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ניתן לסכם את השליש הראשון של עונת  בסוף דצמבר 
הפרי . מדובר בחלוקה כמותית ולא בחלוקה של תקופה, שכן, 

החודשים החזקים שלנו הם ינואר – מרץ.

היצוא – עד שבוע 1 שהסתיים ב 9/1/2016
נכון לשבוע הראשון של ינואר  יוצאו מישראל מתחילת עונת 
15/16, 54,216 טון פרי הדר. זוהי ירידה של 13% לעומת אותה 
תקופה אשתקד ושל  19% לעומת העונה הקודמת לה. בהחלט 

נתונים שאינם משמחים.
מניתוח נתוני היצוא בולט כי דווקא זני האשכוליות )אדומה, 
יוצאו בכמות דומה לשתי העונות הקודמות  לבנה ופומלית( 
ולירידה הכמותית גרמו זני הקליפים של מרכז העונה – נובה 
יוצא בכמויות  וכן הזן אורי שבשנתיים הקודמות  ומינאולה 

גדולות בסוף דצמבר ותחילת ינואר.
העונה נפתחה בתרועה רמה, כאשר האשכוליות "כבשו" את 
אירופה במחירים שלא היו כדוגמתם זה 5 שנים. השמחה נגמרה 
מהר מאוד, בערך 4 שבועות אחרי הפתיחה, בשל "מרס טורקי" – 
הצפה של השוק עם פרי טורקי זול מאוד . מאותו שלב – נצברו 
יושבים ליבואנים האירופאים כמו  מלאים מיותרים, שכרגע 
משקולות על הצוואר. נקווה שמלאים אלו יתפנו בינואר, וניתן 
יהיה לחדש את יצוא האשכוליות, מפברואר ואילך, בכמויות 

ומחירים נאותים.
כנקודות אור ביצוא יש לציין את שני השווקים ה"מתפתחים" 
במזרח הרחוק - בעוד שהשוק היפני ממשיך לדשדש )בתקווה 
שנייצא כמות דומה לעונה הקודמת(, הרי שני שווקים מתחילים 
לקיים את ההבטחה שחיכינו לה זמן רב ומדובר בדרום קוריאה ובסין.
שני שווקים אלו הזרימו ביקושים מפתיעים לפרי הישראלי 
ובמחירים נאים מאוד, דבר המצדיק את תלאות הפרוטוקולים 
בגין  נוספות  והוצאות  נדרשים לעמוד בהם  הנוקשים שאנו 

טיפולים מיוחדים ופיקוח.
השוק הסיני, שהיה סגור בפנינו 3 עונות, )בשל מזיק הסגר 
שנמצא בתוצרת(, נפתח מחדש, לאחר עמל רב של היצואנים. 
אנשי הגנת הצומח, חוקרים ועוד אנשים טובים שנרתמו למשימה. 
נכון לשבוע 1 יוצאו לסין 1,590 טון פרי הדר -  מזה 1,340 טון 

אשכולית אדומה  והיתרה – פומלית,
ביצוא לדרום קוריאה חל גידול של 42%  לעומת אותה תקופה 
אשתקד וגידול של  150% לעומת העונה שקדמה לה, בהחלט 
נתונים מעודדים שמפצים במקצת על הבעיות באירופה  ורוסיה.

הביצה הרוסית 
רוסיה )ואוקראינה( ממשיכות להקשות עלינו. בסוף נובמבר 
היה איזה זיק של תקווה )בשל הפלת המטוס הרוסי ע"י הטורקים(  
שאכן ימומש איום האמברגו על סחורה טורקית לרוסיה, נכון 

למחצית ינואר לא מורגש כל שינוי - לא ברמת הביקושים ולא 
ברמת המחירים.

שער הרובל / דולר ממשיך להיות מחצית ואף פחות מערכו 
במחצית נובמבר 2014, כאשר החלה המפולת של המטבע הרוסי.

היצוא הכמותי לרוסיה הולך ומצטמצם – בעוד שלפני שתי 
עונות יצוא ההדרים לרוסיה ואוקראינה היווה 22% מיצוא ההדרים 
מישראל הרי בשנה שעברה הוא הצטמצם ב–23% והיווה רק 

17% מכלל יצוא ההדרים מישראל לרוסיה ולאוקראינה. 
נתון זה נכון לשבוע 1 של העונה הנוכחית )9/1/2016( ויש 
לזכור כי היצוא של הדרי ישראל לרוסיה ואוקראינה הצטמצם 
בשיעור של  32% בהשוואה לאותה עת, לפני שנתיים, כך שמגמת 
הירידה של שוק זה צפויה להמשך. הזנים העיקריים שנפגעו 

מהצמצום בשוק הרוסי הם סנרייז, פומלית ונובה.

הישורת האחרונה 
אנו נכנסים לשלב החשוב והקריטי של העונה  

קטיף ה"אורי" החל ואנחנו מקווים להתאוששות הן בכמויות 
והן במחירים, לאחר שנתיים קשות שהפרי ניזוק מפגעי הטבע, 

שהשפיעו על המחירים.
ישנה כמות יפה לקטיף ושיווק ונקווה שבסוף הדרך יוכלו 

המגדלים גם לחייך, אחרי שתי עונות לא פשוטות.

בחירות
החקלאים  נציגי  של  לבחירות  הולכת  הצמחים  מועצת 
ומועד הבחירות,  הליך  הודעה מפורטת בדבר  למוסדותיה. 
תמצאו בעמודים הפנימיים של גיליון זה, וכן באתר המועצה,  
במועצות האזוריות. אני וצוות הענף לרשותכם לצורך הסברים, 

הנחיות וכו'.
הבחירות יתקיימו ביום ג'  5/4/2016 באמצעות 38 קלפיות 
ביותר בהתאם  שייפרסו בארץ ע"מ לתת את המענה הטוב 

למגורי החקלאים.
אני קורא לציבור המגדלים לבוא ולהצביע ולבחור את הנציגים 
הטובים ביותר לוועדה הענפית של ההדרים, שהיא הוועדה 

שמנתבת את עבודת צוות ההדרים במועצת הצמחים.
חברי הוועדה הענפית שנשאו בנטל ב–4 השנים האחרונות 
ראויים למירב המחמאות על פעילותם הציבורית המבורכת, 
בהתנדבות מלאה וע"ח זמנם הפנוי – יישר כח, והלוואי  וייבחר 

שוב צוות מובחר כפי שהיה בקדנציה הזו.
בהזדמנות זו אני קורא למגדלים להגיש מועמדות לוועדה. 
גם מי שלא ייבחר בין 15 חברי הוועדה הראשונים, תעמוד לו 
זכות להיכלל בוועדה באם יימצא מתאים להיות ממונה במסגרת 
תיקוני העיוותים השמורים לשר החקלאות )5 חברים(, ובלבד 
שאותו מגדל הגיש מועמדות ונמצא בעל הקולות הרב ביותר 
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סיכום שליש ראשון – עונת 15/16 – אפשר היה 
לצפות לטוב יותר, אך לא נורא

מאת: טל עמיתתמונת מצב



מבין אותו מגזר שבו יש לתקן העיוות.

הדרכה
בשל המחסור הקשה במדריכים, החלה המועצה להעסיק 
מדריכי הדרים מטעמה. 2 מדריכים מסיימים בימים אלו את 
נוספת שהתקבלה לעבודה  וזאת בנוסף למדריכה  הכשרתם, 
באמצעות משרד החקלאות. מדריכים אלו יחלו בקרוב לבצע 

הדרכות באופן עצמאי.
יחד עם זאת, הפערים עדין גדולים, וקיים ביקוש רב להדרכה.
בשנת 2016, ייפתח מכרז ל 2 מדריכים נוספים שייכנסו לתהליך 
הכשרה, כך שמצבת כ"א של ההדרכה בהדרים תהיה בתחילת 

2017 כ–7 מדריכים, דבר שישפר משמעותית את תחום זה.  

כמה בשורות טובות
בימים אלו אנו מסיימים את הכנת פוליסת הביטוח לעונת 16/17.   .1

בפוליסה החדשה יהיו שינויים רבים, שמשפרים עוד יותר את 
מצב המגדלים, ולכן חשוב שאנשים לא יפקירו את גורל הפרי 
שלהם בידי שמים, ואח"כ יצטערו על רשלנותם. )קנט שילמה 
עבור נזקי עונת 14/15 כ-50  מלש"ח למגדלי ההדרים(.                                                                                              
הוסר האיום של הממשלה לקיצוץ ההשתתפות הממשלתית 

במימון הפוליסות, ומה שהיה – הוא שיהיה.
משרד החקלאות הותיר על כנו את התמיכה הממשלתית   .2

בהדברה וכך לא יהיו התייקרויות בפעילות זו.
החומר "הדרנול" חוזר לשימוש! פעילות אינטנסיבית של   .3
הרבה אנשים, ובראשם ניצן רוטמן, אפשרה יבוא מחודש של 
החומר שייצורו הופסק ע"י "מכתשים- אגן". החומר אמור 

להגיע בימים הקרובים.
 , ברכות חמות לניצן רוטמן – ראש תחום הדרים בשה"ם   .4
שנבחר להיות עובד מצטיין של משרד החקלאות, וקיבל 

תעודת הוקרה ממנכ"ל  משרד החקלאות.
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08:00
התכנסות, כיבוד קל וסיור בתצוגת זני הדרים

09:00
דברי פתיחה - חנן בזק, מנהל שה"מ;

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים;    
09:20

דברים לזכרם של שמואל אשכנזי ז"ל ומשביחת זני 
ההדרים, ד"ר עליזה ורדי ז"ל

אבי לב – פרדסן מכפר בילו  
11:00-09:45

 מושב ראשון: כלכלה ושיווק
09:45

שיווק הדרים בעולם הפכפך - עונת 2015/16
גיא בינשטוק, מנכ"ל מהדרין פריאור         

10:15
עונת ההדרים 2015/16 - תאור מצב הפרדסים והשווקים 

עד תחילת פברואר
טל עמית, מנהל ענף  ההדרים, מועצת הצמחים 

10:30
שווקים עם צרכים מיוחדים  - פעולות מיוחדות בפרדס 

ובבית האריזה
ניצן רוטמן, מנהל תחום הדרים, שה"מ 

10:50
ארגון מגדלי ההדרים בארץ ישראל 

חי בנימיני, מזכיר הארגון 
11:00

הפסקת קפה וכיבוד
13:15-11:30

מושב שני: מחקר ופיתוח - הגנת הצומח וזנים חדשים
11:30

איומים בינלאומיים על ענף ההדרים - פגעי הסגר בשוקי 
היצוא

משה וייס, השירותים להג”הצ
11:45

מזיקים ואויבים טבעיים מבעד לעדשה
עמירם לוי, מהדרין פריאור

12:15
איחסון 

ד"ר רון פורת, מינהל המחקר
12:40

זני הדרים חדשים – הסיכוי לעתיד טוב יותר
שוקי קנוניץ', מנהל אגף  הפירות, שה”מ

סיום משוער - 13.15. ייתכנו שינויים בתכנית. 

 כנס ענף ההדרים 
לזכרם של שמואל )סם( אשכנזי וד"ר עליזה ורדי

 15/2/2016, בית דגן
 הננו מתכבדים להזמינכם לכנס פרדסנים ולתצוגת זני הדרים 

שיתקיימו ביום שני, 15.2.16, ו' באדר א' תשע"ו,  באודיטוריום ע"ש כהן בבית דגן.

  בתכנית:

מצפים לראותכם,
מיכל אברהם, רכזת הדרכה - אגף הפירות ניצן רוטמן, מנהל תחום הדרים       



➽

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 2 המסתיים ב-16/01/2016  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר  

מצטבר

שינוי ב-%   2013/14   2014/15  2015/2016שבוע  2   זן
 15/16 / 14/15

138138181894-24%שמוטי         
778172-5%           טבורי         

100%-           10                      קרה קרה       
972,5592,9182,009-12%אשכ’ רגילות   

83423,93123,18529,9063%סנרייז        
1179,97210,58112,148-6%סוויטי        
39162123-76%           רדסון         

2712,039492-87%           לימון צהוב    
62014-70%           לימקואט       
210516503-59%           קומקואט       

200713421-72%           ליים          
100%-           23                      טופז/טנגור    
1724,7826,1036,705-22%מינאולה       
2598,85311,49910,487-23%סנטינה        
50239135128%           מיכל          
11520062352223%אורה          
3,5797,0057,6178,400-8%אורי          
8389370221927%מירב          
310%           16           תמי           
124213416293-49%אודם          

100%-           38                      מירבית        
1648155136-69%פומלו לבן     

17378481,071-13%פומלו אדום    
5,53560,65268,26074,627-11%סה”כ          

  2013/14          2014/15  2015/2016 יעדי פרי מרכזיים      

              7,20210,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
              11,5281,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

148,144100,856192,964פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
8401,428              פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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שתוקן  כפי  התשל"ג-1973,  ושיווק)  (ייצור  הצמחים  מועצת  חוק  הוראות  לאור 
(להלן"החוק"), ולאור הוראות תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי 
שעל  "התקנות"),  (להלן  שתוקנו,  כפי  התשס"ו-2006,  ענפיות)  ועדות  וחברי  המועצה 
ולועדות הענפיות שלה,  נציגי מגדלים למועצת הצמחים  יש לקיים בחירות של  פיהם 
בתנאים ובמועדים שנקבעו בהם; ובתוקף סמכותנו עפ"י התקנות, אנו מודיעים בזאת 

כדלקמן:

מועד הבחירות 
מועד הבחירות של נציגי המגדלים במועצת הצמחים ובועדות הענפיות שלה, נקבע בזה    .1

ליום שלישי, כ״ו באדר ב׳ תשע"ו – 05.04.2016.
ולפי מצפונו,  זכות להצביע באורח חופשי  בוחר  ולכל  וחשאיות,  הן כלליות  הבחירות 

ובהתאם להוראות החוק התקנות.

מספר הנציגים העומדים לבחירה 
למועצה  לבחירה  העומדים  המגדלים  נציגי  והתקנות, מספר  החוק  להוראות  בהתאם   .2
יהיה 22 מגדלים, לפי החלוקה הענפית כדלקמן:  ענף הירקות 11 (אחד-עשר) נציגים; 

ענף הפירות 8 (שמונה) נציגים; ענף פרי הדר 2 (שני) נציגים, וענף זיתי שמן 1 (אחד).
מספר המגדלים העומדים לבחירה לועדות הענפיות יהיה 15 מגדלים מאותו ענף, בכל 

ועדה ענפית.

הזכות לבחור 
לנציגי המגדלים  בבחירות  לבחור  זכאי  הבוחרים  בפנקס  מופיע  מגדל ששמו  כל  (א)   .3
במועצת הצמחים ובועדות הענפיות, בענף שעמו הוא נמנה, ובמספר הקולות העומד 

לזכותו.
לפי  הבחירה,  זכות  בעלי  המגדלים  שמות  את  המפרט  הבוחרים  מפנקס  העתק  (ב) 
חלוקה למחוזות  ולענפים שכל מגדל משתייך אליהם,  ומספר הקולות העומד לזכותו, 
מוצג החל  מהיום במשרדי מועצת הצמחים ובסניפי משרד החקלאות בכל הארץ, וכן 

.www.plants.org.il :באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת
האזוריות  המועצות  ממשרדי  אחד  בכל  יוצגו  הנ"ל,  הבוחרים  לפנקס  בנוסף  (ג) 
של  בוחרים  -רשימת  להלן,   12 בסעיף  כאמור  קלפי  תחנות  יוצבו  שבהן  והמקומיות, 

אותה קלפי, שבה יצוינו לגבי כל מגדל הפרטים שבפנקס הבוחרים.
יצוין המחוז, הענף   זו תשלח לכל מגדל הודעה שבה  (ד) בד בבד עם פרסום הודעה 
ותחנת הקלפי על-פיהם הוא רשום, וכן מספר הקולות הנוספים העומדים לזכותו, לפי 

חלקו היחסי של ההיטל ששולם על ידו, כפי שנקבע בתקנות.
הבוחרים  בפנקס  מהפרטים  שפרט  או  הבוחרים,  בפנקס  נרשם  לא  ששמו  מגדל,     .4
המתייחסים אליו אינו נכון או אינו מלא, עפ"י טענתו, או מגדל המבקש להעביר את שמו 
בו  שלטענתו  אחר,  במחוז  הבוחרים  לפנקס  כלול,  הוא  בו  במחוז  הבוחרים  מפנקס 
נמצאים עיקר גידוליו, - זכאי לפנות בקשר לכך בבקשה מנומקת לועדת הבחירות לא 

יאוחר מיום ט״ז בשבט תשע"ו – 26.01.2016.
הבקשה תוגש במשרדי מועצת הצמחים, בלשכת המנכ"ל, או תשלח לועדת הבחירות 

בדואר רשום לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ועדת הבחירות תבדוק את טענות המבקש ותודיע לו את החלטתה תוך 15 יום.

מגדל שנמנה עם יותר מענף אחד, זכאי לבחור כאמור בכל אחד מהענפים שהוא נמנה    .5
עמם.

מגדל יצביע בתחנת הקלפי, במחוז, ובמקום, כמצוין בפנקס הבוחרים ובהודעה שיקבל   .6
מועדת הבחירות.

מגדל בעל זכות בחירה, שהוא קיבוץ או מושב שיתופי כמשמעותם בתקנות האגודות,   .7
בבחירות  להצביע  זכאי  אחר,  תאגיד  או  שותפות,  שיתופית,  אגודה  חברה,  שהוא  או 

באמצעות נציג שהוסמך מטעמו. 
כתב ההסמכה יהיה במסמך בנוסח טופס 4 שבתוספת לתקנות, שדוגמתו מצ"ב, ושניתן 
גם לקבלו במזכירות הועדה, ובאתר האינטרנט הנ"ל, חתום כדין ע"י בעל זכות הבחירה 

כאמור.
הנציג המוסמך ימסור את כתב ההסמכה ליו"ר ועדת הקלפי ביום הבחירות ויזהה עצמו, 

בעת התייצבותו לבחור, בתעודת זהות או בדרכון בר-תוקף בלבד.

הזכות להיבחר
(א)   כל מגדל זכאי להיבחר לנציג המגדלים במועצת הצמחים, ולוועדה הענפית בענף   .8

שעמו הוא נמנה.
(ב)  נמנה מגדל עם יותר מענף אחד רשאי הוא להיבחר בענף אחד בלבד, שלגביו הוא  

הגיש את מועמדותו.
לוועדה  או  למועצה  כנציג  להיבחר  המבקש  הפרטי,  המגזר  עם  הנמנה  מגדל,  (ג)   
לתקנות,  1 שבתוספת  טופס  לפי  מועמדות  כתב  הבחירות  ועדת  ליו"ר  יגיש  הענפית, 

(שניתן גם לקבלו במזכירות הוועדה, ובאתר האינטרנט הנ"ל).

מועמד  להציג  המבקש  לעיל,   7 בסעיף  כמפורט  השיתופי,  המגזר  עם  הנמנה  מגדל,   .9
מטעמו  כנציג למועצה או לוועדה הענפית, יגיש ליו"ר ועדת הבחירות כתב מועמדות 
לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות (שניתן גם לקבלו במזכירות הוועדה, ובאתר האינטרנט 

הנ"ל).
בשעות  המנכ"ל  בלשכת  ביהוד,  הצמחים,  מועצת  במשרדי  יוגשו  המועמדות  כתבי   .10
08:00-16:00, וזאת לא יאוחר מיום ו באדר א׳ תשע"ו - 15.02.2016 או יישלחו לכתובת 

הנ"ל, בדואר רשום, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ועדת הבחירות תבדוק את כתבי המועמדות ותחליט אם הוגשו כדין, ואם מצאה בהם   .11
ליקויים תודיע על כך לאותו מועמד, ולאחר מכן תפרסם את שמות המועמדים שאישרה, 

הכל עפ"י הוראות התקנות.

שעות ההצבעה וכללי הסדר בקלפיות
 09:00 משעה  הפסקה,  ללא  תהיינה  הבחירות  ביום  הקלפי  בתחנות  ההצבעה  שעות   .12

בבוקר  עד  שעה 19:00 בערב באותו יום.
ביום ובשעות ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי, חברי   .13
יהיו  ועדת הבחירות, מועמדים או משקיף שמונה מטעמם, שוטרים או מאבטחים אם 

דרושים לדעת ועדת הקלפי, והבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
מי שמתייצב להצביע חייב לזהות עצמו בפני ועדת  הקלפי בתעודת זהות או בדרכון בר-   .14

תוקף בלבד.
הצבעה  ופתקי  אטומות  מעטפות  הקלפי  מועדת  יקבל  להצביע  הבא  מגדל  (א)    .15
נמנה,  הוא  שעמו  בענף  המועמדים  רשימת  שבהם  שלו,  ההצבעה  לזכות  המתאימים 
ומספר הקולות העומד לזכותו.  מאחורי פרגוד שמוצב בתחנת הקלפי, יסמן  הבוחר את 
הנציגים אותם הוא בוחר, ישים את פתק ההצבעה בתוך כל מעטפה ויכניס  אותה בעצמו 

לתיבת הקלפי.
10 (עשרה) ממספר המגדלים  (ב)  הבוחר רשאי לסמן על גבי רשימת המועמדים עד 

חברי הועדה הענפית שעומדים לבחירה  באותו ענף שעמו הוא נמנה.
(ג)  בוחר שסימן על הפתק סימן שאינו מתאים להוראות הנ"ל או שסימון שסימן על 

הפתק   עורר ספק בדבר בחירתו, הצבעתו עלולה להיפסל.
אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה  או מום  16.  מי שמחמת מחלה 
בפעולת  לו  לעזר  כדי  בפרוטוקול,  יירשמו  שפרטיו  מלווה,  איתו  להביא  רשאי  לבדו, 

ההצבעה; ואולם המלווה – 
(1)  לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע; 

(2)  לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.
התעורר ספק בדבר קיום התנאים דלעיל יכריע בו יושב ראש ועדת הקלפי, ובהיעדרו -  

סגנו.

תעמולת בחירות 
(א)   בהתאם להוראות התקנות, תעמולת בחירות מותרת בתקופה שמהיום ה-70 שלפני   .17

יום הבחירות עד יום הבחירות.
(ב)    תעמולת הבחירות תיעשה בהגינות ובלא השמצות.

תוצאות הבחירות
בכל ענף ייבחרו לנציגי המגדלים במועצת הצמחים ובועדות הענפיות  המועמדים שיזכו    .18

למספר הקולות הגדול ביותר.
המצוין  באופן  הבחירות  תוצאות  את  הבחירות  ועדת  תפרסם  הבחירות  קיום  לאחר   .19
בתקנות, לא יאוחר מ-7 ימים לאחר יום הבחירות בהודעה שהעתק ממנה יומצא לשר  

החקלאות ופיתוח הכפר.

בירורים
או  יכול לפנות בכתב  נוספים לפרטים שצוינו לעיל,  כל מי שמבקש הסבר או פרטים   .20
בע"פ  למזכיר הועדה עזרא בכר, במשרדי מועצת הצמחים ביהוד, העצמאות 40 , טלפון 

.03-9595618

יהוד, כ״ט בטבת תשע"ו           
06.01.2016  

שרה ברוש, שופטת (בדימוס)              
יו"ר ועדת הבחירות               

ועדת  הבחירות
הודעה למגדלים

בדבר בחירת נציגי המגדלים למועצת הצמחים ולועדות הענפיות
(ענף הירקות, ענף הפירות, ענף פרי הדר וענף הזיתים)
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תקציב ענף ההדרים 2016 
סה"כ תקציב ענף ההדרים לשנת 2016 עומד על  33,5 מלש"ח. 
חלק נכבד ממנו )21 מליון ₪( מיועד לריסוס זבוב הים התיכון. 
ענף ההדרים מטפל בזבוב הים תיכון באמצעות המכון להדברה 
ביולוגית שמבצע מחקרים בנושא זבוב הים התיכון ובנושאים 
נוספים כמו גם בנושא אקרית החלודה, זבוב האפרסק  ואויבים 

טבעיים.
הענף גם מלווה את המחקר היישומי וכן הוא מטפל בחלקות 
זנים חדשים ובחלקות איקלום בכל חלקי הארץ.  זן כנה של 
לדוגמא, מתבצעים מחקרים ארוכי טווח בנושא המלסקו ע"י 
דר' דדי עזרא ממכון וולקאני ומחקרים נוספים במימון הענף, 
מחקרים אלה מהווים  תוספת להשתתפות המדען הראשי בנושא. 

קולטים מדריכי הדרים
בנוסף, הענף מממן הכשרתם של שני מדריכי הדרים ובכוונתו 
לקלוט בקרוב עוד שניים נוספים,  מתוך כוונה שילמדו מהמדריכים 
הוותיקים )שחלקם בפנסיה וחלקם לקראת הפנסיה( וכן גם לא 
נאבד את מצבור הידע העצום שבענף. חלקם של המצטרפים 
ובנוסף  יישארו בענף  יקלט בעתיד בשה"מ וחלקם  החדשים 

להדרכה הם יבצעו מחקר יישומי על פי הכוונת הענף. 

ביטוח כנגד נזקים 
בנוסף, הענף מממן לכל הפרדסנים ביטוח נזקי טבע ואסון 
טבע בסיסי. מאחר שמדובר בביטוח של  200 אלף דונם, אנחנו 

מקבלים פוליסה זולה יותר ממה שיקבל חקלאי בודד. 
כאן נציין כי בנוסף יש תקציב למימון קידום מכירות עפ"י 
צורכי הענף ולכן הענף נערך לפעילות קידום מכרות מסיבי לזן 
"אורי" לפתיחת שווקים חדשים בעולם ולקראת גידול היקף 

הכמויות בארץ. 
ההיטלים הנגבים מהפרדסנים מיועדים להדברה, ביטוח, מחקר 
יישומי ופיתוח זנים חדשים, שאלו הם תשומות ייצור לכל דבר 

כמו מים, גיזום ועוד, והם מבוצעים לטובת כלל הפרדסנים.
משווקי פרי לשוק המקומי ולשטחים, שלא משלמים היטלים 
נהנים מהביצוע המתקיים במהלך   הפעילות של הענף, כשאת 

העלויות משלמים חבריהם. 

פרוט התקציב ל-2016 

שימושים
במיליוני 

 ₪
מקורות 

במיליוני 
 ₪

20.2היטלים21 ריסוס והדברה 

9משרד החקלאות לזבוב3.6ביטוח נזקי טבע

4תמלוגים2.5מחקרים וניסיונות

0.3שונות0.9הדרכה

1.6קד"מ

מינהל )כולל מכון 
2.3הדברה(

1.6רזרווה ושונות

33.5סה"כ33.5סה"כ 

הערה: בכוונת הענף להחזיר את שלושת השקלים שנגבו מזנים 
חדשים כמו אורי ואודם  במהלך שנת 2016.

תשלומי היטלים משוק מקומי מהשנים האחרונות 
ענף ההדרים נערך לגביית היטלים מהחקלאים  המשווקים 
בשוק המקומי ובשטחים שלא שילמו בשנים האחרונות את חלקם.
לענף נתוני שטח של כל פרדסן ופרדסן, אלה מיועדים לצורך 
הריסוס נגד זבוב הים התיכון. בתי האריזה מדווחים על הפרי 
שעובר במערך האריזה ומעבירים למועצה את ההיטל לכל זן.

חקלאים שמוכרים פרי שלא דרך בתי אריזה ואלו שלא מדווחים 
)הרבה פרדסנים של שוק  על תשלומי היטלים באופן אישי 
מקומי, מדווחים על שיווק התוצרת באופן אישי(, מקבלים 
הנחיות לתשלום ישירות מהמועצה אבל לא משלמים היטלים.                                                                                
עפ"י הנתונים של  יבול נורמטיבי של כל זן וזן, תרכז המועצה 
את הנתונים על חוסר דיווח לתשלום  מפרדסנים אלו, כדי 

לאפשר להם לשלם את חובם. 
אני ממליץ לחקלאים לשלם את חלקם בהוצאות שביצעה 
יקר באמצעות  המועצה במשקם, כדי למנוע טיפול משפטי 

עורכי הדין. 
גובה ההיטל נקבע עפ"י היבול הממוצע של כל זן. 

)המשך מעמוד 20)
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עמדה

"הצבא הבריטי"
כבר עזב את הארץ.... 

מאת חי בנימיני )- 0505-219240 )

)כבר אין צורך להונות את ענף ההדרים במועצה( 



כחלון  משה  האוצר  שר 
עם  מיוחד  במפגש  התארח 
האזוריות  המועצות  ראשי 
בישראל, שהתקיים במועצה 
האזורית חבל מודיעים. השר 
כחלון זכה לברכות מקיר אל 
יו"ר  ריפמן,  ושמוליק  קיר, 
מרכז המועצות האזוריות וראש 
המועצה האזורית רמת הנגב, 
בירך את השר ואמר: "למרחב 
בישראל  ולחקלאות  הכפרי 
יש הזדמנות שלא תחזור על 
עצמה עם כחלון. אחרי תקופה 
שאופיינה בחילוקי דעות וחוסר 
נכונות להקשיב יש שר שיודע 
החלטות.  ולקבל  להקשיב 

ביטול מס המעסיקים מעניק 
שנואשים  לחקלאים  אוויר 
לידיים עובדות, אישור היחידה 
השלישית בנחלה נגרר בדיונים 
שש שנים עד שכחלון קיבל 
החלטה. אני בטוח שביחד נוכל 
לקדם את המרחב הכפרי בפרט 

ואת ישראל בכלל".
משה  ח"כ  האוצר,  שר 
כחלון, אמר לראשי המועצות 
האזוריות: "יש פה מהלך חריף 
שיתרחש בחודשים הקרובים 
)על מחיר למשתכן(. יש קבלנים 
ויזמים שמבינים שהרווח שלהם 
יירד והם יעשו הכל כדי לעצור 
את התכנית. הדבר הזה יהיה. 

400 אלף  היזמים שהרוויחו 
ירוויחו מאה אלף, לא  שקל 
שהיו  תהליכים  כלום.  קרה 
נמשכים שנים נסגרו תוך חצי 
שנה של עבודה. אני הפסקתי 

את הספסרות בקרקע."

להפיג את המתח 
"יש מתח בין המרחב הכפרי 
ובין הערים ויישובי הפריפריה. 
לשאת  יודעת  המדינה  אבל 
ל"עיירות  גם  ולתת  בנטל 
לקיבוצים.  וגם  הפיתוח" 
משיכת  על  נאבק  כשאני 
תושבים לערי הפריפריה - זה 
לא בא על חשבון אף אחד. יש 

למדינה כסף,  מקסימום יהיו 
לה קצת פחות הכנסות. את 
מס המעסיקים חוקקו כשהייתה 
אבטלה של 11%, עכשיו יש 5% 
ואין בו צורך, אז למה להטיל 
עול? השכל הישר חייב את 

ביטולו, וכך עשיתי.
צריכים  המנהיגים  "אתם 
הזדמנות  כאן  שיש  להבין 
וצריך לנצל אותה. עד היום  
רק התעסקתי בלתקן מה שלא 
עשו כאן כבר כמה עשורים. 
אני לא חושש לקבל החלטות 
שבו  המצב  לכת,  מרחיקות 
הסמכויות כולן במקום אחד 

לא יחזור."

שר האוצר משה כחלון התארח במפגש ראשי המועצות האזוריות,  והתייחס לביטול 
מס המעסיקים:  "השכל הישר חייב את ביטולו" # שמוליק ריפמן,  יו"ר מרכז המועצות 
האזוריות:  "למרחב הכפרי ולחקלאות בישראל יש הזדמנות שלא תחזור על עצמה" 
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ראשי המועצות האזוריות נפגשו עם שר האוצר

כחלון: המדינה יודעת לתת גם
ל"עיירות הפיתוח" וגם לקיבוצים

מאת יצחק ליס



לקיצוני  והופך  האוויר משתגע  הוכחה שמזג  רצינו   אם 
טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  קנט,  של  הנתונים  צפוי,  ובלתי 
זאת.                                                                                    מוכיחים   ,2016 שנת  בתחילת  שפורסמו  בחקלאות 
מסיכום נתוני 2015 שערכה הקרן עולה כי בשנה החולפת שילמה 
קנט   כ-400 מליון ₪ פיצויים לחקלאים. מדובר בשיא של שלוש 
שנים, במהלכם שילמה הקרן כמיליארד ₪ למגדלים. שיא נוסף 
נרשם בהיקף הודעות הנזק שהתקבלו בחדר המצב של החברה, 
ושבהם טיפלה, שעמדו השנה על למעלה מ-20,000 דיווחים. 

מגדלי ההדרים פוצו בסכום הגבוהה מ 55 מליון
מנתוני קנט הנוכחיים עולה עוד כי את עיקר הנזק השנה 
ספגו מגדלי הפירות שפוצו בהיקף של למעלה מ-90 מליון 
₪. מגדלי הירקות פוצו במעל ל-85 מליון ₪ ומגדלי ההדרים 
פוצו במיותר מ55 מליון ₪. נזקים משמעותיים נוספים נגרמו 
למגדלי הפלחה שפוצו בשנה החולפת בכ-20 מליון ₪. בענפי 

החי  פוצו מגדלי העופות במעל ל-30 מליון ₪.
בבחינה מעמיקה של הנתונים עולה כי עיקר הפיצויים, מעל 
ל- 300 מיליון ₪ שולמו למגדלים שרכשו ביטוח מורחב המעניק 

כיסוי מקיף יותר מהביטוח הבסיסי. 

מזג האוויר הפתיע
אירועי מזג האוויר השנה היו מפתיעים, ללא יכולת מוקדמת 
ינואר והמשיכו  לאמוד את חוזקם. האירועים שהחלו בחודש 
לכל אורך הרבעון הראשון התאפיינו בסערות ורוחות חזקות 
במהירות של כ-100 קמ"ש, שלג שנערם באזורים רבים בארץ 
ונשאר מספר ימים, גשמים כבדים שעברו את הממוצע החודשי, 
ברד כבד, קרה ושרב שלווה ברוחות מזרחיות ואובך כבד מאוד 
שנמשך מספר ימים. בהמשך, הרבעון השני של השנה התאפיינו 
בתחילת הרבעון באירועי ברד ונזקי גשם. לקראת סוף הרבעון, 
בחודש מאי, היו שני אירועי שרב שפגעו ביבול וגרמו לנזקים 
רבים. ברבעון השלישי התאפיינו האירועים בגלי חום חריגים 
בעוצמתם. לקראת סוף השנה היו עדים לאירוע קרה שהתרחש 
בכל רחבי הארץ וגרם לנזקים כבדים בעיקר למגדלים בשטחים 

פתוחים ובכללם מגדלי תפוחי האדמה בדרום הארץ.
 

הנזקים המרכזיים: סערה, ברד וקרה בגינם שילמה קנט 
למעלה מ-220 מליון ₪ 

בבחינה מעמיקה של סוגי הנזקים שנגרמו לחקלאים, עולה 
כי מרבית הפיצויים, כ-85 מליון ₪, שולמו בעקבות אירועי 
סערה שהתרחשו מספר פעמים במהלך השנה ושלוו ברוחות 
עזות וגשמים חזקים במיוחד. אירועים אלו גרמו לנזק לעצים 
ונשירת פרי. בגידולי  הירקות עיקר הפגיעה הייתה לגידולים 
נזקי הברד,  ונזקים בבתי צמיחה שהתמוטטו.  בשטח פתוח 
בפירות השונים  בעיקר  פגעו  מליון ₪,  המוערכים בכ–80 
ובכללם תפוחים, אפרסמונים ואבוקדו ובגידולי בשטח הפתוח 
נוי. כ-55 מליון ₪ פיצויים שולמו בעקבות  בירקות וצמחי 
נזקי הקרה, שפגעה בעיקר בגידולי השטחים הפתוחים כגון 

תפוחי אדמה.
 

מיליארד ₪ בשלוש שנים
מזג האוויר נהיה קיצוני משנה לשנה ונראה כי בכל הקשור 
לנזקים לחקלאים הנתונים מהשטח שוב מוכיחים כי לא ניתן 
נזקים אלו.  כפי שעולה מסקירת קנט, שלוש  לחזות מראש 
מזג  קיצוניות במיוחד מבחינת פגעי  היו  השנים האחרונות 
האוויר, כאשר מדי שנה נרשמה החמרה בהיקף הנזקים שגרם 
מזג האוויר לחקלאים. מהנתונים עולה כי במהלך שלוש השנים 
האחרונות בלבד שילמה החברה למעלה ממיליארד ₪ פיצויים 
לחקלאים, מתוכם כ-400 מליון בשנה האחרונה, כ-360 מליון 

בשנת 2014 וכ-310 מליון בשנת 2013.
לדברי דוד גינזבורג, מנכ"ל קנט, בשנים האחרונות מזג האוויר 
הופך לנושא מרכזי בסדר היום הציבורי אולם עבור החקלאים 
השינויים הקיצוניים במזג האוויר הופכים לנושא קיומי.  אין אף 
מגזר שמסוגל להתמודד בעצמו עם נזקים בסדרי גודל שכאלה. 
בלי התמיכה של הממשלה בחקלאים באמצעות הביטוח, היינו 
עדים לקריסה מוחלטת של ענף החקלאות בישראל, על כל 

המשמעויות הנלוות לכך. 

סיכום 2015:
היקף הפיצויים ששילמה קנט לחקלאים – 

כ-400 מליון ₪ - שיא של שלוש שנים

בשלוש השנים האחרונות שילמה קנט לחקלאים כמיליארד ₪ פיצויים בגין נזקי טבע # דוד גינזבורג מנכ"ל 

קנט: ללא תמיכת הממשלה בחקלאים, באמצעות הביטוח, היינו עדים לקריסה מוחלטת של ענף החקלאות 

בישראל, על כל המשמעויות הנלוות לכך # עיקר הפיצויים, שולמו למגדלים שרכשו ביטוח מורחב
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משרד החקלאות מקים קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים 
בערבות המדינה בהיקף של 200 מיליון שקל בקירוב. במסגרת 
הקרן, חקלאים המייצאים את תוצרתם לחו"ל יוכלו לקבל הלוואות 
מהבנקים בהיקף של 750 אלף שקל לכל היותר - בערבות של 
המדינה על 85% מסכום ההלוואה. מדובר בחקלאים שלהם 
מטעים, ירקות, הדרים ופרחים. במשרד החקלאות אמרו כי יתכן 
שבעתיד גם חקלאים שאינם מייצאים את התוצרת שלהם יוכלו 

ליהנות מההלוואות שמציעה הקרן.
הבנקים שבאמצעותם ניתן יהיה לקבל את ההלוואות בערבות 
זכו במסגרת מכרז שקיים משרד החקלאות. מדובר  המדינה 
ואוצר  בבנקים הפועלים, מרכנתיל דיסקונט, מזרחי טפחות 
החייל. מסלולי ההלוואות שיוצעו לחקלאים באותם בנקים הם 
מסלול החזר הון קצר - הלוואה של עד 350 אלף שקל לתקופה 
של שנה, ובסופה יוחזר הסכום לקרן; מסלול החזר הון ארוך, 
לתקופה של עד 5 שנים, ובסכום של עד חצי מיליון שקל, עם 
גרייס של עד חצי שנה; ומסלול ההשקעות, שבמסגרתו יוצאו 
הלוואות בגובה של עד 750 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים 
עם גרייס של כשנה. במשרד החקלאות אמרו במחצית חודש 
יוצע לחקלאים במהלך שנת  אוקטובר כי מסלול ההשקעות 
2016, וכי הלוואות בשני המסלולים האחרים יוצעו כבר בקרוב. 

קרן ההלוואות החדשה צפויה לפעול בד בבד עם קרנות קיימות 
שמעניקות הלוואות לחקלאים ולעסקים קטנים בערבות המדינה.
הקרן החדשה למתן הלוואות בערבות המדינה הוקמה כשברקע 
השפעות המשבר הכלכלי בעולם על החקלאים המייצאים בשל 
פערי מטבע, המיתון העולמי והרעה בתנאי הסחר - מצבים 
שפוגעים בייחוד בחקלאים בעלי משקים של תוצרת טרייה. 
במשרד החקלאות אמרו כי הקרן אמורה לענות גם לכשל שוק 
יכולתם של  בהקצאת האשראי למגזר החקלאי, בשל היעדר 
חקלאים להעמיד לבנקים ביטחונות בבואם לבקש אשראי נוסף. 
הקמת הקרן תואמה עם החשבת הכללית באוצר, מיכל עבאדי 
בויאנג'ו. שר החקלאות, אורי אריאל, אמר: "קרן ההלוואות 
החדשה תאפשר לחקלאים להמשיך ולפתח את החקלאות בארץ 

ולשמור על הביטחון הלאומי והתזונתי של ישראל".
בתוך כך, נמשך המו"מ המתקיים בין התאחדות חקלאי ישראל 
לצוותים של משרדי החקלאות והאוצר. המו"מ עוסק בסוגיות 
הקשורות לרפורמה שמתכננת הממשלה בענף הפטם ולפערי 
התיווך. זאת, לאחר שבשבוע שעבר סוכם כי החל בינואר 2016 
יותר  יבוטל מס המעסיקים שהחקלאים נדרשו לשלם במשך 
ממעשור על העסקה של עובדים זרים. מדובר במס ששיעורו 
10% בקירוב משכרו החודשי של עובד זר המועסק בחקלאות.  

משרד החקלאות מקים קרן הלוואות של
כ-200 מליון ש"ח לחקלאים מייצאים

  במרכז מחקר גילת שבדרום 
התקיים טקס חנוכת "המרכז 
המדבר",  סף  על  לחקלאות 
בעלות של 13 מיליון ₪ ויפעל 
במטרה לפתח  טכנולוגיות  
תנאי  עם  וידע להתמודדות 
מחקרים  קיצוניים.  גידול 
סל  הרחבת  יאפשרו  במרכז 
הקונבנציונליים  הגידולים 
יעילות  העלאת  ובעיקר 
ורווחיות החקלאי בגידולים 
נוספים. המרכז ייתן פתרונות 
התחרותי  לחקלאים  לשוק 
האירופי, זאת באמצעות גידול 
ענפי חקלאות חדשים, אשר עד 
כה לא גודלו בהרחבה בשטחי 

הנגב. 
בצורה זאת יוכלו החקלאיים 
ההפסדים  עם  להתמודד 

העונתיים של תקופות הבצורת 
ובמקביל תהייה אפשרות גם 
להרחיב עבור החקלאים ענפי 
חקלאות שלא היו פופולריים 
בנגב בעבר ולחסוך בתשומות 

ובכוח אדם. 
התייחס  האירוע  במסגרת 
פרופ'  וולקני,  מכון  מנהל 
יורם קפולניק לשינוי האקלים 
תהייה  להם  והדמוגרפיים 
שיחייבו  חשופה  ישראל 
ליצור  גידול  הרחבת שטחי 
חקלאי. "הדרך היחידה שלנו 
בין  הפערים  עם  להתמודד 
הביקוש ההולך וגובר ליבולים 
חקלאיים טריים לבין הפיחות 
במשאבי הקרקע, המים וכוח 
האדם היא באמצעות המדע 

והמחקר". 

בנוסף לכך, התייחס פרופ' 
קפולניק לאתגרים הטמונים 
מדבר,  סף  על  בחקלאות 
"עתודות הקרקע העיקריות של 
מדינת ישראל נמצאות כאן, 
סביבנו בנגב. כל ניסיון רציני 
עצמאי  מזון  ייצור  לאפשר 
שיש  בחשבון  לקחת  חייב 
לנו עוד מה לעשות. כמדינה 
ידענו כבר לפלס דרכים קשות 
ורבות אבל הפעם המשימה 
לייצר  שבעתיים-  קשוחה 
מזון על סף המידבר, מקום 
בעולם  שונים  שבמקומות 
מתחילים רק עכשיו ללמוד – 
זו מטרתנו  זה האתגר שלנו, 

וזו משימתנו". 
שר החקלאות ופיתוח הכפר, 
אורי אריאל התייחס גם הוא 

למשימה העומדת בפני חוקרי 
ואמר: "יש לנו  וולקני  מכון 
מצוינים  חוקרים  בישראל 
ומוסדות מצוינים, על החוקרים 
הללו ועל מעשיהם נאמר כי 
היום  יש  תורה.  מציון תצא 
לידע הישראלי בכל  ביקוש 
העולם  ומדינת ישראל מובילה 
בתחום החקלאות בעולם. אנו 
נעשה כל מאמץ להרחיב את 
תפקידי  והפיתוח.  המחקר 
הוא לתת לחוקרים כאן כלים 

להצלחה". 
סף  על  לחקלאות  המרכז 
של:  בתמיכה  נבנה  המדבר 
איזורית  מועצה  יק"א,  קרן 
בני שמעון, קרן אדליס, קרן 

הלמסלי, קרן מולכו וקק"ל.
 

)המשך בעמוד 29)

מכון וולקני חנך  במרכז מחקר גילת שבדרום את
"המרכז לחקלאות על סף המדבר" 
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 בדיון מיוחד שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא 
הפשיעה החקלאית המתגברת נמסר כי ועדת הכלכלה תשקיע 
מאמצים רבים החל במושב הקרוב לטיפול בתופעה. בוועדה 
נחשפו צדדים קשים של התופעה שמאיימת על חקלאים רבים 
בקריסה כלכלית בשל גניבות והשחתות רכוש, לצד גביית דמי 
חסות ואיומים בנשק חם. לצד זאת התקיים דיון נוקב סביב חוסר 
הכדאיות הכלכלית של חברות הביטוח לבטח את החקלאים, 

והפרמיה הגבוהה שהן דורשות.
בנוסף לחברי ארגון הסיוע לחקלאים "השומר החדש" ובראשם 
המנכ"ל יואל זילברמן, השתתפו יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל, 
ח"כ חיים ילין, ח"כ איילת נחמיאס, ח"כ אורי מקלב וח"כ אורן 
חזן, חקלאים ובהם עומרי שרון )בנו של רה"מ לשעבר אריאל 
ז"ל( מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, התאחדות חקלאי  שרון 
ישראל, מג"ב, איגוד חברות הביטוח, מרכז השלטון המקומי 
והמועצות האזוריות, תנועת המושבים, משרד החקלאות ועוד.                                            

גניבות בסדר גודל של מאות אלפי שקלים ועד מיליונים
ילין, אשר התייחס לבעיה  חבר הכנסת חיים  יזם  את הדיון 
הכאובה של ביטוח החקלאים ואמר כי: "מצב המשקים החקלאיים 
בישראל הינו נושא מדאיג במיוחד, לאור המספר הרב של הגניבות 
החקלאיות המתבצעות מאותם משקים. עבור אותם חקלאים, 
חייהם,  הוא מפעל  ושהמשק שלהם  קודש  עבודת  שעושים 
גניבות בסדר גודל של מאות אלפי שקלים ועד מיליונים, מהווה 
מכה אנושה שמאיימת על המשך החקלאות במדינת ישראל".                                 
ח"כ ילין העלה את הפאן הביטחוני של הפשיעה החקלאית: 
"ההברחות ברובן מתבצעות בצירי טרור ובמקומות בהם אין גדר 
ביטחון. הגנב של היום, עלול להיות המחבל של מחר. משרד 
הביטחון החליט להחרים את הדיון ולהתעלם מחשיבותו, מדובר 
בזלזול בחקלאים ובכנסת ישראל. החקלאים פרוסים על גבולות 
מדינת ישראל, חורשים את האדמה והם הביטחון של המדינה. 
ולדור חדש של  השומר החדש הם התקווה לעבודה עברית 
חקלאות, אך המצב בו חקלאים נאלצים להסתמך על מתנדבים הוא 
אבסורדי.  תפקיד המדינה הוא לשמור על הסדר הציבורי, הביטחון 
ולמנוע מהגנבים להפוך להיות בעל הבית בפועל".                                                                                              האישי 

הדיי אפעים, חקלאי ואיש קולינריה, סיפר כי 200 עזים אלפיניות 
נדירות נגנבו מהמשק שלו לפני כחודש. "מחיר הגניבה הוא 
כמיליון ₪, אובדן ההכנסות הוא 4 מיליון ₪ ובדרך נפגעה 
פרנסתם של 50 עובדים. מרגע שנגנבו העזים לא ירד לי החיוך 
מהפנים בזכות הסיוע של מתנדבי השומר החדש ולוחמי מג"ב 
דרום שעשו מעל ומעבר כדי לסייע לנו לאתר את העזים. מצאנו 
חלק קטן מהעזים במצב גופני ונפשי שלא מאפשר להן להמשיך 
לשמש כעזים חולבות. יש עצורים, ואולי אפילו יהיה כתב אישום. 
אבל אני מרגיש שהמדינה לא עושה מספיק למניעת הפשיעה. 
אני לא יכול להסתמך רק על המתנדבים של השומר החדש. 
בנוסף, הביטוח מציב תנאים מקשים ודורש פרמייה גבוהה – ולכן 
המדינה חייבת להקים קרן לפיצוי נזקי הפשיעה החקלאית".                                    

בעיות באכיפה בשטח 
על-פי נתונים של "השומר החדש", חקלאים רבים מתקשים 
להתקיים כלכלית בשל הפשיעה. חלקם אף עברו תקיפות פיזיות 
לא בשטחם. מלבד בעיית הביטוח, ישנה בעיה של אכיפה בשטח. 
בדיוק בגלל בעיות אלו ואזלת היד של המדינה בנושא, הוקם 
"ארגון השומר החדש" בשנת 2007, על-ידי יואל זילברמן ואון 
ריפמן. הארגון חרט על דגלו שמירה וסיוע לחקלאים תוך כדי 
חינוך לאהבת הארץ והאדמה, לעזרה וערבות הדדית.                   
                                                                                          

למעלה מ-20000 מתנדבים 
כיום מפעילים בשומר למעלה מ-20,000 מתנדבים, המגיעים 
באופן קבוע או חד פעמי. תכניות רבות של "השומר החדש", 
ביניהן שנת שירות, פנימייה חקלאית וצוותי שמירה שמתנדבים 
ייעודית של הארגון במג"ב, ממלאות את השטחים  ביחידה 
החקלאים במתנדבים מכל קצוות הארץ ובכל הגילאים. המתנדבים 
והעובדים של הארגון מצליחים להפחית באופן משמעותי את נטל 
החקלאים, אולם ישנן בעיות שגם בשומר לא מצליחים לפתור. 
בדיון דרשו חברי הארגון הגברת האכיפה באמצעות חקיקה 
קיימת והרחבת החקיקה לצורך מתן כלים רחבים יותר לפתרון 
הבעיות, החמרת הענישה על מבצעי טרור חקלאי והתחלה של 

בחינה עמוקה של נושא הפשיעה החקלאית. 
בנוסף לכל אלו הזמין יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד ארגון 

גניבות בסדר גודל של מאות אלפי שקלים 
ועד מיליונים מהחקלאים, מאיימות על המשך 

החקלאות במדינת ישראל

 בדיון מיוחד שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיווחו חקלאים וארגוני מתנדבים 
על גניבות והשחתת רכוש במשקים, גביית דמי חסות ואיומים ועל חוסר הכדאיות של 
חברות הביטוח לבטח את הניזוקים בפרמיה סבירה ⋅ משרד הביטחון החרים את הדיון
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"השומר החדש" את חברי הועדה לסיור בשטח ואמר: "אבא 
שלי סבל מפשיעה חקלאית במשך שנים. כשהוא הגיע למפקד 
תחנת המשטרה, זה אמר לו שישלם להם דמי חסות או שייתן 
להם חלק מהאדמה שלו. מדינת ישראל איבדה את הריבונות. 
החלטתי שזה חייב להפסק. היום 20 אלף המתנדבים שלנו שומרים 
על יותר מ-600 אלף דונמים, שזה רבע מהשטח החקלאי של 
המדינה. הבעיה היא שאנחנו לא אמורים לעשות את העבודה 
של המדינה, אבל המדינה לא מבינה שיש טריטוריות נרחבות 
בהן אין משילות, אין דין ואין דיין. אנחנו רואים בסיפור של 
אפעים דוגמא מאלפת איך שיתוף פעולה של מג"ב וצה"ל מביא 
לתפיסת פושעים."                                                                                                          

עונשים קלים
עומרי שרון, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר: "בתי המשפט 
נותנים עונשים נמוכים מדי מתוך מחשבה שהגניבות הללו הן לא 
נזק גדול. השופט חושב שזה בסך הכל עגל או שניים. אבל עגל 
זה שנה עבודה לגדל אותו. לפעמים עלותו היא כל הרווח של 
החקלאי. נכון שהחקיקה החמירה עם הענישה, אבל בתי המשפט 
מתייחסים לעול הכבד הזה שמונח עלינו - כעבירה קטנה. אם 
המדינה לא תיתן לנו את הכלים להמשיך, לא תהיה חקלאות". 
רכז הביטחון של המועצות האזוריות: "רק הלילה בקיבוץ 
מגל נגנבו שלושה טרקטורים, אבל זה לא רק גניבות. זה גם 
דמי חסות. זה שימוש בנשק נגד חקלאים. במטה אשר אמרו לי 

שכבר לא קוטפים אבוקדו, כי הגנבים כבר קטפו את הכל. והיקף 
הנזק נעלם מעין, כי החקלאים פשוט לא מאמינים במערכת, אז 

הפסיקו להתלונן" 
ח"כ איילת נחמיאס ביקשה מיו"ר הוועדה להזמין דו"ח ממכון 
המחקר והמידע של הכנסת על היקף הפשיעה החקלאית והיקף 
נזקיה, על המניעה, האכיפה והחקיקה. "משפחתי מגיעה מעמק 
יזרעאל ושם רואים גניבות של מיליון שקל, שממוטטות משפחות. 
שאלתי בן דוד שלי מה לומר כאן בדיון על החקלאות – והוא 
אמר לי שלא לדאוג, בקרוב פשוט לא תהיה כאן חקלאות. בנוסף, 
אנחנו חייבים לעצור את המהלך להפסקת תקצוב הרבש"צים".
לאף  קורה.  לא  כלום  התחתונה  "בשורה  חזן:  אורן  ח"כ 
לקבל  צריך  כנסת.  בדיון כמעט חברי  אין  לא אכפת,  אחד 
הזה".                                                                                           המצב  את  שפותרים  מעשה,  שעושים  החלטה 
יובל מלכה, קצין המודיעין של משמר הגבול: "אנחנו רואים 
מוקד ברשות הפלסטינית שממנו יוצאת דרך פרצה ענקית בגדר 
לגניבות בישראל. אנחנו משכיבים שם לוחמים כמעט מדי לילה 

כדי לתפוס, אבל צריך לסגור את הפרצה." 
ח"כ איתן כבל: "מעבר לכך שאני רוצה  בסיום הדיון אמר 
להרשם כמתנדב של "השומר החדש", אני מבקש מח"כ ילין 
שיגדיר לוועדת הכלכלה חמישה דברים שהיא צריכה לבצע 
במושב החורף כדי להתחיל במיגור התופעה ובהם טיפול בנושא 
הביטוח לנזקי פשיעה חקלאית וחידוד חשיבות ההחמרה בענישה 

מול מערכת בתי המשפט".  

הדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא הפשיעה החקלאית
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הפחתת  הליכי  במסגרת 
ולחקלאי  לצרכן  העלויות 
על ידי צמצום פערי התיווך, 
ופיקוח ראוי על יחסים הוגנים 
בין הסיטונאי לחקלאי, החל 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
בבחינת הליכי בדיקה וחידוש 
רישיונות סיטונאים הנעשים 
כיום. במסגרת הבדיקה, בוחן 
הצורך  את  מחדש  המשרד 
למשווקי  סיטונאי  ברישיון 
ירקות ופירות ותנאיו, כחלק 
מתכנית הממשלה להפחתת 

הנטל הרגולטורי הקיים.

המצב הנוכחי
בישראל  סיטונאים  כיום, 
"רישיון  בקבלת  מחויבים 
לעיסוק.  כתנאי  סיטונאי" 
התנאים לקבלת הרישיון הם 
על בסיס רישיון עסק בתוקף 
וקיום שטחי קירור. חידושו 
כפוף להצגת רישיון לניהול 
נתוני המשרד,  פי  עסק. על 
סיטונאים   150 כ-  בישראל 
 130 כ-  ובנוסף  מורשים, 
שיווק  וחברות  חקלאים 
בבעלות של חקלאים שקיבלו 

רישיון סיטונאי לאיסוף תוצרת 
חקלאית. רישוי סיטונאים יכול 
לשמש להבטחת תנאי טיפול 
נאותים לתוצרת הטרייה תוך 
דרישת תנאים מינימליים, כגון 
הובלה בשטחי קירור כתנאי 
למתן רישיון משווק. להבטיח 
איתנות פיננסית למשווק, כגון 
מתן ערבות בנקאית שיכולה 
לחקלאים  לתשלום  לשמש 
במקרה של כישלון תמורה או 
פשיטת רגל של המשווק. כמו 
הגינות מסחר,  גם, להבטיח 
משווקים  ברישוי  שימוש 
ככלי להבטחת כללים לקשרי 
מסחר הוגנים, וכמובן להבטיח 

שקיפות.
בכוונת  במסגרת הבחינה, 
חלופות  לבחון  המשרד 
את  לייעל  ביניהן  שונות, 
למצוא  הרישיונות,  שיטת 
שיטה שתשמש כפתרון יעיל 
בין  סכסוכים  של  במקרים 
החקלאי לסיטונאי ללא צורך 
בפניה לבתי משפט ולהחליף 
את חקיקת חירום זו ברגולציה 
הצורך  בביטול  או  עדכנית 

ברישוי סיטונאים. 

ו  בחנ המשרד  מומחי 
ת  ו נ ו שי הרי טת  שי מה 
הסיטונאים הנהוגה במדינות 
בסקירה  אחרות.  מערביות 
אירופה  במדינות  כי  נמצא 
וולונטריות  יוזמות  קיימות 
והמשתתפים מתחייבים לכבד 

קוד אתי ליחסי יצרן-צרכן.
אירופה  לעומת  בארה"ב 
וירקות  סיטונאים של פירות 
מיוחד  ברישיון  חייבים 
שמשמש ככלי אכיפה לעמידה 
המסחר.  להגינות  בכללים 
כללים אלה כוללים למשל, 
איסור על דחיית משלוח של 
חקלאי ללא סיבה מוצדקת, 
וחובת תשלום מלוא התמורה 
אחרי  ימים   10 עד  לחקלאי 

קניית התוצרת.
  

הציבור יבחר 4 חלופות 
לאור ממצאים אלה, בוחן 
כיום המשרד ארבע חלופות, 
שמובאות לשימוע ציבורי טרם 
ומפורסמות באתר  ההחלטה 
המשרד. הציבור מוזמן לשלוח 
את הערותיו בכתב עד לתאריך 

ה-31.1.2016: 

סיטונאי  רישיון  חובת   .1
על  כיום  המצב  השארת   –
כנו. לדעת משרד החקלאות 
זו אינה מומלצת, כי  חלופה 
מדובר  הנוכחית  במתכונת 
על נטל רגולטורי שכבר אינו 

מוצדק. 
של  וולונטרי  רישום   .2
סיטונאים המתחייבים לפעול 
שקיפות  של  כללים  פי  על 
הסיטונאי    - הוגן  ומסחר 
מתחייב לעמוד בכללי מסחר 
הוגן. ובמקרה של סכסוך עם 
חקלאי לפעול על פי מנגנון 
הסכסוך.  ליישוב  מוסכם 
במקרה של הפרה הסיטונאי 

יושעה / יבוטל רישומו. 
הכללים  של  החמרה   .3
סיטונאים  לרישוי  הקיימים 
הרישיון  מתן  התניית   -
בהתחייבות לעמידה בכללים 
כללים  פי  על  הוגן  למסחר 
בחקיקה  שיחוקקו  ברורים 
את  תחליף  אשר  עדכנית, 

ההסדר הקיים בצו. 
הרביעית  החלופה   .4
חובת  ביטול  היא  שנבחנת 

הרישיון.

משרד החקלאות בוחן 
מחדש את הצורך

בהנפקת רישיון סיטונאי
"המהלך החדש עשוי לשפר ולשמור על השקיפות, הגינות המסחר,

תנאי טיפול נאותים לתוצרת הטרייה ואיתנות פיננסית ⋅ הציבור
מוזמן לשלוח את הערותיו
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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

פיק נמכר בשקי 25 ק"ג 
בכל מחסני המכירה 
לתשומות חקלאיות

כיל דשנים | הכי טובים לחקלאות הישראלית. נקודה.

אוריאה 

כוז 
לריסוס ברי

 ביורט הנמוך

מ-0.3%

 עלוומיד של חברת דשנים הינו 
דשן חנקני מרוכז, דל ביורט 

)בריכוז הנמוך מ-0.3%( ליישום 
 בריסוס עלוותי.

עלוומיד משמש לעידוד הליבלוב 
ולהגברת הפריחה בפרדס 

ולהתעוררות משופרת ולחיזוק 
 החנטים במטעי נשירים.

עלוומיד משווק בשקי 25 ק"ג 
וניתן להשגה בכל מחסני המכירה 

לתשומות חקלאיות.

 להתעוררות
מחוזקת

 חשוב להתמיד
עלוומיד!



מי שבוחר  לעסוק היום בפרדסנות נדרש להיערך ולהתנהל 
בשונה מהפרדסנים הוותיקים שפעלו בארצנו שנים רבות בעבר 
וגם ראו ברכה בעמלם. כך למשל, הפרדסן של היום נדרש לטעת 
)למעלה מעשרות דונם(  עצי הדרים על שטח גדול מבעבר, 
וכן עליו לגוון את סוגי הזנים. על הפרדסן "החדש" להרחיב 
פעילותו ולא להגביל עצמו לעיבוד הפרדס בשטח בלבד -  שכן 
במקביל, הפרדסנות הופכת לעסק גדול יחסית, מחייבת את 
בעליה להתמחות בשימוש  בטכנולוגיות החדשות, להכיר את 
השווקים המסורתיים והחדשים של פרי ההדר בארץ ובעולם.  
לשם כך יש להיעזר אף במומחים חיצוניים.                                                                                                                 

"שום דבר אינו ודאי" 
רונן אלפסי מחיבת ציון שבשרון )צומת כפר הרואה( נמנה על 
הפרדסנים החדשניים הללו, מהבולטים בשנות ה 2000 שבמהלך 
כי היום כמו בעבר על הפרדסן להיות  שיחתנו הוא מדגיש 
אופטימי, מאמין ונחוש לעמוד במשימותיו, שכן אחרי הכול, 
לא סוד הוא כי החקלאים של היום בישראל, בהם גם הפרדסנים 
"נקלעו לתקופה שבה שום דבר אינו ודאי וישנם רבים מתוכנו 
החשים כי אף אחד לא חושב על פתרונות כדי להקל על המצוקות".                                                                                                        
והוא מוסיף: "לא מכבר הסתיימה שנת 2015 שבמהלכה סבלו 
יצואני הפרי מירידות בשערי היורו על התמורות ליצוא לאירופה, 
גם הרובל קרס ובמקביל אף התעוררו בעיות בקבלת התשלומים 

מהקונים תמורת הפרי ששיווקנו לרוסיה ולמזרח אירופה.
פוטין  בהחלטת  רגעית  אופטימיות  אומנם  "הייתה 
נסגר  הזה  החלון  אך  לרוסיה  הטורקי  השיווק  את  לסגור 
פוטין  של  סותרת  בהחלטה  שפורסם  לאחר  מיד  כמעט 
                                                                                                                            .2016 ינואר  סוף  עד  מטורקיה  השיווק  את  להשאיר 
"הפתרון לקשיים הללו במציאת שווקים חדשים, הוא תהליך 
שאינו פשוט, אינו קל, לטיפולו של הפרדסן הבודד, יש מקום 

להתערבות ממשלתית".  

שאלה: איך אתה מתמודד בתקופה שכזו? נדמה לי שאתה 
מרחיב פעילותך?

רונן אלפסי: "אני מנהל ובעלים של חברת "פירות אלפסי" 
שמעבדת ומשווקת פרדסי הדרים, אתרוגים ומטעי אבוקדו, על 

שטח של מספר אלפי דונם, כולם במרכז הארץ. הרכב הזנים 
וההערכות העיסקית שלנו מופעלת במסגרות  מגוון   שלנו 
מגוונת, כמו עיבוד בלעדי שלנו , שיתופי פעולה וכיוצא באלה.                                                                                                                                    
דונם   100 כ- נטעתי  האחרונה  השמיטה  שנת  "לפני 
בהם.                                                                                                                             מאמין  שאני  זנים  של  ואבוקדו,  הדרים  של  נוספים 
"בנוסף, אנו מפעילים בחיבת ציון בית אריזה מודרני, אוטומטי, 
המשתרע על שטח של 5000 מ"ר להדרים )כולל האתרוגים(  
ולאבוקדו ובו 3 מערכי מיון ואריזה.  את ההדרים אנחנו משווקים 
ליצוא, לשוק מקומי וגם לתעשייה )למפעל בגן שמואל(. לצד 
כל אלה אנו שומרים מלאים בקירור בהתאם לדרישת הלקוחות. 

אנו מספקים סל שירותים מלא ללקוח".  

העסקת עובדים 
שאלה: "כמה עובדים אתם מעסיקים?                                                                                                         
בנקודת שיא העונה  אנו מעסיקים  "בחברה  רונן אלפסי: 
וקבועים.  עונתיים  לעובדים  בהתפלגות  עובדים,   280 כ- 
התפלגות העובדים העונתיים הנה כ-100 – עובדי קטיף, וכ-
70-80 עובדי אריזה ומיון. התפלגות העובדים הקבועים הינה 
ו 50 עובדים תאילנדים / פלסטינאים.                                                                                                                                     50 עובדים ישראלים 
בשל ההתרחבות בפעילותנו אנו עסוקים כל העת בגיוס קוטפים 
נוספים.  דווקא הנושא של העסקת התאילנדים הופך יותר ויותר 
לבעייתי. מתברר כי לאחר בואם של התאילנדים לעבודה בארץ, 
העובדים החדשים אינם נמרצים כקודמיהם, ונראה שהם מחפשים 
עבודה קלה ולכן עוברים כל הזמן ממעסיק למשנהו, תנודתיות זו 
גורמת לתפוקה ומקצועיות ירודה.   בנוסף , העלויות של העובד 
הזר גבוהות ביותר, שכן לצד מס מעסיקים, אנו נדרשים לדאוג 
למגורים, לסבסד את מגורי העובדים מאחר ולא ניתן להפחית 
לעובד את העלות בפועל. זהו מצב אבסורדי  בו עובדים זרים 

מקבלים הטבה שאינה ניתנת לעובדים ישראלים".
עובדי החברה  כי  היא  "באשר למצב הביטחוני, תחושתי 
רוצים להתפרנס  והישראלים מהמגזר הערבי,  הפלסטינאים 

בכבוד, ואינם  מתעסקים בפוליטיקה".
שאלה: יש לכך השפעה על רווחיות הענף?                                                                                        
רונן אלפסי: "בהחלט. עלות עובדים גבוהה ותפוקה נמוכה 
פוגעת ברווחיות. התנהלות התאילנדים יוצרת מחסור בידיים 

ראיון עם רונן אלפסי מנהל ובעלים של חברת "פירות אלפסי" שעיסוקה  
בעיבוד פרדסים, במיון ובאריזת הדרים וגם בשיווקם
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אופטימיות גם בתקופה
של אי ודאות
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 רונן אלפסי בבית האריזה 

עובדות. גורמים נוספים המשפיעים על הרווחיות הנם ירידות 
ערך במט"ח ונזקי טבע שפקדו אותנו ופגעו ביבולים, כך שעד 

כה אין ספק כי הפגיעה ברווחיות משמעותית עד כדי הפסד. 

שאלה: איך מתמודדים?                                                                                     
 רונן אלפסי: "על הפרדסן לתכנן את צעדיו בשלבים השונים 
נכונה. היינו, מבחירת הזנים המיועדים לנטיעה, דרך  בדרך 
ובחו"ל. יש  ועד לתכנון השיווק בארץ  שלבי עיבוד הפרדס 
מסחרית.                                                                                                                             מבט  מנקודת  המצב  ראיית  תוך  החלטות  לקבל 
הזנים המבוקשים, להצטיין באיכות הגידול,  "יש לגדל את 
להתקשר עם משווקים מתאימים, תוך גמישות בבחירת יעדי 
לזני הגידול הקיימים בסל המוצרים של  והתאמתם  השיווק 

הפרדסנים". 
על הממסד לסייע 

שאלה:  מה אתה מצפה מהממסד?
צעירים  בצעדים שיעודדו  לנקוט  יש  "לדעתי  רונן אלפסי: 
הייצור  תשומות  כי  לדאוג  ובנוסף  ההדרים  לענף  להצטרף 
התייקרו  למה  ברור  לא  למשל,  כך  לצורך,  יתייקרו שלא  לא 
זאת.                                                                                                              מחייבת  לא  הפקתם  שעלות   בשעה  לפרדסים  המים 
"וחשוב מכל, יש  לפעול לשמירה על המקצועיות בענף, לפתיחת 
ערוצי יצוא חדשים וכן הפחתת המיסוי על התוצרת החקלאית מישראל"  

שאלה:  למה אתה מתכוון?
ומעולם ענף ההדרים בישראל התברך  "מאז  רונן אלפסי: 

ברמה מקצועית גבוהה שאפשרה לו לפלס את דרכו במערכות 
המתחרות בעולם. מחקר וידע רב שנצברו טופחו וגם נשמרו 
ע"י שיתוף פעולה בין המדריכים החקלאיים שעבדו בצמוד 
עם המגדלים בכל רחבי הארץ . בשנים האחרונות קטן מאוד 
שהועסקו  המקצועיים  החקלאיים  המדריכים  של  מספרם 
יהיו  לא  ספורות  שנים  תוך  כי  ונראה  החקלאות,  במשרד 
מדריכים חקלאיים בארץ, להוציא גמלאי מדינה שפורשים.                                                                                
עתה נעשים ניסיונות של משרד החקלאות להכשיר  מדריכים 

צעירים חדשים ויש לברך על כך.
נראה לי כי בנוסף, רצוי להקים מעין  "חברה כלכלית"   במשרד 
יהיה לא רק בהרחבת הכשרת מדריכים  החקלאות שעיסוקה 
והפעלתם במערכת, אלא תטפל גם בנושאים נוספים. "חברה 
כלכלית" שכזו  תיתן שירותי הגנת צומח למגדלים, מעבר 

לשירות שניתן היום, בתשלום."

"אני מאמין"
שאלה:  מה עתיד הפרדסנות?

רונן אלפסי: "בשנים האחרונות ענף החקלאות בהאטה קלה, 
בין היתר לנוכח נזקי טבע, שינוי מט"ח, תנודות בשוק העולמי 
ולכך יש השפעה שלילית על השוק המקומי ועוד. למרות זאת, 
אני מאמין בענף ההדרים, ביכולת הצמיחה ושמירה על הקיים. אני 
אופטימי ומאמין שבעבודה קשה , בהתמדה ובשאיפה למצוינות 
בעיבוד הפרדס ברמה גבוהה ובשיווק מקסימאלי של  התוצרת 

החקלאית, יש עתיד לענף הפרדסנות והאבוקדו".           
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אחד העניינים המכבידים בהקשר להעסקת עובדים זרים הינו 
החובה )המוצדקת( ליתן לעובד הזר תנאי מחייה ומגורים הולמים 
לעומת האיסור לבוא חשבון עם העובד בגין ההוצאות הנגרמות 

למעסיק עקב שהייתו במגורים המסופקים על ידי המעסיק.
העסקת עובד זר להבדיל מעובד ישראלי או פלסטינאי מחייבת 
פי תקנות דקדקניות העמדת מגורים בסטנדרט שנקבע  על 
בחוק עובדים זרים להלן )"החוק"( )1(. בית הדין לעבודה פסק: 
"הזכות למגורים הולמים מכח החוק נועדה לדאוג לשמירה 
על זכויות העובד הזר ולהגן עליו אף מפני עצמו, אם תינתן 
לעובד האפשרות לוותר על זכותו למגורים יקופחו זכויותיו 

והוראות החוק יעשו פלסתר".)2( 
ניתנת האמת להאמר, החקיקה בעניין התפתחה ברבות השנים 
בשל מעסיקים שסיפקו לעובדיהם הזרים מגורים שלעיתים היו 

בלתי אנושיים.
לפתחם של בתי הדין לעבודה הובאו כתבי אישום פליליים לא 
מעטים על רקע אי עמידה בדרישות החוק ותקנותיו)3( בהקשר 
להעמדת מגורים הולמים לעובד זר, זאת כאשר החליטה המדינה 
)הפרות  כי תנאי המגורים היו מחפירים. במקרים "רגילים" 

מינוריות( הסתפקה המדינה בהשתת קנס מנהלי. 

מה מותר?
לאחר שהובהרה חובתו של המעסיק להעמיד לעובד זר מגורים 
הולמים בהתאם לחוק ולתקנותיו, נדון בשאלה מי אמור ובכמה, 

לשאת בעלות זו.
התקנות קובעות במדוייק )ברמת אגורות בודדות( את הסכומים 

המותרים לניכוי מהעובד בעד מגורים.
סכומים אלו מתעדכנים בכל תחילת שנה ומשתנים מאזור לאזור. 
כן קבוע כי העמדת מגורים שהינם בבעלות המעסיק מאפשרת 

זקיפה על חשבון העובד בגובה מחצית הסכום הנקוב בתקנות.
יאמר מי שיאמר ששני אלו, סכום משתנה מאזור לאזור ועניין 
בעלות המגורים הינם עוד 2 אבסורדים מתוך שרשרת אבסורדים 

המלווים את עניין העסקת העובדים הזרים בחקלאות.
447.99 ₪ בתל אביב  בין  נעה  טבלת הניכויים המותרים 

ל-244.31 ₪ בצפון.
ממוצע הניכוי המותר בחקלאות בהתייחס למיקומם הגיאוגרפי 
של מקומות העבודה והעובדה שרוב המגורים הינם בבעלות 
המעסיקים עולה כדי כ-130 ₪ לעובד לחודש בנוסף מותר 
ניכוי בסך 92.27 ₪ לעובד לחודש וזאת בעד הוצאות נלוות 

למגורים: מים, חשמל וארנונה.
אין מחלוקת כי הסכומים המותרים כאמור נמוכים משמעותית 
מההוצאה האמיתית שמוציא המעסיק עבור מגורי עובדיו. אף 
השמרנים ביותר מסכימים כי ההוצאה האמיתית מגיעה כדי 
פעמיים וחצי מזו שמותרת והאחרים סבורים כי ההוצאה האמיתית 

מגיע כדי פי 7 מזו המותרת.

חובת המעסיק לוודא גובה הניכוי המותר
אף שהדברים מורכבים ודורשים ידע ספציפי ומקצועי פסק 
בית הדין הארצי לעבודה כי "ישנה בעייתיות בהסתמכות לגבי 
עניינים בסיסיים שהמעביד צריך לדעת כמעביד ושזהו לכאורה 
צריך להיות תחום מומחיותו כמו עניינים של שכר מינימום 
ועניינים של ניכוי בגין הוצאות מגורים - עליהם ניתן לעמוד 
על נקלה ללא צורך בחישובים מתוך קריאת הדין עצמו שעל 

פניו איננו נתון לפרשנויות".)4(
הלכה זו נקבעה בערעור שהגישה המדינה בעקבות פסק דין 
של בית הדין האזורי לעבודה שם זוכה הנאשם בשל הסתמכותו 
על מנהל החשבונות הגם שאותו מנהל חשבונות טעה בחישוב 
ולרעת הנאשם-המעסיק. טעותו של  כולל לטובת העובדים 
מנהל החשבונות שבעטייה הוגש ע"י המדינה כתב האישום כנגד 
החקלאי היתה שבמספר חודשים ניכה את הסכום המלא המותר 
למרות שהמגורים היו בבעלותו. לעומת זאת חודשים רבים 
קודם ואף אח"כ לא נוכה מהעובד סכום כל שהוא בגין מגוריו.
הח"מ סבור שההלכה אמנם מחייבת אך הינה שגוייה. הראיה 
לכך היא שאף "בר הכי", מנהל חשבונות מומחה, שזהו עיסוקו, 
טעה בעניין. הח"מ יכול להעיד שאין הוא יחיד בטעותו. מדוע אם 
כן מצופה מחקלאי שאין זו התמחותו להיות בקי במותר ובאסור 
בתחום זה? כיצד ידע מעסיק סתם, מהם התנאים בהם מותר 
לנכות את מלוא הסכום הנקוב בתקנות? וכד' שאלות וקושיות.

מהו הסכום המקסימאלי המותר לניכוי משכרו של העובד
בעקבות ערעור בעניינו של עובד רומני שעבד כפועל בניין 
ונוכו משכרו סכומים שונים נקבעה בבית הדין הארצי לעבודה)5( 
"האחד – הוכחת  ניכוי בשלושה תנאים:  הלכה המאפשרת 
ההוצאה שהוציא המעסיק עבור השירות, אותה הוא מבקש 
לנכות. בעניין זה לא ניתן לנכות משכרו של העובד סכומי 
כסף "תאורטיים" שאינן כרוכים במתן השירות לעובד – אלא 
הוכחת  לכך.  בפועל בקשר  סכומים שהוציא המעביד  רק 
 ההוצאה יכולה להעשות על ידי תחשיב מסודר, מבוסס וסביר. 
השני – זכות הניכוי משכרו של עובד זר יכולה להתייחס אך 
ורק לסכומים שהם בבחינת "החזר הוצאות" כקבוע בתקנות 
ובכפיפות לסכומים שנקבעו בתקנות למרכיבים אלה. והשלישי 
- ניכוי החיוב לא יכול לחרוג מן המסגרת של 25% משכרו של 
העובד... חריגה מכל אחד מהבחינות  הללו אינה מותרת". בית 
הדין מצא לנכון לדחות את טענת המעסיקות למרות שהעניקו 
לעובד מגורים ושירותים מעבר לנדרש על פי התקנות. "טענה זו 
אינה רלוונטית שהרי גם אם העמידו המעסיקות לרשות העובד 
מגורים, ציוד ומגורים. אין הן רשאיות לנכות משכרו את שווים 

של אלה ככל שהם חורגים מן הסכומים הקבועים בתקנות".
באותו מקרה בחן בית הדין קמא אחת לאחת את רשימת השירותים 
והטובין שסיפק לטענתו המעסיק לעובד. בית הדין בחן, בין היתר, 
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את הזכות לניכוי בגין אספקת מפזר חום, הוצאה שלא הותרה, שכן 
"המעסיקות מחוייבות לספק לעובד מגורים מאווררים ומוסקים 
 ולפיכך אין הן זכאיות לכפל החזר הוצאות בגין רכיבים אלה". 
מכשיר  בגין  הניכוי  את  הדין  בית  אישר  לא  גם  כך 
עבור  מלאה  עלות  לקזז  אין  "כי  לעובד  שניתן  טלוויזיה 
מדובר  וכי  העובד  ברשות  נשאר  שלא  טלוויזיה  מכשיר 
1,500 ₪ בשנה(  )עלות תיקונים של  בהוצאה לא הגיונית 
לחודש". בלבד   ₪  10 על  המותר  הניכוי  את   והעמידו 
בית הדין אישר ניכוי בגין חומרי הגיינה, הוצאות עקב הסעת 
העובד לטיפולים רפואיים, הסעות ליציאת העובד לחופשה 

בארצו והכל בערכים סבירים הניתנים להוכחה.

תובנות לסיכום:
הולמים בהתאם  חובת המעסיק להעמיד לעובד מגורים   .1

לתקנות הינה חובה מוחלטת ואין בה ויתורים והנחות.
הסכום המותר לניכוי בגין המגורים קבוע בתקנות, מתעדכן   .2
ינואר בכל שנה, משתנה מאזור לאזור ותלוי  מידי חודש 

בזהות בעלי המגורים.

ניתן לנכות משכר העובד בגין שירותים וטובין המסופקים   .3
לעובד בתנאים הבאים: השירותים ניתנו בפועל וההוצאה 
הכספית סבירה ומוכחת והעובד נתן הסכמתו לקבלת השירות 

ולניכוי ערכו. 
סך כל ההוצאות )לא כולל מיסי חובה( לא יעלה על 25%   .4

משכרו של העובד.

הערות שוליים
חוק עובדים זרים – התשנ"א – 1991 ס' 1ה.  .1

ע"ב 6605/03 קאקטו נוקולאי נ' י. שומרוני בע"מ ואח'  .2
והבטחת  )איסור העסקה שלא כדין  זרים  תקנות עובדים   .3

תנאים הוגנים( )מגורים הולמים( התש"ס-2000.
ניתן  יוסף  לסרי  נ'  ישראל  מדינת   20815-02-13 ע"פ   .4

ב-12.9.13.
ע"ע 691/66 זילברמינץ בע"מ מאגרי אנוש בע"מ נ' סטופארו   .5

נורצל סיזר ניתן ב-24.6.07.
האמור לעיל אינו בא במקום חוות דעת משפטית.

כל זן משלם את גובה הפוליסה לביטוח של הקנ"ט, שנקבעת 
לכל זן עפ"י ערך השיווק. כך אורי לדוגמא שבו הביטוח יקר 
והיבול כ-3 טון לדונם, עלות ההיטל לטון 76.5 ₪, אשכוליות 

40.5 ₪, שמוטי 51.5 וכו'. 

לימון – מאחר ואין ריסוס זבוב ללימון , אלא רק הוצאות ביטוח, 
מחקר, טיפול באויבים טבעיים ומינהל, הסכום הוא 22 ₪ בלבד. 
אני פונה לחקלאים בעקבות החלטת ארגון המגדלים והוועדה 
הענפית בנושא גביית החובות, לשלם הנדרש מהם כדי שנוכל 
להקטין את גובה ההיטל לכלל חקלאים, ולתקן את העיוות, שבו 

חלק מהחקלאים משלמים את ההוצאות של חבריהם!!! 
את המופע המרשים של מטוס הריסוס הצולל על הפרדס, 

כולנו רואים, וחובת התשלום לריסוס חל על כולנו. 
פרדסנים מתבקשים לפנות למועצה לקבלת טפסי דיווח על 

שיווקם לאלי 03-9595652 או לנורית 03-9595649. 

להלן מחירי חומרי הדברה לחברי ארגון המגדלים 

מחיר אריזההחומר 

5259מרק בורדו 
5159בלו שילד 

10329פונגרון 
5332גול

44.5 לק"ג-גליגן
20240טייפון

20229רונדומור
10380אלבר סופר 

174אמינובר 
0.51,270אליון

1480אנוידור
1455ספידי

550סולפולי
25355אולטרפז 

5228סנדורון
5269דיורקס
5294גלידר

בחירות לוועדה  הענפית במועצה ולמזכירות ארגון המגדלים 
בתאריך 05.04.16 יום ג', יתקיימו בחירות לוועדה הענפית במועצת הצמחים. ארגון המגדלים מתקן את התקנון שלו כך 
ש-30 המועמדים הראשונים שיעמדו לבחירה של הועדה הענפית, ימונו למזכירות הארגון.  אני פונה למגדלים המעוניינים 
להיות חברי מזכירות הארגון ובעלי זכות ההצבעה למלא את הטופס שבו הם מעמידים עצמם לבחירות של הועדה הענפית, 
המזכירות המורחבת תמשיך להתקיים, חברי ההנהלה המצומצמת יהיו מתוך 30 חברי המזכירות שיעמדו לבחירה לוועדה 

הענפית.  יש להעביר למועצה עד 15.02.16 את טפסי המועמדות, את הטופס ניתן להוריד מאתר מועצת הצמחים
plants@plants.org.il, או לפנות אליי 050-5219240.

חי בנימיני 

)המשך מעמוד 8) עמדה
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מחקר ופיתוח

דילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בזן 
'אורי' באמצעות ריסוס במקסים

תקציר
בניסוי שבוצע בחלקת 'אורי' על כנת חושחש בת 7 שנים, המעובדת 
ע"י חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי 'זיתא'  באזור חדרה, 
נבדקו  השפעות של  ריסוסים בתכשיר ה-TPA- 3,5,6 "מקסים"  
לדילול  חנטים והגדלת ממדי הפרי. נעשתה השוואה להשפעת 
ריסוס בתכשיר ה-DP-2,4 "פריגן אקסטרה". בכל תמיסות הריסוס 
שולב תכשיר ההזנה "בונוס" בריכוז 4%. ריסוסים במקסים 
בריכוזים של 5, ו-10 ח"מ חומר פעיל) ח"פ( על חנטים בקוטר 
ממוצע של 17 מ"מ דיללו פרי בצורה טובה, הגדילו את ממדי 
הפרי הנותר ולא השפיעו על האיכות הפנימית של הפרי. כאשר 
מקסים בריכוז 5 ח"מ ח"פ רוסס על חנטים בקוטר 12 מ"מ, 
הדילול היה רב יותר. השפעת הטיפולים במקסים הייתה דומה 

לזו של הטיפול המומלץ בפריגן אקסטרה. 
 הערה: שמו של הזן  'אור 1' )כך מופיע ברשימת הספרות( 

הוחלף, ושמו עתה הוא 'אורי'.
 

מבוא
הזן 'אורי' הוא זן סירוגי, ועל מנת לקבל יבול יציב מדי שנה, 
בחלקות עם חנטה רבה מדי,  יש לדלל חנטים )2-12(. הטיפול  
 2,4-DP-המומלץ לדילול חנטים בזן 'אורי' הוא ריסוס בתכשיר ה
'פריגן אקסטרה' בריכוז 0.1% על חנטים בקוטר ממוצע של 
14 מ"מ )12(. נמצא שהקדמת הטיפול וביצוע הריסוס ב'פריגן 
אקסטרה' על חנטים קטנים יותר מגביר את דילול החנטים ואילו 
כאשר הריסוס מבוצע על חנטים גדולים השפעתו פוחתת )9, 
כמות החומר הפעיל בפריגן בריכוז  0.01% בניסוי המצוטט, זהה 
לכמות החומר הפעיל בתכשיר המשווק כעת - פריגן אקסטרה  

בריכוז 0.1%(.
 בעיה שהתגברה לאחרונה היא שמדינות מסוימות אינן מוכנות 
פריגן  סופר,  )מגדילון   2,4-DP פרי שרוסס בתכשירי  לקבל 
אקסטרה(. לכן, עלה הצורך לפתח טיפולים בתכשירים נוספים 
לדילול חנטים, הגדלת ממדי הפרי והפחתת סירוגיות בזן 'אורי'.
בניסויים קודמים נמצא שריסוס בתכשירי NAA, המשמשים 
בהצלחה לדילול חנטים במספר זני הדרים )1, 12( , אינם יעילים 
דיים בדילול 'אורי' )2–5( ולעיתים אינם מדללים זן זה כלל )7, 9(.

'אורי' את כמות החנטים  במקרים רבים, קשה להעריך בזן 
כאשר הם קטנים מאד במועד מוקדם, לכן יש עניין לאחר את 
יותר- בשלבי הסיום של  הריסוס ולבצעו על חנטים גדולים 
הנשירה הטבעית , אז קל יותר להעריך את הצורך בדילול פרי.
 ,1( TPA-3,5,ידוע ביכולתו לדלל חנטים גדולים   האוקסין 
TPA-3,5-6 מקסים  12(. בניסוי קודם, ריסוס בתכשיר ה-   ,8
בריכוז של 15 ח"מ על חנטים בקוטר של 13 מ"מ גרם לנשירה 

של כמעט כל החנטים )4(.  בניסויים נוספים, ריסוסים בתכשיר 
יותר  יותר ועל חנטים  )TPA-3,5-6( במינונים נמוכים  מקסים 

גדולים דיללו פרי בצורה טובה )9,10,11(.
 מטרת הניסוי הנוכחי הייתה לבדוק את ההשפעות של ריסוסים 
בריכוזים שונים של מקסים, על  חנטים בקטרים שונים. נעשתה 
השוואה לריסוס בפריגן אקסטרה – המומלץ לדילול חנטים 

ב'אורי'.  

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת  'אורי' )תלמי אלעזר חלקה 46( בת 7 
שנים על כנת חושחש בפרדס 'זיתא'  )אזור חדרה( של חברת 
"מהדרין-פריאור". הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב-4 

חזרות, 4 עצים בכל חזרה.
בוצעו הטיפולים הבאים:

ביקורת.  .1
פריגן אקסטרה 0.1% +בונוס 4% על חנטם בקוטר 12 מ"מ  .2

מקסים 5 ח"מ ח"פ +בונוס 4% על חנטם בקוטר 12 מ"מ  .3
מקסים 5 ח"מ ח"פ +בונוס 4% על חנטם בקוטר 17 מ"מ  .4

מקסים 10 ח"מ ח"פ +בונוס 4% על חנטם בקוטר 17 מ"מ  .5
מקסים 15 ח"מ ח"פ +בונוס 4% על חנטם בקוטר 17 מ"מ  .6

טיפול 2 )פריגן אקסטרה 0.1% +בונוס 4% על חנטם בקוטר   .7
12 מ"מ( וריסוס עוקב בטיפול 5 )מקסים 10 ח"מ ח"פ +בונוס 

4% על חנטם בקוטר 17 מ"מ(.
מועדי הטיפולים: חנטים בקוטר 12 מ"מ –8.6.2014 ; חנטים 

בקוטר 17 מ"מ-19.6.2014
הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של 6 ליטר לעץ.

נבדקו התכשירים הבאים:
 dichloroprop-p )2,4 – DP ( 'פריגן אקסטרה ת"נ,  מכיל 60 ג'/ל
בצורה של מלח אשלגני,  מיוצר ע"י  "A. H. Marks"  משווק 

ע"י "אגן בע"מ". 
מקסים ט"מ 10% - טבליות מסיסות של

TPA-3,5,6( 3,5,6-trichloro-2-piridil oxyacetic acid(. מכילות 
10% חומר פעיל. כל טבלית מכילה 1 ג' של  TPA-3,5,6. התכשיר 

מיוצר ע"י "Dowelanco", ומשווק ע"י "תפזול בע"מ".
בונוס – תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% זרחן ו-44% 

אשלגן מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".
הפרי נקטף מכל חזרה בנפרד ב- 26.02.2015. גודל הפרי נמדד 
על מדגם של 100 פירות מכל חזרה )מתרמילי הקטיף נלקחו 
25 פירות מכל עץ והועברו לארגזים - תמונה 1(. פירות אלה 
מוינו ל-2 קבוצות גודל: פרי גדול- בקוטר 70 מ"מ ומעלה, פרי 
קטן- בקוטר של פחות מ-70 מ"מ. ארבעת עצי החזרה הועברו  

יוסי גרינברג, יעקב הרצנו- שה"מ
מאיר פיינצק, יעקב אגוזי, עודד גרוסר, מוטי פרבר, 

דני זמיר - חב' "מהדרין-פריאור" רותם אפרת,
ברק כהן - חב' "תפזול" קובי ברגמן- בנימינה
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למכלי קטיף ונשקלו )תמונה 1(. 
8 פירות  האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של 
)65 מ"מ( מכל חזרה. נבדקו % המיץ, % כלל  בקוטר אחיד 
המוצקים המומסים ו-% החומצה בשיטות המקובלות לבדיקת 
הבשלת פרי הדר בבית האריזה של "מהדרין פריאור" בנתניה.

  Tukey-Kramer הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה במבחן
ברמת מובהקות של 5%.

שקילת הפרי:  המכל, שלתוכו נקטפו 4  העצים שבחזרה, מונח על משקל; 
בארגז הירוק- 100 פירות: המדגם למדידת גודל הפרי

תוצאות
כל הטיפולים דיללו חנטים והפחיתו את מספר הפירות לעץ 
)טבלה 1(. מספר הפירות לעץ בריסוס בפריגן אקסטרה היה 64% 
מזה של עצי הביקורת. מספר הפירות לעץ בטיפולים במקסים 
בריכוזים של 5 ו-10 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 17 מ"מ היה 
61% ו-63% מזה של עצי הביקורת בהתאמה. הקדמת הריסוס 
במקסים בריכוז 5 ח"מ ח"פ ) ריסוס על חנטים בקוטר 12 מ"מ( 
או העלאת ריכוז המקסים ל-15 ח"מ ח"פ )ריסוס על חנטים 

בקוטר 17 מ"מ( גרמו לדילול רב יותר )טבלה 1(.

טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ

טיפול
מספר 

% מביקורתפירות לעץ

1632100  א'ביקורת
פריגן אקסטרה 0.1%, 

104564  ב'12 מ"מ
מקסים 5 ח"מ ח"פ, 12 

92056    ב'מ"מ
מקסים 5 ח"מ ח"פ, 17 

101061  ב'מ"מ
ח"פ,  ח"מ   10 מקסים 

100163  ב'17 מ"מ
ח"פ,    ח"מ   15 מקסים 

83051   ב'17 מ"מ
טיפול 2 וריסוס עוקב 

97860   ב'בטיפול 5

כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%. מועדי ריסוסים: 
12 מ"מ- 8.6.2014; 17 מ"מ- 19.6.2014.

מזה  מבחינה  זה  נבדלים  באותיות שונות  ערכים המלווים 
.P=0.05 סטטיסטית

והגדילו את ממדי הפרי  כל הטיפולים הפחיתו את היבול 
)טבלה 2(. ההפחתה הרבה ביותר ביבול התקבלה בריסוס במקסים 
בריכוז 15 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 17 מ"מ. טיפול זה גם 

שונה מבחינה סטטיסטית מהביקורת.
הטיפולים השונים לא השפיעו על האיכות הפנימית של הפרי 

)טבלה 3(. 

טבלה 2. השפעות הטיפולים על היבול ועל גודל הפרי

יבול ) ק"ג/עץ)טיפול

פרי גדול )מעל 
70 מ"מ,
ק"ג/עץ(

52  ב'182  א'ביקורת
פריגן אקסטרה 0.1%,

81  א'150  אב'12 מ"מ
מקסים 5 ח"מ ח"פ,

72  א'132  אב'12 מ"מ
מקסים 5 ח"מ ח"פ,

77  א'148  אב'17 מ"מ
מקסים 10 ח"מ ח"פ,

83  א'141  אב'17 מ"מ
מקסים 15 ח"מ ח"פ,

65  א'120  ב'17 מ"מ
טיפול 2 וריסוס עוקב 

88  א'142  אב'בטיפול 5

כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%.
מועדי ריסוסים: 12 מ"מ- 8.6.2014; 17 מ"מ - 19.6.2014.

מזה  מבחינה  זה  נבדלים  באותיות שונות  ערכים המלווים 
P=0.05  סטטיסטית

טבלה 3. השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי

% מיץטיפול

% כלל 
מוצקים 
מומסים

 %
חומצה

יחס 
הבשלה

54.613.40.5424.8ביקורת
פריגן אקסטרה 
0.1%53.513.00.4628.2, 12 מ"מ

מקסים 5 ח"מ ח"פ, 
1256.012.90.4826.9 מ"מ

מקסים 5 ח"מ ח"פ, 
1254.813.50.5425.0 מ"מ

מקסים 10 ח"מ ח"פ, 
1754.413.20.5026.4 מ"מ

מקסים 15 ח"מ ח"פ, 
1753.813.60.5624.2 מ"מ

טיפול 2 וריסוס 
55.813.70.5524.9עוקב בטיפול 5
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כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%. מועדי ריסוסים: 
12 מ"מ- 8.6.2014 ; 17 מ"מ- 19.6.2014.

P=0.05  הערכים אינם נבדלים זה מזה  מבחינה סטטיסטית

דיון ומסקנות
מספר הפירות בעצי הביקורת היה רב מהרצוי )טבלה 1(, דבר 
שגרם לפרי קטן )טבלה 2, תמונה 2(.  עצים אלה אמורים להיכנס 
לסירוגיות ולהניב יבול מועט בשנה העוקבת. על סמך ניסויים 
קודמים )6( וניסיוננו בשטח, מבחינה מסחרית היה צריך לדלל 

חנטים בחלקה זו. 

מימין- עץ 'אורי' שרוסס לדילול והגדלת פרי, 
משמאל- עץ גבול לא מטופל

הניסוי הנוכחי הראה שוב  שהטיפול המומלץ )ריסוס 'פריגן 
אקסטרה' בריכוז 0.1% על חנטים בקוטר ממוצע של 12 מ"מ(, 
דילל פרי בצורה טובה )טבלה1( והגדיל את ממדי הפרי הנותר 

)טבלה 2(. 
בניסוי קודם נמצא שריסוס במקסים בריכוז גבוה )15 ח"מ 
TPA( על חנטים קטנים )13 מ"מ( גרם לנשירה של כמעט כל 
החנטים )4(. לעומת זאת, בניסויים נוספים, ריסוסים במקסים 
במינונים נמוכים יותר דיללו חנטים בצורה טובה )9, 10 ,11(.

בניסוי הנוכחי נמצא שריסוסים ב'מקסים' בריכוזים של 5, 
ו-10 ח"מ  ח"פ על חנטים בקוטר ממוצע של 17 מ"מ דיללו 
פרי בצורה טובה ) טבלה 1( והגדילו את ממדי הפרי ) טבלה 2(. 
השפעת טיפולים אלה דומה לזו של הטיפול המומלץ בפריגן 

אקסטרה ) טבלאות 1 ו-2(.
 על סמך הניסוי הנוכחי והניסויים הקודמים שנערכו בריסוס 
במקסים בזן אורי )9,10,11( נראה לנו שטיפול במקסים יוכל 
לשמש כטיפול חילופי לטיפול בפריגן אקסטרה בחלקות שפריין 
מיועד לארצות שאינן מוכנות לקבל פרי שרוסס בתכשירי 
DP-2,4 או במקרים שבהם קשה להעריך את הצורך בדילול 
פרי במועד בו הפריגן אקסטרה יעיל לדילול חנטים )חנטים 
נדחית  בדילול  הצורך  על  וההחלטה  מ"מ(    14–12 בקוטר 

למועד מאוחר יותר. 
בעת כתיבת שורות אלה הזן 'אורי' אינו מופיע בהנחיות דילול/
הגדלת פרי בתווית של המקסים, לכן הנאמר לעיל אינו מהווה 

המלצה לשימוש מסחרי בתכשיר.

הבעת תודה
למזל בובליל ואירה רובצ'נסקי  מביא"ר "מהדרין-פריאור" 

נתניה על בדיקת האיכות הפנימית של הפרי.
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בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

השנה התחילה עונת האשכוליות במחירים טובים במערב 
אירופה, שהתאפשרו בשל מחסור בפרי בשווקים. בהמשך, 
בחודשים נובמבר-דצמבר, צנחו המחירים בעקבות כניסתן 
של אשכוליות מטורקיה ומספרד. הרובל בשוק הרוסי נמוך, 
ומדי פעם נחתמות עסקות טובות, בעיקר עקב יחסי תורכיה 
ורוסיה שהורעו לאחרונה. יש תקווה לשיווק שיניב תמורות 
טובות לשוקי המזרח הרחוק, בעיקר לסין, לדרום קוריאה ולצפון 
אמריקה. קטיף הזן אורי החל זה מכבר; זהו הזן המרכזי בענף 
ההדרים, המהווה כשליש משטחי ההדרים בארץ. בשתי העונות 
הקודמות נפגע קשות הזן אורי מאירועי מזג האוויר, שכללו 
סופות, מטחי ברד כבדים וקרה. כיום מוגן זן זה בכיסוי נרחב 
ברשתות נגד ברד. בעונה הנוכחית צפוי האורי לשאת יבול 
הדומה ליבול העונה הקודמת, ואנו מצפים ליצוא של כ-80,000 
טון. לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי עלינו להקפיד לכוונו 
ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, בהתאם 
למחירים הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל 
לקטיף הפרי ולשיווקו, נכין את פרדסינו לעונה הבאה, לכן 

מומלץ לפעול בהתאם להנחיות כלהלן.

גיזום ודילול עצים בפרדס
מומלץ לגזום או לדלל בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן 
מועדות לפגיעת קרה ורוחות במהלך החורף. בחלקות המועדות 
לקרה ולרוחות חזקות - כדאי להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום 

והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.
הוכח שבדילול מחצית  - בשנים האחרונות  דילול עצים 
מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ובמעבר לגיזום ידני 
לפתיחת מרכז העץ ולפתיחה בין העצים - ניתן להגדיל את 
היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 
4 שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100 
עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות 

בצפיפות של 85-65 עצים לדונם.
בעונה שלפני הדילול יבוצע גיזום מעברים רק בעצים המיועדים 
לדילול, והעצים הללו יוקטנו באופן ניכר. אין לדלל פרדסים 
ניווניות כמו ריקבון ספוגי, פקלת, מלסקו,  החולים במחלות 

טריסטזה ואי-התאם.

גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות 
והורדת גובה במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת )גיזום חריף 

גורם לפחיתה ביבול, המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 30°-20° 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ-40-30 
ס"מ מבסיסם. כאשר גיזום מכני מבוצע מדי שנה, צמרת העץ 
מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לגזום ענפים באופן וידני ומבוקר. 
ידני יבוצע באלכסון למניעת סגירת  גיזום שדרה מכני או 
המעברים, לשמירת מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולהבטחת משטר אור תקין ותנועה חופשית של כלים 
מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים בסמוך 
לקרקע; ובין 2.5 ל-3.5 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה.
גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש 
לקצר לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי למנוע הדבקה של 
נמלים  כנימות,  ועלייה של מזיקים כמו  הפרי בריקבון חום 
וחלזונות - מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של המים בזמן ההשקיה. אם הקרקע מושקית במים 
מושבים, יש להקפיד הקפדה יתרה על מניעת המגע בינה לבין 
הפירות. הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי 

עשבים והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
גיזום שמלה בחלקות המיועדות לשיווק לסין - פטריית 
הפיטופטורה סרינגי נחשבת בסין פטריית הסגר, ואסור בתכלית 
האיסור שיגיע לשם ולו פרי אחד המאולח בפטרייה זו. בהתרחש 
מקרה כזה עלול להתבטל יצוא ההדרים כולו לסין. לפני כשלוש 
שנים נתגלתה הפטרייה במשלוח לסין, ובעקבות זאת הופסק 
השיווק למשך 3 שנים. הסינים דורשים ששמלת העץ תהיה בגובה  
מינימלי  של 40 ס"מ בעת הקטיף. דרישה זו מחייבת גיזום שמלה 
של 70-60 ס"מ לפני האביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את 

ענפי העץ בשל כובד משקלו של הפרי במהלך העונה.
פתיחת חלון )חילון( - מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה 
יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי  בגיזום  את הצורך 
כסף בפרי הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 
יש למנוע פתיחה חזקה מדי של החלון כדי למנוע קרינה ומכות 

שמש בזרועות העץ.
פתיחת דלת - נעשית באמצעות הוצאת גזרה )פרוסה( של 
שישית עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה של שני 
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שלישים מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז 
השורה. פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות 
ממזרח למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע 
מפתיחת דלת לכיוון דרום ומערב מחשש לפגיעת מכות שמש 
וחום בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים 
שנחשפו לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת כדי למנוע מכות 
שמש. פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת 

גישה קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות 

ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 
גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1-0.5 מטר מעץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. גיזום זה מונע את 
התייבשות האזור בין העצים ומוסיף שטח פנים של פרי גדול. 
גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע 
עד שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים 
לאור; מפחית התייבשויות  ולפתיחת החופה  ורוחב(  )גובה 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. גיזום ידני זה 
מומלץ במיוחד בזנים שגודל הפרי מאוד משמעותי בהם, משום 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ופרי גדול יותר, לעומת 

ענפים מבוגרים.
סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה ממחלת 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת 
עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. ענפים שנחשפו לשמש 
יש להלבין בתכשירי הלבנה. יש לבצע את הגיזום בחורף מיד 
לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס.
פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 
דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
מועד גיזום הליים - מומלץ באביב, מחשש לפגיעה בעץ 
מאירועי קרה במהלך החורף, ועידוד צימוח צעיר חורפי הרגיש 
זה רגיש מאוד לפגיעת קרה. בשנים האחרונות  זן  למלסקו. 
חלקות שנגזמו בתחילת החורף נפגעו כתוצאה מקרה, לא פרחו 

ולא הניבו פרי בעונה העוקבת.
אורי, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
ושדרה לאחר שנת שפע ולקראת שנת השפל. עיקר הפרי בשנת 
שפל אמור לחנוט על פריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו 

העליון של העץ בשנה החולפת ובמעטפת העץ החיצונית.
לקראת שנת שפע רצוי לבצע גיזום מוקפד יחסית בצמרת, 
לווסת את  ובמעברים שבין העצים, במטרה  בשדרת העצים 

הסירוגיות בזנים הללו.

גיזום מיוחד לאודם - הזן אודם הוא זן פורה מאוד בדרך כלל, 
בעיקר לאחר שנת שפל. הגיזום באודם ייעשה בשונה משאר 
הזנים. בנוסף לדלת, יש לפתוח בעץ מפרצים ברוחב של 40-30 
ס"מ מתחתית העץ ועד הצמרת. המפרצים ייפתחו בצד העץ 
הנגדי לדלת ובצדי העץ בחלק הפונה לעצים השכנים. גיזום 

זה יחלק את העץ ל-4 חלקים מופרדים.
בנוסף, יש לדלל ענפים במעטפת העץ במקומות צפופי ענפונים 
ועלווה. מטרת הגיזום היא דילול במקור של חלק מהפריחה 
והקניית גישה טובה לריסוסי ההגדלה והדילול, ובמידת הצורך 

גם לדילול הידני.
 

 

עץ אודם לפני הגיזום                           עץ אודם לאחר הגיזום

הלבנה - זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה 
מגיזום חריף, יש להלבין מיד למניעת מכות שמש והתפתחות 
פטריית הסכיטלידום ליגניקולי - מחלת ההתמוטטות השחורה.

השקיה
בעונת החורף יש להשקות רק בעת עצירת גשמים ממושכת. 
לבדיקת מצב רטיבות הקרקע מומלץ להשתמש בטנסיומטרים 
או בקידוח באזור בית השורשים במקדח קרקע. בנטיעות צעירות 
באדמות חוליות, ובעיקר באזורים החמים והשחונים, חשוב מאוד 
להקפיד על כך שמערכת השורשים לא תיבש. באזורים גשומים 
באדמות כבדות יש לדאוג למניעת עודפי מים סביב השתילים 

הצעירים, במיוחד כאשר הם אינם נטועים על גדודיות.

דישון אשלגני חורפי
פיזור  פרדסנים המשלימים את מנת האשלגן באמצעות 
יפזרו את מנת הדשן לאורך שלוחת  אשלגן כלורי בחורף, 
הטפטוף, כחצי מטר מכל צד של השלוחה. אין ליצור גושי דשן 
העלולים לגרום להמלחה. אם כמות המשקעים אינה מספקת, 
ניתן להפעיל באופן טכני את ההשקיה במהלך עונת החורף ובכך 

למוסס את הדשן המוצק.

דישון באשלגן במהלך החורף תורם כלהלן:
1. אשלגן כלורי מכיל את היון כלוריד שאינו רצוי לצמח 
ומהווה גורם מכביד נוסף למליחות הקרקע. כאשר מדשנים בו 
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בעונת הגשמים יישטף הכלוריד מהקרקע. עם זאת, האשלגן 
הוא קטיון הנספח לקרקע ואינו נשטף גם בעונת גשמים ברוכה.
2. בחלקות רבות המושקות במי קולחין, רמות הזרחן בעלים 
הן גבוהות ואין צורך בתוספת דשן זרחני במהלך עונת ההשקיה. 
לפיכך, אם ידושן הפרדס בחורף באשלגן כלורי, בעונת ההשקיה 
יהיה צורך בדישון בחנקן בלבד, והדבר יחסוך את השימוש 

בדשנים מורכבים, שהם יקרים יותר. 

המלצות כלליות ליישום אשלגן בחורף בהתאם לכמות הנדרשת ולפי סוג 
הקרקע

סוג הקרקע
השלמת 30 

יחידות
השלמת 20 

יחידות
השלמת 10

יחידות

קרקע קלה                 
)חול, חול חמרה(

15 יחידות 
בחורף

15 יחידות 
במהלך עונת 

ההשקיה

15 יחידות 
בחורף

5 יחידות 
במהלך עונת 

ההשקיה
כל הדישון 

בחורף

קרקע כבדה 
ובינונית

20 יחידות 
בחורף

10 יחידות 
במהלך עונת 

ההשקיה

20 יחידות 
בחורף

10 יחידות 
במהלך עונת 

ההשקיה
כל הדישון 

בחורף

הדברת מחלות
ריקבון חום

כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה, חובה לרסס 
חודש ימים לפני הקטיף באחד התכשירים המומלצים להדברת 
המחלה. יש לחזור על הריסוס כאשר התקבלה כמות גשם של 
יותר מ-300 מ"מ בריסוס מרק בורדו או של 200 מ"מ בריסוס 

תכשירי נחושת אחרים, במיוחד בקרקעות כבדות.
 

התכשירים המומלצים:
מרק בורדו 1% )להכנת 1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים   .1
ממסים 1 ק"ג של גופרת נחושת אבקה טחונה דק ומוסיפים 
1 ק"ג סיד כבוי(. יש לוודא שרמת ה-pH תגיע ל-7 )ניתן 
לבדוק באמצעות נייר לקמוס(. כשאין עודפי גופרת נחושת, 

רמת ה-pH עולה ל-11.
אין לרסס מרק בורדו בהופעת לבלוב צעיר מחשש לצריבות.  
ליישום  נוזלית,  קופר סולפט בתוארית  נחושתן: תכשיר   .2

בריכוז 0.3%.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25% או   .3
בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3% או מרק 
בורדו אולטרה בריכוז 0.25%, או צ'אמפ פלו 0.25%-0.3%.
תכשירי אשלגן זרחיתי )קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז 0.25%.   .4

קיפ בריכוז 0.25%-0.5%.   .5

הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%.  .6
לאחר ריסוס בשמן אין לרסס בתכשירי אשלגן זרחיתי, קיפ 

או הרקולס.

מאלסקו
יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים. 
יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הפצת נבגים של הפטרייה 
לעלי העץ, יש לרסס במרק בורדו בריכוז 0.5%-1% או בקוצייד 
2000 בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ באתרוג, בלימונים, בליים 
ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים. בחלקות הנגועות 
במחלה, יש לחזור על ריסוס הנחושת לאחר ירידת 150 מ"מ 
גשם - כאשר הריסוס מבוצע בתכשירי נחושת הידרוקסיד, ולאחר 

ירידת 250 מ"מ - אם הריסוס מבוצע במרק בורדו. 

עלעלת
בעונה זו קל לזהות את העצים הנגועים בעלעלת על פי מראה 
העץ והסימנים בפרי. יש לסמן את העצים הנגועים ולעקור אותם.

גומה שחורה
מחלה בקטריאלית בלימונים. הנזק בפרי מופיע ככתמים 
שחורים ושקועים, אשר בעת האחסון מתפתחים לריקבון רך. 

הבקטריה רגישה מאוד לתכשירי נחושת.

קימטון
תופעה פיסיולוגית בפרי הגורמת להופעת כתם צהוב-ירוק 
גדול בפלאבדו, המתפתח לכתם חום-שחור לאחר קטיף. עדיין 
לא אותר הגורם לתופעה ולא ידועות דרכים למניעתה. פירות 

נגועים יש לקטוף בשלביה הראשונים של המחלה.

הגנה בפני קרה
יש סיכוי לקיומם של אירועי קרה עד סוף חודש מרס, והדבר 
מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר 
לקרה הם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים 
מיקומן  לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל  כנות  על 
הטופוגרפי, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי 
לצמצם את הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים 
ולח - לעידוד קליטת החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו 
החוזרת בשעות הלילה. לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה 
של חום בקליטה ובפליטה. אם חלף זמן רב מהגשם האחרון 
ופני הקרקע יבשים - יש להשקות השקיה קלה. דילול ענפים 
בחלקם התחתון של משברי הרוח משפר את ניקוז האוויר הקר. 
למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים, עוטפים את הגזעים עד 
לגובה של 50-40 ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. לקראת 
קרה קשה מפעילים המטרה או התזה שהותקנו מראש במקומות 
המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר שכל הקרח 

שנוצר במהלך הקרה נמס.
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טיפול בנטיעות סוף הקיץ 

פרדסנים שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי השתילים 
המגיעים מהמשתלה - מומלץ שישלפו אותם בשלמותם מהקרקע 
וירחיקו אותם מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
בכל מקל תומך אחר שיוצב במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. 
אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות אוויר" 
ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 2%. אפשר לטפל גם 
בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה מזו של 
המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה חשוף 
תמיד. אם התפתח ריקבון גם בשורשים עצמם, אזי יש לטפל 
ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול הוא כלהלן: מכינים תמיסה 
)או  ומצניעים אותה מתחת לטפטפת  של 0.04% מהתכשיר 
לטפטפות( בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 
סמ"ק לעץ שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

הדברת מזיקים
זבוב הים התיכון - הזבוב היה פעיל מאוד בחודשים אוקטובר-
נובמבר. נגיעות קלה או בינונית נראתה במרבית חלקות הזנים 
הרגישים: מיכל, קרה-קרה, מירב וניוהול. סקסס רוסס מהאוויר 
זמן צפופים של אחת לשבוע. גם  ובפרקי  גבוהים  בהיקפים 
בשטחים שהותקנו בהם מלכודות לכידה, נדרשו ריסוסים נוספים 

בעקבות הפיקוח שנעשה בהם. 
מזיק זה הוא מזיק הסגר במדינות רבות שאינן סובלות רימות 

זבוב או ביצים בפרי, ולכן אנו נדרשים לערנות רבה בנושא.
אקרית החלודה - מומלץ להדביר בזנים שייקטפו מאוחר. יש 

להתחשב במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
אקרית ארגמנית - מומלץ לרסס בעת הצורך באחד מתכשירי 
הפנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, בוטרקס או טורק. יש להתחשב 

במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
כנימות ממוגנות - אדומה, מוץ ופסיק - לא מומלץ להדבירן 
בחורף. אם מתעורר צורך בהדברתן, יש לעשות זאת באביב. ניטור 
מצב הכנימות בעת הקטיף יסייע לתכנון ההדברה בשנה הבאה. 
כנימות קמחיות - הדר, חבויה וכדורית - לא מומלץ להדבירן 

בחורף. במקרה הצורך תיעשה הדברת הכנימות באביב.
כנימות עש - צמרית וגדילנית - לא מומלץ להדבירן בחורף. 

במקרה הצורך יודברו הכנימות באביב.
חלקות נגועות בפייחת - להסרת הפייחת מומלץ לרסס בשמן 
קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע לפני 
הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה ע"י 

הגשם ובבית האריזה. 
תריפס הסחלב - מזיק שהופיע בשלוש העונות האחרונות 
בחלקות של אשכולית בגליל העליון ובגליל המערבי. המזיק 
נמצא בעיקר בחיבור בין הפירות באשכולות ובנקודות המגע בין 
העלים לפרי. להדברת המזיק אושר לשימוש התכשיר 'ספרטה'. 
שימו לב: מוצעים למכירה שני חומרי ספרטה במינונים שונים: 
ספרטה רגיל המיועד לריסוס במינון של 0.04%; ספרטה סופר 

- תכשיר חדש, שריכוז החומר הפעיל שבו הוא כמחצית מזה 
שבספרטה הרגיל, ולכן יש לרססו במינון של 0.08%.

נזק של תריפס הסחלב בפירות אשכולית אדומה

אקרית הפקע - פוגעת בפקעים, ומכאן שמה. לרוב רמת 
המזיק  בפרדסי ישראל היא נמוכה, ונזקו מתבטא בעיוות הפירות 
ובעיוות העלים. בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות 

בוגרים בנקודות המגע שבין הפירות.
  

נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה

מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
בזמן  זאת  ולמיינם. אפשר לעשות  גורמי בררה של מזיקים 
ניתן, יש לבקש  הקטיף במכלי הקטיף או בבית האריזה. אם 
מבית האריזה לפרט את הסיבות לבררה. הדבר חשוב ביותר 

לגבי ממשק ההדברה בעונה הבאה.

הערה חשובה
את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 
חקלאית המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא השונות. 
לעתים נראה שוני בריכוזים ובימים מקטיף בחלק מתכשירי 
ההדברה בין רשימות היצואנים לבין הרשום על התווית. בכל 
מקרה, יש לבצע את ההוראה של בית האריזה ושל המשווק 

שיארזו את הפרי.
רשימה כללית של חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור 
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של חברת יתרולאב:

 http://www.itrolab.com/wp-content
uploads/2014/08/citrus-addition-2015.12.pdf

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה בעונה זו מומלץ לרסס תכשיר מונע הצצה 

בשילוב תכשיר קוטל עלווה.

מונעי ההצצה: תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, 
גליגן,  גול,  )אוקסיגל,  אוקסיפלורפן  תכשירי  סאנדורון(, 
גליל, גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )פאלקון, לגטו(, והתכשיר 

INDAZIFLAM )אליון(.

קוטלי העלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, 
גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל 
)הנטר, אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, אמינופיליק, 
סאנפאן-סופר( ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, פאסטר, 

בסט ביי(. 
טבלה מפורטת שבה פירוט כל התכשירים, מופיעה בדפון 

הקודם.
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 
ינבוט, הגה, ארכובית,  הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, 
ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: 
יודברו בריסוס  וכרוב החוף  צמחי חלמית, סרפד, מרקולית 
הכולל ברומאסיל )100 ג'/ד'(. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 

במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.
ליצוא, המלצותינו  משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות 
הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים 

על פי הרשום בתווית.
אין לרסס בשום אופן על פרי, מחשש  כי  מודגש בזאת 
להימצאות שאריות הדברה בפרי שיפסלו את הפרי ליצוא, 

לצריבות, לנשירת פירות ולפגיעה בשבירת צבע.

המלצות לריסוס פרדסים בגילאים השונים
פרדסים שגילם שנה אחת

מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל 
צד של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת סחף. יש 
נזקים מחומרי  גזעי השתילים כדי למנוע  להימנע מהרטבת 

הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם.
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, פאסטר או 
בסט ביי בריכוז 1%-2%. למניעת הצצה מומלץ לשלב חומרים 

אלו באחד מהתכשירים שלהלן: 
ודומיו( במינון של 250-200  )גול  תכשיר אוקסיפלורופן   .1

ג'/ד'. מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

אמיר או תבור 250 ג'/ד' )שילוב של אוקסיפלורופן  וקרב(.   .2
מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

פרדסים צעירים שגילם 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

אוקסיפלורופן במינון של 300-250 ג'/ד' + תכשיר גלייפוסט   .1
בריכוז של 1%.

אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז של   .2
0.5%-1%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

תכשיר  בשילוב  לדונם  סמ"ק   150 של  במינון  מגלן   .3
אוקסיפלורופן במינון של 300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט 
בריכוז של 0.5%-1%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד'   .4
+ מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז 
של 1%-1.5% )התכשיר מגלן ימנע בהמשך נביטת דגניים 

וכשות(. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
15 סמ"ק/ד' +  )אליון( במינון של  תכשיר אינדאזיפלאם   .5
תכשיר גלייפוסט בריכוז של 1% )משנה שלישית ומעלה 

בלבד(.

פרדסים מבוגרים )שגילם מעל 4 שנים(
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1% + אורורה 5 ג'/ד' או אוקסיפלורפן 25 ג'/ד'. 
תכשירי אורורה ואוקסיפלורפן אינם מונעים הצצה בריכוז 

זה אלא פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
אוקסיפלורופן 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט 1%-1.5%.  .3
לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט   .4

.1.5%-1%
15 סמ"ק/ד' +  )אליון( במינון של  תכשיר אינדאזיפלאם   .5
תכשיר גלייפוסט בריכוז של 1%-1.5% )משנה שלישית 
ומעלה בלבד(. חובה לרסס רק אם צפוי גשם של 20 מ"מ 

לפחות בתוך שבועיים.

חשוב: 
אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן )גול ודומיו( בעת פריצת  א. 

הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
רצוי לרסס בתכשיר אוקסיפלורופן רק כאשר צפוי גשם  ב. 
תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני 

התנדפותו.



 )המשך מעמוד 11)

ארגון לקט ישראל בשיתוף BDO זיו האפט, חשפו בתחילת 
הדו"ח הלאומי ה-1 לאובדן והצלת מזון  השנה )2016( את 
בישראל. דו"ח זה הינו ראשון מסוגו שכן הוא מבוסס על מודל 
ייחודי הבוחן את אובדן המזון בישראל לאורך כל שרשרת הערך 
– חקלאות, טיפול ואריזה, תעשייה, הפצה, צריכה. הדו"ח מציג  
את שיעורי האובדן בכל שלב בשרשרת הערך. מתוך שיעורי 
האובדן המוצגים בדו"ח, נמדד היקף המזון בר ההצלה כשהוא 

מתורגם למונחים כלכליים וכמותיים.
לפי ממצאי הדו"ח אובדן המזון בישראל מסתכם בכ-2.5 
מיליון טון בשנה המהווים כ-35% מהיקף ייצור המזון המקומי. 
השווי הכלכלי של המזון האבוד בישראל לשנת 2015, הינו 
כ-18 מיליארד ₪, המהווים כ-1.6% מהתוצר המקומי. אובדן 
המזון המצטבר לאורך כל שלבי שרשרת הערך, הינו 85 ק"ג מזון 
למשק בית לחודש, בשווי של 616 ₪. כ-75% מאובדן המזון, 

במונחים כמותיים, הוא אובדן של פירות וירקות.  
כמחצית מהמזון האבוד הינו מזון בר הצלה, כלומר מזון הראוי 
למאכל אדם. מזון זה נאמד בכ-1.3 מיליון טון בשנה ושוויו 

כ-8 מיליארד ₪.

כל 1 ₪ המושקע בהצלת מזון מייצר תרומה בשווי 3.6 ₪
מייצר  מזון  בהצלת  המושקע   ₪  1 כל  כי  עולה  מהדוח 
תרומה בשווי 3.6 ₪. לכן, עלות ההצלה נמוכה בכ-75% ביחס 
ויוצרת  לאלטרנטיבה שהיא תמיכה, סובסידיה או קצבאות, 

בנוסף יתרון סביבתי ניכר.
גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל, מציין: "הבסיס המרכזי של 
פעילות הצלת המזון אינו נדבנות או צדקה, אלא פעילות כלכלית 
חליפית לייצור מזון, שהנה כדאית באופן ישיר למשק הלאומי. 
כל זאת כמובן בנוסף לתרומה החשובה להקטנת אי השוויון 
במשק ולתרומה הסביבתית. המינוף הכלכלי של הצלת מזון 
הופך את הפעילות למשמעותית לכלכלת המדינה ולכלכלת 
הפרט.  ככל שיורחבו מקורות הצלת המזון כך ניתן יהיה לתת 

ערך כלכלי גדול יותר למינוף". 

למה האובדן? 
אם זה כל כך כדאי, למה יש אובדן מזון בישראל?

חן הרצוג, כלכלן ראשי של BDO: "היעדר הצלת מזון נובע 
מבעיה של כשל שוק בשל תפיסה שגויה שהצלת מזון אינה 
כדאית כלכלית, משום שהמחיר שבו ניתן למכור בו את המזון 

פורסם הדוח הלאומי הראשון לאבדן
והצלת מזון בישראל 

בדו"ח נקבע כי שוויו של המזון בר ההצלה בישראל נאמד ב-8 מיליארד ₪ בשנה 
וכי הצלת מזון מאפשרת לצמצם את פער אי הביטחון התזונתי  #  עלות הצלת המזון 

נמוכה בכ-75% ביחס לאלטרנטיבות – תמיכה, סובסידיות או קצבאות
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בפרדס בפרדס
בכל שילוב של קוטלי עשבים יש עשבייה חמקנית )עמידה  ג. 
זו לפני פריחתה  לשילוב(, לכן מומלץ לעקור עשבייה 

למניעת התבססותה.

הערות חשובות:
הזון ממשפחת הדגניים עמיד לתכשירי גלייפוסט ולתכשירי 
אוקסיפלורופן, ולכן בחלקות המאולחות בעשב זה יש להשתמש 

בתכשירי ברומאסיל.
הקייצת נובטת בסתיו ונשארת נמוכה כל החורף, אך בהיותה 
גבוהה מ-10 היא עמידה לברומסיל, לגלייפוסט ול-D-2,4. משום 
כך, מומלץ להדבירה בעודה נמוכה בגלייפוסט 1.5% + תכשירי 
D-2,4 בריכוז 0.3%. הנביטה לרוב אינה אחידה, וייתכן שצריך 

יהיה לחזור על הטיפול.

מה קורה



המוצל נמוך יותר מעלות ההצלה שלו. כאן מצוי הדיסוננס שכן, 
מחיר השוק של המזון האבוד אינו משקף את שווי המזון כאשר 
הוא מועבר לצריכת אוכלוסייה בעלת אי- בטחון תזונתי. כך 
למשל משווקים עשויים לחשוב שהיות שהמחיר של ירקות סוג 
ב' בשוק נמוך, ולכן לא כדאי לשווק אותם, בעוד שמבחינת 
האוכלוסיות המוחלשות מדובר בתחליף מלא לירקות סוג א', 
המספק את אותו ערך תזונתי בדיוק. בנוסף ליתרון הכלכלי 
הישיר, להצלת מזון יתרונות סביבתיים, ולכן כדאיות ההצלה 
גדולה משמעותית ממחיר השוק של המזון המוצל.  למשק 
הניתוח שלנו מראה שיש כדאיות כלכלית גבוהה מאוד למשק 
הלאומי להצלת מזון. התשואה הישירה בהשקעה בהצלת מזון 
היא 260%. התשואה למשק הלאומי מהצלת מזון, בשקלול של 
תוספת ההשפעות סביבתיות מגיעה ל-620%. לכן, הצלת מזון 
ביותר להקטנת  הינה אחד מאמצעי המדיניות האפקטיביים 

הפערים החברתיים במשק.
ערך המזון הנדרש כדי לגשר בין הפער שבין ההוצאה השנתית 
על צריכת מזון של האוכלוסייה הנמצאת בתנאי אי-ביטחון 
תזונתי )עשירונים 1-2(, לבין רמת הצריכה הנורמטיבית )צריכה 
ממוצעת של עשירון 3 עד 5(, הינו בשווי של כ-3 מיליארד ₪. 
הצלה של 600,000 טון מזון אבוד בשנה, המהווים כ-25% 
מהיקף המזון האבוד בישראל, תאפשר להציל מזון בשווי של 
3 מיליארד ₪! כמות מזון זו מהווה את מלוא הפער בהוצאה 
על מזון בישראל של האוכלוסיות המוחלשות ביחס להוצאה 

הנורמטיבית."
כרוך מוסיף: "לאור הנתונים, אין ספק כי הצלת מזון הינה 
ביחס לחלופה של השלמת פער אי- בעלת עדיפות ברורה 
הביטחון התזונתי באמצעות מתן קצבאות, תרומות, סובסידיות 
או תמיכות לנזקקים. כדי להביא למימון מלוא פער צריכת המזון 

של האוכלוסייה הנמצאת באי ביטחון תזונתי, שלא באמצעות 
הצלת מזון, נדרשת תמיכה בסך של 3 מיליארד ₪ לשנה. הצלת 
מזון מאפשרת להגיע ליעד חברתי זהה, בעלות נמוכה באופן 
משמעותי, כ 840 מיליון ₪ בשנה. למעשה הצלת מזון מאפשרת 
לצמצם את פער אי הביטחון התזונתי תוך חיסכון של כ 75% 

מהעלויות, ובנוסף יש לה יתרונות סביבתיים עודפים".  
מימוש הדרגתי של יעד לאומי להפחתה של 50% מהמזון 
האבוד בישראל עד שנת 2030 יצרף את מדינת ישראל למדינות 

העולם המערבי שהתחייבו לכך בספטמבר 2015.
אפשר וצריך להגדיל בצורה משמעותית את היקפי המזון 

המוצל בישראל
כרוך, מסכם את הדוח ומציין כי ניתן, אפשר וצריך להגדיל 
בצורה משמעותית את היקפי המזון המוצל בישראל. ארגון לקט 
ישראל שם לעצמו למטרה להגדיל ב-300% לפחות את היקף 
המזון המוצל עד 2020. על מנת להגיע ליעד שאפתני זה נדרשת 
תמיכה מצד קובעי המדיניות בישראל ומספר צעדים, שלא יעלו 

שקל אחד למדינת ישראל. חלק מהצעדים כרוכים בחקיקה:
קביעת יעד לאומי להצלת מזון, אשר יקבע הפחתה של 50%   .1
2030, בהתאם לעקרונות  בהיקף אובדן המזון עד לשנת 
ידי ממשלת ארה"ב ומדינות  שגיבש האו"ם ושאומץ על 

אירופה בספטמבר 2015.
השלמת חקיקת חוק עידוד הצלת עודפי מזון, בדומה לחוק   .2

השומרוני הטוב הקיים בארה"ב.
הטלת חובת הצלת מזון על גופים ממשלתיים ומתוקצבים.   .3
ידי המדינה, להתקשרות עם  גופים מתוקצבים על  חיוב 
)כולל גופים בטחונים, צה"ל,  עמותת הצלת מזון מוכרת 

חברות ממשלתיות וכד'(. 

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים 

אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 
טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614
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