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הצמחים מועצת 
ולשיווקם צמחים  לייצור  המועצה 
The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

טל עמית מסכם את עונת ההדרים 2014/15 בארץ ובעולם
חול המועד - הרמדאן ומה שביניהם )מומחה מסביר מהם התנאים לזכאות עובדים בדמי חג(

ראיון עם בתו של הפרדסן שנטע פרדס על גדות הירקון לפני קרוב ל-90 שנה

2 צידי מדליות הוקרה שהוענקו
לפרופ' שפיגל ודר' ורדי זיכרונם לברכה

על תרומתם לפיתוח הזן "אורי"
המדליות הוענקו להם במסגרת הכנס השנתי של החברה 

האמריקאית להורטיקולטורה. את המדליות קיבל בשמם והביא 
לבני המשפחה בארץ פרופ' אליעזר גולדשמידט



לייעוץ והדרכה 
נא פנו לאגרונום 

שלנו באזורכם
 הזמנות: 1-800-77-88-77
דשנים וחמרים כימיים בע"מ
ת.ד. 1428, חיפה 31013
טל. 04-8468178/9 פקס. 04-8468296

NovAcid סדרת מוצרי דשנים מורכבים ומוצקים 
במחירים משתלמים במיוחד, כולל הובלה לבית הלקוח*

nova!שנה
3,900 ₪ לטון 20-20-20 + מיקרו אלמנטים 

3,998 ₪ לטון 17-10-27 + מיקרו אלמנטים 

3,276 ₪ לטון 20-2-30 + מיקרו אלמנטים 

3,600 ₪ לטון 23-7-23 + מיקרו אלמנטים 

המחיר. האיכות. השירות:
# המחיר הזול ביותר

#  מוצר ישראלי המותאם ומיועד לאקלים הישראלי

#   מוצר ישראלי המותאם במיוחד למים מותפלים 

ולשטחים פתוחים

#   המוצקים של דשנים – מכילים חומצה זרחתית 

המחמיצה את בית השורשים ומנקה את מערכות 
הטפטוף

#    היחידים שמבצעים הובלה לבית הלקוח תוך 48 שעות*

#  יעוץ אגרונומי חינם *המחירים כוללים הובלה למחסנים וללקוחות. *המחירים מותנים בהזמנה של מינימום טון.

כיל דשנים | הכי טובים לחקלאות הישראלית. נקודה.



מנהל ענף ההדרים:

טל עמית
tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס
liss1@netvision.net.il

חברי המערכת

חי בנימיני, רוני נקר, דורון טימר, אריה שרייבר, 
ד"ר יוסי גרינברג, ד"ר ערן רוה

כתובת המערכת

רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600
טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

מחלקת מודעות:

שיאים
טל': 03-5711908, פקס: 03-5730866

הפקה והדפסה:

דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים
טל': 03-5711908
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רשלנויות חמורות ...... של מי ולמה )חלק ב'(

מאת: טל עמיתתמונת מצב

בגיליון הקודם התייחסתי רק לחלק אחד מאותו "כתב אישום" 
חמור שנשלח אלי ע"י יועץ משפטי חיצוני של מנהל המחקר – 

עו"ד וטשטיין.
כמו במקרה הקודם, מתייחס עו"ד וטשטיין, בשם שולחיו 
לעבודתי בתחום הזנים, תוך ביטויים קשים כגון "מחדל חמור", 

"רשלנות", ועוד מיטב פנינים שאחסוך מהקוראים.
במקרה הנוכחי משתלחים בי פקידי מנהל המחקר על כך 
שבישיבת ועדת הזנים באוק' 2009, סוכם שאגיש לרישום זן 
שאכנהו "א" באיחוד האירופי, ובגלל שלא עשיתי זאת עד ל 2013  
- גרמתי נזק כבד ולכן הרווחתי בכבוד את כל הביטויים היפים.

קצת עובדות רקע :
הזן "א" נטוע כיום על שטח של כ–5,000 דונם בישראל. הנטיעות 
המסחריות של הזן החלו רק ב-2009, ולמעלה מ-90% מהשטח 

המדובר – ניטע לאחר מועד הדיון בנושא הרישום.
לזן "א" שתי תכונות טובות – צבע ויבול טוב . שתי תכונות אלו 
אינן מספקות ע"מ להציבו בשורה הראשונה של זני היצוא שלנו, אם 
בכלל. לזן הזה יש גם מספר תכונות שליליות, שלא זה המקום לפרטן.
על סמך הבקשה של הועדה פניתי במכתב לעו"ד קולב – המטפל 
ברישומי הזנים שלנו – בתאריך 10/3/2010 – ובו בקשה לרשום מס' 

זנים בקהילה האירופית – ביניהם הזן "א". 
הסיבה שבגינה  עיכבתי את הבקשה, הייתה כדי לשמוע חוות דעת 
של המשווקים על המשלוחים המעטים שהיו מזן זה בעונת 2009/10.
וכשהסתבר לי כי יש בעיות קשות והזן לא נקלט יפה בשוק, 
החלטתי להמתין. בעונות שלאחר מכן המגמה רק הלכה והתחזקה 
וכיום ניתן לומר כי מבחינת השוק האירופי – הזן "א" – מחוץ לתחום.
מכיוון שאני כבר הייתי "בסרט" הזה עם אין ספור זנים – לא 
מצאתי לנכון להמשיך בתהליך הרישום. "קידום", לעומת זאת 

חשבו, ועדין חושבים כי צריך לרשום את הזן באיחוד האירופי.
מבלי להעליב אף אחד, ומתוך הערכה רבה לחוקרי מנהל 
המחקר, אציין כי לחוקרים יש ידע רב בתחום ההשבחה, אך הם 
לא מבינים הרבה בגידול הדרים )אגרוטכניקה( ואינם מבינים שום 

דבר בדרישות השוק ובשיווק התוצרת.
להתיימר ולהבין בגידול ובמסחר )לאחרונה הם גם מומחים 

למיתוג( זה ממש לא לענין, ומכאן הכשלים.
יש בידי רשימה של קרוב ל–30 זנים שפותחו במסגרת פרויקט 

ההשבחה ולא הבשילו להיות זני יצוא מסחריים, ולא נרשמו.

המשאבים  את  להעריך  צריכים  המחקר  מינהל  אנשי 
והאמצעים שמושקעים ע"י המגדלים

מנהל המחקר בא איתי חשבון בשנים ובמשאבים שלוקח לפתח 
זן ובנזקים שנגרמים לו מחוסר רישום של הזן "א".

אני בתחום 24 שנים ויודע היטב את החשבון, מתחילתו ועד היום.

אנשי המנהל צריכים להעריך את המשאבים והאמצעים שמושקעים 
ע"י המגדלים והמועצה ע"מ לפרוץ קדימה עם זן חדש.

אנשי מנהל המחקר, חוקרים ופקידים, צריכים לזכור יום יום כי מי 
שנשאו בנטל הפיתוח של זני ההדרים – הם קודם כל מגדלי ההדרים.                       
מגדלי ההדרים הם אלו שהביאו את המימון לפרוייקט ההשבחה, 
הם מימנו את כל חלקות הניסוי ע"מ ללמוד את הזנים, והם שהביאו 

את המוניטין לפרוייקט ההשבחה הישראלי.
לאורך 25 שנים המגדלים הישראלים  מלווים את  פיתוח 
הזנים והם "טייסי הניסוי" של כל הדגמים שפותחו, ולצערי, הם 

התרסקו עם מרביתם.
אם נעשה חשבון זהיר רק על ההשקעות בנטיעות המסחריות של 
הזן "א" )ללא המחקר וניסויי השדה(, נגיע ליותר מ–30 מיליון₪!

מי יפצה אותם?
מה לעשות. צריך להכיר בעובדות - לא תמיד זה מצליח. אנחנו 
לא נכפה את רצוננו על השוק, אלא צריכים להתאים עצמנו 

לרצונות השוק.

משפטים אחרונים לסיכום 
1. כמו שפרויקט ההשבחה בהדרים עובד כיום הוא לא יגיע רחוק.

א( משום שהוא מנותק מדרישות השוק.
ב( למגדלים אין כל מוטיבציה לשיתוף פעולה.

2. מנהל המחקר צריך להבין שממסחרים רק סחורה טובה, וטיב 
הסחורה נקבע לפי השוק ולא לפי אומדן של מן דהוא.

3. מסחור "בכל מחיר" כפי שנעשה כיום, רק יפגע במוניטין של 
מנהל המחקר והחקלאות הישראלית.

4. פתגם ידוע אומר "נאה דורש – נאה מקיים". מנהל המחקר 
חייב לעצמו ולאחרים הסברים רבים על רשלנות וכישלונות בהליכי 
הגנה על זני פטנט ישראליים בעולם ) אוסטרליה לדוגמה קיבלה 
משלוח נאה של זני ענבים, מנגו והדרים שמזה 15 שנה לא הוסדר 

מעמדם ולאחרונה נוספו דוגמאות נוספות(.

5. לו אנשי מנהל המחקר היו מבקשים הסברים למהלכי מועצת 
הצמחים כפי שראוי לבקש )ולא על גבי העיתונות או במכתבים 
מעורכי דין(, היו לומדים כי לא רק שלא נהגתי ברשלנות, אלא להיפך.

6. תמוה ביותר הוא מועד ה"התעוררות" של מנהל המחקר 
בגילוי ה"רשלנות," מ–2009 ועד 2014.... הרי היה בידם מספיק 
זמן לבא איתי בדברים בעניין זה, לברר העובדות ולהסיק מסקנות. 

אולי העיתוי שנבחר קשור לאירועים אחרים?
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חוק ומשפט

דמי חגים: חול המועד – 
הרמדאן ומה שביניהם

אחת הסוגיות העולות כמעט בכל הדיונים העוסקים בתביעות 
של עובדים זרים ופלסטינאים בבתי הדין לעבודה הינה סוגיית 
הזכאות לדמי חגים. על פי הדין הכללי עובד זכאי ל-9 ימי חג 
בשנה בתשלום )2 ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון של סוכות, 
שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות ושבועות(.
צו ההרחבה בחקלאות מעניק לעובד עוד יום חג )יום בחירה( 

בתשלום. 

השאלות מתעוררות בעובד שעתי/יומי
הזכאות כאמור מובנית בשכרו של עובד במידה והוא עובד 
חודשי, בחוק מוגדר: כ"עובד במשכורת" – במקרים אלו פשיטא 
שהעובד מקבל את משכורתו המלאה. השאלות מתעוררות 
בעובד שעתי/יומי. במקרה זה – המוגדר בחוק: "עובד בשכר", 
הזכאות לימי חג מסוייגת והעובד זכאי לה רק אם נתמלאו תנאים 
מצטברים מסויימים. עובד בשכר )יומי/שעתי( אינו זכאי לתשלום 
עבור יום חג בשלושת חודשי עבודתו הראשונים. העובד אינו 
זכאי לתשלום יום חג אם לא עבד בימים הסמוכים לחג, היינו 
אם העובד נעדר ביוזמתו בערב החג או למחרת החג אין הוא 
זכאי לתשלום דמי חג. חג החל בשבת, או ביום שישי במקום 
בו עובדים 5 ימים בשבוע,  אינו מזכה בתשלום. עובד עונתי 

זכאי לימי חג גם אם חלו אלו בשבת. 

פסק דין מחודש יוני השנה
תובעים רבים נכשלים בהקשר לסייג אחרון זה שכן בית הדין 
הארצי רק לאחרונה בפס"ד מיום 1.6.15 )ע"ע 21920-02-13( 
חזר שוב וקבע: "בתביעה לדמי חגים יש לבחון קיומה של זכאות 

לדמי חגים לגבי כל חג וחג..." 
"עובד שאינו עובד חודשי אינו זכאי לימי חג החלים בשבת. 
נקודת המוצא היתה שממילא אותו עובד אינו עובד ביום שבת, 
בהתאמה, עובד יומי שעובד בקביעות בימים א'-ה', אינו זכאי 
לימי חג בעד יום חג שחל ביום שישי. ממילא עובד כאמור לא 
החסיר יום עבודה... את צו ההרחבה יש לפרש כקובע זכאות 
לכך שעובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים 

הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום דמי החג האמור".

אלו הם ימי החג לעובד לא יהודי ?
סוגיה משפטית נפרדת הינה קביעת ימי החג של עובד לא 
יהודי. מספר ימי החג בתשלום להם זכאי עובד לא יהודי אינו 
שנוי במחלוקת ואולם הקביעה אלו הם ימי חג לעובד לא יהודי 

ניתנת לכאורה לפרשנויות שונות.

החוק )פקודת סדרי השלטון והמשפט( קובע: "ימי מנוחה.... 
יהודי – על מועדי ישראל. לגבי מי שאינו יהודי – על מועדי 

ישראל או על חגי דתו הכל פי המקובל עליו".
העובדים ב"שכר" המוסלמים שבוחרים לחוג את חגי דתם 
עיד אלפיטר ועיד אלאדחא זכאים בגין כך לתשלום בגין ימי 
חג אלו. העובדים התאילנדים בוחרים לחוג 4 ימים )ראש השנה 

האזרחי, התאילנדי, יום הולדת המלכה, המלך(.

על פי הפסיקה זכאים עובדים אלו להשלמת תשלום ל-9 ימים 
על פי הדין הכללי ול-10 ימים לעובדים בחקלאות.

בזיקה לאמור לעיל יצויין עוד, עובד שבחר מרצונו החופשי 
ולא  רגיל  יום עבודה  בגין  זכאי לתשלום  לעבוד בימי החג 
לתשלום מוגדל בשיעור 150% בדין הכללי ו-175% בחקלאות, 

)ע"ע 300360/98(.

בפס"ד מיום 14.6.15 )סע"ש 27172-03-14( בתביעת עובד 
תאילנדי להשלמת ימי חג ָמָנה בית הדין בכל שנה את ימי החג 
העבריים שלא חלו בשבת מהם ניכה 4 ימי חג ששולמו. ביתרת 

הימים – השלמה ל-10 - חייב בית הדין את המעסיק.

לא למותר להוסיף כי בצווי ההרחבה אין התייחסות מטוב 
ועד רע לעבודה בחול המועד או בחודש הרמדאן. ימי עבודה 
אלו הינם ימי עבודה רגילים וככל שנעשים בימים אלו הסדרים 

מקלים נעשים אלו במסגרת נוהגים והסכמים מקומיים.

)הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי(.

)תנאים לזכאות בדמי חג(

רשם: שמואל גלנץ עו"ד
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חוק ומשפט

איגוד מגדלי הפרחים ארגון מגדלי  ע"י  עתירה שהוגשה 
הדרים ואחרים )בהמשך ביקשה אף תנועת המושבים להצטרף( 

הביאה לשינוי הנוהל. 
העתירה התבררה בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים 

בירושלים )49359-04-14(.
עילת העתירה היתה החובה שהטיל מדור התשלומים ברשות 
גם "מת"ש"( על מעסיקי  )להלן  האוכלוסין במשרד הפנים 
עובדים פלסטינאים לדווח על מינימום ימי עבודה כל חודש 
גם כאשר אלו לא נעבדו בפועל. מי שלא פעל על פי הנוהל 
הסתכן בביטול היתרי עבודה שניתנו לו ו/או באי הענות לבקשות 

לקבלת עובדים חדשים.
זאת לדעת:

העסקת עובדים פלסטינאים על ידי מעסיקים ישראלים בתחום 
החקלאות, טעונה קבלת היתר המת"ש.

החוק המסדיר את העסקת הפלסטינאים הינו חוק עובדים זרים 
התשנ"א-1991. בהתאם לחוק זה מחויב המעסיק להעביר דיווח 
מידי חודש למת"ש על העובדים, הכולל פירוט ביחס למקום 
העבודה, סוג העבודה, ימי עבודה, שיעור השכר ורכיבי השכר.
עובדי שטחים  להעסיק  ניתן  לא  המת"ש  הנחיות  פי  על 
במשרה חלקית. מידי חודש קבע פקיד במת"ש מהם ימי העבודה 
לצורך  וזאת  לדווח,  יש  חודש עליהם  המינימאליים לאותו 
חישוב השכר של העובדים. בחישוב ימי המינימום מנוכים ימי 
שישי ושבת, ימי חג )לפי הדת היהודית ולפי הדת המוסלמית(, 
ימי סגר, וימי גשם ובוץ )בחורף(, )להלן ולעיל - "ימי העסקה 

מינימאליים"(.
הדיווח  מימי  היה להפחית  ניתן  הנחיות הממונה,  פי  על 
המינימאליים האפשריים, גם ימי מחלה של העובד אולם הדבר 

הותנה בהצגת תעודת מחלה.

שכרו של העובד הפלסטינאי משולם על ידי שני גורמים
שכרו של העובד הפלסטינאי משולם על ידי שני גורמים ועל 

פי שני בסיסי נתונים שונים: 
וזאת  נטו,  א. החקלאי/המעסיק משלם לעובד את השכר 
בהתאם לימי העבודה ושעות העבודה שעבד העובד המסוים 

בפועל באותו חודש. 
ב. מדור התשלומים גובה מהמעסיקים את התשלומים החלים 
על המעסיק על פי דין ואת הניכויים מהשכר שיש לנכות על פי 
דין )מיסי חובה וסכומים על חשבון זכויות סוציאליות והוצאות 
נגבים  ומעביר אותם לגורמים השונים. סכומים אלו  נלוות( 

מהמעסיקים בהתאם לתלוש המונפק על ידי המת"ש. 
מדור התשלומים אכף את הדרישה לדיווח ותשלום על פי ימי 
העסקה מינימאליים על אף שהחקלאים התריעו בפניו כי מדובר 

בהפרשות סוציאליות ותלושים שלעיתים קרובות אינם עולים 
בקנה אחד עם המציאות.

באופן טבעי ומכורח המציאות, קיימים בפועל מקרים רבים בהם 
עובדים אינם מגיעים לעבודה מסיבות שונות, שאינן עולות בקנה 
אחד, דווקא עם המקרים המצומצמים שקבעה רשות האוכלוסין 
וההגירה. כך לדוגמא ומבלי למצות את המקרים והדוגמאות- 
העובד חולה אולם אין ברשותו אישור מחלה, בעיות משפחתיות, 
מחלה של בן משפחה, אבל במשפחה, שמחות משפחתיות ועוד.
סיטואציה נוספת שאין למעסיק שום שליטה עליה וקורית 
לא פעם הינה שהעובד, עובר במעבר הגבול, אולם בסופו של 
דבר מטעמים שאינם תלויים במעסיק, לא התייצב לעבודה אצל 

מעסיקו החקלאי. 
ימי מינימום קשיחים  המת"ש לא קיבל כל חריגה מאותם 
ולא הכיר בשום סיטואציה שבה הצהירו המעסיקים  שקבע 
הישראלים כי העובד לא הגיע לעבודה )או אף אם עזב מוקדם 

את יום העבודה מסיבות שונות(.

דרישות בלתי סבירות
כתוצאה מהדרישות הבלתי סבירות המצוינות לעיל נוצרה 
סיטואציה שבה החקלאים נאלצו לדווח דיווחי כזב פיקטיביים 
על פי מספר ימי המינימום שקבע המת"ש ביחס לאותו חודש 
עבודה ולהצהיר דיווח שאינו אמת לפיו העובד עבד מספר ימים 

או שעות גבוה ממה שבוצע בפועל.
הדרישה השרירותית, שלא תאמה את המציאות בפועל יצרה 
ידי המת"ש לא  סיטואציה לפיה תלושי השכר שהונפקו על 
שיקפו את המציאות, ובהתאמה לכך הועברו בגינן תשלומים 
עבור הוצאות נלוות וסוציאליות מנופחות לגורמים המוסדיים 
השונים )ביטוח לאומי, מס הכנסה ניכויים, קופת פנסיה וגמל(, 

שאינם תואמים את השכר האמיתי שהגיע והמשולם לעובד.
בתביעות של עובדים פלסטינאים שמתבררות בבתי הדין 
לעבודה מתייחסים אלו לרישומי המת"ש כלרישומים המשקפים 
את המציאות ופוסקים בהתאם למרות אי ההתאמה בין המציאות 

לדוחות. 
דרישתו של המת"ש לדווח על ימי עבודה שלא נעבדו יצרה 
הוצאה פיקטיבית שפגעה במערכת המס. העתירה כאמור תקפה 
את המת"ש בשני היבטים האחד סמכותו המנהלית לקבוע ימי 
מינימום לדיווח והשני העמדת המעסיקים במצב בעייתי מול 

שלטונות המס. 
)לאור ההערכה כי בית המשפט לא יוכל להשלים עם כפייה 
נבחר  דיווחים המגדילים את ההוצאות באופן פיקטיבי  של 
עו"ד-רו"ח יואב ציוני המתמחה בענייני מיסוי, לטפל בעתירה(.
מדור התשלומים בתשובתו לעתירה טען כי "המעסיק עובדים 

 בעקבות עתירה לבית המשפט שונה נוהל דיווחי 
המעסיקים על העסקת עובדים פלשתינאים

רשם: שמואל גלנץ עו"ד
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מהשטחים מחוייב להעסיקם במשרה מלאה. על מנת להבטיח 
כי מעסיק אינו זקוק לעובד במשרה מלאה לא יחזיק בהיתר 
ידי הממשלה  על  כפי שנקבעו  כלל המכסות  שיגרע מתוך 
שכאמור הן מכסות מוגבלות שהרי במקרה מעין זה ניתן יהיה 
 להעביר את ההיתר למעסיק הזקוק לעובד במשרה מלאה".
מעבר לטענתו זו של מדור התשלומים ניסה האחרון להדוף את 
שעלה בעתירה בדבר חיובם של המעסיקים בדיווחים פיקטיביים. 
המשיבה טענה בהתחסדות כי "התנהלות זו של העותרים )הגשת 
דיווחים כוזבים, ש.ג.( היא על אחריות העותרים בלבד שעשו 

דין לעצמם".
מדור התשלומים ניסה כאמור בתגובתו לדחות את הטיעון 
כאילו הוא גורם לדיווח כוזב ואולם בית המשפט כבר בפתח 
הדיון הבהיר שאין הוא יכול להשלים עם נוהל המחייב דיווח 
אחיד וגורף וכיוון שכך הורה למדור התשלומים לשוב אליו עם 
נוהל חדש שיתן מענה לבעיות שעלו בעתירה ולשאלות בית 

המשפט בעת הדיון.

 נוהל חדש
בזיקה לעתירה אכן פורסם ע"י מדור התשלומים בסוף מאי 
נוהל חדש שקבע שלהבא לא יקבעו על ידי המת"ש ימי העסקה 
מינימאליים ואולם נותרה בעינה הדרישה להעסקה במשרה מלאה. 
ימי  הלכה למעשה למעסיקים מתאפשר לדווח על מספר 
זאת מעסיק  יחד עם  עבודת עובדיהם כפי שבוצעו בפועל. 
הסבר.  ליתן  ידרש  מלאה  במשרה  עובדו  את  מעסיק   שלא 
המעסיק יהא רשאי להשיב במכתב ולציין סיבת אי ההעסקה 

במשרה מלאה.
מעסיק שימשיך ויעסיק עובד שלא במשרה מלאה לאחר שתי 
התראות ישקל לגביו אם "לערוך שימוע אשר יכול ויגרור החלטה 

לביטול היתר ההעסקה". 
ובעתיד...

ימים יגידו אם התעקשותו של משרד הפנים על העסקה במשרה 
מלאה מזמינה את העתירה הבאה. 

צרכים  יש  העונה  בתוך  גם  שבחקלאות  ידוע  לכל 
אינה  עובדות  לידיים  ההזדקקות  משתנים.  ואילוצים 
ספציפי.  בענף  עונה  במהלך  גם  ימות השבוע  בכל  אחידה 
ימי  ביניהם הזמנות מהשוק,  הצורך מותנה בגורמים שונים 
וכו'.  קטיף, אילוצי הגנת הצומח, הבשלה, ארועי מזג אויר 

לסיכום
משפורסם הנוהל החדש פסק בית המשפט כי העתירה מוצתה 

ופסק הוצאות לטובת העותרים.
ימים יגידו האם אכן מוצתה העתירה או שמא תדרש עתירה 

נוספת בהקשר של "העסקה במשרה מלאה".

בשולי הדברים
בין לבין, לאחר מתן פסק הדין נמסרו לח"מ מהמנהל האזרחי 
בצה"ל מכח חוק חופש המידע נתוני ניצול המכסות. מתברר 

שככלל אין ניצול מלא של המכסות שנקבעו.
להמחשה: ביום 1.12.2014 סך המכסה לכלל ענפי החקלאות 
היינו  עמדה על 12,950 איש. בפועל מומשו 9,713 היתרים 

ניצול של 75% בלבד.
למרבה הצער )אולי לא במקרה...( נתונים אלו נמסרו לאחר 

מתן פסק הדין למרות שנתבקשו במקביל להגשת העתירה. 
ברקע יצויין כי ככל הידוע, רשויות הבטחון  מעודדות יציאת 

עובדים מהשטחים לעבודה בישראל משיקולים שלהם.
... חומר למחשבה.              

ירושלים, אשר עבר  85 מאזור  וסיעודי בן  נכה     מושבניק 
טרגדיות רבות בחייו נתבע על ידי המדינה בסכום עתק של 
כמעט 850,000 שקלים, רק מכיוון שהשכיר יחידות דיור שנועדו 

לממן את מחייתו לרבות טיפוליו ותרופותיו.
עו"ד המייצג את המושבניק, אומר שהחוק מתיר למושבניקים 
לקיים במשק אך ורק פעילות חקלאית, מפני ששטחי המשק 
אינם שייכים להם – והם חוכרים אותם מרשות מקרקעי ישראל 

באמצעות האגודה החקלאית.
"עם זאת", הוא הוסיף  "כיום לא ניתן להתפרנס מחקלאות 

במשק, בוודאי כשמדובר באדם נכה וסיעודי".

לדבריו, לא רק שהמדינה לא טרחה לעדכן את  הוראות הדין 
הרלוונטיות, בעקבות המשבר בחקלאות ובנדל"ן, "אלא שהיא 
והמסכנים,  ורודפת אחר האומללים  מוסיפה חטא על פשע 

המבקשים בסך הכול להתפרנס בכבוד" דברי עו"ד אלקיים.
נגד  אזרחי שפתחה  בהליך  טענה  ישראל  מקרקעי  רשות 

המושבניק, כי בניית היחידות נעשתה ללא היתר בניה. 
לטענת המושבניק כל המבנים נבנו בהיתר, והוא אף צירף 
העתק מהיתר הבניה לכתב הגנתו. התביעה מתנהלת בימים 

אלה בבית משפט השלום בבית שמש.

תביעת ענק נגד מושבניק קשיש וסיעודי – על 
שהשכיר ללא רשות יחידות דיור בנחלתו

רשות מקרקעי ישראל היא שפתחה בהליכים האזרחיים # פרקליטו: אין פרנסה 
מחקלאות - הכספים מיועדים למחיה  ולתרופות 
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ראיון

במנהרת הזמן  - בתו של פרדסן
מספרת על פרדס שנטע אביה

על גדות הירקון לפני כ-90 שנה

מאת יצחק ליס

רב  ז"ל,  ליברמן  ד"ר אהרון ארתור  1923, הגשים  בשנת 
אורתודוקסי מוערך בקהילה הגרמנית שהיה ציוני בדעותיו, חלום 
עליו התחנך שנים ועלה עם בני משפחתו לארץ ישראל ואף בנה 
את ביתו בירושלים. כששאל את בנו מנפרד, אז נער צעיר, במה 
הוא בוחר לעסוק הייתה התשובה חד משמעית -  "בחקלאות" 
)!!( שהייתה באותה העת סמל לחלוציות בארץ ישראל.                                             

חינוך שבו משולבת הדת בחקלאות 
החקלאי  הספר  לבית  מנפרד  את  ורשם  היסס  לא  האב 
מחלקה  השאר,  בין  בו  שהייתה  מכיוון  ישראל",  "מקווה 
דתית שבה שולבו שמירת מצוות בלימודי החקלאות. בתום 
להתמחות  הצעיר  מנפרד  החליט  ב"מקווה"  הלימודים 
במקום  פרדס  דונם   40 נטע  המשפחה  ובסיוע  בפרדסנות 
שהוקם  הבפטיסטים,  כפר  מול  הירקון.  פרק  היום  שנמצא 
מאוחר יותר, בשנות ה-50' באזור השייך מוניציפאלית לפ"ת.                                                                                                                              
במושגים של היום ניתן לתאר את אשר קרה במילים הבאות: 
הרב האורתודוקסי ד"ר ארתור ליברמן, שהיה רב מאוד מוערך 
בגרמניה, ויתר על הכול ועלה עם בני משפחתו לארץ ממניעים 

ציוניים. השקיע מהונו העצמי ברכישת 40 דונם במרכז העירוני 
כדי להקים שם פרדס, כדי שבנו מנפרד שחלם להיות חקלאי 
ופרדסן יגשים את חלומו. כל זאת בלי לבקש משכנתא, סיוע 
לעולה חדש, בלי סיוע מהרשויות. הרב ד"ר ארתור ליברמן זכה 
חיש מהר להערכה גם בקרב הקהילה בירושלים והיה לאיש 
מרכזי בעיר מה שהקל עליו להקים שם את הסמינר למורות 
של ה"מזרחי". אגב, מנפרד הבן עבר להתגורר במרכז הארץ 
ברעננה, והפך לחקלאי מצליח. לא מכבר שוחחנו עם שולמית,  
ובעלה שלמה מרגליות )בני ה–90( שספרו לנו על המיזם החקלאי 
שהקים מנפרד, אביה של שולמית בשנות ה-20'–60' של המאה 
הקודמת. מיזם שבו בלט הפרדס אל מול הירקון, כשלצידו גידל 

שם גם בננות ומאוחר יותר גידל שם מנפרד בעיקר פפאיה.

 )90 כ- י  בנ ם  ו כי ( ת  ו מרגלי ושלמה  ת  למי שו
מספרים:                                                                                                                             והם  העת  מאותה  פרט  כל  זוכרים  שנה 
"בשנים הראשונות לקיומו של הפרדס על גדות הירקון )בשנות 
ה-20'  של המאה שעברה( גידל  בו אבא שמוטי ולימונים וגם היו 
לצידו בננות. לקראת סיומה של התקופה החקלאית שלו )בשנות 
ה 50' ובתחילת שנות הששים( הוא גידל שם בעיקר פקנים.                                                            
ביצע  ואת מרבית העבודה בפרדס  ונחוש  חרוץ  היה  "אבא 

מנפרד ליברמן ז"ל עיבד פרדס לתפארת במקום שנמצא היום פרק הירקון ורווה 
ממנו נחת עסקית במשך עשרות שנים כשעל לקוחותיו נמנה גם בית המלוכה 

הבריטי # בתו שולמית ובעלה שלמה )מרגליות(  משחזרים את הניסיון להפוך את 
האזור לשמורה חקלאית

אביגדור אור – עובד בשרות הפרדסנים

מובילים בעגלה את השתילים לשטח
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יחד  נוסף.  יהודי  עובד  לידו  כשעוזר  אצבעותיו,  בעשרת 
העבירו את צינורות ההשקיה, נטעו, שתלו, והצטרפו לקטיף. 
מיעוטים".                                                                                                              בני  נוספים  פועלים  גייסו  הם  לקטיף  אגב, 
"החל משנת 1932 הניבו כל העצים בפרדס הזה פרי על כל  
40 הדונם. ראוי לציין כי במקביל לאותו הפרדס אבא הרחיב 
את עסקיו ובין השאר נטע פרדס בכפר נחמן בשרון. היו לו גם 

עסקים נוספים".   

ההתניידות לא קלה
שאלה: המרחק ביו השרון לפארק הירקון היה משמעותי 

באותה העת. איך הוא הסתדר?
זו הייתה תקופה אחרת. אבא מנפרד התנייד  תשובה: נכון, 
בתחילה בעזרת חמור ואתון "בזק" ו"גזית" שמם הם היו רתומים 
לעגלה, כך שניתן היה להעביר באמצעותם שתילים, כלים 
יותר, קיבל טנדר פורד מארצות  וכיוצ"ב. בשנים מאוחרות 

הברית שנחשב באותה העת לאטרקציה גדולה.  
שאלה: "מהיכן לקחתם מים לגדל הדרים וגם בננות?

תשובה: "הפרדסים שלנו היו ליד הירקון ובאותה העת היו 
שם הרבה בארות שאפשרו להשקות את הפרדסים והמטעים 
שלידם. הבארות היו פרטיות שחוברה להם הצנרת אותה העביר 
אבא מדי יום ממקום למקום בפרדס. הכול לפי הפרי והאזור בו 

הייתה נחוצה ההשקיה". 
שאלה: "איך שיווקתם את הפרי? 

וחשוב  ואדם מרכזי  תשובה: "היה לנו בית אריזה בפרדס 
לבנות   דאג  הוא  ארגזים".  "מייצר  שנקרא  מי  היה  בו 

נוטעים את הפרדס

ארגזים בכמות הנדרשת. הפרי שנקטף מהעצים הועבר אליו.
בנה.                                                                                                          שהוא  בתיבות  הפרי  את  אורזים  היו  והקוטפים  הוא 
את הפרי שיווקו לחו"ל ולשוק המקומי. בשוק המקומי לא היו 
הרבה קונים זה היה שוק מצומצם, בוודאי לפני שקמה המדינה, לכן 
השיווק שלנו התבסס על היצוא אותו עשינו בעיקר באמצעות בן 
עזר, נדמה לנו שהיה מפתח תקווה, אבל, מדי פעם שלחנו לחו"ל 
פרי הדר גם באמצעות גורמים נוספים – כמו פרדס סינדיקט. הפרי 
שלנו נחשב לאיכותי ואף הגיע  לשולחנם של אנשי בית המלוכה 
הבריטי. אבא היה גאה בפרי שזכה לשבחים בארץ ובחו"ל. השוק 
המקומי היה מצומצם יחסית, בוודאי לפני הקמת המדינה  אבל, 

לאט לאט התרחב. גם תעשיית מיצים לא הייתה באותה העת".
שאלה: איך התמודד האבא עם השוקים שנפגעו בשנים של 

מלחמת העולם השנייה?
תשובה: "היו לאבא שנים טובות ושנים פחות טובות. בשנים של 
מלחמת העולם השניה לא היו מכירות כמובן לחו"ל והפרי נרקב 
על העצים, נהגנו לומר "התגלגל " ברחובות ואיש לא טרח להרימו.  
באותה העת קברו את הפרי שנרקב אבל במקביל נהגו לייצר שמן 
מהקליפות של התפוזים וכנראה מכרו את אותו השמן לצבא הבריטי.                                                                                                              
"השמן הזה נקרא "אתרי" מהמילה אתר, כנראה הבריטים השתמשו 

בי כאתר." 
שאלה: היה במשפחה שלכם דור ממשיך לאבא  בענף ההדרים? 
תשובה: "לא. אני הייתי בת יחידה להורי ולמדתי בסמינר 
למורות. שלמה בעלי, שעלה לארץ בשנת 1939 עסק במסחר 
מרבית שנותיו והיו לו עסקים משלו. נולדו לנו שני בנים דובי ורוני 
שבנו את ביתם ברעננה ובכפר סבא ומצאו את דרכם בתחומים 
אחרים.  ובכל זאת, יש לנו בן משפחה אביגדור אור שמו, והוא 
בן דוד של שולמית – העובד עד היום בשרות הפרדסנים בארץ. 

שאלה: ומה עלה בגורלם של פרדסי המשפחה? 
לעבוד.  להפסיק  עליו  והיה  חלה  "מנפרד  תשובה: 
ואכן  הירקון  גדות  שעל  שלו  הפרדסים  את  למכור  ביקש 
התברר  בעירייה  כשבדקו  אבל  קונים,  הרבה  קונים,  באו 
הירקון.                                                                                                                פארק  להקמת  מיועד  הפרדס  ששטח  להם 
אף אחד לא הודיע, לא התריע, העירייה החליטה ורשמה את 
הפרדס כנכס ה"מיועד לפרק". אנשי העיריה בפ"ת לא הזהירו 
'אם תקנו את  אותנו אבל הזהירו את הקונים הפוטנציאלים 
הפרדס אתם זורקים את כספיכם שמים אותו על קרן הצבי.'                                                                                 
"אבא נהג לומר אז כי היה זה פשוט נישול ללא פיצוי סתם 

לקחו לו פרדס בן 40 דונם". 

על גדות הירקון  

ראיון
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קוראים של עיתוננו "עת הדר" עדכנו אותנו על דיווח 
שהגיע מספרד בו נמסרו הפרטים הבאים: 

"מדיווח שיצא ב-06.08.15 מטעם ארגון החקלאים של 
ולנסיה )החבל האוטונומי( מסתבר שגשמים מלווים בברד 
בחודש שעבר גרמו לנזק רב המשוער בכ-6 מיליוני יורו.
שלושת הפרובינציות של החבל נפגעו הן קסטליון, וולנסיה 

ואליקנטה.
נזק רב  נגרם  נגרם באזור אליקנטה שם  "הנזק הקשה 

לגידולי הזיתים, והענבים וההדרים.
"בפרובינציה קסטליון מודגש שהברד היה מלווה בגשם 

ולכן ההערכה שהנזק פחות ומוערך במיליון יורו.
בפרובינציה של וולנסיה, מוזכר שהנזק העיקרי הוא בהדרים 
ובפירות ובמיוחד חשש לפרי האפרסמון כי לא ברור כיצד 

יראה הפרי לאחר הגלדת פצעי הברד.
החשש הגדול שחקלאים רבים ייפגעו היות ואין הסדרי 
ביטוח מוסדרים בחבל ארץ זה והארגון עומד לבקש סיוע."

יולי   חודש  ישראל החל מסוף  גל החום הכבד שפקד את 
למחצית חודש אוגוסט, גרם לנזקים גדולים לחקלאים ולגידולים 
החקלאיים. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה 
כי ביממה אחת  בלבד התקבלו בחברה למעלה מ-250 הודעות 
נזק של חקלאים. בקנט מעריכים כי בשל אופיים של הנזקים 

הנגרמים מחום, היקף הפניות גדל משמעותית לאחר מכן. 
בחדר המצב של החברה התקבלו  הודעות על תמותת תרנגולי 

הודו, פטם ומטילות  כתוצאה מהחום הכבד. מכיוון שהטמפרטורות 
טיפסו למעלה מ-40 מעלות, נגרם נזק כבד בעיקר בצפון הארץ. 
כך  בחברה התקבלו הודעות רבות על נזקים בענף הירקות והפרות.  
נזקים גם באזור  לאחר מספר ימים, הגיעו דיווחים גם על 

דרום הארץ. 
על פי הערכות ראשוניות מדובר בנזקים הנאמדים במיליוני 

שקלים, אולם היקף הנזק הסופי יתברר סופית בהמשך.

ברד ירד בוולנסיה 

 6 החקלאים הגיעו להפגנה בשתי שיירות איטיות בכביש 
מצפון ומדרום וגרמו לשיבושי תנועה כבדים. החקלאים הפגינו 
עם חולצות כתומות ושלטים "יהודי לא עוקר חקלאי" ו"יהודי 
לא הורס חקלאות", "חקלמות – חקלאות או למות". מספר חברי 
כנסת הגיעו להביע תמיכה ביניהם - ח"כ דני עטר, ח"כ חיים 

ילין וח"כ מירב מיכאלי.

שבוע קודם לכן הפגינו החקלאים בארבעה צמתים מרכזיים 
בארץ כנגד חוק ההסדרים. יצויין כי בתקופה האחרונה ניהלה 
התאחדות חקלאי ישראל משא ומתן עם שרי האוצר והחקלאות 
כוונת משרד האוצר לערוך שינויים  ואנשי משרדיהם לגבי 
מרחיקי לכת בחוק ההסדרים בענפים חקלאיים שונים,   אגב,  

 ענף המדגה והצמחים ירדו מהפרק נכון למועד הכנת כתבה זו.  

באופן חד צדדי 
''בכוונת האוצר להעלות את כל הנושאים השנויים במחלוקת, 
שוב ובאופן חד צדדי וללא הסכמת משרד החקלאות והחקלאים. 
לנושאים השלכות כבדות ותקדימיות לגבי כמעט כל חקלאי 
וחקלאי ברחבי הארץ ובכל ענפי החקלאות. ''אומרים בהתאחדות 
חקלאי ישראל. ''מאות משפחות ואלפי חקלאים, בעיקר בפריפריה 
ובגבול הצפון, יסגרו את המשקים החקלאיים שלהם וימצאו עצמם 
מובטלים, זאת מבלי שהצרכן ירוויח משהו''. בהתאחדות מוסיפים 
עוד, כי משרד החקלאות לא פעל להכניס לחוק ההסדרים גם 
את הסעיפים הקשורים לעובדים הזרים - ביטול מס המעסיקים, 

מאות משקים חקלאיים נפגעו מגל החום החריג בסוף 
חודש יולי -תחילת חודש אוגוסט

החקלאים מאיימים:
עלולים להשבית התוצרת בחגים 

כ-300 חקלאים הפגינו מול משרד החקלאות, במחאה על כך ששר החקלאות אורי אריאל 
ומנכ"ל המשרד שלמה בן אליהו לא הורידו סעיפים חקלאיים בחוק ההסדרים.  
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הפחתת עלויות החקלאי המעסיק עובדים זרים בגין מגורים והחזרת 
נקודות הזיכוי לעוסקים בחקלאות, כפי שהובטח לעשות. כמו כן 
דורשים החקלאים לטפל בנושא פערי התיווך הגבוהים הפוגעים 
 בחקלאים, זאת במסגרת קידום החוק שמסדיר את פערי התיווך. 
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
צור: "הפגנה בתוך משרד החקלאות, הבית שלנו, היא קשה מאוד 
עבורנו. משרד החקלאות לא מבין את גודל השעה. אנו לא ניתן 

יד לחיסול ענפים חקלאיים שלמים במחטף הכוחני שעושה חוק 
ההסדרים. אנחנו נמצאים בקרב על הבית, על הפרנסה של אלפי 
חקלאים. אנו לא נוותר עד שיורדו כלל הסעיפים החקלאיים בחוק 
ההסדרים ויוכנס נושא העובדים הזרים. לא נהסס להשבית תוצרת 
חקלאית כבר בראש השנה. אנחנו בעד רפורמה בחקלאות אבל 
לא רפורמה במסגרת חוק ההסדרים, אלא במסגרת הסכם ארוך 

טווח ל-15-20 שנה אשר יסדיר את כלל נושאי החקלאות". 

צילום: תנועת המושבים

כנס החרום של ראשי החקלאים והלובי החקלאי בכנסת, 
בשנים האחרונות נתון ענף החקלאות במשבר חמור אשר פגע 
קשות בענף ככלל ובחקלאים בפרט ועתידו לוט בערפל. כנס חירום 

של הלובי החקלאי נערך  בכנסת, במחאה על הפגיעה המתמשכת 
בענף החקלאות וההערכות לקראת הנחת תקציב המדינה וחוק 
ההסדרים על שולחן הממשלה. הכנס נערך בראשות חברי-
הכנסת איתן ברושי, דניאל עטר, חיים ילין עמר בר לב ויצחק 
וקנין, ומעמד שר החקלאות ח"כ אורי אריאל ויו"ר האופוזיציה 

דיון חרום של הלובי החקלאי התקיים בכנסת  

הלובי החקלאי קיים כנס מחאה בכנסת 
כנס חירום של הלובי החקלאי נערך בחודש יולי בכנסת, במחאה על הפגיעה המתמשכת בענף החקלאות וההערכות לקראת 

תקציב המדינה וחוק ההסדרים. שר החקלאות: ''הצענו רפורמות שכל החקלאים יכולים לברך עליהן, לצערי האוצר הגישו 
רפורמות משלו. אני אומר לכם כאן, לא יעברו רפורמות בתקציב בלי תיאום עם החקלאים''

חקלאים מאיימים – נפנה להאג 

אברהם דניאל יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל   
החברה באיגוד לשכות המסחר שלח מכתב לראש הממשלה 
שביקר באותה העת באיטליה בו כתב בין השאר את הדברים 

הבאים: 
הריני לפנות אליך בשם התאחדות החקלאים החדשה בישראל, 
המונה כ-3,500 חקלאים, ופועלת באיגוד לשכות המסחר 

בנושאים שיפורטו כדלקמן: 
בנאום שנשאת בתערוכת 'אקספו' במילנו הדגשת את חשיבותה 
של החקלאות בישראל והיותה חזקה מכל חרם. אך בפועל, 

החקלאות הפכה לשק החבטות של ממשלות ישראל בראשותך:
בשנתיים האחרונות נסגרו 600 משקים חקלאיים ומדי שנה 
חלה הפחתה במספר החקלאים באופן קבוע. חקלאים רבים 
מצויים על סף פשיטת רגל, החקלאות כבר אינה כלכלית, הגיל 
הממוצע של החקלאים עומד על 65 שנים, אין דור המשך ונותרו 
כ-5,000 חקלאים, המייצרים את התוצרת החקלאית הטרייה. 
במידה ותימשך מדיניות זו, החקלאות תיעלם לחלוטין מנוף 

ארצנו, וירקות ופירות יהיו כמותרות לעשירים בלבד.
בהתחשב בדבריך, אם אתה אכן מאמין בחשיבותה של 
החקלאות, עליך לפעול להבראתה על מנת להבטיח חקלאות 
חזקה מכל חרם ואספקת תוצרת חקלאית טרייה לאזרחי ישראל 

במחירים הוגנים, כפי שיתואר להלן: 
1. ביטול אגרות ומיסים המוטלים על מעסיקי עובדים זרים. 
המס לא השיג את יעדו מאז הוחלט עליו בשנת 1993. וכן יש 

להפחית את מחירי המים למחירי עלות.
 2. החזרת נקודות הזיכוי לעובד הזר - הוחלט על ידי משרד 
האוצר כי החל מ-1 בינואר 2015 יבוטלו נקודות הזיכוי לעובדים 
הזרים מלבד בענף הסיעוד. על פי האמנה הבינלאומית שישראל 
חתומה עליה, ישראל מחויבת להתאים את תנאי העבודה של 
העובד הזר לאלו של העובד הישראלי. החקלאים אינם יכולים 
לקזז כ-500 ש"ח משכר העובד הזר, ולכן הסכום יתגלגל על 

המעסיק, מה שמהווה נטל נוסף על צווארם של החקלאים.
3. קיזוז ריאלי של מגורי העובדים הזרים.
4. ביטול ענף הפירות במועצת הצמחים.

5. צמצום פערי התיווך.

לאור האמור, אנו מבקשים לתאם עימך פגישה דחופה על מנת 
לטפל בנושאים שצוינו לעיל. נזכיר, כי מזה מספר פעמים פנינו 
אליך בשנים האחרונות, וטרם התקבלה התייחסות למכתבינו. 
במידה ולא יטופל הנושא ניאלץ בעל כורחנו להגיש תביעה 

משפטית נגד ממשלת ישראל בהאג. 
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ח"כ יצחק הרצוג. בכנס השתתפו ראשי רשויות, ראשי המגזר 
 החקלאי ומעל למאתיים חקלאים מכל ענפי החקלאות השונים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל: ״החקלאות היא קודם 
כל היא ערך שעליה התבססה הקמת המדינה. מי שהוביל את 
הערך הזה הם החקלאים והתפקיד שלי הוא לעזור להם. אנחנו 
לא צריכים לדבר במושגים של הישרדות. אנחנו צריכים, יכולים 
כדי לאפשר  יותר  ולייצר  לגדול לצמוח  וחייבים להתפתח, 
לחקלאים להתפתח. הצענו רפורמות שכל החקלאים יכולים לברך 
עליהם לצערי האוצר הגישו רפורמות משלהם בלי לתאם. אני 
אומר לכם כאן- לא יעברו רפורמות בתקציב בלי תיאום אתנו ועם 
החקלאים. השר אריאל התייחס גם למיסוי על החקלאים בנושאי 
העובדים הזרים: ״המיסוי על עובדים זרים הוא גזל ואנחנו נוריד 
את זה. מדובר החלטה היסטורית שגויה. אבן שזרק טיפש אחד 
 גם 1000 חכמים לא יכולים להוציא אותה אבל אנחנו נוציא״.

ח"כ דניאל עטר: "סיימנו כנס חירום של השדולה החקלאית 
יחד עם ראשי מועצות האזוריות וראשי תנועות ההתיישבות 
העובדת, והחקלאים. בעוד שבאוצר מעדיפים יבוא של תוצרת 
חקלאית בטענה כי כך יירד המחיר לצרכן, הנזק שייגרם יפגע 
במשפחות רבות ויגרום לכולנו לשלם מחירים כבדים בהרבה. 
היא ערך עליון בישראל. עלינו להיות מלוכדים  החקלאות 
ונחושים, כחזית אחת, ולעבור מדיבורים למעשים. המציאות 
תשתנה כשנחליט לשנות אותה. קיבלנו במשותף את ההחלטה 
להשיב את החקלאות והתתיישבות העובדת וערכיה הציוניים 

למקום בו הם צריכים להיות בסדר העדיפויות הלאומי, לא 
 נסכים לגזירות שיחסלו משקים משפחתיים רבים בכל הארץ."

ח"כ איתן ברושי: "ענף החקלאות נמצא במשבר חמור בשנים 
האחרונות ועלינו לעשות הכל כדי לשנות זאת. אנו צריכים לצאת 
למאבק חסר פשרות לקראת הנחת תקציב המדינה. צריך לערוך 
שינוי מגמה ולהכניס יעדים נוספים בחוק ההסדרים שיענו על צרכי 
החקלאים מהמגזרים השונים. החקלאות חייבת לקבל מעמד של 
זהה לחינוך ולביטחון. השטחים החקלאים משרטטים את גבולות 
 המדינה במידה רבה. אין ציונות ללא חקלאות והתיישבות."

יו״ר האופוזיציה, יצחק בוז׳י הרצוג: ''לא היתה שדולה וכוח 
נושא  היום  סדר  מזה שנים. השדולה שמה על  בכנסת  כזה 
שנשכח מסדר היום הציבורי. אוהבים להאשים את החקלאים 
אך החקלאים הם אלו שמצילים את המדינה ומספקים מזון. 
צריך לשנות את התודעה הלאומית. כל קרקע שננטשת מישהו 

רוצה לעלות עליה. החקלאות תורמת לבניין הארץ. עובדים 
זרים- כולנו נחושים לבטל את זה. ייבוא - צריך להיות ייבוא על 
 סבסוד. החקלאות הולכת ונשחקת וצריך לתת לה רשת ביטחון״. 
כנס החרום של ראשי החקלאים והלובי החקלאי בכנסת, צילום: 

תנועת המושבים.

ח"כ יצחק וקנין : "אין ענף שלא נמצא בסכנה קיומית כמו ענף 
החקלאות. האשמה היא עלינו ועל שרי החקלאות לדורותיהם. 
זו מסירות נפש.  משקים חקלאיים שלמים נסגרים, חקלאות 
ענפי  לכל  ברורים  מחירים  לקבוע  יש  סיסמאות.  לא  אלו 
החקלאות. לקראת הנחת תקציב המדינה על כל המגזר החקלאי 
 להתאחד כמקשה אחת למען קבלת תקציב הוגן לחקלאות."

ח"כ עמר בר-לב: "הרפורמות המסתמנות בתקציב מסוכנות 
על  תגר  קוראות  ובכך  ענפי חקלאות שלמים  והן תחסלנה 
הערכים הציוניים הבסיסיים שהם ההצדקה לקיומנו במדינה. 
ראשי  החקלאים,  ארגוני  ראשי  החקלאית,  השדולה  ראשי 
המועצות האזוריות והחקלאים עצמם החליטו לפעול במשותף 
למען השבת אותם ערכים ציוניים והחקלאות למקום הראוי 
בסדר העדיפויות הלאומי. המאבק שלנו חייב להתחיל מהיום. 
שלושה החודשים הקרובים משמעותיים. אני כחלק מהשדולה 
החקלאית אמשיך לעבוד בכדי להשפיע על תקציב המדינה 
ושהנושא החקלאי מקבל את החשיבות הראויה לו. המשימה 
 שלנו שבמדינה דמוקרטית יש לראות את החקלאות כערך עליון״. 

מה קורה
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ח"כ חיים ילין: "במשך שנים מדברים על הקשר בין ציונות 
לחקלאות, בפועל לא קרה דבר - בלי חקלאות אין מדינה. היום 
השדולה החקלאית בכנסת מחזירה לא רק את השיח החקלאי, 
אלא גם את העשייה. אסור לנו לאבד את ערך הערבות ההדדית. 
רק כגוף אחד חזק ומאוחד ויחד עם שר שנלחם, נוכל להביא 
עוד תקציבים ולמנוע רפורמות בלי הסכמה. יש לנו הזדמנות 
לפעול יחד, להגיע להסכמות ולהחזיר את השיח הערכי, הציוני 
והחקלאי. למדתי להכיר חקלאים ברמת השרון אשר נאחזים בקרק 
 ולא מוכנים לתת דונם אחד לנדלן בלי חקלאות אין מדינה."

ניר מאיר: "החקלאות בישראל  מזכ״ל התנועה הקיבוצית, 
איננה רק כלכלה היא קודם כל התיישבות שהיא אינטרס לאומי. 
וזה לא  אנו לא יכולים ולא צריכים לשלם על התפלת המים 
התפקיד שלנו, אנו לא יכולים לממן את רשות המיסים. הפכנו 
וחייבים להפסיק  נטל  לשק חבטות. משיתים על החקלאות 
אסטרונומיות  ועלויות  אלמנטים  עלינו  מטילים  זה.  את 
הקיבוצית  התנועה  יקרה.  התוצרת  שמחיר  בוכים  ואח"כ 
רואים בחקלאים של המושבים בשר  בקיבוצים  והחקלאים 
 מבשרינו. לא ניתן לפקידים להפריד בינינו, אנחנו לבית אחד."

ישראל,  ויו״ר התאחדות חקלאי  תנועת המושבים  מזכ״ל 
ובכדי לשמור על הערכים,  מאיר צור: "החקלאות היא ערך 
החקלאים צריכים להתפרנס בכבוד ולהחזיר את הפרנסה ואת 
חדוות היצירה. שר החקלאות מבין את החקלאות את הצרכים 
ואיך מטפלים בזה בפוליטיקה. מבחן התוצאה יהיה חייב לעמוד 
כאן. כששר החקלאות אומר שלא תעבור שום רפורמה זה דבר 

שאנו מברכים עליו. בתפיסת העולם שלנו החקלאות צריכה 
להגיע להסכם ארוך טווח ל-15-20 שנה להסדיר את המכסות 
והתמודדויות שלנו איתם. פעם אחת צריך לשים את הנושא 
על השולחן ולהסדיר את זה. נפגשנו אתמול עם שר האוצר בין 
השאר לגבי העובדים הזרים. מס המעסיקים לעובדים הזרים הוא 
אבן ריחיים. בכוונותינו לפעול לביטול מיידי של מס המעסיקים 

של העובדים הזרים. 
ישראל  חקלאי  התאחדות  מולנו  עובדת  ישראל  מדינת 
הכנסת  חברי  עם  יחד  הזה  המאבק  את  נמשיך  ואנו 
כולה״.  והחקלאות  החקלאים  למען  המועצות   וראשי 

זה  וילן: ״כינוס  מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום 
יש  במערכת.  סדר  עושה  החקלאות  שר  מאוד.  חשוב  הינו 
להוציא לאלתר את כל הרפורמות מחוק ההסדרים. אנו נלך 
בהידברות עם משרד החקלאות ומשרד האוצר להרבה דברים 
אבל אנחנו מקום שני מלמטה התמיכה החקלאית וסיפור זה צריך 
 להשתנות מיד. אם כולנו יחד אז נגשים את המטרות שלנו״.

אינם  "החקלאים  אמיתי:  דובי  האיכרים  התאחדות  נשיא 
לבעיית  הפתרון  הם  החקלאים  המחייה,  יוקר  של  הבעיה 
בכלים  להשתמש  תשכיל  לא  המדינה  אם  המחייה.  יוקר 
שיש לה להורדת פער התיווך החזירי של רשתות השיווק, 
ובתשומות המטורפות המושתות על  ברגולציה  ולא תטפל 
וסימן שאלה  רגל  החקלאים, החקלאות הישראלית תפשוט 
המחייה".  יוקר  והורדת  המדינה  ביטחון  מעל  יוצב   גדול 

שר החקלאות  - מצפה משר האוצר
להגיע להבנות ברורות עם משרדו

"אני קורא לשר כחלון לקבל את עמדתי לביטול מס המעסיקים
לעובדים זרים המושט על החקלאים. זהו מס לא צודק ולא מוסרי

חודש לאחר מכן וערב הפרסומים על הכוונה להצביע על 
תקציב המדינה פרסם שר החקלאות את ההודעה הבאה: 

"אני מברך על אימוץ המתווה שלי להורדת יוקר המחיה. 
יתר המלצותיי כדי לא להביא לפת לחם  דורש לאמץ 

חקלאים"
להלן עיקרי הדברים: "שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי 
אריאל לקראת הדיון על חוק ההסדרים: ״לפני כשלושה 
שבועות הצגנו מתווה להורדת יוקר המחיה בתחום המזון 
ואני מברך את שר האוצר משה כחלון כי אימץ את הדברים.                                                                                  
עם זאת אני דורש מהשר כחלון לאמץ גם את יתר המלצותיי 

על מנת לא להביא לפת לחם אלפי חקלאים. מדינת ישראל 
חייבת להכיר בערך ענף החקלאות וחשיבותו למדינת 
ישראל וכי לא ניתן לתקן עוול בעוול. אני מצפה מהשר 
כחלון להגיע להבנות ברורות עם משרד החקלאות עד 
פיצוי ראוי  ביום שלישי בדבר  לאישור חוק ההסדרים 
לחקלאים שעלולים להיפגע מהרפורמות הצפויות. אני 
מוסיף וקורא לשר כחלון לקבל את עמדתי לביטול מס 
המעסיקים לעובדים זרים המושת על החקלאים. מדובר 
יוסיף משמעותית  וביטולו  מוסרי  ולא  צודק  לא  במס 

להורדת יוקר המחיה״.

מה קורה



ראשי התאחדות חקלאי ישראל נפגשו עם ראשי הלובי החקלאי 
בכנסת, בראשם ח"כ איתן ברושי, ח"כ דני עטר, ח"כ עומר בר לב וח"כ 
חיים ילין לפגישת היערכות לקראת תקציב המדינה וחוק ההסדרים.                                                                                                        
חוק ההסדרים צפוי היה לעלות לדיון בממשלה בעוד מספר ימים, 
והוא כולל הצעות מצד האוצר במספר תחומים לרבות: ביטול 
המכסות בענפי הצאן, ביצוע רפורמות שאינן מוסכמות בענפי 

הביצים, הפטם והדגים וביטול מועצת הצמחים. 

נטפים, המובילה העולמית בפתרונות להשקייה בטפטוף, 
במיקרו-השקייה ובפרויקטים להקמת חממות, הודיעה כי חתמה 
על חוזה בהיקף של כ-65 מיליון שקל עם חברת VinEco מקבוצת 
Vingroup הוייטנאמית. במסגרת ההסכם תספק נטפים מוצרים 

ושירותים שונים, ביניהם שירותי הקמה, תחזוקה, פיקוח, ליווי 
אגרונומי, מערכות בקרה, מצעי גידול, מוצרי השקייה, שינותבו 
כולם לפרויקט חממות בויאטנם, מהגדולים מסוגו בדרום-מזרח 

אסיה. 

הוייטנאמית  לענקית  נטפים  בין  ראשונה  מדובר בעסקה 
Vingroup. זוהי גם הפעם הראשונה בה קבוצה זו, שעסקה עד 

כה בתחומי הנדל"ן, קמעונאות ומסחר, תיירות, חינוך ובריאות, 
משקיעה בענף החקלאות, וזאת באמצעות חברת VinEco שהוקמה 
באפריל האחרון. פיתוח פרויקטים חקלאיים בקנה מידה גדול 
ישיג את מטרת החברה לספק לתושבי וייטנאם ירקות ופירות 

טריים באיכות גבוהה. 

רן מידן, מנכ"ל נטפים, מסר: "הסכם זה מחזק משמעותית את 
פעילות נטפים באיזור דרום-מזרח אסיה. בשנים האחרונות אנו 
עדים למודרניזציה הולכת וגוברת באזורים אלה בענף החקלאות 
בכלל, ובתחום החממות והשקייה בפרט. אנו גאים לשתף פעולה 
עם קבוצת Vingroup, שהינה מהתאגידים הכלכליים המובילים 
באיזור, ומשוכנעים שזהו רק תחילתו של שיתוף פעולה פורה 
וארוך טווח. שיתוף פעולה זה מחזק את מעמדה של נטפים 
ואנו מחוייבים להמשיך  כמובילה באיזור דרום-מזרח אסיה 
לפתח פתרונות השקיה חכמים אשר יאפשרו לגדל יותר יבול 

עם פחות משאבים".

פורום משותף לחקלאי 
ישראל עם הלובי
החקלאי בכנסת 

נטפים חתמה על חוזה 
בהיקף של כ-65 מיליון 

 VinEco שקל עם
 Vingroup מקבוצת

הוייטנאמית

מנכ"ל נטפים: "הסכם זה מחזק 
משמעותית את פעילות נטפים  בדרום-

מזרח אסיה ומבסס את מובילותה באיזור. 
זהו רק תחילתו של שיתוף פעולה פורה"

בהתאחדות חקלאי ישראל רואים במהלך ''מחטף בעל השלכות 
מרחיקות לכת על כל מבנה החקלאות הישראלית''. לאור זאת, 
פנתה ההתאחדות יחד עם  ארגוני ההתיישבות והמגדלים ליועץ 
ויינשטיין, בדרישה להוציא  יהודה  המשפטי לממשלה עו"ד 

לאלתר את נושא החקלאות מחוק ההסדרים 
ייסוד פורום משותף, מצומצם  במהלך הפגישה הוחלט על 
וקבוע אשר יתכנס אחת לשבוע, ובו יידונו כל הסוגיות שעל 
הפרק בחקלאות ובהתיישבות בין התאחדות חקלאי ישראל לבין 

הלובי החקלאי בכנסת.

סיכום בין שרי החקלאות והאוצר
בדיוני הקבינט חברתי כלכלי סיכמן אורי אריאל, שר 
החקלאות ושר האוצר, משה כחלון, כי הדיון להורדת יוקר 
המחיה בירקות ופירות, בדגים וביצים הינה הכרחית ובתנאי 

שלא גורמים עוול למשק החקלאי הקטן. 
ירקות  נושא הביצים, דגים,  על כן סיכמו השרים כי 
ופירות לא ישונו בחקיקת בזק במסגרת חוק ההסדרים 
אלא בהסכמה עם המשרד, תוך התייעצות עם החקלאים.
השר אריאל פרסם דברי ברכה לשר האוצר משה כחלון 
על שיתוף הפעולה למען המטרה המשותפת להוזלת יוקר 
המחיה תוך שמירה על ענפי החקלאות הישראלית, חיזוק 
מעמד החקלאים, מניעת ריכוזיות בענפי החקלאות והפחתת 

מחירי המזון לצרכן.
14

מה קורה
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∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤≤  ≠ טל  נייד∫ 
∞µ≤≠∏∑¥µ≤≤∞ ≠ נייד∫ שולי

משתלות בני דרור בע¢מ
דÆנÆ השרון התיכון

∞π≠∑π∂≥≥±∞ ∫טלפון
∞π≠∑π∂∑µ∑± פקס∫ 

עצי פרי
 כל זני ההדרים 

 אפרסמון   שסק   אנונה 
 פקאן   תאנה   רימון   גויאבה

איכות ואמינות

שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנת גשמים ברוכה

דיו
טו

 ס
ה

שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנה טובה ומתוקה
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משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

עץ
סמוכות שיווק 
וגן לחקלאות 

אספקת סמוכות Ø עמודי הדלייה
בגדלים שונים לפי דרישת הנוטע

לגידולי ירקות ולכל סוגי המטעים
הדרים¨ זיתים¨ אבוקדו¨ שקדים

 V שיווק מוטות עץ עם
לתמיכת ענפי אפרסמון

אספקת יתדות סימון למודדים ונוטעים 
בגדלים שונים

∞∑∑≠π∂≥±µ∏≥ ∫פקס ˇ ∞µ∞≠µµ≥∞∂¥≥ ∫יוסי
מושב בית נחמיה ∏∑

כללי
מגדלי ההדרים בישראל עברו עונה מאתגרת במיוחד, עונה 

שהייתה רצופה בהפתעות ובאירועים בלתי נעימים.
כך, השקל הישראלי התחזק בשיעור של למעלה  מ-10% מול 
האירו, במהלך 12 החודשים האחרונים, כפי שמוצג באיור מס' 1 
ומכיוון שהשוק האירופי מהווה 70% משווקי היצוא של ישראל, 

גרמה השחיקה באירו להפסדים כבדים לחקלאים.
בנוסף, בשוק הרוסי המהווה 20% משוק היצוא הישראלי 
להדרים, המצב היה אף גרוע יותר, שכן ירידת ערך הרובל "תפסה" 
אותנו באמצע העונה, מבלי יכולת להגיב. בקיצור, ערך הרובל/
שקל נשחק ב-40% )הקו האדום באיור 1(, וכאשר כבר החלה 
התאוששות בפברואר ומרץ – אף יצואן לא היה מוכן לקחת 
ינואר נפסק יצוא ההדרים  סיכונים - למעשה, החל ממחצית 
ליעד זה. המשבר בשוק הרוסי )ואוקראינה( גרם לפחיתה של 

30% בכמות היצוא ליעדים אלו, לעומת שנים קודמות.
לא די בכך ולצד לעונת השיווק הקשה מאוד שעברנו, נוספו 
ינואר. לפחות 75,000 דונם  אירועי ברד קשים מאוד בחודש 

נפגעו מאירועי ברד אלו.
ההערכה היא כי לפחות 50,000 טון פרי הלכו לאיבוד כתוצאה 

סיכום עונת 2014/15
איור 1 – שחיקת המטבעות מול השקל

תרשים 1 – יעדי היצוא לפרי הדר טרי בעונת 14/15

)המשך בעמוד 19(
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מאירועים אלו )נשרו ולא הגיעו לשום יעד שיווקי(, ועוד 50,000 
טון נפגעו ושווקו כקלאס 2 ולתעשייה, כך שהנזק למגדלים היה 

רב וכואב מאוד.
יש לציין כי מגדלים שביטחו את היבול בביטוחי רשות, נהנו 
מפיצוי שכיסה חלק ניכר מהנזקים. "קנט" תשלם עבור נזקי 

הטבע לענף ההדרים בעונת 14/15 כ–45 מיליון ₪.

יצוא
כמות הפרי שיוצא מישראל היה דומה ליצוא שהיה בשנה 

שעברה )אפילו 2% יותר(, אך בהרכב שונה מאוד.
יצוא האשכוליות המשיך לרדת בצורה משמעותית, כתוצאה 
מהשפעת העקירות של 12,000 דונם אשכוליות אדומות ב–4 
השנים האחרונות, וזאת דווקא בשנה שבה תוצאות השיווק הן 
הטובות ביותר מאז 2009. לעומת זאת, התכבדנו ביבול כבד בזני 
הקליפים, ובמיוחד בזן "אורי", דבר שגרם לעליה משמעותית 
של היצוא מזנים אלו , שפיצתה על הירידה ביצוא האשכוליות.
הזן "אורי" תרם בצורה בולטת לשיפור מאזן היצוא בעונה 

שהסתיימה. זן זה אחראי ל-40% מהיצוא – 67 אלף טון. 

טבלה 1 – נתוני יצוא פרי הדר טרי )בטון( בשלוש העונות האחרונות

עונת משפחה
12/13

עונת 
13/14

עונת 
14/15

שינוי 14/15 
לעומת 13/14

28% -7,3696,8804,930תפוזים
20.5% -78,93876,80761,078אשכוליות

78,92471,02191,98929.5%קליפים
7883,1993,4166.7%לימונים וליים
31% -1,8902,7841,929פומלו ואחרים

167,909160,691163,3421.6%סה"כ

יעדי היצוא 
בחינת יעדי היצוא )תרשים 1( בעונה שהסתיימה מעלה מצד אחד 
את העלייה המתמשכת ביצוא לצפון אמריקה ומצד שני את הירידה 
של כ–6% ביצוא לרוסיה ולאוקראינה )לעומת עונה קודם לכן(.

שוק מקומי
במרבית חודשי העונה, השוק המקומי היה בעודף היצע, בשל 
הבעיות בשווקי היצוא. בעיקר,  מדובר בקליפים למיניהם . עם 
זאת, נרשמה הקלה חלקית לקראת המחצית השנייה של ינואר 
השנה,  כאשר ניתן היה לשווק פרי לרצועת עזה )עד אותו שלב 
השלטונות נתנו הגנה לתוצרת המקומית(. לתפוזים היו ביקושים 

ומחירים טובים, שהלכו והשתפרו ככל שהעונה התקדמה.
הפתיעו לטובה העונה המחירים הטובים שהיו ללימונים 
ולפומלו )נמשך כבר מס' עונות(, כאשר גם בשיא העונה מחירי 

הלימון היו ברמה סבירה.
טבלה 2 – כמויות פרי הדר בשוק המקומי – עונת 14/15

לימונים קליפיםאשכוליותתפוזים
וליים

פומלו 
ושונים 

סה"כ

46,0008,00068,00052,0006,000180,000

תעשייה
תעשיית המיצים "נהנתה" מהקשיים שהיו בשוק ההדרים 

הטרי, שכן כמויות הפרי ששווקו לתעשייה היו גבוהות ב-13% 
מהכמות בשנה שעברה. ביקושים יפים נרשמו לתזי"ם, ובמיוחד 

לשוק המספק פרי לבתי הקפה והמסעדות לסחיטה במקום.
טבלה 3 – כמויות פרי הדר לתעשייה – עונת 14/15

סה"כקליפיםלימוניםאשכוליותתפוזים

35,500117,0002,50045,000200,000
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סיכום עולמי – עונת 2014/15
תפוזים - היבול העולמי של התפוזים ירד כמותית בעונת 14/15 
ב–7% לעומת אשתקד. היבול העולמי עמד על 48.4 מיליון 

טון. בכל המדינות היצרניות חלה ירידה בכמות המיוצרת.
בברזיל – נרשמה ירידה של 10%, ובסך הכל 16 מיליון טון.
בספרד – הירידה הייתה של 0.9 מיליון טון, ובסך הכל 5.7 

מיליון טון.
ארה"ב – מחלת הגרינינג המשיכה לצמצם את יבול התזי"ם 
בארה"ב ב–350 אלף טון נוספים. סך יבול התזי"ם שם ירד 
מ–8.1 מיליון טון ב–2011/12 לרמה של 5.8 מיליון טון 

השנה - ירידה של 28.5%.
במרוקו – היבול ירד ב-10% לכמות של 875,000 טון בשל 

מזג אויר חם במיוחד בזמן הפריחה. היצוא ירד ב-25%.

קליפים
היבול העולמי של קליפים גדל ב–600,000 טון, לעומת 
אשתקד ועמד על שיא של כל הזמנים – 27.1 מיליון טון. 
הגידול הגדול ביותר נרשם בסין ובטורקיה. לעומת זאת ירד 
היבול של קליפים במרוקו. להלן פרוט הנתונים לפי מדינות: 
בסין – למרות מחלת הגרינינג , חל גידול עצום של 650,000 
טון, ביבול הקליפים בסין. סין אחראית ל-2/3 מהייצור 
העולמי של קליפים – 18.5 מיליון טון, ולשליש מיצוא 

הקליפים העולמי.
בארה"ב – הייצור גדל השנה ב–2% בלבד, לכדי 716,000 טון. 
מגמת הגידול התמתנה בשל ירידה בייצור קליפים בפלורידה, 

לעומת גידול בקליפורניה.
בספרד – נרשמה ירידה של 132,000 טון לכדי 3.1 מיליון טון 
קליפים. היצוא ירד ב-15% לעומת אשתקד, בשל החרם הרוסי.
במרוקו – היבול הצטמק ב–155,000 טון בשל מזג אויר קיצוני 

כפי שציינו לעי"ל  והוא עמד על 1 מיליון טון. 
בטורקיה – היבול ממשיך לגדול והגיע לשיא של 960,000 
טון )80,000 יותר מאשתקד(. היצוא עמד על 615,000 טון, 

אך סבל ממשבר המטבעות ברוסיה.
יציבות נרשמה בכמות הייצור העולמי של  אשכוליות - 
אשכוליות – 1.6 מיליון טון. הגידול בסין פיצה על ירידה 
בכמויות הייצור בישראל ובארה"ב. היצוא העולמי ירד ב–10%, 
כאשר בסין נרשמה עליה מפתיעה של 2% בצריכת אשכוליות.
 לימון - גידול של 10% נרשם בייצור לימון בעולם. הוא הגיע 
ל–6.9 מיליון טון. הגידול חל בשל התאוששות מטעי הלימון 

מהקרות בארגנטינה ובשל גידול בכמויות הייצור בספרד.



20

חקלאים בעוטף עזה קיימו בסוף חודש יולי השנה כנס מחאה 
על החמרת הפשיטות של רשות ההגירה על המשקים והזמנת 
חקלאים לחקירות. בכנס, שיערך באשכול, גבשו החקלאים דרכים 

למאבק משפטי וציבורי מול פעילות הפקחים. 
עיקר הכעס של החקלאים הוא על הגדלת הקנסות על כל חריגה 
בתנאי ההעסקה של העובדים במאות אחוזים עד לסכומים של 
עשרות אלפי שקלים לכל עובד. מדובר בסכומים שמצטברים 
למאות אלפי שקלים לחקלאי שמעסיק מספר עובדים ושעלולים 
למוטט את המשק, במיוחד על רקע המצב הקשה בחקלאות. 
"טילי החמאס לא הצליחו לחסל לנו את המשקים, אבל הקנסות 

של המדינה עלולים לעשות זאת," טוענים החקלאים.

החקלאי חשוף לקנסות עתק
ויינשטוק, שמייצגת את החקלאים, בכל  לדברי עו"ד חגית 

חקירה שעורכים הרשויות נבדקים עשרות פרמטרים שנוגעים 
לתנאי השכר והמגורים והקנס בשיעור של 35 אלף שקל ניתן 
על כל עובד בנפרד, כך שחקלאי שמעסיק מספר עובדים חשוף 
לקנסות עתק. בנוסף להגדלת הקנסות פוגעת המדינה בזכותם 
של החקלאים להתגונן מפניה. אם בעבר יכלו החקלאים לבחור 
להישפט על העבירה ולהציג את עמדתם בפני בית המשפט, 
הרי שכיום פתוח בפניהם רק המסלול של ועדת ערר פנימית 

במשרד הכלכלה. 
הכנס יעסוק בדרכים בהם יכולים החקלאים להתמודד עם 
החמרת האכיפה, זכויות החקלאים אל מול החוקרים, אפשרויות 
הערעור על קנסות וכיצד להיערך מראש לביקור הפקחים מבחינת 

חוזה העסקה ותלוש השכר כדי להימנע מקנסות. 

חקלאים בעוטף עזה מחו על
פשיטות וחקירות רשות ההגירה

"טילי החמאס לא הצליחו לחסל לנו את המשקים,
אבל הקנסות של המדינה עלולים לעשות זאת"

במסיבת עיתונאים שקיים שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי 
אריאל הציג השר שורה של רפורמות משמעותיות להוזלת מחירי 
מוצרים שונים וכן את עלויות הייצור החקלאיות. לדבריו אלו 
הן רפורמות ששומרות על החקלאות מצד אחד ודואגות לכלל 

הצרכנים מצד שני. הצרכנים יקנו וישלמו פחות".
השר הדגיש בין השאר כי  יופחתו עלויות הייצור בחקלאות 
ביניהם: הקלות ברגולציה על עובדים זרים, ביטול מס מעסיקים 
בגין העסקת עובדים זרים בחקלאות וכן קידום תזכיר חוק לפיקוח 

על המרווח הקמעונאי.
השר אריאל: "החקלאות היא ערך לאומי ואנו כמדינת ישראל 
חייבת לשמר אותו. נביא את הרפורמות הללו לאישור בתקציב 
וראשי ארגוני  ובחוק ההסדרים תוך הידברות עם החקלאים 

הצרכנים. היום מתחיל השינוי"
בהתייחסו לשיקום מעמד החקלאי – הפחתת עלויות ייצור 

שבכוונתו לבצע הוא ציין את הנושאים הבאים: 
הקלת הרגולציה והבירוקרטיה בתחום עובדים זרים בחקלאות.

ביטול מס מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים בחקלאות.
החזרת נקודות הזיכוי בגובה 2.25 שהורדו בתחילת השנה 

לעובדים זרים בחקלאות.
התאמת עלות הקיזוז המוכרת עבור הוצאות מחייה לעובדים 

הזרים.
המשך תמיכה בהעסקת עובדים ישראלים בחקלאות
לכך תהיה השפעה ישירה על מחיר הפירות והירקות

העדר הכנסה בגין ביטול מס מעסיקים: 150 מיליון ₪.
באשר לצמצום פערי תיווך במחירי פירות וירקות.

הגשת תזכיר חוק הוכן בקדנציה הקודמת ע"י השר אריאל 
וזבולון כלפה, ומטרתו הייתה לצמצם את פערי המחירים בירקות 
ופירות. בין המחיר שהחקלאי מוכר לבין המחיר שהצרכן משלם.                                                                                                                         

הוא רואה בעיקרי החוק:
החלת פיקוח על המרווח הקמעונאי.

הקמעונאים יחייבו לדווח רווחיות בגין חריגות ינקטו סנקציות 
של צווי שרים )חקלאות ואוצר( שיורו על הפחתת הפערים

התוצאה – הפחתת מחירי הפירות והירקות לצרכן.
הפחתה של מיליארד וחצי ₪ כל שנה בהוצאה על רכישת 
פירות וירקות לכלל משקי הבית במסיבת העיתונאים לא צויינו 

נושאים נוספים.

שר החקלאות אורי אריאל הציג במסיבת עיתונאים שורה 
של רפורמות אשר יובילו להוזלה במחירי המזון לצרכן
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בועז מקלר רו"ח, שרון בכר עו"ד
 

 מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים 
חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט 
והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי 

ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה. 
 החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1315  היא ההחלטה 
בעניין הרחבות  ארוכה של החלטות   המעודכנת בשרשרת 
)כפי שנקבע מהחלטה  4.8 להחלטה נקבע  למגורים. בסעיף 

מס' 1180 ואילך(.
יעבירו למינהל, כחלק ממסמכי  והמומלץ,   "4.8 האגודה 
הבקשה להקצאה את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח 
עליו לרשויות המס. המינהל יבדוק שאין בחוזה זה תנאים שונים 
מתנאי החלטה זו. המינהל לא יתיר לגבות במסגרת חוזה זה, 
ידו, בהפחתת  סכומים מעבר לעלויות הפיתוח שאושרו על 
הסבסוד ויהיה רשאי במקרים אלה לשווק את המגרשים במכרז 
פומבי או להורות לאגודה לשנות את תנאי החוזה, לפי שיקול 

דעתו." )הדגשה שלי – ב.מ(.
 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2009, מיום 12/1/2009, 
שעניינה: "הרחבות במושבים וקיבוצים – החלטת מינהל מקרקעי 
ישראל 959", פרטה את עמדת רשות המיסים למיסוי ההרחבות.
  על פי ההוראות אגודת הישוב החקלאי נדרשת לדווח לרשות 

מיסוי מקרקעין על "החזרת הקרקע שנגרעת ממשבצת הקבע 
של הישוב החקלאי למינהל מקרקעי ישראל".

 כאשר "יום המכירה" הוא "יום אישור תכניות שינוי היעוד  
של מגרשי ההרחבה מייעוד חקלאי למגורים", על מכירה זו תהא 
אגודת הישוב החקלאי פטורה ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק 

"מכירה ללא תמורה לרשויות המדינה".
 

המלצות מעשיות
 מניסיוננו הרב בטיפול בדיווח בהיבטי המס של הקצאת 
מגרשים למומלצים בהרחבה באגודות של ישובים חקלאיים 
ולדווח בהתאם  )קיבוצים ומושבים(, אנו ממליצים להמשיך 
להסדר שהיה נהוג במשך שנים רבות עם רשות מיסוי מקרקעין.
 האינטרס בדיווח הוא של המומלצים והאגודה יחדיו מאחר 
ובהעדר דיווח על ההמלצה, בעת מכירת המגרש )בית המגורים( על 
ידי המומלץ מגיעות דרישות מרשויות המס לאגודות ולמומלצים 

להגשת הבהרות ולדיווחים בדיעבד. 
 מאחר ואין התיישנות במיסוי מקרקעין )כאשר לא מוגשים 
הדיווחים כנדרש( הדרישות מגיעות לעיתים שנים רבות לאחר 

מועד ההמלצה. 
 הטיפול בדרישות אלו לאחר שנים רבות ממועד ההמלצה 

דורש משאבים רבים מהם ניתן להימנע בדיווח השוטף.

 דבורים ישראליות נשלחו מישראל ליפן כדי סייע לחקלאים 
היפנים להתגבר על נזקי המחסור בדבורים, שהחריף עקב שימוש 
בחומרי הדברה בשדות האורז. הדבורים הישראליות עושות את 
דרכן ליפן בטיסה בתוך כוורות מאווררות שכל אחת כוללת 
מלכה מופרית יחד עם חמישים פועלות שדואגות לכל מחסורה. 

משלוחים בתנאי מחלקה ראשונה
אנשי ביו-בי בקיבוץ שדה אליהו, ששולחים את הדבורים 
נוחה ככל האפשר בתנאי  הללו דואגים להבטיח להן "טיסה 
מחלקה ראשונה",  עם קונקשן נוח ומהיר במוסקבה. כל כוורת 
מצוידת בשקית קטנה של מי סוכר שמשמשת צידה לדרך עם 

מתקן שתייה, תחליף טעים לארוחות במטוסים....

עדכון בנושא  דיווח למס
על הקצאת מגרשים

במסגרת הרחבת קיבוץ או מושב

דבורים מישראל נשלחות ליפן,
המתמודדת עם מוות המוני של דבורים

הדבורים נכחדו מהדברה בשדות האורז
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עם הגעתן ליפן הדבורים נשלחות לחממות של חקלאים בכל 
גידולי הירקות  רחבי המדינה ומבצעות את פעילות האבקת 
בחממות, אשר הכרחית להשגת היבולים. בניגוד למה שנהוג 
לחשוב על ישראלים, הדבורים מקיבוץ שדה אליהו הן בעלות 
מזג נוח ולא נוטות לעקוץ ולכן החקלאים היפנים יכולים לעבוד 

לצידן בחממות ללא חשש.
דבורי הבומבוס של ביו-בי אינן מייצרות דבש, אלא מיועדות 
לביצוע האבקה בלבד. הן הותאמו לבצע את עבודתן גם כשמזג 
האוויר מתקרר וגם בתנאי גשם ועננות מוגברת כאשר דבורי 
ומעדיפות להתכנס בתוך הכוורת. תוך  הדבש אינן פעילות 
כדי שאיבת הצוף הן מנערות את הפרח וכך תורמות לפיזור 
האבקנים. הדבורים להאבקה משרתות כבר מספר שנים את 

החקלאים בישראל, שסובלים אף הם מהתדלדלות מספרן של 
דבורי הדבש. יתרונן שהן נוטות להישאר בתוך המבנה הסגור 

של החממה ולא יוצאות החוצה לרעות בשדות זרים. 

תופעה כלל עולמית 
תופעת הירידה במספר הדבורים היא כלל עולמית, אולם היא 
הוחרפה ביפן כתוצאה מריסוס נגד מזיקים בשדות האורז ברחבי 
המדינה. בדיקה שערך משרד החקלאות היפני גילתה שמקרים 
רבים של מוות דבורים התרחשו כאשר דבורים שנחשפו לחומרי 
הדברה בעת החיפוש אחר צוף חזרו איתם לכוורת וכך גרמו 

להרחבת היקף ההרעלה.

המכון להדברה ביולוגית

לפרויקט מחקר
דרושים/ות עובדים/ות  מעבדה – זמניים/ות 

למועצת הצמחים – למכון להדברה ביולוגית

דרושים/ות עובדי מעבדה: 
50% משרה – הדברה משולבת )משרה מספר 2/15( 

100% משרה- טיפולים לאחר קטיף )משרה מספר )3/15( 

הכישורים הנדרשים:
• ניסיון בעבודה במעבדה ביולוגית – חובה.

•  יתרון לבעלי ניסיון באנטומולוגיה.
•  יחסי אנוש טובים ונכונות לעבודת צוות.

•  שעות עבודה גמישות. 
•  מקום העבודה בבית דגן.

•  משך הפרויקט עד 24 חודש

קורות חיים ותיאור ניסיון רלוונטי יש להעביר לת.ד. 235 יהוד מיקוד 5610102 לאגף המינהל,
ולציין את מספר המשרה, וזאת עד תאריך ליום ה' 23/07.

רק פניות מתאימות תענינה.
22

מה קורה



23

מבוא
הגידול ביצוא הקליפים, ובראשם יצוא הזן אור, שינה את 
זן הדגל של ישראל  הגישה בטיפול בפרי הדר. האור, שהוא 
בו  פרי הדר לשווקים בחו"ל, מחייב את המטפלים  בייצוא 
בשמירה על איכות הפרי המיוצא, שכן יש בכך חשיבות מכרעת.                                                   
חלק הקליפים הינם בעלי קליפה דקה ועדינה, דבר המקנה להם 

יתרון אך חושף אותם למחלות וריקבונות

עלינו לשנות את הגישה לגידול ולקטיף 
את  לשפר  ונחוץ  שניתן  מראים  האריזה  בית  נתוני   
מהירידה  משמעותי  חלק  וכי  האור  בזן  המיון  תוצאות 
הקטיף  במהלך  שנגרמות  בפגיעות  מקורו  המיון  בתוצאות 
האריזה.                                                                                 בית  אל  מהעץ  הפרי  של  שינועו  במהלך  עצמו, 
ימוין כפרי  בזמן הקטיף  לומר שפרי שנפגע  ניתן  בהכללה 
כפי  גבוה ממחירו  ויפסיד אחוז  או לתעשייה  לשוק מקומי 

שנראה בהמשך.
ע"מ לשמר את היכולת למכור פרי במחירים גבוהים עלינו 
יתמקד  זה  ולקטיף בפרט. מסמך  לשנות את הגישה לגידול 
בהתאמות אותן על המגדל לעשות בצורת ההתארגנות שלו 
לקטיף, דבר שיאפשר לו לשמור על איכות פרי גבוהה ויאפשר 

לבית האריזה למכור אחוז גבוה מהפרי שלו כמוצר ייצוא.

עקרונות הקטיף הנכון:
להלן עקרונות הקטיף הנכון:

הערכות לקטיף:
הערכת יבול:  

 המגדל יבצע הערכת יבול בפרדס טרם הקטיף וידאג להעביר 
את הנתונים לביא"ר.

שטח: 
המגדל ידאג לסידור השבילים בפרדס טרום הקטיף ע"מ לצמצם 

את הפגיעה בפרי בזמן הובלתו מהשורה אל משטח ההעמסה.
כוח אדם:  

המגדל ידאג למנות לכל קבוצה של 10 קוטפים מבקר איכות 
אחד. מבקר האיכות יהיה אדם מטעם מנהל המטע ולא הקבלן 

ותפקידו מפורט בסעיף בקרת איכות בשטח.
בנוסף יועסקו ביום קטיף טרקטוריסט עם מזלג אחורי ומעמיס.
שמירת הפרי עד העמסה: על המגדל להגדיר משטח העמסה 
מוצל וקריר ככל האפשר בו יאוחסן הפרי עד להעמסתו על 
המשאית, במידה וקוטפים יותר ממשאית אחת ביום יש לתאם 

את המשאיות כך שהפרי יצא במהירות האפשרית.

אישורי קטיף:
אישורי הקטיף  יינתנו בהתאם לדרישות בית האריזה, כאשר 
יחס חומצה/סוכר  הגורמים הנבחנים הם טעם, צבע חיצוני, 

ושאריות חומרי הדברה.

אמצעי קטיף ושינוע:
סוג המזמרה: מקטפה של תבור תפוז C-12, מקטפה K-9 של 

תבור עם חרטום מעוקל,
או מקטפות  יסעור 2000. כל סוגי המקטפות הללו קוטמות 

את העוקץ נמוך מבלי לפצוע את סביבת העוקץ. 

צורת הקטיף:  קיטום העוקץ צמוד לכתפי הפרי, ללא פציעת 
וללא השארת עוקץ ארוך שיכול לפגוע בפרי שכן  הקליפה 

במיכל, וכן מהווה בעיה לייצוא. 
כמובן שאין לתלוש את הפרי!

תרמיל: תרמילי קטיף נשירים .הפחתת מעיכת הפרי והפגיעה 
בו במהלך שינועו מהעץ למכל. 

אופן ריקון הפרי למיכל: בצורה מבוקרת שלא תיצור דפיקה 
של פרי בפרי או במיכל. )דגש מיוחד כאשר המכל ריק!!(. 

בדיקת איכות ברמת הקוטף:  לאחר ריקון התרמיל יעבור 
הקוטף על הפרי שרוקן למיכל ויוציא פירות רקובים. 

אופן שינוע הפרי במטע: יש לעבוד עם מזלג אחורי. על 
הטרקטוריסט לנסוע באיטיות ע"מ לא להקפיץ את הפרי במיכל. 
ניתן לסיים את הוצאת הפרי מהשטח גם לאחר סיום יום העבודה 
ע"מ לא להילחץ ולפגוע בפרי עקב כך. )מותנה במועד יציאת 
המשאית אל בית האריזה(. לא יושארו מכלים מלאים בשטח 

ליום העוקב.

בקרת איכות בשטח: 
מבקר האיכות יפקח על הקבוצות עליהן הוא ממונה וישהה 

איתם כל זמן הקטיף.

תפקידו של מבקר האיכות: בקרת איכות ראשונית צמודה 
לקוטפים ע"מ לפתור בעיות מקצועיות בצורה מיידית כבר 

בתחילתן.
 

דגשים לקטיף האור 
מאת ערן פישר

קטיף האור
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שנה טובה 
שנה טובה ופוריה
לכל פרדסני ישראל

מצוות ענף ההדרים  
במועצת הצמחים
ומערכת "עת הדר"

מבקר האיכות יבדוק:
 תקינות תרמיליהם ומקטפותיהם של הקוטפים.

 אופן קטיף הפרי ע"י הקוטפים.
 אופן שפיכת התרמילים של הקוטפים.

 הפרי ברגע בו נשפך למיכל ע"מ לאתר בעיות קטיף המאפיינות 
את אותו קוטף. 

שינועו של הפרי מהשורה למשטח העמסה.
העמסה של הפרי על המשאית )אי השארת פרי בשטח(.

מתוקף תפקידו, על בודק האיכות להיות אדם מטעם מנהל 
המטע ולא הקבלן, כדי שיוכל לבצע תפקיד זה באפקטיביות 

ואובייקטיביות.

מבקר האיכות יחפש בבדיקתו:
פצעי מזמרה – חיתוך נמוך, חתכים בפרי.

נפילת פרי, מכות, עוקצים, חורים בפרי.
נזקי מזיקים – כ.א, פסיק, אקרית חלודה, ארגמנית וכו', החמה.
ריקבונות – חום, ירוק, חמוץ . וכן ריקבונות כתוצאה מפגיעות 

פיסיות בפרי, מכות שמש. 
תלישות וקריעות של הקליפה.

עוקצים ארוכים, או ענפים שנכנסו למכל.
 

באחריות מבקר האיכות לתעד ולרשום את הנתונים שאסף 
מכל קבוצה ומכל חלקה ולהיות בקשר יומיומי רציף עם המגדל. 
נתונים אלו ישמשו את המגדל בביצוע פעולות לשיפור איכות 

הפרי בעונה נוכחית ובעונה הבאה.
הקוטפים יונחו להוציא מהמכל רק פרי שאינו ראוי לשיווק 

בדגש על ריקבונות שונים.

סיכום
נכונה ותוך כדי הקפדה ככל  אנו מאמינים שבצורת קטיף 
האפשר על דגשי הקטיף והמיון בשטח שפורטו במסמך זה ניתן 

להעלות את אחוזי המיון לייצוא.
מבקר האיכות שנמצא בשטח נותן שיפור לא רק בפגיעות 
קטיף אלא בפרי שלא ראוי שיגיע לביא"ר, וכך מעלה את אחוזי 
המיון ומוריד את עלויות המיון עבור פרי שנקטף, נשלח, ממוין 

ובסוף לא פודה כסף כלל משום שנשלח לתעשיה.
מנתונים שקיבלנו מחברה מרכזית במשק עולה ששיפור הקטיף 
יכול לשלם את העלויות הנוספות הכרוכות בכח אדם וציוד ואף 

להשאיר סכום נוסף למגדל.

פירוט וחישוב הנתונים:
מגדל X" "שיווק 60 טון פרי למיון וקיבל דיווח במבדק השער 
על  6.5% פגיעות קטיף שמוינו לשוק מקומי. מלבד זה 2.5% 

מוינו לתעשיה.
המחיר שקיבל על פרי לייצוא היה בממוצע 2 ₪/ק"ג.

המחיר שקיבל על פרי שנארז לשוק מקומי היה 0.8 ₪ /ק"ג.
נצא מנק' הנחה שכל הפרי שסבל מפגיעות קטיף מוין לשוק 

המקומי.
60,000x0.05x1.2 = 3600  -  ניתן לראות מהחישוב שהמגדל 
הפסיד על 60 טון  - 3600 ₪, וכמובן שככל שכמות הפרי עולה 

כך עולה ההפסד של המגדל.
בהנחה שהמגדל קוטף כ-15 טון/יום ,מסיים 60 טון ב-4 ימים, 
מעסיק מבקר איכות ב-200 ₪/יום, וקונה ציוד ב-1500₪, ואחרי 
כל זאת הצליח להוריד את אחוזי פגיעות הקטיף ל-1.5%,  עדיין 
הוא משאיר בסוף הקטיף כ-1300 ₪ פנויים לאחר כל ההוצאות.

קטיף האור
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס

יוני היה  הקיץ החולף אופיין במזג אוויר קיצוני, חודש 
יולי  מהמתונים והפחות חמים יחסית לשנים עברו, מאידך 
ואוגוסט התאפיינו במזג אוויר חם מאוד עם טמפרטורות שיא 

יחסית לעשרות השנים האחרונות. 
כעת אנו בתחילתו של קטיף האשכוליות מהעמקים הפנימיים. 
לאשכולית האדומה הנקטפת בשבועיים הראשונים צפוי מחיר 
גבוה ביותר, בגלל חוסר פרי בשווקים בעיקר באירופה. בהמשך 
המחירים אמורים לרדת עם התגברות הקטיף מהארץ ובעיקר 

הקטיף של המתחרה העיקרית טורקיה.

מחסור במגנזיום

השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי. פירות קטנים 
נפסלים  פייחת(  )אלטרנריה,  ובפטריות  נגועים במזיקים  או 
לייצוא ומועברים לבררה. הצטברות מלחים באזור בית השורשים 
עלולה לגרום נזקי המלחה המתבטאים בנשירת עלים ובפגיעה 
ביבול, לכן יש לשטוף את הקרקע במנות מים גדולות, בהתאם 
ולצורת ההשקיה. גשמים מוקדמים בחודשים  לסוג הקרקע 
החמימים - אוקטובר ונובמבר, עלולים לגרום להתפרצות מחלת 
האלטרנריה ולפגיעה בפרי בזנים הרגישים, ומשום כך יש לרסס 
נגד אלטרנריה לפני תחילת הגשם. בתקופה זו נתמקד בפיקוח 
צמוד על המזיקים והאלטרנריה, בדילול פרי ידני ובהשקיה נכונה. 
בחלקות עם עודף פרי מומלץ לבצע דילול ידני, ובכך להימנע 
מעודף פרי, מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה. אנו בסיומה 
של שנת השמיטה תשע"ה. נאחל לעצמנו שהשנה הקרובה שנת 
תשע"ו תאיר לנו פנים, עם מזג אוויר נטול סערות ונזקי טבע 

ועם מחירי תמורה לפרי ההדר גבוהים מהשנה הקודמת.

השקיה
להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים המבוססות על 
התאדות מחושבת לפי פנמן-מונטיס. יש לזכור שטבלאות אלו 
מבוססות על פרדס נורמטיבי, בריא, עם יבול ממוצע בינוני עד 
גבוה. אם צפוי בפרדס יבול גבוה - יש להגדיל את מנת המים 

בכ-15-20%. יש להתאים את כמות המים ליבול.

מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן-מונטיס*
חלקה שבה עצים בוגרים - מעל 5 שנים; חודשים: ספטמבר, 

אוקטובר ונובמבר.

טבלה 1. תחנת תל מונד )תת-אזור בית דגן(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע 

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול

0.900.75ספטמבר

0.950.80אוקטובר

1.050.85נובמבר

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול

0.900.80ספטמבר

1.000.85אוקטובר

1.050.90נובמבר

טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפונים(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול

0.800.70ספטמבר

0.850.70אוקטובר

0.800.65נובמבר
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טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי גדול

0.950.85ספטמבר
1.100.90אוקטובר
1.150.95נובמבר

יש לציין שהנתונים בטבלאות שלעיל חושבו בשיטת פנמן-  *
ולילה(, כפי שמקובל  )יום  מונטיס במהלך היממה כולה 
בכל הגידולים במקומות רבים בעולם. לפי מדיניות משרד 
החקלאות ושה"מ, מומלץ להשתמש בשיטה זו באופן בלעדי, 
כדי למנוע חוסר אחידות העלולה להתקבל מעירוב של שיטות 

מדידה אחרות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים, תחנות   
התאדות וזני הדרים שונים ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת: 
http://www.shaham.moag.gov.il, בקישור: תחום 
שירות שדה< מידע מקצועי< מקדמי השקיה להתאדות 
נתוני  ההתאדות   2013. את   מחושבת במטעים, בפרדס 
המחושבת  בזמן  אמת  ניתן  למצוא באתר שימור קרקע 
http://www.meteo.co.il/ :של משרד החקלאות בכתובת
Default.he.il.htm. באתר זה מוצגים נתונים של תחנות 
ושל השירות המטאורולוגי. לאחרונה  משרד החקלאות 
נוספה אפשרות לחיזוי ההתאדות המחושבת ל-3 ימי קריאה 

עתידיים.

ולעיתים  נמוכים  'אורי'  הזן  עבור  ערכי מקדמי ההשקיה 
משמעותית מזני התפוזים והאשכוליות. יש להיוועץ במדריכי 
שרות שדה ובמדריכי ההדרים באזורים השונים על מנת להתאים 
את מקדם ההשקיה לצריכת המים של זן זה כתלות באזורי אקלים 

שונים, איכויות מים וסוגי קרקעות שונים.

השקיית פרדס צעיר לאחר הנטיעה
השקיה נכונה וטיפול מתאים בשתילים לאחר נטיעתם, במיוחד 
בנטיעה סתווית, יאפשרו להם להצמיח שורשים חדשים, ולאחר 
מכן להצמיח ענפים חדשים ולהתבסס היטב בקרקע. התבססות 
השתילים חשובה מאוד טרם כניסת החורף, המלווה ברוחות עזות 
שבעטיין נגרם נזק להתפתחות העצים. כמויות המים ותדירות 

ההשקיה לאחר הנטיעה ישתנו בהתאם לשתי תקופות: 
התקופה הראשונה - כ-4-3 שבועות מהנטיעה - טרם פריצת   .1
שורשונים מחוץ לגוש. בתקופה זו יש להשקות מדי 3-2 ימים 
)למעט קרקעות חוליות, שבהן יש להשקות מדי יום( ולהקפיד 
שהטפטפת תהיה על גוש השורשים. כמות המים להשקיה: 
2-0.5 ליטר לעץ ליום, בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול. 
במקרה שמנת המים נמוכה או גבוהה ונוצר גירעון או עודף, 
יש להתאים את כמות המים לשתילים. שתילים על מצע טוף 

יושקו פעמיים ביום עד פריצת השורשים מהגוש. בקרקעות 
חרסיתיות כבדות הגורם המגביל את התפתחות השתיל הוא 
לעתים קרובות עודף מים. במקרים אלו יש חשיבות רבה 
לבדיקה פיזית של רטיבות הקרקע באמצעות חפירה מסביב 
ומישוש הקרקע כדי לאבחן עודפי מים. בנטיעות  לגוש 
סתוויות בקרקעות כבדות, במקרה של ספק עדיף שההשקיה 
תהיה חסרה מאשר עודפת. נזקים שנגרמים לשתיל כתוצאה 
מעודפי מים בשלבים אלו הם קשים יותר לתיקון מגירעון 

מה במים, הניתן לתיקון ביתר קלות בהשקיה העוקבת. 
פריצת השורשונים בכמות  היא לאחר  התקופה השנייה   .2
משמעותית )לפחות עד הכפלת כמותם( אל מחוץ לגוש. 
בתקופה זו יש להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע: בקרקעות 
ובינוניות  חול - פעם עד פעמיים ביום; בקרקעות קלות 
פעמיים עד 3 פעמים בשבוע; בקרקעות כבדות אחת לשבוע. 
מנת המים תיקבע בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול  

)כ-3-2 ליטרים לעץ ליום(.

השקיה לפי גודל פרי
מגדלים המכוונים את גודל הפרי ע"י ויסות כמויות ההשקיה 
)הפחתה או הגברה של כמות המים מהמנה המומלצת הנגזרת 
מטבלאות ההשקיה( יכולים להיעזר בדפון "השקיית הדרים לפי 

גודל פרי", שפורסם ע"י ניצן רוטמן בקיץ 2015. 

יבושת סתווית
בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות, העלולות 
לגרום ליבושת סתווית המאופיינת בנשירת עלים ובהתייבשות 

ענפים. שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

בדיקות עלים
בדיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת יסודות ההזנה בעץ 
וצורכי הדישון של פרדס מניב. מועד הדיגום הוא ספטמבר-
אוקטובר )באזור המרכז החל מתחילת אוקטובר(. דוגמים 100 
עלים לחלקה מכ-50 עצים בכל החלקה; עלים שלמים ובריאים 
ללא סימני מחסור או עודף מצמיחה אביבית, הצמודים לפרי או 
המצויים פרק או שניים מעל העלים הצמודים לפרי )ראה איור 

עלים צבועים בשחור(.
בוחרים בעלים הנמצאים בגובה של 2.0-1.5 מ' מעל פני   •
הקרקע. יש לדגום מספר שווה של עלים משני צדי השורה. 
יש לארוז את הדגימות בשקית נייר ולהעבירן מיד למעבדה.   •
יש לבדוק בעלים את רמת היסודות חנקן, זרחן, אשלגן,   •

סידן, מגניון, אבץ ומנגן.
בחלקות שרוססו באבץ ובמנגן במהלך האביב - תוצאות   •
הבדיקות חסרות משמעות, ולכן אין טעם בבדיקת אבץ ומנגן 

בעלים בשנה זו.
בחלקות המושקות במי קולחין, במים מושבים או במים   •
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מליחים - הכרחי לדגום את הכלור, הנתרן והבורון בעלים. 
בקרקעות הידועות ברמות בורון גבוהות יש להמשיך ולנטר 
את רמת הבורון בעלים, גם אם ריכוז הבורון במי ההשקיה 

נמוך.
בדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם ואיכות   •
הדגימה כולה. כאשר העלה הנדגם צעיר מדי - ריכוז הסידן 
נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה. רמת הסידן בעלה 
מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד הדגימה או על סוג 
העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה. במקרה שהערכים חריגים 

יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת עבור שאר היסודות.

מהימנה  בדיקה  פותחה  לאחרונה   - פעיל  ברזל  בדיקת   •
המשמשת לבדיקת הברזל הפעיל. בדיקת הברזל הפעיל 
מומלצת ביותר למגדלים שבחלקותיהם נראות בקביעות 
כלורוזות הנובעות מחוסר ברזל )בגלל בעיות באוורור קרקע 
וגיר פעיל גבוה(. בדיקה זו מבוצעת במעבדת שירות השדה 
בצמח, בהנהלת נורית בן הגיא )טלפון נייד: 050-7550053(. 
בימים אלה מתגבשות טבלאות ערכי סף עבור גידולי מטע, 
ניתן לבצע  כולל פרדסים, המציינים מצבי חוסר בברזל. 
במעבדה גם בדיקות מנגן ואבץ פעיל שתוצאותיהן מהימנות 

יותר מאלה המתקבלות בשיטת השריפה המקובלת.

הערה: 
מגדלים שמסרו את בדיקות העלים מוקדם וקיבלו תוצאות לפני 
החורף - יכולים לדשן בהתאם להנחיות שנמסרו בהמלצות עוד 
לפני החורף. בכל מקרה, מנת הדשן לא תעלה על 1/3 מהמנה 

המומלצת. יש לדשן לאחר שבירת צבע הפרי.

להלן מספרי הטלפון של מעבדות שירות השדה שבהן ניתן 
לבצע את בדיקות העלים:

- צמח: 04-6773210
- נווה יער: 04-9830214, פקס: 04-9531334

- חדרה: 04-6303411
- חוות גילת: 08-9928680, 08-9928681

דישון
דישון חנקני סתווי - בזנים המבכירים, שהופסק בהם הדישון 
בחודש יוני, יש לחדשו עם שבירת הצבע או בסיום הקטיף, תוך 
התחשבות בחנקן )אמונייקלי וחנקתי( שבמי ההשקיה. בזנים 
שבהם מעוניינים לדחות את שבירת הצבע ובזנים שבהם לא 
קיימת בעיה של צבע ירוק בקטיף - מומלץ להמשיך בדישון 
חנקני רצוף עד תום ההשקיה, תוך התחשבות בכמות החנקן 
האמונייקלי והחנקתי במי ההשקיה. בחלקות שיבולן גבוה מומלץ 

להוסיף 20% חנקן למנה השנתית המתוכננת.
מגנזיום, אבץ ומנגן - בעונה זו )אוקטובר( קל להבחין בעלים 
בסימני המחסור של יסודות אלה. יש לסמן את החלקות שבהן 

אובחנו מחסורים קלים ובינוניים במגנזיום ולטפל באביב. 
)רק אם יש  במחסורי מגנזיום קשים רצוי לרסס גם בסתיו 
עלים צעירים שיקלטו את המגנזיום(. במחסורי אבץ ומנגן קשים 

מומלץ לטפל גם בסתיו.

מחסור בברזל

מחסור חריף באבץ בזן אורי

סיום הצמאת לימון
אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים ניכרת, 
יש להמתין שבוע נוסף, ולאחר מכן להשקות במנת מים גדושה 
של 30-25 מ"מ )מ"מ = מ"ק/דונם( ללא דשן בקרקעות קלות; 
וב-60-50 מ"מ מים בקרקעות כבדות. מטרת ההשקיה במנה 
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גדושה תסייע להדחת מלחים שנצברו בשכבות העליונות של 
הקרקע אל השכבות התחתונות מתחת לבית השורשים הפעיל. 
לאחר שבוע נוסף משקים במשך 5 שבועות ב-25% יותר מהמנה 
המומלצת לעונה בצירוף דישון מרבי )עד ריכוז של 1 ק"ג גופרת 
אמון למ"ק מים או 0.8 ליטר אמון חנקתי נוזלי 21%/מ"ק מים 

או 0.5 ק"ג אוריאה/מ"ק מים(. 
מומלץ גם ליישם זרחן לאחר סיום ההצמאה.

עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר את עש הפריחה באמצעות 
מלכודות או באופן ויזואלי ולרסס בהתאם.

יבושת סתווית
בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות, העלולות 
לגרום ליבושת סתווית המאופיינת בנשירת עלים ובהתייבשות 

ענפים. שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

הדברת מזיקים 
בפרי המיועד ליצוא, יש לטפל אך ורק על פי רשימת תכשירי 
ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא 
שפורסמה ע"י חברת "יתרולאב". ישנם קניינים/רשתות בחו"ל 
בעלי דרישות מחמירות יותר. על מנת לשווק לאותן רשתות, 
היצואנים הטילו מגבלות שימוש נוספות. על המגדלים לקבל 
בנוסף את רשימת החומרים המותרים לשימוש מחברת השיווק 
איתם הם עובדים. יש אפשרות להבדלים בחלק מהחומרים בין 

חברות השיווק השונות.
 המגדלים מתבקשים לטפל רק בחומרים המורשים ע"י היצואנים 

להם הם משווקים את הפרי.

ולזהות  בקפדנות  לנטר  להמשיך  יש   - החלודה  אקרית 
יש לבדוק אם עלול  נגיעות,  התחדשות. במקרה שנתגלתה 
להיגרם נזק כלכלי על פי מועד הקטיף. בזנים הנקטפים בתקופה 
זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה, וכמובן, להקפיד על ימי 
ההמתנה עד לקטיף, בהתאם לתכשירים שבשימוש. יש ליישם 
בקפידה את הריסוס ולדאוג לכיסוי פנים העץ ומקומות המגע 
בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר שעיקר 
הכישלונות בהדברת מזיק זה נובעים מיישום לקוי. בתקופה זו 
ניתן להשתמש בכל התכשירים המומלצים, בהתאם למינונים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו 

תכשיר פעמיים, אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה. 
אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות ברמה 
גבוהה באקריות אלה עלולה לגרום נזק בעלווה עד כדי התייבשות 

ונשירת עלים. 
יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי.  כנימה אדומה - 
במרבית המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים. 

אם קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 
פייחת - מהווה סיבה עיקרית לבררה. בחלקות שבהן הפרי 
נקטף מאוחר או ירוק )פומלית( ומכוסה בפייחת רבה, ניתן לרסס 

בשמן בריכוז שלא יפחת מ-1%. יש לזכור כי בזנים שקליפת 
פריים נוטה להיות גסה ומחוספסת, כמו טופז, אור, אורה ושמוטי 
בחלקו העליון, שטיפת הפייחת בבתי האריזה חלקית בלבד, 
גם לאחר ריסוס בשמן. בכל הזנים, ובעיקר באלה שהוזכרו, יש 
לנקוט בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.
זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא יישום מהקרקע בטרקטורונים על ידי מועצת הצמחים, או 
לטפל בכתמים,  טיפול המבוצע באחריותו הבלעדית של הפרדסן. 
חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה 
צריכים לבצע זאת בתיאום ובהסכמה של המכון להדברה ביולוגית 
של ענף ההדרים; ולשם כך יש לפנות לדורון טימר, מנהל המכון. 
הוראות מפורטות בנושא מתקני הקטילה והלכידה פורסמו בדפון 

יולי-אוגוסט 2015.
תריפס הקיקיון - בנטיעות צעירות ובהחלפת זן עלול התריפס 
לפתח בתקופה זו אוכלוסייה סתווית גבוהה שתגרום נזק לצימוח. 
עם זיהוי אוכלוסייה משמעותית בצימוח הצעיר, התריפס פוגע 
בפירות זני לימון החונטים בתקופת הסתיו, ויש להדבירו בתכשירי 

אבמקטין בשילוב שמן קיצי. 

נזק מתריפס הקיקיון בחנטים של לימון

אוכלוסייה גבוהה של תריפס הקיקיון על פירות ליים
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כנימה רכה דמוית אגס וכנימה רכה חצי-כדורית - מזיקים 

אלו גורמים לעתים נזקי פייחת קשים.
כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( - מזיקים הגורמים 
בשנים האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש ופייחת. התפתחות 
הכנימה בסתיו נעשית במרבית המקרים על עלווה צעירה שהגיעה 
לגודלה הסופי. במרבית החלקות הייתה השנה הדברה טבעית 
טובה בקיץ. יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה 
נגועות בכנימות עש בשנה  הטבעית, בעיקר בחלקות שהיו 
שעברה. לרוב ניתן להסתפק במקרים אלה בטיפול בפייחת, 

בעזרת ריסוס בשמן.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
מומלץ להמשיך ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל 
זו לרוב כבר בוצע הריסוס הראשון  עונת ההשקיה. בתקופה 
בג'יברלין לשמירת הצבע הירוק בפומלית. את הריסוס השני 
יש  מבצעים כחודש ממועד ביצוע הריסוס הראשון. לעתים 

לבצע גם ריסוס שלישי.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן: 

GA3 בריכוז 5 ח"מ + משטח L-77 בריכוז 0.04%.  .1
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% +   .2
משטח )טריטון B 1956 בריכוז 0.025% או  BB5 בריכוז 

0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(.
GA3 בריכוז 5 ח"מ + משטח  BB5 בריכוז 0.15%.  .3

הערה: אם מרססים נגד מזיקים בשמן בריכוז 1.75%-1%, מומלץ 
לשלבו ב-GA3 בריכוז 5 ח"מ. 

יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

ריסוסים להארכת עונת הקטיף
הריסוסים מיועדים לשמור על מוצקות הפרי ועל צבע קליפתו 
מעבר לעונת הקטיף הרגילה. הטיפולים בזנים מינאולה ונובה 
מומלצים בחודש אוקטובר; באשכוליות – בחודשים אוקטובר-
דצמבר )לעתים הריסוס מומלץ לאחר קטיף סלקטיבי של הפרי 

הגדול(; בשמוטי - לאחר שבירת הצבע. 
הריסוסים עלולים להפחית לעתים את יבול השנה העוקבת.

נוסחאות הריסוס:
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% +   .1
B 1956 בריכוז  D-2,4 בריכוז 18 ח"מ + משטח )טריטון 
0.025% או BB5 בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(

GA3 בריכוז 5  ח"מ + D-2,4 בריכוז 18 ח"מ + BB5 בריכוז   .2
0.15% יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי 

הרשום בתווית.

מוטציות
בעונה זו אנו מתחילים לעקוב אחר המוטציות בזנים המוקדמים: 
קווי סטסומה, טבורי ניוהול, ראשון ומיכל. עיקר תשומת הלב 

בחודשיים הקרובים תתמקד בגילוי מוטציות מבכירות של מיכל 
יותר, פירות גדולים, פירות  ואור: פירות המבשילים מוקדם 
מתוקים ופירות חסרי זרעים. כדי לאתר מוטציות יש לסרוק 
היטב את כל העצים בפרדס ולשים לב לשינויים כמו גודל הפרי, 
צורתו, צבע הקליפה והציפה, הקדמה או איחור בשבירת צבע, 
חוסר זרעים או מיעוט זרעים וטעם משובח בהשוואה לפירות 
האחרים. אם מתגלית מוטציה בענף בודד או בכל העץ, יש 
לסמנה בבירור בסרט סימון ולפנות בהקדם ליעקב הרצנו במחוז 

חדרה, טל': 04-6303411, 050-6241436. 

הדברת עשבים
לפני נטיעה סתווית - לאחר הכנת השטח ופריסת מערכת 
ההשקיה משקים במנת מים של כ-25 מ"ק/ד', מחכים לנביטת 
העשבייה ומרססים בבסטה או בדו-קטלון בריכוז 0.3% עם 
שטח 90 בריכוז 0.03%; הריסוס מיועד להדברת הנבטים. אם 
השטח משובש בינבוט, בהגה או בשברק קוצני - מומלץ לשלב 

.2,4-D באחד מתכשירי

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס בבסטה בריכוז 2.0%-1.5% או בפאסטר בריכוז 
של 2.0%-1.5% או בטרגט בריכוז 3% )טרגט מורשה לשימוש 
רק בפרדסים שאינם מניבים והוא מומלץ לריסוס בטמפרטורה 

.)25°C שמעל
יש להגן על הגזעים מהרטבה של תרסיס הריסוס.

הדברה בעצים צעירים בני שנתיים-שלוש 
מומלץ לרסס לאחר נביטת עשבי החורף בגלייפוסט 1% + אחד 
ממונעי הנביטה: דיפלופניקן )קווארץ, לגאטו, פאלקון( 50 ג' 
לדונם או גלייפוסט 1% + מגלן 200  סמ"ק לדונם )המגלן יעיל 

למניעת הצצה של דגניים. 
בריסוסים שיבוצעו מאוחר יותר, לאחר ירידת הטמפרטורות, ניתן 
לרסס בגלייפוסט 1% בשילוב תכשיר אוקסיפלורפן )גול ודומיו(. 

זהירות: 
בכמה פרדסים צעירים נפסק הצימוח והתפתחותם נעצרה עקב   •
שימוש לא נכון בגלייפוסט )ריסוס במינונים גבוהים, רחף 
ופגיעה ישירה בנוף השתיל, ריסוס על קרקע רטובה מאוד 
או השקיה מיד לאחר הריסוס(. לעתים היה צורך בהחלפת 
שתילים שסבלו קשה. יש לשמור על כללי הריסוס ולזכור 
שתכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד אם 
מפריזים במינון. הגלייפוסט מורשה לפרדס רק מגיל שנתיים 
ומעלה. לא מומלץ להשתמש בגלייפוסט כאשר משקים במים 

מושבים ברמה ראשונית.

בשימוש בקוטלי עשבייה יש להקפיד שלא להגדיל את כמות   •
החומר ליחידת שטח, גם אם מרססים בריכוז נמוך. כאשר 
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בפרדס
כמות התרסיס גדולה, יש סכנה מריסוס כמות רבה של 

חומר ליחידת שטח העלולה להסב נזקים לעץ. 

הדברת עשבייה בפרדסים בוגרים
לאחר  שלהלן,  הריסוס  מנוסחאות  באחת  לרסס  מומלץ 

נביטת עשבי החורף:
אורגן 80 או הנטר 100 ג'/ד' + דיאורון 300-250 ג'/ד'.  .1
גלייפוסט 1.5%-1% + אוקסיפלורפן )גול ודומיו( -500  .2

250 סמ"ק/ד'.
גלייפוסט 1.5%-1% + דיאורון 250 ג'/ד' + אוקסיפלורפן   .3

)גול ודומיו( או 25 ג'/ד'.

פעילות  את  משפרת  לגלייפוסט  אוקסיפלורפן  תוספת 
הגלייפוסט. אנו מזכירים כי הריסוס באוקסיפלורפן יבוצע רק 
לאחר ירידת הטמפרטורות, ואין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן 

בימים חמים. 

ינבוט והגה - בחלקות המשובשות בעשבים הללו מומלץ 
)בר,   2,4-D לרסס לפני כניסתם לתרדמת החורף בתכשירי 
אמינובר , אלבר סופר או אמינופיליק( 0.3%; ובשולי החלקות 

- בטומהוק 0.5%.

מחלות
ריקבון צוואר השורש והשורשים

  פטריית הפיטופטורה שוכנת בקרקע ומתפתחת בתנאי 
רטיבות, עודפי מים וטמפרטורות נמוכות יחסית. הפטרייה 
של  בתנאים  בקרקע  ושורשים  שורשונים  לריקבון  גורמת 
עודף מים, במיוחד בשתילים צעירים. תופעה זו קיימת גם 
בקרקעות קלות כאשר משקים בטפטוף לעתים קרובות מדי 

ובמנות מים גדולות.
להגדיל  המים,  מנת  את  להקטין  יש  שנפגעו  בשתילים 
ניתן  מהגזע.  הטפטפת  את  ולהרחיק  ההשקיה  מרווחי  את 
 480 גולד  ידי הגמעה ברידומיל  להדביר את הפטרייה על 
ת"נ )48% חומר פעיל( בריכוז 0.04% בכמות של 500-200 

סמ"ק לשתיל, בהתאם לגודלו. 

אלטרנריה 
גבוהה  לחות  של  בתנאים  במהירות  מתפתחת  המחלה 
וטמפרטורה נוחה, המתאימים לעונה זו. ניסיון העבר הראה כי 
ירידת גשם, אף גשם קל, בחודשי הסתיו גורמת לאילוח קשה 
מאוד של הפטרייה על הפרי. הנביטה של נבגי המחלה וחדירת 
התפטיר לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות ספורות. לאחר 
שלב החדירה של הנבגים לעלה או לקליפת הפרי, יעילות 
שבעקבותיו  הנזק  ובמניעת  הפטרייה  בהדברת  הריסוסים 
נמוכה מאוד, ולכן מומלץ לרסס לפני הגשם. בינתיים יש 

צעירים,בפרי  בעלים  הדבקות חדשות  לגילוי  ניטור  לבצע 
בפנים נוף העץ ובפרי חיצוני.

הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינאולה, מנדרינה דייזי, 
ועידית.  וינולה  מירב,  מור,  מורקוט,  מיכל,  ינוב,  נובה, 
אשכולית אדומה ולבנה רגישות אף הן, אך פחות. תכשירים 
קוצייד   ,0.4% נחושת(  )קנון  הרקולס  לריסוס:  אפשריים 
2000 0.25% )בעדיפות ראשונה בסמוך לאירועי גשם ומיד 
לאחריהם(, אנטראקול 0.25%, קנון, קיפ, קורדון, פוספירון 
0.25%. מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על 

זמן טיפול לפני קטיף לגבי כל חומר.

ריקבון חום
 יש לרסס למניעת הדבקת הפרי במיוחד פרי המיועד ליצוא, 
לפחות שבועיים ימים לפני הגעתו לבית האריזה. מרססים 
1 מטר באחד מהתכשירים:  את שמלת העץ עד לגובה של 
מרק בורדו, תכשירי הידרוקסיד הנחושת )בלושילד, קוצייד, 
קיפ,  קורדון,  )קנון,  זרחית אשלגנית  או תכשירי  פונגורן( 

קנונחושת( או נחושת גפרתית )נחושתן 0.3%(.

מלסקו
 אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו, עד כדי עקירת חלקות 
יוריקה וקוק ובחלקות אתרוג  וליים.  לימון, בעיקר בזנים 
המחלה מופיעה לעתים גם בקליפים. כדי למנוע את ההדבקה 
של המחלה חשוב לרסס את הזנים הרגישים בנחושת בריסוס 
כל הנוף. מועד הריסוס: לקראת תחילת הגשמים. החומרים 
המומלצים לריסוס למניעת הדבקת נבגי המלסקו הם מרק 
בורדו 1% וקוצייד 0.25%. בחלקות הנגועות כבר במחלה 
מומלץ לרסס מספר פעמים במהלך החורף: לאחר כל -150

200 מ"מ גשם.

יש להקפיד בפעולות סניטציה: טיפול בכל עץ נגוע מיד 
ללא  ונשירתם  עלים  הצהבת  בסימני המחלה:  כשמבחינים 
הפטרייה  את  לנקות  כדי  ענפונים.  והתייבשות  פטוטרת 
נראית התייבשות קלה  גיזום מסיבי.  אם  יש לבצע  מהעץ 
הענף   / הזרוע  את  להסיר  יש   – צדדי  או  עליון  ענפון  של 
כולו; אם העצים נגועים ברמה בינונית או קשה – יש לעקור 
היבש  הנגוע  הגזם  על  נבגי המחלה מתפתחים  העצים  את 
ומתפזרים ברוח. יש לאסוף את הגזם הנגוע, או החשוד כנגוע 
במחלה להרחיקו מהחלקה ולשרוף אותו. חשוב לסמן עצים 
אלו ולעקוב אחר מצבם מדי 15-10 יום. אם המחלה חוזרת 

שוב, כדאי לעקור את העצים.
עלולים  מהעלווה  במלסקו  להדבקה  העמידים  ההדר  זני 
להידבק במחלה דרך סורים של הכנה הרגישה למחלה, ולכן 
)בעיקר  הרגישות  בכנות  הסורים  את  להסיר  להקפיד  יש 

חושחש וכנות לימוניות(.
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