיאלוג במטרה להרחיב את 

 שיכולה להנות מהמימון. אוכלוסיהה

 לא מכיר, נכון לעכשיו, חסם רגולטורי. מיסוי ורגולציה: -

, כולל פעילות של ניוטק אגרוטקיזמים: אין עדיין נהירה לתחום, יש צורך בשווק ל -

בישראל. חשוב בנוסף לבצע מחקרים להבנה מעמיקה של  אגרוטקבשווק ה

 הצרכים.

חינוך ואקדמיה: כנראה שאכן קיים מחסור וזה מהווה חסר כפי שאנו רואים שקורה  -

. חשוב לשים זרקור על זה ולראות כיצד ניתן לגשת לעניין במטרה לשפר טק-הייב

 אותו.

וזה נושא חשוב להתפתחות  Tech-Transferאנחנו זיהינו שיש חסם במעבר טכנולוגיה: 

 סיסטם.-האקו

לשכת המדע"ר במשרד הכלכלה סימנה  ד"ר טליה בן נריה, מדע"ר משרד הכלכלה:

ורך ללמוד צרכים, מגמות וחסמים. כרגע לא מצאנו כחשוב ושיש צ אגרוטקאת תחום ה

קיימות, אך יעודית או בצורך לבצע שינויים בתוכניות ישיש צורך בהקמת תכנית חדשה 

קיים שיתוף פעולה פורה עם משרד החקלאות  –בנוסף  אם ימצא, נפעל בהתאם.

 לקידום התחום.

 

 סיכום הדיון 3.2

 מגמות עיקריות .1

 החקלאית ורום ונוגעות להתנהלות הפעילות בחווההמגמות בחדשנות, שעלו בפ

 תחומים עיקריים: 3 -מתמקדות ב

1. Big Data –  בעיקר בנושא חקלאות מדייקת, כאשר התחום מתחלק לאיסוף

אינפורמציה )ע"י מזל"טים או חיישנים נייחים/ניידים( ולפירוש, עיבוד ובניית 

 אלגוריתם פעולה
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גנטי של צמחים, כולל יצירת מוטציות האצת תהליך הפיתוח ה –ביוטכנולוגיה  .2

 עבורן ולהגנת הצמח. non-GMOשניתן לקבל אישור 

מזל"טים שעוקבים אחר התפתחות הצמיחה מרססים, מדשנים,  –רובוטיקה  .3

 מנהלים השקיה.

 מיליארד בשנה. $60-מגיע לכ האלה צפי הגידול של שלושת השווקים

כיום )שימוש יעיל  אגרוטקהבנוסף, הנושא הסביבתי מהווה מגמה חשובה בשוק 

 .Health Care-כמו גם הקשר בין חקלאות ל במשאבי מים, קרקע, דשן וכו'(

יצירת קו המגמות הבולטות באירופה וארה"ב קשורות בייצור חקלאי בהיבט סביבתי )

בנצ'מרק( ובנושא טביעת רגל פחמנית/מימית. בישראל יש לפתח טכנולוגיות מנחה ו

 יים.לייצור מזון באופן מק

 

 למדינת ישראל יתרונות יחסיים חשובים 3.3

  בישראל נסיון רב שנים בהתמודדות עם מחסור במשאבים וישנן טכנולוגיות

חדשניות שהתפתחו כתוצאה מכך, אם לפתרון בעיות המים בחקלאות )ניהול נכון 

 של משק המים, יעילות, מחזור לחקלאות(, שימוש באנרגיות מתחדשות ועוד.

 טים גדולה מאוד בתחום בישראל כמות פטנBiological Enhancement  וכן בנושא

 הגנה על הצומח.

 יש בישראל יתרון בשילוב של כוחות מתחומים ורקעים שונים - IT הנדסה, חקלאות ,

 ועוד.

  ,טק ממותג -היילישראל יתרון יחסי במפגש בין חקלאות ישראלית ממותגת חיובית

 תעשיות בטחוניות מצליחות.היטב ומפותח ואף מתווספים היתרונות של 

 

 חסמים 3.4

  כיום חסר הון אנושי בתחום, הפקולטה להנדסה חקלאית בטכניון נסגרה, אין

דרישה של סטודנטים לתואר ראשון בהנדסה חקלאית בין היתר, כתוצאה של מיתוג 

 שלילי של תחום החקלאות.

 י תמיכה בנוסף, ישנם מיעוט חוקרים באקדמיה הרואים בתחום זה יעד, ואין מסלול

 מתאימים שיאפשרו לחוקרים לתעדף תחום זה על פני מחקרים אקדמיים טהורים. 
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 גימלון,   קיים אתגר מיוחד במחקר במעבר לשלב היישום המסחרי(scaling up) – 

 כתוצאה, בין היתר, מקושי בהגדרת השוק. ,כנראה .חסרים מקורות למימון המשך

 תעשייה -יש קושי בקשר אקדמיה– Technology transfer,  ואף באופן ממוקד יותר

 .Deal flow-בין האוניברסיטאות לבין מדע"ר, מה שמוביל לבעיה ב –

 בעולם, עדיין מזוהה חוסר וכשל שוק בהשקעות  אגרוטקעל אף הזינוק בהשקעות ב

 .Seed-ה

 מידת פתיחות ב  -, כלומר ור בהטמעת הטכנולוגיה אצל החקלאייחודי קש חסם

 דשות.הלקוחות לתוכנות ח

  ,קושי לחברות קטנות, בעיקר כאלה המתבססות על תוכנה בגיבוש המודל העסקי

 תקף. 

  מחזור הפיתוח של המוצר תלוי באופן מובנה בסוג הגידול ומחזורי הגידול, דבר

 .טק-היישמכתיב קצב פיתוח איטי יחסית ל

 

  הפורום חידד את הצורך בהמשך הדיון בנושא.
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גיות החקלאיות החדשניות תעשיית הטכנולוסיכום . 4

 יםוהאתגר בישראל בצל משבר המזון העולמי

 יםהסביבתי

העולם כיום מתמודד עם אתגרים סביבתיים מורכבים שהם פועל יוצא משינויי האקלים 

וכוללים אתגרי מים, אוויר, קרקע ומקורות אנרגיה מתדלדלים. השינוי האקלימי יוצר, 

לך וגדל שנגרם גם מהשינויים בכמות ואופי הזנת בין יתר הדברים, משבר מזון עולמי הו

 .אוכלוסיהה

תעשיית הטכנולוגיות החקלאיות צריכה ויכולה לסייע לחקלאות המיושמת בעולם כיום, 

באמצעות החדרת טכנולוגיות ושיטות חדשניות.  להתפתח לחקלאות יעילה ובת קיימא

ת דרך, הוכחת לשם כך יש צורך במחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות ופורצו

 תכנות שלהן ופיתוחן לחברות מבוססות ורווחיות.יהה

משבר המזון משפיע לרעה כבר היום על מחירי המזון, עליית מחירים זו מתווספת ליוקר 

בהינתן השפעותיו ההולכות וגדלות של משבר המזון  המחייה הגבוה גם כך בישראל.

זרעים והגנת אי מים לחקלאות, העולמי ובהיותה של ישראל בעלת מוניטין עולמי בנוש

בעדיפות  ,גם היא אגרוטק, יש לשים את תעשיית הIT-ה הצומח ומובילה בתחום

 לאומית.

חשיבותה של החקלאות בישראל גדולה מערך תפוקה כלכלית לנפש, החקלאות 

 אוצרת תועלות ערכיות, חברתיות, ביטחוניות, סביבתיות ועוד. 

, יש אינטרס לאומי לחיזוק הסקטור החקלאי מנקודת מבט התומכת בקידום חדשנות

בישראל כך שהחקלאות תהווה, בנוסף לערכה הישיר גם אתר הדגמה לטכנולוגיות 

דמה שמציעות יהתעשייה החקלאית בישראל. כך תהנה החקלאות והחקלאים מהק

 טכנולוגיות אלה מחד ותאפשר להן לפרוץ לשווקים בינ"ל מאידך.

אשר יכולות לתמוך ולקדם את המהלכים המתוארים  עם השנים, נעשו מספר פעולות

 והמומלצים במסמך זה:

 לאחר שתעשיית המים הוגדרה כתעשייה בעלת חשיבות אסטרטגית, , 2006 שנתב

 הוקמהואומצה , זוהה היתרון היחסי הישראלי בתחום והוצבו יעדי צמיחה מתאימים
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וגדרו המטרות, ה, במסגרתה, 15713מספר  החלטת ממשלה לפי "10תכנית "אגמים 

ע בהפיכת ילסי, כל זאת כדי היעדים והדרכים לקידום תעשיית המים הישראלית

מתוך רצון לבנות  .ישראל למובילה עולמית בשוק פתרונות המים המתקדמים

מטריה משותפת לגורמים מקומיים הפעילים או מעוניינים לפעול בחו"ל ולאפשר 

" 10וכהמשך לתכנית "אגמים  הנות מהמיתוג הגלובלי של ישראל בענףילהם ל

הפועלת לקידום תעשיית המים  Israel NEWTechבמשרד התמ"ת, הוקמה יחידת 

 הישראלית בחו"ל וכיום מפעילה תחתיה גם את תחום האנרגיות המתחדשות.

 ממשלה: ההחלטת  2010-, התקבלה בגזי חממה בנושא הפחתת פליטות

, במסגרתה הופנו 14"תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל"

תקציבים לקידום טכנולוגיות לאנרגיות מתחדשות ישראליות חדשניות 

תמיכה בהתקנה ראשונית של טכנולוגיות מלש"ח ל 40באמצעות הקצאת 

 . להפחתת פליטות גזי חממה במסגרת פרויקטים חדשותישראליות 

 כחלק מהצעדים שננקטים במטרה לעודד אומץ ע"י הממשלה מתווה  2012-ב

מרכזי מצוינות  5הוקמו  עקבותיו, כפי שצוין,בת הקשר בין האקדמיה לתעשייה, א

בתכנית ראש הממשלה, שר החקלאות ופיתוח הכפר לחיזוק המו"פ החקלאי 

חוזק והורחב מו"פ עסקי בחקלאות דרך משרד בנוסף, וחיבורו לתעשייה. 

כפי שצוין  ,ניצן וניצן אכבר, קמין וכד' באמצעות השקת תכניות כגוןהכלכלה, 

  לעיל.

 יתן לחלק את מסקנות העבודה לשלושה תחומים עיקריים:נ

באקדמיה )ע"י עידוד הרשמה, הצפת סיפורי : תמיכה בהכשרת כח אדם

כמו גם משיכת הון אנושי מתחומים רלוונטיים  ,הצלחה, מתן מלגות ועוד(

סף, טק, באמצעות חשיפת התחום ופרסום סיפורי הצלחה. בנו-ומשיקים כמו היי

יש לעודד חיבור התעשייה לחדשנות באקדמיה, תוך ייעול התהליכים ושמירה 

 .IPעל נכסי 

                                                 

 
  של הממשלה 157מס' החלטה  –ראש הממשלה משרד  13

 
  של הממשלה 2508החלטה מס'   -ראש הממשלה משרד  14

 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des157.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2508.aspx
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 .יש לפעול לקידום תעשיית האגרוטק כיעד לאומי תמיכה בתעשיית האגרוטק:

יחידת  סמכויות או להרחבת עודיתיהקמתה של יחידה ילשם כך יש לפעול ל

TechEWNIsrael  שיווק בין לאומי, תמקד בבמשרד הכלכלה. פעילות היחידה ת

וסף, בנ .גדוליםבינלאומיים חבירה לשחקנים ותמיכה ב הצפת סיפורי הצלחה

כגון שיווק הידע והטכנולוגיות הישראליות לחו"ל ישנה חשיבות רבה לערוצי 

, אגרונומים מומחים ישראלים המייעצים במדינות ברחבי העולםמש"ב, סינדקו ו

 Deal Flow-לסייע בחיזוק הצעים אלו צפויים אמ. ויש להמשיך ולחזק פעילות זו

של חברות חדשניות בתחום. יתרה מכך, הכוונה וחיבור ללקוחות אסטרטגיים 

 ויסייע –ואנרגיה  Food Tech ,Health Care-בתחומי הלמשל  –בשווקי המטרה 

הן  ם( בפניהup-scaleבהתמודדותן של החברות הפעילות עם אתגרי הגמלון )

 ניצבות.

וסף שראוי שייבחן הוא הקצאת משאבי מימון וכלי סיוע ייעודיים לחברות היבט נ

צומחות ולהקמת פרויקטים, ע"י מתן ערבויות מדינה או אמצעים מקבילים 

 אחרים, ובכך לעודד יישום של פתרונות טכנולוגים של חברות ישראליות בחו"ל.

וקר בימים אלה, כחלק מפעילות הממשלה להפחתה בי :העברת טכנולוגיה

המחיה, מופחתים מכסי המגן ומכסות יבוא הן על גידולים חקלאיים והן על מוצרי 

מזון. אם ברצונה של מדינת ישראל לשמר את המגזר החקלאי, לא יהיה מנוס 

 , בצורה של סובסידיה. ככל הנראה ,מתמיכה ישירה בחקלאי. תמיכה כזו, תהיה

חלק מהסבסוד בהטמעת  מינוף מתן הסובסידיה על ידי התניית המלצתנו היא

טכנולוגיות ישראליות חדשניות במשק החקלאי המוטב. בכך יתאפשר הן ייעול 

של פריון המשק החקלאי בישראל ובו בזמן יישום מעשי של טכנולוגיות 

תמריץ ממשלתי, יכול  הישראלית. אגרוטקישראליות כמנוע צמיחה לתעשיית ה

מפעלים וחברות רלוונטיות בנוסף, להטמעת טכנולוגיות חדשניות ב ןלהינת

 בארץ.

האגרוטק, שיכלול תעשיית פורום מורחב לבחינת אתגרי נו ממליצים על קיום בנוסף, א

חקלאים, נציגי ממשל, משקיעים יזמים ונציגי חברות בינוניות וגדולות להמשך מיקוד 

יצים האתגרים, בניית שיתופי פעולה וסימון נתיבי חדירה לשווקים אופציונליים. אנו ממל

ברמה המשקית  אגרוטקמחקרי המשך העוסקים בפוטנציאל פיתוח תעשיית העל קיום 
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 כתעשיית יצוא אגרוטקפנימית של ישראל כמו גם הערכת הפוטנציאל של תעשיית ה

 כבסיס ידע לקידום מדיניות ייעודית בנושא.

  



  

56 
 
 

 מקורות

 

AgFunder ( .2015 .) AgTech investing report, year in review 2015 . Adfunder. 

AgFunder ( .2015 .) AgTech Investing Report: MID YEAR REPORT 2015 .  

AgFunder ( .2015 .) AgTech Investing Report: YEAR IN REVIEW 2014 .  

Bac, C' W ( .'2014 .) Robots for High-value Crops: State-of-the-art Review and 

Challenges Ahead . J. F. Robot. 31, 888–911. 

Bauriegel, E' e ( .'2011 .) Early detection of Fusarium infection in wheat using 

hyper-spectral imaging .Comput. Electron. Agric. 75, 304–312  .  

Camargo, A ( .'& '2009 .) Image pattern classification for the identification of 

disease causing agents in plants .Comput. Electron. Agric. 66, 121–125  .  

Devadas, R' e ( .'2015 .) Sequential application of hyperspectral indices for 

delineation of stripe rust infection and nitrogen deficiency in wheat .

Precis. Agric. 16, 477–491  .  

Dong, X' V ( .'0132 .) Autonomous precision agriculture through integration of 

wireless underground sensor networks with center pivot irrigation 

systems .Ad Hoc Networks 11, 1975–1987  .  

Elarab, M' e ( .'2015 .) Estimating chlorophyll with thermal and broadband 

multispectral high resolution imagery from an unmanned aerial system 

using relevance vector machines for precision agriculture .Int. J. Appl. 

Earth Obs. Geoinf. 43, 32-42. 

EPIC-FAO Aslihan Arslan ( .2014 .) Climate-Smart Agriculture . FAO-EPIC. 

Gebbers, R ( .'& '2010 .) Precision agriculture and food security .Science  ,327 ,

828–831.  

Gillies, M' H ( .'2015 .) surface irrigation simulation, calibration and optimisation .

Irrig. Sci. 33, 339–355  .  

González-Sanpedro, M' C ( .'2008 .) Seasonal variations of leaf area index of 

agricultural fields retrieved from Landsat data .Remote Sens. Environ. 112, 

810–824  .  



  

57 
 
 

Haboudane, D' e ( .'2002 .) Integrated narrow-band vegetation indices for 

prediction of crop chlorophyll content for application to precision 

agriculture .Remote Sens. Environ. 81, 416–426  .  

Haibo, L' S ( .'2015 .) Study and Experiment on a Wheat Precision Seeding Robot .

J. Robot. 2015, 1–9  .  

i3 ( .2016 .) Q1 2016 Innovation Monitor . Silicon Valley Bank. 

Jensen, C' R ( .'2014 .) A Short Overview of Measures for Securing Water 

Resources for Irrigated Crop Production .J. Agron. Crop Sci. 200, 333–343 

. 

Kislev, Y( .'various years .)Statistical Abstract of Israel . Central Bureau of Statistics. 

Koech, R' K ( .'2014 .) A real-time optimisation system for automation of furrow 

irrigation .Irrig. Sci. 32, 319–327  .  

Liang, L' e ( .'2015 .) Estimation of crop LAI using hyperspectral vegetation indices 

and a hybrid inversion method .Remote Sens. Environ. 165, 123–134  .  

MacDonald, J' M ( .'2013 .) Farm Size and the Organization of U.S. Crop Farming .

USDA Economic Research Report nunber 152  ,.  

Mahlein, A'-K' O'-C'-W ( .'2012 .) Recent advances in sensing plant diseases for 

precision crop protection .Eur. J. Plant Pathol. 133, 197–209  .  

Martinelli, F' e ( .'2014 .) Advanced methods of plant disease detection . .A review. 

Agron. Sustain. Dev. 35, 1–25  .  

McCarthy, A' C ( .'2011 .) Advanced process control of irrigation: the current state 

and an analysis to aid future development .Irrig. Sci. 31, 183–192  .  

McKincey, 2' w ( .'2009 .) Charting our water future .  

Melkonian, J' J ( .'2008 .) Adaptive nitrogen management for maize using high-

resolution climate data and model simulations   .9 th Int. Conf. Precis. 

Agric . .  

Morier, T' C ( .'2015 .) In-Season Nitrogen Status Assessment and Yield 

Estimation Using Hyperspectral Vegetation Indices in a Potato   . Crop. 

Agron. J. 107, 1295  .  

O’Shaughnessy, S' A ( .'2015 .) Dynamic prescription maps for site-specific 

variable rate irrigation of cotton . .Agric. Water Manag. 159, 123–138  .  



  

58 
 
 

Papadakis, P ( .'2013 .) Terrain traversability analysis methods for unmanned 

ground vehicles: A survey .Eng. Appl. Artif. Intell. 26, 1373–1385  .  

Pedersen, S' M ( .'2006 .) Agricultural robots—system analysis and economic 

feasibility   . Precis. Agric. 7, 295–308  .  

Polischuk, V' P ( .'1997 .) Changes in reflectance spectrum characteristic of 

nicotiana debneyi plant under the influence of viral infection .Arch. 

Phytopathol. Plant Prot. 31, 115–119  .  

Scharf, P' C ( .'2011 .) Sensor-Based Nitrogen Applications Out-Performed 

Producer-Chosen Rates for Corn in On-Farm Demonstrations .Agron. J. 

103, 1683–1691  .  

Sela, S' e( .'NA .)Adapt-N Outperforms Grower-Selected Nitrogen Rates in 

Northeast and Midwest USA Strip Trials .Agron. J .  

Tellaeche, A' B'-A ( .'2008 .) A vision-based method for weeds identification 

through the Bayesian decision theory .PATTERN Recognit. 41, 521–530  .  

Thenkabail, P' S ( .'2000 .) Hyperspectral Vegetation Indices and Their 

Relationships with Agricultural Crop Characteristics   . Remote Sens. 

Environ. 71, 158–182  .  

UN ( .2015 .) World Population Prospects .  

Unated Nations ( .2015 .) World Population Prospects אוחזר מתוך  .

http://www.un.org/ 

World Bank ( .2015 .) Food Security Overview .  

Xu, X' e  ( .'2014 .) Estimating a new approach of fertilizer recommendation 

across small-holder farms in China .F. Crop. Res. 163, 10–17. 

Zhang, Y' S ( .'2012 .) Robust hyperspectral vision-based classification for multi-

season weed mapping .ISPRS J. Photogramm Remote Sens. 69, 65–73  .  

 זווית, סוכנות ידיעות למדע ולסביבה. .חקלאות במבחן(. 2015מדר, ד'. )

רת חקלאית בשדה )פירות וירקות( עודפי תוצ(. 2015פרופ' אופירה אילון, ד' צ'. )

 מוסד שמואל נאמן. .והשימוש המיטבי בהם

קיימא של חקלאות ימית בים התיכון -פיתוח בר(. 2015פרופ' אופירה אילון, ד' ת'. )

 מוסד שמואל נאמן. .של ישראל

 
 



  

59 
 
 

 עבודות קודמות של מוסד נאמן – א נספח

  15קיימא בתנאי מחסור במים-פיתוח חקלאות בת. 1

 . ד''ר חיים צבן, פרופ' יורם אבנימלך 2002

לערוך בדיקה של המגזר החקלאי בתחום של מגבלות בכמויות  יתהמטרת העבודה ה

גבוהה  עליההמים העומדות לשירות החקלאות, שינוי באיכות המים המסופקים ו

במחירי המים שפירושה המעשי צמצום ניכר בכמויות המים שהחקלאות תצרוך. 

רה להביא לגיבוש תפיסה רחבה לשימוש נכון במים במגזר זה, להציע סקירה זו אמו

( ולהציע צעדים מדיניים הנדרשים Sustainableחלופות לפיתוח חקלאות בת קיימא )

 למימוש חלופות אלו. הסקירה מחולקת לחמישה חלקים:

 מקורות המים השונים, כמויות,  - מתואר מבנה משק המים בישראל - בחלק הראשון

 ועלויות צריכה

 מתואר המגזר החקלאי בישראל על ענפיו השונים ובאזורים השונים - בחלק השני 

 נעשתה סינתזה בין החלקים ונסקרו ענפי החקלאות וצריכת המים  - בחלק השלישי

 שלהם בחלוקה לענפי החקלאות השונים ובאזורים השונים

 ביחס לכמות  מוצגים נתוני התרומה הכלכלית של גידולים שונים - בחלק הרביעי

המים ולשטח אותם הם צורכים. על בסיס נתונים אלו יהיה ניתן להעריך אילו 

 פם.כדאי להגדיל את היקלהפסיק או לצמצם, ואילו  יהיה צורךגידולים 

 מוצגת הבעיה העומדת על הפרק ודרכים כלליות להתמודדות.  - בחלק החמישי

הצעת חלופות בהמשך סקירה זו של המצב העכשווי במשק המים מהווה בסיס ל

 זה פרויקט

 

  

                                                 

 
 מוסד נאמןאתר  – קיימא בתנאי מחסור במים-פיתוח חקלאות בת 15

 

https://www.neaman.org.il/Development-Sustainable-Agriculture-Drought-Conditions
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כיצד להביא למימוש ערכים  -קיימא -חקלאות בת .2

חיצוניים של החקלאות כחלק מהכנסות החקלאי 

 16באזורי הארץ השונים
. פרופ' אופירה אילון, ד''ר חיים צבן, פרופ' יורם אבנימלך, נועה פלר, לירון 2004

 אמדור

נעשתה בדיקה של המגזר החקלאי  עבודה זו נערכה בהמשך לעבודה קודמת, בה

בתנאים של מגבלות בכמויות המים העומדות )ושיעמדו( לרשות החקלאות. תנאים 

כאלה אינם היפותטיים אלא הם המציאות אשר בה נמצאת החקלאות במדינת ישראל. 

בקביעת  –בפרנסתם של החקלאים, בהיבט הציבורי  –מציאות זו ניכרת בהיבט הפרטי 

פרדסים עקורים,  –בנוף הארץ  –ת למשק המים, ובהיבט הסביבתי רפורמות ומדיניו

שדות שאינם מעובדים ועוד. ערכה הרחב של החקלאות מוגדר כתרומות החיצוניות 

של החקלאות או יבול הנוף והערכים. התרומות החיצוניות של החקלאות הן מרכיבי 

צמו. מדובר על ערכיות השטחים החקלאיים שאינם נובעים משיווק המוצר החקלאי ע

ערך סביבתי, ערך תיירותי, ערך מורשתי, ערך של שמירת טבע וערך של בטחון 

ושמירת קרקע. במצב הנוכחי, מייצרים החקלאים ערכים אלו כפועל יוצא של עבודתם 

החקלאית, אך לא מקבלים על כך תמורה. בראייה לאומית יש צורך להציב יעד לשמר 

לכך יכול להיות תשלום ישיר לחקלאי בגין את החקלאות, כאשר אחד האמצעים 

התועלות החיצוניות. חשוב להצמיד התשלום לחקלאי בגין התרומות החיצוניות 

תשלום בגין שמירת ערכים אקולוגיים יינתן רק לחקלאים המעבדים  –לביצוע, לדוגמא 

את הקרקע באופן המשמר ערכי אקולוגיה. אחרת עלולה להתווסף סובסידיה נוספת 

שאינה מהווה כלי להכוונה לפעילות סביבתית נכונה. לעבודה ארבעה חלקים  למשק,

 עיקריים: 

החלק הראשון מביא סקירת ספרות בנושאים של כימות כספי של ערכים חיצוניים  • 

 של החקלאות

החלק השני עוסק בכימות כספי של התרומות החיצוניות של החקלאות, כבסיס  • 

 עבור אספקת ערכים אלו לחישוב התמורה המגיעה לחקלאי

                                                 

 
כיצד להביא למימוש ערכים חיצוניים של החקלאות כחלק מהכנסות החקלאי באזורי הארץ  -קיימא -חקלאות בת 16

 אתר מוסד נאמן -השונים 
 

https://www.neaman.org.il/Sustainable-Agriculture-How-values-integrated-farmer-income-HEB
https://www.neaman.org.il/Sustainable-Agriculture-How-values-integrated-farmer-income-HEB
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החלק השלישי מתייחס לשונות החקלאית האזורית ומציע סדר עדיפויות ליישום  • 

 עידוד החקלאות באזורי הארץ השונים 

בחלק הרביעי מנוסחת מערכת ארגונית ליישום התשלום לחקלאי, תוך איתור כלים  • 

כחלק מהכנסות קיימים ומוצעים שיביאו למימוש ערכיה החיצוניים של החקלאות 

 החקלאי
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מודל יישום "חקלאות  -שמירה על המרחב הכפרי  .3

 17קיימא" באזורים חקלאיים נבחרים בישראל-בת

 . פרופ' אופירה אילון,  פרופ' יורם אבנימלך, ד''ר חיים צבן, לירון אמדור 2005

 

דו"ח, שהוגש לקרן ספיר של מפעל הפיס, עסק בשמירה על המרחב הכפרי ובכלי 

 יות ליישום "חקלאות בת קיימא"  באזורים חקלאיים נבחרים.מדינ

העבודה התבססה על בחינה של אזורים חקלאיים בעלי מאפיינים שונים, והסקת 

מסקנות לאור הנעשה בהם. נבחנו ארבעה אזורים חקלאיים: העמקים )עמק יזרעאל 

האזורית ומגידו(, המועצה האזורית דרום השרון, עמק חפר וחבל עדולם, שבמועצה 

מטה יהודה. בכל אזור נלמדו מאפיינים ומגמות בחקלאות, צרכים וכיווני התפתחות, 

 ומידת הישימות של כלים שונים לעידוד החקלאות.

באזור העמקים נערכה העבודה תחת הנחייתה של ועדת היגוי, הכוללת את נציגי 

באזורים המועצות האזוריות, חקלאים ונציגי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים. 

האחרים נערכה העבודה בשיתוף פעולה של ראשי המועצות האזוריות ומרכזי 

 הועדות החקלאיות.

משרד החקלאות, מנהל מקרקעי ישראל, המשרד  - נערכו פגישות במשרדי ממשלה

לאיכות הסביבה, משרד התיירות ומשרד האוצר, בכדי לזהות את הכלים הישימים 

 לעידוד החקלאות.

רוץ הערכים הציבוריים של החקלאות, ונבחנו היבטיו הכלכליים מנבנה מודל של ת

יישומיים. כמו כן, נבחנו מספר כלים לעידוד העיבוד החקלאי, שכל אחד -והמוסדיים

 מהם מתייחס להיבט אחר בעיבוד החקלאי. 

הגישה שהתווה מוסד שמואל נאמן חדרה לציבורים רבים והביאה לשינוי תפיסה 

 מהותי.

קלאית בשדה )פירות וירקות( עודפי תוצרת ח .4

 18והשימוש המיטבי בהם

                                                 

 
 קיימא" באזורים חקלאיים נבחרים בישראל-מודל יישום "חקלאות בת -שמירה על המרחב הכפרי  17

 
 אתר מוסד שמואל נאמןמ-צמצום אובדן מזון מעודפים וייצור יתר בחקלאות בישראל 18

https://www.neaman.org.il/Conservation-the-rural-landscape-HEB
https://www.neaman.org.il/Reduction-Food-Loss-Agriculture-Israel-HEB
https://www.neaman.org.il/Reduction-Food-Loss-Agriculture-Israel-HEB
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 יערית ליכט  ד"ר ציפי עשת, פרופ' אופירה אילון,. 2015

ם תמיד ידועים, בעולם ובישראל קיים בזבוז מזון )גולמי ומעובד( ברמות ובהיקפים שאינ

מסיבות שונות ומשונות. בישראל, חלק מהסיבות נובע מרצונם של המשווקים לשמור 

על רמות מחירים גבוהות. רובן המכריע של שאריות אלה מוצא דרכו לאתרי הטמנת 

לקט 'הפסולת, או מועברות לנזקקים, במקרה הטוב. המחקר מתבצע בשיתוף ארגון 

שנאספו, מעבודת המחקר עולה כי במשק הישראלי . בהתאם לנתונים שונים 'ישראל

 טון ירקות ופירות בשנה. 200,000-נותרים בשדה כ

 :המלצות הדו"ח נחלקות לשניים

  צמצום עודף תוצרת חקלאית והגבלת השמדת התוצרת. ניתן להשיג יעד זה ע"י

תכנון סוגי יבול וכמויות ע"י חקלאים, הגבלת פער המחירים שקובעות רשתות 

דוד חקלאות ילחקלאים, "יישור קו" לגבי מדדי איכות של פירות וירקות, ע השיווק

ישירה מהחקלאי לצרכן, איסור הטמנת חומר אורגני, הקלות מס שיגרמו לחקלאים 

להעביר את העודפים לנזקקים וכמובן, חינוך והסברה לעידוד רכישת וצריכת תוצרת 

-ת מזון, צריכה הגיונית ובת, עידוד אכילת פירות וירקות, צמצום זריק"מכוערת"

 קיימא.

  ניצול מיטבי של העודפים, אם נוצרו: ע"י אכיפת יישום חוק מועצת הצמחים בדבר

איסור על השמדת עודפים וכן לייצר מנגנון דיווח וולונטרי של החקלאים לגבי עודפים 

 הנוצרים בשדותיהם. 

ידה ונוצרו, חלקן המלצות נוספות במסגרת הדוח הן לניצול מיטבי של העודפים במ

הדורש למצות את האפשרויות ובעיקר  - 60, סעיף 1973-בהתאם לחוק התשל"ג

תרומה לנזקקים טרם החלטה על השמדה של תוצרת חקלאית. פירוט ההמלצות 

  מצויות בדו"ח.

 

קיימא של חקלאות ימית בים התיכון של -פיתוח בר. 5

 19ישראל

                                                 

 
 

 
 מוסד שמואל נאמןאתר  – קיימא של חקלאות ימית בים התיכון של ישראל-פיתוח בר 19

 

http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=1554
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=1554
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10620
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10620
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10620
https://www.neaman.org.il/Development-Sustainable-Mariculture-Israel-HEB
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 אפרת כרם, עידן ליבס, ד"ר ציפי עשת, ד"ר תמי טרופ, פרופ' אופירה אילון,. 2015

 מיכל גרוסוביץ, רנוב,’ד"ר דן צ ד"ר יעל קחל, אינג' נעם מוזס, מעיין זרביב ציון,

 רוס דן  פרופ' עמוס טנדלר,

רוב אזורי הדייג בעולם ( FAO, 2014)לפי פרסומי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם 

נוצלו במלואם או סובלים מדייג יתר, בעוד הביקוש למאכלי ים )כולל דגים, רכיכות, 

סרטנים ואצות( הולך וגובר, בשל היתרונות התזונתיים הרבים הגלומים בהם. על מנת 

כמות המסופקת על ידי דייג לבין הביקוש למאכלי ים, ובכדי לענות על הפער הגדל בין ה

להתמודד עם משבר המזון העולמי, ממשלות ותעשיות מזון מפנות משאבים הולכים 

 וגדלים לפיתוח חקלאות מים.

ישראל הייתה אחת המדינות הראשונות באזור המזרח התיכון שהחלה לנצל מי ים 

כלכלי, ופעילות החקלאות -בעלי ערך חקלאילגידול מיני דגים ויצורים ימיים אחרים 

הימית בישראל החלה עוד בתקופת שנות השבעים של המאה הקודמת. כיום, לצד 

 השיקולים הגלובליים, יש לישראל מניעים חשובים רבים משלה לפיתוח חקלאות ימית.

מטרתו העיקרית של מסמך זה הינה להתוות קווים מנחים למדיניות ממשלתית לפיתוח 

יימא של חקלאות ימית בים התיכון הישראלי, תוך התמקדות בניתוח ההשפעות ק-בר

הסביבתיות והאקולוגיות הגלומות בענף, איתור השטחים הימיים בהם רצוי לפתח את 

הענף, וביסוס היבטיו הכלכליים. תוצרי הפרויקט ישולבו במסמכי מדיניות לאומית 

תכנון המרחב הימי. חשוב לציין כי בתחום החקלאות ופיתוח הכפר ובמסמכי מדיניות ל

דו"ח זה הינו מתווה לקראת פיתוח ענף החקלאות הימית בישראל, הוא אינו מייתר את 

הצורך בתכנון פרטני לכל חווה שתקום, לרבות הכנת תסקיר השפעה על הסביבה 

ותכנון מפורט של הפעלת החווה. כמו כן, מסמך זה לא עוסק בתחומים המשיקים לגדול 

כגון, גדול אצות למאכל או להפקת  - ויכולים להשתלב עם תעשייה תומכת זודגים, 

 ביודיזל, גדול פירות ים וכד'.

 

http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=1554
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=1554
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10813
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10813
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10620
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10620
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10620
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10530
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10530
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10814
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10814
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10814
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10818
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10818
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10817
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10817
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10821
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10816
http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=610&FID=647&IID=10816
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 נספח ב'

 תבהתפתחות חברות טכנולוגיו םשלבי

ניתן לחלק את מהלך ההתפתחות הטבעי בחברה המבוססת על פיתוח טכנולוגי חדשני 

ססת לרוב על רמת הבשלות של למספר שלבים כרונולוגיים אופייניים. חלוקה זו מבו

המוצר או השירות שמפתחת החברה, אך גם על מקורות המימון השונים הרלוונטיים 

לכל שלב ומאפייניהם. היות ורמות הסיכון והוודאות משתנות בהתאם למידת הבשלות 

שאף הם  –הטכנולוגית והמסחרית, ישנו מתאם גבוה לפיכך בינן לבין מקורות המימון 

 ם לרמות הסיכון והתשואה בהן הם פועלים.נחלקים בהתא

 

 מציג תוואי התפתחות אופייני לחברות טכנולוגיות, עם גובה וסוג א'תרשים 

 ההשקעות הנדרש ביחס לבשלות הטכנולוגית והמסחרית על ציר הזמן.

 ,Turacek J., Investment Manager, Cleantech Ventures, Personal Communicationקור: מ

20.Melbourne, 2011 

                                                 

 
20 The concept of "bankability -global ccs institute " 

http://hub.globalccsinstitute.com/publications/novel-co2-capture-taskforce-report/51-concept-bankability
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ישנן מספר ווריאציות לחלוקה הנ"ל, בהתאם לסוג התעשייה והענף בו פועל המיזם, אך 

 באופן כללי השלבים מאופיינים כך:

השלב הראשוני ביותר, בו אין לרוב אין למיזם (: pre-seedינוקא )גם קונספט, או  .1

ב זה יתכן אף שהמיזם הרבה יותר מרעיון וגרעין קטן של יזמים )אפילו אחד(. בשל

אם  –אינו מאוגד באופן רשמי כחברה, וההון שברשות היזמים הוא לרוב הון עצמי 

נוסף על השקעת זמן עבודה. עיקר העבודה בשלב זה מתמקדת בגיבוש  –בכלל 

הרעיון, מודל עסקי ראשוני וגיוס הון התחלתי. לרוב, מקורות המימון בשלב זה יהיו 

משקיעים פרטיים קטנים )"אנג'לים"( ולעיתים תכניות היזמים עצמם, קרוביהם, 

גודל אופייני של מימון  כגון תחרויות שונות, וכיו"ב. סדר –ייעודיות בתחום היזמות 

 הוא עשרות עד מאות אלפי דולרים.

פיתוח  (:seed, או proof-of-concept, POC -מחקר ופיתוח )גם הוכחת היתכנות  .2

. בשלב זה צובר המיזם ידע מעמיק יותר בתחום בו הרעיון והדגמתו "בתנאי מעבדה"

כגון בניית  –( ויכולות טכניות ראשוניות IPהוא מתעתד לפעול ובונה לעצמו נכסי ידע )

המשמשים הן לביסוס של הרעיון והן לשיפור של המודל העסקי.  –אבטיפוס 

חד בהיקף הפעילות וההוצאות השוטפות, שלב זה ממומן לרוב ע"י א עליהבהתאם ל

או יותר מהמקורות הבאים: קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות ומענקי מדינה כגון 

גודל אופייני של מימון הוא מאות אלפי עד מיליוני דולרים  מדען ראשי וכיו"ב. סדר

הוכחת ההיתכנות  –בשלב זה ניצב המיזם בפני עמק המוות הראשון בודדים. 

יעד זה בתוך פרק זמן סביר צפויה להביא ; קושי מהותי בהשגת הטכנית של הרעיון

 לעצירת המשך המימון ולכישלונו של המיזם.

 (:scale-up –, גמלון beta –, בטא pilot –הדגמה מסחרית ראשונית )גם פיילוט  .3

הקמתו של פרויקט או מימוש הרעיון באופן מסחרי בעבור לקוחות, לרוב במתכונת 

יקוד בשלב זה הוא הפיכת המוצר או מוגבלת מבחינת היקף או יכולות. עיקר המ

השירות לפעילות עסקית בהיקף מסחרי, תוך הדגמת יכולת "בתנאי אמת", צבירת 

שלב זה מהווה את עמק המוות השני מוניטין שוק ויצירת תזרים הכנסות ראשוני.  

, זאת לאור קושי מהותי השגת מימון הוכחת היתכנות מסחרית של הרעיון –

סביר לשם השלמת הדגמת המסחור. למעשה, בשלב זה  בהיקף מספיק ובמחיר

ניצב המיזם בפני כשל שוק. מחד, אין ביכולתם של מקורות המימון שעמדו לרשות 

 –המיזם עד כה לממן הקמת פרויקט בהיקף הנדרש. מנגד, גופי השקעה מוסדיים 
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אינם מעוניינים להעמיד חוב למימון פרויקטים  –כגון בנקים וקרנות פנסיה 

תכנותם טרם הוכחה בשטח; יתרה מכך, פרויקטים אלו נוטים להיות קטנים שהי

מדי בהיקפם ביחס לחלופות השקעה מוסדית אחרות, או לחליפין בהיקף גדול אך 

עם זמני החזר השקעה ארוכים יחסית. במצב זה, צוות פיתוח מנוסה, בעל רעיון 

ם "בקנה" הצפוי שכבר הוכח טכנולוגית עם לקוחות פוטנציאלים וצבר פרויקטי

לייצר תזרים חיובי, עומד בפני שוקת שבורה וסכנת קריסה ממשית בשל העדר 

מקורות מימון מתאימים. תוצאה אפשרית אחרת במצב שברירי זה של המיזם היא 

"להיבלע" ברכישה מצד משקיע אסטרטגי המעוניין בטכנולוגיה, בהון האנושי או 

 בחסימת תחרות בשוק היעד.

הדגמה מסחרית  (:commercialization ,revenue growth) מסחור וצמיחה .4

מלאה, במספר שווקים ובהיקף מסחרי, עם הכנסות משמעותיות ראשוניות ומחזור 

מכירות הנמצא במגמת צמיחה. בשלב זה לרוב צרכי המימון של המיזם גדלים אף 

ים, יותר, ומשמשים להאצת הצמיחה ע"י הגדלת מאמצי השיווק וחדירה ליותר שווק

הגדלת כושר הייצור וכוח העבודה, הרחבת היצע המוצרים או שירותים והעמקת 

ההשקעה במו"פ לשם שימור היתרון התחרותי. האתגר המרכזי בשלב זה הינו 

להצמיח את המיזם בקצב מואץ תוך שמירה על איזון בין המרכיבים הקריטיים 

בהתאם לכך, חברות  להצלחתו, והמשך ביסוס היכולת המסחרית והמוניטין העסקי.

הצולחות את הדרך למסחור פונות בשלב זה למימון מגופים מוסדיים או משוקי 

ההון, לרוב בצורה של חוב או הנפקת מניות ציבורית; במקביל, משקיעים פרטיים 

וקרנות הון סיכון יממשו את אחזקותיהם מהשלבים המוקדמים יותר )"אקזיט"(. רק 

לוגית ומסחרית, במספר שווקים וברמות סיכון שהינן בשלב זה, בו הוכח המיזם טכנו

ניתן לומר שהחברה ופעילותה  –גם צפויות בוודאות גבוהה וגם נמוכות באופן יחסי 

(, כלומר ראויות להשקעה "Bankability"העסקית השיגו מעמד של "בנקביליות" )

 ומימון בנקאי או מוסדי אחר.
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