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מאת: טל עמיתתמונת מצב

סיכום עונת 2015/16

וזה הזמן לסיכומים, עם הפנים  עונת 2015/16 מאחורינו, 
לעונה הבאה שכולנו מקווים שתבוא עלינו לטובה!!

יכולה לקבל בכבוד רב את תואר "העונה   2015/16 עונת 
הגרועה ביותר לענף ההדרים בעשור האחרון". היו גרועות ממנה 
מבחינה כלכלית בעבר הרחוק, אבל בעונה שהסתיימה התקיים 
שילוב קטלני של יבול נמוך ופדיון נמוך גם כן, וכל זאת מול 

המשך עלייה בתשומות הייצור.

יבול
היבול הכללי של הענף ירד ל 507 אלף טון. זהו יבול נמוך 

מהממוצע של העשור האחרון – 533 אלף טון.

 ללא צמיחה מתמשכת ופיתוח , למילים כמו "שיפור", "הישגים"
ו"הצלחה" אין משמעות – בנימין פרנקלין

2007/82008/92009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16עונה

יבול
559572536.5470587517505.5543.3507.6)אלפי טון(

הסיבות ליבול הנמוך הן שתיים:
2016, שהיו   – 2012 עקירות אשכוליות אדומות בשנים  א. 

כידוע, בעלות יבול גבוה ויציב.
יבול )לדונם( נמוך מאוד בזן "אורי", תולדה של שנת שפל  ב. 
לאחר שנת שפע ופגיעה בחנטים הצעירים בעונת האביב 

הקודמת.
בעונה שהסתיימה נקטפו ושווקו ממטעי ה"אורי" כ-86,000   
טון וזאת משטח מניב )5 שנים ומעלה( של 40,000 דונם. 
היבול הממוצע עמד על 2.15 טון/דונם – יבול שאינו יכול 

לקיים פרדס רווחי.

יצוא
היצוא הכללי עמד על 157,166 טון, ירידה של 4% לעומת 
זנים מהווים 70% מסל היצוא שלנו –  אשתקד. למעשה שני 

אשכוליות אדומות – 45,000 טון ו"אורי" – 65,000 טון.
זה משחק שבו כמעט "כל הביצים בסל אחד" לטוב ולרע ואחת 
מהבעיות שהענף חווה היום – חוסר אלטרנטיבה בבחירת הזנים. 
ה"אורי" עבר עוד עונה קשה – שניה ברצף, כאשר המחירים 
בשוק האירופי היו טובים רק עד סוף ינואר. בפברואר המחירים 
ירדו ) דבר שקורה בכל שנה(, אך בניגוד לשנים עברו – הם נשארו 

ברמה נמוכה עד לסיום העונה – דבר שהקטין משמעותית את 
הפדיון מזן זה )מכה נוספת מלבד היבול הנמוך(. רמת המחירים 
בשוק העיקרי שלנו – צרפת )40% מה"אורי"( היתה נמוכה ב– 
15–20 סנט יורו מלפני שנתיים  המשמעות – כ–75 אג' פחות 

לק"ג למגדל הישראלי!
גורם נוסף שעליו מצביעים המומחים בירידה בביקושים לפרי 
הדר באירופה בעונה האחרונה – מזג האויר. מסתבר כי חורף 
2015/16 היה החם ביותר שנמדד באירופה מאז שנת 1900 !!! 
בצרפת – 2.6 מעלות מעל הממוצע הרב שנתי, בגרמניה 2.7 

מעלות ובספרד 1.7 מעלות.
לעומת זאת, לאשכוליות האדומות היתה שנה טובה גם באירופה 

ובעיקר במזרח הרחוק . באירופה "נהנה" הפרי הישראלי מסיום 
)צפוי גם השנה(, ובעיקר מהמשך  מוקדם של דרום אפריקה 
בכמויות האשכוליות מפלורידה שבעונת  הירידה התלולה 
2011/12 שיווקו לאירופה 46,000 טון אשכוליות אדומות ובעונה 

האחרונה ירדו ל 32,000 טון.
הדבר גרם להתייצבות במחירי האשכוליות האדומות לרמות 

שבהן הפרדסן יכול להרוויח – כמו לפני 8 שנים ויותר.
את  מאוד  אוהב  במזרח  השוק  כי  הסתבר  אירופה  מלבד 
ליפן,  טון שווקו  וכ-6,000  האשכוליות האדומות מישראל 
קוריאה וסין )חידוש יצוא מוצלח( במחירים יוצאים מן הכלל, 
כך שמי שהצליח לעמוד בדרישות  הקשות של הפרוטוקולים 
ליצוא ליעדים אלו – בהחלט היה מרוצה, לאחר מספר עונות 

של תסכול ועקירות של כ-40% מהזן! 

יעדי היצוא של פרי הדר ישראלי – עונת 2015/16
ממבט על עוגת היצוא, אנו למדים על עלייה משמעותית 
ביצוא ליעדים הרחוקים – קנדה, ארה"ב והמזרח הרחוק )20%( 
– מגמה שנמשכת מזה כמה שנים, ומצד שני ירידה דרמטית 
ביצוא לרוסיה ואוקראינה, שרק לפני שנתיים היוו 22% מיעדי 

יצוא ההדרים הישראלי.
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יעדי היצוא של פרי הדר הישראלי - עונת 2015/1016

שוק מקומי
את השוק המקומי אפשר להגדיר כמו בשוק ההון – מגמה 
מעורבת. השוק היה טוב בחלק הראשון של העונה, עד למחצית 

נובמבר, גם בתזי"ם וגם בקליפים.
בהמשך, עם התגברות הלחץ על השוק הזה בשל פחיתת 
היצוא לרוסיה ואוקראינה, המחירים ירדו לרמות נמוכות, ורק 

פרי איכותי פדה מחירים סבירים.
הלימונים, למרות היצע יפה, ידעו לווסת את השיווק על פני 
כל העונה במחירים יפים שהגיעו לשיא ביוני יולי, כאשר שווק 

הפרי מבתי הקירור.
בולנסיה לעומת זאת, פרי שנשמר בקירור למאכל )פרי גדול(  
נתקל בהתמודדות קשה מול פירות הקיץ והתקשה לעמוד בציפיות 

המגדלים והמשווקים.

תעשיה 
גם מפעלי התעשיה רשמו את עונת השפל שלהם.

נרשמה ירידה של 22% בכמות הפרי שנקלטה בתעשיה , כאשר 
הירידה היא בעיקר בתפוזים ובאשכוליות. בעוד באשכוליות יש 
כמות מספקת של חומר גלם, בתפוזים המצב חמור מאוד, כאשר 
מלבד רווחיות נמוכה בענף התזי"ים  וצמצום השטח, נאלצים 
המפעלים להתמודד עם החברות החדשות המספקות פרי קטן 
לסחיטה בבתי הקפה – מגמה המתחזקת משנה לשנה ומאפשרת 

לפרדסנים ליהנות מהכנסות נאות מפרי זה.

פרידה מחברים
ב-31 למאי החזרנו את שטח "מפעלים ליצוא הדרים" לבעליו 

– חברת נמלי ישראל. 
ועד היום,   )1970( את תולדות המפעל הזה, מיום הקמתו 
תוכלו לקרוא בהמשך בסקירתו של משה צרפין, שהיה שם ביום 
ההקמה וגם ביום הסיום – 46 שנה. האיש הוא היסטוריה מהלכת 

וקשה לנחש את גילו ) התמונות מ 1970 ומהיום – כמעט אותו 
דבר!( וכששואלים הוא מספר שבמבצע קדש )56( הוא כבר היה 

מילואימניק. חתיכת היסטוריה.
הסגירה לא היתה החלטה רצונית של הענף, אלא נכפתה בסופו 

של תהליך מייגע ע"י צו של בית המשפט. 
)כך עשיתי גם בהזדמנויות קודמות( ברצוני  זו  בהזדמנות 
להודות לכל צוות העובדים שהפעיל את המתקן לאורך השנים, 

ותרם תרומה רבה לענף ההדרים.
בריאות  טוב,  רק  לכולם  אני מאחל  בשם מגדלי ההדרים 

והצלחה בדרכם החדשה. 

קידום מכירות וקידום צריכה
כפי שציינתי בגיליונות הקודמים, נושא זה עומד לתפוס חלק 

מרכזי בעשייה של המועצה בשנים הקרובות.
זה מתחיל עם הקמפיין "חצי חצי" של משרד החקלאות, 
שהושק בימים אלו )כתבה במדור "מה קורה" בהמשך( . המועצה 

משתתפת בתקציב מכובד בקמפיין זה.

הרשויות  בשיתוף  הצמחים,  מועצת  של  קמפיין  מתוכנן 
)פיילוט(, שבו במשך כל השנה  המקומיות ב-15 בתי ספר 
יחנכו את תלמידי שכבת כיתות ד' בבתי ספר אלו לצריכה של 
פירות וירקות וידגישו את תרומתם לבריאות.  הפעילות כוללת 
הדרכות בכיתות וכן הפעלות שימשכו לנושא גם את משפחות 
התלמידים. אנו בשלבים מתקדמים של גיבוש התכנית והתכנים 

ומקוים לצאת לדרך עם תחילת שנת הלימודים הבאה.
מבלי להפחית משני הקמפיינים שציינתי, אני מקווה כי לשניהם 
יתלווה קמפיין של קידום מכירות לזן "אורי". אנו רק בתחילת 
הדרך להכנת פעילות זו, כאשר כרגע יש לנו רק מקור תקציבי, 
ואת התוכן והמהות אנחנו צריכים ל"הרכיב" על התקציב הזה, 

בכדי שלכולנו יהיה אור חזק.
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כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 24 שהסתיים ב-18/06/2016  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר - סוף עונה
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תמונת מצב

 מצטבר  

  2013/14   2014/15  2015/2016שבוע 24   זן
שינוי ב-%

 15/16 / 14/15 

4,4503,9116,07914%           שמוטי         
403357-88%           אפילים        
85872511518%           טבורי         

100%-           10                      קרה קרה       
4,7445,2632,560-10%           אשכ' רגילות   

44,76744,10028,6282%           סנרייז        
11,34311,6548,217-3%           סוויטי        
3916211-76%           רדסון         

342,7082,74152-1%לימון צהוב    
70%-           620           לימקואט       
225537317-58%           קומקואט       

20071326-72%           ליים          
1,08344381144%           טופז/טנגור    
5,4756,2495,022-12%           מינאולה       
9,34412,4898,707-25%           סנטינה        
146%           641261           מורקוט        
52039131433%           מיכל          
1,0631,0544031%           הדס           
1,8111,31325038%           אורה          
22782-100%                      מור           
64,57567,33124,734-4%           אורי          
1,12770212061%           מירב          
310%           16           תמי           
1,0651,778148-40%           אודם          

100%-           38                      מירבית        
302519262-42%           פומלו לבן     

764853633-10%           פומלו אדום    
34157,166163,81986,799-4%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(                              
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עמדה

  שיפור מחירי היצוא של ה"אורי" 
נתון בעיקר בידי מגדלי הפרי 

מאת חי בנימיני

להגדלת התמורות מיצוא ה"אורי", ישנן אומנם סיבות שאינן 
תלויות בנו, כמו מוצרים מתחרים מארצות אחרות המופיעים 
בשווקים במקביל להופעת הפרי הישראלי,  או שינויים בשערי 
מטבעות והביקושים בשווקים )ראה מדור "עמדה" בגליון 116(. 
ובכל זאת, לצד כל אלה, ישנם משתנים שעשויים לשפר את 
מחירי הייצוא של ה"אורי" שכל כולם תלויים רק בנו -  למשל, 
"אורי"  ואחידות האיכות לפרי המיוצא במותג  איכות הפרי 
ג'אפה, הקטנת תחרות בין היצואנים על אותו פרי, באותו מותג, 
שגורם לירידת מחירים, פרסום וקידום מכירות ובידול הזן שלנו 

מהמתחרים, השקעות לפיתוח שווקים חדשים ועוד. 

שמירה על איכות פרי אחידה 
"קיללת הברכה" - לכל הגורמים בענף יש רצון לאחוזי אריזה 
גבוהים,  לעיתים על חשבון המוצר המיוצא. החקלאי רוצה אחוזי 
אריזה גבוהים, בית אריזה מתפרנס מתיבות ארוזות, היצואן 
מקבל עמלה מהכמות המיוצאת. לכן, איכות הפרי תהיה בינונית, 
כי מכניסים קלס 2 לתיבות קלס 1 – לעיתים פרי קלאס 2 של 
בתי אריזה מסוימים דומה לפרי קלאס 1 של בתי אריזה אחרים. 
כמובן שחוסר אחידות באיכות בין הפרי של היצואנים השונים 
עם אותו מותג אורי ג'אפה, מביא לפדיון שונה לפרי ולירידת 

מחירים, כאשר פרי באיכות נמוכה נמכר באותן שווקים. 

"שיווק" או "מכירות"
 שיווק – יצואנים גדולים ובינוניים עם כמויות פרי גדולות, 
פועלים לשווק את הפרי לרשתות השיווק ולסיטונאים לחלוקת 
פרי, על פי  תכניות שיווק מוכנות מראש - עפ"י תכנית לאורך 
כל העונה לפי מניינים ותקופות, וכך יש ביכולתם גם לפתח 

שווקים חדשים ורחוקים. 
תכניות  בלי  בקונסיגנציה  הפרי  את  שולחים   - מכירות 
ובלי מערך  לסיטונאים השונים בשווקים לתקופות קצרות, 

ביקורת פרי או מיון מחדש לפני השיווק .
ברוב המקרים, המחיר שנקבע לכל השווקים  הוא לפי הפרי 

שנמכר במחיר הנמוך ביותר. 
 חשוב לזכור:  החקלאים אדונים לפרי שלהם- ויכולים לקבוע 

את גורלם.  
1. עקב חוק חופש העיסוק, אין אפשרות להגביל את מספר 

היצואנים לפי כמות היצוא שלהם.
2. ניתן לקבוע כללים, לשימוש במותג אורי ג'אפה שבבעלות 
המגדלים, אבל לדברי היצואנים המותג במקרים רבים לא משפיע 

על הקונים שמכירים את האורי. 
3. בתי אריזה שעומדים בלחץ מהחקלאים, לא תמיד מקפידים 

על איכות גבוהה של הפרי הארוז, כדי לקבל אחוזי אריזה גבוהים.
4. את איכות הפרי ליצוא קובעת מועצת הצמחים והפיקוח 
נעשה ע"י הגנת הצומח, אם יש כוונה לייצא פרי באיכות נמוכה 

יותר, ניתן לעקוף את הפיקוח בתעלולים שונים. 
5. מכיוון שהפרי שייך למגדלים – חובה על החקלאים לדרוש 
ולקבוע לבתי האריזה מי יהיה היצואן של הפרי שלהם, כדי לרכז 
את היצוא בידי 10 יצואנים בלבד במקום 24 כפי שהיה השנה. 
אין בכוונתי לפגוע בפרנסת היצואנים,  אבל אם המחירים 
ימשיכו לרדת ממילא יעקרו פרדסים רבים, ואז כל הענף יצא 

נפסד. 
כבר היום אנו קרובים לנקודת האיזון, שירידה ממנה משמעותה 

– עקירת פרדסים.
 מה עלינו לעשות? 

א. להשקיע מיליוני שקלים בקידום מכירות – הכסף נמצא 
בידי הענף. 

ובידול  ב. לשפר את האיכות המיוצאת מכלל בתי אריזה, 
קלס 2 מקלס 1. 

ג. להשקיע בפיתוח שווקים חדשים.
 ד. להקטין את מספר היצואנים המתחרים על הפרי שלנו 

בחו"ל ולדרוש אחידות באיכות הפרי המיוצא מבתי האריזה. 

להלן נתונים שהעברתי לוועדה הענפית וליצואנים:  

נתוני שיווק "אורי" 2015-16 מישראל 
ומידע על המתחרים 

1.  יש 24 יצואני "אורי" בישראל, השנה יוצאו 65 אלף טון 
"אורי".

2. בישראל נטועים 56 אלף דונם "אורי", צפי היצוא לשנת 
2020 - 140 אלף טון.

3. מידע על המתחרים ומועדוני מגדלים: 
א. מרוקו - הזן האפורר – שטח נטוע  50 אלף דונם, יבול 

משווק 150 אלף טון.
במרוקו שתי חברות שינוע פרי ליצוא וכ-5 יצואנים גדולים. 
המלך בעל הזן, מאשר מכירת שתילים רק לנטיעות במרחק של 
30 קילומטר מזנים אחרים, כך שהפרי ברובו בלי גרעינים. יש 

תיאום בין היצואנים.
ב. ספרד – הזן אפורר נטוע על  50 אלף דונם, קיים קרטל 
מגדלים שקנו את זכויות הזן ממלך מרוקו )מועדון מגדלים( 

ומשווקים בתיאום את הפרי בעולם. 
הזן "אורי" נטוע על  כ-20 אלף דונם, המניבים כשביעית 



8

עמדה

אלפים  דונם.
למרבית מגדלי ה"אורי" הסכם עם ישראל על שימוש בזן 
תמורת תשלום גבוה של  כ-60 יורו לעץ. קיים מועדון מגדלים, 
ששילמו עבור הזן, ליצואן אחד זכות על כ-700 דונם וליצואן 
אחר, גדול, זכות על כ-13 אלף דונם, היצואן מנפיק פתקיות 
לפיתוק הפרי רק לחברי המועדון. הזכויות למניעת שיווק לא 

חוקי באירופה. 

ג. מצרים וטורקיה – טנגו  
הטנגו, כמו אפורר רק בלי גרעינים. זהו זן פטנט שנמכר לזכיינים 

במצרים ובטורקיה להערכתנו יש כ-10 אלף דונם נטועים. 

ד. דרום אפריקה – )בעונת הקיץ שלנו( 
דרום אפריקה קנו ממלך מרוקו זכויות לגידול 25 אלף דונם אפורר, 
קיים מועדון מגדלים בעלי הזכויות שמשווקים בתיאום  באירופה. 

בנוסף מגדלים שם גם "אורי" שמשווק אף הוא בתאום. 
4. השוק באירופה חסר היה בעבר פרי איכותי בחודשים ינואר 
– אפריל, מתמלא עתה בפרי כבר בסוף העונה, מישראל, ספרד 

ומרוקו וכתוצאה מכך, המחירים יורדים.
5. אנו צפויים לקשים בשיווק וירידת מחירים בשנים הבאות.
6. פרדסני ישראל מפסידים כיום כסף מתחת למחיר של 1.4 

יורו לקילו  ויש חשש לעקירת פרדסים בעתיד. 
7. איזה פעולות עלינו לבצע?

א. תיאום בין היצואנים
ב. פתיחת שווקים חדשים כמו סין, יפן, הודו וכו' 

ג. שיווק פרי איכותי בלבד ושמירת על אחידות האיכות בין היצואנים. 
ד. יש לקיים דיון בנושא שיווק קלאס 2 שלעיתים גורם לירידת 

מחירים של קלאס 1, וכן לערבוב פרי עם קלאס 1 בדוכנים. 
ה. פרסום וקידום מכירות- חייבים להשקיע מיליוני שקלים 

לבידול הזן שלנו.
ו. שמירת אחידות באיכות, תוך שמירה על מניעת פגיעת 

פיטו סניטריים. 

 נתונים על יצוא "אורי" 2015-16
1. התפלגות כמות היצוא עפ"י יצואנים 

כמות משווקת 
מס' יצואניםבטון

33,0001
8,5001
7,5001
2,0003
1,5002
1,0002
8002
6001
3001

3-1009
סה"כ יצוא 64,600 טון.

2. תאריכי שיווק, כמות ומחירים משוכללים 

חודש השיווק
מספק 

משווקים 

כמות 
משווקת 

מחיר ביורו בטון

12/15101,2001.8-2.4

1/161918,6001.5-1.7

2/162320,3001.3-1.7

3/161717,3001.5-1.6

4/16127,1001.5-1.6

5/1621331.6-1.7

3. שיווק לפי שנים ומחיר סיטונאי ממוצע  )עפ"י פרסום צרפתי(

מחיר ביורו כמות בטוןשנה

2012-201349,3001.91

2013-201446,5001.82

2014-201567,3001.62

2015-201664,5001.62

4. יצוא "אורי" ספרדי 2015-16 – 26,000 טון 

5. התפלגות היצוא עפ"י ארצות 2015-16 

39%צרפת

12%ארה"ב 
7%הולנד
6%קנדה

5%בריטניה
3%איטליה
3%פינלנד
5%סלובניה
7%גרמניה
7%רוסיה

4%אחרים 

6. נתוני צפי לשיווק קליפים מאוחרים ב-2020 
א. בישראל 55,000 דונם נטוע

ב. צפי שיווק באירופה ב-2020 
140,000 טון  אורי ישראלי  
טון   50,000 אורי ספרדי  
150,000 טון אפורר ספרדי  
150,000 טון  אפורר מרוקאי  
490,000 טון  סה"כ   

הנתונים  התקבלו בענף ההדרים, מועצת הצמחים 
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מאת יצחק ליסביטוח

 משבר ביטוח החקלאים הסתיים כשהקרן לביטוח  נזקי טבע 
ותחדש את  כי תשוב  ביולי השנה  )קנט( הודיעה  בחקלאות 
ביטוחיה לחקלאים בארץ כתוצאה מהסכמתה של הממשלה 
לחזור ולהשתתף בחלק מהביטוח לחקלאות כפי שהיה נהוג 

בישראל עשרות שנים.  
שנים רבות העבירה הממשלה לקנט )הקרן לנזקי טבע( 35% 
מהפרמיות שמחוייבים החקלאים לשלם עבור הביטוח. השנה 
לחצים  ורק לאחר  הביטוח  החליטה הממשלה להפסיק את 
חודשה העברת הכספים ובעקבות כך נצלה קריסתם של ענפים 
רבים במיוחד אלה שטרם חתמו על הסכם הביטוח השנה. ענף 
שהספיק לחתום כדוגמת ההדרים ניצל אך עלול היה להיפגע 

כשיגיע מועד חידוש הביטוח בעונה הקרובה.
כדי לסבר את האוזן נציין, כי מדובר בהעברה של סכום של 
)של הממשלה( בפרמיות  כ-70 מליון ₪, דמי השתתפותה 
שמחוייבים החקלאים לשלם, שכן עפ"י קנט היקף נזקי הטבע 
לחקלאים במחצית הראשונה של  השנה נאמד בלמעלה מ-171 
מליון ₪, לכן, כשהמדינה הפסיקה לשלם חלקה וכתוצאה מכך 
הצטבר חוב של 60 מליון ₪ לצורך הפעלת הביטוח למגדלים, 
קנט הפסיקה לבטח את החקלאים שטרם בוטחו ונראה היה כי  
אם לא יחודש ההסדר הרי שבשנה הבאה לא יהיה ביטוח לכל 

החקלאים.  
מתגובות החקלאים ניתן להבין עד כמה היה חמור המצב שנותר. 
כך למשל אמרו בהתאחדות חקלאי ישראל שבירכו על סיום 
המשבר - "טוב שהמדינה מעבירה את הכסף ומאפשרת לחקלאים 
לחתום על חוזי הביטוח. מצער מאד שכספים שהיו צריכים 
לעבור כבר לפני מספר חודשים הושבו רק עתה, לאחר שנגרם 

סחרור מיותר ומזיק. ככה לא בונים חקלאות.
גם יו"ר התאחדות החקלאים ומזכ"ל תנועת המושבים, מאיר 

צור, הביע שביעות רצון מההחלטה להעביר את הכסף לקנט: 
"על המדינה להשכיל ולהבין שביטוח זה דבר אלמנטרי ובסיסי 
שאי אפשר לחיות בלעדיו - בעיקר בענף החקלאות החשוף לנזקי 
טבע שיכולים להחריב עבודה ממושכת ומאומצת של חקלאי 

וגם להוביל לפגיעה ישירה בצרכן הישראלי".

מה נפגע השנה
 על נזקי הטבע העונה  נמסר מקנט, כי  עיקר הנזק נגרם 
לגידולי הירקות ולגידולי הפירות. נזקים משמעותיים נוספים 
נגרמו לגילוי הפלחה ולגידולי ההדרים. החל מהראשון ביולי, 
התכוונה קנט להקפיא את מכירת הביטוחים   למגדלים ובכללם 
את ביטוחי הירקות בננות וצמחי נוי שאמורים  להתחדש כעת. 
מנתוני קנט עולה עוד, כי כי את היקף הנזקים הגדול ביותר 
מתחילת השנה ספגו מגדלי הירקות – למעלה מ-45 מליון 
₪ עד כה. הנזקים למגדלי הפירות נאמדים בכ-30 מליון ₪. 
נזקים משמעותיים נוספים נגרמו למגדלי הבננות )מעל ל-12 
מליון ₪(, הפלחה )מעל ל-12 מליון ₪(, האבוקדו )מעל ל-11 
מליון ₪( וההדרים )מעל ל-10 מליון ₪(. עיקר הנזק נגרם 
כתוצאה מאירועים של קרה, שיטפונות וברד שפגעו בגידולים 
וכן מאירועי סערה שגרמה לקריסה של חממות ובתי צמיחה וכן  
לנשר של פירות.  בנוסף, נזקים גדולים נוספים נגרמו כתוצאה 
מגלי החום הקיצוניים בשבועות האחרונים, אולם היקפם של 

נזקים אלה יתברר בהמשך.
נזקים משמעותיים נוספים נגרמו לגידולי בעלי החיים: למעלה 
מ-30 מליון ₪ שולמו למגדלים בענף הלול, בעיקר כתוצאה 
מתמותת עופות ממחלת הניוקאסל וכתוצאה מחום. היקף הנזקים 
למגדלי הבקר עומד על למעלה מ-6 מליון ₪. כ-2.5 מיליון 

₪ למגדלי המדגה.

 משרדי האוצר והחקלאות
יעבירו כסף לקנט והביטוח

לחקלאים יחודש
מדובר בסכום של כ-70 מיליון שקל שמשרדי החקלאות והאוצר לא העבירו לקרן 

לביטוח נזקי טבע וכתוצאה מכך הקרן הפסיקה לבטח חלק מהחקלאים • שנים 
רבות השתתפה המדינה בביטוח החשוב הזה המהווה כ-35% מהפרמיות שמשלמים 
החקלאים על הביטוח שמבטיח להם הגנה מנזקי טבע - השנה הופסקה השתתפות 
זו של המדינה ולאחר לחצים חודשה • קנט: היקף נזקי הטבע לחקלאים במחצית 

הראשונה של  השנה נאמד בלמעלה מ-171 מליון ₪
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ביטוח

בשלוש השנים האחרונות חברת הביטוח קנט שילמה לחקלאים 
לנזקים בגידולים   נזקי טבע שגרמו  מעל מיליארד ₪ עבור 

ובכללם נזקים שאירעו עקב גלי חום
 

בשותפות עם ארגונים חקלאיים
חברת הביטוח קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, פועלת 
משנת 1967 בשותפות עם ארגונים חקלאיים נוספים, ביניהם: 
התנועות המיישבות, מועצות הייצור החקלאיות וארגוני המגדלים. 
קנט נחשבת לבין המובילות בעולם המערבי במתן פתרונות 

ביטוחיים לענפי החקלאות השונים. החברה הוקמה על מנת 
להבטיח את קיומה של החקלאות בישראל ואת האספקה הסדירה 
של התוצרת החקלאית. הביטוח מונע מצבים בהם נזקי טבע 
נרחבים, מהם לא ניתן להתגונן, יביאו להתמוטטות כלכלית של 
משקים חקלאיים ולמחסור בתוצרת ובמקביל יאלצו את הממשלה 
לשלם מאות מיליוני שקלים של תמיכה בחקלאים באופן בלתי 
מתוכנן. לאור שינויי האקלים, בשלוש השנים האחרונות שילמה 
קנט לחקלאים למעלה ממיליארד ₪ פיצויים.                                                                        

לאחר שהמשבר בתחום ביטוח נזקי הטבע לחקלאות 
הגיע לפתרון. כשעל פי הודעת משרד החקלאות, המשרד 
יעביר לקנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, את 
חלקה של המדינה בתקציב הביטוח, תוכל קנט לחזור 
ולבטח את המגדלים ולחדש את הביטוחים שהיו אמורים 
יולי. בקנט הביעו שביעות רצון  להתחדש בתחילת 
מהודעת משרד החקלאות והודיעו כי החברה תיערך 
בהתאם על מנת לאפשר חידוש מהיר של פוליסות 

הביטוח שיעניקו ביטחון כלכלי למגדלים.
קיומה של  נועד להבטיח את  נזקי הטבע  ביטוח 
החקלאות בישראל ואת האספקה הסדירה של מזון 

טרי ותוצרת החקלאית. בנוסף, הביטוח מבטיח את 
קיומה של החקלאות, בעיקר בפריפריה, תוך שמירה 
על קרקעות המדינה ומקורות תעסוקה. הביטוח מונע 
מצבים בהם נזקי טבע נרחבים, מהם לא ניתן להתגונן, 
כלכלית של משקים חקלאיים  יביאו להתמוטטות 
ולמחסור בתוצרת ובמקביל יאלצו את הממשלה לשלם 
מאות מיליוני שקלים של תמיכה בחקלאים באופן 
בלתי מתוכנן. מסיבה זו, בכל רחבי העולם הביטוחים 
המצליחים נעשים בשליטה ממשלתית. הביטוח בישראל 
ממומן ע"י החקלאים כאשר המדינה משתתפת בפרמיית 

הביטוח כנאמר לעיל.

 בימים הקרובים תחדש קנט
את הביטוחים 

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

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

לפי החלטת הנהלת הענף החומר היחיד המותר לפרדסנים 
לשימוש בהדברת זבוב הים התיכון בפרדסים שפירותיהם לייצוא 
או לתעשיה הוא סקסס.  החומר ידידותי לסביבה ולאדם, דרגת 
הסיכון שלו נמוכה, והוא מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית 

בישראל ובעולם. 
ב-10 באוגוסט יחל ענף הדרים במועצת הצמחים בהדברת 
זבוב הפירות הים-תיכוני בכל זני ההדרים המקדימים בישראל. 
מ–15 לספטמבר תורחב בהדרגה הדברת הזבוב לכל זני ההדרים.  

הסמכה ע"י שר החקלאות 

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם )"המועצה"( הוסמכה ע"י שר 
החקלאות לביצוע תכנית ההדברה ותהיה בעלת ההסמכה לפי סעיף 
2 ב' לחוק. ההדברה תבוצע בכל חלקות הפרדס המסומנות על גבי 
צילומי האוויר המצויים במועצה, בכפוף לאישורי מנהל התעופה 
 האזרחית וגורמי הביטחון לביצוע טיסות הריסוס והריסוס הקרקעי.
יבוצע בהתאם לתכנית ההדברה שנערכה ע"י ועדת  הריסוס 

ההדברה לפי סעיף א'1 לחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956.
הדברת הזבוב תתבצע ע"י ריסוסי אוויר או קרקע בחומר סקסס, 

בכפיפות להיתר לפיזור רעלים מכלי טיס התשל"ט-1979 .
יצוין כי הריסוס המבוצע ע"י המועצה הוא רק מרכיב אחד 
ממכלול אמצעים הנדרש כיום להשגת הדברה יעילה של הזבוב.

השתתפות הפרדסנים בביצוע ההדברה 

הפרדסנים חייבים להשתתף בביצוע הדברת הזבוב ולבצע בין 
היתר את הפעולות הבאות: 

סניטציה בפרדס ובסביבתו למניעת מוקדי אילוח והפצת זבוב. א. 
ניטור שוטף לגילוי מוקדם של נזקי זבוב בפרי ותגבור ריסוסים  ב. 

קרקעי במידת הצורך.
קטיף מלא ובעיתו - מיד בסיום הקטיף החלקות תהינה נקיות  ג. 

מפירות על העצים ומפירות נשר.

יעילות ריסוסי המועצה בלבד, ללא ביצוע הפעולות הנ"ל ע"י 
הפרדסנים תהיה בלתי מספקת. יודגש כי למועצה אין שליטה 
על הפעולות הנוספות כמפורט, היכולות להשפיע על יעילות 
ההדברה של זבוב הפירות הים תיכוני ואלו נמצאות באחריותם 

הבלעדית של הפרדסנים.
זו  המועצה מודיעה בזאת שאחריותה לצורך ביצוע תכנית 
בכל הפרדסים, הינה אך ורק על פי האמור בחוק הגנת הצומח.
המועצה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בשל קיום תכנית זו, 
או עקב פגיעת זבוב הפירות הים-תיכוני, למרות ביצוע פעולות 

ההדברה על ידה. 
המועצה לא תפצה בגין נזקי זבוב הפירות הים-תיכוני, שיתגלו 

בפרדסים שפורטו לעיל, למרות ביצוע פעולות ההדברה. 

שרות טלמסר 

גם השנה יופעל שירות טלמסר למידע על ריסוסים אלה. ניתן 
להתקשר לשירות בכל יום מהשעה 19:00 )שבע בערב( לקבלת 

מידע על הישובים בהם מתוכננים ריסוסים למחרת היום. 

מספר הטלמסר הוא:  03-6066142

למעוניינים לקבל מסרון ערב לפני ביצוע הריסוס, נא להתקשר 
עם רכז ההדברה האזורי.

לשאלות וברורים אפשר לפנות לרכזי ההדברה האזוריים:
אזור הצפון  –   גלעד גפן       טל'  052-5216688
אזור המרכז –   אמיר ברי        טל'  050-7422760 
אזור הדרום –  עופר דאלי       טל'  050-6621002

טל עמית – רכז ענף הדרים
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

הודעה לפרדסנים ולציבור הרחב 

ריסוס נגד זבוב הפירות הים תיכוני
עונת 2016/17
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רשם: שמואל גלנץ, עו"ד מה קורה

מנהלי מפעלים בעוטף עזה שנפגעו בצוק איתן קיבלו 
איומי  עם  שקלים  מיליוני  בהיקף  תשלום  דרישות 
עיקולים מאחר והמפעלים שלהם "לא נפגעו מספיק" 

לטענת המדינה 

מנהלי מפעלים בעוטף עזה שנפגעו במבצע צוק איתן הופתעו 
לקבל דרישות תשלום מהמדינה בהיקפים של מיליוני שקלים, 
עם איומים בעיקול חשבון הבנק במידה ולא ישלמו. מדובר 
במפעלים שנפגעו כלכלית כתוצאה משיתוק העבודה במהלך 
המבצע וחלקם אף ספגו פגיעות ישירות. לטענת המדינה המפעלים 
"לא נפגעו מספיק" מבחינה כלכלית ולכן הם נדרשים להחזיר 
כעת חלק או את מרבית כספי הפיצויים. על פי הערכת איגוד 
התעשייה הקיבוצית מסתכמות דרישות התשלום מהמפעלים 
הקיבוציים הסמוכים לרצועת עזה בסכום של 20 מיליון שקל. 
הדרישה לתשלום בתוך 30 יום יוצרת לחלקם בעיה תזרימית 
קשה ומעיבה על תפקודם. מנכ"ל האיגוד, אודי אורנשטיין, 
רו"ח משה אשר,  פנה במכתב דחוף למנהל רשות המיסים, 
בבקשה לבטל את חיובי העתק שהוטלו על המפעלים. לדבריו, 

ישראל במשך  המפעלים עמדו בחזית האזרחית של מדינת 
חמישים ימים וניהלו מאבק יום יומי לצמצם את הפגיעה ביצור 
ובחו"ל במצב של אי  ולעמוד בהתחייבויות ללקוחות בארץ 
ודאות וסכנה מתמדת. ההתייחסות אליהם מצד המדינה אינה 
נכונה, מבזה ונותנת להם תחושה של זרות ונרדפות כאחרוני 
העבריינים במדינה. לדברי מנכ"ל האיגוד, במהלך צוק איתן 
ולאחריו יצאו ראש הממשלה והשרים בהצהרות מרוממות על 
סיוע לתושבי עוטף עזה במגוון דרכים. חלק מההבטחות מומשו 
על ידי רשות המיסים בסיוע בהגשת מסמכי פיצוי ראשונים 
ותזרים ראשוני למפעלים, אולם כעת קרוב לשנתיים לאחר 
המבצע מפעלי האזור סופגים מטר של "קסאמים וירטואלים" 
מממשלתם. הדרישה להחזיר מאותם כספים שהתקבלו מיד לאחר 
הלחימה מותירה את המפעלים בתחושה שהם לבד מול האויב. 
הממשלה, בהחלטה משמעותית, החליטה להשקיע מאות רבות 
של מיליוני שקלים  בשיקום האזור. אפשר וצריך לשקם גם 
את האמון במערכות האחראיות על מערך הפיצויים בתעשייה 
במיוחד שמדובר בסכומים שאינם גבוהים מבחינת המדינה, אך 

משמעותיים מאוד למפעלים הנפגעים, אומר אורנשטיין.

 ד"ר יעל קחל, רוני הרשקוביץ

החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח 
 ENPARD - הכפר בשיתוף האיחוד האירופי, ובמסגרת תכנית
 European Neighborhood Programme for Agriculture and Rural
2016, סמינר בנושא "תמיכות  Development אירחה באביב 

בחקלאות באיחוד האירופי - לקחים לחקלאות בישראל". 
שישה מומחים לחקלאות מהאיחוד האירופי הגיעו לישראל 
במיוחד לסמינר. זאת בנוסף להשתתפות נציגי משרדי החקלאות 
ופיתוח הכפר והאוצר, מומחים מהאקדמיה, חוקרים, כלכלנים, 
נציגי חקלאים וחקלאים. הסמינר נערך במימון מלא של האיחוד 

האירופי.
הסמינר עסק בתמהיל כלי התמיכה העומדים לרשות ישראל, 
לצורך בחינת האפשרות למעבר מתמיכות עקיפות לתמיכות 
ישירות. במסגרת הסמינר נערכו הרצאות בנושאי תמיכה ישירה, 

התארגנויות חקלאים, ביטוחי הכנסה ורשתות בטחון ומדיניות 
התמיכה בענף החלב. 

לומדים מנסיונם של אחרים 
בדברי הפתיחה לסמינר ציין שלמה בן-אליהו, מנכ"ל משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר: "ההיסטוריה מוכיחה כי לימוד מניסיונם 
של אחרים הינו אחד הכלים היעלים ביותר לפיתוח, העצמה 
וקבלת החלטות, על כן בבואנו לקבל החלטות בנוגע לנושא 
התמיכה הישירה עלינו ללמוד מניסיונם של המומחים מהאיחוד 
האירופי, וזאת בהתאמה לתנאים המיוחדים של חקלאות ישראל, 

כמו כן אנו מודים לאיחוד האירופי על קיום הסמינר."
והחקלאות  רואה חשיבות בשמירה על החקלאים  המשרד 
בישראל ויכולת אספקת המזון הטרי ולשם כך יש למצוא את 
דרכי התמיכה היעילות ביותר, תוך לימוד מההצלחות והקשיים 

במודל התמיכה באיחוד האירופי.  

תמיכות בחקלאות באיחוד האירופי -
לקחים לחקלאות בישראל

במסגרת סמינר בינלאומי שהתקיים בארץ נערכו הרצאות בין השאר
בנושאי תמיכה ישירה והתארגנויות חקלאים

המפעל שלך נפגע בצוק איתן?  שלם למדינה
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כנס מים בינלאומי יתקיים בישראל ב21-23 במרץ 2017 בתל 
IWA אותו מארח האיגוד  אביב מטעם איגוד המים העולמי 
הישראלי למים. הכנס יעסוק בטווח רחב של נושאים הקשורים 

ליעילות הספקת מים ויארח את מיטב המומחים בעולם.
ישראל נבחרה לאירוח הכנס בהיותה מובילה עולמית בתחום, 

ודוגמא לעולם.
הכנס מהווה הזדמנות להציג את מיטב הפרויקטים, הפתרונות 

והטכנולוגיות הקיימים בישראל.
 אנו פונים אליכם בבקשה לבוא להשתתף ולהציג בכנס את 

מיטב הידע וניסיונכם.

פורסם קול קורא לשליחת תקצירים למאמרים לכנס, ומגוון 
הנושאים. 

 תאריך היעד לשליחת התקצירים הוא ה-15/08/2016.

 בברכה, חברי הוועדה המארגנת:
 מרדכי פלדמן

 אברהם ישראלי
 ירון בן ארי

 אריאלה רבינוביץ
מיטל שן צור

כנס מים בינלאומי יתקיים בישראל
ב-21-23  במרץ 2017 בתל אביב 

משרד החקלאות משיק קמפיין לעידוד צריכה ולהגברת המודעות 
לאכילת פירות וירקות תחת הכותרת "חצי-חצי". סקר עמדות 
שנערך מטעם משרד החקלאות בקרב הציבור הראה כי רוב 
הציבור צורך פירות וירקות באופן קבוע )או לפחות מדווח על 
כך( ומודע לחשיבות שלהם וליתרונות התזונתיים-בריאותיים.                                                                                                                 

ההזדמנות לעודד הצריכה 
הציבור הישראלי מודע לכך שארוחת הבוקר היא הזדמנות 
לעידוד הצריכה של פירות וירקות הן בקרב מבוגרים והן בקרב 
נתפסים  פירות  ילדים. מסקר עמדות שנערך בקרב הציבור 
כ"נשנוש" ולכן חשוב להרחיב את אכילתם גם לארוחות עצמן 
בעוד שירקות פחות נתפסים כ"נשנוש" אלא כחלק מהארוחה, 

לכן חשוב להרחיב את אכילתם גם בין הארוחות.
שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אורי אריאל: "החשיבות בהגברת 
צריכת פירות וירקות מחולקת חצי חצי. החצי הראשון כדי לחזק 
את החקלאים ולהעצים את החקלאות הישראלית. החצי השני 
כי זה פשוט בריא יותר. ממחקרים שעשינו עלה שרוב ההורים 
אינם משוכנעים שילדיהם אוכלים במידה מספקת פירות וירקות 
אך במקביל לא עושים משהו מיוחד לשפר את זה, ואת זה אנחנו 
רוצים לשפר. עתיד החקלאות תלוי בדור הצעיר והדור הצעיר 

תלוי בעתיד החקלאות.
עוד נמסר כי "במסגרת הסקר שאלנו את הציבור מתי ילדיך 
אוכלים בדרך כלל ירקות? 34% מהאוכלוסייה נותנים לילדיהם 
נותנים לילדיהם  ירקות בארוחת הבוקר. 54% מהאוכלוסייה 

ירקות בארוחת הצהריים. 71% מהאוכלוסייה נותנים לילדיהם 
נותנים לילדיהם  ירקות בארוחת הערב. 21% מהאוכלוסייה 
ירקות כנשנוש בין הארוחות. ו-6% מהאוכלוסייה אינם נותנים 

לילדיהם ירקות בכלל.
במגזר החרדי 78% מהאוכלוסייה נותנים לילדיהם ירקות בארוחת 
ירקות בארוחת  נותנים לילדיהם  הערב. 39% מהאוכלוסייה 
לילדיהם  נותנים  הבוקר. 38% מהאוכלוסייה במגזר החרדי 
ירקות בארוחת הצהריים. 15% מהאוכלוסייה נותנים לילדיהם 
ירקות כנשנוש בין הארוחות. 2% מהאוכלוסייה אינם נותנים 

לילדיהם ירקות בכלל.
"במגזר הערבי 49% מהאוכלוסייה נותנים לילדיהם ירקות כנשנוש 
בין הארוחות. 33% מהאוכלוסייה במגזר הערבי נותנים לילדיהם 
נותנים לילדיהם  ירקות בארוחת הבוקר. 71% מהאוכלוסייה 
ירקות בארוחת הצהריים. 45% מהאוכלוסייה נותנים לילדיהם 
ירקות בארוחת הערב )לעומת 71% ביחס לכלל האוכלוסייה( 

ו-6% מהאוכלוסייה אינם נותנים לילדיהם ירקות בכלל.
"הנשנושים המועדפים בקרב ילדים – פירות וחטיפים מלוחים. 
כששאלנו את ההורים מה ילדיך אוכלים בין הארוחות, ככיבוד, 
כנשנוש בבית או בגינה? 60% מההורים אמרו כי ילדיהם אוכלים 
חטיפים מלוחים עלה כי 44% מההורים אמרו כי ילדיהם אוכלים 
ממתקים, 50% מההורים אמרו כי ילדיהם אוכלים מעדני חלב, 
44% מההורים אמרו כי ילדיהם אוכלים דגנים / קורנפלקס. 
הנתון המעודד היה ש-68% מההורים אמרו כי ילדיהם אוכלים 
פירות, אך רק 35% מההורים אמרו כי ילדיהם אוכלים ירקות.

משרד החקלאות משיק קמפיין להגברת המודעות 
לאכילת פירות וירקות בקיץ ובחופש הגדול  
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רוב ההורים אינם עושים פעילות מיוחדת על מנת לעודד את 
ילדיהם לצרוך יותר פירות וירקות".

"במסגרת הסקר הורים נשאלו גם, מה אתה עושה כדי שילדיך 
יאכלו יותר פירות וירקות? התשובה היתה כי 59% מההורים 
לא עושים פעילות מיוחדת שילדיהם יאכלו יותר פירות וירקות. 
14% מההורים חותכים, מכינים סלט ומקלפים פירות וירקות. 
ומנסים לשכנע את  היתרונות  11% מההורים מסבירים את 
הילדים לאכול פירות וירקות. 5% מההורים קונים מגוון סוגים 
של פירות וירקות ומוודאים שתמיד יהיו בבית פירות וירקות. 
5% מההורים מגישים את הירקות והפירות בצורה אסטטית. 4% 
מההורים ממקמים את הפירות ואת הירקות במקום בולט ו-3% 
מההורים מגישים את הפירות והירקות כחלק קבוע מהארוחה."

כי "המלצת משרד החקלאות על  ציין  זכריה מדר  פרופסור 
איזון בצריכה זו בשם "חצי-חצי" נתמכת על מחקרים מדעיים 
ויש להגביר כמעט ללא הגבלה את צריכת הפירות והירקות 
ובניסוח עממי "אכול ככל יכולתך". פרופסור מדר הוסיף כי 
"לגבי ההמלצה הגורפת והחד משמעית להגדיל באופן ניכר את 
צריכת הפירות והירקות בקרב כל האוכלוסייה יש הסכמה מקיר 
אל קיר והמלצה זו זוכה לגבוי של ארגוני בריאות בכל העולם 

.")FAO( וארגון המזון )WHO( כולל ארגון הבריאות העולמי
לקבלת מידע נוסף ניתן לבקר באתר משרד החקלאות ובאתר 
"קמפיין חצי-חצי" או למצוא אותנו בדף הפייסבוק של משרד 
החקלאות, ותספרו לנו מה אתם עושים כדי שאתם וילדיכם תאכלו 

יותר פירות וירקות, ומה אתם שמים בחצי השני של הצלחת?

מרכיבים חשובים לתזונה בריאה
פירות וירקות הם מרכיבים חשובים לתזונה בריאה. צריכה נמוכה של פירות וירקות קשורה לבריאות ירודה עם סיכון 
גבוה להתפתחות מחלות שונות. ההערכות מציינות כי 6.7 מיליון מקרי מוות ברחבי העולם מיוחסים לצריכה לא מספקת 
של פירות וירקות. ההוכחות המדעיות כיום מצביעות על כך כי צריכת פירות וירקות כחלק אינטגרלי מהתזונה היומית 
יכולה לסייע בהפחתת הסיכון להתרחשות של מחלות לב כליליות, שבץ וסוגים מסוימים של סרטן. צריכה גבוהה של 
פירות וירקות, עשויה לסייע להרגשת השובע ובכך להגביל את צריכת האנרגיה. הפירות והירקות עשירים גם בויטמינים 

ומינרלים וכן מכילים כמות גדולה של נוזלים ובכך מהווים למקור נוזלים נוסף. 

  מאת כתב "עת הדר"

קבוצת "מעוז הראל בע"מ" משיקה בפאתי עפולה מתחם שוק 
ייחודי וחדשני המשלב קולינריה, צרכנות ותרבות  בקונספט 
פנאי. במתחם, שישתרע על פני שטח של כ-6,000 מ"ר באזור 
השוק החדש, תימכר תוצרת חקלאית טרייה של חקלאי העמק, 
בדוכנים מעוצבים, לצד מתחם "Box Park" שיורכב ממכולות 
Pop-Up, לייף סטייל, אופנה, אמנות ומזון  ויאוכלס בחנויות 

 .Street Food רחוב
מיוחדים,  ואירועים  הופעות  בנוסף מרחב  יכלול  המתחם 
ובתי קפה, דוכני גלידה  מדרחוב מרכזי של חנויות, פאבים 
והפעלות, ולצדם אטרקציות בילוי ופנאי לכל המשפחה כמו 
מסלול טרקטורונים חשמליים לילדים, מתחם משחקים חדשני 

וג'ימבורי מאובזר לפעוטות. 
 בהקמת המתחם יושקעו כשמונה מיליון ₪, ועלות שטחי 
המסחר עבור העסקים  החל מ-90 ₪ למטר, בתוספת דמי ניהול.

ויפעל   ,16   שלב א' של השוק צפוי להיפתח באוקטובר 
בימים רביעי עד שבת, 10-22, בימי חמישי צפוי השוק לפעול 
Night Market, עד לשעות  במתכונת של שוק לילה תוסס - 
הקטנות. עוד יפעל השוק בימים בהם מתקיימים בתחומו אירועי 

תרבות מיוחדים. 
שלב ב', שיכלול מתחם מסחרי המשתרע על פני שטח של 
סל  ולהשלים את   ,17 בינואר  להיפתח  צפוי  מ"ר,  כ-1500 
הקניות והבילוי שמציע השוק, עם מסעדות שף, חנויות ועסקי 

מזון נוספים.  
 

שוק איכרים חדש נבנה בבירת העמק
 במתחם, שישתרע על פני שטח של כ-6,000 מ"ר באזור השוק החדש, תימכר בין 

השאר תוצרת חקלאית טרייה של חקלאי העמק, בדוכנים מעוצבים

מה קורה
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המפעלים ליצוא הדרים

המפעלים ליצוא הדרים פעלה כחברת בת של המועצה לשיווק 
פרי הדר,  והיוותה מרכז לוגיסטי  לפעילויות הקשורות ליצוא 
ההדרים, לביקורת פרי ההדר, לטיפולים אגרוטכניים, טיפול 

תמו 45 שנות פעילות אינטנסיביות 
ששירתו נאמנה את ענפי ההדרים 

והחקלאות בכלל

נכתב על-ידי משה צרפין, מנכ”ל

אהוד פייקס ומשה צרפין

בפרי לפני שילוחו ליעדים ייחודיים כגון: ארה"ב, יפן, אוסטרליה 
ואחרות וכן לוויסות זרימת הפרי לנמלים ושילוחו ליעדים על 

פי מפרט מסחרי.

היוזמה להקמת המפעלים הייתה על ידי רב אלוף מרדכי מקלף 
זו כמנכ"ל המועצה לשיווק פרי הדר.  ז"ל, ששימש בתקופה 
ניהול הפרויקט והקמתו היו בניהולם של אהוד פייקס ומשה 
וציוד הקירור  ,בניית החדר  צרפין – דור המייסדים. ההקמה 

התבצעו  על-ידי חברת “פריק אירופה" – איטליה.

מטרות החברה
הקמת בית קירור מודרני, לקירור מהיר במטרה להוריד את   .1
טמפ' השדה של הפרי  מ-25-30 מ.צ. ל-4-2 מ.צ. במשך 24 
שעות  ובטמפ’ זו לשלוח את הפרי לאירופה באניות אוורור 
במקום אניות קירור שעלות הובלת התיבה בהן הייתה  יקרה 
פי 4 ממחיר הובלת התיבה באניות אוורור. בשיטה זו הספנות 
העליונות באניית האוורור בהגעתה למעבר גיברלטר, היו 
נפתחות כשמזג האוויר אפשר זאת לצורך החלפת האוויר 
החם והוצאת הנדיפים ממחסני האניה. השיטה הייתה כלכלית 
מבחינת מערך הספנות  אך לא עמדה במבחן האיכות והתחרות 

בשווקים.

ריכוז פרי במניינים ובזנים לפי דרישות השווקים בחו"ל,   .2
קבועה, שמוטי  40-48 לשבדיה במכירה  בגודל  שמוטי 
במניינים קטנים – 75 ומעלה לסקוטלנד ואירלנד, אשכוליות 
מוקדמות לאיטליה, טיפולים מיוחדים ליצוא ליפן, ארה"ב, 

קוריאה ואוסטרליה.

טיפול ב-E.D.B )אתילן דה ברומיד( –   .3
איוד הפרי בחדרים מיוחדים לקטילת זבוב ים התיכון על    
שלושת דרגותיו: ביצה, לרווה ובוגר.  על ביצוע האיוד ליפן 
פיקחו בקפדנות יתר מפקחים יפניים שאותם ליוו נציג מטעם 

המועצה לשיווק פרי הדר – אגף אגרוטכני.

משה צרפין, מנכ"ל המפעלים ליצוא הדרים בנמלים שנמנה על מייסדי החברה 
מספר על פעילותה המוצלחת לאורך השנים ועל סגירתה בעקבות דרישותיה 

הקשות של חברת נמלי ישראל. 
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משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח
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ריכוז הפרי בקירור בימי משבר ושביתות, שפקדו לעיתים   .4
תכופות את נמל אשדוד  בתקופת ייצוא ההדרים, וזאת במקום 

אחסנה במחסני הנמל החמים ובלתי מאווררים.

זו בנמלים  ניסיונות בהאחדת משטחים. בתקופה  5  ביצוע 
ידנית - תיבה תיבה שכל “יד"  הטעינה התבצעה בצורה 
נמלית מנתה 14-18 עובדים בהתאם לסוג האניה.  הטעינה 
בוצעה על “משטחי נמל" רחבים וגדולים ששימשו את היצוא 
בצורה רב פעמית.  האחדת המשטחים למידות האירופאיות 
100X120 ס"מ ייעלו את עבודת הנמל, זרזו את טעינת אניות 
נאותה בשווקי אירופה.  והופיעו בצורה  הקירור היקרות 

כש"יד" לפרי אחוד מנתה 6 עובדים.

ניסיונות אגרוטכניים – החלפת ה-E.D.B, שנחשב למסרטן   .6
בטיפולי קור במפעלים ובטרנזיט בדרך ליפן. 

התפתחות החברה:
1970 – הקמת חדר קירור בשטח של 2000 מ"ר ובגובה 13 
מ', זאת הפעם הראשונה שנבנה בית קירור מפנלים מבודדים 
בפוליאוריתן על מנת לזרז ההקמה. הפתיחה לוותה בהרבה 
אופטימיות ובאווירה חגיגית עם השתתפות שר החקלאות ובכירים 
נוספים. החדר צויד במנופים כבדים, “מנופי פופינטו" – שהועתקו 
מנמל טרייסט, המנופים שינעו כלובים בעלי תכולה של 12 
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חדר ראשון - 1970 בבניה

בדיקת פרי יפני לפני איוד

מנוף פיפנטו 

משטחים. שיטת הקירור הועתקה בשיטת “גאסל“ מקליפורניה 
באמצעות גז קירור פריאון 22. התקרה )פלנום( מחוררת בנחירים 
מיוחדים, מהם נזרק האוויר הקר כלפי מטה במהירות, תוך מטרה 

להוריד את טמפ’ השדה במשך 24 שעות ל: 2-4 מ.צ. 

1971 – הפעלת חדר הקירור הראשון באופן מלא
דרישות הייצוא והתובלה הימית אילצו את מערכת המפעלים 
לעיתים להוציא פרי לפני הגיעו לטמפ' הרצויה בגין הצורך לסיים 
טעינת אניה שעגנה בנמל והמתינה לפרי. על מנת לבצע את 
הניסויים כפי שתוכנן הוזמנו לטעינה אניות בעלות נפח קטן יותר 
מדגם “סנד" בתכולה של כ-60,000 תיבות התבצעה באופן ידני 
תיבה תיבה תוך ניצול מקסימלי של נפח האניה.  טעינת האניה 
הושלמה  ביום אחד ומיד הפליגה לנמלי ים התיכון ולאירופה. 
באניות אלה הוכחה הכדאיות של השיטה מבחינת מערך הספנות. 
חדר הקירור הראשון נבנה כאב טיפוס ניסיוני תוך כוונה לבנות 
4 יחידות תואמות באשדוד ו-4 בחיפה. מלחמת יום כיפורים 
קטעה המהלך של בניית חדר נוסף, תאום לחדר הראשון וזאת  
דברים עם החברה האיטלקית   בזכרון  לאחר שנחתם הסכם 

כשהיסודות לחדר הנוסף נבנו.
1972 – על פי דרישות השוק היפני נבנו 4 חדרי איוד שהיו 
בעיקר לטיפול בפומלית. בשנים אלו הפדיון לתיבת פומלית 
ביפן היה $24 לתיבה. היום הפדיון ירד ב-50%  אולם בעקבות 
היצוא ליפן נפתחו שווקים חדשים במזרח הרחוק עם זני פרי 

נוספים, תז"ים, אשכוליות וזני קליפים שונים.
1974 – נבנו שלושה חדרים בנפח של כ-2,000 משטחי פרי 
עם קירור המתאים לפרי הדר, ירקות, סלרי,  תפוחי-אדמה, גזר, 

אפרסמון, רימונים, פלפלים אבוקדו ועוד.
1988 – נבנו שני חדרים נוספים בנפח של כ-1,000 משטחים 
יום  ושמלחמת  ב-1973  יסודות החדר שתוכנן להקמה  על 

הכיפורים קטעה הקמתו.
1994 – נבנו ארבעה חדרי קירור דו תכליתיים לקירור עמוק 
וקירור רגיל, כלכלית הם הוכיחו עצמם במהירות. בתקופות 
הביניים חדרים אלה שימשו לאחסנת מוצרים קפואים: בשר, 

לטיפול  וכן   והתרופות   המזון  ומוצרים לתעשיית  גלידה, 
באפרסמון הדורש דיוק רב בשמירת הטמפ’ בתקופת האחסנה.

1995 – סככות האיוד הוסבו לחדרי קירור דו תכליתיים בנפח 
של 700 משטחי פרי וחדרי האיוד הפכו לחדרי קירור לאחר 

שהחיטוי ב-E.D.B נפסל על-ידי היפנים.
2004 – נבנו  חמישה חדרי קירור לטמפ’ פלוס בתכולה של 
כ-1,500 משטחים וחדר אחד נישאר כמבואה לא מקוררת אך 

ממודפת לאחסנת טובין – בעיקר למזון יבש.
פעילותה של החברה הייתה בראשיתה מתוקצבת על-ידי 
המועצה, בסוף שנות ה-80 הוחלט להפוך את החברה לחברה 
2016, כחברה  וכך התנהלה עד  רווח   מסחרית בעלת מרכז 

מסחרית שהוכיחה עצמה כיעילה ורווחית.
החברה שימשה גורם מאזן )מחסן ביניים( של  המשלוחים מבתי 
האריזה לנמל.  עם שינוי הלוגיסטיקה בהם שולחים מבית האריזה 
את המכולה המלאה ללקוח בשיטה Door To Door, לארץ היעד, 
קטנה הפעילות של החברה בנושא ההדרים ועברה לאחסנה של 
חומרי גלם לתעשיית המזון, התרופות ומשרד הביטחון. כל זאת 
בחדרי הקירור הקיימים ובשטחים הפתוחים. מכולות קירור ריקות 

המפעלים ליצוא הדרים
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ומלאות אוחסנו בחצר המפעלים, חומרי בנין ועץ, משאיות, ברזל 
ומלט ועוד מגוון רב של סחורות הגדילו את הכנסות החברה.

החברה הייתה כלכלית ורווחית חרף העלויות הגבוהות שהשיתו 
ועיריית אשדוד. אולם לאחרונה  ישראל  נמלי  עליהן חברת 
הוצגה דרישה של חברת נמלי ישראל-חנ"י,  להכפיל את דמי 
החכירה ואף יותר, וחייבה את החברה לחתום על חוזה מעיק בו 
היא מוותרת  על כל הנכסים גם על אלה שעדיין לא הופחתו 
חשבונאית. במו"מ עם חנ"י הנהלת החברה והמועצה לא הצליחו 
להגיע להסכם סביר ועל  פי צו בית המשפט היה על החברה 
להתפנות עד לתאריך 1/6/2016, כאשר היא משאירה נכס חי, 
עם חדרי קירור ומחסנים פעילים כשלצידם הכנסה כספית גדולה 
וקהל לקוחות ומעבירה אותו כפי שהוא כעסק משגשג לחברת 
נמלי ישראל, ברצוני לציין שבשנת 1970 כשעלינו על הקרקע 

ביקור של צוות איטלקי במפעלים

ממשיך לעבוד משה צרפין בשטח כיוםשני דורות בנטיעות

המקום היה שטח דיונות חולי ואנו השקענו מכספי חקלאים 
השקעות גדולות מאד.  

החברה נוטשת מבנים בשטח של 14,000 מ"ר מתוכם 10,000 
וכן מחסנים, מוסך,   ודו תכליתיים  מ"ר חדרי קירור רגילים 
שלושה חדרי מכונות עם ציוד מודרני לקירור הכולל  בקרה 
וכן 26,000 מ"ר  ממוחשבת על כל תהליכי הקירור בחדרים 
וטובין שאינם  שטחי אספלט, המשמשים לאחסנת מכולות 

זקוקים לאחסנה מקורה.
ומוציאה מכרז למרבה במחיר לאתר  חברת חנ"י ממהרת 

החברה כעסק חי. 
תמו 45 שנות פעילות אינטנסיביות בהם עברו מיליוני תיבות 
וירק ששירתו  פרי במפעלים, הוטענו אלפי מכולות עם פרי 

נאמנה את ענפי ההדרים  בפרט ואת החקלאות בכלל.
החברה הוקמה במטרה לשרת את ציבור מגדלי ההדרים ולייעל 
הייצוא. השינויים שחלו בענף , פגעו בעשרות בתי אריזה שנסגרו 
וכפועל יוצא מכך קטנה פעילות החברה בתחום ההדרים ולכן 
פנתה לאפיקים מסחריים אחרים ומגוונים. כל אלה יחד עם 
דרישת חברת חנ"י לדמי חכירה מופרזים הביאו לסגירת החברה 
ששירתה את ציבור המגדלים בנאמנות, באמינות ובכלכליות.

וניהל  נכפה עלי כמי שבנה את החברה כחברה משגשגת 
אותה במשך עשרות שנים להיות זה האחרון שסגר את השערים 

בהרבה צער וכאב.
כמי שמאמין בחקלאות ובייצוא החקלאי אני ממשיך  במושבי 
לגדל הדרים וצופה באופטימיות לימיה היפים של החקלאות 

המשגשגת בארץ.

המפעלים ליצוא הדרים



יולי השנה הוענקו אותות הצטיינות לצביקה ואור  בחודש 
שפירר מקיבוץ ניצנים ועומר וינשטיין  ממטולה על הצטיינותם 
בענף ההדרים בשנת תשע"ו – 2016. האותות הוענקו לזוכים 
ע"י שר החקלאות אורי אריאל, מנכ"ל מועצת הצמחים צבי 
אלון  ומנכ"ל ענף ההדרים טל עמית  בטקס חגיגי מרשים. בו 
נטלו חלק מגדלים רבים, משווקים, חוקרים  ובני משפחותיהם 

וכן רבים נוספים ממשפחת החקלאות הישראלית.
ראוי לציין כי אותות נוספים הוענקו גם למצטיינים בענפים 

נוספים ירקות,  פרות, הזית, וכן למצטייני הדרכה, ומחקר.  
 

 

ברכת אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר

להלן ברכת שר החקלאות למשתתפים:
ְוָהָיה-ְּכֵעץ, ָׁשתּול ַעל-ַּפְלֵגי-ָמִים: ֲאֶׁשר ִּפְריֹו, ִיֵּתן ְּבִעּתֹו - ְוָעֵלהּו ֹלא-ִיּבֹול; 

ְוֹכל ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח )תהילים א'(
האדמה והמים הם המנוע הבסיסי ביותר לצמיחת האנושות. 
מעגל החיים מתחיל באדמה ומסתיים בה. כל צמח יונק את כוחו 

מהמינרלים בקרקע, והופך לבסיס שרשרת המזון.
גדלתי בסביבה חקלאית, ואני מכיר על בשרי את עולם עבודת 

הכפיים והקשר הבלתי ניתן לניתוק בין אדם לאדמה. 
ייצור,  במדינת ישראל עבודת האדמה היא לא רק אמצעי 
אלא ערך של ממש.  החקלאות היא דרך חיים, מימוש היהדות 

והגשמת המפעל הציוני. 
לא בכדי הפכה משימת החקלאות למשימה לאומית ולערך 
מכונן בדברי הימים של מדינת ישראל המתחדשת, ולא רק בימינו. 

החיבור בין אדם לצומח בולט לאורך ההיסטוריה היהודית. תחילתו 
ב"יגיע כפיך כי תאכל", וסופו ב"איש תחת גפנו ותחת תאנתו"
ההיסטוריה המפוארת של עמנו המפריח את אדמתו מהווה 
עבורי אתגר ושליחות - להעביר את הלפיד החקלאי הלאה, 

לדור הבא.
המציאות המודרנית מקשה על הישרדותה של החקלאות 
במתכונת המוכרת לנו עד היום והשינויים כבר בפתח. לכן לקחתי 

לי למטרה להציב את ישראל בחזית הפיתוח החקלאי בעולם.
איני פועל על קרקע יבשה. אתם, ציבור החקלאים ואנשי 
האדמה, אתם המנוע לעשייה הזו, מכוחכם ולמענכם אני פועל. 

איתנות המגזר החקלאי חיונית לציבור הישראלי. 
מתוך ראיה זו אני רוצה לברך אתכם, ציבור החקלאים בכלל 
ומצטייני הענף בפרט, שתמשיכו בעשייתכם הברוכה מתוך 

תודעה שהציבור עומד מאחוריכם ומגבה את עמלכם.
נמצאתם ראויים להערכה מיוחדת בידי אנשי מועצת הצמחים. 
עמלכם בשדות המוריקים ובשדות המחקר לא נעלם מעינינו, 
ההקרבה של המשפחות שנותנות לכם את הכוח ראויה להערכה 

מיוחדת.
מאחל לכם שתוסיפו להעמיק שורשים ולהפריח את השדות 
יו  ָרָשׁ ַלּח ָשׁ תּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַשׁ כמאמר הנביא ירמיה: "ְוָהָיה ְכֵּעץ ָשׁ
ָיִמיׁש  ְוֹלא  אג  ִידְָ ֶרת ֹלא  ֹצּ ַבּ ַנת  ּוִבְשׁ ַרֲעָנן  ָעֵלהּו  ְוָהָיה  ֹחם  ָיֹבא  י  ִכּ ְוֹלא ִיְרֶאה 

ִרי" )ירמיהו י"ז ח'( ֵמֲעׂשֹות ֶפּ

            
ברכת צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים

צביקה ואור שפירר מקיבוץ ניצנים
ועומר וינשטיין  ממטולה הוכתרו  כמצטיינים

בענף ההדרים בשנת 2016

אות החקלאי המצטיין הוענק להם בטקס מרשים על ידי שר החקלאות אורי אריאל, 
מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון  ומנכ"ל ענף ההדרים טל עמית  
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יוזמה, חשיבה ונחישות - הם המסד למצוינות!
להלן ברכתו של מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון:

 אנחנו הולכים ומתמעטים, מספר החקלאים קטן מידי שנה – 
ולמרות זאת , היקף היצור נשמר, בזכות ההתייעלות וההתחדשות. 
נשמרת ואף עולה גם איכות המוצרים של הפירות, הירקות, 

שמן זית וההדרים שאנו משווקים כמעט 365 יום בשנה.
רבה,מגוונים, משפרים  ביעילות  מייצרים  ישראל  חקלאי 
טכנולוגיות ומהווים דוגמא למדינות המפותחות , ברמת המחירים 

הנמוכה לצרכן! 
לפי נתוני ה- OECD, מחירי הפירות והירקות לצרכן בישראל 

נמוכים משמעותית מהממוצע בארצות אלה.
זו, רווחיות החקלאים מתוחה מאוד ולעתים  אך במציאות 
קרובות מסכנת את קיומם הכלכלי ממש. כל זאת כשחקלאי 
ישראל גם נושאים במשימות כלכליות ולאומיות מתמשכות 
באזורי עימות ופריפריה, משימות שחקלאי העולם אפילו לא 

יודעים על קיומם! 
על רקע זה, קשה לנו לראות שערכי ההתיישבות - שימור 
ופיתוח המרחב הכפרי, התמודדות עם יצור חקלאי על שפת 
המדבר ובחלקות הטרשים על גבול הלבנון, נמדדים לעיתים על 
ידי "כלכלנים פקידים ומומחי תקשורת" בנוסחאות מתמטיות 

סטריליות כאילו היינו שוויץ. 
דווקא כשבכל העולם מרעיפים תקציבים רבים וסיוע ענק 
לחקלאים - עובדות שהופכות את המילים "תחרות ושוק חופשי 
ביותר  דל  הסיוע  דווקא אצלנו  ריקות,  למילים  בחקלאות" 
"והמערכות בירושלים"  ממשיכות להכביד על החקלאי הישראלי.
חקלאי ישראל  מתמודדים עם יצור עולמי מסובסד ולא עם 

שוק חופשי!
על אף כל זאת, בזכות החקלאים המובילים בישראל, שאתם 
מהמצטיינים שבהם, אנו ממשיכים לקום לעבודת יומנו בקומה זקופה. 
הישגיכם המקצועיים מרשימים ואנו שואבים גם עידוד רב 
מהערכה והגיבוי שהסקטור החקלאי זוכה לו בציבור הישראלי. 
אנו כאן שוב היום, להודות ולהתברך בעמיתינו שהולכים לפני 
המחנה – החקלאים, החוקרים והמדריכים.  זהו  השילוב המנצח 

להישגינו - שת"פ ארוך השנים בין כל העוסקים במלאכה.
החדשנות, והמסירות, הסקרנות והאמונה בחזון עבודת האדמה 
–הביאוכם להוביל את חקלאות ישראל. מי יתן ותזכו יחד עם 

בני ביתכם להמשיך בדרך זו.

דרך שמהווה דוגמא לעולם ומקור גאווה לכולנו.
שאו ברכה!

 
להלן נימוקי חברי הוועדה שבחרו השנה את המצטיינים:

צביקה ואור שפירר - קיבוץ ניצנים  
צביקה ובנו אור, משתפים פעולה בעיסוקם בענף ההדרים ובית 
האריזה של קיבוץ ניצנים, חברת "הדרי ניצנים", צביקה כמנכ"ל 

ואור כמנהל המקצועי של ענף ההדרים בקיבוץ. 
לקיבוץ ניצנים בית אריזה מודרני עם כושר אריזה של 24,000 

טונות בשנה.
לחברה "הדרי ניצנים" 3,500 דונם פרדסים, הכוללים 25 זנים 
שונים ליצוא ולשוק המקומי, שהעיקרים בהם הזנים טבורי, אורי 
וסצומה. הם עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מערך ההדרכה 

שני דורות בפרדסנות ניצנים

נציני הזוכים מניצנים

זנים חדשים. מבצעים  זן-כנה של  של שה"מ, כולל חלקות 
ניסויים יישומיים ותצפיות בכל הקשור לטיפול בפרדס ולשימוש 

בחומרי הדברה. 
"הדרי ניצנים" תמיד ראשונה בנטיעת זנים חדשים ובקידומם, 

בתיאום עם שה"מ.
בנוסף לשיווק לשוק המקומי, בו יש להם מותג מוביל, מייצאים 

פרי לחו"ל הן באופן עצמאי והן בעזרת חברות יצוא שונות. 
ענף ההדרים בניצנים מעובד על-ידי בני המשק, תוך המשכיות 
בין-דורית. בכוונתם להמשיך ולגדול ולהגיע ל-5,000 דונם 

פרדסים. 
צביקה שפירר, מנכ"ל "הדרי ניצנים", פרדסן ותיק שקידם 
את ענף ההדרים בקיבוצו ואת בית האריזה המודרני שהקימו 
במשק. שותף בפעילות של הוועדה הענפית במועצת הצמחים 

וחבר בוועדות מקצועיות שונות בענף. 
אור שפירר בוגר הפקולטה לחקלאות, המנהל המקצועי של 
בנושאים שונים בהדרים  בניהול מחקרים  הפרדסים, שותף 

וביצירת הפרי האיכותי המגיע לבית האריזה.
בזכות עשייתם המשותפת, הישגיהם המקצועיים, שיתוף 
הפעולה עם ההדרכה והפעילות הציבורית למען ענף ההדרים, 
נבחרו צביקה ואור שפיגל, אב ובנו, המשקפים את ההמשכיות 
הבין דורית בקיבוץ, לקבל את אות החקלאי המצטיין בענף 

ההדרים לשנת 2016. 
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המשפחה המורחבת ממטולה

מפגש של משפחת וינשטיין עם שר החקלאות 

מר צבי אלון - מנכ״ל מועצת הצמחים 
מר מאיר יפרח - מזכיר ארגון מגדלי ירקות ויו"ר הוועדה 

מר איציק כהן - מזכיר ארגון מגדלי הפירות 
מר חי בנימיני - מ"מ מזכיר ארגון מגדלי הדרים 

מר עזרא בכר - מנהל אגף המינהל, מועצת הצמחים 
מר שמשון עומר - מנהל אגף ירקות, שה"מ, משרד החקלאות 

מר ג'מאל מדלג - יו"ר ענף הזית, מועצת הצמחים 
ד"ר עדי נעלי - מנהל ענף הזית, מועצת הצמחים 

מר אברהם ארליך- מנהל ענף הירקות, מועצת הצמחים 
מר משה ברוקנטל - מנהל ענף הפירות, מועצת הצמחים 

מר טל עמית - מנהל ענף ההדרים, מועצת הצמחים 
גב' חגית שגב אילת - רכזת הוועדה, מועצת הצמחים

עומר וינשטיין - מטולה 
וינשטיין במטולה,  וינשטיין הינו בן ממשיך במשק  עומר 
המשיך משק של מספר דורות בחקלאות במקום ומנהל יחד עם 

אביו משה משק מטעים והדרים לתפארת.
במשק מאות דונמים של מטעים נשירים, ובעשור האחרון 
החלו עומר ואביו בנטיעה ובגידול מטעים סובטרופיים והדרים.
הם מגדלים כמה זני הדרים: מנדרינה אור, הדס, אודם, טבורי 

ניו הול, קרה קרה ואשכולית אדומה.

עומר נמצא בקדמת הידע 
זנים  נוטע  ההדרים,  בענף 
עם  פעולה  ומשתף  חדשים 
האזורי  והמחקר  ההדרכה 
חדשים  הדרים  זני  בקידום 
ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט ח  ו ת י פ ב ו

אגרוטכניות מתקדמות.
פרדסני  בקבוצת  שותף 
גולן, ששמה לה  הדרי גליל 
את שרשרת  לשמר  למטרה 
הערך בענף הפרדס. הקבוצה 
אריזה  בית  לעצמה  הקימה 
לפני כ-20 שנה, ובנוסף לכך 
הקימה לפני 4 שנים חברת שיווק יחד עם קבוצת מילואות, 
לאחר סגירת חברת אגרקסקו. בקבוצה שותפים פרדסנים מאזורי 
הגליל, הגולן ועמק יזרעאל, חברי קיבוצים, מושבים ומושבות. 
בזכות החדשנות וההעזה המקצועית בגידול הדרים, הישגיו 
המקצועיים, שיתוף הפעולה עם ההדרכה והמחקר והפעילות 
הציבורית המשותפת לקידום ענף ההדרים, נבחר עומר וינשטיין 

לחקלאי המצטיין בענף ההדרים לשנת 2016. 
 

להלן	שמות	חברי	הוועדה	שבחרו	בחקלאים	המצטיינים:		
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מפיקה ומנחת 
הטקס חגית שגב 
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות ליולי-אוגוסט 2016
 נכתב ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שוקי קנוניץ, יעקב הרצנו,

שלום שמואלי, דניאל קלוסקי, עינת גרזון, ניצן סנש, ניצן רוטמן,
יורם אייזנשטדט - תחום שרות שדה

הפריחה והחנטה במרבית הפרדסים היו העונה ברמה טובה 
לאחר שנת שפל בעונה הקודמת. בתקופה זו הסתיימו הריסוסים 
להגדלת הפרי באמצעות מווסתי צמיחה ותכשירי הזנה. בחודשים 
הקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה ולהפחתת 
קמטת והיסדקות פרי. יש להקפיד על הכוונת גודל הפרי באמצעות 
השקיה ודילול פרי ידני, לפי הצורך. בזן 'אורי' מתקבלת תמורה 
גבוהה מפרי בקוטר 75-60 מ"מ, ולכן יש לשאוף לפרי בגודל 
זה. במהלך הקיץ יש חשיבות רבה להשקיה מדויקת, למניעת 
נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים, כדי 

לקבל את התמורה המרבית מהפרי. 

אקרית החלודה

השקיה
נתוני התאדות מחושבת באמצעות   - "אגרומטאו"  חדש! 

יישומון במכשירים הסלולריים
בחודש מאי 2016 הופיע יישומון )אפליקציה( חדש, שהוא 
גרסה מקוצרת של האתר המטאורולוגי של האגף לשימור קרקע 
במשרד החקלאות, המותאם למכשירי הטלפון הנייד. באמצעות 
יישומון זה ניתן לצפות בנתונים מטאורולוגיים מתחנות המדידה 
השונות ברחבי הארץ, וביניהם גם התאדות מחושבת ותחזית 
לשלושת הימים הקרובים. כמו כן, מוצגים מפות של מיקום 
התחנות ונתונים גרפיים שונים. היישומון ניתן להורדה חינם 
דרך חנות ההורדות Play במסך החיפוש מקלידים "אגרומטאו". 

טבלאות מקדמי ההשקיה באזורי גידול שונים
הנתונים בטבלאות 4-1 מתייחסים לפרדסים מבוגרים, בני 

5 שנים ויותר.

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

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

הזן אורי

0.650.600.55יולי
0.750.700.60אוגוסט
0.900.750.50ספטמבר

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

הזן אורי

0.700.600.55יולי
0.800.700.65אוגוסט
0.900.800.50ספטמבר

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

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 

יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
הזן אוריגדול

0.650.600.50יולי
0.750.650.60אוגוסט
0.800.700.45ספטמבר

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 

יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
הזן אוריגדול

0.750.700.65יולי
0.850.800.70אוגוסט
0.950.850.55ספטמבר

הערות לטבלאות
טבלאות מקדמי ההשקיה שלעיל מיועדות לעצים בוגרים 
ומבוססות על התאדות מחושבת לפי שיטת פנמן-מונטיס. 
הטבלאות מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא עם יבול ממוצע, 
בינוני עד גבוה. בפרדס שצפוי בו יבול גבוה, יש להגדיל את 
מנת המים בכ-15%-20%; ואילו בפרדס המניב פחות מהממוצע 
או סובל מעקות שונות כמו מליחות, ניקוז בעייתי או מחלות, 
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יש להפחית את מנת המים הכללית בכ-30%-40% מהמומלץ 
בטבלאות.

טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-האזורים, תחנות 
http:// :התאדות וזני ההדרים השונים ניתן למצוא באתר שה"מ

www.shaham.moag.gov.il; בלשונית "תחום שירות שדה" < 
מידע מקצועי < מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, 

בפרדס 2015. 
את נתוני ההתאדות המחושבת ניתן למצוא באתר "שימור קרקע, 
http://www.meteo.co.il/Default.he.il. :משרד החקלאות" בכתובת

htm. באתר מופיעים נתונים מתחנות משרד החקלאות ומתחנות 
השירות המטאורולוגי.

ממשק השקיה ומליחות בפרדס
הקיץ כבר בעיצומו, ותנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל 
אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת 
המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט )מעל 30% מסך כל 

הכמות השנתית(.
מנת מים שאינה עונה על צורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה 
לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל הצימוח, 
ובהמשך - בהתפתחות הפרי; והשני, עלייה במליחות הקרקע 
שבעקבותיה יורד כושר העץ לקלוט מים עד שנגרמת פגיעה 
פיסיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, 
ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע 

באופן הרסני במבנה הקרקע.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה
אם מתעורר חשד להמלחת קרקעות בפרדס, חל שינוי לרעה 
באיכות מי המקור או שהחורף היה דל במשקעים, מומלץ לבצע 
בדיקת קרקע לניטור מלחים, כדי להתמודד מוקדם ובאופן נכון 
ויעיל עם הבעיות הקשורות בכך. דיגום קרקע יבוצע בשכבה 
30-0 ס"מ ובשכבה 60-30 ס"מ; במקרים בעייתיים במיוחד 
תידגם גם השכבה 90-60 ס"מ. כדי לאפיין את הקרקע באופן 
מייצג, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק של כ-50-40 ס"מ 

משלוחת הטפטוף ליד הטפטפות הסמוכות לגזע העץ.
בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי 
שירות שדה ובמדריכי ההדרים בנושא ממשק ההשקיה והדחת 

המלחים בחלקה.
ולפגיעה  לרוב ערך הסף המסמן מגמה לתחילת המלחה 
פוטנציאלית בפרדס הוא כאשר בבדיקות קרקע בעיסה רוויה 
רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. בחלקות 
שבהן נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה 
יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 דציסימנס/

למטר.
מקורות המליחות בחלקות פרדס שונות בישראל מושפעים 
האזורים השונים, מאיכויות המים  בין  מהשונות הקרקעית 
המגוונות המסופקים לחלקות הפרדס, ומתנאי התאדות שונים, 

המאיצים או מאטים את תהליך ההמלחה. לקבלת מושג ראשוני 
לגבי הרמות שבהן ניתן לזהות מצבי המלחה או תחילת המלחה, 

ניתן להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלה 5. טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות )עומק 60-0 ס"מ(

 מליחות מי ההשקיה
EC  )דציסימנס/מטר(

 מליחות הקרקע )ברוויה(
EC  )דציסימנס/מטר(

0.8-0.51.5-1.0

1.5-12.0-1.5

2.5-2.03.5-2.5

הטבלה מציגה מצב שבו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילה 
המלחה הנמדדת ב-EC. ההמלחה היא נגזרת של איכות המים, 
ולכן אם איכות המים מלכתחילה ירודה יותר, אזי גם מדידת 

המליחות בקרקע גבוהה יותר.
בטבלה מופיעים הערכים הצפויים מאיכויות מים שונות בקרקע, 
כך שיש להתייחס לתחילת תהליך ההמלחה בחלקה כמותנית 
באיכות מי ההשקיה. בחלקות שבהן ערכי מליחות מי ההשקיה 
הם 2.5 דציסמנס/מטר ומעלה, צפויה פחיתת יבול משמעותית. 

דישון
מאזן כלוריד במי ההשקיה, לעומת חלקו היחסי בדשנים 

אשלגניים
במרבית מקורות המים בישראל הרכב המלח נתרן כלורי )מלח 
בישול( הוא דומיננטי, ומאזן יסודות אלו והצטברותם בתמיסת 
הקרקע הם קריטיים להתפתחות תקינה של הפרדס. בטבלאות 
6 ו-7 שלהלן מופיעה הכמות המצטברת של הכלוריד בחלקות 
המושקות ב-700 מ"מ )מ"ק/דונם(, לעומת התוספת השנתית של 
האשלגן הכלורי בכמה רמות דישון שונות המובעות כיחידות 

אשלגן.

טבלה 6. כמות הכלוריד השנתית המוספת ב-700 מ"מ השקיה עם ריכוזי 
כלוריד שונים במי הרשת

ריכוז כלוריד
במים

)מ"ג/ליטר(
ק"ג כלוריד

מוסף לדונם בשנה

5035 )איכות מים גבוהה(

150105 )איכות מים בינונית-גבוהה(

250 )איכות מים אופיינית 
175לפרדסים רבים(

245 350 )איכות מים ירודה(
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7. כמות הכלוריד השנתית המוספת ב-4 רמות דישון אשלגני עם  טבלה 

אשלגן כלורי

דישון
אשלגני

יחידות - ק"ג תחמוצת אשלגן

ק"ג כלוריד
מוסף לדונם 

בשנה

107.7 )דישון נמוך(
2015.4 )דישון בינוני(
3023.1 )דישון גבוה(

30.8 40 )דישון גבוה מאוד(

עיון בשתי הטבלאות המופיעות לעיל מעיד על כך שכמות 
הכלוריד מושפעת בעיקרה מאיכות המים עצמם. אם הדישון 
האשלגני מתחלק לכל עונת ההשקיה, תרומתו להעלאת ריכוזי 
הכלוריד במים היא שולית למדי, גם כאשר יש צורך ברמות 

גבוהות של דישון. 
כאשר איכות המים ירודה מאוד ורמות הדישון האשלגני 
הנדרשות גבוהות מאוד, יש צורך לבחור לעתים בדשן דל או 
ללא כלוריד. ביתר המקרים ייבחר הדשן האשלגני, הפשוט 

או המורכב, אך ורק לפי מחירו.

תמחור דשנים ללא מחירון ומידע כללי על אוריאה
ככלל, מחירי הדשנים הנוזליים גבוהים ממחירי הדשנים   •
המוצקים המקבילים להם בהרכבם, בפערים העשויים להגיע 

)נכון לשנת 2016( ל-30%.
לרוב מחירי דשני החנקן )מחושב לפי יחידת חנקן( המיועדים   •
אמון  אמון<  גופרת  לזול:  מהיקר  כלהלן,  הם  להדשיה 
חנקתי<אוריאה )בארץ אמון חנקתי מוצק אינו משווק אלא רק 

בפורמולציה נוזלית, ולכן הוא פחות רלוונטי בהשוואה זו(.
מחירי הדשנים החנקניים הנוזליים )המחושבים לפי יחידת   •
חנקן( הם בסדר שלהלן, מהיקר לזול: אמון חנקתי גופרתי 
נוזלי < אמון חנקתי נוזלי < אוריאה נוזלית <אוראן )אוראן 
מכיל אמון חנקתי ואוריאה ביחס של 1:1 או דומה לו. לכאורה, 
צפוי היה שאוריאה נוזלית תהיה הזולה ביותר, אך מכיוון 
שריכוז החנקן באוראן מגיע ל-32% עד 35%, ובאוריאה 
נוזלית - ל-21% בלבד, הופך האוראן לעתים למשתלם יותר.
האשלגן הכלורי הוא מוצר האשלגן הזול ביותר, ומחירו   •
ניתן להשתמש  רבים  נמוך מהאשלגן החנקתי. במקרים 
באשלגן הכלורי כמקור אשלגני בלעדי בגידולים בקרקע 
)ראה תחילת פרק הדישון(. במצעים מנותקים )בשתלנות(, 
שבהם השתילים רגישים יותר, יש להימנע מדישון באשלגן 
כלורי ולהעדיף אשלגן חנקתי, ובכך להימנע מכל תוספת 

כלוריד בלתי רצויה.
האוריאה נחשבת למקור החנקן הזול ביותר מבין הדשנים   •
המותאמים להדשיה. האוריאה היא חנקן מהצורון אמיד, שהוא 
מולקולה אורגנית ללא מטען חשמלי, וככזאת היא שטיפה 
למדי. האוריאה אינה נקלטת בשורשים כאוריאה אמיד, אלא 
מתרחש תהליך דו-שלבי של הפיכת האוריאה לאמון ולחנקה 

על ידי קבוצות חיידקים מתמחות. שורשי הצמחים קולטים 
חנקן רק בצורה של אמון או חנקה. האוריאה הופכת לאמון 
די במהירות בתהליך הנמשך שעות אחדות עד כ-48 שעות, 
 .pH-כמעט ללא תלות בגורמים חיצוניים, כמו טמפרטורה ו
התהליך השני המתרחש הוא הפיכת האמון לחנקה הנמשך 
ודורש  יותר - ימים אחדים עד שבועיים,  זמן ארוך  פרק 
32-30 מעלות צלסיוס. תהליך  תנאים אופטימליים של 
פוסק  והוא  הנו תלוי טמפרטורה,  הפיכת האמון לחנקה 
לחלוטין כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל-8-5 מעלות 
צלסיוס. בדישון בקרקע בשטח פתוח אין מניעה מהשימוש 
ביומיים-שלושה  או כאשר  באוריאה בהשקיה מושכלת 
הקרובים לא צפויה לרדת כמות גדולה של גשם. זאת, משום 
שמרבית האוריאה שתיושם תהפוך בשלב הראשון והמהיר 
של התהליך לאמון, שהוא זמין לשורשי הצמח ואינו נשטף 
בקלות הודות למטענו החיובי כקטיון; אך בשלב הבא, אם 
הטמפרטורות יהיו נמוכות, ירד קצב הפיכת האמון לחנקה, 
ואף יעצור, כאמור לעיל. יש לזכור כי מבחינת פוטנציאל 
שטיפת החנקן מהקרקע או מהמצע, הן האמיד והן החנקה 
נשטפים בקלות, כיוון שהאמיד חסר מטען, והחנקה הוא יון 

עם מטען שלילי )אניון( שאינו נספח לקרקע. 
בשתלנות פרדס במצעים מנותקים יש להימנע משימוש   
יעילות  בחנקן, המכיל את המרכיב אוריאה, הן מבחינת 

הקליטה והן משום רגישות השורשים הצעירים.

הדברת מזיקים
כנימות קמחיות 

בחודשים אלה פעילות ההדברה הביולוגית, הן של צרעות 
טפיליות והן של טורפים, נמצאת בשיאה. בדרך כלל יש להתאזר 
בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

כנימה אדומה
בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה לגדול במהלך חודש 
אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות 
ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים ממשפחת החיפושיות. יש 
להימנע ככל הניתן מלטפל בכנימה בתכשירי הדברה המפרים 
את המאזן הביולוגי. הטיפול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות 
הצעירות בלבד. מדבירים בתכשירי PYRIPROXYFEN - טייגר, 
קוברה וטריגון בריכוז 0.1% או במובנטו בריכוז של 0.09%, 
בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 
2% בנפח גבוה - 1000 ליטר לפחות. יש להקפיד על המועד 

מהקטיף של PYRIPROXYFEN - 90 יום. 

אקרית החלודה
תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה 
מתפתחת מהר, ודור אחד נמשך 10-7 ימים. מרבית התכשירים 
ניתנים ליישום עתה, אולם יש להשתמש בהם באופן מושכל 
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מנגנון פעולה שונה למניעת  בין תכשירים בעלי  ולהחליף 

התפתחות תנגודת.

קבוצות התכשירים המומלצים:
ספירודיקלופן: אנווידור, ספידי

אבאמקטין: ורטימק, אגרירון, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, 
בקטין, ורקוטל, ביומקטין

פנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, טונטו, בוטרקס
גפרית: גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, 

סופה, תיוביט.
יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית 

ולשמור על טווח ימים מקטיף.

אקרית אדומה מזרחית 
אקרית זו עלולה להתפתח ולגרום נזק לעלווה ולפרי. במקרה 
של נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן אולטראפז, 
שמן קיצי JMS, אקרימייט, בוטרקס, טונטו, אנווידור, ספיידר. 
ימי המתנה מקטיף - יש להקפיד על ההוראות המפורטות מבתי 
האריזה ומהמשווקים. לעתים מספר הימים רב מהרשום בתווית.

תריפס הסחלב - הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי, 
ונראה גם באזור חוף הכרמל. מדבירים את התריפס בתכשיר 
ספרטה סופר בריכוז 0.08%. יש לנטר ולמצוא את התריפס 
בחיבור בין הפירות או בחיבור בין העלים לפרי. עד היום תריפס 

הסחלב תקף והסב נזק למשפחת האשכוליות ולפומלית.

תריפס הסחלב

נזק באשכולית אדומה מתריפס הסחלב

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים
בזני הדרים מוקדמים, כמו אדמוני, ניוהול, ראשון, סטסומה 
וקלמנטינה, וכן בחלקות מבכירות יש להתחיל לרסס נגד זבוב 

הים התיכון לפני תחילת ריסוסי המועצה.
להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס: התכשיר מכיל 
פיתיון + תכשיר הדברה )ספינוזד(. יש לערבב 100 סמ"ק סקסס 

ב-900 סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. 
ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ  היישום:  אופן 
שני, בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע 
מריסוס על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על 

חציו העליון של העץ. 

פרדסנים המגדלים זן מוקדם, שנכנס לניבה זו השנה הראשונה, 
מתבקשים ליידע בכך מיד את רכזי ההדברה של ענף ההדרים 

במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.
אם מתכוונים להשתמש במתקני לכידה, יש לתאם זאת ראשית 
עם דורון טימר מהמכון להדברה ביולוגית ולקבל את אישורו 
לכך. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, 
סראטרפ, NMF, טופטראפ ולורטקט. בזנים המוקדמים יש לתלות 
את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים - עד אמצע 
זו דורשת ליווי של החלקות ופיקוח  ספטמבר. שיטת הדברה 
אינטנסיבי של הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות 

התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים
 ,NMF בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סראטרפ או 
או 15 מתקני ביופיד, או 5 מתקני טופטראפ ולורטקט )מתקן 
יבש(, את המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, 
במקום מוצל, בגובה של 1.8-1.5 מטרים בערך מפני הקרקע. 
מתקנים שייתלו בשמש יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור 
להספיק ל-5 חודשים לפחות, אך מניסיון העבר עולה כי בחלק 

מהמתקנים החומר מספיק ל-8 חודשים.
את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.

תמונות המתקנים

מתקן סרטראפ                                                              מתקן ביופיד
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NMF מתקן

         

         

      מתקן טופטראפ                 מתקן לורטקט

כל המתקנים המלאים בחומר צריכים להיות מוצבים עד אמצע 
חודש ספטמבר; ובזן סטסומה - עד תחילת חודש אוגוסט.

בזנים הרגישים )קלמנטינה מיכל, טבורי ניוהול, טבורי "קרה 
קרה" ופומלית( ובזנים המקדימים יש לתלות את המתקנים עד 
אמצע חודש אוגוסט. בזנים הרגישים מומלץ לתלות 20% יותר 
מתקנים מהרשום להלן: סראטרפ ו-NMF-12 מתקנים לדונם; 
ביופיד - 18 מתקנים לדונם; טופטרפ ולורטקט - 6 מתקנים לדונם.

בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. 
מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים יוכלו לקבל בחזרה 
את מלוא ההיטל עבור הדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור 

מענף ההדרים במועצת הצמחים. 

התכשירים המוזכרים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה 
שהכינה חברת יתרולאב לעונת 2016/17. פרטים נוספים באתר

 http://www.itrolab.com
חברות יצוא מסוימות מחמירות לפיכך, על הפרדסן לדאוג 
לקבלת רשימת החומרים המותרים לשימוש מהיצואן שישווק 

את פריו בעונה הקרובה, ולנהוג אך ורק על פיה.
 - FENBUTATIN OXIDE הערה חשובה: לתכשירים מקבוצת
פנבוטטין אוכסיד, כמו אקרימייט ודומיו, ימי ההמתנה מקטיף 
לשיווק הפרי נותרו כשהיו, כלומר 30 יום עד לקטיף של סוף 
שנת 2016. החל משנת 2017 ישתנו הימים מקטיף ל-140 יום, 
בעקבות שינוי ה-MRL בתחילת 2017. משמעות עניין זה היא 
כי יש להפסיק את השימוש בתכשירים אלה עד תחילת חודש 

אוגוסט 2016 לכל הזנים הנקטפים החל מחודש ינואר 2017.

הערות בנושא החומרים המותרים ליצוא לסין ולדרום קוריאה:
על פי הרשימה של יתרולאב, יש מספר לא מבוטל של חומרים 
שאינם מותרים לשימוש בשיווק לסין ולדרום קוריאה.  כך, למשל, 
אין להשתמש בספרטה ובמובנטו בפרי המשווק לדרום קוריאה; 

ואין להשתמש בספרטה ובמגדילון סופר בפרי המשווק לסין.
אזהרה משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו 

כהלכה ופג תוקפם:
השנה עשו חלק מהפרדסנים שימוש בשמן קיצי פגום ובלתי 
תקין שגרם להצהבה ולנשירת עלים בחלקות שבהן רוסס )להלן 

תמונת הנזק בעלווה(.
שמן קיצי צריך להיות נוזלי והומוגני. השמן הפגום לא היה 
נוזלי אלא סמיך מאוד ובעל גושים. פרדסנים הנתקלים בתכשיר 
שאינו דומה בצבעו או במצב הצבירה שלו לתכשיר המוכר 
והידוע, ישיבו אותו לספקים או ליצרני התכשירים. השימוש 

בתכשירים אלו אסור מחשש לנזק ולפיטוטוקסיות.

נזק לעלווה לאחר ריסוס בשמן פגום

דילול ידני בזני קליפים
בעצים שבהם נותר פרי רב מדי לאחר הטיפולים במווסתי 
צמיחה מומלץ לבצע דילול ידני מוקדם ככל האפשר, כדי שלא 
ייגרם נזק רב לעץ כתוצאה מעודף יבול וכדי למנוע סירוגיות. 
 ;2X5 השאיפה היא לקבל כ-300 פירות לעץ מבוגר בנטיעת 
וכ-600 פירות בנטיעת 4X5. הדילול ייעשה כך שהמרחק בין 
הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ בין פרי לפרי, או באמצעות 

חיתוך קצות ענפים הנושאים פרי רב מדי.
ריסוס במווסתי צמיחה 

יש להקפיד ולטפל במווסתי הצמיחה המורשים בלבד ועל 
פי הרשום בתווית. אין לשלב חומרי צמיחה בחומרים שאינם 
רשומים כמותרים לשילוב בתווית. כמו כן, יש לקחת בחשבון 
את יעד הפרי ואת דרישות הקניינים. חובה להקפיד בריסוס 
על כך שרמת השאריות של מווסתי הצמיחה בפרי לא יעלו על 

הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.
ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת בוולנסיה ובטבורי

ריסוסים בתכשירי NAA שניתנו להגדלת ממדי הפרי משמשים 
גם להפחתת קמטת. עם זאת, בחלקות ולנסיה וטבורי הנוטות 
לקמטת קשה ומיועדות לקטיף מאוחר, מומלץ לרסס להפחתת 
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קמטת באחת מנוסחאות הטיפול שלהלן: 

 B 0.4% משטח )טריטון+ UP-50 + בריכוז 20 ח"מ GA3 .1
.)0.05% BB5 1956 0.025% או

GA3 בריכוז 20 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח   .2
.)0.05% BB5 1956 0.025% או B טריטון(

יולי; ובוולנסיה - במחצית  הריסוס יבוצע בטבורי באמצע 
הראשונה של חודש אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב התמוטטות הפרי 
במינאולה

בחלקות מינאולה, שהפרי בהן נוטה לקמטת או להתבלות 
מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס 
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט באחת משתי נוסחאות 

הריסוס שלהלן: 
GA3 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח )טריטון 

 )0.05% BB5 1956 0.025% או B
0.15% BB5 בריכוז 10 ח"מ + משטח GA3

ושומר על  ריסוס באחת מהנוסחאות הנ"ל מפחית קמטת 
מוצקות טובה של הפרי הנקטף בסוף עונת הקטיף הרגילה. אם 
מעוניינים בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע 
ריסוס באותן נוסחאות ריסוס בחודש אוקטובר; אך יש לזכור כי 
הריסוס באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת 
ואינו מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי 

הצבע.
טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית

לשמירת הצבע הירוק בפומלית יש לגזום את העץ כך שהפרי 
הפנימי יהיה מואר, ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל 
עונת ההשקיה. במקרה של מחסורי ברזל יש לטפל בכילאטי 
ברזל. מומלץ לרסס ב-GA3 בתוספת חומרים המשפרים את 
השפעתו הפיזיולוגית לפני שבירת הצבע )בין סוף יולי לתחילת 
ספטמבר, בהתאם לאזור ולכנה(. בדרך כלל מומלץ לחזור על 
יום מתום הריסוס הראשון. בחלקות פומלית  הריסוס 40-30 

הנוטות לשבירת צבע יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.
נוסחאות הריסוס המומלצות:

.0.04%  L-77 בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3  .1
GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח   .2
)טריטון B 1956 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(

.0.15% BB5 בריכוז 5 ח"מ + משטח GA3  .3
הערה: אם מרססים נגד מזיקים בשמן 1%-1.75%, מומלץ לשלבו 

ב-GA3 בריכוז 5 ח"מ. 
יש להשתמש רק בתכשירי ה-GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

מוטציות
בעונה זו אנו עוקבים אחר המוטציות בזנים המוקדמים: ניוהול, 
מיכל מוקדמת, אדמוני וראשון בעלי פרי גדול וסטסומה בצבע 
תרוג או בעל פרי מועט זרעים. בעניין זה ניתן לפנות ליעקב 

הרצנו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז חדרה.
טל': 04-6303411, נייד: 050-6241436.

טיפולים לקבלת לימון קיצי
הצמאה

עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה רצוי לגזום לגובה של 
2.5 מ', לפתוח את מרכז העץ בקוטר של עד 2 מ', לפתוח דלת 
ברוחב של º90 ולהרים שמלה לגובה 50 ס"מ מהקרקע. כניסת 
אור לעץ תזרז התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. 
ויסייע  הגיזום ישפר את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה 

ליצירת תנאים שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.
יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של 
הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 20-10 ס"מ. ענף 
צעיר שלא נקטם - יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף 
וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים 

לשמש כדי למנוע מכות שמש.
דישון לימון: בשוק המקומי יש דרישה ללימון קיץ ששבר 
צבע לצהוב, לכן מומלץ להפסיק את הדישון החנקני ואת ריסוסי 
הדישון העלוותיים בחלקות עם פרי קיצי. השלמת מנת החנקן 

תינתן לאחר הקטיף. 
גיזום במהלך הקיץ והסתיו

בעצים שבהם בוצע חילון ודילות יש להסיר את כל הענפים 
שפרצו במרכז העץ על ענפי השלד עד גובה של 1.5-1 מ', כדי 
למנוע את סגירתם. חלקות שלא הולבנו ונפגעו ממכות שמש 

יש לחטא במרק בורדו 1%.

הדברת עשבים
הדברת מטפסים

חנק ואורגיה שלא טופלו נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם 
ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה 
וזהו בדיוק המועד  פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, 
למניעת חנטת הפירות והפצת הזרעים. את מרבית המטפסים 
לא ניתן להדביר על ידי ריסוס בקוטלי עשבים אלא יש לפעול 
למניעת הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת מטרה זו 
מאתרים את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. נבטים 
חדשים שגובהם עד 30 ס"מ מדבירים באמצעות ריסוס בגלייפוסט 
D + 1.5%-2,4. טיפול זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, 

דלעת הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.
הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית 

גבוהה, מומלץ לכסח.  בין השורות: אם העשבייה  הדברה 
עם התחדשות הצימוח מרססים בגלייפוסט בריכוז 1%-2% + 
אלבר סופר או אמינופיליק 0.3% או אמינובר 0.25%. המלצה 
זו תועיל כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, ינבוט, 
קייצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, סולנום החדק ועוד. 
בפרדסים צעירים )עד שלוש שנים( יש לנקוט משנה זהירות: 
לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם משקים בטפטוף, 
יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 50 ס"מ לפחות 
מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, רוחב המרחב הנקי 

מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע. 
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הדברת עשבייה חד-שנתית ורב-שנתית לאורך הטפטפות 
היא  בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, כאשר ההשקיה 

בטפטוף במים מושבים
הדרך הנוחה ביותר להדברת העשבייה לאורך הטפטפות היא 
)אורגן 80, הנטר( בכמות של  באמצעות התכשיר ברומאסיל 
100-50 ג'/ד'. במים מושבים ניתן לשלב עם ההשקיה, ורצוי 
ליישם בשליש האחרון של ההשקיה. ניתן לחזור על הטיפול לאחר 
כ-40 ימים. אם בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים הסמוכים 
לקרקע, ניתן לרסס במוט משכיב בגלייפוסט 1% + אמינובר או 
אלבר סופר 0.3%. אין לרסס בדיזה זורקת, המרטיבה את העלווה 
הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף הנמוך ובשל הפיזור 

הבלתי אחיד של החומר. 
הדברת עשבים בפרדס צעיר

לאחר שהוצאו משימוש כמה קוטלי עשבים יעילים, יש לנקוט 
משנה זהירות ביישום התכשירים שנותרו, בהתאם להערות שלהלן:
תכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון  א. 
גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה, ולכן מומלץ 
לרסס יום לאחר ההשקיה. תכשירי גלייפוסט אינם מומלצים 

לריסוס בפרדס בשנתו הראשונה.
אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט. ב. 

ריסוס של כל אחד מהתכשירים לא ייעשה ברוח, ולו הקלה  ג. 
ביותר, ואין להרטיב את הגזעים.

בשימוש בתכשירי אוכסיפלורופן )גול ודומיו( לחץ אדים  ד. 
גבוה עלול לגרום לפגיעה בלבלוב הצעיר ולנשירת עלים, 

ולכן הם אינם מומלצים לשימוש בקיץ. 
להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בסטה 1.5%. רצוי לרסס  ה. 

על עשבייה נמוכה בגובה 10-5 ס"מ.
בריסוס כתמים במרסס גב ניתן להסתפק בהרטבה, ולא יותר  ו. 
מכך, כדי להימנע מהגעה של עודף קוטלי העשבים אל הקרקע.

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה
 להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט 1%-1.5%; וכן בגלייפוסט

0.75%-1% + קוורץ 40 ג'/ד'.
עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי 
D-2,4 )אמינובר, אלבר סופר, אמינופיליק ובר(, ויש להקפיד 

שלא לרסס ברוח.
אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה,

גם אם נשטף היטב!
קייצת - מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בגלייפוסט 

.2,4-D בשילוב תכשירי
הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה שחמקה 

מההדברה יש לכסח לפני יצירת הזרעים. 

מחלות
פיטופטורה, פוזריום וריקבון לבן

שתילים צעירים - בעודפי מים נרקבים השורשים בשל הידבקות 
בפטריות הפיטופטורה, הפוזריום או הריקבון הלבן. השקיה 

נוחים להתפתחות המחלות  יוצרת תנאים  במרווחים צפופים 
בדיוק כמו השקיה בעודף. יש להימנע מעודפי מים.

שתילים מבוגרים - למניעת מחלות אלה מומלץ להרחיק את 
הטפטפות כ-40 ס"מ מהגזע. 

אלטרנריה
המחלה הסבה נזקים קשים בעונה האחרונה. אקלים נוח, לחות 
יוצרים תנאים  גבוהה יחסית, ערפילים וטמפרטורה מתאימה 
נוחים להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או על פי ניטור, כאשר 

מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. 
נובה, מיכל,  הזנים הרגישים ביותר למחלה הם מינואלה, 

מירב ומורקוט.

עלעלת
בנטיעות צעירות ניתן לזהות עצים נגועים לפני הלבלוב הקיצי. 

מומלץ לעקור אותם ולשנטע בשתילים בריאים.
בזן ניוהול מומלץ לעקור את העצים שנראים בהם סימנים 

הדומים לעלעלת, במיוחד אם הם כלורוטיים.
מאלסקו

השנה אנו נתקלים בחלקות לימון רבות במחלת המאלסקו.
כדי לאתר עצים נגועים בשלבי ההדבקה הראשונים, יש לבצע 
גיזום של כל הענפים היבשים. המחלה פוגעת בעיקר בלימונים, 
באתרוגים ובליים, אך עלולה לפגוע בקליפים שונים, באשכולית 
ובפומלית. התפשטות המחלה נעשית ע"י נבגים, המתפתחים על 
הענפים היבשים בעץ הנגוע. יש לשמור על סניטציה קפדנית 
ולמנוע נוכחות של ענפים יבשים ועצים נגועים בחלקה, ולכן 
חשוב לשרוף כל ענף או עץ נגועים. כמו כן, יש לבדוק כל עץ 

מתנוון וכל ענף יבש ולוודא שאינו נגוע במחלה.
החמה

יותר מזנים  'אורי' רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה  הזן 
'אורי' סובלות  ויותר חלקות  יותר  אחרים. בשנים האחרונות 

מנזקי ההחמה. 
הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זאת של השנה, אך הנזק 
בא לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום 
ולקראת הקטיף. הפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה ברמה 
גבוהה מאוד, אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה נגיעות 

באקרית החלודה, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.
נבגי הקולטוטריכום הגורמים למחלה נפוצים מענפי העץ 
היבשים, שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת 
הפרי, בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי הנגוע במחלה 

פסול לשיווק טרי.
כדי למנוע את הנזק יש לרסס בחלקות בעלות היסטוריה של 
החמה בתכשיר נחושת, כמו קוציד בריכוז 0.25%, מסוף חודש 

יוני עד תחילת יולי.
על מנת למנוע נזקים, יש להמתין חודש בין ריסוס בשמן לבין 

ריסוס בתכשיר נחושת.
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ÌÈ˘Ú ÈÏÁÊÂ ÒÙÈ¯˙ ÌÈ¯‰Ó

˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ≠ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙ Ø ˙È‡Ï˜Á

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï




