
השלושים  בשנות  צעירים  פוגשים  יום  כל  לא 
ומחליטים לעשות  לחייהם המזהים עוולה מסחרית 
מעשה. מה עוד שהאמור הוא בתחום הנחשב כתחום 
מסורתי...החקלאות. זה הוא בדיוק סיפורה של דשן 
הצפון שהוקמה על ידי גולן ארגמן, מנכ”ל החברה, 
דור- וענת  ושיווק  לוגיסטיקה  סמנכ”ל  קורן  אור 

כהן, משנה למנכ”ל.
למשפחות  השייכים  וענת,  אור  גולן,  שלושתם, 
צבי  ורמת  יחיעם  ]חניתה,  חקלאים  של  ותיקות 
החברה  שבעלי  לאחר  למשימה,  נרתמו  בהתאמה[ 

מספקת  תחרות  היתה  שלא  העובדה  את  זיהו 
לכך  גרמה  זאת   - ישראל  בתחום הדשנים במדינת 
שמחירי המכירה של הדשנים לחקלאים יהיו גבוהים 
משמעותית מאלו בחו”ל. בדיקה שנעשתה העלתה 
במערב  דשנים  של  ההתחלתיים  המחירון  שמחירי 
מאשר  יותר  נמוכים  בכ-60%  הם  וארה”ב  אירופה 
היה  זה  ישראל.  במדינת  שלהם  המכירה  מחירי 
דשן  הוקמה  שבה  השנה   ,2012 שנת  לפני  המצב 

הצפון, הם מסבירים. 

של  ההחלטות  מקבלי  בפני  הוצגו  אלו  נתונים 
עמק  מערבי,  גליל  עליון,  גליל  הצפוניים:  המפעלים 
המאגדים  המעיינות  ועמק  הירדן  עמק  יזרעאל, 

בתוכם 147 קיבוצים והמיוצגים על ידי ארגוני הקניות 
האזוריים. התקבל ‘אור ירוק’ והוחלט לעשות מעשה. 
חברה  ולהקים  להתאגד  החליטו  הדשנים  צרכני 
השמנת”  ב”מרווח  שליטה  להם  שתקנה  משלהם 
שהיה קיים בשוק הדשן הנוזלי שנשלט דאז על ידי 

שתי חברות בלבד ובכך להקל על החקלאים. 
לאחר  מסבירים.  הם  קלה,  הייתה  לא  הדרך 
החתימה על הסכם הבעלים באוגוסט 2012 נדרשנו 
הרגולטוריים  האישורים  כל  את  ולקבל  להסדיר 
הסביבה,  הגנת  דרישות  השאר,  בין   המחייבים, 
עצמינו  על  לקחנו  כן,  על  יתר  וכו’.  העורף  פיקוד 
לעמוד בדרישות איכות הנדרשות בחקלאות למשל 
עובדים  אנחנו  ואחרות.   ISO 14001 ,ISO 9001
החקלאים,  מרבית  מדגישים.  הם   ,By the book
נדרשים  ואלו  יצואנים  הם  שלנו,  הלקוחות  שהם 

מלקוחותיהם בארצות היעד להציג הסמכות אלו.  
המפעל  והקמת  הרגולציה  שהסדרת  יוצא  כך 
הסתיימה בשנת 2015 - השנה בה דשן הצפון החלה 
מציינים  הם  מאז,  במפעלה.  מוצרים  של  בייצורם 
כשעיניהם בורקות וחיוך ביישני נסּוך על שפתותיהם, 

הצמיחה של החברה היא מטאֹורית.
כבר היום, הם מסבירים, לאחר כשנה של פעילות 
אינטנסיבית אנחנו מייצרים יותר מ-640 סוגי דשנים 
ומשרתים יותר מ-450 לקוחות חקלאיים. נתח השוק 
שלנו מסתכם בכ-12% מכלל שוק הדשנים בישראל 
והפעילות שלנו הביאה לירידה של כ-45% בתעריפי 
בהתאם  המקומי.  בשוק  החקלאים  לכלל  הדשנים 
נגיע בארץ תוך  לתוכניות, הם ממשיכים ומסבירים, 
פרק קצר של מספר שנים, לסדר גודל של 30-40% 
מהשוק המקומי. “צמצמנו את מרווח השמנת...וכולם 

חיים ...”

תופרים חליפות לחקלאים
ומשווקים הם תוצאה  מייצרים  המוצרים שאנחנו 
אך  השנים  במשך  בקיבוצים  שנצבר  ניסיון  של 
בעיקר הבנת צרכי השוק אותם אנחנו ‘יוצקים’ לתוך 
המוצרים, הם מפרטים. את הידע הכימי מביאה ענת, 
החקלאי  הידע  את  בהכשרתה,  כימית  מהנדסת 
תואר  ובעל  אגרונום  שהוא  גולן  תורם  והמסחרי 
במנהל עסקים ואת הידע השיווקי מביא אור המגיע 

מהשטח ומתמחה בשיווק ולוגיסטיקה.
כל  את  מכיל  שלנו  המוצרים  שסל  יוצא  כך 
דשן  מייצרות,  המתחרות  החברות  ששתי  המוצרים 
NPK ]חנקן, זרחן ואשלגן[, אך המומחיות  על בסיס 
שלנו, הם ממשיכים ומתארים, היא ‘תפירת חליפות 
בסוג  בערבה  פלפל  מגדל  חקלאי  אם  לחקלאים’. 
דשן  לו  נתאים  אדמה,  של  מסוים 
הצרכנים  לכל  כך  לצרכיו,  המתאים 

שלנו. 
החברה  עובדי  אגרונומים   7
בארץ.  שונים  חלקים  על  אחראיים 
מכינים  לחקלאים,  מייעצים  אלה 
כל  את  ומספקים  דישון  תוכניות 
השאר,  בין  לחקלאי,  הנילווה  השירות 
‘תופרים’  הם  ובעצם  עלים  בדיקות  קרקע,  בדיקות 
אחת  לא  צריך.  שהוא  ה’חליפה’  את  בדיוק  לחקלאי 
כמויות  את  להפחית  לחקלאי  ממליצים  אנחנו  
שאלה  מפני  השאר,  בין  משתמש,  הוא  בהם  הדשן 
המכילים  מושבים  במים  או  קולחין  במי  משתמשים 
כבר חלק מערכי הדישון הדרושים. אנחנו מנחים את 
בראש  שיווק  כאנשי  לפעול  לא  שלנו  האגרונומים 
להצלחת  הדואגים  מקצוע,  כאנשי  אלא  ובראשונה 

הגידול ובמקביל ולרווחת החקלאי, הם מדגישים.

תפיסת העולם
מדגיש  אחר,  קונספט  עם  באה  שלנו  החברה 
אנחנו  אלא  מאבותינו  הקרקע  את  ירשנו  “לא  גולן. 
משאילים אותה מילדינו”. אנחנו פועלים כדי להפחית 
אנחנו   - התהום  מי  זיהום  ואת  הקרקע  זיהום  את 

מאמינים במינימום דישון עם מקסימום תוצאות... 

הדור הצעיר בחקלאות
משווקים מוצרים בתעריפי קוסט פלוס ותומכים בחזון של ההתיישבות בארץ

החברה שלנו באה עם קונספט אחר, מדגיש גולן. “לא ירשנו את הקרקע 
מאבותינו אלא אנחנו משאילים אותה מילדינו”. אנחנו פועלים כדי 
להפחית את זיהום הקרקע ואת זיהום מי התהום – אנחנו מאמינים 

במינימום דישון עם מקסימום תוצאות... 
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ממשיך  הוא  קיימא,  ברת  חברה  היא  הצפון  דשן 
שהחקלאות  רוצים  ואנחנו  חקלאים  אנחנו  ומסביר, 

תמשיך ותתקיים במדינת ישראל עוד שנים רבות... 
בהיבט העיסקי, דשן הצפון הוקמה במטרה לחסוך 
ישראל,  מדינת  בגבולות  עלויות.  החברה  לבעלי 
משווקים  שלנו  המוצרים  גולן,  ומסביר  ממשיך 
הרכישה  שעלויות  כיוון  פלוס.  קוסט  של  בתעריפים 
של הדשנים ירדו בכל השוק, הרי שלמעשה החברה 
מספר  כבר  לבעלים  ההשקעה  את  כבר  החזירה 
היא  תרוויח,  החברה  אם  הקמתה.  מאז  פעמים 
תרוויח רק משיווק תוצרתה לחקלאים שלא נמצאים 

בגבולות מדינת ישראל. 

האתגרים...
ידי  על  ומיוצרים  מיובאים  מרבית הדשנים בארץ 
על  משווקת  התוצרת  ומרבית  גדולות  חברות  שתי 
על  לשמור  כדי  מרכזיים.  חקלאים  מחסנים  שני  ידי 
ההגמוניה בשוק, מסבירים השלושה, לא מאפשרים 
לנו להתמודד בתחרות הוגנת עם המתחרים על ידי 
כך שלא מאפשרים לנו להציע את מוצרינו על מדפי 
משוכנע  אני  גולן,  כך  זה,  אתגר  למרות  המחסנים. 
את  ונשיג  אלינו  והם  ללקוחותינו  להגיע  שנצליח 

היעדים הכלכלים שהצבנו לעצמינו...

יעדי היצוא 
המקובל  הדישון  השלישי,  בעולם  בעיקר  בעולם, 
הדשנים  כמות  של  התאמה  אין  כללי.  דישון  הוא 
המקרים  שבמרבית  יוצא  כך  ולקרקע.  לגידולים 
הדישון הקיים הוא דישון יתר. בכוונתינו לשנות מצב 
ולהגיע אפילו למדינות מרוחקות במטרה לסייע  זה 

להם במעבר לדישון מדויק.
המזרח  באפריקה,  הוא  אור,  כך  שלנו,  המיקוד 
הרחוק כמו: סין, הודו וכו’. המטרה שלנו היא לחדור 
לארצות בהם יש לנו יתרון. אנחנו נפתח, נייצר ונציע 
בכמויות  לחקלאים  שיחסכו  מהפכניים  דשנים  סוגי 
איכותיים  בדשנים  שימוש  ידי  על  זאת  הדשנים, 
וחכמים שיורידו מחד גיסא את רמת זיהום הקרקעות 

ומאידך גיסא יספקו מכסימום הזנה לצמחים.

תרומתינו לעמק המעיינות...
של  מהבעלים  אחד  הם  המעיינות  עמק  מפעלי 
עמק  מפעלי  בעלי  באזור,  והקיבוצים  הצפון  דשן 
המעיינות, מעבדים מספר רב של דונמים הן בגידולי 
מאיתנו  קנו  אלה  כל  לא  אם  גם  במטעים.  והן  שדה 
את הדשנים, הם מדגישים, אלה נקנו במהלך השנים 
ובכך  אליו  רגילים  היו  שלא  נמוך  במחיר  האחרונות 
הם חסכו בעלויות של התשומות. לענף החקלאות, 
הוא  בעלויות  זה  חיסכון  גדולה,  לא  בו  שהרווחיות 

משמעותי...
המעיינות  בעמק  ממוקם  מפעלנו  כך,  על  נוסף 
ואנו מעסיקים 20 עובדים שמרביתם מהאזור וכולם 
המטרות  אחת  העובדת.  ההתיישבות  אנשי  הם 
יצירת  באמצעות  האזור  בפיתוח  לסייע  היא  שלנו 
האזור  לתושבי  וראשונה,  בראש  עבודה,  מקומות 
או לצאצאיהם אשר חלקם נאלצו לעזוב לעיר כיוון 
שלא מצאו פה מקורות פרנסה. יש פה חזון אמיתי, 

חזון של ההתיישבות בארץ...

משתלבים בהתפתחויות 
האזוריות

עם  אזור הסחר החופשי  מוקם  אלו ממש  בימים 

ירדן מול קיבוץ טירת צבי. חלק מהאסטרטגיה שלנו, 
ירדן  מעבר  דרך  סחורות  לייצא  היא  גולן,  מסביר 
היא אמירה של  לכך. האמירה שלנו  נערכים  ואנחנו 
ניתן  הכלכלה  שדרך  מאמינים  אנחנו  כלכלי.  שלום 
קנינו  בעבר  משותפת.  ולעבודה  להידברות  להגיע 
לשווק  מתחילים  אנחנו  ועתה  מירדן  גלם  חומרי 
רק  לא  היא  שלנו  המטרה  מורכבים.  דשנים  לירדן 
שנצבר  החקלאי  הידע  ידע.  אלא  גלם  חומרי  לייצא 
יחד עם התמיכה האגרונומית בחקלאים  פה בארץ 
זה הוא יעד היצוא העיקרי שלנו. עבּורנו למשפט “כי 

מציון תצא תורה...” יש משמעות...
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העמסת שק עם דשן מסוג אוריאה לקראת דישון

7 אגרונומים עובדי 
החברה אחראיים על 
חלקים שונים בארץ. 

אלה מייעצים לחקלאים, 
מכינים תוכניות דישון 

ומספקים את כל השירות 
הנילווה לחקלאי...הם 

‘תופרים’ לחקלאי בדיוק 
את ה’חליפה’ שהוא צריך

גולן ארגמן, ענת דור-כהן ואור קורן ליד אחד המוצרים ]מימין לשמאל[


