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 2009פברואר 

    """"עמק השקד הישראליעמק השקד הישראליעמק השקד הישראליעמק השקד הישראלי""""וכרז וכרז וכרז וכרז ההההעמק איילון עמק איילון עמק איילון עמק איילון 

 

פריחת ענף השקד הישראלי בשנים האחרונות הניבה יוזמה של מועצת הצמחים ושל שולחן מגדלי השקד במועצה   

כרז עמק אילון הובמועד זה .  על גבעה מול קיבוץ נחשון16.2.2009 בתאריך  שנערך עור וגידים בטקס קרמהאשר 

 ".מק השקד הישראליע"

שטחי המטעים התרחבו משמעותית :  אשר נרשמה בענף הישראלי, תרתי משמע, הרעיון הוא תולדה של הפריחה

 .2012 טון בשנת 5000- טון עם צפי לגידול עד ל2800-ותנובת הפרי הגיעה השנה ל,  אלף דונם42-עד לכ

 

כל החולף בימים אלה באזור אינו . קריים בישראל הוא אחד מריכוזי מטעי השקד העיעמק אילון –המקום שנבחר 

הידוע ביופיו הטבעי ,ורודה המאפיינת את האזור-יכול אלא להתבשם ממראה השטיח הענק של פריחה לבנה

מגדלי השקד הישראלי מצאו כי אזור זה הוא המתאים ביותר לפיתוח מגוון פעילויות .  בתקופה זו של השנה

בין היתר מתוכננת הקמת מרכז מבקרים שבו ירוכז הידע שנצבר ואשר . ל"ים מחולישראלים ולתייר, לציבור הרחב

 .ישמש כמקום מפגש למגדלים ולחוקרים בתחום

 

הוא מוזכר בין היתר במקורות . ישראלית-השקד האיכותי הגדל בארץ הוא בעל שורשים עמוקים בתרבות היהודית

 :הבאים

" ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדיםמעט צרי " נכלל בה השקד כשהביאו בני יעקב מנחה ליוסף מזמרת הארץ

 .)ג "בראשית מ(

והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויצר פרח ויצץ ציץ ויגמל "מטה אהרון הנזכר בעניין פרשת קורח הוא היחיד שפרח 

 )ז"במדבר י" (שקדים

אלי ' ויאמר ה. שקד אני רואהואמר מקל ? מה אתה רואה ירמיהו"בדו שיח בין הבורא לירמיהו נשאל הנביא 

 " היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו

 ".השקדים הם המשובחים שבפירות"ם "בספרו פרקי משה כתב הרמב

 

מחקרים מוכיחים כי . השקד הישראלי נחשב לאחד המרכיבים החשובים  בתזונה הים תיכונית המועדפת כיום

השקד " . רע"מחלות לב כליליות ומפחיתה את רמות הכולסטרול האכילת שקדים מסייעת להפחתת גורמי סיכון ל

, Eהוא מקור מצוין לסיבים תזונתיים אשר גורמים לתחושת שובע ומסייעים למערכת העיכול והוא עשיר בויטמין 

 .מגנזיום ומגוון של נוגדי חמצון, אשלגן , סידן, חלבון

 


