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מגוון הפעילויות שלנו, הוא רחב. 
אנחנו שותפים, יחד עם משקי 

עמק יזרעאל, בקומפוסט העמקים 
ומייצרים קומפוסט אורגני מפעילים 

מחצבת בזלת ומשווקים חומרי בזלת, 
ואגריגאטים לאספלט

המחלקה החקלאית
רותם סולץ, מנהל המחלקה החקלאית 

בן וחבר קיבוץ מעוז חיים, מספר שעיקר 
התמקצעות של מחלקתו היא באיסוף 

התבואות והמספוא מהשדות בהקיף של 
כ300 אלף דונם באזור כולו, קציר של 

חמניות, חומוס, גרעיני חיטה ועוד.
בשנה, המחלקה נותנת שירות 

לכ-300 אלף דונם של גידולים ושדות. 
היתרון שלנו בא לידי ביטוי ביכולת 

לתפעל בצורה מקצועית, את הכלים. 
רוב הפעילות שלנו היא בעמק חרוד 
ובעמק המעיינות שם אנחנו נוכחים 
כבר שנים רבות ומובילים את איסוף 

התבואות והמספוא. 

אגף טכני 
בבעלותינו, מספר כלים חדשים 

העובדים באופן אוטומטית - מונחי 
GPS בעלי דיוק ואיכות העבודה ברמה 

אחרת. יבואני הכלים החקלאיים 
הגדולים יודעים שבאל"צ קיים הניסיון 
והידע הטכנולוגי לתפעל כלים חדשים 
עם יכולות משופרות. "בסופו של יום, 

אנחנו מובילים יחד עם  היבואנים, 
על סמך הניסיון שנצבר בשטח, איך 

לתפעל ביעילות את הכלים החדשים 
והחדישים". מגמה זו מקבלת 'רוח גבית' 

מהנהלת החברה המעודדת את הצוות 
הטכני לצאת להשתלמויות מקצועיות 

בחו"ל, כל זאת כדי שאל"צ תעמוד בקו 
הראשון של 'החקלאות החכמה'. 

מחלקת גידולי שדה
אורון רב טל, מנהל מחלקת גידולי 

שדה בן קיבוץ ניר דוד, מסביר 
שבמחלקה זו עוסקים בגידול גידולי 

השדה. )לנו שלוש השותפויות בגידולי 
השדה עם משקי הסביבה( אחר 

כך אנחנו 'מעבירים את השרביט' 

מנהלים ביעילות פעילות 
חקלאית מגוונת

אל"צ, אגודה שיתופית לציוד חקלאי 
בע"מ, נוסדה בשנת 1952 על ידי 
קיבוצים ומושבים באזור העמק 

והגלבוע. המחשבה שהניעה לפעילות 
זו הייתה, להקים שותפות שמטרתה 

הפעלת כלים מתקדמים ויקרים 
בחקלאות כמו קומביינים, כך שיתנו 

שירות יעיל וחסכוני, למשקים הבעלים.
ישראל יוספיאן, מנכ"ל אל"צ וחבר 

קיבוץ אושה, מספר שאם בעבר 
השירותים החקלאיים ניתנו רק 

למשקים הבעלים הרי שעם הזמן 
החברה גדלה והתפתחה, תוך כדי כך 

שהיא מתמקצעת בכלים חקלאיים 
גדולים. היום, בנוסף להפעלת הכלים 

החקלאיים, אנחנו מנהלים גידולי שדה 
בשותפויות עם חקלאים בעלים אך גם 

עם חקלאים אחרים. 
אל"צ פועלת באזור עמק יזרעאל, 

הגלבוע ועמק המעיינות - אך עיקר 
פעילותנו, כך יוספיאן, היא בעמק 
המעיינות. השירותים החקלאיים 

אותם אנחנו מציעים הם מגוונים: 
מעיבוד השדות דרך קציר התבואה, 

איסופה כבישתה ועוד. 
פעילות נוספת שלנו בתחום, היא 
שיווק התוצרת החקלאית בעיקר 

מזונות גסים. בבעלותנו, במשותף עם 
משקי בית שאן, חברת עמק גלבוע, 

שותפות להספקת מוצרי מספוא, 
שהיא חברת שיווק אשר מנהלת את 

הקנייה והמכירה של המזונות הגסים: 
תחמיצים לרפתות, שחת, אספסת 

ועוד. "עיקר הפעילות נעשית למען 
החקלאים במטרה לחסוך את פער 

התיווך בין המגדל לבין הצרכן הסופי. 
פער התיווך מוחזר למגדלים עד לשקל 
האחרון! זו פעילות מאד טובה, אנחנו 
מצליחים לקבל מחירים גבוהים וחלק 

מהתוצרת אפילו נמכרת לירדן". 
במסגרת פעילות זו קדמנו פתרון 

לאריזה ועיטוף תחמיצים בשביל ועבור 
המגדלים והרפתות.

פתרונות ענן 
בתחום החקלאות

למחלקה החקלאית לביצוע העבודות 
הקבלניות ולשיווק היבולים. 

פתיחות לרעיונות ויוזמות חדשות
באל"צ, קשובים למגמות העולמיות 

בתחום החקלאות ובתחום האנרגיה 
הידידותית לסביבה. כיוון שכך, אל"צ 

שותפה בגידול והשבחת קיקיון, בעיקר 
לצורך הפקת זרעים אשר מיועדים 
להפקת ביו-דיזל כמו כן בגידולים 

נוספים להפקת ביומאסה.
שיתוף הפעולה עם חברת קיימא, חברה 

לטיפוח זרעים, החל לפני כ-6 שנים. 
היזמים עניינו אותנו עם רעיון שנחשב 

בזמנו הזוי. למרות זאת, הם ויזמים רבים 
בתחום החקלאות המודרנית מוצאים 
באל"צ פתיחות ואוזן קשבת לרעיונות 

חדשניים ופורצי דרך תוך נכונות 
להשקיע במיזמים ולהתמיד בתמיכה עד 

קבלת התוצאות המבוקשות.

הייעוד האזורי...
אל"צ היא אגודה המתנהלת כמו כל 

חברה עסקית לכל דבר. כל הרווח, 
תלוי בפעילות, חוזר או לבעלים או 

למגדלים. השירותים המגוונים אותם 
אנחנו מציעים הם ברמה טובה מאד 
ואנחנו מצליחים להתחרות בהצלחה 
עם חברות מסחריות באזור. היעדים 

הערכיים שלנו הם, בין השאר, לאפשר 
למשקים הבעלים ולחקלאים אחרים 

לנהל ביעילות את הפעילות החקלאית 
שלהם - אנחנו ערוכים ונכונים לתת 

גיבוי ותמיכה בתחום לכל דורש. 
אחד מהיעדים שלנו הוא יצירת 

מקור תעסוקה קבוע לתושבי האזור 
והסביבה. בהתאם לאמור, אנחנו 

מעסיקים כ-45 עובדים קבועים
וכ-20 עובדים נוספים בעונות. 

אל"צ - אגודה שיתופית לציוד חקלאי בע"מ
office@elz.co.il

www.elz.co.il

מו מהשטח...

�� �����-372.indd   90 10/27/14   4:16 PM



]91[

Ilights עושים מתיחת פנים לתאורת המשק בישראל
 !LED-הכירו את נורת ה

איילייטס הינה חברה המספקת 
פתרונות תאורה מתקדמים, 

תוך התמחות ודגש על תאורת 
לד. פתרון מלא בבית אחד, 

מבלי להתפשר על טיב השירות 
או המוצר. ייעוץ, מכירה 

והתקנה של מערכי תאורה 
גדולים לצד פתרונות נקודתיים 

ואספקת מוצרים נילווים 
לתאורה כוללת

פתרונות מיוחדים מותאמים לתאורה 
ברפת ובמשק החקלאי

בזמן שהנורות הקיימות היום במשק 
גרמו לא פעם לנזקים ולקויות עבודה 

המקשים על התפוקות והתפקוד 
היומיומי, מגיעה אלינו האפשרות לוותר 

על המגרעות וליהנות מיתרונות בלבד!
ידוע כי הנורות הקיימות כיום 

במקומות רבים בתעשייה ובמשק גרמו 
לא פעם לסכנות רכוש ונפש כדוגמת 

התחממות, התלקחות וניפוץ.
כל אלה אינם מהווים עוד סכנה, 

במעבר לנורות הלד תחסכו מעצמכם 
כאבי ראש מיותרים, ועוד הרבה!

תאורת הלד מייצרת פתרון פשוט 
לתפעול, עמיד לאורך זמן ותתפלאו - 

אפילו אטרקטיבי לכיס!
נורת לד W100 - W200 )תלוי בגובה בו 
היא מותקנת( מפיקה את אותה כמות 

הארה המתקבלת מנורת מטל הלייד 
בעוצמה של W400, כן אתם לא טועים, 

במעבר ללד אתם חוסכים בין 80%-60% 
מצריכת החשמל, וזו רק אחת הסיבות 

להתקדם לתאורת לד, את הסיבות 
האחרות אתם תאהבו לא פחות! 

אורך חיי הנורה ארוך יותר £  •
אין צורך באביזרים נלווים )צ'וק/  £  •

משנק(
אין סכנה התחממות או צורך  £  •

בקירור הנורה
מיידי  £ באופן  נדלקת  הנורה   •

ללא כל השהייה
התקדמו גם אתם לפתרונות התאורה 

הטובים ביותר

iLights - מספקת עבורכם פתרונות 
תאורה מהמתקדמים בעולם. 

מייבאים את המוצרים המובחרים 
בשלל מידות וגדלים, ביעוץ אישי 

והכוונה מקצועית, ע״מ לשרת 
את מטרות הלקוח! ניתן למצוא 

בין מוצרנו את המותגים הגדולים 
והאיכותיים ביותר:

 Cree ,Bridgelux ,Epistar ,Mean Well
,AcBel

חושבים להתחיל לחסוך?
עוד לא קבעתם פגישת יעוץ? זה הזמן!

משרדים ראשיים: 
חלוצי התעשייה 49, מפרץ חיפה

טל': 073-2040404, נייד: 050-2997070 
info@ilights.co.il :מייל
www.ilights.co.il :אתר
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חוסכים בגדול 
ברפת

חברת BIGASSFANS צברה 
ניסיון רב לאורך השנים 

בבניית מאווררים חזקים, 
איכותיים וחסכוניים 

בצריכת חשמל  הודות 
HVLS לטכנולוגיית

 )HIGH VOLOUME LOW SPEED(

הייחודית המסובבת 
כנפיים גדולות 

במהירות נמוכה

הודות לפרופיל האווירודינאמי ולשטח 
הכנף הגדול, המאווררים מערבלים 

כמות גדולה של אוויר ויוצרים סביבה 
נעימה, ללא רוח טורדנית ובכך 

תורמים למשטח רביצה יבש, מניעת 
התגודדות ומניעת מחלות ודלקות 

בקרב הפרות ברפת וכפועל יוצא 
להגברת תפוקת החלב.

 BIGASSFANS מאוורר אחד תוצרת
יכול להחליף כ-5 מאווררים 

תעשייתיים גדולים.

 BIGASSFANS היתרון של מאווררים
הוא כיסוי כל שטח המרבץ ב-360 

מעלות ולא רק לכיוון אחד כמו 
מאווררים רגילים.

המאווררים חסכוניים מאוד בצריכת 
חשמל מכיוון שהם צורכים בין 0.5-1.5 

קילו ואט ליחידה אחת.

ניתן לראות כי בשנים האחרונות 
חלה עליה בשימוש במאווררי 

BIGASSFABS בקרב הרפתנים 
בישראל.

מאוורר 
תעשייתי

 BIG מאווררי
ASS FANS

חיסכון
כספי 

0.4 1.1 1.5 צריכת חשמל ב-kW ליחידה 

4 1 5 סה"כ יחידות 

 kW-6.4 1.1 7.5 צריכת חשמל כוללת  לשעה ב

3.84 ₪ 0.66 ₪ 4.5 ₪ עלות לשעה )ש"ח( 

92 ₪  16 ₪ 108 ₪ עלות יומית 

2,766 474₪ 3240₪ ₪ עלות חודשית 

24,660 ₪ 14,220 ₪ 38,880₪ עלות שנתית 

�� �����-372.indd   92 10/27/14   4:16 PM


