
תנו לשמש לעלות
חיטוי סולרי

כיצד זה התחיל מנקודת ראות החקלאי

אורי אדלר
וצוות המחקר וההדרכה של בקעת הירדן



בית הערבה   40-כך זה התחיל בשנות ה
המיתולוגית

שטיפת קרקע  
ממלחים לפני עידן  

הטפטוף

שטיפת קרקע  
ממלחים לפני עידן  

הטפטוף



גם לא זרעתי, הן לא חרשתי
לא התפללתי אל מטר

שדותי הצמיחו  ! ולפתע ראה נא
  דגן ברוך שמש במקום דרדר

)רחל המשוררת, ספיח(



!!!ל בבקעה"ימים ראשונים בהיאחזות הנח

שמוליק בן שאול  : צילומים
צאלפמושב 





ההתחלה
60-הופעת הפלסטיק בשנות ה•
כניסת הטפטוף שאפשר השקיה  •

.מתחת  לחיפוי הפלסטיק
חקלאים עם עיניים בראשם •

קישרו והתייעצו, שהבחינו
מדריכים וחוקרים שהפנימו •

והלכו בניגוד למוסכמות בניגוד  
.  לזרם



כוחה של התבוננות וסקרנות
החיטוי הסולרי כמו עוד לא •

מעט רעיונות גדולים החלו 
בהתבוננות וסקרנות של 

.יחידים

היחידים הם החקלאים שגם  •
גדלו וגם התבוננו וניסו להבין  

את הקורה סביבם 
.ובשדותיהם

שמוליק בן שאול ויובל  •
בתקווה שלא  (ידידיה 

 )החסרתי משהוא בשוגג
החקלאים שאצלם זה התחיל  



חקלאים בבקעה שפתחו עיניים
:באנגלית מופיע בויקיפדיה

The idea of solarization was based 
on observations by extension 
workers and farmers in the hot 
Jordan Valley, who noticed the 
intensive heating of the 
polyethylene-mulched soil. 

:ובתרגום חופשי
הרעיון של חיטוי סולרי התבסס על  

תצפיות של מדריכים וחקלאים בבקעת  
שהבחינו בחימום הרב , הירדן החמה

?של הקרקע המחופה בפוליאתילן



הפלסטיק

פריסת הפלסטיק בקיץ
הופעת הפלסטיק והכנסתו •

-הלחקלאות במהלך שנות 
60.

ראשית דבר הפלסטיק •
שימש לחימום הקרקע  

.בחורף
פריסת   - כל ההבדל •

הפלסטיק בקיץ  

ל בבקעת הירדן"פריסת פלסטיק בהיאחזות נח
פצאל, שמוליק בן שאול -צילום



הטפטוף

השקיה בטפטוף אפשרה גידול בקרקעות המלוחות  •
של הבקעה וגם השקיה מתחת לפלסטיק דבר 
שלא התאפשר בהשקיה בתעלות או בהמטרה



מדרכים וחוקרים שכבר אינם עמנו

ל  "יהודה זוהר ז
מאבות הטפטוף

מקס שור   
ל מנהל  "ז

המחוז

ל "חיים יעקובי ז
מדריך ירקות

ר אבי "ד
ל "ז גרינשטיין
חוקר

 רנוייבאויוסף 
מדריך, ל"ז



ל"סגן עזרא קצב ז

עזרא קצב היה ממייסדי  •
מושב פצאל

  גרינברגרסייע לאבו •
בניסויים הראשונים  

בחיטוי סולרי שבוצעו  
בפצאל



חוקרים וטכנאים שעמנו לשנים רבות 
פ ביקעת  "חוקר במו גרינברגר)אבו (ר אביחיל  "ד•

הירדן ביצע את הניסויים בחקלאות  בבקעת הירדן
מדריך הגנת הצומח   המאירי) ה'ינקל(יעקב •

.בבקעת הירדן
ט חקלאות בבקעת  "בעת ההיא קמחביב אלון •

עם המגזר הערבי וביצע   פליק'בגהירדן  עבד 
.ניסויים בחיטוי סולרי

ביצע ניסויים במגזר   -מבקעותאברהם סלומון •
.יפליקט'בגהיהודי 

)מתנצל באם חמק ממני משהוא מהשותפים(•



החיטוי הסולרי     השיטתשלקח את :  יעקב קטן' ופרופ
,אפשר לנו להבין את התהליך, מקרקע הבקעה

והפכו לאמצעי עולמי להתמודדות בפגעי קרקע  

ד"יעקב קטן יום העצמאות תשע' טקס הענקת פרס ישראל לפרופ






