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מאת: טל עמיתתמונת מצב

בחירות 2016
 בתאריך 5/4/2016 נערכו בחירות לנציגי החקלאים בוועדות 
הענפיות  ובמליאת מועצת הצמחים. המועצה התארגנה היטב 
ליום הבוחר, כאשר פרסה 37 קלפיות מהגליל והגולן ועד פארן 
בדרום. עשרות אנשים עסקו בפעילות הנ"ל, כאשר על המלאכה 
מופקד מנהל אגף מנהל במועצת הצמחים – עזרא בכר ובראש 
ועדת הבחירות עומדת השופטת המחוזית בדימוס, הגב' שרה ברוש. 
הכל "דפק" היטב מבחינה ארגונית ורק השתתפות הבוחרים 

בתהליך היתה מאכזבת, וחבל.

תוצאות: 
להלן תוצאות הבחירות לוועדה הענפית הדרים ומספר הקולות 
שניתנו למועמדים אלו. 15 הראשונים נכנסים אוטומטית לוועדה 

הענפית.

שםמס'
מס' 
שםמס'קולות

מס' 
קולות

177שרייבר אריה59316גרוסר הלל1
162פינטו ירון56817בנימיני חי2
135עפרוני מנחם55518שפירר צביקה )צבי(3
114לב אבירם )אבי(52319גרוסר עודד4
114קרן ברוך51720פינצק מאיר5
113חורש משה45221סיגל רמי6
83דהן אבי42022גור לביא שאולי7
78סיטון יעקב41923קינמון אורי8
74ברגמן קובי39924שאואר איילת9
71כחלון ישראל37525סרפרז משה10
233פטרו שי11
216ניצן אורי12
200גלנץ שמואל13
196סעדי ישראל )כושי(14
183רזון רון15

כמו שאומרים בדר"כ "הבוחר אמר את דברו", אך מבלי לפגוע 
באף אחד מהנבחרים, דעתי מהתוצאות אינה נוחה, והתוצאות 

הללו רק ירעו עוד יותר את מצבו של הענף.
אני מכיר אישית את כל המועמדים, וכמו בכל חברה, חלקם 
ידידים טובים, חלקם פחות – אבל לא זה העניין – כי אני בעל 
וכ"מבקר  לי התמונה הגדולה  ומציקה  )כחקלאי(,  קול אחד 

אומנות" תרשו לי להעיר מס' הערות:
הכח הניתן לתאגידים, כאשר היכולת היא לבחור 10 מועמדים –   .1
הוא מוגזם. על האחראים לתקנות הבחירות לשקול לצמצם את 
הבחירה ל-3-5 מועמדים בלבד, למען  האיזון הנדרש בבחירות 

דמוקרטיות.

נבחרו  לא   – רבות בקדנציה הקודמת  מועמדים שתרמו   .2
זרים. ההפסד כולו של הענף, כאשר מגדלים  משיקולים 
מוכנים לתרום מזמנם, הידע והניסיון שלהם, ועוד ע"ח זמנם 

החופשי, ובסופו של תהליך "נזרקים החוצה". 
אני תקווה שחלק מהקלקולים יתוקנו באמצעות הזכות שניתנת 
לשר החקלאות לתקן עיוותים ולמנות 5  מגדלים נוספים, מתוך 
רשימת הנבחרים, אך את הפגיעה שפגעו באנשים שלא נבחרו 

– יהיה קשה לתקן.

בשולי העונה – מבט מזווית אחרת 
בדרך כלל, אנחנו ממוקדים בתוצאות של השוק הטרי . דווקא 
שוק הפרי לתעשייה "מתחמם".  הרקע – מחסור בפרי טרי שהוא 

חומר הגלם העיקרי של התעשייה.
ניתוח נתונים של 11 השנים האחרונות, לתאריך 31/3, מראה 
נמוכות, כמו בעונה  כי לא היתה שנה עם כמויות פרי כ"כ 
הנוכחית. נוצר מצב מוזר שבו כמויות הפרי לתעשייה נמוכות 
מכמויות הפרי ליצוא או לשוק מקומי – דבר שלא קרה כבר 
עשרות שנים. כמות הפרי שנקלטה עד 31/3 השנה היא נמוכה 

ב–27% לעומת הממוצע של כל התקופה.
הירידה בכמות האשכוליות מובנת על רקע העקירות של 
אשכוליות אדומות ב-5 השנים הקודמות, אך ירידה של 35% 
בכמות הקליפים אינה מובנת ואינה מוסברת, לנוכח הגידול  

בכמויות התוצרת במוצר זה.
בתזי"ם, אנו עדים למלחמה על הפרי בין השוק המקומי, 
מפעלי התעשייה, ומכונות הסחיטה של בתי הקפה והמסעדות, 
שלמרות שעדין מדובר בכמויות לא עצומות – זו בהחלט תופעה 
עם מגמת גידול משנה לשנה. הביקוש לתפוזים הפך ל"חם", 
כאשר המחירים מתרוממים ככל שהביקוש גדל ואני שומע  על 
הצעות מחיר מאוד מפתות לולנסיה,שאנו נמצאים בעיצומו של 

הקטיף שלו.

חקלאות ישראל – לאן ?
בחודש האחרון החקלאות תפסה כותרות ראשיות, וכמעט כל 
יום התפרסמה כותרת כזו או אחרת כאשר 2 נושאים גדולים 

מאוד על הפרק:
פתיחת יבוא ללא מכס ותמיכה ישירה בחקלאים כפיצוי על   .1

הפגיעה במחיר למגדל.
העברת מנהל המחקר החקלאי לצפון.  .2

שני הנושאים הם כבדי משקל, לא ברורים מניעיהם, אך ברור 
כי יפגעו בחקלאות הישראלית, ולכן לא ברורה עמדת משרד 
החקלאות בנושאים אלו. אשתדל להתייחס לנושאים אלו בהרחבה 

בגיליון הבא – אולי יהיו עוד הפתעות גם בתחום זה.
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כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 12 שהסתיים ב-26/03/2016  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - סוף עונה 
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תמונת מצב

מצטבר

שינוי ב-%  2013/14   2014/15  2015/2016שבוע 12   זן
 14/16 - 15/16

124,1343,8826,1776%שמוטי         
2020%                                 אפילים        
85863418735%           טבורי         

100%-           10                      קרה קרה       
393,7654,5423,282-17%אשכ’ רגילות   

1,40338,48736,19147,3216%סנרייז        
6810,72511,46613,195-6%סוויטי        
39162123-76%           רדסון         

971,0542,3641,743-55%לימון צהוב    
62014-70%           לימקואט       
2225537529-58%קומקואט       

200713421-72%           ליים          
119459204864125%טופז/טנגור    
5,3996,2496,820-14%           מינאולה       
9,15612,48910,500-27%           סנטינה        
6715111628230%מורקוט        
50239135128%           מיכל          
242452708-54%הדס           
231,3701,2952,2036%אורה          
36165-100%                      מור           
3,07854,57358,32745,423-6%אורי          
91170221930%           מירב          
310%           16           תמי           
9821,735745-43%           אודם          

100%-           38                      מירבית        
210518665-59%           פומלו לבן     

7648501,071-10%           פומלו אדום    
4,932134,010143,523143,241-7%סה"כ          

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

              7,62210,856אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
              61,0281,400סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

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



6

הסכם היסטורי

שר האוצר, משה כחלון, שר החקלאות, אורי אריאל ונציגי 
התאחדות חקלאי ישראל חתמו לקראת פסח על הסכם שנועד 
להפחית המחירים לצרכנים בארץ. ועדת מעקב, הכוללת נציגים 
של משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל, 
תעקוב אחר ביצוע ההסכם, תקבל דיווחים שוטפים על השפעת 
המהלכים שעיקרם הפחתת המכסים על השווקים, החל מרמת 
המגדל ועד לרמת הצרכן. בנוסף, תקיים בחינה מתמדת של 
יעילות המתווים ומניעת פגיעה בלתי צפויה במגדלים ובחקלאים.                                                          
ההסכם, כולל הפחתת מכסים מחד ותמיכה ישירה במגדלים 
מאידך. במקרה מסוים גם סוכם  בין היתר כי החקלאיים מתחייבים 
למכור לסיטונאים מספר ירקות בסיסים בסכום שבין 2 ל-1.5 

₪ לקילו כך שיאפשר לרשתות השיווק למכור מוצרים אלה 
במחירים נמוכים לצרכן.

גם סוכם כי תינתן תמיכה ישירה חד פעמית של 25 מיליון ₪ 
למגדלי ענפי הירקות הקפואים בהתאם למתווה שיוסכם בתיאום 
עם משרד האוצר. משרד האוצר הודיע על פתיחת מכסה פטורה 
ממכס לייבוא של ירקות קפואים של  4,5000 טון טוגנים )צ'יפס 

קפוא( ושל 5,500 טון ירקות קפואים נוספים.
אין ספק כי מדובר בשינוי מהותי שתוצאותיו ישפיעו על 
המשך המדיניות החקלאית בעתיד. ענף ההדרים כמו ענפים 
רבים נוספים לא כלולים בהסכם אך איך לגזור מכך שעלול 

להיות שינוי גם בענף זה. 

רפורמת הוזלת מחירי המזון יצאה לדרך 

שרי האוצר והחקלאות והתאחדות חקלאי ישראל חתמו על ההסכם  

עונת  קנט שילמה למגדלי ההדרים כ-55 מליון ₪ עבור 
2014-15. למעלה מ-52 מליון ₪ מתוכם שולמו למגדלים 
שביטחו את גידוליהם בביטוח המורחב של החברה וכ-3 מליון 
שולמו למגדלים שנשארו בביטוח הבסיסי. כך עולה מסיכום 
נתוני החברה לקראת חידוש ביטוחי ההדרים לעונת 2016-17. 
עיקר הפיצויים שולמו עבור נזקי סערה וברד שפגעו בגידולים 
ובכלל זה גרמו לנזק איכותי ולנשר פרי וכן בעקבות נזקי חום.  
בקנט מציינים כי ההגנה הביטוחית שמאפשרת החברה למגדלי 
ההדרים מנעה מהם נזקים כלכליים כבדים. ענף ההדרים במועצת 
הצמחים רוכש ביטוח בסיסי לפרדסים מניבים בלבד עבור מגדלי 

ההדרים הרשומים במועצה כחוק. 
קנט מציעה למגדלים ביטוח מורחב הנותן מענה מקיף יותר 
מהביטוח הבסיסי המאפשר למגדל לבטח את גידוליו בהשתתפות 

עצמית נמוכה, תוך יכולת להגדיל את היבול המבוטח ובעלויות 
ייצור גבוהות יותר. יצוין כי דמי הביטוח המשולמים בביטוח 
המגדלים  עבור  הבסיסי  הביטוח  דמי  את  כוללים  המורחב 
לביטוח  ולכן המגדלים שיצטרפו  כחוק  הרשומים במועצה 
המורחב והועברו לקנט ברשימות המועצה ישלמו את ההפרש 
בלבד בדמי הביטוח.  בביטוח המורחב הפיצוי מועבר ישירות 
למבוטח. ביטוח אסונות טבע עבור פרדסים טרם הנבה אינו 
נכלל במסגרת הביטוח הבסיסי אותו רכשה המועצה אולם ניתן 
לבטח פרדסים אלה ישירות בקנט. במסגרת הביטוח המורחב, 
קנט עדכנה מספר סעיפים בחוזה הביטוח הכוללים תאריכי 
סיום הקטיף, סכומי הביטוח בזנים השונים, שינוי אחוזי האריזה 
בנזק איכותי , שינוי רכיבי התשלומים במקרה של נזק חלקי 

במטע המחייב שיקום ועוד.

קנט מחדשת את  ביטוח פרי הדר
לעונת 2016/17

החברה  שילמה למגדלים פיצויים בהיקף של כ-55 מליון ₪
עבור עונת 2014-15

ביטוח
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מדיניות כלכלית 
בחקלאות

 מתוך רצון להעניק יציבות וביטחון לחקלאים לצד צמצום אי 
הוודאות הכלכלית, שהנה חלק בלתי נפרד מהעיסוק בחקלאות 
בינלאומיים, משרד החקלאות  ארגונים  ובהתאם להמלצות 
ופיתוח הכפר בוחן את האפשרות לעבור מתמיכות עקיפות 
 באמצעות מכסים ומכסות למהלך של "תמיכה ישירה בחקלאות". 

מטרות השיטה החדשה 
מטרות שיטה זו של מעבר לתמיכות ישירות, שנהוגה באירופה, 
הן חיזוק ופיתוח החקלאות, במקביל להוזלת מחיר התוצרת 
החקלאית לצרכן, באמצעות מעבר הדרגתי מתמיכה במחירים 
לכלי תמיכה חלופיים שיוביל לחיזוק כושר התחרות בכלל 
ועידוד כושר ההתאגדות של החקלאים, מימון מוגדל למחקר 
ופיתוח והדרכה מקצועית וכלכלית, קידום מכירות של התוצרת 
ומינוף של התוצרת המקומית.     החקלאית ופעולות לבידול 
ההצעה לרפורמה הכוללת במדיניות התמיכות, שגובשה על 
ידי החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה מבוססת על תמהיל 
של כלים לקידום החקלאות וחיזוק החקלאים, בדגש על קידום 
משקים משפחתיים, טיפוח היתרונות היחסיים של חקלאות 
ישראל ופיתוח ענף חקלאות יציב ובר קיימא, המספק מגוון 
רחב של מזון טרי ובריא ואת מירב התועלות הציבוריות. מתווה 
המדיניות המוצע הוכן כבסיס לדיונים ולגיבוש תכנית מפורטת.                                                                   

דיונים עם מומחי כלכלה מטעם האיחוד האירופי
פרטי התוכנית יוכלו להשתנות בהתאם לניתוח ההשלכות של 
תמהילי תמיכה שונים והתייעצויות נוספות ותהליך שיתוף הציבור. 
באתר  העמדה  בנייר  מפורסמת  הראשונית  התכנית 
הכפר.  ופיתוח  החקלאות  משרד  של   האינטרנט 
לצורך הבטחת המשאבים וגיבוש מנגנון יציב בטוח וארוך טווח 
למימון התמיכות, אנו נמצאים בימים אלה בדיונים עם מומחי 

כלכלה מטעם האיחוד האירופי, אשר ביקרו בישראל וצפויים 
 לבקר בשנית לשם קיום סמינר בנושא בחודש מאי הקרוב.     
בנוסף, בחודשיים הקרובים יקיים המשרד תהליך של שולחנות 
עגולים ושימוע ציבורי לגיבוש התכנית הפרטנית. נשמח לקבל 
התייחסויות למסמך המדיניות ולרפורמה המתוכננת לקראת 
תהליך זה אשר יוכלו לשמש אותנו כבסיס וחומר רקע להכנת 

המודלים המפורטים שיובאו לשימוע.  

שאלות מרכזיות 
להלן שאלות מרכזיות להתייחסות:

המכסית  בהגנה  הפחתה  של  הצפויות  ההשלכות  מהן   .1
 בענפים השונים תוך התייחסות לחלקיות ההפחתה ולקצב?

הייצור  של  התחרות  כושר  להגברת  הפוטנציאל  מהו   .2
 המקומי? מה צריך לעשות כדי לממש את פוטנציאל זה?

ויציבות  חיזוק  להקנות  יכולים  תמיכה  כלי  אילו   .3
המכסים? יופחתו  שבעתיד  בהנחה  החקלאות   לענפי 

 
4. אילו כליי תמיכה יכולים להקנות יכולת כלכלית לפיתוח 
בענפי החלב וההטלה בהנחה שלא ינוהלו במסגרת מכסות.

ייצור פרטניות.      

ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 
yaelk@moag.go.il

קישור לתכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות:
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_
economy_strategy/publication/2016/support_policy_reform.htm

תוכנית ראשונית לרפורמה 
במדיניות התמיכות

בענף החקלאות

ההצעה גובשה על ידי החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות 
)אורי צוק-בר סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד(
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מחירים

מחירי  הסחורות החקלאיות צפויים להישאר נמוכים במהלך 
2016, כך מעריכים   בחברת ביטוח האשראי הבינ"ל  שנת 
Coface.  זאת אף למרות פגעי מזג האוויר וסופת "אל ניניו" 
חזקה בשלושת החודשים הקרובים, אשר תפגע ביבולים רבים.                                                                                                                             

יצואנים ישראלים עלולים להפגע
Coface ישראל, המחירים  לדברי כרמינה מנדולה, מנכ"ל 
הנמוכים של הסחורות החקלאיות בעולם עלולים לפגוע ביצואנים 
הישראלים. השאלה הנשאלת, אומרים ב-Coface, היא האם 
החקלאים ישכילו לצמצם את תפוקתם והחשיפות שלהם בזמן 
ובכך להימנע ממשבר חריף, שיכלול פשיטות רגל והסדרי חוב. 
ההערכה הרווחת על פי ארגון המטאורולוגי העולמי היא שב-
2015/2016  נראה התגברות של סופות אלניניו באיזור האוקיינוס   
השקט באופן שירשמו שיאים מאז 1950. תופעה זו מצטרפת 
למצב אקלימי בעייתי בעולם כשבשנה החולפת ראינו בצורות 
חמורות באוסטרליה וגשמי זעף בברזיל. עם זאת, ולמרות פגעי 
מזג האוויר שפוגעים ביצור החקלאי, הרי שמדד מחירי המזון 
ינואר תוך שהוא משלים  דווקא ירד בשיעור של 3% בחודש 

ירידה של 17% בשנה האחרונה.

הגורמים לתופעה
היו  האוויר  מזג  שפגעי  שלמרות  מבהירים  בקופאס 
ובכך להביא עליית  הייצור החקלאי  אמורים לפגוע בכושר 
נמוכים.                                                                      להישאר  צפויים  הרי שהמחירים  הסחורות  מחירי 
האנליסטים של קופאס תולים את הסיבה לכך במספר גורמים. 
יש רמה ענקית של מלאי סחורות  כי  ראשית, הם מבהירים 
חקלאיות בעולם. בתחום הדגנים למשל מחירי החיטה והתירס 
ירדו בשיעור של 17% בשנה החולפת על רקע גידול במלאי של 
סחורות אלו בשיעור של 9% ו-24% בהתאמה בין השנים 2013 
ו-2015. בקופאס מדגישים כי מלאי תירס בעולם צפוי להגיע 

לרמה הגבוהה ביותר מזה 29 שנים.
מחירי שמן דקל וסויה ירדו בשנה האחרונה בשיעור של 12% 
בשל גידול שנתי ממוצע הגבוה ב-20% מממוצע שלושת השנים 
האחרונות. המלאים של סויה ושמן דקלים היו גבוהים בשנים 
האחרונות מאשר הצריכה. מה שיצר עודף הצע והביא לירידת מחירים.                                                                                                 

בקופאס מסבירים כי למרות הירידה בצמיחת התמ"ג של סין הרי 
שצריכת הסויה בסין גדלה ב-14% בשנים האחרונות ולמרות 

זאת עדיין נותרו עודפי היצע.
גורם נוסף המשפיע על מחירי הסחורות הוא הדולר. בשנת 
2015, הדולר האמריקאי התחזק בכ-13.4% אל מול האירו, 6.1% 
לעומת רופי הודי, ו-4.4% לעומת ליש"ט. דבר שהפעיל לחץ 

שלילי על מחירי חומרי גלם אשר נקובים בדולר.
לאור כל זאת, בקופאס מעריכים כי הרמה הנמוכה של מחירי 
חומרי גלם בעולם עלולה להשפיע לרעה על החברות השונות. 
דוגמא לכך נראתה כבר בפגיעה בהכנסות חברת פארמר שהושפעו 
לרעה מהמחירים הנמוכים של חומרי הגלם  בשנת 2015. בקופאס 
מעריכים כי חברות בארה"ב עלולות להיפגע קשה מהירידה 
במחירי התירס והסויה והתקבולים  צפויים לרדת בשיעור של 

15.6% ו-12.3%.
הירידה הממושכת במחירי הסחורות עלולה לגרור תוצאות 
לאחת  נחשבת  ברזיל  המתעוררות.  במדינות  יותר  חמורות 
מיצואניות הסויה הגדולה כשהמגזר החקלאי בה מהווה 5.5% 
 3% מהתמ"ג. במלזיה תעשיית שמן הדקלים לבדה מהווה 
מהתמ"ג. המשך ירידה של מחירי הסחורות עלולה לפגוע באופן 
גדול יותר במדינות אלו. פגיעה זו אף תועצם על רקע ההערכה 
וזאת בהתחשב בביצועים  כי הדולר ישאר ברמות הנוכחיות 
הטובים של הצמיחה בארה"ב בשנת 2015 )2.4%(, וצפיה לצמיחה 

בשיעור די דומה בשנת 2016 )2.2%(. 

:Coface אודות
Coface, מהחברות המובילות בעולם בתחום ביטוח האשראי  
מציינת בימים אלה שנה לכניסתה לפעילות ישירה בישראל. 
הקבוצה מציעה לחברות ברחבי העולם פתרונות הגנה מפני 
חדלות פירעון של לקוחותיהם הן בשוק המקומי והן ליצואניות. 
עם נוכחות בכ-100 מדינות, Coface מבטחת עסקאות של למעלה 
מ-40,000 חברות בכ-200 מדינות ברחבי העולם. בכל רבעון 
Coface מפרסמת הערכות סיכון לכ-160 מדינות, המבוססות 
על הידע הייחודי שלה בנוגע למוסר התשלומים של החברות 
השונות והודות למומחיותם של 350 חתמי אשראי הנמצאים 

קרוב ללקוחות ולחייבים שלהם ברחבי העולם.

 מחירי הסחורות צפויים להישאר נמוכים
בשנת 2016 - עלולים לפגוע ביצואנים
הישראלים המוכרים לחברות חקלאיות

 בין השאר בגלל הרמה הענקית של מלאי סחורות חקלאיות
בעולם והתחזקות הדולר
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מים

לא מכבר עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק במסגרתה 
צפויה הכנסת לאשר הוזלה בתעריפי המים הביתיים. אלא, שבתוך 
הצעת חוק זו, הוכנסה הצעה לביטול ההפקה הפרטית של המים 

בחקלאות,  על אף העובדה, כי הנושאים כלל אינם קשורים.
לטענת החקלאים, מהלך שכזה ייקר את מחיר המים לחקלאות 

בעשרות אחוזים ויהווה פגיעה אנושה בענף החקלאות.
בישיבת חירום שהתקיימה באגודת מים בגליל הוחלט לצאת 
למאבק בנושא הפקת המים לחקלאות בתמיכה של כלל ראשי 

הרשויות באזור הצפון ואגודות המים לחקלאות.
במכתב שהועבר לחברי הכנסת כתב דובי אמיתי, נשיא התאחדות 
האיכרים והחקלאים בישראל: "לצערנו, גורמים במשרדי האוצר 
ומשרד התשתיות, מנסים במחטף מתוכנן ומתוחכם לשרבב לתוך 
הצעת חוק "תמימה" רפורמה מהפכנית ומשנה סדרי בראשית 
בהפקת המים. כל זאת, בניסיון להלאים ולהפקיע רכוש פרטי 
בשווי מיליארדי שקל ולהכפיפו למונופול הבזבזני והדורסני של 
חברת מקורות. אילו היה מגיע לכאן היסטוריון או חוקר מחוץ 
לארץ, הוא היה יכול לחשוב שאנו מצויים בקובה של תחילת 
שנות ה-60, במדינות הגוש המזרחי לפני 70 שנה, או חלילה 
בצפון קוריאה. תמוה כיצד ממשלה שחרתה על דגלה את התחרות 
והמאבק במונופולים המיושנים והבזבזניים, מובלת כעת על ידי 
קומץ אינטרסנטים, לבטל ולהצמית את התחרות הבריאה והיעילה 

בהפקת מים בענף החקלאות".
בנוסף ציין אמיתי, כי הכוונה לחזק את חברת מקורות הינה 
)דוגמת דו"ח ועדת בלינקוב(  ובדו"חות רבים  תמוהה מאחר 
נקבע, כי חברת מקורות פועלת בחוסר יעילות. כמו כן המפיקים 
הפרטיים השקיעו מאות מיליוני שקלים על מנת שיוכלו להפיק 
מים במחיר נמוך לרווחת החקלאות: "במקום לדאוג לחקלאים 
בקו העימות בצפון ובאזורים נרחבים בארץ, בחרו פקידי האוצר 
ומשרד התשתיות לקדם שוב את האינטרסים של הגורמים 
המחוברים, החזקים והמקושרים, על חשבונם של חקלאים ואגודות 
שפעלו במשך דורות לפיתוח מקורות מים ולהפקת מים בעלויות 

שהחקלאות הישראלית יכולה לעמוד בהן".
ראוי לציין, כי סך המים השפירים הינם כחצי מיליארד מ"ק 
ואילו צפויים להיפגע מהמלך כ-45 אחוזים מתוכם, מאחר ו-230 
מיליון מ"ק מופקים באופן פרטי ובמחיר זול ממחיר מקורות 

ומסובסד עצמאית.
אמיתי הוסיף: כי דרישת החקלאים הינה לפצל את ההצעה, 
יופרד מנושא ההנחה בצריכה הביתית  כך שנושא החקלאות 
ומו"מ בין הצדדים בנושא: "אנו קוראים  דיון ראוי  ויתקיים 
לחברי הממשלה והכנסת לפעול לביטול רוע הגזירה ולהפרדת 

ענף החקלאות מהצעת חוק המים.

"חובה להפריד החקלאות
מחוק המים ולמנוע הפיכת
חברת מקורות למונופול" 

הלאמת מפעלי המים הפרטים שהיוו תחרות למקורות, תייקר את מחיר המים 
לחקלאים ותיצור עוד מפלצת מונופולית על גבם של החקלאים והאזרחים

 ברצוננו לבשר לכם כי החל מהחודש הזה יעמדו לרשותכם 
שני מדריכים חדשים, הממומנים ע"י ענף ההדרים במועצת 

הצמחים.
המדריכים הללו מתחילים בעבודתם בעקבות הביקוש הרב 
להדרכה בענף ובגלל מחסור גדול בתחום זה שנוצר לאחר 

פרישה של חלק מהמדריכים הוותיקים.
בעתיד אנחנו מקווים שמשרד החקלאות יגדיל את מספר 
יהיה של משרד  כולו  והמימון  הדרים  למדריכי  התקנים 

החקלאות.
ניצן סנש ידריך באזור חדרה מכביש רוחב 57 וצפונה עד 

עמק יזרעאל.

nitzan426f@gmail.com # 052-4722214 הנייד שלו
דניאל קלוסקי ידריך באזור שבין כביש רוחב 57 דרומה 

עד לכביש רוחב 1.
dkalusky@gmail.com #  052-4575174 הנייד שלו

עינת גרזון מדריכה חדשה נוספת בתחום ההדרים בשה"מ 
במשרד החקלאות נמצאת כעת בתקופת הכשרה. עינת תדריך, 

כאשר תסיים את הכשרתה,  באזור רחובות ולכיש.
בקרוב יצא מכרז למינוי 2 מדריכים נוספים לאזור לכיש, 
הנגב והערבה. נאחל הצלחה למדריכים החדשים בעבודתם 

באזורים השונים.

הודעה חשובה לציבור המגדלים
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קשרים בינלאומיים

הסכם חקלאי-מחקרי היסטורי שנחתם בין מועצה אזורית תמר 
למועצה אזורית דרום ע'ור שבירדן צפוי להרחיב את שיתוף 
הפעולה בין שתי המועצות ולסייע לחקלאים משני עברי הגבול 
להילחם יחד במזיקים ובאתגרים הייחודיים שמציב בפניהם 

האזור המדברי.

הגבול   הזה משני עברי  ייחודי  שיתוף הפעולה החקלאי  
יאפשר הפרייה הדדית בידע החקלאי ולהתמודד במשותף עם 

אתגרי האזור. 
אזור ים המלח הנו אזור בעל מאפיינים גאוגרפיים ואקלימיים 
יוצאי דופן, היוצרים הזדמנויות ואתגרים ייחודיים לחקלאים 
משני עברי הגבול. פרויקט "חוות המודל" אשר נחתם  בטקס 
חגיגי, הינו מיזם ייחודי המשותף לרשויות מועצה אזורית תמר 
בישראל ומועצה אזורית דרום ע'ור בירדן, בתמיכת  משרדי 

ממשלה ישראלים וירדנים. 

תוקם חווה חקלאית
במסגרת הפרויקט תוקם חוה חקלאית שתנוהל על ידי ועדת היגוי 
ישראלית-ירדנית, ותהווה בסיס לחילופי ידע חקלאי לתועלת 
שני הצדדים.  על-פי ההסכם, שנחתם בין המועצות בתיווך ארגון 
הסביבה האזורי "אקופיס", יסייעו חקלאים ישראלים לחקלאים 
הירדנים באמצעות העברת הכשרות, ידע, חומרי דישון ייעודיים 
ועוד, מתוך מטרה לספק אמצעים וידע לשיפור רווחיות וקיימות 

המגזר החקלאי המקומי. 

כחלק מהפרויקט תוקם חווה חקלאית ניסויית בירדן, בשטח 
מועצה אזורית דרום ע'ור הסמוכה לים המלח. החווה תקום על 
גבי שטח של 30 דונם ובשטחה יפותחו סוגי גידולים שונים 
באמצעות שיטות גידול מגוונות. ההדרכות בחווה יתבצעו על 
ידי אנשי מחקר ישראלים ממרכז המו"פ ערבה תיכונה, ויכללו 
ידע מקצועי והסבר ושימוש בטכנולוגיות חקלאיות  העברת 
מתקדמות לשיפור התוצרת החקלאית ולמיגור נחילי הזבובים 
הפוקדים את השטחים החקלאים בשני הצדדים. בשלב השני של 
הפרויקט - תבחן הקמת מנגנון שיווק משותף לתוצרת חקלאית 

בערבה ובירדן.
חוות המודל בירדן, תוכל להיות בסיס לקשר רציף בין מקבלי 
ההחלטות ירדנים וישראלים ותאפשר קפיצת מדרגה ביחסים בין 

שני הצדדים ברמה המקומית והאזורית. 
במעמד חתימת ההסכם שנערך  במועצה האזורית תמר, נכחו 
השר לשת"פ אזורי, איוב קרא, ראש מועצה אזורית תמר דב 
ליטבינוף וראש מועצת דרום ע'ור סאלם אלקליפאת, ומנכ"לי 
ארגון אקופיס בישראל ובירדן גדעון ברומברג ומונקת' מאהר, 

אשר יזמו את שיתוף הפעולה חוצה הגבולות בין המועצות.

בסיס לקשר רצוף והפרייה הדדית נטולת פוליטיקה 
לטענת גדעון ברומברג, מנכ"ל ארגון "אקופיס" בישראל, 
"הפרויקט הייחודי הזה נוצר מתוך מפגש אינטרסים מקומי, של 
בעיות חקלאיות-כלכליות משותפות המטרידות את התושבים 
באזור. תחת צורך משותף לפתרון הבעיות האלו, מהווה הפרויקט 
גשר לשיתוף-פעולה מקומי שאין להמעיט בחשיבותו בימים 
אלו. אנו תקווה כי חוות המודל תוכל להוות בסיס לקשר רציף 
בין מקבלי החלטות ירדנים וישראלים ותאפשר קפיצת מדרגה 

ביחסים בין שני הצדדים ברמה המקומית והאזורית".
דב ליטבינוף, ראש מועצה אזורית תמר: "הפרויקט המיוחד 
ואינטרסים של בעיות חקלאיות/כלכליות  נולד מתוך צורך 
המטרידות את הקהילות בישראל וירדן, אך יצר הזדמנות להפריה 
הדדית וחברתית נטולת פוליטיקה. לשיתוף פעולה זה חשיבות 
והן ברמה האסטרטגית והצלחתו  גבוהה הן ברמה המקומית 
תניב תועלות כלכליות ומסחריות משמעותיות לשני הצדדים".
סגן השר לשיתוף פעולה אזורי, ח''כ איוב קרא הוסיף במעמד 
חתימת הטקסט: "נהר הירדן מהווה גבול של שלום בין מדינת 
ישראל וממלכת ירדן. ההסכם עליו אנו חותמים היום מוכיח 
את הכוח של התושבים משני צדי הנהר ליצור קשרים אמיתיים, 
שיוצרים מציאות של שיתוף פעולה ועבודה משותפת מתוך 
מחויבות עמוקה להביא עתיד טוב יותר לתושבים בשתי המדינות. 
המשרד לשיתוף פעולה אזורי ואני נמשיך להוביל צעדים ולסייע 
ליוזמות מהשטח שיתרמו לחיזוק היחסים בין מדינות ובין אנשים".

הסכם ישראלי-ירדני ייחודי יסייע לחקלאי ים 
המלח להתמודד יחד מול אתגרי המדבר

חותמי ההסכם )צילמה: שירה לאון(
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מהעיתונות

דה מרקר
ראש הממשלה בנימין נתניהו וסגנית ראש ממשלת סין ליו 
ינדונג )Liu Yandong(,  הכריזו   על פתיחת שיחות להסכם סחר 
חופשי בין ישראל לבין סין. הסכם סחר חופשי עוסק ביבוא ויצוא 
ללא מכס או במכס מופחת בין המדינות. הוא מעניק למדינות 
יתרון מול מתחרים שאין להם הסכמים דומים, והתהליך לגיבושו 

נמשך בדרך כלל לפחות שנה.
"אני מברך על פתיחת שיחות להסכם סחר חופשי עם סין", 
וסין, היצוא, המסחר והכלכלה  אמר נתניהו. "אזרחי ישראל 
ואנו מוכנים לעשות  זו התפתחות רבת-חשיבות  ייהנו מכך. 
זאת מיד. יש כל כך הרבה שנוכל לעשות יחד: בבריאות, בחינוך 
מרחוק, בחקלאות, בחקלאות ימית, בטכנולוגיות מידע, בכל 
תחומי הפעילות. שיתוף הפעולה בין ישראל לסין יכול להפיק 
תוצאות ענקיות, ואנו מאמינים שישראל יכולה להיות השותפה 

המושלמת". 
ליו ינדונג אמרה, כי "סין תשמח להתחיל בשיחות על הסכם 
סחר חופשי. אנחנו צריכים להמשיך בשיתוף פעולה זה לטובת 
שני העמים. ישראל וסין הולכות לכיוון של פרויקטים גדולים 

משותפים. ישראל ידועה בעולם בזכות החדשנות שלה".
ממשרד ראש הממשלה נמסר כי לאחר שיכנס לתוקף הסכם 
הסחר, הוא יכול להכפיל את הסחר בין שתי המדינות )כיום 
עומד על 8 מיליארד דולר(. ההסכם יכלול סחר בסחורות, סחר 
בשירותים ושיתוף פעולה כלכלי וטכנולוגי.  הסכם אס"ח יכול 
להגדיל את התוצר בשתי המדינות,לגרום לעלייה בהשקעות 
ולהטבות כלכליות משמעותיות לסין וישראל. ההסכם יכלול 
הסרת חסמי סחר- הייצוא הישראלי לסין ייהנה מהקלות בכניסה 
לסין וכך בכיוון ההפוך. כמו כן יוסרו חסמים בתחומי התקינה 
והרגולציה ויחוזק שיתוף הפעולה הטכנולוגי בין המדינות.    

מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשיה, אוהד כהן, 
אמר כי לישראל עניין לכלול בהסכם העדפות ביצוא ההיי-טק 
כולל ציוד רפואי, מוצרי תקשורת ומוצרים אלקטרונים; מוצרי 
טכנולוגיית המים כטפטפות ומגופים ומוצרי חקלאות כתמרים, 
פירות וירקות מיוחדים ותבלינים. בנוסף, לישראל עניין לייצא 

לסין ללא מכס גם מוצרים כדשנים וכימיקלים.
לדברי כהן, סביר להניח שסין תרצה לייצא לישראל ללא 
מכס מוצרי צריכה, כמוצרים חשמלים, בהם המכס עומד עתה 
על כ-12%. בהסכמי הסחר של ישראל מול אירופה וארה''ב 
הוסר המכס עליהם לחלוטין. צפוי ששני הצדדים ירצו להגן 
על תחומים רגישים, בהם המכס לא יירד כלל, או יירד בהדרגה 
על פני כמה שנים. נושאים אלה יושפעו בישראל גם מלחצם 
של גורמים אינטרסנטים בתעשיה ובחקלאות. כהן העריך, כי 
יוכלו להניב הסכם תוך 2-3 שנים.  מגעים מואצים לחתימה 

לדבריו, ההסכם יכלול גם הורדת חסמים לא מכסיים כתקינה, 
הסכם רכש ממשלתי, הסכם לשמירה על קניין רוחני והסכם 

לישוב סכסוכים.

הידוק שיתופי הפעולה במחקר, בחינוך, בבריאות ובחדשנות
ועידת החדשנות ישראל-סין לשנת 2016, נערכה במשרד 
החוץ בירושלים. מדובר בפלטפורמה הבין-ממשלתית החשובה 
ביותר בין ישראל לסין, שעל הקמתה חתמו וליו בעת ביקורה 
בישראל ב-2014. בינואר 2015 התקיים המפגש הראשון של 

ועדת החדשנות בבייג'ינג.  
החוץ של  ומתאמים משרד  מובילים  הוועדה  עבודת  את 
ישראל ומשרד המדע והטכנולוגיה של סין. לוועדה שותפים 
עשרה משרדי ממשלה וסוכנויות ממשלתיות, בהם משרד החוץ, 
משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, המדען הראשי של משרד 
הכלכלה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד החינוך, 
משרד התרבות, משרד האנרגיה, משרד החקלאות, הרשות 
לפטנטים, וכן המועצה להשכלה גבוהה, הקרן הלאומית למדע 

והאוניברסיטאות המובילות משתי המדינות.
רה"מ נתניהו וסגנית ראש ממשלת סין ליו ינדונג יקבלו דיווח 
מהמשרדים השונים השותפים לוועדה על ההתקדמות בשיתופי 
הפעולה ביניהם, וכן יהיו עדים לחתימה של 13 הסכמים והשקה 

של שני פרויקטים משותפים.
במהלך הביקור ייחתמו הסכמים נוספים, בהם הסכם הדדי 
לויזה רב-פעמית ל-10 שנים לנושאי דרכונים לאומיים. ארבעה 
הסכמים לשתוף פעולה בתחום החינוך - המועצה להשכלה גבוהה 
מול משרד החינוך הסיני, הסכמים נפרדים של האוניברסיטה 
העברית והטכניון מול מועצת המלגות הסינית, ומכון וייצמן 
מול האקדמיה הסינית למדעי הרפואה. כמו כן יתקיים כנס 
שיפגיש את ראשי המוסדות להשכלה הגבוהה מסין ומישראל, 
בהשתתפות השר נפתלי בנט, ובמהלכו ייחתמו כ-10 הסכמים 

לשת"פ בין אוניברסיטאות מישראל וסין.
כמו כן ייחתמו הסכמים לשיתוף פעולה בין משרדי הבריאות, 
האנרגיה והחקלאות של ישראל וסין, והסכם לתכנית הדרכה 
בחדשנות בין מש"ב )האגף לשתוף פעולה בינלאומי במשרד 
החוץ( לבין הרשות הסינית למומחים זרים. כמו כן יוכרז על הקמת 
מרכז תרבות סין בישראל ותסוכם תכנית חילופי הנהגה צעירה.
משרד הכלכלה והתעשיה ישיק את פארק החדשנות סין-
ישראל בצ'אנגג'ו, מחוז ג'יאנגסו. כמו כן יושק מרכז חדשנות 
סין-ישראל - אתר אינטרנט ישראלי-סיני המיועד לאנשי ממשל, 
ומשקיעים משתי המדינות בתחום החדשנות.  אנשי עסקים 
בנוסף ייערך סמינר בריאות ישראל-סין בראשות שר הבריאות 

הרב יעקב ליצמן.

ישראל וסין בדרך להסכם
סחר חופשי
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מהעיתונות

דה מרקר
ב-2017 יוסר המכס על כל מוצרי המזון הטרי למעט חריגים 
ויבוטלו התכנון והפיקוח בענפי החלב והביצים יו"ר התאחדות חקלאי 

ישראל: "ההחלטה תפגע בחקלאים ובצרכנים - נצא להיאבק".
גיבוש עקרונות  והאוצר השלימו את    משרדי החקלאות 
הרפורמה הגדולה ביותר בחקלאות הישראלית מעולם. בשלב זה 
נפתחים דיונים עם החקלאים על פרטי הרפורמה ועל הפיצויים 

המדויקים שיקבלו. 
 הרפורמה, שאמורה להיכנס לתקציב המדינה ב-2017, תקיף 
את כל ענפי החקלאות, בהם פירות, ירקות, דגים, בשר, כבש, עוף, 
ביצים, חלב ומוצריו, ירקות קפואים ומוצרי חקלאות המשמשים 
חומרי גלם לתעשיה.  הרפורמה, על בסיס המלצות ארגון המדינות 
המפותחות )OECD( כוללת מעבר מסבסוד עקיף של החקלאים 
לסבסוד ישיר. סבסוד עקיף הוא סבסוד שמתבצע באמצעות 
מכסים, ניהול מיכסות יצור של חלב וביצים ופיקוח מחירים. 
סבסוד ישיר, עיקרו העברת תשומה שוות ערך לכסף, כדוגמת 
מים במחיר מופחת, או מימון ביטוח החקלאי על ידי המדינה. 
על פי הרפורמה יוסר המכס כבר ב-2017 על כל מוצרי המזון 
הטרי למעט חריגים. בחלק מהמקרים ההסרה תהיה מדורגת על 
פני כמה שנים. כמו כן יבוטל התכנון והפיקוח בענפי החלב 
והביצים. יבוטלו מועצות היצור החקלאיות הפועלות על פי 
חוק המחייב כל חקלאי להיות חבר בהן, והן יהפכו וולונטריות 

– חקלאי שירצה להצטרף, יוכל לעשות זאת. 
גם בכירים בענפי החקלאות אמרו בחודשים האחרונים, כי 
הם מוכנים לעבור מתמיכות עקיפות לישירות, ואולם קיימות 
מחלוקות לגבי היקף התמיכות הישירות בינם לממשלה. החקלאים 
צפויים להיאבק להעלאת התמיכה הישירה לכמה מיליארדי 
שקלים, לפחות לשני מיליארד שקל, ואילו משרד האוצר צפוי 

לנסות להקטין אותה ככל שיוכל. 
השפעת הרפורמה על תקציב המדינה אינה ברורה, ותהיה 
תלויה בביצוע. לדוגמה, אחת החלופות של התמיכה הישירה 
תקבע פיצוי על אובדן הכנסה בעקבות הורדת המכס. ואולם, 
אם ההכנסה של החקלאי לא תקטן, כי הביקוש יעלה, לא תהיה 
לכך כל השפעה על התקציב. הערכות ראשוניות במגזר החקלאי 

נעות סביב 1.5-2 מיליארד שקל בשנה, ואף יותר. 
OECD על החקלאות בישראל ב-2015, סך  נתוני  פי  על 
התמיכות בחקלאות מסתכם ב-3.6 מיליארד שקל בשנה, מהן 
משלם הצרכן מחיר עודף על מוצרים חקלאיים בסך 2.7 מיליארד 
שקל והמכס מגיע ל-1.5 מיליארד שקל. כמו כן, בתקציב משרד 
החקלאות מועברים כ-550 מיליון שקל לתמיכות בחקלאות. 
בעוד שעלות המכס היא נתון מדיד, הרי שהנתון של עלויות 

היתר לצרכן מבוססות בעיקר על הערכות. 
  בכירים משני המשרדים נועדו עם נציגי ה-OECD שהמליצו 

בשנים האחרונות לישראל על מעבר מתמיכות עקיפות לישירות, 
ואולם ההמלצה נותרה על הנייר  בלבד. הדיון הנוכחי כבר היה 
ונסב סביב מנגנוני התמיכות הישירות הקיימים  יותר  מעשי 

בארגון ומידת התאמתם לישראל.  
התמיכות הישירות האפשריות כוללות ביטוח הכנסה, השלמת 
הכנסה, מימון ביטוח נזקי טבע עבור החקלאי, מימון הדברה, 
או סבסוד עמוק יותר של מים. כל ענף יוכל לבחור את התמיכה 
הישירה על פי מה שיתאים לו ובהיקף של השפעת הרפורמה 
עליו בלבד. לדוגמה, אם בענף מסוים יירד המכס בשני שקלים 
לקילו, יקבל החקלאי שווה ערך לאותם שני שקלים. או, אם 
הכנסתו הממוצעת של חקלאי בשלוש השנים האחרונות היתה 
 .X והורדת המכס פגעה בה, הוא יקבל השלמת הכנסה לאותו ,X
אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות החקלאים אמר לאחר הפגישה, 
כי "נעמוד על כך שהמגדלים יפוצו ושההסכם ארוך הטווח ייצא 
לדרך – עם המדינה והמגדלים למעבר לתמיכה ישירה במהירות 
- ויבטיח את עתידו של הענף". לדבריו, התוכניות הממשלתיות 
להפחתת מכסים על כלל מוצרי חקלאות יוביל לפיטורי עובדים. 
 שר האוצר, משה כחלון אמר כי בכוונתו להפחית מכסים על 
מיגוון מוצרים, כדי להוזיל עלויות לקראת חג הפסח. הדגים 
הם חלק מאותם מוצרים, לצד שמן זית וירקות קפואים. כחלון 
הוסיף, כי יוריד מכסים על בשר, כבש ומוצרי חלב, ואולם על 
כך הוסכם כבר בעבר במיתווה לוקר, והוא אינו מביא בשורה 

חדשה לגביהם. 
 מזכ״ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
צור, אמר בתגובה לתכנית הורדת המכסים של משרדי החקלאות 
והאוצר, כי "אנחנו מתנגדים באופן נחרץ להחלטה החד צדדית 
של משרד האוצר לייבא מוצרים חקלאיים ולפגוע בחקלאים 
זו תפגע בפרנסתם של  ובחקלאות הישראלית כולה. החלטה 
חקלאים רבים, בחקלאות כולה ובצרכן. דבר זה הוכח בעבר גם 
ביבוא מוצרי חלב, כאשר לא ירדו המחירים וגם ביבוא של בשר. 
מה עוד, שביבוא של ירקות - המחירים רק עלו. צר לי שתוך 
כדי המו״מ המתקיים עם האוצר, האוצר מחליט לפעול באופן 
חד צדדי. אנחנו נצא למאבק לשמור על החקלאים, החקלאות 

ומחיר תוצרת חקלאית הוגנת לצרכנים הישראלים". 
אביתר דותן, מזכ''ל ארגון מגדלי הבקר לחלב, אמר בתגובה 
כי "התאחדות מגדלי הבקר עומדת מאחורי התחיבויותיה בהסכם 
23 אגורות ממחיר החלב  כולל הורדת  לוקר עם הממשלה, 
בעקבות התייעלות רב שנתית. מכסת הגבינות הקשות ליבוא 
בריאה.  יבוא, מחוללת תחרות  טון  מעוגנת בהסכם, 5,400 
תמיכה ישירה היא אמירה פופוליסטית בלבד. לראיה, המדינה 
החליטה על תמיכה ישירה בשיקום תשתיות בהתישבות הותיקה 
במיליארד שקל לעשור, וחדלה לשלם אחרי שנה אחת בלבד 

באופן חד צדדי". 

תמיכה ישירה בחקלאים במיליארדים,
יבוטלו מכסים ומועצות הייצור



בביטוח המורחב ניתן להגדיל את היבול המבוטח 
בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע הידעת?! 

@

זה הזמן לבטח את ההדרים שלכם
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כששאלתי את ניצן סנש, חקלאי צעיר שסיים לא מכבר את 
הכשרתו כמדריך מגדלי הדרים, מה הניע אותו, לבחור בחקלאות 
כדרך חיים, בעוד שהשיח הציבורי )הפופוליסטי(, לא מפרגן כיום 
לחקלאים וגם זאת בלשון המעטה, הוא השיב לי בקצרה, "אני 
חקלאי מגיל צעיר, ממושב בן עמי שבצפון הארץ, בן ממשיך 
וגילה, מגדלי אבוקדו, שחנכו אותי  במשק של הורי בן עמי 
לאהבת החקלאות. מאז ומתמיד עזרתי ואני מעורב בעבודות 
המשק,  גם כשהייתי נער צעיר ובוודאי היום כשאני מנהל את 

המשק המשפחתי ". 

פרוייקט ההדרכה של שה"מ
סדר יומו של ניצן סנש עמוס ותמיד סובב סביב החקלאות. הוא 
מספר: "סיימתי תואר ראשון בביוטכנולוגיה במסלול חקלאות 
שבפקולטה למדעים בתל חי, תוך כדי הלימודים הדרכתי באופן 
פרטי, מגדלי אבוקדו בעיקר את המגדלים הפרטיים בבית האריזה  
מלופרי. תוך כדי ההדרכה הזו שובצתי כסטודנט, בפרוייקט 
ההדרכה של שה"מ, בתחילה בסוב טרופים אבוקדו, מנגו וליצ'י 
בהנחיתו של מיקי נוי ממ"ר סובטרופים ) החל משנת 2012( 
וכשלא היו בשה"ם תקנים בתחומים הללו הציע לי ניצן  )רוטמן( 
להיות מדריך חקלאי בענף ההדרים. נעניתי להצעתו -  עברתי 

הכשרה ממושכת וכיום כשאני בסיומה אני חש מצוין". 

הדרכה והתמקצעות
שה"מ?                                                                                           של  המדריכים  הכשרת  התנהלה  "איך  שאלה: 
טובי  אותנו  הכשירו  כי  להדגיש  "חשוב  סנש:  ניצן 
מחד  חקלאית  בהדרכה  הקשורים  בנושאים  המומחים 
התחלנו  מאידך.  ההדרים  בענף  המקצועית  ובהתמקצעות 

לידם.                                                                                                                     לסטג'רים  הפכנו  הזמן  ובמהלך  שלהם  כסטודנטים 
המדריך  של  תפקידו  להכרת  נחשפנו  ההדרכה,  "בשלב 
למדנו  למשל,  בכך.  הקשורים  ההיבטים  כל  על  החקלאי 
להכיר בחשיבות הגישה הנכונה בפגישה שאנחנו מקיימים עם 
המגדל, שכן מטבע הדברים קיים הבדל בין מגדל למגדל ויש 
לדעת להעביר את החידושים השונים בדרך שתתאים לאופיו, 
לדרך חשיבתו או לצרכיו של מקבל המידע )המודרך(שלנו.                                                                                                  
"בשלב ההתמקצעות בענף ההדרים, למדנו להכיר את זני ההדרים 
השונים, התמחינו בהליכי הגידול של כל אחד מהם, אף הכרנו את 
דרכי ההתמודדות כנגד מחלות, מזיקים ועשבים. הלימודים היו 
משולבים בהשתתפות בניסויים, בתצפיות ובהכשרות ספציפיות 
וכמו כן השתתפנו בימי עיון מקצועיים – הכרנו את כל ההליכים 

מהגידול ועד לשיווק הפרי.
"כאן עלי לציין, כי המדריך החקלאי רואה כתפקידו לסייע 
למגדל להגיע למקסימום רווח מגידול הפרי שבפרדס שלו, 
לכן, ההדרכה מתבצעת מנקודת ראות עסקית. היינו, למדנו 
להכיר את דרכי השיווק בארץ ובעולם מתוך הבנה כי חלק 
נכבד מתפקידנו כמדריכים הוא לסייע למגדל לחסוך בהוצאות 
דרכי  ואת  לו לבחור(  )הזן שכדאי  ולברור את המוצר  מחד 
מאידך.  רווחים  לו  שתנפיק  בדרך  שלו  והשיווק  הגידול 
הכרנו את המשווקים ואת דרכי השיווק, גם את בתי האריזה 
והטכנולוגיות המתקדמות  שמפעילה את ענף ההדרים וכיוצ"ב.                                                                                               
יחד עם חברי להכשרה דניאל קלוסקי ועינת גרזון אפשר לומר, 
שהלימוד היה מקיף מאוד והמדריכים היו מהמקצוענים בענף 
ההדרים. למשל, יאיר אורן, דוד גפן, יוסי גרינברג, ניצן רוטמן, 
שוקי קנוניץ, יעקב הרצנו,  שלום שמואלי ורבים נוספים.   במהלך 
הלימוד המקצועי של ענף ההדרים התלווינו למדריכים המנוסים 

ראיון

"אם חקלאות כאן 
מולדת כאן" 

במסגרת סדרת הראיונות שאנו מפרסמים ב"עת הדר" תחת הכותרת "מדריכים 
חקלאיים הדור הבא" אנו מציגים בכתבה השנייה בסדרה, המופיעה בגיליון זה, את 

ניצן סנש, ממושב בן עמי שבצפון הארץ, מדריך חקלאי בענף ההדרים, בן הדור 
הצעיר, שסיים לא מכבר את הכשרתו # ניצן מזדהה עם הכותרת לראיון זה )ציטוט 

הכרזתו של משה סמילנסקי מראשוני החקלאים בארץ( מכיוון שיש בה ביטוי 
לאופטימיות והאמונה בעתיד החקלאות בישראל הגלומים בה

מאת יצחק ליס                  
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ואני כמו חברי מודה להם על המידע הרב שספגנו מהם.  
הוותיקים?                                                                             המגדלים  פניכם  את  קבלו  כיצד  שאלה: 
ניכרה  ניצן סנש: "במהלך ההכשרה פגשנו במגדלים רבים. 
אצלם שמחה לבואנו. בתגובתם ציינו רבים מהם, כי הם שמחים 
על הצטרפות בני דור צעיר למערכת והדגישו כי ישמחו לשתף 
פעולה איתנו".                                                                                                                                   
שאלה:  נדמה כי אין הרבה צעירים בחקלאות היום? מה דעתך?
ניצן סנש: "בהנחה שאתה צודק בשאלתך והחקלאות כיום הייתה 
לעסק קשה מבעבר, אני אישית מאמין כי יש בכך סוג של אתגר 
עבורנו הצעירים, לעזור לחקלאים הוותיקים ולחקלאות בכלל, 
להצליח ולמצות את הפוטנציאל הגבוה של העיסוק בחקלאות. 
למשוך  כיצד  והידע  המודעות  את  במערכת  יש  להערכתי, 
לשורותיה חבר'ה צעירים.  ואם אתה שואל, "איך עושים את זה" ? 
התשובה היא כי ניתן לבצע זאת בשיפור היעילות, הדבקות במטרה 
ובאמונה בדרך החיים של החקלאות בארץ. חייבים להצטיין.                                                                                                                                
"אכן, יש האומרים כי אין מספיק צעירים במערכת – ייתכן. אני 
מכיר בסביבה הקרובה לי – חברים אישיים, חברים נוספים כמו 
כאלה שלמדו איתי, ואחרים שעוסקים בחקלאות ונהנים מהעיסוק 
שבו בחרו ואף אוסיף ואומר שאפילו מתגאים בכך. להערכתי 
מגיעים לחקלאות צעירים בזרימה איטית לאט לאט )זרימה איטית 
יחסית אבל מגיעים(. החקלאות כיום מציעה עולם ומלואו, זהו 

עסק לכל דבר בו שזורים טכנולוגיה מתקדמת, הייטק, עסקים 
והעיקר אהבת המולדת. בשלב מסוים של חיי נחשפתי להכרזתו 
של משה סמילנסקי איש רוח, מראשוני החקלאים בארץ, בה 
נאמרו הדברים הבאים: "אם חקלאות כאן מולדת כאן" – הכרזה 
ונותנת  ונכונה המבטאת את תחושותיי  שנראתה לי אמיתית 
ביטוי לאופטימיות ולאמונה שלי בעתיד החקלאות בישראל". 
בהזדמנות זו חשוב לי לציין  את התארגנות ענף ההדרים בקליטת 

מדריכים חדשים, זהו מהלך מבורך ועל כך ישר כח".

הפתעה נעימה
ההכרות עם ניצן סנש  וחבריו המדריכים החדשים גורמים 
יש עוד תקווה, שהעתיד  ולתחושה שאולי  נעימה  להפתעה 
דור צעיר כמו המדריכים החדשים  יש  כי  כך,  נורא כל  לא 
מיומנויות,  בעלי  שהם  ההדרים,  לענף  אלינו  שמגיעים 
סיבה  כל  שאין  מוטיבציה  חדורי  ומשכילים  מקצוענים 
הקודמים.                                                                                            הדורות  של  המפוארת  בדרכם  ימשיכו  שלא 
אגב בחודש מרץ לפני שנה נולדה לניצן ולאשתו אפרת בת 

בכורה נטע שמה, ומדוע נבחר השם?
מסביר ניצן: "חודש מרץ זהו החודש הפותח את עונת הנטיעות 
ומכיוון שכך לא היה לנו ספק שבתנו תקרא נטע על שם הנטיעות 

המתרחשות באזורינו". 

ראיון

ניצן סנש
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זמן קצר לאחר שהטרור פגע בתושבי בריסל, הודיעה חברת 
הביטוח קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, כי תמונות נבחרות 
מתוך תחרות "הגלריה החקלאית" שהיא מקיימת מדי שנה יוצגו 
בשגרירות ישראל לאיחוד האירופי בבריסל, בלגיה וזאת בעקבות 
פניה של נספח החקלאות של ישראל לאיחוד האירופי  חיים תג'ר.                                                                                                                                            
  התמונות שיוצגו בשגרירות נבחרו מתוך כל הגלריות שנערכו 
עד כה ויכללו מגוון רחב של נופים ועבודות חקלאיות, מכל 
זריחה מעל שדה חיטה, מטע פקאן בעמק  זה  הארץ, ובכלל 

החולה, דבוראי בעבודה ועוד )ראה תמונות בעמוד זה(.

את התחרות "הגלריה החקלאית", תחרות צילומי החקלאות, 
12 שנים.  ונוף של ישראל, מקיימת קנט כמסורת כבר  טבע 
התחרות נוסדה כחלק מפועלה של קנט להעלות את קרנה של 
החקלאות הישראלית, והייתה פתוחה בשנים הראשונות לחקלאים 
בלבד על מנת שיצלמו את חיי היומיום שלהם. בשנים האחרונות 
נפתחה התחרות לכלל הציבור והיום התחרות הפכה למסורת 
שסוחפת אחריה מאות צלמים מקצועיים וחובבים אשר מתעדים 

את החקלאות הישראלית על כלל גווניה ועונותיה.

ישארו בשגרירות 4 שנים לפחות
תג'ר "לאחרונה הוצבתי בתפקיד הנספח החקלאי   לדברי 
לאיחוד האירופי כחלק מהמשלחת הישראלית שנמצאת בתוך 
ואני מעוניין להעביר למתארחים  ישראל בבלגיה  שגרירות 
במשרד דרך התמונות את יופייה של חקלאות ישראל והטבע 
באזור החקלאי". לדבריו, "משך התפקיד הוא 4 שנים ולפחות 
בפרק הזמן הזה התמונות יישארו בשגרירות, ואם מחליפי בתפקיד 

יחליט להשאירם אז גם מעבר ל 4 שנים".

דוד גינזבורג, מנכ"ל קנט הוסיף: "דווקא בימים אלה אנו בקנט 
גאים להעביר את התמונות הנבחרות מתוך תחרות "הגלריה 
החקלאית" למשלחת הישראלית באיחוד האירופי שבבריסל. אנו 
רואים חשיבות רבה בהצגת נופיה עוצרי הנשימה של החקלאות 
הישראלית בנציגויות השונות של ישראל בעולם ומאמינים כי 
החקלאים והחקלאות הישראלית הם משגריריה החשובים ביותר 

של מדינת ישראל".

חברת הביטוח קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, פועלת 
משנת 1967 כחברת ביטוח ממשלתית עסקית בשותפות עם 
ארגונים חקלאיים נוספים,  ומבוטחים בה 15,000 מבוטחים 
והיא נחשבת לבין המובילות בעולם המערבי במתן פתרונות 

ביטוחיים לענפי החקלאות השונים.

צילומי החקלאות של ישראל,
בשגרירות ישראל בבריסל 

צילום:  יוני בכר

צילום:  ואבא וזמזום הדבורים

צילום: יובל מורן
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1המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן, ענף ההדרים, 

שירות  הפירות,  אגף  הדרים  2תחום  הצמחים,  מועצת 
3המכון להנדסה  ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות 

חקלאית, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני בית דגן 

 ,Phyllocoptruta oleivora ,על חשיבות אקרית החלודה
כמזיק קשה בהדרים, אין צורך להכביר במילים. יחד עם זאת, 
אחרי שנים של מחקר בהדברה ביולוגית של אקרית זו, עדיין 
יש צורך לבצע 4-5 ריסוסים בעונה במקרים קשים בכדי לשמור 
את אוכלוסייתה מתחת לסף הנזק הכלכלי )ניצן רוטמן, 2015(. 
מה בוצע בנושא הדברה ביולוגית עד היום? ומה תכניות המחקר 
להמשך? על כל אלו, במאמר שלפניכם. מאמר על הביולוגיה 
www.( של אקרית החלודה פורסם ב-2011 ע"י ד"ר רועי כספי

.)plants.org.il/uploadimages/hadbaram-akarit.pdf

ד"ר מור סלומון1, ניצן רוטמן2 אברהם גמליאל 3

תמונה 1: אקרית חלודה בוגרת על אשכולית אדומה
)צילום: פרופ' אריק פלבסקי וגיל רדניצקי(

תצפיות ראשוניות של מגדלים ודגימות מפרדסי תפוז 
ופומלית באזור השרון בשנים 2000-2002 בחלקות 
שלא רוססו 10 שנים קודם לכן, העידו על  אוכלוסיית 
אקרית חלודה נמוכה ביותר ללא נזק אופייני לפרי 
)2(. בחלקות נמצאה אוכלוסייה גבוהה של האקרית 
הטורפת Iphiseius degenerans בחורף ובאביב והאקרית 
הטורפת Amblyseius swirskii בחודשי הקיץ. בניסויי 
מעבדה הוכח שאקריות אלו טורפות את אקרית החלודה 
2 חלקות תפוז ואשכולית  )2(. באותן שנים נדגמו 
ריסוס במגוון תכשירים,  לבנה בעלות היסטוריית 
שלא רוססו בתקופת הדגימה. בחלקות אלו נמצאה 
אוכלוסייה גבוהה של אקרית החלודה וכ-50% נזק 
בפרי. האקריות הטורפות כמעט ולא נצפו בחלקות 
המרוססות. התאוששות באוכלוסיית האקריות הטורפות 

וירידה ברמת אקרית חלודה נצפתה בחלקה שלא רוססה במשך 
3 שנים  3 שנים, ולכן הסיקו החוקרים שדרושה הפסקה של 
בריסוס תכשירי הדברה על מנת לאפשר התבססות מחדש של 
)2(. המנעות מתכשירי הדברה אינה  אקריות טורפות בפרדס 
רלוונטית בפרדס מסחרי, ולכן ָפֵנינּו להדברה המשלבת תכשירי 
הדברה יעילים כנגד אקרית החלודה וידידותיים לאויבים טבעיים 
בכלל ולאקריות טורפות בפרט. גישה זו תעזור בשמירת המאזן 
האקולוגי בפרדס גם כנגד מזיקים אחרים, כגון כנימה אדומה.

אבקת פרחים כתוסף מזון
 I. זריעה של האקרית  ו-2006 בוצעו פיזורי   2003 בשנים 
 A. והאקרית  degenerans בפרדס אשכולית לבנה בשיבולים 
swirskii פוזרה בחלקות שמוטי ואשכולית לבנה ביסודות, על 
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הדברה ביולוגית של אקרית החלודה – מה למדנו 
עד כה, ולאן ָפֵנינּו מועדות?
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תמונה 3: פירות מזן 'שמוטי' בחלקות הניסוי בפרדס מהדרין פרי-אור בפרדסיה
א. פרי ללא נזק בטיפול הכולל אקריות ועשב רודס

ב. פרי עם נזק כבד בטיפול הכולל אקריות טורפות ללא אבקת 
עשב רודס. החלקה לא רוססה בקוטלי מזיקים במהלך הניסוי

גרף 1: ממוצע אקריות חלודה )10 שדות זכוכית מגדלת( ואקריות טורפות 
)הכאת ענפים מ-3 עצים( לדגימה לאורך חודשי הניסוי בעצים סמוכים )א( 

ורחוקים מעשב רודס )ב( בפרדס שמוטי בפרדסיה. יש לשים לב להבדל 
בסדרי הגודל במס' אקריות חלודה בין הטיפולים*

גרף 2: ממוצע אקריות החלודה )א( ואקריות טורפות )ב( לדגימה לאורך 
חודשי הניסוי בעצים או שניהם. ועצים המכוסים בניילון ואינם מרוססים, 
EOS מרוססים באקריצידים )אבמקטין, שמן בפרדס שמוטי בפרדסיה(

תמונה 2: נימפות של אקרית חלודה )דרגה שנייה( על אשכולית אדומה
)צילום: פרופ' אריק פלבסקי וגיל רדניצקי(

מנת לבחון את השפעתן על אקרית החלודה. בשני המקרים 
נצפתה עליה באוכלוסיות האקריות הטורפות, אך ללא השפעה 
על אקרית החלודה. החוקרים הסיקו שהסיבה לכך נעוצה בהעדר 
פרחים המאפשר התפתחות  כדוגמת אבקת  אופטימלי  מזון 
והתבססות טובה יותר של האקריות )3(. אכן, בניסויי שתילים 
במעבדה ובניסוי בבית העמק )2008/9( בו הועמדו שתילי וולקה 
 Euseius scutalis מאולחים באקרית חלודה והאקרית הטורפת 
בסמוך או במרחק מעשב רודס, נמצא שאבקת הפרחים שנישאה 

ברוח גרמה לעליה משמעותית באוכלוסיית האקרית הטורפת 
ולהדברת אקרית החלודה לכדי מספרים אפסיים. בשתילים 
רחוקים מעשב הרודס לא נמצאו אקריות טורפות ואוכלוסיית 
אקרית החלודה הייתה גבוהה מאוד* )4(. מניסויים אלו עולה 
שלא ניתן לבצע הדברה ביולוגית באמצעות אקריות טורפות 

ללא שילוב אבקת פרחים כמזון חילופי. 
)5( בשתילים  הרבצת אבקה באמצעות רובה אלקטרוסטטי 
במעבדה ובחלקת שמוטי בגן שמואל )2009( לא תגברה את 
אוכלוסיית האקריות הטורפות שפוזרו ולא הביאה לירידה באקרית 

* בחלק מהמחקרים, לא ניתן לאמוד את השפעת הטיפול על רמת 
הנזק לפרי )במיוחד בניסויי שתילים(. במקרים אלו אנו מסתמכים על 
הקשר הברור בין גודל אוכלוסיית אקרית החלודה לרמת הנזק הצפויה. 
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החלודה )1(. לעומת זאת, ארבעה ניסויים בפרדסים שונים בארץ 
)לדוגמא, בית שערים 2010( הראו שאקריות טורפות התבססו 
רק בחלקות סמוכות לעשב רודס לעומת ביקורת הרחוקה מעשב 
רודס )3(. בחלקת פומלו בעכו, אוכלוסיית האקריות הטורפות 
הייתה גדולה פי 4 ואוכלוסיית אקרית החלודה נמוכה פי 5 בסמוך 
לעשב רודס לעומת עצים רחוקים מעשב הרודס. ממחקרים אלו 
עולה שאבקה טרייה הנפוצה באופן יומיומי בזרמי הרוח, נותנת 
כיסוי טוב יותר ואיכות אבקה טובה יותר להתבססות האקריות 
הטורפות מאשר הרבצת אבקה מלאכותית. עשב הרודס פורח 
מחודש יולי ועד דצמבר ומספק אבקת פרחים טרייה לאקריות 
הטורפות. אבקה הנישאת ברוח למרחק של כ-5 שורות בפרדס 
)6(. על כן, לצורך  תומכת בהתבססות האקריות הטורפות 
התבססות יעילה של אקריות טורפות בפרדס, יש לשתול עשב 
רודס כל 5 שורות. ניסוי שנערך בפרדס שמוטי בפרדסיה 2014 
 Euseius-ו I. degenerans ,נמצא שאוכלוסיית האקריות הטורפות
stipulatus הייתה גבוהה פי 4 בסמיכות לעשב רודס ומס' אקריות 
החלודה היה נמוך פי 10 בהשוואה לעצים רחוקים מעשב הרודס 
)גרף 1(. בשורות הסמוכות לעשב, 98% מהפרי דורג לייצוא, 
לעומת 80% בחלקות רחוקות מעשב הרודס )תמונה 1(. לקריאת 
www.( סיכום הניסוי יש להכנס לאתר המכון להדברה ביולוגית
.)plants.org.il/uploadimages/Pardesia%20summary%20Final.pdf

המינים היעילים בהדברת אקרית החלודה 
במהלך המחקר על האקריות הטורפות נערכו ניסויים רבים 
להבנת יכולתן של האקריות הטורפות לשמש כאויבים טבעיים של 
אקרית החלודה. ניסויים לאורך השנים הראו שהמינים המתמחים 
באכילת אבקת פרחים, I. degenerans ו- E. stipulatus, הם 
הטורפים הטובים ביותר כנגד אקרית החלודה ולכן מתאימים 

להדברה ביולוגית בת-קיימא בפרדס )7, טבלה 1(. 

טבלה 1: מינים עיקריים של אקריות טורפות בפרדס הניזונות מאקרית החלודה

*מתמחה )specialist( באכילת אבקת פרחים, ניזונה מרקמות הצמח
**טורף כל )generalist( – ניזון ממגוון מיני חרקים בפרדס ואבקת פרחים

מינים אלו גם ניזונים מהצמח, ולכן הזן והכנה של העץ עלולים 
להשפיע על התבססות אקריות טורפות בפרדס. מחקר בנושא זה 
מתבצע כעת בשתילים ממספר זנים וכנות. עדיין מוקדם להסיק 
מסקנות, אך מסתמן שחשובה מאוד ההתאמה בין האקרית הטורפת 

לזן ההדר. בנוסף, אוכלוסיית אקרית החלודה מגיעה לשיאה 
בחודשים יוני-יולי, ולכן התקופה הקריטית להדברה היא באביב 
 I. degenerans כאשר אוכלוסיותיה נמוכות. אוכלוסיית האקרית
ו- E. stipulatus בפרדס גדולה יותר בחודשי החורף והאביב )2(, 

ולכן אקריות אלו חשובות מאוד בהדברת אקרית החלודה. 

אקריות ותכשירי הדברה
מידת ההשפעה של תכשירי ההדברה על האקריות הטורפות 
בפרדס חשובה להצלחת ההדברה המשולבת. מחקרים שבוצעו 
באשכולית אדומה בבית שערים וברמת יוחנן )2010(, הראו שרחף 
תכשירי הדברה מריסוס חלקות סמוכות גרם לירידה באוכלוסיית 
האקריות טורפות בחלקות הדיגום. עם זאת, על עצים שנחשפו 
לרחף של אבמקטין וגופרית, אך נמצאו בסמיכות לעשב רודס 
נמצאו יותר אקריות טורפות לעומת עצים שגם נחשפו לרחף 
אך רחוקים מעשב הרודס. ייתכן מאוד שהימצאות אבקת פרחים 
מאפשרת התאוששות של אוכלוסיית האקריות הטורפות לאחר 
EOS בפרדס פומלו בעכו לא  ריסוסי שמן  זאת,  ריסוס. עם 
2(. המחקר  )גרף  השפיעו על אוכלוסיית האקריות הטורפות 
הראה שכאשר מצמצמים את ריסוסי אבמקטין ומטפלים בשמן 
יורדת לאפס לעומת עצים שלא  EOS, רמת אקרית החלודה 
רוססו בשמן EOS. כלומר, ניתן לפעול במשטר ריסוסים יעיל 
בהדברה אקרית החלודה שפחות משפיע על האקריות הטורפות. 
בחלקות פרדס בקיבוץ דן, רוססו בעונת 2015/16 כ-2 ריסוסי 
שמן אולטראפז במקום תכשירי הדברה קונבנציונליים. בעקבות 
ריסוסים אלו דיווח המגדל על אריזת 70-80% מהפרי ללא נזק 
של אקרית חלודה או כנימה אדומה לעומת 50-60% פרי ארוז 
בשנים קודמות. הניסוי ממחיש שיש לבחון תכשירי הדברה 
רכים כתחליף אפשרי לתכשירים קונבנציונליים, בשילוב או 

בהעדר אקריות טורפות.  

יישום תכשירי הדברה בפרדס
יישום תכשירי הדברה מבוסס על פיזור כמות קטנה של חומר 
פעיל באופן אחיד על פני שטח גדול. יישום נכון של תכשירי 
הדברה הוא שילוב של בחירת שיטת הריסוס והמרסס היעילים 
והתאמתם ליישום תוך התחשבות בגורמים האובייקטיבים )פגע, 
צמח, תנאי הסביבה(. בריסוס עצים נבלם זרם האויר מהמרסס 
ע"י העלווה ומתפצל לכיוונים רבים. מרססי מפוח המבוססים על 
מפוח צירי מייצרים נפחי אויר גדולים במהירות נמוכה, ומזרימים 
את האוויר בהיקף המפוח. מקור יציאת האוויר ממוקם משני 
צידי המרסס ובגובה נמוך יחסית, ולכן מתקבל מרבץ תרסיס 
בלתי אחיד על העלווה, הפרי והענפים הנמצאים במרחקים 

שונים ממקור התרסיס )8,9(.
אילוץ מרסס ומרכיבים אחרים שאינם מתאימים לריסוס בתנאי 
הפעלה לא נכונים, יגרום לריסוס לא יעיל העלול לגרום נזק 
סביבתי, שאריות רעל במקום שבו לא היה צורך בהימצאות 
התכשיר, ופגיעה באויבים טבעיים. מחקרים שנעשים במכון 
להנדסה חקלאית בשיתוף מדריכי גידול והגנת הצומח, מפתחים 
כלי ריסוס ושיטות ריסוס חדשות, אשר מתמקדים בהתאמת מבנה 

צורת אכילהתפוצהמין האקרית הטורפת
התאמה להדברה 
ביולוגית בפרדס

 Iphiseius
degenerans שכיח

במישור 
החוף

√מתמחה*
 Amblyseius

swirskii**טורף כל-
Euseius scutalis שכיחות

נמוכה בכל 
מתמחההארץ

-
 Euseius

stipulatus√

 Typhlodromus
athiasae

שכיח 
בעמקים 
-טורף כלהפנימיים
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המרסס לפרדס. על כלי ריסוס אלו לכסות שטח צמח גדול )עץ( 
במרחק משתנה ממוקד הריסוס. בנוסף, טכנולוגיית הריסוס צריכה 
להיות משולבת על כלי שיכול לנוע במתאר הפרדס בעל ששטח 
פני קרקע משתנה ועל כן, המרסס חייב להיות בעל מרכז כובד 
נמוך כדי לנוע בבטיחות בפרדס וכן לכסות את כל המטרות, 
קרובות ורחוקות .טכנולוגיית הריסוס במרססים אלה מכוונת 
להגעה יעילה של התכשירים לפגעים אותם אנו רוצים להדביר 

בכמות תכשיר ובנפח תרסיס מוקטנים.

כיצד ממשיכים מכאן?
בכדי לשנות את ממשק ההדברה של אקרית החלודה יש צורך 
בתוצאות נוספות בפרדס המראות את הקשר בין טיפולי הניסוי 

לנזק המתקבל בפרי. 
לאור האמור לעיל, כיווני המחקר יתמקדו בהדברה כימית 

וביולוגית והשילוב של שניהם:
 

הדברה כימית -  בחינת יעילות תכשירי הדברה רכים וכימיים   .1
כנגד אקרית החלודה. 

א. תכשירי הדברה כימיים – תבדק יעילותם כנגד ביצים   
ודרגות צעירות של אקרית החלודה.

ב. תכשירי הדברה רכים )שמנים( – ייבדקו כתחליף אפשרי   
לתכשירי ההדברה הכימיים 

הדברה ביולוגית –   .2
א. התאמת מיני אקריות טורפות לזני הדרים.  

ב. שילוב פיקוח על אוכלוסיית אקרית החלודה וספי פעולה   
לריסוס.

ג. כמות האקריות הדרושה בפיזורי זריעה והתזמון האופטימלי   
לפיזור.

ד. צמחי כיסוי אפשריים לתגבור אקריות טורפות.  
הדברה משולבת – שילוב אקריות טורפות בממשק ההדברה   .3

בפרדס.
א. השפעת תכשירי הדברה שונים על אוכלוסיות האקריות   

טורפות. 
ב. השפעת אבקת פרחים על התאוששות אוכלוסיית האקריות   

הטורפות מחשיפה לתכשירי הדברה.

תוכנית מחקר רחבה )מיזם( בנושא אקרית החלודה בראשות 
נדחתה.  )2015( למדען הראשי, אך  רועי כספי הוגשה  ד"ר 
התוכנית כללה את כיווני המחקר בהדברה כימית ומשולבת 
הרשומים מעלה. למרות דחיית המיזם, המחקר בעתיד יתמקד 
בסעיפים 1א', 1ב' ו-3א', ככל שניתן תחת מגבלות התקציב. 
שיטות העבודה יכללו סינון ראשוני של יעילות התכשירים על 
דיסקיות עלים )בכדי לבחון את קטילת הביצים( ועל שתילים 

במקביל לעבודה בפרדס. 

הדברה  או  משולבת  הדברה  לבחון  המעוניינים  מגדלים 
בתכשירים רכים תוך פיקוח מזיקים מוזמנים לפנות אלי: ד"ר 
,mor@plants.org.il , מור סלומון, המכון להדברה ביולוגית

נייד: 054-6818118

תודות
אנו מודים לניצן רוטמן, שה"מ על תובנותיו לגבי ממשק 
ההדברה של אקרית החלודה. תודה ליואל דריישפון, מהדרין פרי-
אור על הקצאת חלקת השמוטי בפרדסיה לצורך עריכת הניסוי. 
תודה לד"ר אריק פלבסקי, שרון ורבורג, ד"ר יואב גזית, ד"ר 
רועי כספי ודורון טימר על הערותיהם המקצועיות על המאמר. 
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זריעה לא חוקית

 מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל 
כוחות של שוטרי משטרת  בליווי  הירוקה,  והסיירת  )רמ"י( 
ישראל מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז, במסגרתו פונו 
כ-5,109 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו 
עליהן גידולים חקלאיים ללא היתר ובניגוד לחוק ברחבי הנגב.
וזרעו אותה במטרה   מסיגי הגבול פלשו לקרקע ציבורית 
לגרוף ממון לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית, תוך כדי ביצוע 
הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים 
מאסר בפועל. מפקחי רמ"י שאיתרו את הפלישות לאדמות 
המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבירות מקרקעין, 
פעלו במהירות ופינו את הקרקע שהוחזרה לקדמותה ולמאגר 
הקרקעות הציבורי, תוך כדי שימוש באמצעים חקלאיים. שילוט 

המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.
 במסגרת הפעילות פונו 2,470 דונם באזורים יתיר, חורה, 
נבטים וקאסר א-סייר שנזרעו בניגוד לחוק וללא היתר. 2,639 
דונמים נוספים פונו ונחרשו במספר פלישות נפרדות שאותרו 
באזור רמת בקע. במהלך המבצע היה ניסיון של צעיר מקומי 

לקפוץ על אחד הטרקטורים שעבד בשטח במטרה לעוצרו, אך 
הוא נעצר ע"י שוטרי יחידת יואב. לאחר מכן המבצע נמשך 
והסתיים כסדרו. סה"כ פונו ברחבי הנגב כ-5,109 דונם של 

גידולים חקלאיים בלתי חוקיים שנזרעו על אדמות מדינה.
 כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות 
פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות 
שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים 

והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.
 אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע 
ברמ"י: "זריעת אדמות המדינה ללא היתר היא פשיעה כלכלית 
על חשבון הציבור לו שייכות האדמות ועבירה פלילית שדינה 
עד שנתיים מאסר בפועל. המדינה מאפשרת לשכור קרקעות 
חקלאיות ולעבדן בקלות ובמחירים שווים לכל נפש באזורים 
רבים ברחבי הנגב ולכן אנו מציעים לחקלאים המקומיים לפעול 
כחוק ולהנות מהתוצרת שלהם במקום לעבור על החוק ולראות 

את יבוליהם מפונים מהקרקע". 

נמשכת האכיפה נגד החקלאות הבלתי חוקית 
בנגב: רשות מקרקעי ישראל פינתה
כ-5,100 דונם שנזרעו בניגוד לחוק

צילום: רשות מקרקעי ישראל.
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מה קורה

בחודשים האחרונים החלה חברת כיל דשנים להכנס לשוק 
הדשנים המסיסים המורכבים, תחום הנשלט עד כה בידי חיפה 
כימיקאלים. שוק הדשנים המסיסים המורכבים מוערך ב-14,000 
טון שנתי, שהם כ-40 מיליון ש"ח. כיל דשנים פיתחה מוצרים 
חדשים ומוזלים: 20-20-20, 17-10-27, 20-2-30 ו23-7-23, 
ומתחילת השנה הצליחה להשתלט על נתח משמעותי משוק זה.
דשן מוצק מסיס מורכב הוא דשן מוצק )להבדיל מהדשנים 
הנוזליים( המכיל בדרך כלל שלושה יסודות מינראליים, כדוגמת 
זרחן, חנקן ואשלגן, הנצרכים ביחד עם ריכוזי מיקרו אלמנטים 
על ידי מרבית הצמחים.  דשן זה מתאים לשימוש גם במערכות 

השקיה של טפטוף והמטרה.
כניסת כיל דשנים לשוק החדש גרמה עד כה לירידת מחירים 
לטובת החקלאים, אולם בחברה לא מכוונים רק למחירים נמוכים 

יותר. עומר פלד, מנהל מסחרי ארצי: "הרכב הדשנים שלנו 
מתאים במיוחד לשטחים הפתוחים, גם למים מותפלים. מלבד 
המחירים התחרותיים חשוב לנו לייצר הרכבים חדשים ומגוון 
מתאים יותר לאקלים ולתנאים בשוק המקומי. נכנסנו לתחום 
הדשנים המורכבים בישראל מתוך הכרות טובה עם המוצר 
והחקלאים ומתוך מחויבות להמשיך להיות הטובים ביותר בכל 

אחד מתחומי הדישון כולל הזמינות הגבוהה והאמינות."
עד לאחרונה כיל דשנים ייצרה את החומר, אך עסקה בעיקר 
ביצואו מעבר לים ונמנעה מלהיכנס לשוק הישראלי. בשנתיים 
האחרונות החלו בדשנים להחדיר את המוצר לשוק הישראלי 
באופן ממוקד ומותאם למים בישראל. פלד: "הכניסה לשוק 
מהווה שלב נוסף בכוונתנו להעניק פתרון מלא לחקלאים - לא 

רק דשנים נוזלים, אלא גם מוצקים". 

כיל דשנים נכנסה לתחום חדש: דשנים מוצקים 
מורכבים מסיסים -  השוק מוערך

בכ-40 מיליון שקלים

איגוד התעשייה הקיבוצית הקים פורום חדש של יושבי ראש 
במפעלים וחברות עסקיות בקיבוצים שיתכנס מספר פעמים בשנה. 
מפגשי הפורום יכללו הרצאת מומחה בנושא משתנה ולאחר מכן 
דיון פתוח שבו יחליפו היו"רים דעות בנושאים שעל סדר היום. 
המפגש הראשון התקיים בקיבוץ נחשונים והוקדש למיזוגים 
ורכישות מנקודת המבט של הרוכש והנרכש. את הדיון עמד 
להוביל רם בלינקוב, לשעבר מנכ"ל משרד הפנים וראש אגף 
התקציבים באוצר וכיום יו"ר חברת נמלי ישראל וכפרית כפר עזה. 

תרים אחר הזדמנויות להשקעה 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, אמר 

שהנושא המיזוגים והרכישות שנבחר למפגש הראשון מבטא את 
השינוי שחל בתעשייה הקיבוצית בשנים האחרונות ממעמד של 
"מוכרים בלבד" שהכרנו בשני העשורים האחרונים למצב חדש 
שבו קיבוצים ומפעלים תרים אחר הזדמנויות טובות להשקעה 

בכל תחומי התעשייה המסורתית והמתקדמת. 

המפגשים הבאים יעסקו במשא ומתן וניהול שותפויות, בהובלת 
יו"ר האיגוד, גיבוש אסטרטגיה בהובלת עמיאל  יונתן בשיא, 
שדה, יו"ר תרמוקיר וטלדור ויצירת סינרגיה בין הדירקטוריון 
יו"ר  זאב מרקמן,  וההנהלה בהובלת  לבין הבעלים, הקיבוץ 

שלאג ונעם אורים.

פורום חדש ליושבי ראש
מפעלים וקיבוצים  

המפגש הראשון הוקדש למיזוגים ולרכישות
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לעודד  במטרה  מתקיימת  שנה  מדי  הנערכת  זו  תחרות 
התעשייתי,  במגזר  הסביבה  חזות  ושיפור  סביבתי  טיפוח 
 לרווחת האדם והקהילה, כחלק מתפיסת איכות חיים כוללת.
ניסיון חיים מגובה במחקרים מדעיים מלמד על התועלת העצומה 
שבמקום עבודה נעים ומטופח. הסביבה המטופחת משפרת את 
הרגשתם ואת תפקודם של העובדים המבלים שעות רבות במפעל 

לאורך ימים חודשים ושנים.

חמישה כוכבי יופי ניתנים על-ידי המועצה לישראל יפה 
 למפעלים על-פי מספר קריטריונים:

 • חזות חיצונית של המפעל.
 • חזות פנימית של המפעל.

 • שילוט ובטיחות.
 • איכות הסביבה - התנהלות מקיימת.

• תרומה לקהילה.
הזרע, חלוצה עולמית בתעשיית הזרעים, משלבת ניסיון בן 

עשרות שנים עם טכנולוגיה מתקדמת.  
החברה מסרה כי יש לה משרד ראשי בישראל ובהולנד וחברות 
בנות ב-12 מדינות, לצד רשת הפצה נרחבת במעל מאה שווקים 
נוספים. הפריסה הבינלאומית הרחבה מקרבת אותנו ללקוחות 
ומאפשרת לנו להציע תמיכה טכנית, לחזות ולספק מענה לצרכים 
מקומיים באמצעות יצירת זנים המתאימים למגוון תנאי אקלים, 

תנאי גידול ודרישות שוק.

מפעל הזרע בשדרות זכה, בפרס 
"ישראל יפה" 

 מפעל הזרע בשדרות זכה, זו השנה השישית ברציפות, בחמישה כוכבי יופי 
בתחרות "תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה" של "המועצה לישראל יפה"

דובי אמיתי נבחר פה אחד, ליו"ר הנהלת 
נשיאות הארגונים העסקיים

נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, דובי אמיתי, 
נבחר פה אחד לכהן כיו"ר הנהלת נשיאות הארגונים העסקיים. 
אמיתי יחליף בתפקיד את נשיא התאחדות בוני הארץ, ניסים 

בובליל, אחרי כהונה מוצלחת וארוכת שנים בתפקיד. 
 יו"ר הנהלת הנשיאות הנו התפקיד השני בחשיבותו בנשיאות 
הארגונים העסקיים, אחרי יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ונשיא 

התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש. 
אמיתי, אל"מ במילואים, מכהן כחבר בנשיאות הארגונים 
העסקיים, מאז נבחר לכהן כנשיא התאחדות האיכרים והחקלאים 

בשנת 2007 ולכהונה נוספת בשנת 2014. 



26

מה קורה

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

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

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

במשק, בוודאי כשמדובר באדם נכה וסיעודי".

לדבריו, לא רק שהמדינה לא טרחה לעדכן את  הוראות הדין 
הרלוונטיות, בעקבות המשבר בחקלאות ובנדל"ן, "אלא שהיא 
מוסיפה חטא על פשע ורודפת אחר האומללים והמסכנים, 
המבקשים בסך הכול להתפרנס בכבוד" דברי עו"ד אלקיים.
רשות מקרקעי ישראל טענה בהליך אזרחי שפתחה נגד 
בניה.  היתר  נעשתה ללא  היחידות  בניית  כי  המושבניק, 
לטענת המושבניק כל המבנים נבנו בהיתר, והוא אף צירף 
העתק מהיתר הבניה לכתב הגנתו. התביעה התנהלה בבית 

המשפט השלום בבית שמש.
 

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

רשות מקרקעי ישראל היא שפתחה בהליכים האזרחיים # פרקליטו: אין פרנסה מחקלאות. 
הכספים מיועדים למחיה  ותרופות

אמיתי פורת מונה למ"מ מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי ויחליף 
את נחמיה רפל שביקש לסיים את כהונתו לאחר שמונה וחצי 
שנים גדושות ועמוסות פעילות בהן צמחה התנועה והתקדמה 

רבות בתחומים שונים ומגוונים.

לתפקיד מזכ"ל התנועה היה אמור להכנס בימים אלו תא"ל 
)מיל.( צביקי טסלר, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף, אולם הוא 
נענה לקריאת המפכ"ל רוני אלשיך, להתגייס לשורות המשטרה 

ולשמש ראש אגף תכנון בדרגת ניצב.  

אמיתי פורת, חבר קיבוץ כפר עציון הוא בנו של ח"כ חנן 
ז"ל. בשנים האחרונות שימש פורת כראש אגף חברה  פורת 

בקיבוץ הדתי. 

 אמיתי פורת מ"מ מזכ"ל תנועת
הקיבוץ הדתי
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משרד החקלאות מקים קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים 
בערבות של 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.  

חקלאים המייצאים את תוצרתם לחו"ל יוכלו לקבל הלוואות 
מהבנקים בהיקף של 750 אלף שקל לכל היותר - בערבות של 

המדינה על 85% מסכום ההלוואה

מה קורה

הנדון: ריסוסי אבאמקטין ומוספילן בפרדס
למגדלי ההדרים שלום רב,

ריסוסים במוספילן ואבאמקטין יש לרסס רק בשעות הערב והלילה. 
ריסוסים ביום גורמים לתמותה מרובה של דבורים והרס כוורות.

יש להתחשב במגדלי הדבורים ולרסס בהתאם.

בתודה,
מדריכי ההדרים  שה"מ
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רמי דר, מנכ"ל הזרע:" אנחנו שמחים על השלמת המהלך 
לשיפור תשתיות המו"פ של החברה בישראל ולאיחוד מירב 
פעילויות החברה בישראל תחת קורת גג אחת. מפעל החברה 
נמצא בשדרות. מרכז המו"פ החדש כולל בתוכו את המתקנים 
והטכנולוגיה החדישה ביותר בתחום פיתוח זני ירקות ומאפשר 
לחברה לשפר את תהליכי פיתוח המוצרים החדשים תוך השגת 

יעילות מרבית."
השבוע עברו מעבדות הפיטופתולגיה )מחלות צמחים( של 
חברת הזרע למרכזן החדש והמודרני בחוות ברורים. באמצעות 
זה, מסיימת החברה תהליך ממושך של יציאה מחוות  מהלך 
מבחור המיושנת ואיחוד מטה החברה ומרכז המו"פ בישראל 
בחוות ברורים. ההשקעה הכוללת בפרויקט הייתה מעל 80 מיליון 

ש"ח. כמו כן לחברה מפעל לעיבוד זרעים בשדרות.
מעבדת הפיטופתולוגיה מצטרפת למעבדות המו"פ האחרות 
ביניהן: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, מרכז לבדיקות גניים ועוד 
שעברו לברורים לפני כשנה. המעבדה מבצעת עשרות אלפי 
בדיקות עמידות לכ-75 גורמי מחלה ומזיקים על מגוון רחב של 

גידולי ירקות והיא חלק מיחידת המו"פ הגלובלית של הזרע. 
במקביל, החברה נמצאת בימים אלה בתהליך בניית מרכז 
מו"פ חדש לטיפוח כרוביים בצפון הולנד. המרכז החדש יכלול 
מעבדות, חממות ומשרדים ויכלול את המכשור המתקדם ביותר 
בתעשייה לטיפוח זנים ממשפחת הכרוביים: כרוב, כרובית, כרוב 
ניצנים, צנון ועוד. המרכז נבנה עפ"י תקני בניה ירוקה והוא 
יחליף את מרכז המו"פ הישן בן ה-40 שנה שנמצא בסמיכות. 

עלות הפרויקט מעל 8 מיליון אירו. המעבר למרכז החדש עתיד 
להסתיים בנובמבר 2017.

חברת הזרע מעסיקה כיום כ-900 עובדים ברחבי העולם מהם 
כ-400 בישראל. כ-30% מעובדי החברה עוסקים בפעילות 
מחקר ופיתוח והחברה משקיעה כ 17% מהמחזור בפעילות זאת.

לחברה שני מרכזים, בישראל ובהולנד, 13 חברות בנות ברחבי 
העולם, ועשרות מפיצים בכ- 100 מדינות בעולם. בישראל החברה 
ממוקמת כאמור באתר המרכזי בחוות ברורים וכן מפעילה מפעל 

לעיבוד זרעים בשדרות.
הזרע הינה חברת בת של התאגיד הבינלאומי לימגרין ונמנית 
עם החברות המובילות בעולם בטיפוח, יצור ושיווק זרעי מכלוא 
של ירקות והיא מאופיינת במחקר ובפיתוח מתקדמים, בשיווק 
ברחבי העולם ובתמיכה אגרוטכנית. החברה, הפועלת כבר למעלה 
מ- 75 שנה, נמצאת בתהליך מתמיד של פיתוח מוצרים חדשים 

הנותנים מענה לדרישות השוק.
קבוצת לימגרין, הינה תאגיד חקלאי בינלאומי המתמחה במגזר 
הזרעים לגידולי שדה, זרעי ירקות ובמוצרי דגנים ומאפה. התאגיד 
הוקם ומנוהל כקואופרטיב של כ-2000 חקלאים במרכז צרפת. 
לימגרין הינה חברת הזרעים הרביעית בגודלה בעולם והשנייה 
בגודלה בתחום זרעי הירקות, כאשר מחזור המכירות שלה גבוה 

מ-2 מיליארד יורו.
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוית כרמלי,
ravit@goodnews-pr.co.il 052-6678357 :נייד

חברת הזרע השלימה השבוע את מעבר 
מרכז המו"פ שלה, הכולל מעבדות, חממות 
טיפוח ומשרדים,  מחוות מבחור בקריית גת 

למטה החברה  בחוות ברורים 

הפרויקט נמשך כ-4 שנים והושקעו בו
 מעל 80 מיליון ₪

במקביל החברה משקיעה בצפון הולנד במרכז מו"פ חדש לטיפוח מוצרים 
כרוביים, הפרויקט יסתיים בסוף 2017 ויושקעו בו מעל 8 מיליון אירו

מה קורה
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השדולה החקלאית

 השדולה החקלאית בכנסת, קיימה לא מכבר, כנס בנושא 
"עתידה של החקלאות בישראל" על רקע ההצבעה על חוק 
הפקעת הקרקעות המאיים על ענף החקלאות הבא במקביל 

למשבר הקשה הפוקד את ענפי החקלאות בישראל. 
הכנס  נערך בהובלת ראשי השדולה החקלאית בכנסת, חברי 
הכנסת איתן ברושי, חיים ילין, יצחק וקנין ועמר בר לב. בכנס 
נכחו גם יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק הרצוג, שר החקלאות ופיתוח 

הכפר, אורי אריאל וכל ראשי התנועות החקלאיות.

מדיניות לקויה  
 ממלא מקום יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ יצחק וקנין )ש"ס( ניהל 
את הדיון בו הוצגו הקשיים אותם חווים החקלאים בארץ והועלו 
דרכים בהן יש לנהוג על מנת להקל ולהציל את מגזר החקלאות. 
בהמשך הדיון עלו טענות רבות נגד משרד החקלאות ומשרד 
האוצר על שנוקטים במדיניות לקויה ואינם תומכים ומבינים את 
צורכי החקלאות ובעקבות אינטרסים שגויים פוגעים בענפים.

חבר השדולה החקלאית  ח"כ איתן ברושי אמר כי ענף החקלאות 
הנמצא במשבר סובל מסכנת הכחדה והדגיש כי הפתרון מצוי 
בראש ובראשנה בהגדרת יעדים ומטרות ע"י החקלאים וארגוני 
החקלאות ולאחר מכן יציאה מגובשת ומאוחדת של כל החקלאים 

למאבק אל מול משרד החקלאות והממשלה.
"אני מוכן להוביל הנהגה מאוחדת ורק ככה נגיע להסכמים 
ונדע להגיע להסדרים עם הממשלה, עלינו להתאחד ולהגדיר 
יעדים ותכנית מפורטת. החקלאים יוצאים למלחמה על זכויותיהם, 
בלי חקלאות אין ציונות. חובתנו להיאבק יחד כולנו, כל ענפי 

החקלאות יחד, על עתידה של החקלאות".

התוצרת החקלאית הישראלית זולה בכ10% מיתר העולם
חבר השדולה החקלאית, ח"כ חיים ילין )יש עתיד(: "החקלאות 
הישראלית, עבודת האדמה בישראל, הינה מאבני היסוד של 
הציונות, אבן יסוד שאסור לנו לפגוע בה ולהזניחה. במקום לרכז 
את הטיפול בכל החוליות בשרשרת, בעיקר ביבואנים, רשתות 
השיווק והטייקונים, הממשלה בוחרת להפיל הכל על החקלאים. 
זולה בכ-10% מיתר העולם,  התוצרת החקלאית הישראלית 
אך פערי התיווך והדאגה לבעלי ההון מייקרת את התוצרת על 
חשבון הצרכנים והחקלאים. במקום ליצור עתיד וחזון לחקלאות 
הישראלית, תוך ראייה ארוכת טווח ובניית תכנית אסטרטגית 

השדולה החקלאית:
יש לצאת לקרב נגד גזירות האוצר
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השדולה החקלאית

כוללת, הממשלה ממוטטת את הענף".
חבר השדולה החקלאית עמר בר-לב: "אנחנו בעיצומו של 
מאבק אידיאולוגי-ציוני בין התפיסה השלטת של "שוק חופשי" 
כערך עליון לבין ההכרה בחקלאות כערך לאומי. בניגוד למה 
שציפינו מכחלון, על אף שהוא רץ תחת סיסמא של שר אוצר 
"חברתי", המאבק הזה נמשך, עקרון השוק החופשי ממשיך לנצח, 
החקלאות קורסת ומנהלת קרב מאסף - פעם בפטם, פעם בשמן 
זית ופעם בדגים. הדרך היחידה להתמודד ולקבוע את החקלאות 
כערך לאומי היא באחדות הארגונים ובגיבוש תפיסה לאומית 

כוללת שתהווה את ה"אני-מאמין" הלאומי שלנו."
יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה ח"כ יצחק הרצוג: 
"אף אחד לא מדבר על נזיד עדשים מדברים על רעידת אדמה. 
אם אתה רוצה לסבסד את החקלאי אבל השיח שיוצא מהמשרד 
ושיח מחסל. משרד האוצר שונא את  הוא שיח מפלג  שלך 
החקלאות המאורגנת. יש תחושה היום של אנשים שעובדים 

קשה ומתקשים לגמור את החודש".
ח"כ נחמיאס ורבין: ״אתמול קיבלתי סמס שמבקש לעזור 
לחקלאים מניר בנים המגדלים כרוב וכרובית. שיווק ישיר שנועד 
ומיד נרשמתי. האתגרים  להציל את המשק שלהם. נעצבתי 
בחקלאות משתנים כל יום כי מדובר בתעשייה מורכבת וקשה 
וכל מגזר בה הוא עולם שלם של ייצור, ניהול סיכונים דרמטי 

ומעט רווח.
אחד הרכיבים החיוניים בייצור תוצרת חקלאית הוא ביטוח 
כנגד הסיכונים ולכך יש חסרה ממשלתית אחת בלבד שגם היא 
עוד מעט לא תוכל לעמוד המדינה המורכבת של רשת ביטחון 
לחקלאים. אנחנו מקשים ומעמיסים ולא מייצרים פתרונות למי 

שאחראי על הביטחון התזונתי והמדיני כאחד״.
ח״כ נחמן שי: ״מאבק החקלאים הוא על ערכי היסוד של 
המדינה והחברה. הציונות נולדה מתוך הקשר הזה לאדמה והרצון 
והצורך להפיק ממנה חיים.  בעולם כולו מטפחים חקלאות 
ושומרים עליה כי היא אומרת מדינה ולאום. וכך מחוייבת  גם 

מדינת ישראל״.

כשמדובר בחקלאות אין פה ימין ושמאל
ח"כ נורית קורן )הליכוד(: "כשמדובר בחקלאות אין פה ימין 
ושמאל- חקלאות ישראלית היא הביטחון התזונתי שלנו בזמן 

שכל העולם מחרים אותנו ואין לכך תחליף. אני קוראת לשרי 
החקלאות והאוצר לטפל בבעיות החקלאים על מנת לאפשר 
חקלאות בת קיימא ולהוריד לצרכן את עלויות סל המזון באמצעות 

טיפול בפערי התיווך".
מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן אמר 
בדיון: ״בחוק ההסדרים, בשנה האחרונה, שמו חמישה נושאים 
שכולם ירדו והכל כתוצאה משיתוף הפעולה עם הלובי החקלאי. 
ברפורמת המכסים של פסח, הוצאנו 88 מיליון שקלים מהאוצר 
כדי להראות שמי שרוצה לעשות ייבוא אז שישלם. טרם  יבשה 
ויש לנו עד פסח רק שישה דיונים על ביטול כל מכסי  הדיו 
המגן, ביטול התכנון בחלב וביצים, ביטול מועצות ייצור ומעבר 

לתמיכה ישירה."
בהמשך אמר וילן: " יש כאן ניסיון לעשות מחטף ציני שאין לו 
שום סיכוי להתממש. בצרפת כ-500 רפתנים התאבדו, בבריטניה 
הכניסו פרות לסופרים. תמיכה ישירה זה להוריד את מחיר המים, 
זה קרן  נזקי  טבע שהממשלה תשלם 70%, זה תמיכה בייצוא. 
כדי לקבל תמיכה ישירה של 18% כמו ב-OECD הסכום צריך 
להיות 5.1 מליארד ש״ח. מורחים איתנו את הזמן. מנכ״ל משרד 

החקלאות מתווכח איתנו על תיאומי פגישות". 
לסיכום אמר: "מניסיוננו בכנסת הנוכחית הצלחנו יחד עם 
הלובי החקלאי של הכנסת לעצור ולבלום חלק מהנזקים. אני 
חושב שעל הלובי החקלאי לחסום את כל התכניות ההרסניות של 
החקלאות. זה הזמן להתעורר. אנחנו לא נשב במשאים ומתנים 

במידה ויהיו חסרי תוחלת״. 
נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים, דובי אמיתי, הציג את 
העקרונות הבסיסיים עליהם צריך להישען כל מתווה לשיקום 
המגזר החקלאי. מלבד הפתרונות בדבר הטיפול במחירי התשומות 
ופערי התיווך, מתייחס המתווה גם לפתרונות שהוצאו לתמיכה 
ישירה בדמות השלמת וביטוח הכנסה, אשר לטענת התאחדות 
האיכרים והחקלאים - אינם נכונים שכן הם מעודדים חוסר יעילות 
וקיעקוע החקלאות כנזקקת. אמיתי, התומך באיחוד השורות 
של ההנהגה החקלאית, אמר בכנסת כי "תמיכה ישירה צריכה 
להיעשות בסיוע בהשקעות לטווח ארוך" וקרא לשר החקלאות 
אשר נכח בדיון: "אל תתנו לנו דגים, תנו לנו חכות. אל תתנו 

לנו דמי אבטלה, תנו לנו להתפרנס בכבוד".

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

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

צוות מנוסה     אספקה מיידית
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