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תמונת מצב

הלב עם החברה הצעירים ובשגרה 
ממוקדים במטרה - להמשיך

ולעבד את השטחים

מאת: טל עמית

קשה לכתוב בענייני היום יום, בעת הזו, לאחר החודש הקשה 
שעברנו. 

ליבי עם החבר'ה הצעירים, הלוחמים, שמוכיחים כל פעם 
מחדש, כי האמרה "הולך ופוחת הדור" – מקומה לא איתנו, 

וצריך לשנותה לחלוטין.
וגם מגדלי ההדרים, המנסים לעבד את הפרדסים שלהם כראוי 
)ריסוסים, השקיה ודישון, גיזומים, נטיעות ועוד(, התקשו בכך, 
סבלו קשות, הן בשל החשיפה לפגיעות הפיזיות של הטילים 
והפצמר"ים והן בשל האבק וה"חריש" של כלי המלחמה שמיהרו 

בדרכם ללחימה ברצועה. 
פגשתי במגדלי הדרים בכנס שהיה בגילת, עוד לפני הפסקת 

האש.
אף אחד לא התלונן על המצב, כולם ממוקדי מטרה להמשיך 

ולעבד את השטחים ולהרוויח בכבוד את לחמם.
יותר משבאתי לחזק – יצאתי מחוזק!

גם לעורף מגיעה תעודת כבוד. אנשים מוכנים לצאת משגרת 
חייהם, לסבול איום טילים ופצמר"ים, ולו רק שיובטחו להם 
הביטחון והרגיעה בסגנון "ותשקוט הארץ ארבעים שנה " – לו 

יהי !!!.

החדשות הרעות 
מצב ענף האשכוליות האדומות ממשיך להיות קשה.  א. 

עפ"י הסקר האחרון, 25% משטחי האשכוליות האדומות   
נעקרו ב-4 השנים האחרונות. לראשונה ירדנו מ-20 אלף 
דונם אשכוליות אדומות, ועוד לא הסתיים הסקר של השנה.
המשבר באשכוליות האדומות פקד גם את דרום אפריקה,   

המייצרת מעל 200,000 טון.
הדרום אפריקנים הקטינו את היצוא לאירופה, ולמרות זאת,   
מחירי תיבות אשכוליות "צללו" עד למחיר 6.5 יורו לתיבה. 
זהו מחיר נמוך ב–35% מהמחיר שהיה נהוג בשנים האחרונות.

למלחמה בעזה עלולה להיות השפעה רעה על השיווק של  ב. 
פרי ההדר הישראלי.

מדינות אירופה )70% מהיצוא שלנו(, מושפעות בצורה קשה   
מגורמים עוינים. כולנו זוכרים את החרמות וההפגנות כנגד 

התוצרת הישראלית.
על רשת  אלו שמענו  בימים  וכבר  מורכב מאוד   המצב   
Sainsbury  האנגלית, שהודיעה שאינה מעוניינת לקלוט 

תוצרת ישראלית.
נקווה שהשקט יגיע ומהר. ככל שהשקט יקדים להגיע, כך   

יוטב לנו.

הפעילות הצבאית משבשת לנו במקצת את היכולת להדביר  ג. 
מהאוויר באזור )רצועה( של 10 ק"מ מגבול הרצועה. אנו 
בקשר עם המגדלים, ואם לא תהיה אפשרות להדברה מהאוויר 

– נתארגן במהירות לתת פתרונות אלטרנטיביים.

החדשות הטובות
14/15 – טוב  אני שומע מכיוונים רבים, שהיבול לעונת  א. 
מאוד. אנחנו מעבר לתקופות הרגישות וסביר להניח שמה 

שרואים עכשיו – זה מה שיהיה.
אנחנו לא מפרסמים תחזית יבולים לפני סוף ספטמבר, אם   
כי זה אפשרי. מדובר בקושי אובייקטיבי, בשל גודל הפרי.

שוב דרום אפריקה. היצוא הדרום אפריקני לאירופה יסתיים  ב. 
יודעים עדין מה יהיה היצוא ממרכז  בסוף אוגוסט. איננו 
אמריקה. בהחלט יתכן מצב שלפחות בתחילת העונה יהיה 

לאשכוליות האדומות שוק טוב.
מבחינתנו, כאחד הלקחים מהכישלונות של השנים האחרונות,   
החלטנו, בשיתוף עם המגדלים והיצואנים, לשפר את האיכות 

הפנימית של האשכוליות שלנו.
החל מהעונה יחס ההבשלה המינימאלי יהיה 1:6. אנו מקוים   
שהניסיון יצליח ונוכל לשפר את איכות האשכוליות שלנו 
עוד יותר בעונות הקרובות וע"י כך לבדל עצמנו ולשפר את 

תדמיתנו בשוק.

צפויים.                                                                         לא  ממקומות  גם  מגיעות  טובות  בשורות  ג. 
כידוע, קיים מתח גבוה בין ארה"ב והאיחוד האירופי לבין 

רוסיה, מאז העימות באוקראינה.
ארה"ב והאיחוד האירופי הפעילו סנקציות כלכליות כבדות   
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על רוסיה.
בסוף השבוע הראשון של אוגוסט הודיעה רוסיה כי היא   
מפעילה סנקציות כלכליות נגדיות נגד ארה"ב ונגד מדינות 

האיחוד האירופי.
רוסיה הודיעה כי היא אוסרת להכניס לתחומה מוצרי חקלאות,   

חלב , בשר  ודגים ממדינות האיחוד ומארה"ב. 
זה אמנם לא ישפיע על מצרים וטורקיה, אך בהחלט ישפיע   

על יצוא ההדרים של ספרד, איטליה ויוון.

בשורה טובה בקטנה – יש ביקוש ללימונים. בשל מחסור  ד. 
בלימונים מארגנטינה, ובשל בעיות פיטוסניטריות בדרום 
אפריקה, יש מחסור רציני בלימונים בכל השווקים בעולם  
)אירופה, מזרח קרוב, מזרח רחוק(. יש ביקוש וקצת יצוא של 

לימונים ישראליים בחו"ל, במחירים מפתיעים. 
שחרור  הפרי לחו"ל יצר מצב שגם מחירי לימוני הקיץ החלו   
להתרומם.  גם הליים, שהוא מוצר שונה לגמרי, "תפס נישה" 
של כמה שבועות של מחסור באספקה ממרכז אמריקה, ונמכר 

במחירים יפים מאוד.

כבוד לותיקים
בגיליון הנוכחי אנו מארחים חברים ותיקים. "כיפאק" אייזמן 
שאיתו עשינו את הראיון המרכזי, ודודיק שליט שתמיד היה מורי 

ורבי  וגם כיום תורם רבות מניסיונו ומרעיונותיו.

כבוד !!!

אני מבקש למשוך את תשומת ליבם של כל אלה שחפצים 
זה ובכללם  ביקרו של הזן "אורי",  כל בעלי העניין בזן 
משרד  ובעיקר,  ומדריכים,  חוקרים  אורזים,  המגדלים, 

החקלאות ומועצת הצמחים.
הזן "אורי", הוא לכל הדעות, פרי הדר מעולה באיכותו, 
מגיע לשוק בעיתוי טוב ומתאים למשלוח מעבר לים. אולם, 

כפי שקורה לא אחת, לא הכול ניתן להערכה.
ולמה כוונתי? 

ליד ה"אורי" אנו אורזים ומייצאים פרי מסוג "קלאס 2". 
ומהווה סכנה אמיתית  פרי המצוי בכמויות משמעותיות 
למחירי הזן כולו. ה"קלאס 2" יכול להיות פרי טוב, אבל 

בשוק הוא מוצר אחר ומתחרה ב"אורי קלאס1".

אין זה המקום להיכנס  לפרטים. גם לא אפרט הפעם, 
כיצד אני חושב שצריך לטפל בעניין. אולם, אני חש חובה 
לציין, כי אני צופה אסון לפרדסנים המגדלים זן זה אם לא 

יעשה דבר.
עם זאת, אני קורא להטיל בהקדם, על ה"אורי" תקנות 
מיוחדות לייצוא, נוסח "שוק בהסדר" כפי שנעשה בעבר 

ביפן ובאיטליה.
לצורך הפרטים יש לכנס ועדה קטנה, בה מיוצגים כל 

הנוגעים בדבר.
נער הייתי ...... – אני פרדסן בן פרדסן, בפרדס חנה . שנים 
רבות  עסקתי בשיווק הדרים בארצות העולם. אל תשאירו 

את ה"אורי" לגורל העיוור של תחרות חופשית.

קול קורא
למי שחפץ ביקרו של הזן אורי

 יש להטיל בהקדם, על ה"אורי" תקנות מיוחדות לייצוא • אל תשאירו
את ה"אורי" לגורל העיוור של תחרות חופשית

דעה
דודיק שליט 



קניית חומרי הדברה ותשומות בהנחה 
במשביר לחקלאי קבוצת הרכישה של 

ארגון מגדלי הדרים
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מאת: חי בנימיני מזכיר ארגון המגדלים 050-5219240 עמדה

1. תזכורת
חברי ארגון מגדלי הדרים – כל הפרדסנים, מקבלים הנחה  א. 
ובנוסף מקבלים הנחת  מיוחדת בקניות במשביר לחקלאי 
מחזור על כל הקניות  בסוף העונה . פרדסנים רבים מאד 
כבר הצטרפו להסדר ונהנים ממחירים זולים בקניות שלהם.

בהזמנה טלפונית - חומרי ההדברה יובאו לביתכם. ב. 
הרשמה – יש לפנות לסניף המשביר הקרוב לביתכם, רשימת  ג. 
הסניפים מצורפת. יש להירשם ולאחר מכן להזמין את הדרוש 

לכם.
קיבלתי טלפונים רבים מחקלאים מרוצים שגילו ששילמו  ד. 

סכומים גבוהים על חומרי הדברה שרכשו בעבר.
ה. חברות מתחרות למשביר מורידות מחירים כדי לשמור אתכם 
אצלם – נשאלת השאלה למה הם רק עכשיו הורידו מחירים 
??!!. קניה גדולה במשביר תאפשר לנו לדרוש הנחות נוספות 

ולשמור על קבוצת הרכישה.

2. כרטיס קניית דלק ב"דור אלון " ו"מגה" – בהנחה לחברי 
ארגון מגדלי הדרים             

יונפק כרטיס אשראי משולב לקניית דלק בחברת דור אלון  א. 
ומוצרים במגה – או כרטיס זיהוי  לאותו צורך – לפי בחירת 
החקלאים.  תינתן הנחה לדלק בין 23 ל-26 אג' לליטר והנחה 
קבועה בקניה במגה – אני בשלב גמר המו"מ לסיכום ההטבות.
ניתן לקבל את הכרטיסים-לאחר מילוי טפסים מתאימים-  ב. 

בסניפי המשביר לכל בני המשפחה.
חברות וקיבוצים יוכלו לקבל כרטיס לחבריהם לאחר חתימה  ג. 

במשביר על טופס מתאים.
הטפסים יהיו בסניפי המשביר לחקלאי. לאחר החתימה נקבל  ד. 

בדואר את הכרטיסים שהוזמנו לכם ולב"ב.
לקבל את הטפסים  נוכל  מקווה שבחודש ספטמבר  אני  ה. 
המתאימים. הודעה תבוא על כך בעיתון "עת הדר" ובדואר.

3. חשיבות הקנייה המרוכזת
א. הגדלת מחזור הקניות במשביר יאפשר לקבל הנחה נוספת – 

בנוסף להנחה הקבועה ולהנחת המחזור.
ב. החברות המתחרות יפעלו כדי למנוע מהפרדסנים להיכנס 
לקבוצת הרכישה. צריך לזכור שהמשביר הסכים לעסקה 
עם המגדלים. למשביר מגיע זכות סירוב ראשונה בקנייה.    
על  לשמור  מנת  על  בשוק  המחירים  אחרי  אעקוב  אני  ג. 

האינטרסים שלנו.
אבקש להעביר אלי הצעות והערות – 050-5219240 ד. 

להלן רשימת סניפי "המשביר לחקלאי" בארץ

מספר טלפוןצפון    
04-6763681אבני איתן   
04-6480040בית שאן   
04-6937111גליל מערבי – עכו  
050-5346212יסוד המעלה   
04-6752164עמק הירדן – אפיקים  

076-8014860עמק יזרעאל -  א.ת. מגדל העמק
04-8617173קריית שמונה   
076-8014858ראש פינה   

מספר טלפוןמרכז    
04-6388602בנימינה   
09-8305870הדסים – אבן יהודה  
076-8014890רחובות – פקע   
02-9942050תומר    

מספר טלפוןדרום    
08-9961811גילת    
08-8600388כפר אחים   
08-6554594עין תמר   
08-9982970עמי עוז   
08-6582114פראן    
08-6581569צופר    

מחירי חומרי הדברה לעונה – לדוגמא

מחירהחומרהמזיק

₪55 ל–5 ליטרסופהאקרית החלודה  
₪50 ל–5 ליטרסולפלי

₪240  ל–25 ק"ג  סולפזול                                         
474 ₪ ל-1 ליטראנוידוראקרית מזרחית 

458 ₪ ל-1 ליטרספידי
490 ₪ ל-5 ליטראקרימייט  

445 ₪ ל-5 ליטרבוטרקס
800 ₪ ל–5 ליטרטייגרכנימה אדומה                                         

785 ₪ ל–5 ליטרקוברה  
785 ₪ ל–5 ליטרפריגון   

₪275 ל-20 ליטרראונד אפ-תחליףקוטל עשבים 
₪355 ל-10 ליטראלבר סופר  
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הדברה ביולוגית

ב-15.8.14  המוקדמים  הזנים  בריסוס  החלה  המועצה 
יותר.  המאוחרים  הזנים  לריסוס  נכנסת   ובהדרגה 
פרדסני אזור עוטף עזה, עד 10 ק"מ מהגבול, נא להתקשר לרכזי 
ההדברה של המועצה )טלפונים בטבלה( ולעדכן/להודיע  מספרי 
הטל' הנייד שלכם, כדי שנוכל להודיע במקרה שטיסות הריסוס 

יאסרו ע"י גורמי הבטחון.
בין  וחסכונית תלויה בשיתוף פעולה  יעילה  זבוב  הדברת 

הפרדסנים למועצה.
באתר המועצה בכתובת http://www.plants.org.il< ענף 
ההדרים<המכון להדברה ביולוגית<הדברת זבוב הפירות הים 
תיכוני, מופיע חומר עדכני על הזבוב והדברתו וכן הטפסים 

המצוינים בהמשך.
להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים לתרום למאמץ 

ההדברה:
הודעה לצוות ההדברה על נטיעה/שינוי זנים בחלקה.    .1

לנוחיותכם טופס באתר המועצה בכתובת לעיל.   
יש בעיה להציב  ולנטרים  לחלקות רבות הגישה חסומה   .2
ולבדוק את מלכודות ניטור הזבוב. לעזור ולאפשר לנטרים 

גישה לחלקות )מפתח, מס' טלפון וכו'(.
להחזיק יד על הדופק, לאחר שבירת צבע הפרי לעבור בחלקה   .3
מדי שבוע ולבדוק אם יש פירות נגועים בזבוב, במקרה של 
מציאת פירות נגועים על הפרדסן להגיב מיד בריסוס מהקרקע 

בסקסס ובהודעה לרכז ההדברה האזורי.
מתקני קטילה – פרדסנים שעברו באישור המועצה להדברת   .4
זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים, לאחר שבירת צבע 
הפרי, בפיקוח פרי שבועי ע"י פקח נזקי זבוב מקצועי ובמשלוח 
ממצאי הביקור למועצה אחרי כל ביקור. קבלת הדוחות 
הוא תנאי להחזר היטל הדברה. טופס דיווח באתר המועצה 

בכתובת לעיל.
הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(  .5 

* שרות חדש – פרדסנים המעונינים לקבל התראה במסרון 
יום לפני ביצוע הריסוס האווירי, נא התקשר לרכז ההדברה 

האזורי למסירת מס' טל' נייד.
* בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה על 

הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום המחרת.
וקטיף מלא של כל הפרי – ביצוע קטיף מלא,  סניטציה   .6
שבסיומו החלקה נקיה מפרי, מצמצם את הצורך בהדברה. 
שאריות פרי אחרי סיום הקטיף הם מוקד אילוח לכל הפרדסים 
הסמוכים. קטיף מלא, שבסיומו החלקה נקיה מפרי, חייב 

להפוך לשגרת טיפול בפרדס כמו השקיה ודישון.
הודעה על חלקה קטופה  מיד עם סיום הקטיף, למניעת   .7
ריסוסים מיותרים. ניתן לקבל אצל רכזי ההדברה מפה )קובץ/
הדפסה( של הפרדס/ים עם מספרי החלקות כדי לדווח על 

חלקות בהם הסתיים הקטיף. 

הדברת זבוב הפירות הים תיכוני
עונת 14/15

חשוב לכל פרדסן

צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים

עונה שקטה ומוצלחת, דורון טימר
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מאת אריק ערןחקלאות במלחמה

למרות בקשת משרד החקלאות, התנגדו משרדי האוצר והבטחון 
להקצאת 3.5 מיליון שקלים לטובת הצבת מאה מיגוניות בשטחים 

החקלאים בעוטף עזה במהלך מבצע "צוק איתן".  
ח"כ כלפה יו"ר הלובי החקלאי בכנסת האשים את המשרדים 
הללו בהפקרת חיי החקלאים בשטחים הפתוחים ובלשונו: "כיפת 
בנויים, אך למרבית השטחים  ברזל מעניקה הגנה לשטחים 
החקלאיים אין הגנה. בעיצומו של הקטיף, החקלאים קיימו שם 
יומיומית שגרתית של קטיף, השקיה ועיבוד השדות  פעילות 
אך בשל גודל השטח אין אפשרות לרוץ למרחבים מוגנים בעת 

אזעקה".
והוא ממשיך: "בהצעת מחליטים ביקשנו להקצות 3.5 מיליון 
₪ לטובת הצבת מיגוניות לחקלאים בשטחים הפתוחים, מה 
שאמור לתת מענה ל-800 חקלאים ועובדים אבל משרד הביטחון 

החליט משום מה להתנגד לבקשה.
"יש פה פגיעה בכל מי שמצוי בשטחים הללו הוא חשוף 
לסכנת חיים. נטישת השטחים החקלאיים בימים אלה. בעיצומו 
של הקטיף, תגרום לנזקים כלכליים עצומים לחקלאים ואפילו 
למחסור בתוצרת חקלאית בשווקים. בממשלה אומנם הוחלט 
להקצות למעלה מ-400 מיליון שקלים לטובת חיזוק החוסן 
הלאומי ביישובי עוטף עזה. אין בכך כדי להתמודד על אי המיגון 

של החקלאים בשטח. 
                                               
 צפויה התייקרות הפירות והירקות 

עזה, במהלך המלחמה אמר  בישובי עוטף  בסיור שקיימו 
יאיר  דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים לשר החקלאות 
שמיר: "שחור בעיניים, זה הדבר הראשון שרואים כשיורדים 
ישראל  ממשלת  פתוחים'.  'שטחים  לכנות  שנהוג  לשטח 

משרדי הביטחון והאוצר מנעו 
הקצאת 3.5 מיליון שקלים לטובת

הצבת מאה מיגוניות בשטחים
החקלאים בעוטף עזה

 הלובי החקלאי בכנסת: "נטישת השטחים החקלאיים בעיצומו של הקטיף, 
גרמה לנזקים כלכליים עצומים ואפילו למחסור בתוצרת חקלאית"

חייבת להבין ששטחים פתוחים הם לרוב שטחים חקלאיים 
הירקות של המדינה  באסם  מדובר  עזה  עוטף  ובמקרה של 
אקטיבית.                                                                                                                הגנה  ואין  פאסיבית  הגנה  אין  הללו  ולשטחים 
"כיפת ברזל מונחית שלא ליירט טילים המכוונים לשטח פתוח 
מחד ומשרד הביטחון לא מקצה תקציב למיגוניות בשטח מאידך 
והחקלאים ממשיכים לעבד את השטחים, תוך סיכון חיי אדם 
מיותרים. מדובר בעלות של כ-5 מיליון שקלים שהם בבחינת 

לעג לרש והפקרת פצועים בשטח."
אמיתי הוסיף כי: "לאור המבצע והיכולת המוגבלת לעבד 
את הקרקע, יווצר מחסור בירקות והמחירים לצרכן יאמירו. אנו 

מינהרה בעזה )צילום דובר צה"ל(
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דורשים מהאוצר להפעיל לאלתר את מסלול הפיצוי העקיף, כפי 
שהיה במבצע 'עמוד ענן' ולוודא שהוא אכן יתקיים".

 
הטילים  תחת  מיגון  ללא  עבדו  המערבי  בנגב  חקלאים 

במהלך מבצע "צוק איתן" 
עם זאת, החקלאים בנגב המערבי עשו כל מאמץ לשמור על 
רצף של אספקת פירות וירקות לשווקים בתקופת מבצע "צוק 

איתן" ועבדו בשטח תחת הירי של טילים ללא מיגון. 
כך ישראל כחלון מאגודת "יופי של ירקות" יצא מדי בוקר 
לעבודה בשטחי העגבניות של מושב שובה שמגיעים עד למרחק 
בוצעה כשלכל  ק"מ בלבד מגבול הרצועה. העבודה   4 של 
אורך היממה נוחתים טילי קסאם. ההתראה של 15 שניות לא 
זה לשאת תפילה.  וכל שנותר  מאפשרת להגיע לשטח מוגן 
לדבריו, החקלאים והעובדים מגיעים לעבודה כשהם מותשים 
לאחר לילה ללא שינה ובמתח נפשי רצוף ונעשה מאמץ עליון 
לעמוד בקצב העבודה ולקטוף את העגבניות והלימונים בטרם 

יבשילו יתר על המידה". 

התאילנדים - חלקם נשאר 
העובדים  שקיבלו  הטלפונים  התגברו  הזמן  שחלף  ככל 
התאילנדים מבני משפחותיהם המודאגים בתאילנד שביקשו 
מהם להתרחק מאזורי הסכנה. למרות זאת חלקם המשיך לעבוד 

לצד החקלאים.

דניאל לב, מנהל אגודת "יופי של ירקות", אמר שהחקלאים 
גילו  האריזה  ובתי  המובילים  של  הלוגיסטיות  והמערכות 
מסירות רבה כדי  למנוע מצב של מחסור בירקות או פירות 
והנהגים.                                                                                                 וזאת על אף סכנת החיים של החקלאים  בשווקים 
אותן לתקופת  לדחות  היה  בשונה מעבודות אחרות שניתן 
רגיעה, החקלאים המשיכו בעבודתם מתוך מחויבות לצרכנים 
ולתוצרת שעלולה לרדת לטמיון אם לא תיקטף במועד. אם 
החקלאים היו מרשים לעצמם להעדר מעבודתם המצב במדינה 

היה רע הרבה יותר. 

במשתלות המשיכו לעבוד בני כל הדתות 
עם זאת התברר כי ירי הטילים על ישראל אינו מבדיל בין 

בני הדתות השונות. 
כך למשל, במשתלת חישתיל באשקלון, מהמשתלות הגדולות 
בישראל, עבדו  לצד זה העובדים היהודים הקבועים ומשתלמים 
חודש   11 של  לתקופה  לארץ  שהגיעו  ונוצרים  מוסלמים 
מהפיליפינים, רואנדה, סודן ואריתריאה. המשתלמים משלבים 
בתקופת שהותם בארץ עבודה בחקלאות במשתלות חישתיל 
ולימודים וחוזרים למדינותיהם כעובדים מיומנים בטכנולוגיות 

החקלאות המתקדמות בעולם. 
עובדי המשתלה התמודדו עם ירי של טילים, חלקים ורסיסים 
שנופלים בתחום המשתלה. בין השאר הם סיפרו על שריפה במקום.

פעילות משרד החקלאות
במשרד החקלאות דיווחו על פעילויות שנקט המשרד במהלך 
הלחימה: מאז תחילת מבצע "צוק איתן", פעלו צוותים של משרד 
החקלאות בכל אזור הדרום בכדי להעניק סיוע לחקלאים שנפגעו 
צוותי המשרד  בין השאר טפלו  כתוצאה מהמצב הביטחוני. 
בבעלי חיים שנפגעו כתוצאה מהירי המתמשך. משמעות של 
נפילות טילים בשטחים פתוחים הנה, בהרבה מן המקרים, נפילות 
בשטחים חקלאיים – שדות וחממות. צוותי המשרד מכווינים 
את נציגי מס רכוש  אל החקלאים ששדותיהם נפגעו, כמו גם 

מבנים של בעלי חיים.  
משרדי מחוז הנגב של משרד החקלאות בגילת פעלו  במתכונת 
חירום לשם הסרת חסמים להבטחת הפעילות החקלאית השוטפת 
של החקלאים באזור בכפיפות להוראות גורמי הביטחון ולהבטחת 

אספקת המזון לאוכלוסייה בצורה סדירה. 
ממשרד החקלאות נמסר, כי הגיעו אליו ידיעות על נטישה 
של מספר עובדים זרים את המשקים החקלאיים באזור הדרום. 
המשרד אוסף נתונים בכדי להבין את היקף התופעה, בניסיון 

לתת מענה.

חקלאות במלחמה

לוחם ישראלי )צילום דובר צה"ל(

)צילום דובר צה"ל(

)המשך בעמוד 14(
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פיצוי על נזקי 
המלחמה

שר החקלאות יאיר שמיר, אירח ביום 24.7.14 את חברי ועדת 
הכלכלה של הכנסת במשרדי משרד החקלאות בבית דגן, במטרה 
להציג בפניהם מקרוב את החקלאות הישראלית ואת המחקרים 
ביקור במחקרים  והפיתוחים האחרונים בתחום. הסיור כלל 
המתבצעים בקריה החקלאית, מקום מושבו של המשרד.  הוא 
התקיים כשמלחמה התקיימה בדרום, מבצע  "צוק איתן" ולכן  פנו   
יו"ר הוועדה אבישי ברוורמן וחבריו  לשר: "יש לטפל בהקדם 
בהסדרת הפיצוי לחקלאים שנפגעו במהלך מבצע "צוק איתן". 
החקלאים בעוטף עזה, פועלים בתנאים קשים של אי-וודאות 
ומצב ביטחוני מתוח לאורך כל השנה, ובוודאי בתקופה של 
מבצע צבאי, כאשר אין יכולים לעבוד בשטחים החקלאיים הם 

צריכים לקבל את כל העזרה מהמדינה".

הבקשה נענתה
השר  נענה לבקשת ברוורמן, והבטיח לדאוג כי החקלאים 

שנפגעו במבצע "צוק איתן" יזכו לקבל פיצוי בהקדם. ובלשונו 
" חשוב לזכור כי מרבית הנפילות בשטחים הפתוחים הן בשטחי 
החקלאות שלנו. אנו פועלים מול רשות המסים למציאת הנוסחה 

שתאפשר פיצוי מהיר ונכון".  
במהלך הסיור בקרו חברי הוועדה במנהל המחקר החקלאי, 
מכון וולקני, עם סקירת הפיתוחים עליהם עמלים בימים אלה, 
ביניהם היכרות עם בנק הגנים, העוסק בשימור השונות הביולוגית 
והגנטית של כלל צמחיית הבר של ארץ ישראל, סיירו במכון 
וולקני ןטעמו מזנים אחרונים של פרות קיץ שפותחו בו וכיוצ"ב. 
בסיכום הביקור ציין יו"ר הוועדה, ח"כ אבישי ברוורמן, כי: 
"החדשנות והיצירתיות של החקלאות הישראלית הן נכס לעולם 
כולו וביכולתן לסייע במציאת פתרון למשבר המזון העולמי, אך 
בד בבד חשוב לזכור כי לחקלאות תרומה למדינה מעבר לתרומה 
הכלכלית, בשמירה על הקרקעות, בדאגה לביטחון המזון וכגשר 

דיפלומטי לקשרים עם מדינות העולם".

שר החקלאות יאיר שמיר:
"אנו פועלים מול רשות המסים למציאת הנוסחה 

שתאפשר פיצוי מהיר ונכון לחקלאים"  

ועדת הכלכלה של הכנסת התארחה במשרד החקלאות  והיו"ר שלה ח"כ אבישי 
ברוורמן פנה לשר: "יש לטפל בהקדם בהסדרת הפיצוי לחקלאים שנפגעו

במהלך מבצע "צוק איתן"

פרופ' יורם קפולניק, ראש מינהל המחקר החקלאי במשרד החקלאות, לאה ורון, מנהלת ועדת הכלכלה, אבישי ברוורמן, יו"ר הוועדה, יאיר שמיר, שר 
החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות , ח"כ יעקב אשר )צילום: דנה בורנשטיין(
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ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את 
המתווה לפיצוי החקלאים שנפגעו ממבצע

"צוק איתן"

משרד החקלאות ורשות המסים גיבשו מתווה פשוט, קצר ונוח 
לפיצוי לחקלאים ביישובי הנגב, בשל הנזקים העקיפים שנגרמו 

לגידולים החקלאיים בעת מבצע "צוק איתן".
החקלאים ביישובים ברדיוס של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יוכלו 
להגיש את בקשותיהם ב"מסלול ירוק". במתווה, שהוגש לאישור 
ועדת הכספים של הכנסת, בשיתוף ח"כ איציק ועקנין וחברי 
כנסת נוספים, נקבעו הנוסחה והקריטריונים לפיצוי המבוססים 

על מחזור ההכנסות של החקלאי. 

המתווה יבוסס על  מחזור יולי אוגוסט  
המתווה המוצע יבוסס על  מחזור יולי אוגוסט של כל חקלאי 
)ממוצע חודשים יולי אוגוסט בארבע השנים האחרונות או מחזור 
יולי אוגוסט 2013, בהתאם לדיווחים לרשות המסים, הגבוה 
מביניהם(, בניכוי הוצאות נחסכות, כדוגמת: קטיף, מיון ואריזה. 
 נוסחת הפיצוי המוסכמת, תכלול מקדם פיצוי בגובה של 80% 
מהמחזור בניכוי הוצאות נחסכות לשטחים חקלאיים עד 7 ק"מ 
מרצועת עזה. שטחים חקלאים בטווח 20-7 ק"מ יזכו למקדם 
פיצוי בגובה של עד 50%, ולא פחות מ40% , ושטחים חקלאיים 

בטווח של 40-20 ק"מ, יזכו למקדם פיצוי בגובה של 20%.
ממשרד החלאות נמסר כי מתווה הפיצויים שגובש בעקבות 

מבצע "עמוד ענן", כלל פיצוי רק ליישובים ברדיוס של עד 7 
ק"מ, בגלל משך הזמן של המבצע ואילו מתווה הפיצויים הנוכחי 
יישובים בטווח של 40-7 ק״מ ב"מסלול הירוק",  יכלול גם 

שיעניק מענה לאוכלוסייה רחבה יותר.

ח"כ זבולון כלפה, יו"ר הלובי החקלאי בכנסת שעמד בראש 
הצוות המיוחד לענייני הפיצויים לחקלאים ב"צוק איתן" והגיע 
להסכמות עם רשות המיסים לטובת תשלום פיצויים לחקלאים 

שניזוקו במהלך הלחימה הבהיר: 
 "סוכם גם כי חמישה יישובים שנמצאים על קו ה-7 ק"מ 
מגבול הרצועה ומשום מה אינם נכללים ברשימת היישובים 
הזכאים לפיצוי, יזכו גם לפיצויים במסלול הירוק כמו כל תושבי 
עוטף עזה. היישובים הם תלמי אליהו, אוהד, שדה ניצן, ברור 

חייל ודורות.
"השינויים שהכנסתי לתקנות יחד עם אנשי רשות המסים, 
יטיבו עם חקלאים ויסייעו בידם לחזור לפעילות ולצמצם את 
יחד כדי  זה, חובה עלינו לפעול  הנזקים שנגרמו להם. לצד 
לדאוג למנופי צמיחה באזור ולשקם את החקלאות בעוטף עזה 

בפרט ובדרום בכלל".

המתווה קצר ופשוט ויכלול ישובים עד לטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה • שר 
החקלאות: "המתווה שגובש יחסוך בירוקרטיה מיותרת, יזרז הליכים ויקל מאוד על 

החקלאים בבואם לקבל פיצויים, בעקבות הנזקים הכלכליים של המבצע"

מתווה הפיצויים שגיבש האוצר לפיצוי העסקים בדרום, מעניק 
פיצוי חלקי בלבד, לחקלאי הדרום שנפגעו קשות במלחמה ואינו 
מכסה את הנזקים העקיפים שנגרמו ועתידים להיגרם. כך טוען 

ח"כ זבולון כלפה, יו"ר הלובי החקלאי בכנסת. 
לדבריו, מיד לאחר הודעת האוצר בשבוע שעבר על גיבוש 

הסכם עם בעלי העסקים בדרום, הוצף ח"כ זבולון כלפה, יו"ר 
,בפניות רבות של חקלאים שביקשו  הלובי החקלאי בכנסת 
ממנו לפעול למענם במשרד האוצר. מניסיונם המר בעבר, טענו 
החקלאים, מתווה הפיצויים המוצע אינו משקף את הצרכים 

האמיתיים והנזק העצום שנגרם להם.

מתווה הפיצויים שגיבש האוצר
יפגע בחקלאי הדרום

 יו"ר הלובי החקלאי ח"כ כלפה: "המתווה מוליך שולל את החקלאים ואינו משקף את הצרכים שנוצרו בשל 
נזקי המלחמה העצומים. למרות סבבי הלחימה האחרונים, עד היום לא השכילו ברשות המיסים לבנות את 

מסלול הפיצוי הנכון"

)המשך בעמוד 18(
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תמונה מהשטח   )צילום עמית דגן(

לא די בזיכרונות של ירי הטילים הרי שמנהלים בדרום סובלים 
עתה, לאחר תום המלחמה מטרטורים של הבירוקרטיה כשהם 
מבקשים לקבל את הפיצויים בגים הנזקים שנגרמו להם במבצע 

עמוד ענן. על ידי הטילים. 
לאחר המבצע החל תהליך מייגע של מו"מ עם אנשי רשות 
המיסים והמפעלים נאלצו לשכור שירותי מאכרים כדי לקדם את 
הדיונים וזאת בעלות יקרה של 15-20 אחוזים מגובה הפיצויים 
שקיבל המפעל. הכספים שקיבלו המאכרים הסתכמו במיליוני 

שקלים שנגרעו מקופת המפעל שנפגע. 

תהליך הדיונים השאיר אצל חלק מהמנהלים טעם מר. אחד 
המנהלים מעיד שהקשר היה "מגעיל" והתייחסו אליהם כאל 
שקרנים. במידה וב"צוק איתן" לא יגרמו נזקים דרמטיים הוא 
הודיע שיוותר על הפיצויים שמגיעים לו כדי לא להתחיל שוב 
זו הפקידים עשו  את מלחמת ההתשה עם הפקידות "מבחינה 
היטב את מלאכתם וחוסכים כסף למדינה כי אין רצון לפנות 

אליהם," הוא אומר. 
חלק ממנהלי המפעלים הצביעו על כשלים במנגנון קביעת 
הפיצויים שמסתמך על השוואה למכירות בשנה קודמת. לעיתים 
יש סיבה נקודתית לכך שבשנה קודמת המכירות באותו חודש 
המכירות היו נמוכות ואנשי רשות המיסים סרבו לקחת זאת 
נוהגים אנשי רשות המיסים  בחשבון. לאחר תהליך התשה 
להציע "פשרה" והמנהלים נאלצים להסכים להפחית בפיצויים 
שמגיעים להם לפי הנוסחה שקבעה המדינה כדי להביא את 

התהליך לסיומו.

פניה לשר האוצר 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, פנה לשר 
האוצר, יאיר לפיד ולראשי רשות המיסים וקרא להם לדאוג 
יהיה שונה מאשר בעבר:  לכך שתהליך מתן הפיצויים כעת 
"אין שום סיבה שמפעל יאלץ לשלם חמישית מהנזקים שנגרמו 
לו לגורמי תיווך שיפעלו מול ממשלת ישראל. לאחר שהם 

מה קורה

מפעלי הדרום נאלצים לשלם
מיליוני שקלים למאכרים

כדי שייצגו אותם מול המדינה

הפקידים מתייחסים לנזקקי הפיצויים שעל קו החזית בחוסר אמון ומטרטרים אותם • כשי 
לזכות בתשומת ליבם יש לנעזר במכארים הגובים עד 20%...........ומרווחים מליוני שקלים  

מתמודדים שבועות וחודשים עם מצב בטחוני בלתי אפשרי הם 
סופגים מכה ועלבון מבית בגישה חסרת האמון של הפקידים.                             
אפשר להבין שאנשי רשות המיסים צריכים להתמודד עם פניות 
רבות, אבל יש לעשות זאת בדרך מכובדת ומהירה ותוך התחשבות 
מקסימלית במי שספגו נזקים כבדים במבצע. אם יש התלבטות, 

מוטב שיבחרו בצד המקל על מי שספגו נזקים יותר מכולנו."
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חקיקה חקלאית

הצעת חוק לפיקוח על מרווחי שיווק בפירות וירקות, הוגשה 
לכנסת על ידי השדולה החקלאית בכנסת. בין מציגיה ח"כ זבולון 
כלפה, יצחק ווקנין )ש"ס( איציק שמולי )עבודה( עמר בר לב 

)עבודה( ועדי קול )יש עתיד(.

עיקרי ההצעה 
על פי הצעת החוק, שר האוצר ושר החקלאות יקבעו מרווח 
מרבי )סכום מוגבל בין המחיר בו נקנתה התוצרת למחיר שתמכר 
לצרכן( לכל פרי או ירק, כך שמרווח זה לא יהיה פרוץ והמתווכים 
)רשתות השיווק או הספקים( לא יוכלו להעלות או להוריד אותו 

כרצונם.
 על פי ההצעה יפרסמו רשתות השיווק את מחירי התוצרת 
החקלאית, במקום המכירה, באופן בולט וברור, הן את המחיר 
שבו נרכשה התוצרת מהחקלאי, והן את התוספת המותרת על 

פי החוק- כמחיר תיווך מותר.
אם רשת שיווק או ספק ימכרו תוצרת חקלאית במחיר גבוה  
מהמחיר שמכר החקלאי את הסחורה בצירוף המרווח המירבי 
המותר יוכל הצרכן לתבוע  מהם פיצויים על פי חוק הגנת הצרכן.

 יוזמי החוק 
הצעת החוק שנולדה בשיתוף פעולה בין הצרכנים לחקלאים 
באמצעות המועצה הישראלית לצרכנות והתאחדות האיכרים 
בישראל, תאפשר מחירים הוגנים לצרכן כך שכל אזרחי ישראל 
ליהנות מתוצרתה הטרייה של החקלאות הישראלית  יוכלו 
ותצמצם מרווח השיווק בין החקלאים לקמעונאים, שיש בו כדי 

להכתיב את ההיצע והביקוש ואת רמת המחירים הגבוהה לצרכן 
והנמוכה לחקלאי.

                                                                                                        : ה ש ד ח ה ה  מ ז ו י ל ת  ו ב ו ג ת ר  פ ס מ ן  ל ה ל
ח"כ זבולון כלפה: "שוק הפירות והירקות בארץ מורכב משלושה 
קטבים, החקלאי, הצרכן והמתווך שבאמצע שגוזר את הקופון. 
מדובר בחזירות לשמה וצריך לשים לה סוף. באים אליי חקלאים 
עם דמעות בעיניים, מספרים כמה הם משקיעים בגידול התוצרת  
ובסופו של דבר הופכים לכלי משחק בידיהם של המתווכים 
הקמעונאים שמעדיפים לשלם לחקלאי כמה שפחות, לגבות 

מהצרכן כמה שיותר ומההפרש לגזור נתח שמן לעצמם. 
גם בעשייה בשטח, מחאת  נתמכת  החוק שהגשנו  הצעת 
הפלפלים שאני מלווה מראשית היווסדה מאגדת את החקלאים 
ישירות מול הצרכנים ללא תלות בגורמי התיווך, אלה דברים 
שלצערי לוקחים זמן אבל זה מתחיל לנוע והגיבוי מהשטח הוא 

אדיר"
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אמר כי "ההצעה 
תשים קץ לפערי התיווך הגבוהים המקפחים את החקלאים ואת 
הצרכנים כאחד. כשאין ריסון עצמי דרוש ריסון חיצוני, להבטחת 

שוק הוגן בישראל של פירות וירקות.
נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי: "בשנים האחרונות 
השיווק  ובראשן רשתות  השיווק  התיווך בשרשרת  חוליות 
הגדולות, איבדו כל רסן והמחירים לצרכן האמירו לפער של 
מאות אחוזים מהמחיר לחקלאי. הצעת החוק תשים קץ לחזירות 

הקמעונאית על חשבון הצרכן והחקלאי גם יחד".

הצעת החוק לפיקוח 
על מחירי פירות וירקות 

יצאה לדרך

נועדה לפקח על מרווחי שיווק בפירות וירקות • עיקרו - המתווכים
)רשתות השיווק או הספקים( לא יוכלו להעלות או להוריד המחיר כרצונם
• הקונים יוכלו לתבוע ספקים שיתבעו מחיר מוגזם • "לשים סוף לחזירות"

חקיקה חקלאית
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חקיקה חקלאית

שופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, חיים ארמון, החליט 
לזכות את החקלאי ניסים אמזלג ממושב רחוב בעמק בית שאן 
לאחר שקיבל את טענתו שביקורת של פקחים במגורי העובדים 
התאילנדים נעשתה בניגוד לחוק בעת שהעובדים לא היו במקום 
ובלי שהתקבלה הסכמתם. החקלאי יוצג בידי עו"ד אלעד שרון 

ממשרד ויינשטוק זהבי.
בית הדין קבע שנוכחותו של החקלאי בעת הביקורת אינה 
מספקת וכניסת מפקחים למגורי עובדים שלא בנוכחותם יכולה 

להיעשות רק עם צו שיפוטי המתיר זאת. 
עו"ד אלעד שרון, שייצג את החקלאי, אמר שהכרעת הדין 
חשובה ביותר מאחר והיא קובעת שכניסה של גורם ממלכתי 
למקום מגוריו של אדם ללא הסכמתו, יש בה פגיעה בפרטיותו 
ובכבודו ולכן יש להגביל אותה למקרים חמורים וקיצוניים שבהם 
הכניסה מוצדקת על מנת להגן על אינטרס ציבורי משמעותי.                                                              

ההחלטה מבהירה בצורה ברורה שרשויות שלטוניות אינן יכולות 
לנצל את כוחן בצורה בלתי סבירה מול האזרח וניתן לקבל הגנה 

מבית המשפט.

חשש -מאות חקלאים יכלו להמנע מתשלום קנסות מנהליים  
לדברי עו"ד שרון, החשש הוא שמאות חקלאים שילמו קנסות 
מנהליים בסכומי עתק, ואולי אפילו הורשעו בדין, בתיקים בהם 
המדינה השיגה את ראיותיה תוך ביצוע עבירה ובניגוד לדין. 
קיימת סבירות גבוהה שבית המשפט היה מזכה אותם – וחבל.

 
בית הדין התייחס בהחלטתו גם לפגמים מינוריים במגורים 
שהפקחים הצביעו עליהם ושהיו הבסיס להגשת כתב האישום 
וקבע שהם אינם מהותיים ובחלק מהם, שיחה עם העובדים יכלה 

להבהיר כי לא היו כלל ליקויים.

השופט קבע - ביקורת של פקחים
במגורי העובדים התאילנדים נעשתה 

בניגוד לחוק וזיכה את החקלאי 

הדיווחים האופטימיים במהלך המלחמה על מסירות העובדים 
הזרים בחקלאות, מתבררים עתה, כשחולף הזמן, כאופטימיים מדי.  
מנתונים שונים עולה, כי 80 עובדים תאילנדים שהועסקו 
"צוק  נטשו במהלך מבצע  במשקים חקלאיים בדרום הארץ 

איתן" את המשקים. 
עו"ד המטפלת בתביעות של חקלאים על נזקים מהמערכה. 
חלק מהעובדים, בעיקר כאלו שהגיעו רק לאחרונה לארץ ונחתו 
היישר לירי הרקטות, ארזו את כל חפציהם וחזרו לתאילנד וכבר 

לא ישובו יותר. 
אחרים עברו לאזורים מרוחקים בארץ עד לרגיעה. עזיבה 
של עובד יוצרת לחקלאי נזק ארוך טווח בשל הזמן שעובר עד 

לקליטת עובד חדש והכשרתו לתפקיד. 
לדברי אותה מומחית,  גם העובדים שנשארו במשקים נמנעו 
ברוב ימי המבצע לצאת לשטחים החקלאיים, במיוחד לאחר מותו 
של העובד מפגיעת פצמ"ר. הנזקים שנגרמו למשקים כתוצאה 
מנטישה או יציאה של עובדים לעבודה הם עצומים ויתווספו 

לנזקים הישירים והעקיפים. 

המסקנה שלה כי מוטב לחקלאים ולעסקים שהם בעלי אורך 
נשימה כלכלי לא להזדרז ולפנות לקבלת פיצויים מהירים, אלא 
לערוך בדיקה כוללת של כל הנזקים וההשפעות של המבצע כדי 

להבטיח שהם יקבלו פיצוי מלא.

כ-80 עובדים תאילנדים נטשו את המשקים 
החקלאיים  במהלך "צוק איתן"

חקלאות במלחמה
)המשך מעמוד 9(
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  דיווחים על יתרונות הלימון שפורסמו ברשתות החברתיות, בהם 
ציטוטים מהמכון למדעי הבריאות, )LLC 819(, חושפים את הפרטים 
הבאים: הלימון )פרי הדר( הוא בחזקת ֵנס, כדי להרוס תאים סרטניים. 
 הוא חזק פי 10,000 מטיפול כימותרפי.  למה איננו יודעים על זה?
נעים  טעמו  המחלה,  במניעת  מועיל  הלימון  מיץ 
כימותרפיה. של  הנוראיים  לאפקטים  גורם  אינו   והוא 
בגינה. או  בפטיו  לימון  עץ  שתול  יכול,  אתה   אם 
הלימון  יתרונות  כי  הזה,  בזמן  מתים  רבים  אנשים  בינתיים 
 נשמרים כסוד כמוס, כדי להמשיך ולאפשר למכור תרופות. 
 אפשר לאכול את הפרי, בדרכים אלה: לאכול כעיסה, לשתות 
את המיץ, להכין משקאות, סֹורֶּבטים, עוגות וכו'. ללימון  מעלות 
 רבות, אך המעניינת ביותר הוא השפעתו על ציסטות וגידולים.

 פרי זה, הוא תרופה מוכחת נגד סרטן, מכל הסוגים. 
  

סוכן מיקרוביולוגי 
 לימון נחשב גם כסוכן מיקרוביאלי, עם קשת רחבה נגד זיהומים 
ופטריות חיידקיות. הוא יעיל נגד טפילים ותולעים פנימיים. מווסת את 
 לחץ הדם אם הוא גבוה מדי, טוב לדיכאון, למתח נפשי ולהפרעות עצבים.
 מקור מידע זה הוא מרתק: הוא מגיע מאחד מיצָרֵני התרופות הגדולים 
 בעולם, ואומר כי לאחר יותר מ-20 בדיקות מעבדה מאז 1970, עולה כי:
של  סוגים   12 של  הממאירים,   התאים  את  הורס  הלימון 
...  סרטן, כולל המעי הגס, השד, הריאות, הערמונית, הלבלב 
מ-  טובים   פעמים    10,000 נראו  הלימון  של  תרכובות   
לכימותרפיה  כלל  בדרך  המשמשת  תרופה   ,Adriamycin
סרטניים. תאים  של  הצמיחה  את  מאט  הוא   בעולם. 
מה שעוד יותר מפתיע: תמצית לימון, זה סוג של טיפול, שלא רק הורס 
את התאים הממאירים אלא הוא אינו משפיע על התאים הּבריאים. 

הלימון
הוא האויב מס 1 לסרטן ! חזק פי 10,000 מטיפול כימותרפי  

דיווחים על כך פורסמו ברשתות  החברתיות המצטטות את
 )LLC 819( ,המכון למדעי הבריאות

בריאות

מודעת שנה טובה - עת הדר - חצי עמוד, גובה: 13 ס"מ, רוחב: 18 ס"מ. אוגוסט 2014
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ראיון

יוסי אייזמן
פרדסן בלתי נלאה

הפרדסן יוסי אייזמן נמנה על קבוצת פרדסנים ותיקה, המלווה 
את ענף פרדסנות בארץ ישראל שנות דור. אלו הם פרדסנים 
מושביים המעבדים את הפרדסים שלהם לפעמים כעיסוק בודד 
עליו מתבססת פרנסת המשפחה ולעיתים נלוות לעיבוד הפרדס 
תעסוקה נוספת הקשורה בענף. החקלאיים הללו רואים בפרדס 
דרך חיים ולא רק כלי להתפרנס ממנו, הם מתמידים, חדורי 

מוטיבציה לטפח את הפרי שלהם לאורך השנים. 

דור שני
יוסי אייזמן, כיום בן 75, מוכר בענף ע"י רבים, שהרי הוא 
קשור לפרדסנות למעלה מיובל שנים. רבים מאיתנו התוודעו 
ליוזמותיו במועצה, ופוגשים אותו גם היום בימי העיון ובמפגשים 

מקצועיים אחרים.
את  אייזמן  עבר  הדר  פרי  מגדל  הוא  בהן  הרבות  בשנים 
תהפוכות הענף בצמתים השונים, רכש פרספקטיבה נרחבת 
על המתרחש בו ומקפיד להיות צמוד לקרקע שלו בטוב וברע.                                                                                                                              
ניתן לומר, כי גדל לחקלאות, בעיקר לפרדסנות.                                                             על אייזמן 
כנער עזר להוריו החקלאים, גדליה וברוניה ז"ל, )שעלו  לארץ 
ישראל בשנת 1924(, בעיבוד הפרדס המשפחתי וגידולים נוספים 
שהיו ליד ביתם שבכפר בילו ובמקומות נוספים. לכן, היה זה 
אך טבעי, כי בשעה שעמד אייזמן לבחור בדרכו בחיים, החליט 
להמשיך במסורת המשפחה ופנה לחקלאות. ועבורו החקלאות 

הייתה בעיקר הפרדסנות.
לאחר שהקים משפחה משלו, והתחתן עם רותי אם שלושת 
בנותיו, אף בנה אייזמן את ביתו ליד בית הוריו. המסורת נשמרת 
וכיום אחת מבנותיו של יוסי )יפעת( ובני ביתה מתגוררים באותו 

המקום – בכפר בילו ליד הפרדס של המשפחה.                     
אייזמן המחובר כל שנותיו לחקלאות, בעיקר לפרדס שלו, מילא 
במקביל, תפקידים מגוונים, חלקם מרכזיים, בממסד החקלאי 
בעיקר, במועצה לשיווק פרי הדר על גלגוליה השונים. בנוסף, 
הוא גם נעתר להצעות שהופנו אליו ויצא למספר שנים, למערב 
אירופה, שם שיווק הדרים מתוצרת ישראל וגם תוצרת חקלאית 

נוספת ממדינות נוספות בעולם. 
 

ממשיך לעבד את הפרדס שלו 
היום, כשמרבית חבריו כבר מזמן בגימלאות, כשהחיוניות 
והנמרצות עדיין מאפיינים את התנהלותו, ממשיך יוסי אייזמן 
לעבד את  הפרדסים שלו. את עבודת העיבוד הוא מבצע כמעט 
ללא סיוע חיצוני. על כך הוא מפרט: "יש לי 20 דונם פרדס. 
חלקו ליד ביתי וחלקו ליד נען. אני מגדל את הזנים הבאים: 
מירב, פומלית, לימון, ולצד כל אלה יש לי מטעי פירות נוספים 
- מנגו ואבוקדו. את הקטיף והגיזום אני מבצע בסיוע מבחוץ. 
בא  לא  לבד.  אני מבצע  וריסוס  כמו השקיה  היתר,  כל  את 
ואומר לאדם אחר מה לעשות.  בחשבון שאני אשב על כסא 
העבודה היום יומית הזו מחזקת אותי. אני פשוט אוהב לעבוד"                                                                                                             
את הפרי שלו משווק אייזמן בעיקר לשוק המקומי באמצעות 
בתי אריזה אותם הוא מכיר שנים רבות. במהלך פגישתנו ביקשנו 
לשמוע מאייזמן על הקשר המיוחד שלו עם ענף ההדרים במשך 

כל כך הרבה שנים. 
 שאלה: למה דווקא הדרים?                                                                                                               
יוסי אייזמן: "להורי היה פרדס לצד ביתנו בכפר בילו ומנעורי 
נהניתי להתבונן כיצד הם מטפלים בו. ככל שהתבגרתי נרתמתי 
לסייע להם בעבודות השונות הכרוכות בעיבודו של הפרדס, 
בעיקר בסופי השבוע.                                                                                                                                      

שאלה: מתי הצטרפת לעבודה במועצה לשיווק פרי הדר?
ריסוס  החקלאות  משרד  יזם   1960 "בשנת  אייזמן:  יוסי 
חלקות  נקבעו  הארץ.  ברחבי  הפרדסים  של  מאורגן 
ע"י חברות הדרים שפעלו  בוצע  והריסוס המאורגן  תצפית 
ביכין חקל.                                                                                                                              כעובד  אני הגעתי לשטח באותה העת  בשטח. 
"שנה לאחר מכן, לקחה המועצה לשיווק פרי הדר תחת חסותה 
את נושא הריסוס. באותו הזמן גם הוקם המכון שהיה לחלק 
מהמחלקה החקלאית בראשות ישראל כהן ז"ל. מנהלי המכון 
היו דוד נדל, איש מח"ל מארה"ב שנבחר לתפקיד בשל כישורי 
הניהול שלו, בשיתוף עם ד"ר בן עמי פלג. כידוע המכון עבר 
מאוחר יותר למועצת הצמחים."                                                                             

לא בא בחשבון שאני אשב על כסא ואומר לאדם אחר מה לעשות -
העבודה היום יומית בחקלאות מחזקת אותי

מאת יצחק ליס       

יוסי אייזמן : תשומת לב לכל עץ 

ראיון
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התלהבנו מנושא הזבובים העקרים
התלהבנו  כולנו  עבודתו.  את  מצוות שאהב  חלק  "הייתי 
בוצע  פיזור הגלמים  הזבובים העקרים שהיה חדש.  מנושא 
המכון  בחצר  נחת  ראשון,  באור  בוקר,  מדי  הבאה:  בדרך 
ויצאנו לדרך. מהמסוק  מסוק שאסף אותי כשאיתי הגלמים 
עוקב  הייתי  יותר  ומאוחר  הגלמים בשטח  הייתי מפזר את 
זו הייתה עבודה מרתקת מאוד.                                                                                   אחר התפתחותם ופעילותם. 
בפיזור הגלמים המעוקרים  ולילה,  יום  בלי שעות,  "עבדנו 
בשטחים הנרחבים, בעיקר בנגב. הייתי יוצא ב-3 לפנות בוקר 
כדי להגיע בזמן המתאים לשטח. לא עשינו חשבון של שעות 
עבודה או כסף. זו הייתה אווירה של התלהבות מהעשייה.וכל 
זאת, כשאפילו תצ"א לא היו בידנו. במקרה הטוב היו לנו מפות 
של מדינת ישראל. באותה העת, המכון היה כבית שני עבורי.                                                                       

בימי שישי שבת עבדתי בפרדס המשפחתי".   
מאוחר יותר נמנה אייזמן על המחלקה הטכנית במועצה שעסקה 
במציאת פתרונות לשינוע הפרי כדי שיגיע ללא פגע ללקוחות 
בחו"ל. לדבריו: "עד לאותה העת, נשלח פרי ההדר מישראל 
כשהוא ארוז בתיבות של 20 ק"ג. בתקופתי החלה ההתאמה 

למשלוחי פרי הדר ממושטח וגם במכולות."  

שליחות בחו"ל 
יוסי אייזמן  בסוף שנות ה-70' של המאה הקודמת נשלח 
לאנגליה. והוא נזכר: " הייתי מופקד על קבלת פרי הדר מישראל 
שהגיע לנמלים בבריטניה. עברתי מנמל לנמל כדי לוודא שהפרי 
לא  עבודה  הייתה  זו  טוב.  מגיע במצב  שמשווקת המועצה 
קלה, אבל, בשבילי, שגדלתי בכפר בילו, זה היה שינוי מרשים 
ומהנה.  נחשפתי לתרבות המקומית, הכרתי עולם חדש. זו הייתה 
הכרות שמשנה את הבן אדם, מעצבת לחיוב את אישיותו".                                                                                                                   
בתום "הקדנציה" בלונדון חזר אייזמן לארץ, לאגף האגרו טכני 
במועצה לשיווק פרי הדר. כ-10 שנים מאוחר יותר )בתחילת 
שנות ה–90'( הוא יצא שוב לאירופה והפעם להולנד.                      

על כך הוא מספר: "בוקר אחד קיבלתי טלפון ממנהל בחברה 
פרטית בחו"ל, אותו לא הכרתי, שהציע לי בקצרה  "אני זקוק 
לעובד כמוך לשיווק התוצרת החקלאית שלנו שמגיעה לנמלים 
בהולנד". הוא הוסיף כי הוא עומד להגיע לארץ בתוך זמן קצר 
וישמח לפגוש אותי. התפקיד המוצע היה לפקח על איכות התוצרת 

עם הנכד יפתח - דור ההמשך
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מתווה הפיצויים שגיבש האוצר
יפגע בחקלאי הדרום

פיצוי על נזקי המלחמה
)המשך מעמוד 11(

)תחילת הידיעה בעמוד 11(

נזקים ישירים ועקיפים
מנתונים שנאספו על ידי ארגוני החקלאים, מלבד הנזק הישיר 
שנגרם לתוצרת החקלאית, נגרמו נזקים עקיפים שאת היקפם 
ניתן יהיה לראות רק בעתיד. החקלאים סיפרו כי עיבוד השדות 
לא התבצע בשל היעדרות עובדים, זאת במקביל לאיסור לצאת 
לשטח לטפל במטעים. כמו כן לא התבצעה פעילות מניעה 
כמו ריסוסים וטיפולים הכרחיים. בתחום הקטיף נרשמה פגיעה 
ביבולים עתידיים וצמצום בביקוש לתוצרת, כמו ירקות עגבניות 

מלפפון, פלפל חציל קישוא, לא נקטפו ונרקבו.
לדברי ח"כ כלפה, ענפי החקלאות עובדים על בסיס עונתי ואין 
אפשרות למדוד את הנזק העקיף שנגרם להם באמצעות השוואת 
מחזורי הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד בלבד )אלא אם כן 

נבדקת תקופה של כמה שנים(.
הוא הוסיף כי "מתווה האוצר לפיצויים מוליך שולל את חקלאי 
הדרום ואינו משקף את הצרכים האמיתיים שנוצרו בשל נזקי 
המלחמה העצומים. מציאות של מלחמות ואירועים ביטחוניים 
בדרום נפוצה בשנים האחרונות אך לצערי, עד היום לא השכילו 
ברשות המיסים לבנות את מסלול הפיצוי הנכון שימנע את 
התופעה שחקלאים אינם מקבלים פיצויים גם אחרי חודשים 
ושנים. מעבר לכך, וועדות הערר של רשות המיסים כלל לא 
מתפקדות. חקלאי הדרום עומדים בחוד החנית, על פקידי האוצר 
ורשות המיסים להבין שהעיסוק בחקלאות שונה במהותו, אי 
אפשר להשוות חקלאים לעסקים, מדובר בתוצרת שמושפעת 

מאוד מתנאי הסביבה".

החקלאית שמגיעה להולנד ממקומות שונים בעולם וגם לעסוק 
במכירתה. דובר על נסיעה לפרק זמן של 3 חודשים. הסכמתי 
ולבסוף נשארתי שם 3 שנים.בתפקיד המוצע היה אתגר חדש.

"הצטרפתי לחברה פרטית שבה הצלחתך נמדדת ע"י הנהלת 
נכנסתי לשוק  ביצועיך בשטח בלבד.  החברה בתוצאות של 
שהתחרות בו הייתה קשה במיוחד. שלא לדבר כי הופקדתי 
עת.                                                                                                                         לאותה  עד  סחרתי  לא  שבחלקם  הפירות  מגוון  על 
"גם ההכרות עם הנמלים בהולנד ובבלגיה הייתה בגדר חוויה 
נתקלתי כדוגמתה עד לאותה  כזו שלא  דופן עבורי,  יוצאת 
העת. אלה היו נמלים פרטיים בהם מועסקים עובדים מאורגנים 
וחזקים". בתום התקופה בהולנד חזר אייזמן למועצה לשיווק 

פרי הדר בארץ. 

"פרדסן שרוצה להצליח חייב להיות פרדסן גדול"
שאלה: הזכרת את ההפרטה בחו"ל. במבט לאחור, כיצד נראית 

לך ההפרטה של המועצה לשיווק פרי הדר בארץ?  
יוסי אייזמן: "מאז ההפרטה של ענף ההדרים  השתנתה האווירה, 
גם המנטליות, בקרב כל מי שעסק ועוסק בנושא. ולמה הכוונה? 
נהגנו במועצה להיות מקורבים לכל המגדלים  עד להפרטה 
במטרה לרצות ולקדם אותם. כל שינוי נעשה לטובת המערכת.                                                                   
"לאחר ההפרטה נכרה פחות השפעת המועצה, גם ירדה השפעתם 
של הפרדסנים הקטנים ולעומתם התחזקו החברות, הגדולות. 

בקיצור, פרדסן שרוצה להצליח חייב להיות פרדסן גדול".
שאלה:  מה רע בכך?

יוסי אייזמן: "ראה למשל, מה קורה בשנים האחרונות בנושא 
ההדרכה. הרי לא במקרה מצטמקת תרומת ההדרכה של שה"מ 

למגדלים. זה נובע מחוסר כוח אדם ותקנים שגורם לכך שהידע 
שמגיע למגדלים בענף מצטמק. עם זאת, חשוב להדגיש, כי 
יעילות צוות ההדרכה המצומצם שנשאר במערכת בהובלתו 
של שוקי קנוניץ, ממשיך להעניק למגדלים שרות שתרומתו 
לא תסולא בפז. אגב, אני מתרשם כי שה"מ נוקט בצעדים כדי 

להכשיר דור חדש של מדריכים חדשים.                           
שאלה: תומכי ההפרטה יטענו כי היא נועדה לעורר תחרות?

הופך  בחו"ל   במיוחד  "לדעתי שוק ההדרים,  אייזמן:  יוסי 
יותר  הוא  מההפרטה.  כתוצאה  בעייתי  ויותר  יותר  להיות 
הישראלים  היצואנים  בין  התחרות  מכך  וכתוצאה  צפוף 
בחו"ל מתחזקת ומכך מרוויחים רק הלקוחות, הקונים בחו"ל.                                                                                                                      
יכול  לתת  גם מתעוררות בעיות שלהן המבנה החדש  לא 
מסודרת  הייתה  כשהפעילות  בעבר,  שהיה  כפי  פתרונות 
יותר,  חזקה  בעוצמה  ואפילו  שכזו  תחרות  ומאורגנת. 
ולהיזהר.                                                                                                                   וכדאי ללמוד מניסיונם  התרחשה בענפים אחרים 
ונשאר חשוב  זאת, אסור להתבלבל. ענף ההדרים היה  "עם 
לחקלאות בישראל, הוא שומר על מסורת חקלאית שורשית, 
בת עשרות שנים ואולי יותר,שומר על קרקעות הלאום וכיוצ"ב.                                                            
גם אם הענף שלנו, כמו ענפים חקלאיים אחרים, סובל מקשיים 
אחדים, כמו הגבלות על העסקת עובדים זרים, המחסור במים, 
או פגיעה ברווחיות היצוא של הפרי בגלל שער מטבע ישראלי 
מתחזק מדי וכיוצ"ב, הרי שבסופו של דבר, זה ענף שמספק 
פרנסה למשפחות רבות בכבוד, צעירים לא מעטים מצטרפים 
לשורותיו משום שהוא מעורר אצלם עניין בשל הטכנולוגיה 
המתקדמת שמושקעת בו וחשוב לא פחות הפרדסים שומרים על 
איכות הסביבה, ובכך תורמים לנוף הירוק שכולנו רוצים בקיומו.  

)המשך מעמוד קודם(ראיון
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פיצוי על נזקי המלחמה

במהלך דיון שהתקיים בוועדת הכספים בנושא פיצויי "צוק 
איתן" )נזק עקיף( אמר מנהל רשות המיסים משה אשר כי מרבית 
הערערים שהוגשו בעקבות הפיצויים במבצע עמוד ענן הוגשו 
על ידי חקלאים. לדבריו:  "200 עררים הוגשו בתחום החקלאות 
כי היו נוסחאות מאוד בעייתיות לפיצוי. אנחנו מתכוונים לשבת 
עם משרד החקלאות ולהביא נוסחאות מוסכמות לפיצויי חקלאים 
המתגוררים בטווח עד 40 ק"מ מהגבול. אני מקווה שהפעם לא 

יהיו ערערים".

ועדת הערער לא מתפקדת
בוועדה: "המסלול  יו"ר הלובי החקלאי, אמר  ח"כ כלפה, 
הירוק ברשות המיסים הפך לאדום מזמן, וועדת הערר ברשות 
המיסים לא מתפקדות. אני לא מבין למה למשוך את העסק של 

תשלום המקדמות? רשות המיסים יודעת מי הם בעלי העסקים, 
יום,  אין סיבה לא לשחרר חמצן לעסקים, עמוד ענן היה 11 
המלחמה הנוכחית כבר 23 יום, זה תהליך ארוך ויש לא מעט 

איומים חדשים שלא הכרנו.
בכל פעם אנחנו שומעים שהרקטות נפלו בשטחים פתוחים- 
זה השטחים החקלאיים שהדרום משופע בהם. הנזק העקיף 
בחקלאות הוא מאוד מורכב, צמחים זה דבר שמגיב וזוכר אם 
לא קטפו תוצרת היא נרקבת, וגם מקבלים תוצרת לא טובה וגם 
בעתיד, ישנה גם בעיה של עיכוב בעיבוד השדות. עובדים לא 
יוצאים לשטח, באחד היישובים הייתה פגיעה ישירה בעובד זר. 
לכן אני עומד להקים פה וועדת משנה עם רשות המיסים, עם 
משרדי הממשלה הרלבנטים ועם החקלאים על מנת לגבש את 

העניין בצורה המיטבית".

"לא נסכים לפשיטת רגל של החקלאות וההתיישבות בעוטף 
עזה. מדובר באסם הירקות של המדינה, שספג מכה קשה בשל 
חוסר היכולת לעבד את השטחים. לא ייתכן שגורלם של חקלאי 
הדרום ייחרץ בגלל מתווה של פקידים שאוחזים בשיבר של כספי 
המדינה.  מסתבר שהאוצר כשל פעם נוספת בהעמדת 'כיפת 
ברזל כלכלית' למי שסיכנו את חייהם ואוחזים בגופם ובזיעת 

אפם בחבל הארץ שעוטף את ישראל מדרום."
המדינה חסכה טילי יירוט על שטחים פתוחים וכעת, מוטב 
שלא תחסוך על גבם של החקלאים. 'צוק איתן' לא דומה לאף 
מבצע קודם והפיצויים המוצעים במסלול החקלאות הם בבחינת 
לעג לרש ותחושת דה זה וו מתוצאותיהם העגומות של פיצויי 
'עמוד ענן'.  עוד ציין אמיתי, כי ההתגייסות של חקלאי הדרום 
והיותם מגן אנושי ציוני למדינת ישראל משמשים היום נגדם:  
"אנחנו לא צועקים, אנחנו לא מתבכיינים, אבל לא נהיה מרמס 

לרגלי נערי האוצר."

הממשלה חייבת לחזק את החקלאות וההתיישבות דווקא בימים 
אלו ולא אחד בפה ואחד בלב."

אמיתי הוסיף כי: "אם האוצר לא יתעשת, נגיש תביעת ענק 
כנגד המדינה על ההחלטה לא ליירט טילים בשטחים פתוחים, 
שהם שטחים חקלאים. לא ייתכן שהמדינה לוקחת אחריות ומגנה 
על שטחים מיושבים ומתועשים ומפקירה שטחים חקלאיים ללא 
פיצוי הולם שיסייע לחקלאים להתגבר על הנזקים הכבדים 
ולשרוד ביום שאחרי. השטחים החקלאיים הם נכס ורכוש לכל 

דבר ועניין.
גם כך קשה להיות חקלאי במדינת ישראל, בשל קשיים רבים 
המושתים עלינו החל ממחירי המים, דרך פערי תיווך חסרי 
תקדים, תלותנו בעובדים זרים והמיסים המיותרים המשולמים 
בגינם וכלה בתנאי מזג האוויר בכלל ומחסור המים בפרט. מדובר 
במכה נוספת שספגו חקלאי עוטף עזה, שלא בטוח שיצליחו 

להתרומם ממנה".

מנהל רשות המיסים הודה בוועדת הכספים:
"נוסחאות הפיצוי ב'עמוד ענן' היו מאוד בעייתיות"

"אם האוצר לא יתעשת בעניין הפיצויים, נגיש 
תביעת ענק כנגד המדינה על ההחלטה לא ליירט 
טילים בשטחים פתוחים, שהם שטחים חקלאים"

על כך הכריז נשיא התאחדות האיכרים דובי אמיתי ערב החלטת ועדת 
הכספים על המתווה לפיצוי החקלאים  
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מה קורה

  התנועה לחרם על ישראל 
לפני  עוד  הודיעה   )BDS(
מבצע "צוק איתן" כי שכנעה 
בארגנטינה  הרשויות  את 
של  בשווי  עסקה  להשעות 
כ-170 מיליון דולר עם חברת 
מקורות.  הישראלית   המים 
כי החלטת  טוענים  בתנועה 
הרשויות באה בעקבות קמפיין 
מקומיים  סחר  איגודי  של 
לזכויות אדם,  קבוצות  ושל 

עוד נטען, כי הגופים הצליחו 
לשכנע את ממשלת ארגנטינה 
כי העסקה שהציעה מקורות 
או  בצרכים  עומדת  אינה 
המקומיים.  בסטנדרטים 
מנכסת  "מקורות  לטענת 
לעצמה באופן לא חוקי מים 
אותם  מסיטה  פלשתינים, 
הישראליות  להתנחלויות 
הבלתי חוקיות ולערים בתוך 
מכשולים  ומטילה  ישראל, 

ם  י נ י ת ש ל פ ל ם  י ר ו מ ח
עוד  שלהם",  למים  בגישה 
אמנסטי  כי  בהודעה  נאמר 
את  האשימה  אינטרנשיונל 
הגישה  בשלילת  ישראל 
שלהם  למים  מפלשתינים 
גירוש'".                                                    לעודד  'כאמצעי 
ס  ו אנ בו ז  מחו ממשלת 
פרויקט  את  אישרה  איירס 
בשיתוף  השתייה  מי  מפעל 
ביקורו  לאחר  מקורות  עם 

דניאל  המחוז,  מושל  של 
ב-2011. בישראל   סקיולי, 

ב-BDS הזכירו כי גם חברת 
הגדולה  ההולנדית  המים 
בדצמבר  השעתה   Vitens
ף  תו שי הסכם  ן  ו האחר
מקורות,  חברת  עם  פעולה 
בטענה שהאחרונה הפרה את 
"מחויבותה לחוק הבינלאומי".

ארגנטינה השעתה הסכם מים
ענק עם מקורות

"לאור העובדות המצערות בדבר שנת בצורת חמורה בישראל 
ולאור תהליך המדבור המאפיין את אזורה הגיאוגרפי של המדינה 
על פי הערכות חוקרים, יש לקדם מיידית את חוק מחזור המים 
האפורים בישראל כפי שנעשה במדינות מערביות רבות בעולם". 
כך אמר פול שטיינר, יו"ר חטיבת המים האפורים באיגוד לשכות 
המסחר. לדבריו, על ידי מחזור המים האפורים במגזר הפרטי 
בישראל ניתן יהיה לחסוך 150 מיליון קוב מים בשנה, המהווים 

40% מתצרוכת המים הפרטית במדינה.
כי  לחוק,  נמצא מחוץ  בישראל  מים אפורים  כיום מחזור 
אזרחים "לקחו על עצמם אחריות אישית" לניצול יעיל של מים 
ובנו מתקני מחזור, שלרוב אינם כשירים לסינון מים בצורה 
טובה. "הבעיה המרכזית של אי הסדרת התחום בחקיקה היא 
שהפיראטיות שולטת, וכיום מופעלים לפחות 15 אלף מתקנים 
פיראטיים למחזור מים בישראל, בהם מסבים האזרחים את מי 
המקלחת ומכונת הכביסה לצורכי השקיית גינות והדחת אסלות 

בבתיהם", טען שטיינר.
ערן טל, מנהל תחום מים אפורים בלשכת המסחר ת"א והמרכז: 
"במדינה הסובלת ממחסור מוכח במקורות מים ראוי לעשות מאמץ 
לאומי בכדי לקדם את הפתרון המעשי ביותר והירוק ביותר של 

מחזור מים אפורים. קיימת טכנולוגיה עולמית ותקדימים לשימוש 
חוזר במים אפורים, ואף ישנן חברות ישראליות המספקות את 
השירות, אך בשורה תחתונה נראה כי הרשויות לא מעודדות 

את התפתחות התחום במדינה".
להערכת חברי החטיבה, התפתחות הענף תיצור כ-1,500 
מקומות עבודה בפעילות בשוק המקומי, בנוסף לחברות רבות 
שיקומו לאחר הסדרת הענף באופן חוקי, ואשר יהיו מכוונות 
ייצוא. "פוטנציאל היצוא של ענף זה יכול להגיע לכ-100 מיליון 
דולר בתוך 5 שנים, והוא ימצב את ישראל כמעצמה טכנולוגית 

גם  בתחום זה.
שטיינר: "כי מחזור מים אפורים מקובל במדינות מערביות 
רבות דוגמת גרמניה, אוסטרליה וקפריסין, אשר בחלקן מערכות 
המחזור המותקנות בכל בית מסובסדות על ידי המדינה. "בימים 
אלה מסתיים תהליך של הכנת תקן ישראלי למחזור מים אשר 
יהווה פלטפורמה של שפה טכנולוגית משותפת, עליה צריכה 
להתבסס חקיקה בתחום. אני קורא למשרדי הממשלה הרלוונטיים 
לקרוא את המפה ולהבין כי אם ישראל הולכת לכיוון של מדבור, 
הרי שהתקנת מערכות למחזור מים אפורים בכל הבתים בישראל 

היא הפיתרון האידיאלי למצוקת המים העתידית."

לשכות המסחר - לפתור את מצוקת המים
בישראל על ידי קידומו המיידי  של חוק

מחזור מים אפורים בישראל
על ידי מחזור המים האפורים במגזר הפרטי בישראל ניתן יהיה לחסוך 150 מיליון קוב מים 

בשנה - 40% מתצרוכת המים הפרטית במדינה • בישראל פועלים  כ-15000 מתקנים 
פיראטיים להשבת מים בבתים
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שר המודיעין, ד"ר יובל שטייניץ שקיים סיור בבקעת הירדן, 
לפני המלחמה בדרום בלוית ראש המועצה דוד אלחייני, שמע 
דברים קשים ממארחיו החקלאים, שהתלוננו על הקשיים העומדים 
בפניהם בייצוא לאירופה בשל החרם על תוצרת בקעת הירדן.                                                                                                               
״החרם האירופי מורגש היטב. רשתות גדולות באירופה מחרימות 
אכזבה  הביעו  החקלאים  לשר.  אמרו  שלנו",  התוצרת  את 
מהממשלה על אזלת היד בעניין זה: "בעוד מצופה מהמדינה 
לעמוד לצידנו ולגבש מנגנונים שיסייעו לנו לייצא את התוצרת 
החקלאית הנהדרת שלנו, ממשלת ישראל מתנערת מאתנו ואינה 

מגישה סיוע״, הוסיפו.  
ראש המועצה מחה בפני השר על הקפאת תכניות הפיתוח 
בבקעה. ״מעולם לא הייתה ממשלה שפגעה בבקעת הירדן כפי 
שזו עושה היום״, אמר ראש המועצה לשר. "יש בי כעס על ראש 

הממשלה שכן במודע או שלא במעשיו יש פגיעה בהתיישבות 
בבקעת הירדן המסכנת את האינטרסים הלאומיים של מדינת 

ישראל", סיכם אלחייני.
 בסיום הביקור הוענקה לשר המודיעין, יובל שטייניץ אזרחות 
כבוד של המועצה האזורית בקעת הירדן שכונה "ידיד אמת של 

בקעת הירדן". 
השר בירך את ראש המועצה ועמד על חשיבותה האסטרטגית 
של בקעת הירדן ״מי שיצא מבקעת הירדן יפקיר את ביטחון 
ישראל. אסור שקו הבלימה ההתיישבותי והביטחוני של מדינת 
ישראל יעבור בפאתי תל אביב ומישור החוף. הדרך היחידה 
למנוע מאיראן וחיזבאללה, מחמאס ואל קאעידה להגיע לפאתי 
והנוכחות הישראלית  תל אביב היא לשמור על ההתיישבות 

בבקעת הירדן", אמר השר. 

ראש מועצת בקעת הירדן: 
"הממשלה מפקירה אותנו"

הדברים נאמרו לשר יובל שטייניץ שביקר באזור • גם החקלאים מחו 
בפני השר וטענו כי "רשתות גדולות באירופה מחרימות את התוצרת שלנו 

והממשלה מתנערת מאיתנו" השר השיב: הדרך היחידה למנוע מאיראן 
וחיזבאללה, מחמאס ואל קאעידה להגיע לפאתי תל אביב היא לשמור על 

ההתיישבות והנוכחות הישראלית בבקעת הירדן"

מה קורה

בתקופת ימי הלחימה בדרום כשרבים בילו בממ"דים מצפים 
לצפירת הארגעה, היה מי שדאג להם ושלח לעיתונות את ההודעה 
הבאה: "חלה עליה ברכישת צמחים עבור הממ"ד אומר שוני 

ענדא ממשתלת הסוכה-בית ירוק בכפר אז"ר. 
"אנו ממליצים על זן המסוגל לחיות גם בחושך ולכן מתאים 

לאווירה בממד, הוא נקרא "לשון החותנת".
זן נוסף הוא האלוורה, שעושה פוטו-סינתזה גם בשעות הלילה 
בשונה משאר הצמחים, לכן הוא מומלץ עבור אלו הישנים בממ"ד.

נוכחות הצמח עוזר עם תוספת חמצן לממ"ד והפחתת כמות 
הפחמן הדו-חמצני בחדר.

נוכחות  כי  שוני מוסיף שישנם מחקרים מדעיים המראים 
צמחים ירוקים בסביבה מעוררת את הצד הימני של המוח, מה 
שגורם לרוגע, עוזר להורדת מתח ולחץ, ומסייע לתפקד בצורה 
יעילה יותר. לצמחים ישנה השפעה ישירה על רגשות חיוביים 

כמו שמחה, אושר וחברותיות.

ביזנס חדש )?( –
רוכשים צמחים עבור הממ"ד

שמו בישראל של הצמח החדש "לשון החותנת"...
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ועדת הכספים של הכנסת התכנסה ב-21 במאי 2014 לדיון 
מיוחד בנושא משבר המים בגליל ובגולן עקב מיעוט הגשמים 
בחורף האחרון. את הדיון המיוחד יזם ח"כ זבולון כלפה יו"ר 

הלובי החקלאי בכנסת. 
בהודעה שפרסמה הוועדה נמסר, כי במשרד האוצר אמורים 
היו להכריז על שנת בצורת ב-31 למאי. על פי תקנות הבצורת 
של מס רכוש. בצורת מוכרזת בעיקר באזור הנגב שם מועטים 
הגשמים, או לחלופין באזור אחר בארץ בו גדלים 'גידולי בעל'- 

הנסמכים על גשמים. 

במים  השימוש  את  לצמצם  התבקשו  בצפון  החקלאים 
ב-25 אחוזים.

ראוי לציין, כי הגידולים העיקריים בגליל ובגולן הם מטעים 
עומדים  ואינם  'שטחי שלחין' התלויים בהשקייה בלבד  או 
בקריטריונים של רשות המיסים לפיצויי בצורת. בעיה נוספת 
היא שהגליל והגולן אינם מחוברים למוביל הארצי ונסמכים 
בעיקר על מי מעיינות ומאגרים שלא התמלאו השנה כלל בשל 
מיעוט הגשמים. בשל המצב, התבקשו החקלאים בצפון לצמצם 

את השימוש במים ב-25 אחוזים.

יו"ר ועדת הכספים: הממשלה לא מסייעת ולכן פונים אלינו 
בבקשה לסייע

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי שפתח את הדיון המיוחד 
הסביר: "כשהממשלה לא מסייעת, החקלאים פונים אלינו לעזרה. 
אנחנו לא יכולים להכריז על בצורת או על פיצוי מיוחד אבל כן 

יכולים להפעיל לחץ על מנת לסייע לחקלאים".
ח"כ זבולו0.ן כלפה, יו"ר הלובי החקלאי: "בגליל ובגולן יש 
עשרות רבות של יישובים שעיקר עיסוקם הוא גידול מטעים. 
מבחינת פיצויי בצורת, המצב שם לא מוגדר ומחייב התייחסות 
ומשרד האוצר.  מיוחדת של רשות המים, משרד החקלאות 
החקלאים מצמצמים במים, מדוע אי אפשר לעשות שימוש 
בתקנות רשות המיסים על מנת לסייע להם? לא יעלה על הדעת 

שמשאירים את החקלאים להתמודד לבד עם הבעיה".

רשות המיסים:  "לא ניתן לפצות בעלי המטעים"
דוד רוטנברג, מנהל מחלקה ברשות המיסים: "על פי תקנות 
מס רכוש בודקת ועדה מקצועית כל שנה מי נפגע. השנה הוועדה 
בדקה באזור הצפון, יחד עם אנשי מקצוע ממשרד החקלאות 
ניתן  ומצאה שרמת הגולן אינו אזור פגיע לפי התקנות. לא 

לפצות את בעלי המטעים".
במשרד  לתכנון  הרשות  למנהל  בכירה  ס.  רופא,  תניב 
"חוק הבצורת מאפשר מתן פיצויים מעבר לאזור  החקלאות: 
הנגב רק ל'גידולי בעל' שלא נזקקים בד"כ להשקיה. הבעיה 
שאנו נתקלים בה כרגע בגליל היא באמת חמורה. ולכן הוקמה 
ועדה בינמשרדית. אנחנו עושים פעולות על מנת למזער את 
הנזק. לעניין הפיצויים, חודשי המשבר הם חודשי הקיץ ורק 

אחרי הקיץ נדע מה יהיה"
זאב אחיפז, מנהל אגף תפעול ברשות המים: "מקורות המים 
בגולן אלו מי מעיינות מעיין הדן שמביא את עיקר המים לאזור. 
החורף היה הכי קיצוני שהכרנו מאז 2008 והבעיה העיקרית היא 
שמקורות המים המקומיים בגליל ובגולן לא נותנים מענה, אנחנו 
יכולים לספק רק 75 אחוז מכמות המים שסופקה ב-2013 וזה כרוך 
בעלויות מאוד גבוהות. אנחנו נוקטים בפעולות פיתוח פיזיות כמו 

ביצוע קידוחים על מנת לפתור את הבעיה"
אלון מסר, רכז מים וחקלאות במשרד האוצר: "השנה מאוד חריגה 
מבחינת משקעים ודבר קיצוני שכזה לא היה. יחד עם זאת מצב 
החקלאות והמים מצויין ביחס לשנת בצורת אחרות. יש בעיות 
נקודתיות בצפון, ולכן קיבלנו החלטת ממשלה בנושא פיתוח 
תשתיות מים בגולן, המדינה תקצה מאה מיליון ₪ לטובת זה. 
אבל על ועדת הכספים להבין שהקמת תשתיות מים לוקחת שנים".
תמי שור רשות המים: השנה הזו היא שנת בצורת החריפה 
ביותר מאז נעשו מדידות בא"י. ישנם 62 אחוז גשם ממוצע ארצי 
בהשוואה ל-2009 אז היה 70 אחוז. באגן הכינרת ירד רק 45 
אחוז גשם. לא היה דבר כזה. אז למה אף אחד לא מתלונן? נתנו  
תוספות עצומות של מים לחקלאים לא היה מצב כזה שהיתה 
בצורת ולחקלאות הוסיפו מים. נשמח להשתתף בסיוע אם המדינה 

תקצה תקציב לטובת פיתוח מקורות מים בגליל ובגולן".

במשרד האוצר התכוונו להכריז על שנת 
בצורת ב-31 למאי – אנשי הגולן

החוק לא רלבנטי

החברה להגנת הטבע קראה להגביל את הפיתוח החקלאי בצפון הארץ • הממשלה החליטה 
להשקיע בהקמת תשתיות מים אך התוצאות יראו בשטח עוד הרבה שנים • "דרוש לגליל 100 

מיליון שקלים כדי להיערך נכון ל-2015"

מה קורה
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בחישוב שיעור הרווח הנחוץ לקיומו של המשק, חשוב לקחת 
אחרות  וחלופות  בפעילות  הקיימים  הסיכונים  בחשבון את 
להשקעה. ניר גרני, מנכ"ל חברת פארטו לייעוץ כלכלי מסביר:
עד כמה ריווחי עסק חקלאי? כמו הרבה דברים בחקלאות, גם 
במקרה הזה עשרה חקלאים יענו עשר תשובות שונות. בענף כה 
דינמי התלוי בכל-כך הרבה משתנים, אין זה מפתיע. דווקא בגלל 
זה, חשוב לבחון את שיעור הרווחיות של פעילותכם החקלאית. 
יותר את  בירור מעמיק של הסוגיה יאפשר לכם לתכנן טוב 

צעדיכם ולהשקיע טוב יותר את כספכם.
מנקודת מבט כלכלית הבחירה בין אלטרנטיבות תלויה בשיעור 
הרווח שתגזרו בסופו של דבר. במקרים מסוימים הרווח - הגמול 
או הפיצוי על השקעתכם, יכול להיות בשיעור אחוזים בודדים, 
במקרים אחרים אסור לכם לבחור בחלופה אם שיעור הרווח 

אינו גבוה בהרבה. 
אז איך תדעו כמה עליכם להרוויח? 

בכל השקעה בחנו את הפיצוי )הרווח( הנדרש במספר היבטים: 
הזמן שיחלוף עד קבלת הגמול- תמיד עדיף לקבל תשלום 
קרוב למועד ההשקעה, משום שככל שיחלוף זמן ערך הכסף 
ויגדל הסיכון כי יקרה משהו שימנע מכם בסופו של  יישחק, 

דבר לקבל את שמגיע לכם. 
האלטרנטיבות - מה שיעור הרווח הצפוי אם תשקיעו את 
אותו סכום באפיק או ענף אחר? תמיד מומלץ לבחון השקעה 

כנגד חלופות זמינות אחרות.
הסיכון הגלום בענף – יש כמה גורמים שמשפיעים על סיכוייכם 

להרוויח את המצופה מהשקעתכם: 
כמות הלקוחות - ככלל עבודה מול הרבה לקוחות קטנים 
מסוכנת פחות מאשר מול לקוח אחד גדול שבהחלטה אחת יכול 
למוטט אתכם; סיכוני מטבע - אם התשומות נרכשות במטבע זר 
או התוצרת נמכרת במטבע זר, קיים סיכון כי תפגעו משינויים 
בשערי המטבעות; מורכבות הגידול - ככל שתהליך הגידול 
מרובה שלבים, תלוי בגורמים חיצוניים או שהוא חדש עבורכם 
כך גדל הסיכון לכישלון; ביטוח - פוליסות ביטוח, עסקאות 
הנסגרות בתחילת העונה, וביטוח לשער המטבע, הן פעולות 
המבטחות אתכם מפני הפסדים לא צפויים, בהיעדר המרכיבים 

הללו הסיכון גדל.
כך תבדקו את הרווחיות הנדרשת במשק שלכם:

בטבלה המצויינת לעיל 7 מימדים להשוואה. זהו כלי עבודה 
שמסייע לקבל החלטות על השקעה ועל צמצום. ברוב המקרים 

האם המשק החקלאי
שלך מרוויח? 

יגאל חן יו"ר אגודת המים מי גולן: "הנושא של חוק הבצורת 
לא רלבנטי לגולן. בגולן יש מאגרים בנפח של 40 מיליון קוב. 
בשנה נורמלית אנחנו משתמשים בכ-36 מילון קוב ומשאירים 
4 קוב לשנה הבאה. השנה כל מה שיש בנפח איגום זה 4 קוב 
שנותרו מהשנה קודמת,  המאגרים מתחילים להתמלא רק שיש 
150 מילימטר וכיוון שלא היה מספיק, גשם לא זרם למאגרים. 
הגדלנו ראש ושאבנו מקידוחים השנה מים בעייתים בטמפרטורה 
גבוהה, כל קוב ששאבנו הועבר לגולן. הנזקים הם עלויות נוספות 
מעבר למה שהיה שנה שעברה, הוצאנו לפחות 150 מיליון על 
העלות האנרגטית. החקלאים דחו נטיעות, קידמו עקירות של 
מטעים וצמצמו במים. הממשלה לא יכולה לעמוד מנגד היא 

חייבת לגלות קצת רגישות".
לנו  אין  נשיא התאחדות האיכרים: "השנה  דובי אמיתי, 
מספיק מים ואין לנו יכולת כלכלית להתמודד עם המצב. גייסנו 
הון עצמי דרך הבנקים אבל זה לא עוזר, אנחנו צריכים סיוע 
מהמדינה. דרוש לגליל 100 מיליון שקלים כדי להיערך נכון 
ל2015. לפיתוח תשתיות ולהיערכות נכונה כדי שלא יהיה אותו 

סרט בשנה הבאה".
אורית סקוטלסקי, רכזת מים ונחלים בחברה להגנת הטבע: 
"דרושה חשיבה לטווח ארוך, משאבי מים הם נכסים ציבוריים. 

מתקני התפלת המים לא מגיעים לגולן ולגליל העליון, המים 
שיש בגולן זורמים לכינרת ולמעיינות שהולכים ודועכים. משרד 
החקלאות ורשות המים צריכים להגביל את הפיתוח החקלאי 

באזור כדי שהמים לא יגמרו".
ח"כ זבולון כלפה: "מהדברים שנאמרו כאן בדיון אני מתקשה 
להבין מדוע בשנת 2009 שהמצב בה היה הרבה פחות גרוע, 
ואילו השנה כשברור שהמצב  הוחלט לתת פיצוי לחקלאים 
חריג וחמור הרבה יותר לא נותנים שום דבר. כדי שחקלאות 
תתפתח היא צריכה מים. המחסור במתקני התפלה בגליל ובגולן 
יוצר שרשרת של בעיות. על המדינה להשקיע חשיבה נקודתית 

באזורים אלה ולהשקיע בפיתוח תשתיות מים".
יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי סיכם את הדיון: "הדיון 
היה חשוב להכרת  המציאות בשטח. אני מתרשם שיש פה רוח 
טובה ורצון טוב מצד כלל הגורמים לסייע לחקלאים. אני ממנה 
יו"ר הלובי  וועדת משנה בראשות חבר הכנסת זבולון כלפה 
החקלאי, הועדה תשב עם הגורמים הרלבנטים ותדון בנושא פיתוח 
תשתיות כדי שבעתיד לא ניקלע למצבים דומים. החקלאים הם 
מלח הארץ, נגרם להם נזק והמדינה צריכה להשתתף ולפצות 

אותם הנזקים שנגרמו".



24

התשובות יהיו בתחום האפור – אחד יותר מסוכן מבחינת מטבע 
ויותר יציב מבחינת איתנות הלקוחות; אחד יותר רווחי בטווח 
אבל התזרים שלו ארוך. במקרים אלה חשוב להפעיל את שיקול 

הדעת והניסיון שצברתם.
 

הנה 2 דוגמאות שימחישו את אופן השימוש בטבלה:
רפת - בענף זה שיעור רווחיות של אחוזים בודדים מספק, 

נסביר באמצעות הטבלה:

הסבר 

התזרים שוטף.תשלום

אמנם, הרפתן כבול ללקוח אחד, אבל הסיכון לקוחות
שיפסיק לרכוש את תנובתו נמוך, ובמקרה 

קיצוני יהיה לקוח אחר.

מוכרים רק בשוק הישראלי ולכן לא חשופים מטבע 
למטבע זר.

הסיכונים מאוד נמוכים לכן אין כמעט צורך ביטוח
בביטוח. 

אמנם ההסכם נוקשה, אבל המוצר אחיד ואין הסכם 
סיכון שאיכות התוצרת שהרפת תניב תשתנה.

השוק מנוהל ולא תחרותי לכן כמות מתחרים 
המתחרים אינה רלוונטית.

מורכבות 
הגידול 

)עבורכם(

הידע הקיים בישראל רב מאוד, התהליך 
מבוקר מאוד והרוטינה קבועה ויומיומית.

רווחיות בשיעור עשרות  זה נדרשת  זרעים - בענף  גידול 
אחוזים, נסביר באמצעות הטבלה 

הסבר 

חולפת חצי שנה עד שנה עד קבלת הכסף.תשלום

הזרעים הם מוצר בלעדי של הלקוח, לכן לקוחות
המגדל תלוי בו ואינו רשאי למכור את התוצרת 

לגוף אחר, גם אם בסופו של דבר לא מכר את 
הזרעים למזמין. 

בענף זה חברות זרות המשלמות במטבע זר.מטבע 

אפשרויות ביטוח מוגבלות, משום שאי אפשר ביטוח
לבטח אי הצלחה של הגידול, אבל אפשר לבטח 

נזקי טבע או סיכון שהלקוח יפשוט רגל. 

ההסכם נוקשה, לרוב אם המגדל לא עומד הסכם 
בשיעור נביטה מוסכם הוא לא מקבל תשלום.

לאחר שחותמים על הסכם עם חברת זרעים, מתחרים 
ובמהלך העונה המגדל אינו חשוף לתחרות. 

בסיום העונה, ועד החתימה על הסכם חדש הוא 
חשוף לתחרות.

מורכבות 
הגידול 

)עבורכם(

הגידול מורכב, כולל שלבים רבים, ובמקרים 
רבים מקבלים מהחברה )הלקוח( אמהות בלי 

לדעת בוודאות מה תהיה איכות התוצר.

* ניר גרני הוא מנכ"ל משרד פארטו ניהול וייעוץ הפועל בתחום הייעוץ הכלכלי 
והעסקי בתחומי התעשייה, המסחר, השירותים וחקלאות.

 

מה קורה

שיעור הרווח 
הדרוש:

הסבר נמוךגבוה

הכסף שווה הרבה יותר היום מאשר מחר. לקוח שמשלם מקדמות יקבל שוטףדחויתשלומים מלקוחות
הנחה, לקוח שמשלם בסוף, ישלם יותר. בנוסף, ככל שחולף הזמן, הסיכון 

שהלקוח לא יוכל לעמוד בתשלומים עולה.

מיעוט כמות לקוחות
לקוחות

ריבוי 
לקוחות 

קטנים

חשיפה להרבה לקוחות קטנים מקשה על התפעול, אך מפחיתה את הסיכון, 
משום שתלות בלקוח אחד חושפת את העסק לסיכון של חדלות פירעון או 

צמצום הזמנות.

אין יצואן שלא נכווה מהתחזקות השקל. שקלמטבע זרמטבע 

הסיכון קטן ככל שניתן לסגור עסקאות בתחילת העונה, לבטח את הסחורה ישאיןביטוח
מפני אי הצלחה בגידול וכמובן ביטוחי שער. 

אם ההסכם מקנה לכם הכנסה רק בתנאי ש..., הסיכון שלכם גבוה.גמישנוקשההסכם 

בשוק מרובה מתחרים קיימת תנודתיות של מחירים, עובדה שתקשה עליכם מעטמרוביםמתחרים
להגשים את תחזית הרווח.

מורכבות הגידול 
)עבורכם(

ככל שהגידול מרובה שלבים, תלוי בגורמים חיצוניים רבים יותר, או חדש מעטמאוד
יותר עבורכם, הטעויות, התקלות החיצוניות ושכר הלימוד שלכם עלולים 

לעלות לכם בעונה שלמה. 
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי הדרים

שה"מ                                                                       הדרים,  תחום  פירות,  אגף  רוטמן,  ניצן  מאת 
התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים 
בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך 
העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את 
גודל הפרי לעת הקטיף. במקרה שהפרי )בממוצע לחלקה( קטן 
מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה המומלצת 

השקיית הדרים לפי גודל הפרי - 2014 
ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש  בטבלת מנות ההשקיה, 
לתקופה - יש להפחיתה. תחום השינוי הנו עד 20% מהמנה 
המומלצת. עד כה נערך מעקב אחר שבעה זנים. בהמשך מופיע 
קוטר הפרי שנמצא רצוי לגבי זנים אלה על פי מועד הבדיקה 
והקטיף. בדפון הבא נעדכן את הקטרים הרצויים לזנים הדס, 

קרה קרה וליים.

טבלה מס' 1. קוטר פרי רצוי לפומלית ירוקה )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף*

74-5389-6899-78106-85111-90115-94ספטמבר
69-4884-6394-73101-80106-85110-89אוקטובר

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף*

---119-98122-101125-104ספטמבר
114-93117-96120-99123-102אוקטובר

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

טבלה מס' 2. קוטר רצוי לאשכולית אדומה  )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף*

50-3065-4575-5582-6288-6892-72פברואר-מרס
47-2762-4272-5279-5985-6589-69אפריל-מאי

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף*

96-7699-79102-82105-85פברואר-מרס
93-7396-7699-79102-82אפריל-מאי

* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

קטיף סלקטיבי בתקופה הבכירה בקוטר 95 מ"מ ומעלה

טבלה מס' 3. קוטר רצוי לאשכולית אדומה  )מ"מ(

1 פברואר1 בינואר1 בדצמבר15 בנובמבר1 בנובמברחודש קטיף
87-9789-9990-10092-10294-104פברואר-מרס
84-9486-9687-9789-9991-101אפריל-מאי

1 במאי1 באפריל1 במרסחודש קטיף
--96-106פברואר-מרס
93-10395-10597-107אפריל-מאי
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בפרדס
טבלה מס' 4. קוטר פרי רצוי לפומלו אדום )מ"מ(

1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף*

112-72127-87137-97144-104149-109ספטמבר

1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסטחודש הקטיף*

153-113157-117160-120163-123ספטמבר
* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

טבלה מס' 5. קוטר פרי רצוי למינאולה )מ"מ( בחודשים יוני עד ינואר

1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף*

33-1838-2343-2848-3352-37דצמבר

15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמבר15 באוגוסטחודש הקטיף*

56-4160-4564-4967-5270-55דצמבר

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמבר1 בנובמברחודש הקטיף*

73-5876-6178-6380-6582-67דצמבר
* מועד הקטיף ייקבע בהתאם ליכולת העמידה במדדי ההבשלה.

טבלה מס' 6. קוטר פרי רצוי לאור )מ"מ(

1 בספטמבר15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביוליחודש הקטיף

11-3418-4124-4729-5234-57פברואר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמברחודש הקטיף

38-6142-6546-6950-73פברואר

1 בפברואר1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

53-7654-7755-7856-7957-80פברואר

טבלה מס' 7. קוטר פרי רצוי לטבורי ניוהול )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף

51-2159-2966-3673-4378-4883-53נובמבר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף

87-5791-6195-6599-6982-72נובמבר

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

 84-74נובמבר
לאחר קטיף סלקטיבי

86-7688-7890-80

 



27

בפרדס
טבלה מס' 8. קוטר פרי רצוי למיכל )מ"מ(

15 באוגוסט1 באוגוסט15 ביולי1 ביולי15 ביוני1 ביוניחודש הקטיף

36-1641-2146-2650-3054-3458-38נובמבר

1 בנובמבר15 באוקטובר1 באוקטובר15 בספטמבר1 בספטמברחודש הקטיף

61-4164-4467-4770-5063-53נובמבר
לאחר קטיף סלקטיבי

1 בינואר15 בדצמבר1 בדצמבר15 בנובמברחודש הקטיף

66-5668-5870-6071-61נובמבר

 יאיר אורן, אגף הפירות, תחום הדרים, 
ממ"ר )גמלאי שה"מ( להדברת מחלות ועשבייה בפרדס

החסרונות והיתרונות לנוכחות עשבים
 בפרדס

העשבייה מתחרה בעצים על מים, דשנים ואור; המטפסים 
חונקים את העצים על ידי הצללה. כידוע, כל צמח צורך מים, 
יש עשבייה סביב  נוספים; אם  ויסודות  זרחן, אשלגן  חנקן, 
העצים, שבעטייה עלולים להיגרם להם סבל ופחיתה ביבולים 
- יש להוסיף יסודות אלה לקרקע. יתר על כן, העשבייה מושכת 
נברנים הגורמים בסופו של דבר נזקים לעצים. עשבייה גבוהה 
מקשה על התנועה בפרדס ועל בקרה אחר הופעת מזיקים. באופן 
מוחלט אין להותיר עשבייה בפרדסים בפס רוחב של מטר מכל 

צד של העץ כדי לא לעכב את התפתחות העצים. 
עם זאת, לעשבייה יתרון חשוב במניעת סחף, במיוחד כאשר 
הנטיעה במדרון. בעונת הגשמים יזרז העשב בקרקעות כבדות 

התייבשות של הקרקע ויקל על תנועת כלים ועובדים.

שיטות להדברת עשבים
מכנית - פליחה של הקרקע: קלטור, דיסוק, תיחוח וכיסוח.   .1
לקוטלי עשבים  רבים  פיתוח עמידות של עשבים  לאור 
מורשים, היתרון של השיטה המכנית מתבטא בכך שאין 
עשבייה חמקנית, ואם חוזרים על פעולת הקלטור, דיסוק 
או תיחוח, ניתן לבסוף להדביר גם עשבייה רב-שנתית כמו 
)קוסב(, פספלון  יבלית, דורה, רוטמית, דורת ארם צובא 

דו-טורי ועוד.
הדברה כימית - השימוש בקוטלי עשבים מחייב ידע נרחב   .2

כדי להשיג תוצאות טובות, למנוע נזקים, בזבוז מיותר של 
כסף וזיהום סביבה, וכן כדי שלא לתת לעשבים חמקניים 
להתבסס וכדי שלא לרסס עשבייה בקוטל עשבים שאינו 
מתאים או בסוף עונת גידולה. מומלץ להדביר נבטים בגובה 

של 10-5 ס"מ ולא לרסס על עשבייה גבוהה.

עשבייה קיצית חד-שנתית - נובטת באביב ושורדת עד הסתיו. 
מיותר להדבירה ע"י ריסוס בסתיו )הערה: קייצת נובטת בסתיו(.
ושורדת עד  נובטת בסתיו   - עשבייה חורפית חד-שנתית 
יוני-יולי. אין טעם לרסס נגדה באמצע הקיץ. אם היא גבוהה 

מכסחים אותה.
עשבים רב-שנתיים הפעילים בקיץ, כמו ינבוט והגה, אין 

מרססים בסתיו. 
עשבים רב-שנתיים הפעילים בחורף, כמו חמציץ, לוף ולופית, 

אין מרססים בקיץ.
לכל קוטלי העשבים יש גם עשבייה חמקנית, ושימוש באותו 
חומר ברציפות יגרום להתבססותה בשטח. לא מומלץ לפתור את 
הבעיה על ידי העלאת המינונים אלא בשילובם של קוטלי עשבים, 
אשר ירחיב את קשת העשבים המודברים, כך לדוגמה גלייפוסט 
)גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, 
טייפון( בשילוב דיפלופניקן )קוורץ, לגטו, פאלקון( או קרפנטרזון 
אתיל )אורורה( או גלופוסיט אמוניום )בסטה, פאסטר, בסט ביי(, 
וכן שילוב של ברומסיל )הייבר X, אורגן, הנטר( במינון נמוך 
של דיאורון - יגדילו את טווח העשבים המודברים. שילוב של 
תכשירי D-2,4 עם גלייפוסט או בסטה ידביר או ידכא עשבייה 
רב-שנתית כמו חבלבל, הגה, ינבוט, אורגיה משינית, סולנום 
זיתני, פטל, אספרגוס, ומתאים גם להדברת נבטים של עשבייה 

חמקנית נוספת כמו קייצת, ירבוז עדין וירבוז שרוע.

הדברת עשבים בפרדס
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בפרדס
קוטלי עלווה הם חומרים המיועדים לקטול עשבייה קיימת. יש 
הנקלטים בצמח דרך העלווה, יש הנקלטים דרך השורשים, ויש 
- הן מהעלווה והן מהשורשים. קוטלי העלווה לרוב סיסטמיים, 
חוץ מדו-קטלון בתנאי אור מלא ושמנים. בקבוצה זו נכללים: 
תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, 
גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל )הייבר-X, הנטר, 
אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר( 

ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, פאסטר בסט ביי( ועוד.
מונעי הצצה הם חומרים הפוגעים בזרעים בשלב הנביטה 
)קליטת המים בזרע וטפיחתו( ומונעים את הצצתם או פוגעים 
בנבט מיד לאחר הצצתו. בקבוצה זו נכללים דיאורון )דיאורקס, 
דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, אוקסיפלורופן )אוקסיגל, גול, גליגן, 
ייושמו  גליל, גלאון( ועוד. החומרים הללו יפעלו כנדרש אם 

כראוי ובמינונים המומלצים. 
חומרים משולבים הם קוטלי עשבים מונעי הצצה וקוטלי עלווה 
כמו טריאזינים: קורוגרד  טרבוטרקס ועוד. חברות הכימיקלים 
נוהגות לשלב מונעי הצצה בקוטלי עלווה, כמו למשל, הגלידר  

של חברת "אגן", אך גם החקלאי יכול לשלבם במכל.
להשגת המרב מריסוס קוטלי עשבים יש לזכור כי:

ההמלצות הן לפי מינון לדונם )ל-1000 מ"ר(.  .1
גם כאשר ההמלצה היא באחוזים יש להקפיד על המינון לדונם.   .2
לדוגמה: ההמלצה היא 2% חומר בנפח של 35 ליטר/ד'; אם 
רוססו 2% בנפח 70 ליטר/דונם – יושמה בעצם מנה כפולה 

של קוטל עשבים, והדבר יגרום נזק לעצים.
החשיבות של נפח התרסיס:  .3

א. מונעי הצצה וקוטלי עשבים הנקלטים ע"י השורשים  -   
יש להצניע בהשקיה או בגשם, לכן אין חשיבות לנפח התרסיס.
ב. קוטלי עשבים הנקלטים מהעלווה - יש חשיבות רבה   
לנפח התרסיס, כך שאם ההמלצה היא לרסס 30 ל'/ד' אך 
רוססו בפועל 60 ל'/ד', אזי דולל החומר שנשאר על הצמח 

ב-50%, והכמות שהגיעה לקרקע בוזבזה לריק.
ג. קוטלי עשבים הנקלטים הן מהעלווה והן מהשורש - כדאי   

לרסס בנפח המומלץ.

תכונות נוספות שיש להתחשב בהן
לחץ האדים של החומר - אם הוא גבוה, אין להשתמש בו   .1
בטמפרטורות גבוהות במיוחד ולא במינונים הגבוהים, כמו 
באוקסיפלורופן )גול ודומיו(, או שיש להצניעו בקרקע מיד, 

כמו הטריפלורלין )טרפלן(.
עמידות בחשיפה נמוכה או גבוהה לאור השמש - דיאורון   .2
והיבר X, לדוגמה, פעילים גם אם הוצנעו 40-30 יום לאחר 
הריסוס, בעוד שאוקסיפלורופן )גול ודומיו( מאבד מיעילותו 

אם מצניעים אותו שבועיים-שלושה לאחר הריסוס.
)גול ודומיו(  מידת המסיסות של החומר - אוקסיפלורופן   .3
מסיס במים בערך אחד חלקי מליון, והיבר X - 480 ח"מ 

במים. הנושא צריך להילקח בחשבון בשיקולי השטיפה.

4. מידת הספיחה לתצמיד הסופח של הקרקע.
5. עמידות לפירוק על ידי מיקרואורגניזמים שבקרקע.

6. מידת הרעילות לבעלי דם חם ולדגים.
7. סכנת רחף לגידולים בסביבה.

Diflufenican )קוורץ, לגטו, פאלקון(
פוגע  ומהשורשים.  קוטל עשבים הנקלט בצמח מהעלווה 
במערכת הפוטוסינתזה וגורם להלבנת הצמחים - רחף החומר 
גורם להלבנת עלי ההדר. נראה שהקייצת רגישה לחומר. צמחים 
חמקנים: מרבית מיני הדגניים, דבקה, חרדל, חלמית, גזר, גדלן, 
ברקן, סוככיים, עשנן, מקור החסידה. רצוי לשלבו במונע הצצה 
נוסף, מומלץ בגלייפוסט. אינו מדביר קייצת, כפי שחשבנו בעבר.

Carfentazone ethyl )אורורה(
קוטל עלווה של צמחים רחבי עלים. אינו מדביר דגניים. 

מומלץ לשלבו בגלייפוסט. יעיל נגד ירבוזים בשלב הנביטה.

 Bromacil )הייבר X, אורגן, הנטר(
עצי ההדר, חוץ מפומלו ומסטאר רובי, עמידים לחומר גם 
במינונים גבוהים. בעל מסיסות גבוהה - מעל 400 ח"מ במים. 
נקלט בצמח דרך השורשים בלבד )יש מעט צמחים חריגים(. 
מומלץ בפרדסים בשנה השלישית. בהשקיה במים מושבים 
ניתן ליישמו דרך מי ההשקיה, בתנאי שלמערכת ההשקיה אין 
כל קשר לגידולים אחרים )מטעים לסוגיהם, ירקות, חממות, 

צמחי נוי ועוד(.
תכשירי Bromacil מופעלים ע"י גשם או השקיה. מינונים: 
100 ג'/ד' להדברת צמחים חד-שנתיים; 400-300 ג'/ד' להדברת 
רב-שנתיים בעלי ציצת שורשים; 1000 ג'/ד' להדברת יבלית. 
לתכשירי Bromacil אין צורך להוסיף גול ודומיו, טיארה, אורורה 
או קוורץ, כיוון שתכשירים אלה אינם משפרים או מגדילים את 
טווח קטילת העשבים שלהם. מומלץ לשלב במונע הצצה כמו 
דיאורון, סימזין או טרבוטרקס. לתכשירי Bromacil מספר רב 

של עשבים חמקנים - ראה רשימה בהמשך.
וסולנום  יש עשבייה רב-שנתית, כמו חלבלב  אם בחלקה 

.2,4-D-מכסיף, מומלץ לשלב אחד מתכשירי ה

1. פספלון מורחב

2. פספלון דו-טורי

3. דורון גדול

4. רודוס

5. דורת ארם צובא )קוסב(

6. משיין גלילי

7. חילף החולות

8. קנה מצוי ואב קנה

9. זקנן שעיר

10. זקנונית הטבעות

11. חבלבל

12. פטל

13. לנטנה

14. אספרגוס

15. לפופית

16. קיסוסית

17. חנק

18. אורגיה משנית

19. ויתניה משכרת

20. טיון

21. סולנום מכסיף

22. ינבוט

23. הגה

24. כותלית יהודה

25. פרע מסולסל

26. ירבוז עדין

27. לחך

28. סביון

Bromacil עשבייה החומקת מתכשירי
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בפרדס
 Glyphosate isopropy amine salt

קוטל עלווה. נקלט בצמח במהלך שש שעות מהריסוס. יתרונו 
מתבטא בכך שאין צורך להפעילו בהשקיה. הגלייפוסט מתפרק 
יחסית מהר ע"י מיקרואורגניזמים בקרקע. לא רצוי להשתמש 
במים מושבים בדרגה 1 או 2 במכל הריסוס. אין להשקות לפחות 
24 שעות מהריסוס, במיוחד בשתילים צעירים ובקרקעות קלות. 
יש להקפיד שלא להעלות את המינון מעל המומלץ. במינונים 
גבוהים ובקרקעות קלות ובינוניות החומר נקלט בשורשים ופוגע 
בעצי ההדר, במיוחד בשתילים הצעירים. הנזקים גורמים לשכפול 
הפקעים ולעלים צרים וארוכים. לתכשירי Glyphosate עשבים 

חמקניים רבים; ראה רשימה להלן.

עשבייה החומקת מגלייפוסט

* מדביר בשילוב אוקסיפלורופן 0.1%.
 

D-2,4 )אלבר סופר, אמינו בר, בר(
קוטל עלווה סיסטמי. החומר נקלט מהעלים. מאושר לשימוש 
לאחר שנה וחצי מהנטיעה. תכשירי D-2,4 הם חומרי צמיחה 
סינתטיים הגורמים לפגיעה בצמחים ולתמותת העשב הרגיש. 
לתכשירי D-2,4 יש פורמולציות בעלות לחץ אדים גבוה או נמוך; 

בפרדס משתמשים בתכשירים בעלי לחץ אדים נמוך.
הרחף של חומרים אלה מסוכן לגידולים שכנים ולשתילי הדרים 
צעירים, ולכן מרססים רק כאשר אין רוחות. המינון ייקבע בהתאם 

לרשום בתווית. בריסוס בכתמים יהיה המינון 0.3%-0.25%.
תכשירי D-2,4 ניתן לשלב עם גלייפוסט או ברומסיל. שילוב 

של אוקסיפלורופן מרחיב את היקף העשבים המודברים.
לתכשירי D-2,4 יש חשיבות רבה בהדברת עשבים רבים, וביניהם 
עשבים רב-שנתיים כמו חבלבל, נבטי אורגיה משינית ונבטי 
אסתר מרצעני. משמשים גם להדברת קייצת צעירה ולדיכוי של 

הגה, ינבוט, שוש ואמברוזיה.
לתכשירי ה-D-2,4 מספר לא מבוטל של עשבים חמקניים, 

כולל רחבי עלים שבעבר הודברו בקלות באמצעותם.

1. ינבוט

2. ויתניה משכרת

3. פטל קדוש

4. אספרגוס

5. חנק

6. אורגיה משינית

7. חלמית ומעוג*

8. כרוב החוף*

9. יהודי נודד*

10. קייצת גבוהה

11. סרפד*

12. מרקולית*

13. זון משכר*

14. הגה

15. דבקה

16. כותלית יהודה

 2,4-D עשבייה החומקת מתכשירי

Fluroxypyr )טומוהוק, סטרן, פלאטון(
חומר צמיחה סיסטמי. מניסיוני, הרחף גורם לפגיעה בלבלוב 
צעיר בזן אור ובפומלית. החומר מאושר לריסוס בפרדס מהשנה 
השלישית לנטיעה. מומלץ להדברת כתמי עשבים קשי הדברה.

Glufosinate ammonium )בסטה, פאסטר, בסט ביי(
קוטל עלווה. נקלט מהעלים בלבד. מותר לשימוש מיד לאחר 
הנטיעה. להגדלת קשת העשבים המודברים ניתן להוסיף לבסטה 
רונסטאר. את הפאסטר אין לשלב בקוטלי עשבים, אלא רק 

בהתאם לרשום בתווית.
לתכשירי Glufosinate ammoniumמספר לא קטן של 

עשבים חמקנים, כלהלן.

עשבים החומקים מבסטה

דיאורון: )דוריאן, דיורקס, דיוקרון, סאנדורון(
הדיאורן הינו מונע הצצה מקבוצת הדימתיל אוראה. הוא מותר 
לשימוש בפרדס מגיל שלוש שנים. לאחר הריסוס יש להצניעו 
בהשקיה. מונע נביטה גם של הדגניים החומקים מהטריאזינם 
ניתן  )שיבולת שועל חומקת ממינונים נמוכים של דיאורון(. 
לשלבו בקוטלי עלווה כמו ברומסיל וגלייפוסט. לדיאורון מספר 

לא מבוטל של עשבים חמקנים.

1. יהודי נודד

2. כותלית יהודה

3. חלמית ומעוג

4. ירבוז עדין

5. פטל

6. לנטנה

7. חנק מחודד

8. אספרגוס

9. אורגיה מישנית בוגרת

10. שרביטן

11. חלבלוב שרוע 

)שלוחית קרחת(

12. קייצת בגובה

 40 ס"מ ומעלה

13. סרפד

1. ויתניה משכרת

2. פטל קדוש

3. אספרגוס

4. ינבוט

5. חנק

6. אורגיה משינית

7. חלמית ומעוג

8. כרוב החוף

9. יהודי נודד

10. קייצת גבוהה

11. סרפד

12. מרקולית

14. זון משכר

15. הגה
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בפרדס
עשבייה החומקת מדיאורון

המלצות להדברת עשבייה באביב
מומלץ לכסח עשבייה גבוהה לפני הריסוס בקוטלי עשבים.

בין חלקות  יש לערוך הבחנה  בהדברת העשבייה הקיימת 
המושקות בטפטוף לבין חלקות המושקות במתזים או בממטירונים. 
בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל עלווה בלבד, כיוון 
שמונעי ההצצה מחייבים הצנעה. בחלקות המושקות במתזים או 
בממטירונים מומלץ לרסס בשילוב של קוטלי עלווה ומונעי הצצה. 
מונעי ההצצה המורשים לשימוש באביב ובקיץ )גם לפרדסים 
שהפרי שלהם מיועד ליצוא( הם: תכשירי דיאורון )דיאורקס, 
)פאלקון,  דיפלופניקן  ותכשירי  דיוקרון, סאנדורון(  דוריאן, 

לגטו, קוורץ(.
קוטלי עלווה הם תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, 
גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי  ברומסיל 
)הייבר X, הנטר ואורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, 
בר( ותכשירי גלייפוסימת אמוניום )בסטה, פאסטר, בסט ביי(. 
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה הרב-
שנתית הקיימת בשטח. משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
ליצוא, המלצותינו מסתמכות על רשימת החומרים המורשים 
ליצוא על פי דרישות הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש רק 

בתכשירים המורשים לפי התווית. 
גם תכשירים משולבים להדברת עשבייה.  נמצאים בשוק 
תכשירים אלה מורכבים מכמה חומרים המיועדים הן למניעת 
הצצה והן להדברת עשבייה קיימת, וניתן להשתמש בהם בהתאם 
להרכב העשבייה הקיימת בפרדס ולפי הוראות השימוש הרשומות 

בתוויות התכשירים. 
חשוב להדגיש, כי קנייני הפרי השונים מגבילים מאוד את 
השימוש בתכשירי ההדברה. רשימות התכשירים משתנות 
לעתים קרובות, עד כדי כך שחלים שינויים גם ממועד כתיבת 
החומר המקצועי עד למועד היישום. לפני כל טיפול יש לבדוק 
עם המשווק, אם התכשיר המיועד ליישום מאושר לשימוש ע"י 

המשווקים והקניינים.

נוסחאות הריסוס בהתאם לגיל הפרדס
פרדסים צעירים

אם יש צמחי קייצת שנבטו בסתיו, מומלץ לעקרם בעודם קטנים.
בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל עלווה בלבד. 
בחלקות המושקות במתזים או בממטירונים מומלץ לשלב במונע 

ההצצה, בתנאי שהשילוב אפשרי על פי התווית.

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס גלייפוסימת אמוניום )בסטה, פאסטר( בריכוז 
2.0%-1.5%. יש להגן על הגזעים מהרטבה של תרסיס הריסוס.

למניעת הצצה מומלץ לרסס:
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50 סמ"ק/ד'  .1

פרדסים בני שנתיים
דיפלופניקן )פאלקון, לגטו, קוורץ( 50 סמ"ק/ד' + גלייפוסט   .1

1%-1.5%
בסטה בריכוז 2%-1.5%  .2

פרדסים בני שלוש שנים
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50 סמ"ק/ד'  +   .1

גלייפוסט 1.5%-1%.
בסטה בריכוז 2%-1.5%.  .2

סטרן או טומהוק או פלאטון בריכוז 0.5% נגד עשבים קשי-  .3
הדברה - בכתמים.

תכשירי דיאורון )דוריאן, דיואורקס, דיוקרון, סאנדורון(.   .4

פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים(
בחלקות המושקות בטפטוף מומלץ לרסס בקוטל העלווה 
בלבד. בחלקות המושקות במתזים או בממטירונים כדאי לשלב 

גם את מונע ההצצה לפי הטיפולים כלהלן:
נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1

גלייפוסט 1.5%-1%
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + היבר X או   .2

הנטר או אורגן )100 ג'/ד'(
קווארץ או פאלקון 50 סמ"ק/ד' או לגטו 50 סמ"ק/ד' +   .3

טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט 1.5%-1%
סטרן או טומהוק או פלאטון בריכוז 0.5% נגד עשבים קשי-  .4

הדברה - בכתמים
נבטים של קייצת מדבירים על ידי ריסוס של גלייפוסט +   .5

 .2,4-D תכשירי

עשבים קשי-הדברה
כמו  ישנם עשבים קשי-הדברה, במיוחד שיחים מטפסים 
ויתניה משכרת, אספרגוס למיניו, חנק, אורגיה משינית, בלוטנית 
אפריקאית, חבלבל, היפומאה, שרביטן ושבטן, ובהם יש לטפל 
נקודתית ולמנוע הנבת פירות וזרעים כדי למנוע את התפשטותם. 
את הצמחים הבוגרים יש לעקור, וכל אימת שיתחדשו - לחזור
 ולרסס. מדבירים עשבים אלה באמצעות ריסוסים בתכשיר 

 .2,4-D גלייפוסט בשילוב התכשיר
כדי למנוע נביטת מטפסים שונים מומלץ לרסס דיאורון מתחת 
לנוף העצים לפני הגשם או לפני ההשקיה במתזים או בממטירונים.

1. שיבולת שועל

2. זיפן

3. עשנן

4. לכיד הנחלים

5. חלבלוב קעור

6. דטורה

7. קוטב מצוי

8. ירבוז עדין

9. סביון

10. שלשי רגילני



ÆÆÆיש על מי לסמוך

www.meteor-nets.cominfo@meteor-nets.com
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מעל µ∑ שנה מטאור מייצרת רשתות עבורך
רשת קריסטל •∞± צל להגנה בפני ברד

Æהרשת המובילה בהגנה בפני ברד בזנים  אור ו אורה
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פתרונות מתקדמים לחקלאות

 אנו בעלי ניסיון עשיר במיגון טרקטורים - ג‘ון דיר, ניו הולנד,          
 סאמה, לאנדיני, קיוטי, קובוטה ועוד.

 המיגון בנוי באופן שמבטיח את שימור העקרונות הבאים:                                           
 1. גישה נוחה לתחזוקה השוטפת של הכלי.

 2. הגנה על הטרקטור בזמן עבודות ריסוק, כיסוח וריסוס.  
 3. שמירה על שדה הראייה של המפעיל.  

 4. המיגון אינו פוגע בביצועי הטרקטור. 

 04-6127301 | 050-7781979            
Metalwork10@gmail.com
חפשו  אותנו  גם  בפייסבוק

                         www.Metalwork.co.il

מיגון טרקטורים
 מסגריית עין החורש 

 Ein Hahoresh Metal workshop Since 1929
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לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה, שנת שלום,
שפע וברכהשנת לבלוב, צמיחה,


