
HhH1r:*.KIrl-.LhmEl

lj1₪[Wl'MjiSlאדמהאימא40
־^

החממהאגטק,בטרנדליינס

■■^i^Miאתשמגששתהטכנולוגית־חקלאית i^^m.'^^^^^^m•־ ■■■^*

כיסםואלהחקלאיםשללבםאלדרכה

היי־טק.שתחשבורוציםהמשקיעים,של

MSMלןשלומיתלבקריצאנו

לברינט?מתחתמההבא:הדורןלא

־־־'
^נ*^«11

לןעןלונזית

היריעהתמונתבראשעולהוזכאיתחממהעלכשמדברים

אבלוכדומה.העגבניותהבננות,למטעמעלשפרוסההענקית

t^jwxxwהטכנולוגית־חחלאיתהחממהאגטק,ורנדליינס71ו*

17Nr^n^njשלכיסםואלהחקלאיםשללבםmrry^wnn

lnwnnvrD'Nii.לועולומית17לביצאנוהיי־טק
*f

^^
הדימויכמונראיםלאמגןויגאללבנוןובי

שמשצרוביסטארט־אפיסטים.שלהמקובל

שנותעשריםלבנוןמאחוריניסיוןועתירי

החקלאותתחוםניהולמגןשלבעברודגים,גידול

כולקודםעצמםאתמגדיריםהםבישראלהימית

הצרותבתוךש״חפוריםחקלאיםדגים;כמגדלי

מגןלבנון.שאומרכפיבדגים״,לטיפולומשועבדים

דווקאיתקלקלתמידהארורהגנרטור״כימחזק:

״זהמקנח:ושותפובלילה״,בשתייםשישיביום

פה״.אלקטרז

דור,המדגהלחקרבתחנהנפגשיםאנחנו

הקשתותבמבנהתחילהיושביםהכרמל.שלרגלי

היההנראהשככלהמחקר,תחנתלמשרדישמשמש

נזירייםהתקרהגבוהיחדריוטורקי.ספרביתפעם

איכשהושקשורותמבחנותבמקררריקים,וכמעט

מחופהמבנהלעברמטייליםאנחנומשםלדגים.

ההמצאהשלהשוניםחלקיהאתמנסיםשבוברזנט,

הרבהלגדלהמאפשרמתקןביופישנסישלהם:

מים.ובפחותשטחבפחותדגיםיותר

ללאאותהמכנהשלבנוןכפיאומים,חקלאות

שנמצאתחוםהיאבמים״,חלבון״גידולושרק,כחל

שהיוםכפיממש80ה־שנותמאזמטאוריבזינוק

איילהלעיןשהגיעשליסבא״כמולחיותאפשראי

תרנגולות.וכמהפרותשתימהסוכנותוקיבל

לייעלהיאהעולמיתהחתירהנגמר״.הזההעולם

אותהעלדגיםשיותרכמהלגדלהדגים,גידולאת

שנקראבמהלטפלגםזהולצדושטח,מיםכמות

צריךזאתלעשותכדידגים.בריכותשלפלט

המצאהכברשהיאהחמצן,הזרמתלצדדרך,למצוא

ומהמוצקיםמהחנקותהמיםאתלנקותגםותיקה,

המיםאתולהחזירהדגים(,מהפרשות)כלומר

לבריכה.המנוקים

אלאהרעיון,אתהמציאולאולבנוןמגן

לרכישהמאודיקרותהקיימותשהטכנולוגיות

והןדגים(לקילוגרםדולרים10ל־)ביןולתפעול

למשל,סלמוניםהמייצרותענק,לחברותמתאימות

הגבוה.במחירםההשקעהאתש״מחזירים״דגיםשהם

הדבר,אותושעושהמתקןלייצרהיהעשושהםמה

המחירכרגעיותר.וזוליותרפשוטיותר,קטןהואאבל

הסופיוהתמחורדולריםאלף1820עלעומדלמפיץ

משמעותיתזולהאופציהזוהילדבריהם,נקבע.טרם

להוכיח,הצליחווהםבשוק,הקייםאחרדברמכל

מספראתשלושהפיערשנייםפימכפילשהוא

לכעשירית.המיםצריכתאתומורידלדונםהדגים



איןשבהמדינהלבנגלרש,הפצההסכםלהםיש

לקרקעגורמתהצפיפותאבלזמינים,מיםבעיית

לעשותיעדיףהדגיםשמגדליקרה,כל־כךלהיות

שהואהדגיםכמותאתלהגדילכדישאפשרמהכל

חברותכמהעםמגעיםגםישמטר.מכלמוציא

בפרויקטיםהמוצרלשילובבאפריקה,שעובדות

שלהםהיעדשקהליודעיםהםגםאבלשלהן,

ביותר.הנלהבהטכנולוגיותמאמץבדיוקלאהוא

באיסוזושנהשלושיםשנוסעשאןמבית״החקלאי

לואסורשכברזהעלמתלונןועודשלו,דימקם

מקוויםאנחנובשבילו.לאזהבציפורים,לירות

אוהפוטנציאלאתשיזהוממשקיעיםיגיעשהקהל

הרווחיות״.ממיעוטשמוטרדיםדגיםחוותמבעלי

יותרלהוטיהיההבאהדור

לפנישהוקמהומגן,לבנוןשלביופישנסי

הטכנולוגית־החממהבמסגרתפועלתכשנתיים,

חקלאית

$TS1$הטכנולוגיתחקלאית$TS1$

$DN2$הטכנולוגיתחקלאית$DN2$שמתחילהחממהאגטק.טרנדליינס

הראשונהושהיאלסין,אלהבימיםלהתרחב

בישראלבחקלאותניצןבהשקעותשהתמקדה

שללבםאלבעיקרדרכואתהמגששחדשטרנד

זמן.ייקחזההמשקיעים.שלכיסםואלהחקלאים

בעולםחקלאישלהממוצעשהגילבכךבהתחשב

היאשלהםשהשמרנותהרישנים,58עלכיוםעומד

כל־כךההכרחיתבהתפתחותמשמעותיפקטוראכן

מןמזוןיותרלהוציאשיצליחוטכנולוגיותשל

הואהצפידור,יתחלףכאשראולםומהמים.האדמה

טכנולוגיות.לאמץיותרלהוטשיהיהדורזהשיהיה

השקעותעלכשמדבריםמענייןדיסוננס״יש

קרריש,ניצהד״ראומרתמתקדמת״,בחקלאות

עלמדבריםכולםאחד,״מצדהחממה.מנכ״לית

בעולםאנשיםמיליארדעשרהיהיו2050שב־כך

אבלמשאבים,מפחותמזוןיותרלייצריהיהוצריך

מיליוןמהחצירווחעושההואאיךלמשקיעלהסביר

בהיי־טקמאשרמסובךיותרזהמשקיע,שהואדולר

יותר״.המוכריםההצלחהמסלוליובמדיקל

והביולוגיההחקלאותבתחוםחוקרתקרדיש,

כךעלבדבריהנשענתבהשכלתה,המולקולרית

מולאלהעולםמתייצבשניםעשרותכמהשמדי

לייצרהיכולתלביןבאוכלוסיןהגידולביןפער

מלתוסתומאםהכריז18ה־המאהבסוףכברמזון.

התאפקותכמופתרונותלהוהציעהבעיהעל

50ה־בשנותמאוחר.בגילמשפחהוהקמתמוסרית

ניצבהשנייה,העולםמלחמתלאחר20ה־המאהשל

החקלאית,המהפכהרעב.בעייתבפנישובהעולם

אבל,הבעיה,אתפתרהאכןההיא,בעתשבאה

כיעצמה,עללחזוריכולהלא״היאקרדיש,לדברי

גבוה״.מאודמחירעליהמשלמיםאנחנוהיום

השימושמחירהואמדוברשעליוהמחיר

הרב־וביטולהדברהולחומרילדשניםבכימיקלים

גוניות

$TS1$הרבגוניות$TS1$

$DN2$הרבגוניות$DN2$אתשיגדיליעילאחדזןלטובתהזנים,של

אדמה,תפוחישלאחדזןלמשל,סוג.מכלהיבולים

גדוליםשורשיםבעלתהיאשבמקורהברחיטתאו

הפכההפינוקועםהדישוןועםמועטים,וגרעינים

ורגישהגרעיניםורבתשורשיםקצרתלשיבולת

זניםמעמירהשונות,המגוון,אובדןיותר.הרבה

שלשישנוהיחידהזןשאםהיותבסכנה,שלמים

הואמסוימת,לפטרייהרגישקפהאואדמהתפוחי

להתחסל.עלול

קרריש,משוכנעתהבאה,החקלאיתהמהפכה

אני)״כן,הזניםחיזוקטכנולוגית.להיותחייבת

עליוושמירההיבולהגברתגנטית״(,הנדסהבעד

יותרומדויקיותרנכוןשימושמתקדמות,בדרכים

לכליותרגבוההעמידותיצירתובאריזות,במים,

ועדדגיגאוזרעמהיותוהמזוןחיישרשרתאורך

לצלחת.הגיעו

מזושונההנוכחיתהמהפכהשבואחדמובן״יש

50ה־שנותשל
״,

לפתורצריך״כיקרדיש.אומרת

מההואהשניהכיווןאחד.מכיווןביותראותה

החקלאיתמהתוצרתהבזבוז.בעייתשקרוי

שהפירותמפנירקממנו209־־׳שונות,מסיבותנזרק

אותם,בוחרלאוהצרכןיפיםמספיקלאהירקותאו

היפים.אלהמשלשונהאינושטעמםלמרות

העולם.חלקיביןגדולהבדלישהזה,״במובן

ועדמהשדהנזרקהאוכלרובלדוגמה,באפריקה,

בזמןנקטףשלאמפניאםהסופרמרקט,אוהשוק

ואילווהובלה,קירורמערכותשלמבעיותואם

נזרקהאוכלרובאמריקה,בעיקרהעשיר,בעולם

בבית,ואםשםאםלסופרמרקט,שהגיעאחרי

מרי״.המלאמהמקרראומהשולחן

שבגליללשורשיםי:

שהחממהטרנדליינס,מאחורישעומדיםמי

אחדאספקטהיאקרדיששלבניהולההחקלאית

המריקל,בתחוםהמתמחהחממהלצדשלהבפעילות

אתנושאיםשניהםרורס.וסטיבדולינגרטורהם

גריםושניהםמשיקגושניהםומנכ״ל,יו״רהתואר

אנגלוסקסישיתופימושבשבגליל,בשורשים

שלהם,ההשקעותבפעילותרואיםגםשניהםברובו.

)״המזימהציונותשלסוגבחקלאות,והןבמדיקלהן

היותהלצדדולינגר(,מתלוצץשלנו״,הציונית

בחברה.המניותבעליועבורעבורםלרווחמקור

וכמהסינים,אמריקאים,ישהמניותבעליבין

ברונפלדוזאבסטימצקיעריוביניהםישראלים,

בשישהכברמתנאהוהיאהביומד(,בתחוםבולט)יזם

המניותמבעליאחדהמדיקל(.)בתחוםאקזיטים

מההשקעה״מרוצהשהואלימספרהישראלים

יפהלבחוריודעיםהםשלהם,היפהומההתקדמות

מביאיםהםובעיקרהזדמנויות,נכוןולנתחחברות

להתקדם״.להןועוזריםלחברותאמיתימוסףערך

כקציןלאומיבנקעבורבשיקגועבד59רודס,

וצווחת״״בועטתאשתואתגרר1985ב־אשראי.

עלייהשבכלשלי,״התיאוריהלישראל.לעלייה

ברחובותגרבתחילהצוחק.הואונגרר״,גורריש

שלוחותעלכאחראיהפעםלאומי,בבנקועבר

לחשובהתחילווהםנולדהראשוןהבןבינלאומיות.

לעבודהחלוהואלגליל,ועברוחייםאיכותעל

כסמנכ״לבתחילהsrdהרפואיהציודבחברת

פגשגםשםלשיווק.עברמכןולאחרכספים,

כןגםאחריושניםחמששעלה61דולינגר,את

משיקגו.

טרנדליינםבשםחברהשלבעליההיהדולינגר

לחברההשנייםעל־ידייאומץיותרשמאוחרשם

לשוקבכניסהזרותלחברותשסייעהשלהם

1990ב־ומזון.צריכהמוצריבתחוםהאמריקאי,

אתמכרשותפו,שהיהלאחיו,העסקאתמכר

שלושואתאשתואתהואגםו״גרר״והבית,האוטו

״כשהגענולישראל.והגיעאז,הקטנותהבנות

התחלנונתפרנס.וממהנגוראיפהידענולאלכאן

לצפון,עברנוומשםצרעה,בקיבוץקליטהבמרכז

לשורשים״.

חברההקימו1993וב־התחברוורורסדולינגר

ועבדהעסקי,לפיתוחחברהשהוגדרהמשלהם,

פרויקטהחממותעםבייעוץמאודהרבה

״עבדנותקופה.באותהבערךהתחילהשהממשלה

שוםלהםהיהשלאסטארט־אפויזמימנהליעם

החממותלמנהלי״וגםדולינגר,אומרעסקי״,ניסיון

מישהוהיהזהלפעמיםעושים.הםמהמושגהיהלא

פרישהכמשרתהוצעהשהמשרהאומהמועצה,

למישהו״.

לכלכמעט״יעצנורורס,אומרהאלה״,״בשנים

השקעותעלכשמדבריםמענייןדיסוננס"יש

קרדישניצהד״ראומרתמתקדמת",בחקלאות

עושההואאיךלמשקיע"להסביר)בצילום(.

יותרזהמשקיע,שהואדולרמיליוןמהחצירווח

מסלוליובמדיקלבהיי־טקמאשרמסובך

יותר"המוכריםההצלחה

עלמתלונןועודשלו,דימקסבאיסודושנהשלושיםשנוסעשאןמבית"החקלאי

מגןויגאללבנוןקוביאומריםבשבילו",לאזהבציפורים,לירותלואסורשכברדה

הרווחיות"ממיעוט\רדיםשמודגיםחוותמבעלייגיעשהקהלמקווים"אנחנו)בצילום(.



חברותמעניין:מאורדברוראינובארץ,חממה

לצורכישעונותאדיר,טכנולוגיפוטנציאלעם

חוסרהיההצלחות.היולאוכמעטאמיתיים,שוק

היושהחברותובשלבעסקית,והבנהבניסיוןגדול

ונותרוחורשיםעשריםבנותכשהןאלינו,מגיעות

׳הצילו,ואומרותחודשים,ארבעהעוררקלהן

להןנגמרכמעטכברעסקית׳,תוכניתלנותכתבו

ארבעהבתוךאותושיגייסוסיכויהיהולאהכסף

חודשים.

״אבלצוחק,הואכספן״,אתלקחתשמחנו״אז

תהיהטובהכמהמשנהשלאידענוכיהתעצבנו

יצליחו״.לאהןהתוכנית,

בחברהדולריםמיליח1.1

ההזדמנותודולינגררודסבפנינקרתה2007ב־

)לימיםבמשגבהאחתחממות,שתילקנות

והםעציון,בגושוהשנייהאגטק(טרנדליינם

״הייתהאחרת.זהאתלעשותלדבריהם,החליטו,

שישהיאחממהלנהלהנכונהשהדרךהיפותיזהלנו

סביבהויוצרליזמיםשחסרמהכלעלשמפצהצוות

הניהול,שכלכךמתנהלותהחממותתומכת״.

לצרהפטנטים,וצדהמשפטיהצרהחשבונאות,

32כיוםשמונההצוות,על־ידיניתןהעסקי,הייעוץ

מלאה.במשרהאיש

חדשהבחברההמושקעהסכוםכלל,בדרך

דולריםאלף700מהםדולרים,מיליוןכי!./הוא

המדעןשלמענקהם8570שמהםבחברה,ישירות

ושארהקרן,מהון%5הכלכלהמשרדשלהראשי

שהחממההשירותיםעלותהםדולריםאלף400ה־

מספקת.

שלבחממהמההתחלהפעלההחממותאחת

שישהכהעד)ורשמההרפואיהציודבתחוםחברות

השקיעהמופת,בעברשנקראההשנייה,אקזיטים(.

החליטהשניםארבעשלפניעדתחומים,במגוון

הבנהמתוךבחקלאות,פעילותהאתלמקדהקבוצה

אבלמסוימת,במידהחלוציגםהואהזהשהתחום

שהראההפריחהתחילתמאפייניאתמגלהכברגם

היאהכוונהשנה.15כ־לפניהרפואיהציודתחום

להמצאות,מחכיםשרקצרכיםשלשלםלעולם

איתןלייצראולרכשןצמאותמצדןהענקשחברות

פעולה.שיתופי

שבתחוםהואהרפואיבציודהיהשלאמהבנוסף,

דאוגהבינלאומיתהיחלצותקיימתהחקלאי,

לכן,קודםשתוארובמזוןהמחסורבעיותלפתרון

2020הורייזןדוגמתקרנותגםכמווממשלות,

לפתרונותתקציביםמקצותהאירופי,האיחודשל

בתחום.

ביןשלההקריירהבמהלךשנדדהקרדיש,גם

למסקנההגיעההחיים,מדעיתעשייתתחומי

נולדהלאהיאלחקלאות.הביתה,לחזורהזמןשזה

ילדים,ברוכתלמשפחהבאשקלון,אלאבשיקגו,

מקווההחקלאיהספרבביתבילדותהוהתחנכה

עללוסיפרההיארודם,עםמקריבמפגשישראל.

ש״גםלההשיבוהואעושה,שהיאהכיווןשינוי

תבואי״.ואוליאנחנו,

מהיזמיםחלקאגטק.בטרנדליינםהיאמאז

השגרתי.מהיזםלחלוטיןשוניםאליהםשמגיעים

חקלאי,אניבשדות,גדלתיואומרים,באים״הם

אולם,מספרת.היאלשתלנים״,שלישידור

הזאת,הרומנטיתהתמונהאתששרטטנולאחר

ומגן,לבנוןהיזמיםשניאתלמשלשתואמת

כיקררישמודההכתבה,בראשיתפורטשפועלם

מקבוצותמהאקדמיה,מגיעיםמהפרויקטים5070

בטכניון,ויצמן,במכוןבחקלאות,שעוסקותמחקר

מחקר־ובמרכזיוולקניבמכוןלחקלאות,בפקולטה

ופיתוח

$TS1$מחקרופיתוח$TS1$

$DN2$מחקרופיתוח$DN2$״ישובעמקים.העליוןבגלילבערבה,שונים

לעולםדרכואתמצאכל־כךשלאידע,המוןשם

הסטארט־אפים״.

לתחומיםמכווןמחיפושמגיעותמהחברותחלק

חקלאותבתחומירובוטיקהכגוןמסמנת,שהחממה

כדיגםאבלהעבודה,מחיראתלהפחיתכדישונים,

כיוםקשהכיבעובדים,המחסורבעייתאתלפתור

כפיים.בעבודתשיחשקואנשיםלמצוא

משקיעים"סביבת"לייצר

אחתלבנון,ושלמגןשלביופישנסילצר

סאטורם,היאאגטקבטרנדליינסהאחרותהחברות

חוקרשלרעיוןפרישהיאחברהכמעט.שנתייםבת

ממכוןמירוןמשהד״רההשקיה,בתחוםמאודותיק

זעירחיישןשפיתחשמונה,בקריתמיגלהמחקר

שלו.המיםפוטנציאלאתומורדהעץלגזעהמוחדר

להשקותו.ומתיכמהקובעכלומר

מאודבהרבהבמים,לחיסכוןהכבודכלעם

אבלמסובסדים,עדייןלחקלאותהמיםמדינות,

מדבריותרשהרבהנוסף,ערךישמדייקתלהשקיה

טיפהלהשקותהטבעיתהנטייההחקלאי:שלללבו

פחותדווקאלפעמיםשפירושהטיפהמדי.יותר

הנכון,בזמןבמים״מצוקה״מתוק.פחותיבול,

וענביםיותרמתוקיםתפוחיםמניבהלמשל,

יכולהזהההבדלליין,ובענביםיותר.מתוקים

לבקבוק.דולרים50שלהפרשגםלשקף

כברקיימיםהשקיהלבקרתשוניםחיישנים

סלומון,הלגועענתאבלשנה,מארבעיםיותר

בחיישןחדשנימהמסבירהסאטורס,מנכ״לית

ביותרוהפשוטיםהוותיקיםהחיישניםשלהם.

שנותןמהרטיבותה,אתומודדיםלקרקעמוחדרים

ביןצריךבהשקיה,לדייקוכריסטטיסטית,תוצאה

לא״זהדונמים.לעשרהחיישניםלתשעהשישה

הםאחריםפתרונותאומרת.היאכלכלי״,מאוד

שלאוהפרישלוהתרחבותהתכווצותשלמדידה

לדברימספקת,ואינהבעייתיתהמרידהאבלהגזע,

ומוחלט״.ברור״נתוןהלגוע,

הנראה)ככליחסיתזולקטן,סאטורסשלהחיישן

עבורלתפעול.וקלדולרים(200300ביןיעלה

ברמתגבוהדילדיוקהגיעשכברהמערבי,החקלאי

יבול.תוספת%5ל־מביאהפתרוןשלו,ההשקיה

להגיעאפשרובאסיה,באפריקהחקלאיםעבור

יותרקלהקרובות,שבשניםלנו״ברור%02ל־גם

אומרתהמתקדמים״,במקומותחקלאיםעםלדבר

אפריקהבאסיה,נמצאהאמיתי"הפוטנציאלהלגוע,

אמריקה״.ודרוםומרכז

לשוק,מוכןמוצרלהםיהיהצופה,היא2016ב־

לצאתכדיכספיםגיוסבשלבנמצאיםהםוכרגע

התכנוןסופי.תעשייתילמוצרולהגיעמהחממה

ההשקיהמחברותאחתעםפעולהלשתףהוא

ועדמנטפיםכולן,עםמדבריםוהםהגדולות,

וגםגבת(,מקיבוץפלסטרומכברלא)עדריוולים

מהמוצרהתלהבותהביעו״וכולןההודית,ג׳ייןעם

יבשיל״.כאשרלשווקועקרוניענייןוהביעו

לתחום,משקיעיםלמשוךהרצוןבמסגרת

כנםבאפריל,27ב־הבא,בחודשיתקיים

בארגונםהשלישי,השנתיAgHVestאגריווםט

במשרדהשקעותלקידוםהמטהטרנדליינם,של

״אחת(.GreenSoiiגרין־סוילוקרןהכלכלה

קרדיש,אומרתעצמנו״,עלשלקחנוהמשימות

כולו.התחוםעבורמשקיעיםסביבתלייצר״היא

מונסנטו,כמוחברותהגיעוכברשעברהבשנה

מאודהשקעותכמהמשםויצאוובאייר,סינג׳נטה

מעניינות״.

מתנגדתש״אניהיותויצמן,במכוןיתקייםהכנס

מסכמתהים״,חוףעלמלוןבבתיאותולעשות

אחרת״.להיותצריכה״האווירהקרדיש,

shlomitlan@globes.co. il


