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מאת: טל עמיתתמונת מצב

נכון לסוף פברואר 2016 יוצאו מישראל 107,000 טון פרי הדר, 
שהם 7% פחות מאשתקד ו-11% פחות מלפני שנתיים. למרות 
תוצאות הביניים הענף צופה יצוא גבוה במקצת משתי העונות 
הקודמות אשר בהן סבלנו מנזקים קשים מפגעי נזקי טבע, דבר 
שגרם לפגיעה בכמויות הפרי המיוצאות בחצי העונה המאוחרת. 
הענף מתמודד כבר עונה שניה עם קשיים בשוק הרוסי שהיווה 
עוגן רציני בהיקפי היצוא של פרי הדר ישראלי - והגיע לנתח 
של 22% מכלל היצוא. הדולר האמריקני שהיה שווה 35 רובל 
בנובמבר 2014 מתנייד כיום בין 70 ל–80 רובל לדולר, דבר 
המקטין את יכולת הקניה והתשלום עבור התוצרת הישראלית.   
גם האמברגו שהיה צפוי על תוצרת טורקית לא התממש, כאשר 
הרוסים החריגו חלק מהמוצרים מאמברגו זה – כך שגם תקווה 
זו התבדתה, ויצוא ההדרים לרוסיה צפוי להצטמצם בעונה זו 

ל–50% מהיקפו בעבר.

עונת 2015/16 - תמונת מצב לסוף פברואר 2016

עם הפנים למזרח
על רקע קשיים אלו בולטת הצלחה גדולה בשווקי 
המזרח הרחוק. אחד מהמוצרים החשובים של ענף 
ההדרים – האשכולית האדומה – סבל מקשיי שיווק 
נעקרו  ובתקופה האמורה  ב–5 העונות האחרונות 
11,000 דונם מזן זה, מתוך 28,000 דונם ב–2009.                                                                                    
לאט, לאט נבנה לזן זה שוק חלופי בשווקי המזרח 
הרחוק – ביפן, בדרום קוריאה ובסין – שווקים שלמרות 
הקשיים הלוגיסטיים והרגולטוריים שהם מעמידים 
בפנינו – הפכו לשווקים מאוד אטרקטיביים למוצר 

הנ"ל, הן בכמויות ובייחוד במחירים.

כפי שמופיע בטבלה 1 חל גידול כמותי של 200% 
ביצוא האשכוליות האדומות למזרח הרחוק בתקופה 
הראשונה של העונה, לעומת המצב לפני 4 שנים, 
ובקוריאה ובסין חל גידול 50% ו–140% בהתאמה,  
לעומת אותה תקופה אשתקד. בשני היעדים, מלבד 
הגידול המשמעותי בכמויות, מדובר גם במחירים 
גבוהים משמעותית מהיעדים האחרים, כך שלאחר 
מספר שנים קשות, יש למגדלי האשכוליות האדומות 

קצת נחת.
כמויות האשכוליות האדומות שיוצאו השנה למזרח 
הרחוק מהווים 15% מכלל היצוא של מוצר זה ואנו 

יעד/עונה2015/162014/152013/142012/132011/12

יפן46221

קוריאה2,1271,418593111

סין1,9688201,0791,3541,261

סה"כ4,5572,2591,6721,4651,261

טבלה 1: יצוא אשכוליות אדומות ליעדי המזרח הרחוק )בטונות( 
ב-5 העונו האחרונות )נכון ל-20/2(.

צופים כי עד לסיום העונה הכמות תכפיל את עצמה וכי מגמת 
הגידול תמשך בעונות הבאות.

יתכן מאוד שדווקא השווקים שבהם הדרישות הן מחמירות 
ורבים ממתחרינו מתקשים או נמנעים מלהתמודד – שם טמונים 

ההזדמנויות לרווחיות ולהתפתחות הענף.

הכמויות מפלורידה ממשיכות לרדת בצורה דרמטית
באירופה, שוק האשכוליות מתאושש מהחודשים החלשים שלו 
)דצמבר – ינואר הם חודשים חלשים בביקושים  בכל שנה( והחלו 
מכירות יחסית טובות שיימשכו כנראה עד סוף העונה. הכמויות 
מפלורידה ממשיכות לרדת בצורה דרמטית משנה לשנה והשוק 

מתפנה מוקדם מבעבר.
לעומת זאת, שוק הקליפים עמוס בפרי של המתחרים )בעיקר 
אפורר / נדורקוט( – דבר שגורם ללחץ גם על המחיר וחלק 
מהיצואנים צמצמו את המשלוחים, בתקווה שהגל הגדול יעבור.
השיווק לשוקי האירו סובל גם מבעיית שערי המטבעות, כאשר 

ליצואנים יש העדפה ברורה לשווקים הדולריים.



➽

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 8 המסתיים ב-27/02/2016  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - סוף עונה 
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תמונת מצב

מצטבר

שינוי ב-%   2013/14   2014/15  2015/2016שבוע  8   זן
 15/16 / 14/15

2633,0202,5645,20218%שמוטי         
14564819073241%טבורי         

100%-           10                      קרה קרה       
203,2053,7052,822-13%אשכ’ רגילות   

1,26631,59430,71039,0963%סנרייז        
6910,37011,08812,846-6%סוויטי        
39162123-76%           רדסון         

1547352,1481,020-66%לימון צהוב    
62014-70%           לימקואט       
1219533526-59%קומקואט       

200713421-72%           ליים          
2576-100%                      טופז/טנגור    
185,3996,2416,820-13%מינאולה       
419,15612,48910,500-27%סנטינה        
470%                                 מורקוט        
50239135128%           מיכל          
1551,1101,2101,897-8%אורה          
1380%                                 מור           
2,64538,04338,84735,441-2%אורי          
91170221930%           מירב          
310%           16           תמי           
428631,540726-44%אודם          

100%-           38                      מירבית        
16139464351-70%פומלו לבן     

147548501,071-11%פומלו אדום    
4,849106,929114,640119,811-7%סה"כ          

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

              7,62210,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
              43,5561,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

148,144100,856192,964פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
8401,428              פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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עובדים זרים

 פתיחת חשבונות בנק לעובדים הזרים
בנוגע  האוכלוסין  רשות  חוזר מטעם  ללקוחותנו   שלחנו 
לפתיחת חשבונות בנק לעובדים הזרים. החוזר מפרט את הנדרש 
מהמעסיק והעובד. המעסיק נדרש לסייע לעובד לפתוח חשבון 
בנק בישראל ולהעביר אליו את  השכר בכל חודש לחשבון 
וביצוע פעולות.                                                                                 והרשאות לשימוש  גישה  יש רק לעובד  בו 
המשמעות מבחינת המעסיקים היא שהם יידרשו לדאוג לעובדים 
ולאפשר זמינות למשיכת מזומן )הסעות למכשירי בנקט(, טיפול 
מול הבנק בנושא העברות לתאילנד, טעויות בהעברה וניירת.  
המשמעות מבחינת העובדים היא באופן מיידי ייקור עלויות, הן 
בעמלות הבנק שעד עכשיו לא היו להם והן בייקור עמלות ההעברה 
לתאילנד.  כמו כן עובדים מנויידים או עובדים שמבקשים להחליף 
מעסיקים ייאלצו לדאוג להעברות החשבון ושאר שינויים. הניסיון 
מראה גם כי במקרים של צורך מיידי לחזור לתאילנד בצורה לא 
מתוכננת או לחילופין מקרי מוות נוצרת בעיה למשוך היתרה כיוון 
שרק לעובד יש הרשאה לפעול בחשבון. ממידע שאנו מקבלים 
מהשטח עובדים רבים אינם מעוניינים לפתוח חשבונות בנק והם 

מבקשים להמשיך בתהליך הקיים בו הכסף ניתן להם במזומן או 
עובר ישירות לחשבונותיהם או לחשבונות בני המשפחה בתאילנד.                                                                                                                                         
    העובדים מבינים את המשמעויות וברור להם שהרצון "לדאוג" 
להם יגרום להם להוצאות מיותרות ועלויות גבוהות יותר מאשר 
במצב הקיים. אנו סבורים כי הנחיית רשות האוכלוסין תרע את 
המצב ותפגע בעובדים, מה גם שאיום בגירוש עובד מהארץ 
במידה ויסרב לפתוח חשבון בנק בארץ נראה לנו שאינו לגיטימי.
עובדים שאינם מעוניינים לפתוח חשבון בנק יצטרכו לחתום 
על תצהיר )שיצורף לחוזה הרשות( ולשלוח התצהיר לרשות 

האוכלוסין כנדרש.  
ניתן להיעזר ברכזי השטח ובמתורגמן שלנו לצורך הסברים 

מפורטים יותר.
 

בברכה
 חולצה כחולה יזמויות )2003( בע"מ

 

על הדרישה החדשה הגיב הפרדסן אבי לב:                                                                                                
להלן עיקרי דבריו: 

 
חברים יקרים,

עסקינן בקומדיה של רצון להגן על התאילנדי.

שכותבים  הנורא  הבירוקראטי  הפיליטון   את  קורא,  אני 
פיגורות פקידותיות  ובהם העתקים לעוד כעשר  רגולטורים 
בכל מכתב, כאילו הם והללו יושבים ומחפשים במה להעסיק 
את עצמם כדי להיראות כעוזרים לתאילנדי להימלט מציפורני 
מעסיקו האשמאי, החמסן, ה"לקחן"- כעורב גנב ולהעבירו  כפרי 
בשל לידי הבנקים , אלה המחכים לרגע שיוכלו להציל את העו"ז

מידי מעסיקו שישאיר להם הזכות לחמוס אותו בעצמם.
כל כך נהנים עניי עירינו משירותי הבנקים וכה מובן להם 
כל מספר וכל שקל של "עמלה על פעולת פקיד", אין קל יותר 
עבור העובד המעביד והמתורגמן  בשיחת ועידה רב לשונית או 
שיתכנסו בקביעות חודשית ליד הבנק, כדי להסביר לעובד הנגזל 
שכלל אינו רוצה שיגנו עליו די לו שימנה את הכסף  שקבל וידע 

מיד בטלפון כמה קבלה משפחתו...
"מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי" איני יכול להתאפק אלא 
לביים לטובת דמיונכם  מכבי האש, מגן דוד, ועוד כשלושה 

ארגונים, הרצים להציל כלב שנפל לנהר
]שנבהל מהם[, רבים  וגם בבעלי הכלב  חובטים אחד בשני 
על הזכות להצילו מטביעה ולבסוף חבולים כולם ראו הם את 
"וילכו שניהם  יוצא מן המים  וגם בעליו  הכלב מחוץ לנהר 

יחדיו"- לדרכם.
שמחים שניצלו "מציפורני המצילים" רדופי הרצון "להציל" 

את הכלב ובעליו.
הסיפור אינו יכול להיות מהוקצע כי בדיתיו תוך כדי כתיבת 
משפטים מזעזעים אלה, אבל ברור לכל שרגולציה מוגזמת זו אינה 
רצויה לא לכלב ולא לבעליו. ולא תאמינו גם  לבנקים לא חסר 
בלבול מוח ולעובדי המדינה ש"נותנת לכוחות השוק" לקבוע, 

יש עבודות חשובות יותר. ...
אם זה  לא היה ה"דפקט שלי" הייתי גם אני צוחק אך בינתיים 

בוכה אני מרה.
אבי לב

"אם זה  לא היה ה"דפקט שלי" הייתי גם
אני צוחק אך בינתיים בוכה אני מרה"
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תעשייה חקלאית

למה המדינה אינה מעודדת השקעות 
בתעשייה החקלאית?  

הזכאות של מפעל לעידוד בהשקעות הון נקבעת באופן אנכרוניסטי לפי סוג חומר 
הגלם שנכנס בשעריו וכך ענף כלכלי אדיר של מיליארדי שקלים נותר מקופח # 

אם מדובר בפירות וירקות שעובדים תהליכי עיבוד במפעל אך לא משנים
את צורתם המפעל לא יקבל דבר

מאת: אודי אורנשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית  

דמיינו שני מפעלים: שניהם ממוקמים באותו אזור בארץ, 
מעסיקים אותו מספר עובדים ומייצאים באותו היקף כספי. ובכל 
זאת אחד מהם יזכה לסיוע בהשקעות ממדינת ישראל והשני לא. 

האם ניתן להצדיק זאת? 
כך בדיוק מתנהלת מדיניות התמיכה בהשקעות של מדינת 
ישראל מתוך אנכרוניזם היסטורי  - הזכאות של מפעל לקבלת 
השקעות נמדדת לפי חומר הגלם שנכנס בשעריו באופן שיוצר 
אבסורדים. כך למשל, אם ענבים נכנסים בשערי היקב, זיתים 
לבית הבד או חלב למחלבה, המפעל זכאי לתמיכה, אך אם 
מדובר בפירות וירקות שעובדים תהליכי עיבוד במפעל אך לא 

משנים את צורתם, המפעל יחשב כ"תעשייה חקלאית" ולכן 
דינו לא לקבל דבר.

נקבעה, הטיפול  והשישים, כשהחקיקה   בשנות החמישים 
בפירות וירקות אכן היה מינימאלי בטרם שווקו לצרכנים, אולם 
מאז התנאים השתנו. דרישות רשתות השיווק בחו"ל נעשות 
ויותר קפדניות, והדבר מחייב תהליכים רבים של מיון,  יותר 
חיטוי, הבחלה, דינוג, שרשרת קירור ועוד. המוצרים שיוצאים 
מהמפעלים שונים לחלוטין מאלו שנכנסו אליהם וללא הטיפול 
התעשייתי לא ניתן לשווק אותם בהיקפים וליעדים הקיימים. 

המטרה המרכזית של החוק לעידוד השקעות הון היא הגברת 
הייצוא כמקור להגברת התעסוקה בפריפריה ולעלייה בפריון 
התעשייתי, ואת זאת עושים מפעלי התעשייה החקלאית כמעסיק 
מרכזי וחשוב באזורי הספר. כמעט כל מפעלי התעשייה החקלאית 
הגדולים ממוקמים קילומטרים ספורים מהגבול. מדובר בענף 
כלכלי אדיר בהיקף של מיליארדי שקלים, שכמו כל ענף צריך 
להתפתח ולהשתדרג כדי לעמוד בתנאי התחרות בשווקים בחו"ל. 

על מרכז ההשקעות לשנות את החוק 
בשנים האחרונות עבר מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מהפך 
בשרות הניתן למפעלי התעשייה. זמין יותר, מהיר יותר, מחובר 
יותר לשטח, יוזם יותר וגם קפדן יותר ביישום החוק כלשונו. כל 
שנדרש הוא שינוי החוק והתאמתו לרוח הזמן ולהגיון הבסיסי. 
על ממשלת ישראל לראות בייצוא תוצרת חקלאית מעובדת 
יצוא תעשייתי לכל דבר ועניין. תיקון שכזה אינו גורר עלויות 
תקציביות משמעותיות והתועלות הצפויה בגינו תהיה גדולה 
שבעתיים. החקלאות הישראלית אינה אויב העם, וייצוא התעשייה 
החקלאית אינו מובטח לעד, סיוע ממשלתי יעניק את הרוח הגבית 

הנדרשת לצמיחת התעשייה החקלאית.
 אם המדינה תבצע את התיקון ההיסטורי ותאפשר גם לתעשייה 
החקלאית להיכלל בחוק לעידוד השקעות הון יהיה בכך צעד 
נוסף שיאפשר הרחבת הענף הכלכלי החשוב, הגדלת  חשוב 

היצוא ומתן פרנסה למאות עובדים בפריפריה.   אודי אורנשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית  
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עובדים המצטיינים

משרד החקלאות ציין 35 מעובדיו כמצטיינים בשנת 2014. 
ההערכה נערכה בשנה שעברה. לדברי רחל פנצר סמנכ"לית בכירה 
למינהל ולמשאבי אנוש במשרד, הבדיקה התקיימה במסגרת 
הרפורמה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשרות המדינה שיזמה 
נציבות שרות המדינה. לדבריה משרד החקלאות נמנה על הגל 
השני של משרדי הממשלה ויחידות הסמך ליישום הרפורמה. 

הבחירה של העובדים נעשתה ע"י מנהלי היחידות ובסופו 
של התהליך נבחרו 35 עובדי המשרד המצטיינים, שניים מהם 
מהבולטים בנושא ההדרים - שוקי קנוניץ וניצן רוטמן וכן מיכל 

אברהם רכזת הדרכה בשה"ם.  
לגבי העובדים  כפי שפירסמו המארגנים  להלן ההערכות 

המצטיינים הללו:  

שוקי קנוניץ' מנהל אגף הפרות בשה"מ

רקע מקצועי  
1980 - בוגר והפקולטה לחקלאות בתחום מטעים וצמחי נוי. 
2000 - מוסמך הפקולטה בנושא 'שיפור פוריות גודל ואיכות פרי 
בזני מנדרינות חדשות'. התמחויות מקצועיות: 1984 ועד היום 
מדריך הדרים. התחלה בלשכת רעננה: רפרנט לפגמי קליפה, 
רפרנט לקומקוואט ולימקוואט, רפרנט לזני קליפים )-2000
1990(, רפרנט לזנים וכנות- שנת 2000 ועד היום. מנהל תחום 

הדרים 2014-2009. פיתוח זנים חדשים: התמחות בפיתוח שיטות 
גידול בזנים חדשים ובעיקר בזני מנדרינות "אור" וב"אודם". 
מעורבות עמוקה בפרויקט פיתוח זנים חדשים בשיתוף מינהל 
המחקר. הקמת עשרות חלקות מבחן לזנים חדשים ברחבי הארץ, 
בשיתוף מדריכים ופרדסנים והובלת פרויקט ארצי )פרויקט מח"ל 
מנדרינה חדשה לישראל(, שהוא נטיעת ובחינת 4 זנים מצטיינים 
בעלי טעם משובח בכל הארץ בהיקף של כ-100 דונם לזן. 
ארגון והובלת ימי "צוות מקצועי" בהדרים ופרלמנט תל מונד: 
ימי הצוות המקצועיים בהדרים )מדריכים, חוקרים, פרדסנים( 
נערכים בקביעות אחת לחודש. ארגון מפגשי מגדלים )4 בשנה( 

במסגרת  פרלמנט תל-מונד מזה 25 שנים.

הסיבה לבחירה כמצטיין
שוקי משקיע את כל מרצו בענף ההדרים בארץ, נחשב למומחה 
זן וכנה אפשריים  וזנים בהדרים. שוקי בוחן כל  בנושא כנות 
ודואג לכך שכל מה שניתן באופן  ובעולם  מפיתוחים בארץ 
מקצועי יועבר לחקלאים. פיתוח הזן "אור", הזן המוביל היום 
את ענף ההדרים בארץ, הוא פרי המאמצים הרבים שהושקעו 
ע"י שוקי בפיתוחו, בגידולו ובשיווקו. זן זה נחשב כיום לאחד 
הזנים הטובים בעולם. בנוסף להיותו מנהל אגף הפירות בשירות 
ההדרכה והמקצוע, שוקי ממשיך להדריך גם את הפרדסנים בכל 
זמן, להעביר להם את הידע העדכני ביותר ולדאוג לרווחם של 

הפרדסנים.

מסר של המצטיין
עבודת צוות: שיתוף פעולה ועבודה בצוות בצד דחיפה אישית 
של נושאים מקצועיים ואירגוניים, הוא מנוע הצמיחה החזק ביותר 
של כל קבוצת עבודה ותנאי בסיסי וחשוב ביותר להשגת הישגים. 
חתירה למצוינות: "כל אחד יעשה את המיטב בתחומו במטר 

מרובע סביבו" )דוד בן גוריון ז"ל(.
חברות אמיתית: נהיה לא רק 'ערבים זה לזה' אלא ובעיקר 
'חברים זה לזה' ונייצר סביבת עבודה מפרגנת ונעימה  שהיא 

מנוע צמיחה חזק ונוסף להשגת הישגים.
התייצבות בראש המחנה: לקיחת הובלה של נושאים מקצועיים 
וחתירה מתמדת למציאת פתרונות לשיפור והשגיות החקלאות 

בישראל: "אם חקלאות כאן - מולדת כאן" )משה סמילנסקי(.

35 עובדי משרד החקלאות
צויינו כמצטיינים 

הבולטים באנשי ההדרים הם שוקי קנוניץ וניצן רוטמן 

מאת אריק ערן
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עובדים המצטיינים

ניצן רוטמן – מנהל תחום הדרים בשה"מ

בוגר תואר ראשון בפקולטה לחקלאות.
החל משנת 1991 עובד בשירות ההדרכה והמקצוע כמדריך 

הדרים במחוז גליל גולן, המונה 16,000 דונם מזנים שונים.
בשנת 2015 נבחר ניצן לנהל את תחום ההדרים בשה"מ.

גידול הדרים, השקיה,  ניצן מגוונים:  תחומי ההדרכה של 
דישון, הגנת הצומח, בחינת זנים חדשים, ניסויי שדה בתחומים 
השונים בענף ההדרים וכל הקשור בשיווק הפרי בעיקר לייצוא.

הסיבה לבחירה כמצטיין
ניצן משקיע את כל מרצו בקידום ענף ההדרים. מעורב בכל 
מה שקשור לגידול ההדרים החל מהנטיעה ועד לשיווק הפרי. 
ניסויי שדה בכל  ניצן מספר רב של  במסגרת תפקידו עורך 
התחומים הקשורים להדרים. בחינת זנים חדשים, ניסויי שדה 
בהשקיה ודישון, ניסויי שדה בתחום הגנת הצומח. בנוסף לתפקידו 
כמנהל התחום, ניצן ממשיך להדריך באופן פעיל באזורו את 
הפרדסנים. כמנהל התחום ניצן עורך סיורים רבים לכל הקשורים 

לענף על מנת ללמוד וללמד במטרה להגיע לתוצאות טובות.
על השקעתו הרבה בענף הפרדסנות בארץ נבחר ניצן למדריך מצטיין. 

מסר של המצטיין
ענף ההדרים בארץ הוא ענף המשתרע על שטח רחב ביותר 
דונם. על מנת להגיע לתוצאות טובות לרווחת  כ-200,000 
הפרדסנים יש לדאוג לצוות הדרכה גדול ומקצועי כדי שיוכל 

להעביר את הידע המקצועי והעדכני באופן הראוי ביותר.

רקע מקצועי
בעלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה והרוח 

ובוגרת קורסים והשתלמויות בנושאי שיטות הדרכה.
מיכל אחראית לארגון וביצוע כנסים, ימי עיון וסיורים מקצועיים 

בכל תחומי אגף בעלי חיים ואגף הפירות.
הסיבה לבחירה כמצטיינת-

מיכל מקצוענית בתחומי ריכוז ההדרכה באגף בעלי חיים 
ואגף הפירות, דייקנית בכל הפרטים, עיקריים ומשניים כאחד.

מעניקה שרות מצוין ללקוחות: עובדים באגף, יחידות המשרד 
השונות ולכל העוסקים בענף מחוץ לאגף – חקלאים, ארגונים, 

מועצות ייצור ועוד.
מיכל נחנה בחריצות יתרה ונוטלת על עצמה מטלות נוספות 

מעבר למוטל עליה, בעלת "ראש גדול".
מיכל ענווה ונעימת הליכות, בעלת יחסי אנוש מעולים ומקובלת 

על המדריכים והמנהלים בתחומים השונים בשני האגפים.  

"ראש גדול"
 מסר של המצטיינת -

סביבת עבודה אנושית נעימה תתרום רבות להצלחה בתפקוד 
טוב יותר בעבודה. שינוי והתקדמות בתפקיד כמשאב אירגוני, 
עשויים לשפר משמעותית את הרגשת העובד ותרומתו לארגון. 

  

                            מיכל אברהם – רכזת הדרכה בשה"מ

ענף ההדרים
ומערכת "עת הדר"

מברכים את קוראינו
ואת כל בית ישראל

בחג אביב שמח וכשר
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מאת: יצחק ליסראיון

 לא סוד הוא שבשנים האחרונות הסתמן בארץ מחסור במדריכים 
חקלאיים, כשבולט המחסור במדריכי ההדרים. ההצטמקות במספר 
המדריכים הייתה עקבית ומצטברת, לאחר שהמדריכים הוותיקים 
פרשו - לגימלאות בדרך כלל, או שעברו לעסקים פרטיים, לא 
נקלטו במקומם חדשים. יותר ויותר נוצר פער גדול בין ביקוש 
המגדלים למדריכים לבין ההיצע של המערכת הממשלתית 
-  מצוקת המגדלים הייתה גדולה, הם נפגעו מהעובדה שידע 
מקצועי ומידע מעודכן נמנע מהם. לא לכולם היה כסף כדי 
לפנות למדריכים הפרטיים. קברניטי ענף ההדרים ואחרים נוספים 
בענף, התריעו כי אסור לשנות את המשוואה שבה מצטמצם  הדו 
שיח בין המגדלים – המדריכים והמחקר החקלאי. אחרי הכל 
הדו שיח הזה הניב הצלחות לאורך השנים ותרם להפריה הדדית  
בקרב שלושת המרכיבים שמאפשרים את צמיחת הענף. דוגמא 
לכך באותה תחושה כי ללא שיתוף הפעולה ביין המדריכים 
למגדלים ולמחקר  ספק אם זן האורי היה מגיע לאן שהגיע.                                                                                                                         
יותר ויותר מקצוענים בענף שבו והזהירו כי הפיכת ההדרכה 
למקרטעת תפגע בידע המקצועי שנצבר במערכת לאורך דורות. 
ייפגעו מכך המגדלים שבלעדיהם  לא תהיה פרדסנות בישראל.  

דניאל קלוסקי  

הצורך לעשות מעשה
ובדחיפות.                                                                                               המציאות.  את  לשנות  צורך  יש  כי  התברר 
הראשונים שהתעשתו היו החקלאים, )כדוגמת מנחם עפרוני(שנקטו 
יוזמה שמטרתה לפתח/לשקם  את מערך ההדרכה לטובת כל מי 
שטובת ענף ההדרים לנגד עיניו. לצידם התייצבו אנשי ענף ההדרים 

במועצת הצמחים שסייעו במימון הפרוייקט בכספי ההיטלים   
ולכל אלה  הצטרף כמובן שה"מ שבמשרד החקלאות המיומן 
בנושא, שהעיסוק בהדרכה של המגדלים נמצא במרכז פעילותו.                                                                                                                       
בשלב הראשון גויסו שלושה מדריכים חדשים, צעירים, בעלי נתונים 
מתאימים למערכת ההדרכה – ענת גרזון, דניאל קלוסקי וניצן סנש, 
בימים אלה הם עוברים הכשרה מקצועית מיוחדת לקראת הצטרפותם 
כמדריכים חקלאיים בענף ההדרים.  שניים נוספים יגויסו בעתיד הקרוב,                                                                                                                               
מפאת חשיבותו של הנושא, החלטנו במערכת "עת הדר" להציג 
בפני קוראינו את שלושת המדריכים החדשים כשבכל גיליון נציג 

מדריך חדש. 

בן למשפחת חקלאים 
את השיחה הראשונה קיימנו עם דניאל קלוסקי בן כפר מונש 
ומירי משק  שסיפר: "מגיל צעיר אני בחקלאות. להורי אלי 
חקלאי משפחתי פעיל בכפר, בו הם מגדלים פרות הדר ואבוקדו. 
עלי לציין כי אח נוסף שלי עוסק / מעורב בפעילות הקשורה 

לחקלאות. אח אחר שלנו צעיר יותר, ערב גיוסו לצבא.
"כבר כילד נחשפתי לחקלאות. בחופשים של בית הספר, 
בעיקר בחופש הגדול,  עזרתי להורי בעבודות המשק. הטילו 
עלי משימות ואהבתי לבצע אותן. לאחר שסיימתי את שרותי 
הצבאי, נראה היה לי טבעי להמשיך בחקלאות חזרתי לעבוד 
במשק ופניתי ללימודים אקדמאים בפקולטה לחקלאות )מדעי 
הצמח(. במהלך השנה האחרונה ללימודי הצטרפתי כסטודנט 
לצוות ההדרכה של שה"מ וכשהחוזה נגמר לא המשכתי את 

דרכי בשה"מ.     

מתלווה למדריך ותיק מדי יום
שאלה: ניתן להתרשם כי ההכרות המוקדמת עזרה לך להחליט 

להיות מדריך חקלאי?
דניאל קלוסקי:  בהחלט. אבי היה מדריך הדרים  בתחילת דרכו 
ולאחר מכן היה מדריך בסוב טרופים. בזמנו המחלקה הייתה 
גדולה, מנתה 25 מדריכים,  ועכשיו לאחר שפרש ממשיך אבי 

כחקלאי המעבד את משקו,    

על תקופת הכשרתך לתפקיד  תוכל לספר  "מה  שאלה: 
המדריך החקלאי?

דניאל קלוסקי: "אני וניצן סנש עוברים את ההכשרה בשה"מ. 

מדריכים חקלאיים - הדור הבא
לאחר שבשנים האחרונות הסתמן מחסור חמור במדריכי הדרים בישראל, אנו עדים באחרונה לתפנית, 

כאשר בחודשים האחרונים נוספו למערכת שלושה מדריכים חדשים ושניים נוספים יגויסו בעתיד הקרוב # 
החל מהגיליון הקרוב ובגיליונות הבאים של "עת הדר" נציג בפני קוראינו את המדריכים החדשים # בגיליון 

הנוכחי אנו מפרסמים את השיחה שניהלנו עם המדריך החדש - עם דניאל קלוסקי
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ראיון

מדי יום התלוותי למדריך אחר באזורים שונים בארץ, כאשר לכל 
מדריך צורת העבודה וההדגשים שלו וכן לכל אזור האתגרים 
האופייניים לו. למדתי להכיר את סדר היום של אותו המדריך. 
נחשפתי  לרזי המקצוע, לנושאים עיוניים ופרקטיים כאחד בתהליך 
עיבוד הפרדסים וההתנהלות התקינה בפרדס. במהלך ההכשרה 

הכרנו שיטות חדשות בנושאים הקשורים בעיבוד הפרדסים

תפעלו?                                                                       היכן  ההכשרה  עונת  לכשתסתיים  שאלה: 
"נהיה פרוסים בכל רחבי הארץ. כל מדריך  דניאל קלוסקי: 

באזור מסוים".                                         

מתקבלים בשמחה
שאלה: "כיצד מקבלים את פניכם המגדלים שפוגשים בכם 

בשטח?
דניאל קלוסקי: "כמובן בשמחה. אבל מזכירים לנו כי הם 
מקווים שנתמיד, נמשיך וגם מקווים שיבואו בעקבותינו מדריכים 
נוספים. כל אחד ממקבלי פנינו מעביר לנו את המסר, בסגנונו,  
כי מחכה לנו עבודה לא קלה שכן כיום יש בענף קרוב לכ-200 

אלף דונם פרדסים, לפיכך יש מקום למדריכים נוספים". 

בשטח?                                                                       בביקוריך  מתרשם  אתה  וכיצד  שאלה: 
דניאל קלוסקי:  "נראה לי כי ענף ההדרים זקוק באיחוד כוחות 
של המגדלים. הייתי אומר, כי יש לעיתים צורך באיחוד כוחות 
של כל ענפי החקלאות השונים. באיחוד שכזה אפשר להחליף 
מידע שיעזור לכולם, הוא ייתן לנו כוח במאבק שאנו מנהלים 

בתחומים השונים, כמו השיווקי מול רשתות השיווק או במאבק 
על ההכרה הציבורית בחשיבות חקלאות משגשגת בישראל.                              
"כמובן, באופן אישי, אני נחשף לתחומים רבים שחלקם חדשים 
ישנה הצלחה  כי בשוק המקומי  כך למשל, מצאתי  עבורי. 

למסעדנים המספקים ביקושים למיצי תפוזים סחוטים."

 שאלה: אתה ושני חבריך מצטרפים למערך ההדרכה של ענף 
ההדרים בגיל צעיר מאוד יחסית לגיל המדריכים שפרשו. כיצד ניתן 
לשכנע לדעתך, צעירים בני גילך נוספים, לבחור כמוך בחקלאות 
כדרך חיים?  כפרנסה המבטיחה  תמורה נאותה לכישוריהם?                                                                                                                                    
דניאל קלוסקי: "בחקלאות קיימות מגוון אפשרויות לתעסוקה 
כשהמשותף כמעט לכולן, היכולת לעסוק בטכנולוגיה מתקדמת 

ומודרנית.
"כך לדוגמא  בפעילות ענף ההדרים משולבים הרבה הייטק, 
וגם במחקר, כשבפן אחר  בשטח, במשרד כמובן במעבדות, 
נציין את התנהלות הפעילות של ניהול הפרדס שנראית כיום 
כמו כל ניהול מפעל מתקדם. ההתייחסות בהדרים היא כמו בכל  
וזו רק  מפעל בעולם העסקים המתחרה על פלח השוק שלו. 
רשימה חלקית.  ענף חקלאי שלא יידע להתחרות בעולם יקרוס.                                                                                                  
כל צעיר יכול למצוא שם את העיסוק שמתאים לו ייחשף לעבודה 
שתתן לו סיפוק והכנסה נאה. כמובן לא נשכח כי החשיפה הזו 
לעולם מתקדם שכזה מתחילה בגיל צעיר יחסית וגם בכך יתרון.  
עם זאת חייבים להדגיש שכדי להצליח בנושאי  החקלאות צריך 
הרבה אורך רוח, אך כבר אמר מי שאמר כי חקלאות היא אורח 

חיים שמניב סיפוק רב".

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

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

להלן רשמי המשתתפים בסיורים: 
כותב איציק בר זכאי: 

ואף שלא הייתי בסיורים 
הרגשתי שקבלתי שיעורים

ואם יש מי בכם 
שיודע גם לסכם

נשמח לקבל דוח כתוב 
שיפרסם סיור שנתי כה חשוב

כי עלי להזכירכם שיותר משנות דור
כמעט 50 שנות "אור"

מתקיימת המסורת 
ונמשכת השרשרת

ויש עדיין כמה פרצופים ישנים
שאת פניהם לא משנים

כל כך הרבה שנים
יישר כח לעוסקים במלאכה 

אל תרפו מהגז - ושיהיה בהצלחה

בברכה חמה
איציק בר-זכאי

ומוסיפה ענבר גרינשטיין דקר:
ואבי לב, צלול עיניים כחולות

הפליא לשורר וחרז בלילות!
כל הכבוד למארגנים, לעורכי הניסויים, למגדלים, לחולקי 

הידע הרב, לצלמים ולמשוררים

מצ"ב תרומתי הצנועה למאמץ האמנותי.

ענבר גרינשטיין דקר 

מדריכי שה"ם נצלו את ההפוגה בגשמים לביקורים/סיורים בשטח ולמפגשים עם פרדסנים. נלוו אליהם אנשי הדרים נוספים 
בתחומים שונים. 

תמונות סיור מדריכי  שה"ם בפרדסים

שוקי קנוניץ יאיר אורן

יאיר אורן

ניצן רוטמן



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!
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נוסף בדרך.  וגל  גדול  גל משקעים  2016 החלה עם  שנת 
בהתאם לתחזית שניתנה בחודש ספטמבר, עיקר הגשמים ירדו 
השנה במרכז ובדרום, כאשר הצפון שבו נמצאים מקורות המים 
העיקריים של מדינת ישראל  נותר  שחון, זו השנה השלישית 
ברציפות. נקווה כי בשלושת החודשים הבאים הדבר ישתנה, 
הצפון יקבל מנת משקעים גדולה וגם המרכז והדרום לא יקופח.

 
חוק התקציב וההסדרים מאחורינו. רבות נאמר ונכתב בנושא. 
נזכיר כי כל חמשת הנושאים שהועלו בתחילת – הדרך, הורדו 
מהחוק, כולל רפורמת הפטם שהחלה "כאניית הדגל" של האוצר 

והסתיימה בהסכם בינינו ובין
ועדת הכלכלה על הוזלה מרצון של 10% במחיר העוף הסיטונאי. 
בינתיים הירידה בוצעה ולפי נתוני השבוע היא החלה להגיע גם 
לצרכן. אני תקווה כי לא תהיה הצפה של כמויות בשר פטם, 
כתוצאה מקריסת ההסדרים בענף, כי תוצאתה עלולה להיות 
הרסנית ולגרום לעזיבת מגדלים קטנים את הענף שבו הם מהווים 

כ-60% מציבור המגדלים.

בתחום המו"מ האסטרטגי עם האוצר התקיימו כ-8 מפגשים. 
רובם עסקו בנושאי התקציב וחוק ההסדרים.

לאחריהם התחלנו לדון בשינויים ורפורמות בענפי ההטלה 
והדגים, בנושא פער התיווך והדרכים האפקטיביות לטיפול בו 
ועוד. קיימים פערים גדולים בין ראייתנו את המציאות החקלאית 
לראיית אגף התקציבים באוצר, כאשר משרד החקלאות יותר 

קרוב אלינו בעמדות היסוד.
בפגישה שהתקיימה סיכמנו על המשך הפגישות במטרה להגיע 
להבנות ולהסכמות. בינתיים אנחנו מסיימים את ההצעות שלנו 
לנושאי המו"מ ובקרוב יסכם בועז סופר סמנכ"ל רשות המסים 
לשעבר העובד עימנו כיועץ מקצועי. את העבודה הראשונית של 
הצוותים ונתחיל לדון עם משרדי הממשלה בכל מכלול הדברים.
לליווי התהליך, המורכב מאנשים  צוות אסטרטגי  הקמנו 

מהאקדמיה ומשרדי הממשלה שעסקו בתחום.

כתוצאה  האחרונים.  השבועות  של  החם"  "הנושא  מים: 
הוזלת המים הביתיים ב-17% ע"פ  מהחלטת הממשלה על 
ההסכם הקואליציוני שנחתם עם סיעת ש"ס, החליט משרד 
האוצר "להלאים" את הכספים המגיעים מהיטלי ההפקה, כ- 350 
מיליון ₪ לערך, לטובת הנושא. מתוך הכספים הללו כ-310 
מיליון ₪ באים מהצרכנים הביתיים ו-40 מיליון ₪ מהיטלי 
ההפקה בחקלאות והם מיועדים להוזלת מחיר המים השפירים. 
כדי לבצע פעולה זו הועלתה הצעת חוק ממשלתית המתקנת 
את חוק המים הקיים והיא אמורה להיות מאושרת –בתהליך 

מהיר של כחודש ימים.
בפגישה אל תוך הלילה עם אגף התקציבים באוצר, הבהרנו 
את אי הסכמתנו לכל פגיעה בחקלאים באיזורי הארץ השונים.

בסיומה של הפגישה סוכם על הקמת ועדה משותפת בת 8 
והתאחדות  נציגים ממשרדי האוצר, החקלאות, רשות המים 
חקלאי ישראל. ועדה זו תנסחה להגיע להסכמות בנושא המים 
החקלאיים כולם ולא רק בתחום – מחיר המים השפירים לחקלאות. 
בכוונתנו לדרוש להכניס לתוך המכלול את כל נושא "האמבטיות 
1492 האיזוריות" כפי שמופיע בדו"ח הסיכום של עבודת הצוות 
המשותף לנו, לרשות המים ולמשרדי האוצר, החקלאות, ובו 
מוצגת תוכנית ארצית כוללת להוזלת "סל המים" לחקלאי 

באיזורי הארץ השונים.
אנחנו גם מתנגדים נחרצות לעולה מתוך ניסוחי תיקוני הצעת 
החוק החדשה, ההופכות את מקורות לקבלן המים הארצי ופוגעת 

בזכויות הקניין הבסיסיות של אגודות המים החקלאיות.
דרך ארוכה ומהירה לפנינו, ואני מאמין כי בכוחות משותפים 
של התאחדות חקלאי ישראל, ארגון עובדי המים ואגודות המים 
החקלאיות, ובשיתוף כל איזורי הארץ השונים, אלה העלולים 
להיפגע ואלה שלא, ובשיתוף הלובי החקלאי בכנסת, נדע לנתב 
את הפתרון, להסכם מים חדש והגיוני, מקביל לחקיקה ובחלקים 
מסויימים כתחליף לה ולא נאפשר ביצוע מחטף העלול להיות 

בבחינת בכייה לדורות.
באיזורי הארץ השונים התפתחה חקלאות המתאימה לאיזור. 
אנחנו דואגים לסל מים – בעל מרכיבי מים שונים ומנסים להגיע 
לסל כזה בכל איזורי הארץ, כך שחקלאות ישראלית פורחת 
תתקיים – בכל חלקי הארץ, מהגליל העליון ועד הערבה הדרומית 

דרך העמקים, המרכז וכל ההתיישבות הכפרית ברחבי הארץ.

שלכם,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל 

)המשך בעמוד 30(

מה קורה

דו"ח" התאחדות חקלאי ישראל )תחילת 2016( 

בכל הארץ
∞µ¥≠µ∏∞ ±∑ ≤¥
www.hazait.co.il

       טל ≠ קבלן כריתה¨ 
עקירה ודילול

פרדסים ˇ מטעים ˇ חורשות
קונהØלוקח את כל סוגי העצים



נוטעים בטוח,
רק עם מולטיגרו

Pioneering the Future

www.haifa-group.com

חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע  
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: אבישי שניידר 054-5616221, דרום: יוסי סופר 054-5616122

מולטיגרו - דשנים בשחרור מבוקר, במגוון נוסחאות לנטיעה, 
ולמטע צעיר 

יישום אחד, פשוט ומהיר, מספק דישון רציף לאורך העונה   •
יעיל בדישון הדרים, אבוקדו, נשירים, וגידולים נוספים  •
ידידותי לסביבה, ומפחית שטיפת דשנים למי התהום  •

נוסחאות מנצחות לנטיעות:
מולטיגרו 34-0-7 )8 חודשים(  •

הנוסחה הקלאסית:  
-  לנטיעות בקרקעות כבדות או פוריות ללא מחסורי זרחן, ובמיוחד לקרקעות הצפון    

-  לנטיעות אביב, יישום במרץ-מאי  

מולטיגרו 34-0-4 )4 חודשים(  •
הנוסחה הטובה ביותר לנטיעות קיץ, יישום ביוני - אוגוסט  

ME+MgO מולטיקוט  •
נוסחה מושלמת למשתלות ולנטיעות בקרקעות דלות או גירניות.   

מכילה רמות גבוהות של זרחן ואשלגן, ומועשרת ביסודות מיקרו )ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן(.  

חדש: מולטיגרו ME+30-6-8 ו)12 חודשים(  •
נוסחה מיוחדת לאבוקדו. הדשן מזין את העץ במשך כל השנה, לרבות חודשי החורף.   

מכילה תוספת זרחן ומועשרת ביסודות מיקרו )ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן(.   
מועד יישום מומלץ: פברואר עד אפריל.  

17-7-14+2 )8 חודשים(
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כנסים

הטלטלה בחקלאות משפיעה
גם על ענף ההדרים

בכירי ענף ההדרים דיווחו על כך בכנס השנתי  של ענף ההדרים  לזכרם 
של שמואל )סם( אשכנזי וד"ר עליזה ורדי זיכרונם לברכה שהתקיים 

באודיטוריום ע"ש כהן שבבית דגן ועורר עניין רב  

מאת יצחק ליס 

 האודיטוריום ע"ש כהן במתחם משרד החקלאות בבית דגן, 
היה מלא עד אפס מקום, בכנס  השנתי  של ענף ההדרים, 
)שהגיעו  בין המשתתפים באירוע  היו  זמן שונים אף  בפרקי 
ההרצאות  את  לשמוע  שנאלצו  כאלה  הארץ(  רחבי  מכל 
כשאת  ברציפות,  ה-23  שנה  זו  התקיים  הכנס   בעמידה. 
מרשימה.                                                                                                                                      הדרים  זני  תצוגת  קיבלה  אף  המשתתפים  פני 
עד לפני שנה התקיים הכנס לזכרו של מדריך ההדרים המיתולוגי 
ז"ל בלבד, אך לאחר  פטירתה של  ד"ר עליזה  סם אשכנזי 
ורדי ז"ל, משביחת זני ההדרים בעלת המוניטין, בשנת 2014,  
מנציחים עורכי הכנס החשוב הזה, גם את שמה לצד שמו של 
סם ביום העיון המרכזי בענף ההדרים הזוכה להתעניינות רבה.                                                                                                                      
עורכי יום העיון השנה, ניצן רוטמן מנהל תחום ההדרים בשה"מ 
שאף הנחה את האירוע ומיכל אברהם רכזת ההדרכה, וכן אנשי 
ענף ההדרים במועצת הצמחים ומינהל המחקר החקלאי, השכילו 
לשמר את מסורת קודמיהם והעלו בפני הבאים דיווחים מעודכנים 
זו הפוקדת את החקלאות  וחדשניים שדווקא בתקופה סוערת 
הישראלית, היה בהם כדי להוסיף ולתרום להרחבת דעתם של 

השומעים. 

חנן בזק מנהל שה"מ - אסור להתבסס על זן מצליח אחד.  
את יום העיון פתח חנן בזק מנהל שה"מ שהזכיר במילים חמות 
את תרומתם של סם ועליזה ז"ל לשה"מ, ברוח הגבית שתרמה 
התנהלותם למקצועיות והרגישות של ממשיכי דרכם. הוא ציין 
את תערוכת הזנים שלוותה את יום העיון בהצלחה כשהוא מדגיש 

כי לא פשוט להכין תערוכה שכזו.
גרוס  שמואל  של  מינויו  על  למשתתפים  דיווח  גם  בזק 
לתפקיד סגן מנהל שה"מ וגם הוסיף כי אנשי שה"מ קולטים  
ובכך הם משלימים  את התקנים החסרים.                                        עובדים חדשים 
חנן בזק הציג בפני המשתתפים את שלושת מדריכי ההדרים 
החדשים שהצטרפו למערכת דניאל קלוסקי ניצן סנש ועינת 
גרזון. שני מדריכים נוספים יוכשרו מאוחר יותר והם מיועדים 
לאזור הנגב.  בנושא אחר הוא הוסיף כי הטיפול בזנים הוא גולת 
הכותרת בפעילות שה"מ ולמרות שהשנה הנוכחית נראית טובה 
יותר, הרי שאין להסתפק בהצלחות האור )60 אלף דונם(, אלא 

יש להמשיך ולפתח זנים נוספים שעל המדף - אסור להתבסס 
על זן מצליח אחד.  

רמי הסל מהדרין -  פרי אור:  יצוא בעולם הפכפך. 
דיווח מפורט על המתרחש בשוקי היצוא של הדרי ישראל, 
בהרצאה  אור  פרי   – ממהדרין  הסל  רמי  למשתתפים  מסר 
מה  על  מעידה  הפכפך"  בעולם  הדרים  "שיווק  שכותרתה 
שנאמר בה. כבר בפתח דבריו, העיד הסל: "השיווק של מוצרי 
בכל  רק  ולא   – רבות  מתהפוכות  סובל  בעולם,  החקלאות 
הקשור להדרים. היינו, יצוא התוצרת החקלאית עובר שינויים 
קיצוניים ביותר ונפגעים מכך יצואני הדרים, אבוקדו וכיוצ"ב."                                                                                                                                       
והוא הוסיף: "כל שינוי בשער המטבע יורד היום עד לפרדסן 
והשינויים הללו אינם מבוטלים. כך למשל,  הרובל, הדולר הקנדי  
וגם המטבע הנורווגי נחלשו בגלל מחירי הנפט שהתדרדרו. 
התדרדרו מטבעות נוספות כמעט כולן - להוציא מטבע עיקרית 
שהתחזקה והיא הדולר האמריקאי שלמעשה שמר על מחירו. 
"קשה להגן על שערי המטבע ולכן אצלנו בישראל, היצואנים 
זאת  סופגים את עלויות ההתדרדרות בשער השקל. לעומת 
ההתדרדרות בשערי המטבעות במדינות אירופה להן  אנחנו 
מייצאים מכהה הפגיעה. עוזרת לנו בארץ העובדה שמזג האוויר 
פגע גם בפרי הדר בחו"ל וכתוצאה מכך צריכת פרי ההדר יורדת 
אצל המתחרים, היבולים נמוכים יחסית, כאן המקום להעיר כי 
גם אצלנו יש צורך להערך לפגעים שכאלה."                                                                                                     

על המצב הכלכלי בשווקים בעולם מסר הסל את הפרטים 
הבאים: 

האורי זן נהדר -  להקפיד על יצוא פרי איכותי
האור, או האורי בשמו החדש, הוא קליף שאין טוב ממנו בעולם. 
אבל, ככל שחולף הזמן קמים לו מתחרים עם פוטנציאל להעניק 
לו תחרות קשה. כך למשל, הקליף המרוקאי )הפורר( נראה יפה 
חיצונית ומחירו זול, אך המרוקאים עצרו את שיווקו באירופה 
בשל בעיות ואת מה שנשאר הצליחו למכור במדינה אחרת לא 
באירופה. הקליף הספרדי המוקדם המתחרה באורי הישראלי 
נעצר בסוף פברואר מה שעשוי להקל על היצוא הישראלי החל 
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עצי פרי
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חברים מספרים על סם ועל עליזה 

כנסים

ממרץ ואילו אצלנו יצוא האורי השנה למערב אירופה מוצלח. 
נשלחו כמויות גדולות לגרמניה, הולנד, שוויץ והולנד וכיוצ"ב. 
אפילו לצרפת. עם זאת הזהיר הדובר, מפני משלוח פרי הדר 
שאינו במיטבו לשוקי היצוא. מקרה שכזה עלול לגרום לעצירת 

היצוא למדינות בהן מגיע הפרי האיכותי ביותר.    

אשכוליות אדומות -  עד לפני שנתיים היו עקירות. אבל, 
מי שהתברך באורך רוח נהנה לאחר מכן )בשנתיים האחרונות( 
משוק טוב. כך למשל, בדרום אפריקה לא משקיעים באשכולית 
אדומה יוצאים מוקדם משוק זה. ברוסיה המצב קשה. כרגע אין 
סיכוי ליצוא אשכוליות אדומות לשם. לעומת זאת, בסין, ביפן 
ובקוריאה מתרחשת מהפיכה התנהגותית שבמרכזה צריכה גדולה 
מאוד של  מיץ סחוט גם של  האשכוליות – שווקים חדשים קמים 
שם צריך להתנהל באופן מסודר לשמור עליהם.                                                                                                                                     
רוסיה מדממת – המשבר ברוסיה פוגע ביצוא אליהם. נפגע 
יצוא הסנטינה המיכל וזנים נוספים לשם. כושר הקניה שם ירד 

ביותר מ-30%.  
הפומלית -  העוגן המסייע ליצוא הפומלית הם שוקי המזרח 
הרחוק. יצוא הפומלית לא קיים כיום ברוסיה. במספר רשתות 
שיווק באירופה גילו את הפומלית, וקיימת תקווה שהשוק הזה 

יתרחב.  
  

טל עמית  תאור המצב עד פברואר 2016      
טל עמית מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים  תאר את מצב 
הפרדסים והשווקים עד לסוף פברואר השנה. הנתונים והמספרים 
שמסר מתפרסמים בגיליון זה של "עת הדר" במדורו של טל 

"תמונת מצב".   
להלן בקצרה פרטים נוספים מדיווחו של טל בהרצאה: 

בשנת השמיטה שהסתיימה לא מכבר קטן מספר ההדרים   #
בכ-3500 דונם פרדס והיום הוא עומד על כ-18,900 דונם.
תנאי הביטוח בענף ההדרים לא ישתנו - יישארו כבעבר.   #

החשש שהמדינה תקצץ בתנאי הפוליסה החדשה בוטל.
הוסר האיום לקיצוץ בתמיכה להדברה של פרי הדר. אושר   #

יבוא D-2,4 שייצורו הופסק בארץ.
מדריכי הדרים חדשים מתווספים למערכת.  #
חודש בהצלחה רבה יצוא ההדרים לסין.       #

ניצן רוטמן על שווקים עם צרכים מיוחדים 
ניצן רוטמן שנשא דברים על שווקים עם צרכים מיוחדים – מסר 
פרטים על פעולות מיוחדות שיש לנקוט בפרדס ובבית אריזה 
כדי להצליח בשווקים הללו. בין השאר יש צורך בערבות הדדית 
ובשיתוף פעולה, תוך מתן תשומת לב לנדרש כדי למנוע תקלות. 

חי בנימיני –ארגון מגדלי הדרים    
חי בנימיני מזכיר ארגון מגדלי הדרים  הזכיר למגדלים כי ב-5 
באפריל השנה יתקיימו בחירות    בענף ההדרים לנציגות הענף.                                                                                                                          
הוא שב והסביר את החשיבות בתשלום ההיטלים. ההתארגנות 
ביטוח  מפוליסת  להנות   מגדל  לכל  מאפשרת  המשותפת 
נזקי טבע במחיר אטרקטיבי, טיפול מרוכז בזבוב הים  מפני 
מדריכים  ובהכשרת  חדשים  זנים  בפיתוח  ומסיוע  התיכון 
ההדרים.                                                                                   ענף  של  מטכ"ל  סיירת  בבחינת  שהם  חדשים 
הוא שב והסביר כי חשוב שכל החברים ייטלו חלק בתשלום 
עבור הריסוס במטוסים כדי  שהמעמסה לא תיפול על כתפי 

מיעוט שממלא חובתו. 
הוא קרא למגדלים להיערך למצוינות מקצועית בגלל הקשיים 

המאיימים על הענף שכן " רק המצוינות תציל אותנו".     

 רבים מהדוברים ביום העיון פתחו דבריהם באזכור תרומתם 
זיכרונם לברכה  המבורכת של סם אשכנזי וד"ר עליזה ורדי  
להתפתחות ענף ההדרים בארץ. הם ציינו את אישיותם הכובשת, 
מקצועיותם הרבה לצד צניעותם שהביאה להם הרבה הערכה 
בארץ ובעולם וכמובן מה שכולנו יודעים מה רבה היתה תרומתם 
לענף ההדרים בישראל הן בהכתבת דרך ההתנהלות בשטח 

ובהשגת היעדים כמו פיתוח הזנים אור ואחרים.    
 

שוקי קנוניץ מנהל אגף הפרות בשה"מ
להלן דברים שנשא שוקי קנוניץ מנהל אגף הפרות בשה"מ:

יהודית אשכנזי, יהב וענבל ורדי. משפחת אשכנזי ומשפחת ורדי 
היקרות, מגדלי הדרים נכבדים מכל רחבי הארץ. מכובדי: חנן 
בזק- מנהל שה"מ, פרופ' יורם קפולניק- מנהל מינהל המחקר, 
צבי אלון - מנכ"ל מועצת הצמחים, ד"ר שמוליק גרוס סגן 
מנהל שה"מ, טל עמית- מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים, 
ניצן רוטמן – מנהל תחום הדרים בשה"מ, מדריכים וחוקרים:                                                                                                                         
לפני למעלה מ-100 שנים אמר וכתב משה סמילנסקי את חזונו: 

'אם חקלאות כאן מולדת כאן'. ואנחנו מוסיפים ואומרים: אם 
פרדסים ומטעים רווחיים כאן – חקלאות כאן, והתיישבות כאן, 
והיאחזות בקרקע כאן, ושמירת גבולות המדינה כאן, והבטחת 

המזון כאן, ושמירת הירוק כאן, וחיים כאן. 

ורבי,  שמוליק אשכנזי, מורי 
היה אגרונום ומומחה להדרים 

מהטובים בעולם
ורבי,  שמוליק אשכנזי, מורי 
שהיה אגרונום ומומחה להדרים 
מהטובים בעולם, ופרופ' פנחס 
ורדי, שהיו   שפיגל וד"ר עליזה 
מטובי משביחי ההדרים בעולם, 
מימשו כל אחד בדרכו את חזונו 
שמוליק  סמילנסקי:  משה  של 
גידול,  אשכנזי בפיתוח שיטות 
וכנות של הדרים,  זנים  ופיתוח 
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף
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בייצור מכלואי קליפים חדשים משובחים  ועליזה,  ושפיגל 
ומיוחדים. 

עליזה הייתה יקרה לנו 
עליזה נולדה במושב נטעים כילדה בכורה לחיים ומרים ורדי 
ז"ל, שהיו חקלאים והקימו משק חקלאי מפואר שכלל עופות 
ואשכוליות.  ולנסיה  ופרדסי שמוטי,  עיזים לחלב,  מטילות, 
בצעירותה היתה עליזה פעילה מאד בטיפול במשק ותלמידה 
מוכשרת ודעתנית. את שירותה הצבאי עשתה כשרטטת בחיל 
האוויר, ולאחר מכן בתעשייה האווירית. את לימודיה האקדמאים 
בביולוגיה ובוטניקה, ואת שלושת התארים שקיבלה, עשתה 
באוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודת הפוסט דוקטורט 

בקמבריג' שבאנגליה. 
פרויקט מחקרה הראשון עסק בחיטה, בפיתוח עמידות למחלות 
של זן חיטה אמריקאי על ידי הכלאתו בחיטה שמקורה באגן 
הים התיכון. הפרויקט, בהנחיית פרופ' דני זוהרי, זכה להצלחה 
רבה.  בהמשך  הצטרפה לצוות ההשבחה בהדרים לצדו של פרופ' 
פנחס שפיגל ז"ל בפיתוח זני הדרים חדשים ובראשם הזנים אורה 
ואורי. עם פרישתו לגמלאות של פרופ' שפיגל הובילה עליזה את 
המחלקה להשבחה בפיתוח עשרות זני הדרים חדשים ובראשם 

הזן, סיגל- מאמה , תמר ואודם.  
עליזה היתה יקרה לנו, אנשי ההדרים בכל הארץ. כיבדנו, 

והערכנו אותה מאד.
נפלה בחלקי זכות גדולה להכיר את עליזה כשהצטרפתי לצוות 
פיתוח זני ההדרים לפני  כעשור וחצי. למרות פער גילים ניכר, 
נבנה ביננו קשר אמיץ ואיתן, בזכות תכונותיה הבסיסיות של 
עליזה: צניעות, כנות, ישירות, חכמה, ונכונות לשתף ולשלב 
אותי בידע הרב שהיה לה בתחומי הבוסתנאות בכלל, וההשבחה 
והגנטיקה בפרט. לעיתים, כשהסבריה המלומדים היו מלווים 
בהמחשה גרפית, התפעלתי מהמהירות והדיוק הרב של התרשים 
שציירה: 'יש לך כישרון גרפי מרשים ואת ציירת מבוזבזת, הערתי. 

'לא משהו' - הגיבה עליזה בצניעותה האופיינית. 
לימים שפרשה לגמלאות, החלה לצייר ברצינות ובשקדנות 
בביתה,  ואני  כך. כשביקרנו, טל עמית  כל  לה  האופייניים 
והתפעלנו מציוריה, ציורי השמן המרשימים שלא היו מביישים 
גם ציירים מהשורה הראשונה, הגיבה כמו אז באותה צניעות: 
'לא משהו'. אחרי פטירתה, סיפר לי מאיר אחיה, כי את שירותה 

הצבאי עשתה עליזה כשרטטת בחיל האוויר בבסיס תל נוף. 
שנת 2000 -  ד"ר עליזה ורדי,  חוקרת , גנטיקאית, משביחת 
זני הדרים בעלת שם עולמי, ממשיכה את דרכו של פרופסור 
פנחס שפיגל, בהובלת פרויקט ההשבחה של ישראל ופיתוח זני 
הדרים חדשים, כאשר הזן 'אורי' עושה את צעדיו הראשונים 
כמטאור עולה בשמי הפרדסנות העולמית. מנדרינה יוצאת דופן 
בתכונותיה הגובלת כמעט בפלא טבעי: כמעט חסרת גרעינים, 
והפלחים המוצקים  ביותר, מתקלפת בקלות,  בטעם משובח 
נמסים בקלות בפה בטעם מעולה. 'אני חולה בסכרת אבל איני 
לא יכול להפסיק לאכול את הדבר הנפלא הזה' - התפעל אורח 

מחו"ל כשטעם את הפרי.
 

עבודה ענקית של פיתוח זנים חדשים 
אני מצטרף לצוות פיתוח הזנים ועוקב מקרוב אחרי עבודה 
ענקית של פיתוח זנים חדשים אותה מובילה עליזה, ביחד עם 
הצוות המסור שלה - אהובה, חנה, יוסי ,אברהם, ובהמשך גם ד"ר 
ניר כרמי שמחליף את עליזה עם פרישתה, בשקדנות, חריצות 
והתמדה בלתי רגילה. עבודתה מולידה זנים חדשים רבים שנבחנו 
ונבחנים  בשנים האחרונות  בחלקות ניסוי ותצפית בכל הארץ: 
פומלו פלמינגו, עינת- רדסון, ראשון, קדם, מיכל דל זרעים, 
עידית, מירבית, דנה, דנית, אודם, אורית, ענבל, יפעת, עינב, 
מאמה- סיגל, תמר, ואת הזן דמוי אשכולית מתוקה הקרויה על 
זוכה להכרה עולמית כמשביחת הדרים  שמה 'עליזה'. עליזה 
מהשורה הראשונה בעולם וזוכה לכבוד והערכה רבה בכל מקום 
אליו מגיעה. שמה הולך לפניה והיא מוזמנת לכנסים ולמדינות 
רבות בעולם. 'עליסה' כך נהגו לפנות אליה בכירי החוקרים 

בעולם. 
עליזה צוברת ניסיון וידע רב בהשבחת הדרים, ומוצאת בתוך ים 
ההכלאות שהיא מבצעת הורים חדשים ויוצאי דופן בחשיבותם. 
עם פרישתה לגמלאות היא משאירה אחריה למחליפה, ד"ר ניר 
כרמי, ולענף ההדרים בישראל, מאגר  של  עשרות זני הדרים 
מרשימים ויוצאי דופן באיכותם, אשר חלקם, כך נראה, עשויים 

להגיע לראש הפירמידה.
 משפחת ההדרים בישראל וחבריה הקרובים יזכרו בתודה עמוקה 
ובהערכה גדולה את עליזה, את תרומתה, את הזנים הנהדרים 
שפיתחה, ולא פחות את צניעותה, חוכמתה, כישרונה, מסירותה, 

בתוך דור של ענקים שעיצב ובנה את חקלאות ישראל . 

אבי לב הפרדסן הוותיק נשא דברים לזכרם של סם ועליזה  
אשכנזי.החברות  ומשפחת  שמואליק  של  חבר  אני 
ובימים  קרובה   אישית  ידידות  הייתה  שמואליק  עם  שלי 
ורואה את  חי  היה  לו  היום  כיצד היה מגיב  אני תוהה  אלה 
והעלוב.                                                                                                                     המשפיל  היחס   – לחקלאים  הממשלתי  היחס 
שמואליק נמנה על ענקי ענף ההדרים – מדריך לדוגמא. נמנה 
על אותה קבוצה של הטובים בעולם בתחום עיסוקם כמו עליזה 

ושפיגל. דור של ענקים שבנו ועצבו את חקלאות ישראל.  
על עליזה נספר כי הביאה לפיתוחם של עשרות זנים בישראל 
שזכתה בהכרה עולמית, ששמה הולך לפניה בלטה בצניעותה, 

חוכמתה ובמקצועיותה המרשימה. 

ד"ר עליזה ורדי ז"ל  1935-2014

כנסים
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בימים אלה אנו מסיימים את קטיף עונת 2015/16 ומקדמים 
בברכה את הלבלוב והפריחה שנראה שהם מקדימים השנה 
בחלק מאזורי הארץ. עונת הגשמים הייתה בעלת שונות רבה 
היו בתחילת  אזורי הארץ: גשמים מרובים  בין  במשקעים 
העונה במרכז הארץ ובדרומה, ואילו צפון הארץ היה די שחון 
עד תחילת חודש ינואר. בסיכומו של דבר, באה לסיומה עונת 
גשמים עם כמות משקעים בינונית ומטה. לפרדסים רבים 
גם העונה נסבו נזקים כבדים מברד, מסערה ומקרה. בכמה 
חלקות בצפון הארץ ניזוק באופן מוחלט הפרי כולו, בעיקר 
מנדרינות ששהו בטמפרטורה שהגיעה עד 5 מעלות מתחת 
לאפס. באזורים המועדים לברד, כיסוי רשתות מעל הפרדסים 
הגן על הפרי. זני האשכולית האדומה מצאו שווקים חדשים 
וטובים יחסית, בעיקר במזרח הרחוק, ונראה שתיבלם עקירת 
'אורי' הפך לזן הדומיננטי  זנים אלה בפרדסי ישראל. הזן 
והגדול ביותר בענף ההדרים. בשנתיים האחרונות הסתכם יצוא 
הזן 'אורי' בכ-53,000 ו-65,000 טון, בהתאמה. השנה צפוי 
יצוא בכמות הדומה לעונה הקודמת. חלקות ה'אורי' הקיימות 
עשויות להניב בעוד כשלוש שנים כ-200,000-150,000 טון, 
וייתכן יצוא של 150,000-100,000 טון. זהו ללא ספק אתגר 
רציני למשווקים! בעונה החולפת הורגשו בשוקי אירופה, 
בעיקר בצרפת, עודפי מנדרינות ממקורות שונים במיוחד הזן 
'אפורר' שהגיע מספרד וממרוקו. עודף זה גרם לירידת מחירים 
בזן 'אורי' בחודש פברואר.  נוכח פתיחת השוק הסיני ליצוא 
מישראל והדרישות המיוחדות של הסינים, אנו מקדישים בדפון 

זה פרק מיוחד להכנת פרדס שפריו מיועד לשיווק בסין.

הדברת מזיקים 
ומתחילים  הזנים המאוחרים מסתיימת,  עונת הקטיף של 
הלבלוב והפריחה של העונה הבאה. בתקופה זו יש לגזום כהלכה 
שמלה ודלת ולדלל ענפים במקומות סבוכים במעטפת העץ )ראו 
סעיף "גיזום ועיצוב העץ" בדפון זה( - חלק מהמזיקים נוטים 
להתפתח בחלקי העץ הפחות מוארים, וההדברה בעץ גזום היטב 
יעילה יותר. בתקופת הפריחה והחנטה יש לבצע פיקוח מזיקים 
מדי שבוע, משום שבתקופה זו רבים המזיקים, כעש הפריחה, 
תריפס הקיקיון, כנימות עלה וכדו', העלולים להסב נזק בפרק 

זמן קצר זה.

כנימות עלה 
נמשכות ללבלוב האביבי  כנימות העלה  בתקופת האביב 
החדש. עיקר הנזק נגרם בדרך כלל לנטיעות צעירות. יש להגן 

על הלבלוב באמצעי הדברה שונים: ריסוס, הגמעה דרך מערכת 
השורשים או מריחת תכשירים מומלצים על הגזע.

בפרדסים בוגרים, בעיקר בעצי מנדרינה, נראית לעתים רחוקות 
התקפה מסיבית של כנימות עלה רבות הפוגעות בלבלוב, בפריחה 
וביבול העץ. נזקן מתבטא גם בהפרשת "טל דבש" מרובה וביצירת 

פייחת על העלים והפרחים, ובמקרים אלה יש לטפל בריסוס.

עש הפריחה 
עש הפריחה ברמות גבוהות עלול להשמיד פרחים וחנטים 
רבים ולגרום להפחתה משמעותית ביבול הבא, לכן יש לבדוק 
הימצאות של עש פריחה בפרחים או בחנטים. ניתן לזהות את 
העש לפי נוכחות זחלים בפרחים, לפי "נסורת" של חלקי פרחים 
ולפי חורי נבירה של הזחלים בפרח ובחנטים הצעירים. כשרמת 
המזיק בינונית וגבוהה, יש לרסס בתכשירי ההדברה המותרים 

לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.

עש המנהרות
המזיק פוגע בלבלוב הצעיר, בעיקר בשלהי האביב. מומלץ 
ריסוס, הגמעה לבית  לטפל רק בנטיעות צעירות באמצעות 

השורשים ומריחת הגזעים.

תריפס הקיקיון
המזיק נמצא בפרחי ההדר ומסב נזק לבסיס השחלה או לחנט. 
יש לטפל בריסוס, גם כאשר רמת המזיק נמוכה, בתכשירי ההדברה 

המותרים לשימוש מקבוצת האבמקטין בתוספת שמן.

אקרית חלודה
בתחילת העונה תיראה האקרית רק בעלוות העצים, בעיקר 
בחלקו התחתון של העלה, ובהמשך תתפשט לחנטים ולפירות. 
בשלב ההתחלתי, שבו היא מופיעה על העלים, מומלץ לטפל רק 
ברמות גבוהות; בשלב שבו נראית האקרית ]גם ברמות נמוכות[ 
על החנטים והפירות, יש לטפל לאלתר. חשוב מאוד לאתר את 
המזיק כבר בשלבים הראשונים, כיוון שאז ההדברה יעילה יותר. 
כאשר רמות האקרית גבוהות מדי, מתעוררת בעיה בהדברתה 
ובקטילתה המלאה. בשלב זה חל איסור על השימוש בתכשיר 
נאורון בפרדסים נושאי פרי. פרי שיימצאו בו שאריות תכשיר, 

ולו מעטות ביותר, ייפסל לשיווק.

אקרית ארגמנית
לטפל  יש  החוף.  באזור  בעיקר  רבות,  בחלקות  נמצאת 

המלצות למרס-אפריל 2016
נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ' יעקב הרצנו, 

שלום שמואלי, ניצן רוטמן ויורם אייזנשטאט - תחום שרות שדה
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בפרדס
באוכלוסיות בינוניות וגבוהות של המזיק. בפרדסים נושאי פרי 
יש להקפיד על בחירת התכשיר המתאים מבחינת ימים מקטיף. 
חלק מתכשירי השמנים מורשים להדברת המזיק ומאושרים 

לטיפול ימים מעטים בלבד לפני הקטיף.
קמחית ההדר וקמחית כדורית

במקרה הצורך ניתן להדביר את קמחית ההדר לאחר הפריחה 
ועם התפתחות החנטים בהגמעת תכשירי אימידקלופריד מורשים. 
רצוי להגמיע תכשירים אלו, אם המזיק הסב נזק לפרי בעונה 

החולפת ברמה של 5% ומעלה. 
מומלץ להדביר את הקמחית הכדורית בחלקות שהיו נגועות 

בעונה החולפת ברמה גבוהה. 
הדברת הקמחיות הללו תיעשה לאחר הפריחה באמצעות הגמעת 
תכשירי אימידקלופריד המורשים על פי התווית. שימו לב! לא 
כל תכשירי האימידקלופריד מורשים. השימוש בתכשירים אלה 
מומלץ בד"כ אחת לשלוש שנים, ואין להשתמש בהם בתכיפות 
רבה אלא רק אחת לשלוש עונות. שימוש בחומר באופן תכוף 
יפחית במהרה את יעילותו ויתרום לפיתוח עמידות. חל איסור 
להשתמש בתכשירי אימידקלופריד לפני הפריחה ובמהלכה 

מחשש לפגיעה בדבורים.
נמלים

אם מבחינים בפרדס באוכלוסיית נמלים גבוהה ונראות שיירות 
של נמלים על גזעי העצים, יש לטפל בכך. טיפול באוכלוסיית 
הנמלים יסייע להפחתת אוכלוסיית הכנימות בפרדס, בעיקר את 
הכנימות הקמחיות. הנמלים חיות עם הכנימות בסימביוזה; הן 
משמשות להן מובילות ברחבי העץ ומגנות עליהן מפני האויבים 
הטבעיים. להדברת הנמלים יש לפזר בקינים דורסבן מגורען. 
למניעת עליית הנמלים מהקרקע  לנוף העצים יש למרוח תמיסה 
של דורסן על הגזע בטבעת שרוחבה 20 ס"מ, רצוי שמיקום הטבעת 
יהיה באזור פיצול הזרועות. המינון המומלץ לתמיסה: דורסן 
אבקה )5%( במינון של 30% בתוספת דבק פלסטי 1%. הכנת 
תמיסת הטיפול: 3 ק"ג אבקת דורסן + 7 ליטר מים + 100 סמ"ק 
דבק פלסטי. יש להקפיד על גיזום שמלה לעץ כדי למנוע מעבר 

נמלים דרך שמלה ארוכה הנוגעת בקרקע.

כנימה אדומה
הכנימה האדומה פוגעת בעיקר בחנטים ובפירות. יש להדביר 
את הכנימה כאשר יימצאו זחלנים וכיפות לבנות על החנטים 

בכ-5% ויותר מפירות העץ. יש לטפל בתכשירים המורשים. 

כנימת המוץ
בזמן הקטיף רצוי לאמוד את רמת הנגיעות של הכנימה במכלי 
הקטיף. יש לרכז את נתוני הבררה, ומראשית העונה לבצע מעקב 
על גבי הפרי הצעיר באמצעות זכוכית מגדלת, במיוחד מתחת 
לעלי הגביע ובאזור המקביל על גבי הפרי. בחלקות שבהן זוהתה 
נגיעות משמעותית בקטיף, יש לשקול הדברה באמצעות תכשירי 

אימידקלופריד מורשים.

הערה: את רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש 
בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא יש לקבל מחברות היצוא 
השונות. בחלק מתכשירי ההדברה יש הבדל בריכוזים ובימים 
ובכל  בין רשימות היצואנים לבין הרשום בתווית,  מקטיף 
מקרה יש לבצע את ההוראה המחמירה יותר. רשימה כללית של 
חומרים המותרים ליצוא מופיעה בקישור של חברת יתרולאב: 
http://www.itrolab.com/wp-content/
uploads/2014/08/citrus-addition-2015.132.pdf

גיזום ועיצוב העץ
יש להקפיד על הגיזום ועל פתיחת העצים לאור משום השפעת 
הגיזום והאור על היבול, החנטה וגודל הפרי. בעונה הקרובה 
צפויה פריחה רבה בזן 'אורי' לאחר היבולים הבינוניים והנמוכים 
שהתקבלו בזן זה בעונה החולפת. הגיזום משמש גם ככלי לוויסות 
היבול בקליפים בשנת שפע, וזאת בנוסף לטיפול בחומרי צמיחה.
בחלקות שבהן היה שפע פרי בעונה החולפת, מומלץ שהגיזום 
ייעשה רק לכשתסתיים נשירת החנטים. במקרה שיש חנטה 
רבה, מומלץ לקצר את ענפי הצמרת, קיצור של 1.0-0.5 מטר 

באורכם, באמצעות גיזום מכני.

סטאר רובי - עקב פגיעה קשה הנגרמת כתוצאה מ"התמוטטות 
שחורה" בסטאר רובי שנגזם באביב, מומלץ שלא לבצע גיזום 
מכני בזן זה בעונה הנוכחית אלא לגזום ידנית. יש לכסות את 
פצעי הגיזום  הגדולים מקוטר 50 מ"מ ומעלה במשחת עצים 
על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום, ולהימנע מפתיחת חלון 

ומגיזומים החושפים את זרועות העץ והגזע למכות שמש.

גיזום לימון
יש לחדש דלת וחלון מדי חודש ע"י הסרת הענפונים החדשים 
על הזרועות הראשיות. לאחר כל לבלוב יש לקטום את כל הענפים 
הצעירים שאינם נושאים חנטים, בכל הנוף. פעולה זו מעודדת 
לבלוב קצר שעליו תתפתח פריחה מחוץ לעונה וקבלת פרי קיצי. 
ראה פרק "מחלות" בדפון זה, בנושא הטיפול במחלת המלסקו.

חילון, דילות ופתיחת מעברים
גיזום חלון יש לבצע ע"י הסרה של ענפים במרכז העץ. חלון זה 
צריך להיות צר למניעת קרינת שמש ישירה על הבדים הראשיים.
גיזום דלת יש לבצע לכיוון מזרח בשורות הנטועות מצפון 

לדרום, ולכיוון צפון בשורות הנטועות ממזרח למערב. 
מעברים יש לפתוח בין העצים ברוחב של 1.0-0.5 מטר משמלת 
העץ ועד לצמרות. פתיחת המעבר תמנע התייבשות של ענפים 
בין העצים, תגדיל את שטח הפנים של העץ ותתרום להוספת 
פירות גדולים לעץ. בזנים הרגישים למכות שמש, כמו הסטאר 
רובי והפומלו, יש לפתוח בעיקר מעברים על חשבון הגביע 

המסכן את זרועות העץ למכות שמש.
במרווח נטיעה של 3-2 מטרים מומלץ גיזום מעבר של 0.5 
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מטר בין העצים. במרווח של 5-4 מטר בין העצים מומלץ גיזום 

מרווח של 1 מטר בין העצים.
ופרצו ענפים חדשים, יש  ובחורף  אם הגיזום בוצע בסתיו 
להסירם ממרכז העץ מוקדם ככל האפשר ולהלבין את הזרועות 

שנחשפו לשמש. בזן סטאר רובי יש להימנע מביצוע חילון. 

דילול
בפרדסים בוגרים, שבהם יותר מ-80 עצים לדונם ואין זה מעשי 
לפתוח בהם פתחים באמצעות גיזום, אפשר לקבל אפקט הדומה 
לגיזום באמצעות דילול מחצית מהעצים. הדילול יתבצע ע"י 
הסרה של 1/8 עד 1/4 מהעצים בהדרגה, מדי שנה. רצוי לפנות 

למדריך האזורי לתכנון מדויק של הדילול.

גיזום יבש
ניתן לבצע גיזום יבש במהלך הקיץ כולו, אולם רצוי להקדים. 
יש להסיר מתוך העץ את כל הענפים היבשים והענפים החיים 
המנוונים שאינם נושאים פרי. הענפים הללו שורטים את הפרי, 
בעיקר בזנים רגישים כמו פומלית, פומלו וסטאר רובי. בזנים 
אלה גם פרי שחנט במעטפת החיצונית נופל למרכז העץ בשל 

משקלו הרב, ועלול להישרט.

גיזום שמלה
בעצים מבוגרים, שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, יש לקצרה 
לגובה של 0.5-0.3 מטר מפני הקרקע 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 מים בעת ההשקיה ולשפר את יישום הריסוסים 

כנגד מזיקים, עשבייה ומחלות.
בהשקיה במים מושבים חובה לגזום שמלה לגובה מינימלי 
של חצי מטר מפני הקרקע למניעת מגע ישיר בין המים לפירות.

גיזום שמלה בחלקות המיועדות לשיווק לסין למניעת הדבקה 
בפטרייה פיטופטורה סרינגה 

פיטופטורה סרינגה 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 
זו מחייבת  בגובה מינימלי של 40 ס"מ בעת הקטיף. דרישה 
עתה גיזום של שמלת העץ בגובה של 70-60 ס"מ מפני הקרקע 
לפני האביב, בהנחה שפירות העץ מנמיכים את ענפי העץ בשל 
כובד משקלו של הפרי במהלך העונה. מידע נוסף מופיע בפרק 

"הכנת החלקה ליצוא לסין" )בסוף פרק הגיזום(.

עיצוב עצים צעירים
יש לעצב כ-5-4 זרועות בצורת גביע. ניתן להתחיל לפתוח 

דלת למרכז השורה, להסיר ענפים מיותרים בבסיסם ולמרוח 
במשחת עצים. לבלוב צעיר שהגיע לאורך 50-30 ס"מ יש לגומם 
כדי לעודד פריצות חדשות. בעצים צעירים שאינם מתפתחים 
ושמאזור ההרכבה שלהם מתפרצים ענפים חזקים - יש להשאיר 

3 מענפים אלה, כדי שיחליפו את הנוף המנוון.

גיזום זנים סירוגיים לאחר שנת שפע
בזנים אור, מור, אורה, מירב, אודם וזנים סירוגיים נוספים - 
יש להימנע מגיזום מכני של צמרות ושדרות לאחר שנת שפע. 
עיקר הפרי בשנת שפל, העוקבת לשנת השפע, אמור לחנוט על 
פריחה שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנת 
יבול גבוה במיוחד, צפוי  השפע. בחלקות מנדרינות שנשאו 
בעונה הבאה יבול בינוני-נמוך. בחלקות אלה רצוי לבצע גיזום 
קל לאחר הקטיף, בעיקר כדי לאפשר חיגור ענפים. גיזום נוסף, 
אם נדרש לפי הצפיפות והגובה של העצים, יש לבצע רק לאחר 
סיום נשירת החנטים הטבעית, כאשר ניתן יהיה להעריך את 

כמות הפרי הצפויה.

הלבנה
למניעת מכות שמש יש להלבין מיד זרועות וענפים ראשיים 
שנחשפו לשמש כתוצאה מגיזום חזק.  ההלבנה חשובה בכל 
הזנים. יש להקפיד במיוחד בזנים הרגישים יותר: סטאר רובי, 

שמוטי, פומלו, אשכוליות ופומלית.

הכנת חלקות בפרדס לשיווק לסין
בסין,  הסגר  מחלת  מהווה  סרינגה  הפיטופטורה  פטריית 
והשירותים להגנת הצומח הסיניים דורשים לנקוט בכמה פעולות 

אגרוטכניות לצורך אישור החלקות לשיווק לאזורם.
פרדסנים המעוניינים לשווק פרי לסין חייבים לרשום את 
חלקותיהם באמצעות בתי האריזה בשירותים להגנת הצומח 
כבר באביב ובקיץ. חלקות שלא תירשמנה במועד, לא תאושרנה 

בהמשך העונה.
פיטופטורה סרינגה היא פטריית קרקע, ובדומה לפיטופטורה 
ציטרופטורה, היא מדביקה בתקופה הגשומה את הפירות 

בשמלת העץ בנבגים וגורמת לריקבון חום בפרי.

בפרדסים המאושרים לשיווק לסין, יהיה גובהם המינימלי של 
שמלת העץ והפרי בעת הקטיף 40 ס"מ מהקרקע.

בימים אלה, בעת הגיזום, יש לבצע גיזום שמלה מוקפד של 
70-60 ס"מ מפני הקרקע, מפני שנשיאת הפרי על הענפים 
התחתונים מכבידה עליהם ומושכת אותם כלפי מטה, לכיוון 

הקרקע.

יש להדביר ולמנוע את העשבייה הנמצאת מתחת לנוף העצים.
נציגי השירותים להגנת הצומח יבקרו בפרדסים, יבדקו את 
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ביצוע גיזום השמלה ויבצעו בדיקות שורשים שיועברו למעבדה.
ייכנסו  כולן,  יקפידו על מילוי המטלות  פרדסים שבהם 

לרשימת היצוא לסין.
ב-1 בנובמבר או שבועיים לפני הקטיף )המועד המוקדם יותר( 
יש לרסס את שמלת העץ ואת הקרקע שמתחת לעצים במרק 

בורדו, כלהלן:
מרק בורדו = 1% גופרת נחושת + 1% סיד כבוי; נפח תרסיס: 

150 ליטר לדונם.
יש לרסס שנית לאחר ירידת גשם של 300 מ"מ ממועד הריסוס 
הראשון או בשבוע הראשון של חודש ינואר, גם אם לא ירדו 

300 מ"מ בפרק הזמן שחלף מהריסוס הראשון.
הריסוס השלישי יבוצע לאחר שירדו 300 מ"מ מהריסוס השני. 
אם במועד זה נראה לבלוב צעיר אביבי, יש לרסס באחד החומרים 
הנחושתיים האחרים המותרים לשימוש,  כיוון שמרק בורדו גורם 
לצריבה בלבלוב הצעיר. גם אם לא ירדו באזור הפרדס 300 מ"מ 
מהריסוס השני, יש לבצע ריסוס בשבוע הראשון של חודש מרס 

באחד החומרים הנחושתיים האחרים המותרים לשימוש.

כאשר שמלת העץ תימצא נמוכה מדי, לא יאושר ממנה השיווק 
לסין עד לתיקון השמלה. במקרה זה ייקטף הפרי ליעדים אחרים, 
חוץ מסין. כאשר תיגזם השמלה לגובה של לפחות  40 ס"מ, יש 
לזמן את נציגי השירותים להגנת הצומח לאישור מחודש של 

הקטיף מהחלקה לסין.
מהקרקע  פרי  מהרמת  לחלוטין  להימנע  יש  הקטיף  בעת 
ומהכנסתו למכל. גם פרי שנפל במהלך הקטיף - אין להכניס 

למכל.
לפני הקטיף, אם הקרקע מכוסה בפירות רבים שנשרו כתוצאה 
מרוחות וסערות, יש לפנות את הפרי מהשטח או לרכזו בין השורות 
ולרסקו, כדי שחלילה לא יוכנס בטעות למכלים ע"י הקוטפים.
אם במהלך הקטיף יימצא פרי נגוע בריקבון חום בבית האריזה, 
ייעצר לאלתר הקטיף מחלקה זו וכל הפרי שנקטף יישלח ליעדים 

אחרים.
להזכירכם, לפני 3 שנים נשלח פרי הדר לסין. במשלוחים 
אלה נמצא ע"י השירותים להגנת הצומח הסיניים פרי הנגוע 
בפיטופטורה סרינגה. הסינים עצרו את כל שיווק פרי ההדר לסין 
כתוצאה ממקרה זה. לפיכך, חשוב מאוד לבצע את כל הכתוב 
בדפון זה. השוק הסיני משלם תמורות גבוהות משמעותית לפרי 
וייגרם נזק רב אם יימנע  ההדר ביחס לפרי הנשלח לאירופה, 

מעמנו שוב השיווק ליעד חשוב זה.

חיגור להעלאת היבול בהדרים
ניתן להפחית נשירת חנטים ולהעלות יבול באמצעות חיגור 
בעת הפריחה. בד"כ מומלץ חיגור זרועות של 50%-80% מהנוף. 
מומלץ לחגר את הזנים: אור, פומלו צ'נדלר, פומלית ומינאולה. 
יש להקפיד על חיגור נכון ובמהלכו להימנע מפגיעה בעצה. 
בכל מקרה, אין לחגר עצים חלשים. בזנים אחרים מומלץ לחגר 

כאשר רמת הפריחה באביב בינונית עד מעטה.
ריסוס בג'יברלין ו/או חיגור להעלאת היבול בקליפים

בזני קליפים רבים נוטים החנטים הצעירים לנשור, והעצים 
נושאים יבול דל מאוד. ניתן להפחית את נשירת החנטים ולהעלות 
ו/או חיגור בעת הפריחה.  בג'יברלין  ריסוס  יבול באמצעות 
הריסוס בג'יברלין יעיל בזנים קליפים רבים, אך לא בכולם ויש 
לרסס רק על פי ההמלצות. מומלץ לבצע את הריסוס בג'יברלין 
בשיא הפריחה או בסופה, אך אם לא מספיקים, ניתן לבצע את 
הריסוס עד שבוע לאחר הפריחה. בניסויים שבוצעו בזנים 'אורי' 
ונובה נמצא שהטיפול בג'יברלין היה יעיל גם כאשר הוא ניתן 
על חנטים קטנטנים כשבוע לאחר הפריחה, אך לא היה יעיל 

כשניתן בתחילת הפריחה. 
נוסחת הריסוס: GA3 בריכוז 50-25 ח"מ + משטח. המשטחים 
 1956 B המומלצים לשילוב עם ג'יברלין בהדרים הם: טריטון
בריכוז BB5 ,0.025% - בריכוז 0.05% וטיבולין בריכוז 0.025%. 
אין להחמיץ את תמיסת  בג'יברלין בעת הפריחה  בריסוסים 

הטיפול.
זן יש לבחור את תכשיר הג'יברלין המורשה לשימוש  בכל 

בהתאם לתווית.

המלצות לדישון בפרדס לפי ניתוח תוצאות
 בדיקות עלים

הטבלאות שלהלן )טבלה 1 א-ד( מציגות את ריכוז היסודות   .1
בעלים ואת המלצות הדישון בשלוש הרמות של היסוד בעלים: 

רמה גבוהה, נורמלית ונמוכה.
תחום הערכים הנורמליים בריכוזי היסודות בעלים נקבע לפי   .2
פלוס או מינוס 5% מאותו ערך. ערך גבוה או נמוך מהתחום 
הנורמלי יהיה ערך יחיד עם סימון 'גבוה מ-' או 'נמוך מ-', 

בהתאמה. 
רמת הסידן בעלים משמשת בעיקר לקביעה בדבר רמת   .3
דיאגנוסטיים  ואם מדובר בעלים  האמינות של הדגימה, 
סבירים, כאשר הטווח הנורמטיבי נע בין 3% ל-6%. מעבר 
לטווח זה יש להתייחס ליתר היסודות באותה דגימת עלים 

בספקנות. 
בחלקות חשודות או שהייתה בהן בעבר כלורוזת ברזל )כמו   .4
חלקות שבהן קרקעות לא מנוקזות או חלקות עם רמות גיר 
פעיל גבוה - 10%-15%(, כאשר מופיעים מחסורים חזותיים, 
יש לדשן בכלאט ברזל 5-1 פעמים בעונה, לפי חומרת הבעיה. 
בכל טיפול יינתנו 700 גרם/דונם כלאט ברזל 6% כדוגמת 

EDDHA, המותאם לתנאי קרקע בסיסיים. 
ניתן לשלב ריסוס לתיקון מחסור באבץ או במנגן עם אוריאה   .5

דלת ביורט )עלוומיד(.
היסודות  פי טבלת ערכי רמת  ייקבעו על  רמות הדישון   .6
בבדיקת העלים בהתאם לשלוש הרמות המצוינות להלן. 
השלמת היסודות )חנקן, זרחן ואשלגן( תיעשה במלואה עבור 
מים שפירים. בחלקות המושקות במי קולחין יש להתחשב 
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נתונים של איכויות  ברמת ריכוזי היסודות במי הקולחין. 
המים מפורסמים מדי חודש באתרי האינטרנט הרלוונטיים, 
כמחויב מספקי הקולחין לצרכנים, לפי דרישת רשות המים 
החל משנת 2014. רצוי להיעזר במדריכי שירות שדה בחישוב 
הערך הדישוני של מי הקולחין המגיעים לכל פרדס כחלק 
אינטגרלי מבניית תכנית דישון חודשית ושנתית. לעתים 
קרובות, כאשר ריכוזי היסודות במי הקולחין במכפלת כמות 
המים המושקית מהווים תחליף לדישון המינרלי, נחסך הצורך 
בדישון זרחני ואשלגני, וכן בחלק משמעותי מהדישון החנקני.
בחלקות המושקות במי התפלה )גם אלו שבהם מי הרקע של   .7
הקולחין הוא מההתפלה( לעתים יש צורך בהשלמת יסודות 

כמגניון, סידן וגופרית.
בתחילת העונה יש לדשן ב-5 יחידות חנקן, ללא קשר לחנקן   .8

המסופק במי הקולחין. 

טבלה 1. המלצות הדישון לפי בדיקות העלים בשיטת השרפה

1א. חנקן

ריכוז חנקן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

1.75<1.951.75-1.95>אשכוליות

2.05<2.252.05-2.25>קליפים

2.00<2.202.00-2.20>לימון

2.10<2.302.10-2.30>תפוזים

המלצות לדישון חנקן צרוף ) N( בק"ג חנקן לדונם לעונה בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

152530כל הזניםחנקן

1ב. זרחן

ריכוז זרחן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.08<0.100.08-1.10>אשכוליות

0.10<0.120.10-0.12>קליפים

0.09<0.100.09-0.10>לימון

0.11<0.130.11-0.13>תפוזים

המלצות לדישון זרחן )P2O5( בק"ג תחמוצת זרחן לדונם לעונה בפרדס בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

036כל הזניםזרחן

1ג. אשלגן

ריכוז אשלגן בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.60<0.700.60-0.70>אשכוליות

0.50<0.600.50-0.60>קליפים

0.65<0.750.65-0.75>לימון

0.80<0.900.80-0.90>תפוזים

המלצות לדישון אשלגן )K2O( בק"ג תחמוצת אשלגן לדונם לעונה בפרדס 
בוגר

נמוךנורמליגבוההזניםהיסוד

01830כל הזניםאשלגן

1ד. מגנזיום

ריכוז מגנזיום בעלים בשריפה )% מחומר יבש(

נמוךנורמליגבוהגידול

0.28<0.310.28-0.31>כל הזנים

מגנזיום - זנים לימוניים, סטסומה, טבוריים או זנים אחרים 
על כנות לימוניות - רגישים יותר למחסורי מגנזיום. יש לרסס 
ולסימני מחסור. בפרדסים  בהתאם לתוצאות בדיקות עלים 
שבהם לא נבדקה תכולת המגנזיום בעלים, יש לרסס בקביעות 

אחת לשנתיים. 
המינון התכשיר 

2%-1.5% מגניט 70 
1.4%-1% מגניסל 

2% מגנזאון 

לתכשירים אלה יש להוסיף אחד מהמשטחים המוספים גם 
ליסודות הקורט )ראה בהמשך(. כשהמחסור במגנזיום מחריף, 
כלומר מופיע מדי שנה ובאופן ויזואלי, או כשריכוז המגנזיום 
נמוך מ-0.25%, רצוי לטפל שני טיפולים  בבדיקות העלים 
עוקבים בהפרש של 4-3 שבועות, ואין לשלב יסודות אחרים 

באותו ריסוס, למעט חנקן. 

מועד הריסוס ייקבע החל מהשלב שבו העלים הצעירים מגיעים 
לכשני שלישים מגודלם הסופי. יש לרסס בלחות אוויר גבוהה 
ולהימנע מריסוס בחנקת אשלגן עד שבועיים לאחר הריסוס 
במגנזיום. המגנזיום נקלט רק על ידי הלבלוב הצעיר, ולכן יש 
חשיבות רבה לעיתוי הריסוס. במקרים של מחסור חמור יש לרסס 

שנית על גל לבלוב נוסף שיהיה במהלך העונה.
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הזנה עלוותית בחנקן

בפרדסים שנמצאו בהם בבדיקות העלים בסתיו רמות חנקן 
נמוכות, במיוחד בקרקעות כבדות )חרסיתיות( ובעלות כושר 
ניקוז לקוי ובחלקות שבהן המחסור בחנקן בולט לעין ככלורוזות 
חנקן אופייניות - מומלץ לרסס באוריאה דלת-ביורט )המכילה 
פחות מ-0.3% ביורט(, שהוא תכשיר מוצק וגבישי בריכוז 1.5%, 
מחודש פברואר עד סוף הפריחה. במקרה של מחסור חריף בחנקן 

מומלץ לבצע ריסוס נוסף כעבור שבועיים.

מניעה ותיקון של מחסור ביסודות קורט
בריסוסי יסודות קורט יש לשלב אחד מן המשטחים המומלצים: 
טריטון B 1956 0.025%, טיבולין או BB-5 בריכוז של 0.05%.

אבץ - מרססים בגופרת אבץ 0.12% או באבצאון 0.3%. 
מנגן - מרססים בגפרת מנגן בריכוז 0.2%. 

ניתן לשלב את המנגן עם האבץ ורצוי להוסיף עלוומיד.
ברזל - תיקוני מחסור בברזל בפרדס מבוצעים לרוב ע"י שימוש 
בכלאטים של ברזל. לאחרונה נוספו כמה כלאטים חדשים של 
ברזל, מה שאמור להפחית את מחיר התכשירים. כדאי לבחון 

את הכלאטים החדשים לאחר היוועצות במדריכים.

הזנת עצים צעירים עד גיל 3 או החלפת זן
מומלץ לדשן בדשן חנקני בריכוז של 100-50 ח"מ חנקן. ניתן 
להשתמש בדשנים חנקניים מסוג אמון חנקתי, אוראן וגופרת 
אמון. בכל מקרה, מנות חנקן שנתיות בשנת הנטיעה הראשונה 
לא יעברו כמות כוללת של 7 ק"ג צרוף/דונם; בשנה השנייה 
- עד 12 ק"ג צרוף/דונם; ובשנה השלישית - עד 20 ק"ג צרוף 
לדונם. בשנתיים הראשונות לנטיעה אין להתחשב בתוספת 

היסודות במי הקולחין. 

דוגמה לדשנים חנקניים אפשריים

ריכוז 100 ח"מריכוז 50 ח"מסוג הדשן

~ 200 סמ"ק/מ"קאמון חנקתי 21% )נוזל(
400 ~

סמ"ק/מ"ק

~ 120 סמ"ק/מ"קאוראן 32% )נוזל(
240 ~

סמ"ק/מ"ק

~ 250 גר'/מ"קגופרת אמון )מוצק(
500 ~

גר'/מ"ק

השקיית הדרים
כבר עתה יש לערוך תכנית השקיה. לשם קביעת מועד תחילת 
ההשקיה הראשונה, יש להתחשב בגשם האפקטיבי האחרון )-30
20 מ"מ( ובסוג הקרקע. מומלץ לבדוק את מצב הרטיבות בקרקע 
באמצעות טנסיומטר או מקדח קרקע. בקרקעות קלות יש לבדוק 
את רטיבות הקרקע 10 ימים לאחר הגשם, ובקרקעות כבדות 
מאוד - 6-5 שבועות לאחר הגשם. נתחיל בהשקיה כשהמתח 

בטנסיומטר המוצב בעומק של 30 ס"מ יהיה גבוה מ-25 סנטיבר 
בקרקע קלה, ומ-45 סנטיבר בקרקע כבדה.

טיפול במערכות טפטוף
העקרונות המנחים להפעלה נכונה של מערכת הטפטוף הם:

הקפדה על השלמות ועל הניקיון של מערכות הסינון.  .1
שמירה על לחצי עבודה מתאימים ברשת הטפטוף ובדיקה   .2

מדגמית של ספיקת הטפטפות.
שטיפה תקופתית של מערכת הטפטוף.  .3

הכנה  ובדיקות  טיפולים  מחייבת  ההשקיה  עונת  תחילת 
ואביזריה השונים.  דקדקניות הכוללות את מערכת ההשקיה 
לייעול הטיפולים הכימיים השונים, יש לבצע לפני תחילתם 
טיפול מכני במערכת ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים 
ושלוחות הטפטוף בלחצי הפעלה גבוהים וטיפול וניקוי מערכת 
הסינון ואביזרי השקיה אחרים הדורשים טיפול בראש מערכת 

ההשקיה ובהמשכה. 
כימיקלים  כוללים עבודה עם  מכיוון שמרבית הטיפולים 
מסוכנים, יש להקפיד על הוראות הבטיחות ולהשתמש בציוד 
מגן ובבגדים מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת הגנה 

על מערכת הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש בתכשיר 
כפי שפורסמו ע"י היצרן. יש לזכור שההנחיות המפורסמות בדפון 
זה הן כלליות בלבד ואינן מחליפות את המלצות חברות ההשקיה 
או חברות הכימיקלים. אם מתגלה סתירה בין ההמלצות הניתנות 
להלן, לאלו של החברות המסחריות, יצרניות התכשירים, יש 

להיוועץ בנדון עם החברות.

טיפולים כימיים במערכות השקיה בטפטוף
יש לבצע טיפול במשקעים כימיים כדוגמת אבנית )שילוב   .1
של מלחי סידן ומגניון קרבונטיים ורמת pH גבוהה במים(, 
הנובעים מקשיות מים גבוהה )אלקליניות( אשר מאפיינת את 
מרבית מקורות המים בישראל. הטיפול המקובל הוא הזרקת 
חומצה מלחית 33% לפי ריכוז של 6-4 ליטרים חומצה ל-1 
מ"ק מי השקיה במשך 15 דקות, ולאחר מכן שטיפת המערכת 
באמצעות השקיה נוספת במשך כשעה. ניתן לחשב את מנת 
החומצה גם לפי הספיקה השעתית של ההפעלה, כאשר 
ההזרקה תחושב לפי 1.5-1 ליטר חומצה לכל 1 מק"ש של 
ספיקת מגוף ההשקיה המופעל. בתום ההזרקה יש להמשיך 
את ההשקיה ללא חומצה לשעה אחת נוספת. יש לזכור כי 
לחומצות יש תגובה אקזוטרמית חזקה ביותר )פליטת חום 
רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה במים, חובה להקפיד 
על סדר ערבוב הנוזלים: את החומצה מוזגים באיטיות לתוך 
המים, ולא בסדר הפוך. בחלקות שבהן יש מחסור בזרחן 
ניתן לבצע את הטיפול בחלקה באמצעות חומצה זרחתית 
85%. כך, בנוסף לטיפול במשקעי האבנית, כל ליטר אחד 
של חומצה זרחתית תורם יחידה אחת של זרחן לפרדס. יש 
להתאים את משאבות ההזרקה לחומצה שבה משתמשים; 
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למשל, בחלק מהמשאבות יש להשתמש באטמים המיועדים 

לטיפולים בחומצה מרוכזת. 
אורגניים, מרחפים  לרוב בחומרים  מי הקולחין עשירים   .2
ומומסים, לעומת המים השפירים הדלים ביסודות אורגניים. 
זיהומים  גם במים שפירים השוהים במאגרים מתפתחים 
אורגניים שלעתים אף מהווים בעיית סינון חריפה עוד יותר 
ובמיוחד למערכות הטפטוף. כאשר  למערכות ההשקיה, 
משקים במי קולחין, בעיית הסינון קשה יותר ככל שאיכות 

הקולחין ירודה יותר. 

הטיפולים הכימיים העיקריים שבהם ניתן לנקוט להתמודדות עם 
חומרים אורגניים הם באמצעות חומרים המתפקדים כמחמצנים 

(מפרקים) של חומר אורגני: 
הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא   .1
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת מכל 
אחסון של נתרן תת-כלורי גורם להתנדפות החומר הפעיל, 
וריכוזו יורד בהתמדה, לכן השימוש בו צריך להיות מידי. 
בהתאם לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, תיעשה 
הזרקת 150-50 סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים במשך כשעתיים 
)ריכוז נמוך לעומס אורגני נמוך, וריכוז גבוה לעומס אורגני 
גבוה, בהתאמה(. יש לבחור משאבות מינון מדויקות עם אטמים 
המיועדים להזרקת כלור שהוא כימיקל אגרסיבי למתכות 
רבות. יש להיוועץ בחברות משאבות הדשן )עמיעד, ת.מ.ב, 
דוסטרון וכו'( בנוגע להתאמת הציוד שלהם להזרקת כלור או 
כל חומר מחמצן אחר. בנוסף קיימים כימיקלים מבוססי כלור 
אחרים, שלהם הוראות שימוש ייחודיות. בתכשירי הכלור 
הקיימים ניתן לעקוב אחר יעילות התכשיר ולמדוד באמצעי 
בקרה פשוטים יחסית את כמות הכלור החופשי שנותרה בתום 

היישום, ובכך להעריך את יעלות ההכלרה.

כלורן )כלור מוצק בריכוז 56% חומר פעיל( הוא מוצר נוסף   .2
שנכנס לשימוש נרחב בחקלאות. מוצר זה הינו מוצק, וריכוז 

החומר הפעיל שבו נותר קבוע. 

בשנים האחרונות החלו להשתמש במי חמצן )לרוב בריכוז   .3
יותר  ויעיל מהכלור. התכשיר יקר  35%(. מחמצן זה חזק 

מהכלור המחמצן לסוגיו השונים. 

בחלקות שבהן מוטמן או מוצנע הטפטוף, יש סכנה לחדירת   .4
שורשים, הן של עצי הפרדס והן של העשבייה, לתוך המבוך 
בטפטפת, ולכן יש לבצע טיפול מנע בטריפלורלין )כמו טרפלן( 
בכמות של 0.15-0.1 סמ"ק לטפטפת )הכמות הגבוהה מיועדת 
לקרקעות כבדות(. דוגמה: בפרדס עם שלוחת טפטוף אחת 
לשורה, יש להזריק 50-30 סמ"ק טרפלן לדונם. את יישום 
החומר יש לבצע בהשקיה מינימלית, ולסיים את הזרקת החומר 
כחצי שעה מתום ההשקיה. קיימים כמה יצרני צינורות טפטוף 

שבהם הטרפלן מובנה בתוך הטפטפות ומשוחרר באופן איטי, 
לכן כאשר משתמשים בציוד זה, אין צורך להוסיף טרפלן.

הדברת מחלות
מאלסקו - יש לעקור את העצים החולים ולגזום ענפים נגועים. 
יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של נבגי הפטרייה לעלי 
העץ, יש לטפל בקוצייד 2000 בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ 
באתרוג, בלימונים, בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים 
נגועים. בחלקות הנגועות במחלה יש לחזור על ריסוס הנחושת 
- כל 150 מ"מ גשם, כאשר הריסוס מבוצע בקוצייד 2000; וכל 
250 מ"מ גשם, אם הריסוס מבוצע במרק בורדו )אין הכוונה למרק 
בורדו אולטרא(. בתקופת הלבלוב הצעיר יש להימנע מריסוס 

במרק בורדו, בהיותו צורב את הלבלוב הצעיר.

מנזקי  כדי להישמר   - והשורשים  צוואר השורש  ריקבון 
הפיטופטורה, יש להימנע מעודפי מים בפרדסים בכלל, ובנטיעות 
צעירות בפרט. בפרדסים מעל גיל שנה בכל סוגי הקרקעות )כולל 
קלות( מומלץ להרחיק את הטפטפות מהגזע בכ-40 ס"מ לפחות 

ולהימנע מהשקיות תכופות. 

ובזנים הרגישים להדבקה  אלטרנריה - באזורים המועדים 
נתחיל בריסוס בתום הפריחה, עם חשיפת החנטים ולאחר נשירת 
עלי הכותרת. חשוב מאוד לנטר ולבדוק אם נדבקו עלים צעירים. 
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינואלה, מנדרינה דייזי, נובה, 
מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. התכשירים הניתנים 
לריסוס הם הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 0.25%, 
אנטראקול 0.25%, קנון 50, קיפ, קורדון, פוסיפירון 0.25%, 
חוסן, קוז'אק 0.15%, סיגנום 0.05%, בליס 0.04%, עמיסטר, 
מירדור, עמיעוז 0.075%, רובראל, רודיון 0.1%, קליפמן 0.15%. 
מומלץ לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן טיפול 

לפני קטיף לגבי כל אחד מהתכשירים.

מידע חדש בנושא מחלת הגרינינג
לאחרונה הופיעה בספרד ובפורטוגל המזיק פסילה אפריקאית: 
Trioza erytreae. פסילה זו היא אחת מהפסילות המפיצות את 
מחלת הגרינינג. לפיכך, נדרשים הכול להקפיד הקפדה יתרה 
על קיומו של האיסור על יבוא חומר צמחי מכל מדינה בעולם, 
ובפרט ממדינות שידוע כי נמצאים בהן גורמי מחלה או וקטורים 
המסוכנים מאוד לענף ההדרים. ענף ההדרים בפלורידה חוסל 
כמעט לחלוטין בפרק זמן די קצר, אף שהושקעו בדיכוי המחלה 
מיליוני דולרים. כיום מצויים המחלה והווקטור שלה במרבית 

יבשות העולם, למעט אגן הים התיכון.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת באביב ובקיץ מומלץ לרסס תכשיר 

מונע הצצה בשילוב תכשיר קוטל עלווה. 
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טבלת קוטלי העשבייה לשימוש בפרדס ומינונם המומלץ

מונעי הצצה

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Diuron250-100 גר'/ד'דיורקס, דוריאן, דיוקרון, סאן-דורון

Diflufenican50 גרם/דונםלגאטו, פאלקון

Oxyflurofen600-300 סמ"ק/ד'גול, גאליגן, גליל, אוקסיגל, גלאון
 אין לרסס בין חודש מרס

לחודש אוקטובר

Propizamid200 סמ"ק/דונםמגלן, קרב

Indaziflamמגיל שלוש שנים ומעלה15 סמ"ק/דונםאליון

קוטלי מגע

הערות ומגבלותמינון מומלץשם התכשירשם גנרי

Glyphosate

ראונדאפ, גאלופ, 
גלייפוס, גלייפון, 
גלייפוגן, טייפון, 
1%-2%טורנדו, רונדומור

 מותר בפרדסים משנה שנייה.
 אין לרסס על קרקע רוויה.

אין להשקות לאחר הריסוס.

2,4-D

אלבר סופר, 
בר, אמינובר, 

0.3%-0.5%אמינופיליק
 אין לרסס ברוח.

יש להתחשב בגידולים שכנים רגישים.

Bromacil80 האנטר, אורגן
100 גרם/

בזנים פומלו וסטאר רובי המינון המומלץ הוא 50 גרם/דונם.דונם

MSMA3%טארגט
רק בפרדסים לא מניבים. מומלץ רק בטמפרטורה הגבוהה מ-25 

מ"צ.

Fluroxypyrלריסוס כתמים קשי הדברה בלבד.0.5%סטרן, טומהוק

Diquateיש להוסיף שטח 90 0.3%. יש לנקוט משנה זהירות בריסוס.0.5%-1%דו-קטלון

Carfentazone5 גרם/דונםאורורה

Oxyflurofen
גול, גאליגן, גליל, 

אוקסיגל, גלאון

 0.1% או 
25 סמ"ק/

דונם
כתוספת לתכשיר Glyphosate להדברת חלמית, מרקולית ורחבי 

עלים נוספים.

שילובים מוכנים
ניתן לרכוש תכשירים מוכנים  הנ"ל,  בנוסף לתכשירים 

בשילובים שונים, כמו:
גליידר - תערובת מוכנה לקטילת מגע ולמניעת הצצה, המכילה 
דיאורון + אוקסיפלורופן וגלייפוסט. יש ליישם במינון של 400 

סמ"ק לדונם )לא בזן סאן רייז(.
 + )מגלן/קרב(  פרופיזאמיד  של  שילוב   - ותבור  אמיר 

אוקסיפלורופן )גול ודומיו( במינון של 250 סמ"ק/דונם.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(. 

השילוב אינו מונע נביטה.

הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה 

הרב-שנתית הקיימת בשטח.
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 בתנאי רוח או שרב. יש לנהוג משנה זהירות בעצים 
נושאי פרי, כיוון שקליטה של הרביצידים ברקמות הפרי תפסול 

אותו לשיווק.
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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 ∏∑

משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

יש לדאוג לכך שהתרסיס לא יפגע בנוף העץ ובגזע )מומלץ 
להתקין מגני גזע בשתילים צעירים(. אין לרסס בדיזה זורקת 
המרטיבה את העלווה הנמוכה בשל הנזק העלול להיגרם לנוף 

הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר.

יישום מונעי הצצה ייתכן רק כאשר צפוי גשם בכמות של 30 
מ"מ לפחות תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר 
לפני התנדפותו, אך אם משקים במתזים או בממטירונים, ניתן 

להצניע את החומר במי ההשקיה.
מומלץ לשלב שני תכשירים מונעי הצצה כדי להשיג הדברה 

מקסימלית ולצמצם את כמות העשבים החמקניים.
דגניים  בשימוש בקוטלי מגע מומלץ תמיד לשלב קוטלי 
D-2,4( או  )תכשירי גלייפוסט( בקוטלי רחבי עלים )תכשירי 

בתכשירי אוקסיפלורופן, בהתאם לעונה ולטמפרטורות. 
הריסוס באוקסיפלורופן יבוצע רק לאחר ירידת הטמפרטורות, 
אין לרסס  ואין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן בימים חמים. 

תכשיר זה בתקופת הלבלוב הצעיר ובפריחה.
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן ולהרכב העשבייה 
הרב-שנתית הקיימת בשטח. התכשירים הסיסטמיים, בעיקר 
גלייפוסט ו-D-2,4, נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון גבוה 

או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה. לפיכך, אין לרסס בזמן 
ההשקיה, ומומלץ לעשות זאת יום לאחר ההשקיה. אין להשקות 
לפחות יום מהריסוס בתכשירים אלה. באופן כללי, כדאי תמיד 
10-5 ס"מ. בריסוס עשבייה  נמוכה שגובהה  לרסס עשבייה 
גבוהה מסתכנים מאוד בפגיעה בנוף העץ ומתבזבז חומר הדברה 
רב. אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסח, ורק לאחר מכן לרסס.

נוסחאות ריסוס להדברת עשבייה באביב
 בפרדסים בגילים שונים )רשימה חלקית(

פרדסים מהנטיעה עד גיל שנה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס בסטה, פאסטר או 

בסט ביי בריכוז 1%-2%.

פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים
תכשיר דיפלופניקן )פאלקון, לגטו( במינון של 50 סמ"ק/ד' 
+ מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז של 

.1.5%-1%

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



30

בפרדס
תכשיר דיאורון 300 ג'/ד' כמונע נביטה + תכשיר גלייפוסט   .1

1%-1.5% + אורורה 5 ג'/ד'.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' + גלייפוסט   .3

.1.5%-1%

ביטוח נזקי טבע וביטוח רב סיכוני בפרדס
והזנים השונים  יש לבטח את חלקות הפרדס  בימים אלה 
בביטוח קנ"ט, המבטח את הפרי מנזקי טבע במהלך העונה, 
משלב הפיכת החנט לפרי ועד לקטיף. הביטוח מכסה נזקי נשירת 
פירות ונזקים איכותיים שנגרמו לפרי כתוצאה מאירוע מזג אוויר: 
חום, ברד וסערה. ענף ההדרים במועצה הצמחית מבטח את כל 
הענף בביטוח חובה, אולם ביטוח זה הוא מינימלי, ולכן רצוי 
ומומלץ לבטח בביטוחי הרשות השונים ברמות א'-ג'. בביטוח 

החובה מבוטח יבול נורמטיבי שהוא נמוך יחסית, ואילו בביטוחי 
הרשות החקלאי רשאי לבטח את היבול בפועל. בביטוח החובה 
הפיצוי לחקלאי נמוך, ואילו בביטוח הרשות ברמה ג' הפיצוי 

קרוב לנזק המלא.
ביטוח רב-סיכוני מבטח את העצים בפרדס ואת היעדר היבול 
העלול להיגרם מחוסר פריחה או מחוסר חנטה בפרדס. גם כאן 
מומלץ לבטח בביטוח רשות ולדווח לקנ"ט על היבולים בחלקות 

השונות. 
הנכם מוזמנים לצפות באתר האינטרנט שלנו - תחום ההדרים 

בשה"מ:
http://shaham.moag.gov.il/Unit/perot/hadarim/

Pages/default.aspx

הוצל"א שה"מ * המח' להמחשה * עריכה לשונית: עדי סלוניקו 
* גרפיקה: לובה קמנצקי

הנכם מוזמנים לרשום לעצמכם את המפגשים של שנת 2016
באולם ההרצאות במתחם משקי הדרום בצומת מסמיה. 

תאריך עברייום בשבועתאריךמפגש

כ"ד באדר ב'ראשון23.4.2016

י"ג סיווןראשון319.6.2016

ג' אבראשון47.8.2016

כ"ח תשריראשון530.10.2016

י"ח כסלוראשון618.12.2016

כמו כן נשמח מאוד לשמוע רעיונות מכם, הרצאות חשובות או סיורים רלוונטים. 
צרו איתנו קשר.    

צפריר ואופיר

צפריר גרינהוט, אריה ארונוביץ, שאול בן-יהודה, יצחק קוסטו, ערן הרכבי, שוקי יחזקאלי אופיר אטינגר,
אהוד חנוך ושמעון אנטמן 

העתקים: חנן בזק, מנהל שה"מ,  ד"ר שמוליק גרוס, מנהל אגף ההדרכה ומינהל,  שוקי קנוניץ, מנהל אגף פירות, ענת 
לוינגרט, מנהלת אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

מועדון מגדלי מטעים אזור הדרום והנגב
)ועדת הנוטעים לאזור הדרום(  
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קנייני פרי הדר 

לתעשייה ≠ ייצוא ≠ שוק מקומי 
במחירי מפעלØיצואןØשוק מקומי
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¥∞
שנים

לפרדסנים° כקניינים אנו הנאמנים שלכם

אנו מעוניינים 
ולנסיה לרכוש 

אטרקטיבייםÆבמחירים 

ותיענו °פנו אלינו 
הנאמנות 

משתלמת !

מגדלי הדרים,


