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חיפה - עם הפנים לעתיד 
מה לחיפה כימיקלים 
בעולם ולחקלאי ישראלי?
מפגש קצועי של אנשי 
חיפה מכל העולם

מפגש מקצועי של אנשי חיפה מכל העולם
אבישי שניידר

WhatApp רק של האגרונומים, בה ניתן 
להתייעץ בנושאים שונים, לשלוח תמונות 
וסיפור המקרה מפי המגדל, ותמיד יהיה 

מישהו מהקבוצה שמכיר ונתקל בתופעה ויוכל 
לייעץ באופן יעיל".

"גם המגדל הישראלי נהנה מהמפגשים האלו" 
מציין ישי וקסמן, אגרונום בצפון ישראל. 
"במפגשים האלו אתה שומע על דשנים 

חדשים שיש בחברה, וסיפורי הצלחה שלהם 
במקומות אחרים, ואתה מנסה להבין האם 

יוכלו להצליח גם בישראל". 

חריט ברגר, אגרונום חיפה בדרום אפריקה 
מספר: "שמחתי לשמוע שגם אצלכם בישראל 

יש הצלחה למולטיגרו בנטיעות ומטעים 
צעירים. בדרום אפריקה עשינו מהפכה 

קטנה בתחום, דבר שהביא לאיכויות צימוח 
שהחקלאי לא הכיר לפני כן, והדגיש את הערך 

המוסף שהוא מקבל מדשני חיפה".  

"המפגש המקצועי היה מאוד פורה וקבלתי 
תגובות חיוביות רבות מהמשתתפים", משתף 

אותי עודד רוטנברג, אגרונום פיתוח שוק 
באמריקה הלטינית והמזרח הרחוק, ומארגן 

המפגש הזה. "אנשים ציינו את איכות הנושאים 
שעלו במפגש, וגם את האווירה החברתית 

הטובה בו".  

הכותב הינו אגרונום חיפה במרכז ישראל 
ואגרונום פיתוח שוק הדשנים המסיסים

לחיפה כימיקלים 16 חברות בת ברחבי 
העולם, בהן כ-200 עובדים, רובם אנשי שיווק 

ואגרונומים. בהזדמנויות שונות אנו נפגשים 
למפגשים מקצועיים, בהם כל אזור מציג את 

הישגיו ואת האתגרים איתם הוא מתמודד. לא 
פעם, פתרון שנמצא יעיל באזור אחד בעולם, 

מתאים ליישום במקרים דומים, במדינות אחרות. 
לדוגמא, השימוש בדשנים מבוקרי שחרור שניתן 

כמענה לדרישות של איכות סביבה בצרפת, 
הועתק למדינות נוספות באירופה ומחוצה לה. 

"פיתחנו מערך שלם של אספקת דשנים 
לחממות, בדגש על התקנות האחרונות 

שנדרשות בחקלאות באירופה" מסביר רונלד 
וולקה, אגרונום חיפה כימיקלים בהולנד. 

"כיום, החממות מחויבות במיחזור מלא של מי 
ההשקיה, ולא ניתן להזרים תשטיפים למערכת 

הניקוז. הפתרון של חיפה היה פיתוח של דשנים 
נקיים במיוחד, ודשני זרחן מיוחדים המותאמים 

בעיקר למצעים מנותקים והידרופוניקה". דוגמא 
נוספת לאתגרים הסביבתיים מביא פיטר 

אנדרסון, אגרונום חיפה באוסטרליה: "מכיוון 
שתשטיפי דשן משדות חקלאים גורמים נזק 

 )Great Barrier Reef( לשונית המחסום הגדולה
במזרח אוסטרליה, חלה הגבלה משמעותית 

על כמות החנקן אותו ניתן ליישם בשדות 
ובמטעים. מצד אחד, יעילות השימוש בדשנים 

הקונבנציונליים נמוכה יחסית, ומצד שני, מחסורי 
חנקן פוגעים ביבול ובכלכליות הגידול. הפתרון 

שחיפה מציעה למגדלי הבננות וקנה הסוכר 
באזור מבוסס על מולטיגרו )דשן בשחרור 
מבוקר המותאם לגידול(, ומאפשר כדאיות 

כלכלית של הגידול בצד שמירה על הסביבה".    

טל שני, מנהל שיווק דשנים מסיסים, מספר 
כיצד הקשר בין אנשי החברה משמש כמכפיל 
כוח: "לחיפה מגוון מוצרים רחב בהרבה מאשר 

המגוון הקיים במדינה מסוימת. תפקידנו, בין 
השאר, לבדוק האם מוצר שנמצא מתאים 

למטרה מסוימת באזור מסוים, יכול להצליח 
גם באזורים אחרים".

טאו יאנג, אגרונום צעיר מסין שנקלט בחברה 
לפני כשנה, מציין את מערך ההכשרה שעבר 

בחברה, כולל את הסיורים ומפגש המקצועיים 
בארץ. "רוב עבודתי אני מסתובב בין חקלאים 

לבד, ומאוד עוזרת לי האפשרות להתייעץ 
עם אגרונומים אחרים של חיפה בכל העולם 

שגם מתמחים בגידול, וגם שיש להם אינטרס 
מובהק שאצליח בעבודתי". דברים דומים 

אומר גם וינסנט ניימרק, אגרונום חיפה 
בצרפת: "לרוב, בכל מדינה ובכל אזור יש 
מספר דשני חיפה שנוחלים הצלחה רבה. 

פועל יוצא מכך הוא התמקצעות האגרונום 
האזורי בדשנים ובגידולים ספציפיים. כתוצאה 
מכך יש לנו רשת של אנשי מקצוע ומסוגלים 
לתקשר אחד עם השני בקלות מדהימה על 

מנת להביא למגדלים תשובות מקצועיות 
מאוד בפרק זמן קצר. לדוגמא, יש לנו קבוצת  

בסוף חודש מאי התכנסנו אנשי שיווק ואגרונומים של חיפה מכל העולם למפגש מקצועי, אשר נערך במטה החברה השוכן במת"מ חיפה. 
במפגש דנו בסוגיות שיווקיות וחקלאיות, העלנו בעיות ופתרונות אפשריים ובעיקר חיזקנו את הקשרים בין אנשי החברה.

האגרונומים שלנו לשירותך:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122
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חיפה. הרבה יותר מדשן.

אנו בחיפה ממשיכים לשתף ידע דרך אתר אינטרנט עדכני, אפליקציות 
ומחשבוני דישון, חוברות וסרטוני הדרכה, המלצות גידול ועוד.

דישון מתקם משולב עם ידע אגרונומי נרחב. ככה מקצוענים מדשנים.



באופן ישיר או עקיף עם החברה, ומקבל 

תמיכה שיווקית ואגרונומית מנציג מקומי, או 

מהמטה בישראל. 

כדי לבנות פריסה מקיפה כל כך, הכוללת 16 

חברות בנות בכ-105 מדינות בעולם, ולשווק 

דשנים מיוחדים שאינם נחשבים לזולים, 

יש צורך במערך הפצת ידע בצד המערך 

הלוגיסטי. תפקידו של מערך זה הוא לאפשר 

למגדל שימוש יעיל ביותר בדשן וניצול מרבי 

של איכויותיו, כדי לקבל את מלוא התמורה 

להשקעתו.

כאן בא לידי ביטוי היתרון של הפריסה 

העולמית של חיפה עבור המגדל הישראלי: 

מאחורי אגרונום חיפה הנפגש עם המגדל 

עומד מערך ידע עצום. יש לנו מגוון כלים 

המאפשרים לאגרונום להתייעץ ולקבל מידע 

מהאגרונומים שלנו ברחבי העולם. לא פעם 

ניסיון מוצלח בחו"ל "עושה עליה" לטובת 

החקלאי הישראלי. יש קשר על בסיס אישי 

בין האגרונומים של חיפה בכל העולם, דבר 

המאפשר לאגרונום לקבל נקודת מבט מקיפה 

ביותר, שמתועלת לטובת החקלאי בישראל. 

דוגמא לכך הוא ההצלחה שרשמנו בשימוש 

בדשנים בשחרור מבוקר בבצל ושום, שרובה 

מבוססת על ניסיון שנצבר במקסיקו, ולאחר 

מספר התאמות לשוק הישראלי הביאה 

תוצאות יפות מאוד. דוגמא נוספת היא דישון 

עלוותי במטעים נשירים שמקובל מאוד 

באירופה. שיטת דישון זו נבדקה במשך שנים 

בישראל בהתבסס על הידע שלנו שנצבר 

בחו"ל, ובשנים האחרונות יותר מגדלים רואים 

את התועלת שבו. 

כנס בינלאומי שערכנו לאחרונה, ממחיש 

את מעמדה של החברה. בכנס, שנערך 

בשבוע האחרון של מאי, השתתפו כ 140 

איש - נציגים מחברות הבת של חיפה ברחבי 

העולם, וכן אגרונומים, ואנשי שיווק מחברות 

הפצה. הכנס היווה הזדמנות מצוינת להציג 

בפני האורחים שלנו נקודות עניין חקלאיות 

ותיירותיות בארץ. האורחים סיירו במפעל 

הדרומי, ראו את מערך הייצור ושמעו סקירה 

לגבי תוכניות החברה לעתיד. ביום האחרון של 

הכנס אירחנו סיור מקצועי בחוות אהרונסון 

על יד עתלית, בה שוכנת חממת המחקר 

המתקדמת של חיפה. בסיור הצגנו ניסויים 

במגוון גידולים, דישון מטעים וגידולי שדה 

בשיטות חדשניות, וכן אביזרי המסה שונים 

לדשנים מוצקים.  

כבר לפני כעשור , חרטה חיפה על דגלה 

שלושה עקרונות בסיסיים שהם הקווים 

המנחים שלנו בהתנהלות מול לקוחותינו: 

הובלה ופריצות דרך בתחום הדשנים 

 Knowledge( שיתוף בידע ,)Pioneering(

 Farmer's( והבנת צרכי החקלאי )Sharing

mind(. עקרונות אלו תורגמו בפועל למגוון 

פיתוחים התומכים את השימוש בדשנים: 

אתר אינטרנט חדשני המנגיש לחקלאי 

ידע מכל העולם שנאסף בחברה, תוכנות 

מחשב ואפליקציות סלולריות לחישובי דישון, 

התקשרות באמצעות הרשתות החברתיות 

ופרסומים בעיתונות הכתובה. כל אלה 

נגישים גם לחקלאי הישראלי. בנוסף לכך 

אנחנו שמים דגש חזק על הקשר הבלתי 

אמצעי עם החקלאי בארץ - בכנסים, ימי עיון 

וכמובן בשטח.

כדי להבין את יתרונותיה של חיפה והערך 

המוסף הניתן למגדל, יש להתייחס לשני 

מושגים פשוטים: מגוון ופריסה. מגוון הדשנים 

המיוחדים, בעלי ערך מוסף משמעותי לחקלאי 

הוא עצום. לעיתים קרובות אין תחליף 

לדשנים מסוימים או שאיכותם עולה באופן 

משמעותי על הדשנים החלופיים. "דשנים 

מיוחדים" )specialties( הם דשנים באיכות 

גבוהה במיוחד, לרוב מכילים יותר מיסוד הזנה 

אחד, והם נקיים מיסודות בלתי רצויים כגון 

כלור ונתרן. דשנים אלו ניתן להמיס באופן 

מלא במים או לרסס ישירות על עלווה מבלי 

חשש לנזק. סוג נוסף של דשנים מיוחדים הם 

הדשנים בשחרור מבוקר. שימוש יעיל בדשנים 

אלה מצריך ידע רב, שרק חברה רצינית 

ומבוססת יכולה לצבור. מחירם של הדשנים 

המיוחדים נקבע לא רק לפי משקל, אלא יש 

חשיבות רבה לזהות היצרן ואיכות החומר, 

ולרוב מחירם ליחידת הזנה גבוה מדשנים 

. חיפה מציעה  )Commodities( פשוטים

מגוון דשנים המותאמים לצרכים חקלאיים 

שונים, שמעט מאוד חברות בעולם יכולות 

להתחרות בו.  

היתרון השני הוא הפריסה העולמית של חיפה. 

כמעט בכל מדינה בעולם תוכל למצוא שק 

דשן של חיפה, שמאחוריו עומד מפיץ העובד 

עבור חקלאים רבים בארץ, חיפה היא חנקת אשלגן ועוד דשן אחד או שניים. למעשה חיפה היא מהחברות המובילות לדשנים מיוחדים 
בעולם, שכידוע התמודדה בשנה החולפת עם משבר שמעט מאוד חברות חוו ושרדו על מנת לספר. כיום חיפה מביטה קדימה ומתכוננת 

לתפוס שוב את מקומה בעולם הדשנים. בכתבה זו רצינו להציג מה המשמעות הזאת עבורכם, המגדלים בישראל.

מה לחיפה כימיקלים
בעולם ולחקלאי הישראלי?

נתן, נשוי ואב לשלושה, בעל תואר בוגר במדעי החקלאות, בוגר במדעי 

החברה-כלכלה ותואר מוסמך במנהל עסקים עובד בחיפה כימיקלים 

מ-2003, ובתפקיד סמנכ"ל שיווק ומכירות משנת 2011.

השנה האחרונה הייתה המאתגרת ביותר שהחברה חוותה. כיצד הצליחה 
להחזיק כל כך הרבה זמן מעמד ולחזור לפעילות כאשר מתקני הייצור 

העיקריים בארץ הושבתו לתקופה ארוכה כל כך?

אין ספק שאתגרי השנה החולפת דחפו את יכולות החברה לשיאים חדשים, מכל 

היבט שרק ניתן לחשוב עליו. חיפה היא לא רק מתקני הייצור בישראל, אלא הרבה 

מעבר לכך. במשך 50 שנות קיומה חיפה הקימה מערך פעילות בכל העולם, אשר 

התמחה בייצור ושיווק דשנים מיוחדים לחקלאות. במקרים רבים פרצה דרך, פשוטו 

כמשמעו, בענפים רבים בתחום הדישון המיוחד כגון הדשיה, דישון עלוותי ודשנים 

בשחרור מבוקר. זמן קצר יחסית לאחר הקמתה, חיפה כבר נחשבה לחברת דשנים 

מובילה בעולם. המערך שהקמנו במשך עשרות שנים, הכולל 16 חברות בנות 

בכל העולם, מחסנים קדמיים וטרמינלים, יחד עם הכרה והבנה עמוקה של השוק, 

אפשר לנו לצלוח את המשבר גם ללא מתקני הייצור העיקריים בארץ. 

מה השינויים המהותיים שהתרחשו בתקופה האחרונה?

בראש ובראשונה יש לציין שמצאנו דרך לייבא אמוניה ולחדש את פעילות המפעל 

הדרומי, והחזרת הייצור של מירב מוצרנו תוך כדי הגדלת התפוקה בדרום. נכון 

להיום הפעילות בארץ נעשית ברובה בחיפה דרום ואנו נעזרים בפריסה העולמית 

שלנו כדי לספק לשווקים שלנו בארץ ובעולם דשנים שאין באפשרותנו לייצר כעת. 

במהלך המשבר נאלצנו "לחשב מסלול מחדש" ולמצוא פתרונות יש מאין לבעיות 

ומכשולים שצצו ללא הפסקה. חלק מהפתרונות היו יצירתיים במיוחד, ואפשרו לנו 

לשמר שווקים הן בארץ והן בעולם, ולשרת את לקוחותינו נאמנה. שינוי משמעותי 

נוסף שהתרחש לאחרונה הוא כמובן כניסתו של מוטי לוין לתפקיד המנכ"ל. 

איזה בשורה יש לחיפה עבור החקלאי הישראלי?

באופן מסורתי ומתמשך, חיפה נותנת התייחסות מיוחדת לחקלאי ישראל. 

מחיר חנקת האשלגן ומוצריו המיוצרים בישראל זולים משמעותית לחקלאי 

הישראלי בהשוואה לעמיתיו באירופה, וזאת כחלק ממדיניות החברה לתמוך 

בחקלאי ישראל. באופן נקודתי, חיפה נאבקה כדי לספק דשנים איכותיים 

למגדל הישראלי גם בשיא המשבר, והצליחה לספקם במחירים תחרותיים. 

בתקופה הקצרה יחסית בה לא ייצרנו דשנים בארץ כלל, חלו שתי תופעות 

מעניינות ומדאיגות: האחת היא שמחיר חנקת האשלגן התייקר בכ- 50% עבור 

המגדל, והשנייה היא כניסתם של חיקויים לנוסחאות חיפה, מחומרי גלם 

נחותים, במחירים הגבוהים מהמקור. כאשר חזרה חיפה לייצר חנקת אשלגן 

בארץ, צנחו שוב המחירים עבור המגדל. מכאן ניתן ללמד כי פעילות חיפה 

בארץ היא גם אינטרס של המגדל הישראלי, שנהנה מהעובדה שהפעילות 

העיקרית של חיפה נעשית בארץ. הבשורה לחקלאי הישראלי היא שחיפה 

תגדיל את פעילותה בישראל והוא יוכל ליהנות מכך.

מה לגבי מוצרים שאינם מיוצרים בישראל? האם החקלאי יכול להיות 
סמוך ובטוח שהוא מקבל "איכות חיפה"?

בדומה לחברות ישראליות רבות בעלות פריסה גלובלית, גם לחיפה 

אפשרויות ייצור ואספקת דשנים מחו"ל. האתגר הגדול הוא לא להביא דשנים 

מוצקים בעת מחסור, אלא לשמור על האיכות אליה הרגלנו את החקלאים. 

למרות שיש מוצרים שייצורם עבר לחו"ל, האיכות נשארה איכות חיפה, עם 

סטנדרטים בלתי מתפשרים. צריך להדגיש שאנו עושים מאמצים רבים 

לשיפור השירות עבור המגדל הישראלי, הן מבחינת המחיר, זמינות החומרים, 

מגוון המוצרים והתמיכה האגרונומית. מגמה זו תתרחב, ועם הזמן החקלאי 

ירגיש זאת באופן בולט.

מה צופן העתיד לחיפה?

הגדרת מטרות, בניית לוח זמנים והקצאת המשאבים הנדרשים שנערכו 

לאחרונה, מהוות לא פחות מחזון לחברה. כושר הייצור שלנו באתר הדרומי 

עתיד לגדול באופן דרמטי, וזאת במסגרת תוכנית השקעות רב שנתית. 

היקף המשאבים הכספיים המוקצים לכך הוא אדיר, ומשמעות הדבר שתוך 

פרק זמן קצר יחסית חיפה תחזור למעמדה כיצרן וספק דשנים מיוחדים 

מהמובילים בעולם. חלק מהייצור יעבור לחו"ל וכך יקנה יתרון אסטרטגי 

במוצרים מסוימים. כמו כן הוחלט להתמקד בבנייה וחיזוק היתרונות של 

חיפה בתחום האיכות והידע. לחיפה תשתית ידע אותה אנו שמחים לשתף 

עם המגדלים בכל העולם במגוון רחב מאוד של אמצעים. חיפה היא מקבוצת 

החברות שלנצח נועדו להוביל בשל התפקיד האיכותי שלה בפתוח והנחלת 

הידע בעולם בו נדרשת התייעלות משמעותית בתחמי הזנת הצומח, בשל 

חתירה למצוינות באיכות המוצרים וההרכב האנושי יוצא הדופן בארץ ובעולם 

באיכותו וכשירותו. ולבסוף ההכרה של לקוחותינו בכל העולם בערך המוסף 

שתורמת הקבוצה.

כמה מילים לסיום?

אני רוצה לאחל בהצלחה לחקלאים, והמשך שיתוף פעולה פורה עם חיפה.

חיפה - עם הפנים לעתיד 
ראיון מיוחד עם נתן פלדמן, סמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת חיפה

מתחילת השנה, חיפה כימיקלים חווה פריחה מחודשת בפעילותה, בארץ ובעולם, ו"מחממת מנועים" לקראת האתגרים העומדים בפניה.
על מנת להבין את השינויים הגדולים שכבר החלו בחברה, ומה משמעותם לעתידה, הצלחנו לתפוס לשיחה את נתן פלדמן, 

סמנכ"ל שיווק ומכירות וחבר הנהלה בכיר.

בתחילת יוני נערך טקס הענקת מלגות 

לשישה סטודנטים מצטיינים בתחומי 

החקלאות ומדעי הסביבה. הזוכים השנה 

הם יונתן גרבר וזיו מנו מהטכניון, חיפה 

נוה פילר, ולנטינה קלימייוק ואנדרי 

פטיוחה מאוניברסיטת חיפה, וניר עמיקם 

מהאוניברסיטה העברית.

זו השנה השלישית בה חיפה כימיקלים 

מעניקה מלגות הצטיינות לסטודנטים. 

חיפה מובילה מהלך זה לחיזוק הקשר 

עם האקדמיה ולהגברת המודעות לצורך 

במחקרים מדעיים משמעותיים בתחומי 

החקלאות בכלל והזנת הצומח בפרט. 

מטעם האקדמיה ליוו את הסטודנטים הזוכים 

בטכס פרופ' אבי שביב מהטכיון, ופרופ' ציון 

פחימה מאוניברסיטת חיפה. את חיפה יצגו 

נתן פלדמן, סמנכ"ל שיווק ומכירות וגד שחר, 

האגרונום הראשי של הקבוצה.

בנוסף לטקס שהתקיים במשרדי חיפה, 

הצטרפו המשתתפים גם לסיור מקצועי 

שנערך בחוות המחקר והפיתוח של החברה. 

חיפה העניקה מלגות 
לתלמידי מחקר


