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בגיליון זה של ״עת הדר״ שני מדורים חדשים; 
-״כך היה פעם״, ימים אחרים בענף ההדרים. 

-״צרות״ של אחרים, קטעי עיתונות חו״ל.

דוד  בן  רן  ראיון מקיף עם  כן, ערכנו  כמו 
סגן מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת 

במשרד החקלאות. 
איך אוכלים פומלו? בליווי תמונות; בעדינות, 

בזהירות, בהתמדה ובתיאבון. 

בעמודים האחרונים, המדור הקבוע הוראות 
לעונה - לחדשים ספטמבר אוקטובר. 

עסקנו גם בנושא אקטואלי;
ביטול הסובסידיה לחקלאות מבית מדרשו 
של הפרופ׳ אבי שמחון. ״ִעזבו״ אותו מציונות, 
אקולוגיה,  הקרקע,  על  שמירה  התיישבות, 
הבטחת מזון לעת חירום, מים מושבים  ובקיצור 

אנטיתזה מוחלטת לדברי משה סמילנסקי:
״אם חקלאות כאן,מולדת כאן״.

ארי 

משולחנו של העורך...
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מאת: טל עמיתתמונת מצב

"אם נכשלת בהכנות, אתה מוכן 
להיכשל“ – השחיין והמדליסט 

האולימפי מרק ספיץ 

עונת 2016/17 כבר כאן 
מבלי שהרגשנו, הקיץ חלף במהרה ועונת הקטיף כבר החלה.
בתחילת ספטמבר החל קטיף הפרי הבכיר בעמקים הפנימיים 
והסצומה במישור החוף. אין לנו עדיין הערכת יבול מסודרת  
יותר  )נקווה שתהיה בגיליון הבא(, אך מסתמנת עונה טובה 
וזו כבר סיבה טובה  מבחינת היבולים מאשר העונה שעברה, 

לאופטימיות זהירה.
מקורות המידע המעטים שנותרו בידי )קלאם לא מתפקדת כבר 
למעלה משנה( מספרים שגם אצל המתחרים צפויה עונה טובה 
ביבולים, מה שאומר שבשווקים באירופה ורוסיה תהיה מלחמת 
מכירות קשה. כרגע השוק כמעט נקי מפרי הדר )דרום אפריקה 
סיימה( ויש קצת אשכוליות אדומות ממקסיקו במחירים טובים 
מאוד. סביר שגם הפרי הבכיר שלנו ייכנס ברגל ימין, והשאלה 

הגדולה היא עד מתי תישמר רמת המחירים הטובה.
ולראשונה מזה  בקיץ הזה היה מחסור בלימונים באירופה 
זמן רב, נעשה יצוא של לימונים מהזן אינטרדונטו לאירופה, 
במחירים יפים. היצוא נתן פתרון נאות לפרי הקטן יותר, שהשוק 

המקומי דוחה.
בעונה הקרובה עומדת להתחזק מגמת “יציאת אירופה" ומעבר 
לשווקים רחוקים. היצואנים מתכננים פעילות שיווקית נרחבת 
הן במזרח הרחוק והן במערב הרחוק – צפון אמריקה. חלקנו 
בהכנות לפעילות הנדרשת כבר בוצעה, כאשר קלטנו בימים אלו 
את המפקח הקוריאני שהגיע לארץ וכן עובד חדש שילווה את 

המפקח הנוכחי וזה שיבוא אחריו וכן את המפקח היפני שישהה 
פה תקופה קצרה בסוף אוקטובר.

זבוב הפירות הים  כ"כ התחלנו במחצית אוגוסט בהדברת 
אלו  בימים  מסיים  הניטור  וצוות  המוקדמים  בזנים  תיכוני 
את סקר ההדרים השנתי, המבוצע בכל קיץ, לקראת העונה.                                                                                                
ופרסונליים בצוות  זו מתוכננים שינויים מבניים  בסוף שנה 
המכון להדברה, וזאת מתוך כוונה להצעיר את הצוות ולייעל 

את העבודה.
עיקר הנטל בהסדרת היצוא ליעדים המיוחדים נופל על אנשי 
שירות ביקורת הפרי בשירותים להגנת הצומח. למרות השינויים 
הדרמטיים בצורת היצוא )מכולות לעומת אניות( ועלייה של 
500% בטיפולי הקור ליעדים המיוחדים, צוות העוסקים במלאכה 
הצטמצם ומשרד החקלאות אינו נותן מענה לצרכי כ"א הנדרשים 
במציאות החדשה. אנו נצטרך להתגייס בכל צורה אפשרית ע”מ 
לתת כתף ולהפחית את העומסים ככל האפשר – בכדי שלא 

נפספס אף משלוח. 

העונה שעברה הותירה בענף צלקות רבות ומלבד הפסדים 
נסגרו גם ארבעה מפעלי אריזה,  שנגרמו לחלק מהמגדלים, 

חלקם ותיקים וידועים וחלקם פחות. 
אני וחברי במועצה מקוים שהעונה הקרובה תהיה עונת מפנה 
ומאחלים לכל מגדלי ההדרים ולכלל חקלאי ישראל  - שנה 

טובה ועונה טובה!

תודה מיוחדת 

אחרי קרוב לשני עשורים, וכמעט 100 גיליונות של עיתון “עת הדר" אנחנו נפרדים בתודה גדולה 
מעורך העיתון – יצחק ליס. יצחק היה חלק ממשפחת ענף ההדרים לאורך תקופה ארוכה וכך 
יישאר. אנו מכבדים את רצונו לפרוש אחרי קריירה עשירה וארוכה בעיתונות המסחרית ואח"כ 

בעיתוננו.
כולנו מאחלים לליס הרבה בריאות, אושר ונחת לעוד הרבה שנים. 



➽

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 38 שהסתיים ב-24/09/2016  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 
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תמונת מצב

מצטבר

שינוי ב-%  2014/15   2015/16  2016/2017שבוע 38   זן
 16/17 / 15/16

580%           4040אשכ' רגילות   

1,2332,1991,4351,96053%סנרייז        

27428264223341%סוויטי        

44819311,2352542%לימון צהוב    

1130%           לימקואט       

1153200713-24%ליים          

5544833942632%פומלו אדום    

1,6473,9422,0704,61890%סה"כ          

דיווחו על קבלת הזמנות ראשונות  חברות תורכיות 
וירק מתורכיה לאחר התערוכה שנערכה ברוסיה  לפרי 

במחצית ספטמבר.
הנשיא הרוסי פוטין ונשיא תורכיה ארדואן, הכריזו מחדש 
לאחר שנת נתק על חידוש יחסי המסחר  בין הארצות. 
התורכים השתתפו בתערוכה ע״מ לחדש את יחסי המסחר 

של פרי וירק טריים בין המדינות. 
החברות הרוסיות גילו עניין רב במגוון רחב של פרי 

וירק מתורכיה.

לפני סגירת הגיליון... 

 )מן העיתונות(

חברות רוסיות הזמינו
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שמואל גלנץ, עו”דחוות דעת

האם התעמרות לשמה?  על פיקדון לפנסיה 
ופיצויי פיטורים לעובדים זרים בחקלאות

חוליות הביקורת מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד 
הכלכלה והתעשייה המבקרות במשקים המעסיקים עובדים זרים 
בודקות בין היתר הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים כמתחייב 

מצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. 
)החובה קיימת עוד קודם מכח  צו ההרחבה בחקלאות(. 

בהעדר הפרשות כמתחייב מהצו מושתות על מעסיקי עובדים 
זרים בחקלאות התראות מנהליות. משמעותה של התראה הניתנת 
מכח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הינה למעשה היות 
המעסיק תחת איום “על תנאי“, חזרה על אותה ההפרה בתוך 

 .)₪ 2 x 35,740(  שנתיים משמעה כפל קנס
נכון למועד כתיבת שורות אלו אין חשבון ייעודי אליו ניתן 
להפקיד כספי הפרשות לפנסיה ועל חשבון פיצויי פיטורים לטובת 
עובדים זרים בחקלאות. הממונה על שוק ההון החסכון והביטוח 
במשרד האוצר שסמכותו להתקין התקנות לא עשה כן לגבי 
עובדים בחקלאות, לא כאשר חוקק החוק ולא עד עצם יום זה.

בהינתן שזה המצב יצאה לפני שנים )2008( “הנחיה“ מטעם 
הלשכה המשפטית של משרד התמ“ת )כשמו בשעתו( לפיה על 
המעסיק לפתוח חשבון בנק ייעודי להפרשות בגין פנסיה לעו“ז. 
דא עקא שהפקדת סכומי כסף לחשבון שכזה על שם המעסיק 
אינה מוכרת על ידי שלטונות המס כהוצאה שוטפת אלא עם 

מימושה, היינו בעת יציאת העו“ז את הארץ.
רשויות האכיפה מודעות למציאות פרדוקסלית זו. מחד קיימת 
לכאורה חובת הפקדה לקרן מסויימת ומאידך העדרה של אותה קרן 
מחמת מחדלי משרד האוצר. אף על פי כן ממשיכות הראשונות 

במתן התראות בגין הפרות כביכול בעניין זה.
זאת ועוד ההנחיה כאמור סותרת את המתחייב על פי חוק עובדים 
זרים, שם )בסעיף 1 יא)ו()1((: “נקבעו בהסכם קיבוצי או בצו 
הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי“ז-1957, 

הוראות בדבר תשלומים סוציאליים שעל המעסיק או העובד 
הזר לשלם לקרן פנסיה, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים 
או לתשלום פיצויי פיטורים, יעביר המעסיק לקרן או לחשבון 
הבנק, לפי הענין, ואליהם בלבד את התשלום הסוציאלי שהוא 

חב בו...“.
בהערת אגב יעיר הח“מ כי אי הקמת הקרן כאמור הוסברה בעבר 
בהעדר רציונאל בהפרשה עבור “פנסיה“ לעובד זר שבהגיעו לגיל 
פרישה יהא כבר עשרות שנים מחוץ לישראל כאשר למעשה את כספי 
 ההפרשות יקבל עם צאתו את הארץ בגיל בו הוא מצוי בשיא כוחו.
ְיָאֵמר, החוק מחייב הפרשה לפנסיה ונוקט בגישה פרטנליסטית 
זו כדי למנוע מעובד בהגיעו לגיל פרישה מעבודה או בפרישה 
בשל סיבות בריאותיות להקלע למצב של עוני ומחסור ועקב 

כך גם ליפול לנטל על הקופה הציבורית.
כך או כך ההפרשה לפנסיה עבור עובדים זרים מהווה תוספת 
שכר לכל דבר ועניין ובין זאת ובין דאגה לעובד לעת זקנתו 

אין ולא כלום!
נתקנו תקנות  כי ב-19.7.2016  יצויין  לעיל  בצד האמור 
המחייבות הפקדת סכומים ע“ח פנסיה ופיצויי פיטורים בגין כל 
עובד זר המועסק על ידי תאגיד בענף הבניין ובגין מטפל סיעודי 
המועסק על ידי “חברת סיעוד“. במסגרת התקנות נפתח חשבון 
בנק נפרד המיועד אך ורק לכספי הפיקדון ומנוהל באמצעות 
“יחידת הפקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה“ שבמשרד הפנים. 
תיקון התקנות מאפשר עמידה בדרישות חוק עובדים זרים – לגבי 

שני סוגי העובדים כאמור לעיל.
הנה כי כן חקלאים מעסיקי עובדים זרים סופגים התראות 
בשל הפרת חובות שאין מאחוריהם רציונאל מחד, ומאידך גם 

לא עומדת בפניהם האפשרות לקיים את מצוות החוק. 

משרד החקלאות  פירסם נוהל מתן מענקים לחקלאים, שהעסיקו 
וביישובי עוטף עזה ב-2015 בהתאם  זרים בשדרות  עובדים 

להחלטת ממשלה מס' 2017. 
במסגרת התכנית הממשלתית האסטרטגית לפיתוח שדרות 
ויישובי עוטף עזה, כביטוייה בהחלטת ממשלה מספר 2017 

מיום 21/9/14 להלן ההחלטה או החלטה – 2017
הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור 

שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק 
ההתיישבות באזור בכלל, וביישובי הקו הקדמי בפרט. 

ביחס לחקלאי עוטף עזה המעסיקים עובדים זרים בחקלאות, 
נקבע בסעיף 35 ג׳ להחלטה, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
פי  ויבצע תוכנית למתן מענקים לחקלאים אלה. על  יגבש 
ההחלטה, היקף הסיוע יהיה בגובה של כמחצית ממס המעסיקים, 
אשר שולם בגין כל עובד זר, למשך שלוש שנים )2015-2017(.

מענקים לחקלאים שהעסיקו עובדים זרים
בעוטף עזה ב-2015  )מן העיתונות(



7

ראיון

קשה מאוד  ליצור קשר עם רן בן דוד, סגן מנהל השירותים  
להגה“צ ולביקורת במשרד החקלאות. 

רן עסוק מאוד בימים אלו ״ימים ארוכים וקשים״ הוא אומר 
לי, ואני מקשה: 

רן, אחרי כ״כ הרבה שנים אי אפשר להוריד הילוך?! ״והוא 
מתעקש:

 ״לא אי אפשר״!. 
רן, הוא בנו של אריה בן דוד ז״ל, אנטמולוג הדרים ראשי 
בתנובה אקספורט, ומתגורר  במושב גאליה אשר בשפלת החוף. 

רן, איך הגעת לביקורת?
עם סיום לימודי בפקולטה לחקלאות התלבטתי בנוגע למקום 
רוצה להשתלב בעבודה,  אני  ונושאי העיסוק בהם  העבודה 
בחנתי מספר הצעות  ובחרתי לעבוד בשירות הביקורת שהיה אז 

מחלקה באגף להגנת הצומח ולביקורת וכבר כ-20 שנה ויותר 
נקרא השירותים להגנת הצומח ולביקורת. את העבודה בשירות 
הביקורת התחלתי לאחר ראיון ושיחה אצל יגאל שולמן מנהל 

שירות הביקורת עד שפרש לגמלאות.

מדוע בחרת דווקא באגף להגנת הצומח?
את הבחירה לעבוד באגף זה עשיתי מכיוון שהמטרות ותחום 
העיסוק בארגון נראו לי המתאימים ביותר לתפיסת העולם שלי.

ומה עם העניין בעבודה? אתגרים? מקצוענות?
גם  מההיבט המקצועי ראיתי עניין בביקורת. 

רן, אנא פרט הסבר והרחב:
.CIVIL SERVANT - רציתי להיות עובד מדינה מה שנקרא -

- הבנתי שיש יכולת לפעול, להשפיע ולתרום  לייצוא החקלאי  
ולסייע לו בכך.

- האמנתי שמקום העבודה  יאפשר לי חשיפה, עיסוק והשפעה 
על מגוון רחב של נושאים מקצועיים שאינם קיימים בחברות 

עסקיות.

אתה זוכר את הימים הראשונים?
בתחילה, נקלטתי כעובד עונתי  מספטמבר עד מאי. עבדתי  
ולקראת  בנמל אשדוד  כמפקח בתחנת הביקורת לפרי הדר 
העונה הבאה נקראתי ע“י מנהל השירות לחזור לעבודה, ומאז 

אני שם...בעצם פה!

ברבות השנים ועם נסיון רב בארץ ובחו״ל מה הוא שירות 
הביקורת עבורך?

שירות הביקורת הינו הגוף הממונה על הפיקוח  לייצוא חקלאי 
של תוצרת טרייה. )הדרים, פירות, ירקות, פרחי קטיף ואתרוגים(. 
הפיקוח נעשה מתוקף חוקים ותקנות בארץ ובעולם, ובנוסף עובד 
ובילטראליות,  שירות הביקורת ע“פ הסכמים ואמנות בינ“ל 

ועוסק בשני נושאים עיקריים:
איכות: החוק הישראלי – “חוק ייצוא הצמח ומוצריו התשי“ד– 
חייב  לייצא תוצרת חקלאית טרייה  1954“ קובע שהמבקש 
הינו החשיבות  זה  להעמידה לביקורת איכות. הרעיון בחוק 

בשמירת המוניטין של איכות התוצרת הישראלית בחו“ל.
-נושאי הגנת הצומח/פיטוסניטריים, עמידה בדרישות הגנת 
הצומח של ארצות היעד על מנת ש“נגעים“ הנמצאים בארץ 

רן בן דוד
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ואינם נמצאים בארץ היעד לא יגיעו אל ארץ המטרה.
 רן, אין ספק שהיית שותף לשינויים משמעותיים במבנה 

השירות והתאמתו  - בעזרת עובדי השירות- לימים אלו:
שירות הביקורת בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת, 
היה בתחילת המעבר של מבקרי פרי ההדר, מבית האריזה לתחנות 
בדיקה/ביקורת בנמלים אשדוד וחיפה. כל המשלוחים נבדקו 

בטרם  הוטענו  לאוניות.
הייתה זו מהפכה בשיטת העבודה! במקום עשרות מבקרים 
הפזורים  בכל רחבי הארץ, רוכזה כל הבקרה בשני נמלים תוך 

כדי שליטה מקצועית ותפעולית ביעילות ובקפדנות. 
בגיבוש שיטת העבודה מהיבטים מקצועיים  רבות  עסקנו 
ואופרטיביים. כבר אז עבדנו על פי מודל של הערכת סיכונים  
והפחתת נטל ההחלטה  ממבקרי השירות. )רק כאשר הדרישות 

של ארצות היעד אפשרו זאת(.

כן, אם כך איך בנוי המודל?
כל מי שנתוני הבסיס שלו טובים ייבדק פחות ומי שהנתונים 
שלו גרועים ייבדק ביתר קפדנות. הגיעו  מאות משאיות פרי 
הדר ביום לכל אחד מהנמלים. ועסקנו בין השאר באותה תקופה 

בפיתוח תכנת מחשב. 

אז מה השינוי?
היכולת לסנן ולרכז את הבדיקות  ביצואנים בעלי פוטנציאל 
שלילי כמו גם היכולת ליצור הרמוניזציה יותר טובה בבדיקה 

ובתהליך קבלת ההחלטות. 

רן, למה אתה קורא לזה שינוי? זו הרי מהפכה!
בניהול  סייעה מאוד  אשר  נכון, המערכת עברה מהפכה 

העבודה, בייעול ובמקצועיות.
בחלוף השנים, ועם שינויים ותמורות שחלו בסביבת העבודה 
שלנו השתנה אופי העבודה ללא הכר והאתגרים המקצועיים 
והניהוליים שהיינו צריכים להתמודד אתם ליוו ומלווים אותנו 

כל העת.

רן, אתה מוכן לרכז ולתמצת בעבור הפרדסן ה״פשוט״ את 
התמורות והשינויים שחלו בסביבת העבודה שלכם?

בהחלט!
- מעבר מאוניות  קונבנציונליות לאוניות  משטחים, ובהמשך 

הטענת הפרי במכולות.
והקמת  הפרטת הייצוא החקלאי בראשית שנות ה-90   -
עשרות חברות ייצוא קטנות וגדולות, במקום יצואן אחד גדול.
 ON SHORE - מעבר מטיפולי הסגר של איוד בכימיקלים  
 ON על היבשה )במפעלים לייצוא הדרים באשדוד( לטיפולי קור

SHORE ומיד לאחר מכן לטיפול קור IN TRANSIT על הים. 

רב  אליהם  הגיאוגראפי  חדשים שהמרחק  ייצוא  יעדי   -
והדרישות המקצועיות שלהם קפדניות, מדוקדקות, ומחייבות 

ביצוע ללא תקלות וכן מקצועיות ברמה גבוהה.
- שיפור הטכנולוגיה של קירור הפרי לאחר האריזה והיכולת 

לשמור על שרשרת קירור.

- כניסת זנים חדשים  בנוסף לזנים המסורתיים.
מעבר ממבקרי  אוכלוסיית המבקרים,  - שינויים בהרכב 

“המחצלת“ למבקרים צעירים יותר.

וכ“סיביל סרבנט״ אמיתי מסכם רן: 
כל השינויים שתארתי לך  כאן הציגו בפנינו את הצורך להתאים 
ולהתמודד מול התמורות השונות והמאתגרות כך שנוכל לבצע 
את תפקידנו ואת המוטל עלינו וכדי שנוכל להמשיך ולתת את 
השירות הטוב ביותר, להישאר רלוונטים ולסייע במאמץ הייצוא 

הישראלי.

כן, אבל מה קרה מאז? 
המהלך מראשית שנות ה-80 בו כונסו המבקרים מבתי האריזה  
לנמלי הים קיבל שינוי ותפנית חדה כאשר  בשנות ה-90 התחלנו 
להחזיר את הביקורת לבא“ר, בגלל המעבר להמכלת משטחים 

במכולות. 
מבקרי שירות הביקורת מגיעים במהלך עונת הייצוא למאות 
רבות של בתיא״ר, בתי קירור, מרכזי המכלה וגם לשטחי הגידול, 
לחממות ובתי רשת של פלפל בערבה המיועד לייצוא לארה“ב.

או יופי !!! בחייאת רן...
בוא נשקיע כמה דקות באמריקאים ... הם רק עכשיו השקיעו 

אצלנו 38 מיליארד...
ההסכם המיוחד שיש לנו עם האמריקאים  
“SYSTEM APPROACH גישה מערכתית“. 

פיקוח על כל שלבי התהליך אמור להבטיח שהפלפל המיוצא 
לארה“ב לא יהיה נגוע בזבוב הפירות.

רגע , רגע, רגע! 
 רן, כל הזמן מטלות נוספות וחדשות... איך משתלטים על כל 

זה בכ״א הנוכחי?
כן, עשינו שינוי משמעותי שילווה אותנו עוד שנים רבות. 
מהלך  של ביזור מהותי של השירות שאנחנו נותנים. בשנים 
שחלפו משנות ה-80 נוספו עוד ענפי יצוא חדשים, חשובים 
ומרכזיים למפת הייצוא הישראלי, שגם להם אנו נותנים מענה, 

בו זמנית עם השירות הניתן לענף ההדרים.

ושוב מתגלה כאן  רן, ה״סיביל  סרבנט״ האמיתי ביותר 
שפגשתי:

אנו ״משרתים״  למעשה את האזרח ואת החברות העיסקיות 
באתר הלקוח, על בסיס יום יומי, סביב השעון ובהתאם לעונות 
הייצוא, בד“כ ביום ובשעה שהלקוח מבקש, בהתרעה של מספר 
שעות, ממש מהיום להיום. כל השינויים הללו מושפעים מהמון 
גורמים חיצוניים: שינוי  בלו“ז של אוניות בשל שיקולי מזג 
אוויר, שינויים שמבקשים היצואנים ״ברגע האחרון״ בשל ביטול 
או חידוש  עיסקה עם לקוח כמו גם שינוי היעד או הכמות ועוד 

הרבה בלתמי“ם.
הפעילות שלנו משולבת עמוק בתוך התהליך העיסקי של 
היצואנים  ואנחנו צריכים לפעול ולתת את השירות על מנת 
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אין  ביותר.  והחלקה  המיטבית  בצורה  הייצוא  את  לאפשר 
בעלי שיטות  הינם  ברובם,  הישראלים,  עוררין שהיצואנים 
עבודה ולוגיסטיקה מהמשוכללות ביותר המחייבות גם אותנו 

להסתגל לקצב המהיר. 

קצת דוגמאות? בבקשה! 
גידול מכ-300 מכולות הדרים לכ-900 מכולות בתוך שנתיים... 

!!!300%

- בשנה הקרובה  צפוי גידול נוסף  של 50% ל-1350-1400 
מכולות! 

אין ספק שגידול וצמיחה כאלו מחייבים מאמץ אדיר והיערכות 
חריגה מצידנו. 

אני לא מכיר עוד ארגוניים ממשלתיים המתמודדים עם 
המתואר כאן, ואין ספק שכל זה מחייב אותנו לשיטות עבודה 

MAFF  דיון עם היפנים

מתקדמות, לידע מקצועי רב, ולשליטה טובה על הלוגיסטיקה 
הכרוכה בהפעלת עשרות מבקרים בעשרות אתרי בדיקה ביום 
תוך כדי טיפול בבלת“מים  וזאת תוך שאיפה לביצוע מקצועי 

ברמה המוחלטת ומתן שירות אחיד בכל המקומות .

קצת מספרים? רן 
שירות הביקורת מונה כיום כ-60 עד 70 עובדים, שכ-15% 
מהם עונתיים והשאר קבועים.  צמצום נוסף בכ״א בשיעור של 
-10% בוצע רק בשנה האחרונה.  רוב אנשי השירות  פזורים 

ופרוסים לאורכה ורוחבה של הארץ.
 בכל מקום שיש חקלאות ויש ייצוא אנחנו שם !!!. 

אתה יכול לתאר לי את מבנה השירות החדש?
לראשונה הקמנו בשירות הביקורת מטה מרכזי שיש לו תפקידים 

מקצועיים וארגונים/לוגיסטיים . מכאן מנוהל הקשר עם:
- מנהלי ומבקרי השירות,  

- מקבלי השירות השונים בארץ.

- גורמי מקצוע בארץ ובעולם.

המבנה החדש של שירות הביקורת:
)מורכב מ-מנהלת האגף, מ-מנהל תחום תמיכה  ַמטה   -

מקצועית ומ-מנהל תחום שיטות ומידע (
- אזור הצפון ונמל חיפה, כולל בקעת הירדן.

- אזור השרון.
- נתב“ג.

- אזור המרכז ונמל אשדוד.
- אזור הדרום - כולל את הנגב ורמת הנגב.

- הערבה.
קשה להסיט את רן מקו המחשבה הענייני והנוקשה שלו ..

אבל אולי כמה מילות סיכום? ... עם נשמה?
אני גאה בכך שאנו מצליחים לעמוד במשימה,  בעיקר בהתבסס 
המקצועיות, המחויבות, האכפתיות,  על איכות כ“א שלנו. 
ההזדהות עם המשימה וחשיבותה, רוח הצוות וה-DNA שאנו 

מתמידים להנחיל לאנשינו בכל הקשור בכך.

מה קורה, באמת, עם הייצוא לארצות ״רחוקות״?
במהלך השנים נפתחו שווקי יעד חדשים לפרי הדר ישראלי, 
כמו גם למיני תוצרת שונים. ייצוא ההדרים ליפן שהחל בראשית 
שנות ה-70 השתפר והשתכלל, עם זנים נוספים  כשהפומלית 

הפכה להיט ועדיין מיוצאת לשם בהצלחה.
לאחרונה הצטרפו  זנים נוספים  כמו הסנרייז  וה״אורי״.

מראשית שנות האלפיים ואילך החל ייצוא הדרים גם לקוריאה  
ואף ארה“ב הפכה ליעד אטרקטיבי לייצוא הישראלי, הן בשל 
והן בשל שיקולים  בקירור  הפתרונות הלוגיסטיים בהובלה 
מסחריים. גם אוסטרליה הרחוקה מהווה יעד לפרי ההדר הישראלי, 

סין הצטרפה למעגל הייצוא  ב-2007. 
יעדים אלו הינם בעלי דרישות מחמירות ברמת מקצועיות 

וביצוע מוחלטים.
הייצוא ליפן וקוריאה מחייב נוכחות של מפקחים ממדינות 

אלו במהלך כל עונת הייצוא. 

לפני כעשור  קבלנו אישור מהשלטונות היפניים  לייצא ללא 
נוכחות קבועה של מפקח  לאורך כל עונת הייצוא )להוציא 

-10-14 יום בשנה(. 

עם קוריאה לא הגענו עדיין להבנות אלו ומפקחים קוריאניים 
נמצאים בארץ כחצי שנה, ומלווים את אנשינו בכל הפעולות 

הכרוכות בייצוא ליעד זה.

ושוב מעט גאווה מקצועית:
פתיחת שווקי הייצוא והשמירה על היותם פתוחים תוך ביצוע 
מקצועי ומדויק, תחת עיניהן הפקוחות והמלוות של מפקחים 
מארצות היעד התאפשרו ומתאפשרים בזכות מאמץ מצד גורמים 
שונים אך בראש וראשונה מתבססים על העבודה הנעשית על 

ידי אנשינו, ואנו גאים על כך מאוד.
במהלך השנים נקטנו בפעולות ואמצעים שונים ומגוונים כדי 
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לשפר את השירות ליצוא הישראלי תוך שימוש בחדשנות, 
מקצועיות ותודעת שירות גבוהה.

המורכבות, התובענות, היקפי העבודה, קצב העבודה, מהירות 
העבודה ורמת הביצוע הגבוהה הנדרשות מאתנו חייבה תמיד 

לחשוב בצורה יצירתית וחדשנית. 

מה קורה באמת בימים אלו? יש תוכניות נוספות? 
רן לא נח לרגע ובראשו “מתרוצצים“ רעיונות חדשים:

בעצם ימים אלו אנו נמצאים בתהליך של פיתוח תכנת מחשב 
ומעודכנת  חדשה אשר באה לתמוך בתפיסת עבודה חדשה 

כשבמרכזה עומדים העקרונות הבאים:
- שירות מעודכן שתומך ומסייע למגוון מקבלי השירות.

- הפחתה של בירוקרטיה.
- שיפור  תהליכים וממשקי עבודה.

שילוב כל שרשרת מקבלי השירות בצורה מודולארית   -
בתהליך כך שכל אחד תורם את חלקו בגזרת האחריות שלו.

וזמינות תוך התבססות  שימוש בטכנולוגיות מתקדמות   -
על התשתית ש פותחה ע“י מקבלי השירות. אנחנו מדברים על 
מערכת אינטרנטית לחלוטין, תוך אבטחת מידע ברמה הגבוהה 
ביותר כשכל הפעולות הקשורות לתהליכי העבודה ממוחשבות 

.“PAPER-LESS - באופן מלא, “ללא נייר
- שליטה על מלאי המשטחים באמצעות ברקוד, ומניעה של 

זליגת פרי לא מתאים.
עבודה בטאבלטים ע“י המבקרים בקבלת תכנית עבודה   -
ומשימות ממנהלי האזורים, תיעוד ממצאי הבדיקה והעברת 

דוחות ומידע למבוקרים, ולמטה המרכזי. 
הפקת דוחות למגוון המשתמשים  בזמן אמת ככלי עזר   -

on line לקבלת החלטות ומידע

רן, מאיפה הביטחון, שהשיטה תצליח?
שיטת עבודה זו עברה בהצלחה פיילוט שנעשה במרץ-אפריל 
2015 ולאחר התגברות על מספר נושאים נוספים מתוכננת  עלייה 

לאוויר בינואר 2017. 
אין ספק שהמהלך ישנה את “כללי המשחק“ ,ישפר את המצב 
הקיים  ויוביל אותנו אל העתיד.   המערכת היא חדשנית וראשונה 

מסוגה בשירות ממשלתי. 
גורמים במשרדי הממשלה ואף בחברות המחשוב בארץ עוקבות 

בעניין ובתקווה להמשך המהלך.

רן, ידוע לי שאתה פעיל גם ברמה הבינלאומית ובקשריך  
עם מנהלי ביקורת בחו״ל:

כן, ייצגתי את ישראל בפורומים בינ“ל העוסקים בתקני איכות 
של תוצרת חקלאית טרייה:

1-OECD- scheme for the application of international 
standards for fruit and vegetables

בגוף זה יכולות להשתתף רק מדינות החברות ב-OECD או 
מדינות שאושרו. הארגון  עוסק בתקני איכות של תוצרת חקלאית 
טרייה. כאן  מייצרים את  אלבומי התקן  וקובעים שיטות לבדיקת 
איכות והבשלה של תוצרת חקלאית טרייה. עקב נסיונו הרב של 

רן בתקנים השונים לכל סוגי הפרי והירק הוא מונה  ליו“ר 
הפורום למשך קדנציה אחת. 

רן הצליח בתפקידו זה  לכוון ולהשפיע על פעילות הפורום 
ולהוביל  את בניית אלבומי התקן של פרי הדר ורימונים. העבודות 
נעשו בעזרת מומחים מעובדי הארגון וקולגות נוספים. כמו כן 

סייע רן בייעוץ  להתקנת  אלבומים אחרים.
2- UNECE Working Party on Quality  Standards (W.P.7)
באירגון זה חברות כל מדינות העולם מהיותו מסונף לאו“ם. 
האירגון עוסק ביצירת תקני איכות של תוצרת חקלאית טרייה. 
ייצג את ישראל גם בפורום זה תוך שמירה  על  רן בן דוד 

האינטרסים של הייצוא הישראלי. 
 

ושוב מפרגן רן -כדרכו - לכל חבריו בשירות:
חשוב לציין שהפעילויות השונות - בהיבט המקצועי, הארגוני, 
האופרטיבי והן בעיצוב החזון, חדשנות ויצירת שיטות ואמצעים 
ובתרומה של כל  יעילים יכולים להתקיים רק בעבודת צוות 
וסייעו  עובדי השירות, של המנהלים שליוו את התהליכים 
בקידום הנושאים וברצון  לשאוף לטוב ביותר, להיות בחזית, 

להיות רלוונטי ולשרת את חקלאי ויצואני ישראל. 
 

בקיצור, איך אתה רואה את השירות בשנים הקרובות??
אני רואה את הנקודות המרכזיות והאתגרים הבאים:

והגדלת המוניטין של איכות  ולפעול לשמירת  לדאוג   -
התוצרת החקלאית הטרייה בעולם.

לייצוא  לסיוע  בכל הקשור  ולהוביל  לתרום, להשפיע   -
החקלאי הישראלי.

והמנהלים(  )המבקרים  להשקיע בשיפור ההון האנושי   -
בשירות הביקורת.

- הכשרת  דור חדש של עובדים שימשיך את המורשת.  
- הטמעת ויישום השיטה החדשה לינואר 2017.

שיפור השירות תוך שמירה על העקרונות המקצועיים   -
ועמידה בחוקים השונים ודרישות ארצות היעד.

- שיפור שיטות העבודה והמשך העבודה בשיטות  מתקדמות, 
ידידותיות המבוססות על ידע ונתונים.

- הבטחת אמצעים ומשאבים שיאפשרו עבודה  טובה יותר .
ואי אפשר בלי ה-civil servant שטבוע באופיו ומכלכל את 

עשייתו של רן בן דוד:

- כעובד מדינה גאה, הרואה חשיבות ראשונה במעלה בשירות 
ממשלתי מעודכן, מקצועי, בעל תודעת שירות גבוהה ושרוצה 
להיות רלוונטי, להמשיך להוביל, להשקיע, להתאמץ ולסייע 

בשירות ממשלתי הטוב ביותר לאזרח.

הערה:
קשה!! קשה מאוד! לכוון את רן בראיון, הוא מגיע עם ידע 

רב, עם ביטחון בצדקת הדרך ועם אהבה גדולה לשירות.
 רן שולט בנתונים ובמידע ואל לך אם תנסה להסיטו מהעיקר - 

שירות הבקרה הטוב ביותר לתוצרת טריה. 
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"כך היה פעם"

מי אשר באמתחתו "חומר נוסטלגי" ) פרדס, הדרים, בית אריזה, 
פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

olgoren@bezeqint.net מתבקש לשלוח למייל
החומר  ייבדק בתשומת לב מרבית  לפני הבאתו לדפוס.

  

תפוזים, ציור מ-1887

JAFFA לוגו ישן של
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...כך שלחו "פעם" פרי לחו"ל... 

כך נראתה פעם ״שנה 
טובה״ של המועצה 

לשיווק פרי הדר:

"כך היה פעם"



 

מורשה בגידולים הבאים:
הדרים, גפן, אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף, שקד, רימון, דובדבן, תפוח,

אגס, אבוקדו, זית,  מנגו, אפרסמון ותמר.

15

מטע שקד
החזרה הקרובה טופלה באליון
  ובהמשך ביקורת לא מטופלת

03-7606226
03-7606222
www.lidorr.com
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 Fruitnet ,freshplaza ,FH magazine , ,עיתונות חו"ל(
)freshfruit portal

 

"צרות" של אחרים

השוק הסיטונאי של פרי וירק בהונג קונג נשרף.
גדול  כילתה שטח  האש פרצה לראשונה בתחילת ספטמבר 
גזים  ו-40 בני אדם פונו, חומרים מסוכנים כולל  מהדוכנים 
דחוסים נמצאו בסמוך למקום השריפה אך עדיין בודקים את 
סיבת הדליקה .השוק הסיטונאי הוקם בשנת 1913 ומכיל דוכנים 

ומבנים רבים.
 

ניסוי חדש למניעת greening בהדרים. 
הניסוי כולל הזרקת תרכובת  Oxytetracycline, לתוך גזעי 
הדרים פעם אחת בשנה במקום שיטות הריסוס הקיימות. "בגלל 
 ,greening-הפוטנציאל להיות פתרון לטווח קצר לבעיית ה
עובדים כעת על פיתוח מערכות אוטומטיות לביצוע ההזרקות" 
הטיפול במחלה  בפלורידה עלה עד עתה 3.6 מיליארד $ מאז 

גילויו ב-2005.
עלות  ההזרקה היא  כ-2 $ ל-4$ לכל עץ עבור עבודה וחומרים, 
זה עשוי גם להוכיח את  ומסתכם ב800$ ל-ACRE. תהליך 
ערכו לשימור פירות טריים בעלי ערך גבוה יותר כמו תפוזים 
honeybell. החוקרים בודקים גם שיטה אחרת, של טיפול 
תרמי  היעיל בחיסול חיידקים על פני הקרקע אבל לא מתחת 
לפני האדמה.עפ"י מקור בכיר, ״יש עוד הרבה עבודה במלחמה 

."citrus greening-נגד ה

סגר אניות על ייצוא מקובה מגביל ייצוא ההדרים. 
ותרכיזים מהאי הקובני מושפעים  ייצוא פרי הדר, מיצים 
מהסגר שהוטל כעונש על ספינות סוחר אשר עגנו בנמלי ארה״ב. 

חלק מהסחורה מיוצאת על כן באוויר תוך כדי הגדלת עלויות 
משמעותית. הסחר הימי לאירופה לוקח לפעמים כחצי שנה 
בגלל המרחק. אם הסגר היה נמנע קובה היתה משווקת את עיקר 

הפרי לדרום ארה"ב. 
 

איחור בקטיף לימון primofiori מספרד. 
טמפרטורות גבוהות בתחילת ספטמבר גורמות לאיחור בהופעת 
ה-primofiori בשווקי אירופה. תחילת הגעת הפרי צפויה 
באוקטובר והיבול הצפוי לעונת,2016/17 הוא כ-980000 טון. 
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המפעלים ליצוא הדרים

צפי ליבול נמוך של לימונים לעונת 2016/17 בקליפורניה. 
המשלוחים הראשונים צפויים בתחילת אוקטובר והיעדים: 
יפן, קוריאה, אינדונזיה, הונג קונג  והפיליפינים. העונה נמשכת 

עד מאי 2017.
היתה תקווה אחרי  El Niño  לקבל כמות גשמים טובה. גל 
חום בתקופת הפריחה גרם לחתך מיניינים שונה מהרגיל, אשר 

ישפיע גם על הכמות הכללית.
 

סין : פרי הדר מוקדם, ביקוש גבוה
הזנים המבכירים החלו לצאת לשוק במחירים סבירים, עליה 
כללית בכמות בשיעור של 50%, ולכן ירידה קלה במחיר לעומת 
שנה שעברה מתקבלת  בברכה. יש ביקוש טוב לפרי הראשון. 

"עלייה משמעותית בייצוא פומלו מסין בגין כלכלה מקומית 
חלשה"

עונת הפומלו הסינית החדשה החלה בתחילת ספטמבר עם 
כמות משמעותית של מכולות להולנד. "בשל הכלכלה החלשה 
בסין היצואנים  הסיניים מתמקדים יותר על אירופה". הספקים 
הסיניים מודעים יותר מתמיד  להנחיות MRL האירופיות ומספר 

מקרי ״שאריות״ ירד מאוד בשנים האחרונות.

ייבוא הפומלו עלה באירופה מ-3500 מכולות לפני חמש שנים 
ל-4900 מכולות בעונה שעברה. "הצריכה בתוך אירופה  עולה 
מעט בשנים האחרונות. תוך כדי גידול במכירות בסופרמרקטים 
גידול  יהיה מוצר ענק כאן".  זה אף פעם לא  בהולנד "אבל 
משמעותי יותר היה במדינות מזרח אירופה הגם שהשוק העיקרי 

הוא בגרמניה וצרפת  הפרי הראשון נמכר ברמת מחיר סביב 
12.50-13.00 יורו לתיבה. המחירים סבירים בתחילת העונה, 

ויורדים  לקראת ינואר / פברואר".
 

מדענים גילו דרך להפוך תפוזים לטעם אשכוליות 
חוקרים באוניברסיטת אוקספורד פיתחו שיטה לשנות את 
הריח והטעם של תפוזים לאשכוליות כתבלין למשקאות, כמזון 
ולתעשיית הבשמים, יש צורך ב-400 טון לייצר רק 2lbs של 

התבלין.
 "התהליך דורש מעט אנרגיה ומיוצר כמעט ללא פסולת בניגוד 
לתהליך כימי קונבנציונאלי ."היתרון האמיתי הוא כי המוצר הסופי 
הוא טבעי לחלוטין". מאחר ותעשיית התפוזים בעולם גדולה מזו 
של האשכוליות יש הרבה יותר  חומר זמין. החברה עובדת כעת 

על ארומטים כדי לייצר טעם וריח של האשכולית מתפוזים.

)Belize( הוריקן בבליז
גובלת במקסיקו  היא מדינה קטנה  באמריקה המרכזית,  
ובגואטמלה. במדינה כ-350000 תושבים על שטח הדומה 
לשטחה של ישראל שלפני ששת הימים. התל״ג לנפש הוא 
כ-9000 $. הגידולים החקלאיים העיקריים הם סוכר ובננות. 
לאחרונה החלו בגידול הדרים בעיקר לאורך הכבישים. ענף 
קטן זה סבל לאחרונה מנזקי הוריקן בשווי 16.5 מיליון דולר. 
הנזק הסתכם בכ-600.000 תיבות תפוזים וכ-150.000 תיבות 
אשכוליות - כמעט כל היבול. ההוריקן גרם לנזקים של מאות 
מליוני דולר בבליז ובמקסיקו וגבה את חייהם של 67 הרוגים.
ישראל שלחה בעבר קונטיינרים בודדים של פרי הדר למדינה זו.

 נזקי הוריקן ב-בליז

סטגנציה בצריכת מנדרינות ) סצומה(
הפרי הספרדי הראשון הגיע לשווקים במחצית ספטמבר בד 





המפעלים ליצוא הדרים
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"צרות" של אחרים

קארה קארה

היתוש המעביר

בבד עם טמפרטורות גבוהות בשווקי היעד. חוסר ביקוש גרם 
לירידת מחיר ב-30% בהשוואה לעונה הקודמת. למרות הורדת 
המחיר אין עליה בביקוש. חוסר הביקוש נובע גם מאספקת פרי 
רווייה מחצי הכדור הדרומי; דרום אפריקה, פרו צ'ילה וארגנטינה. 
הגם שהפרי הספרדי הוא באיכות אורגנולפטית עדיפה. עיקר 
השיווק כרגע הוא של מנדרינות וקלמנטינות עם עלים מהזנים  

.Iwasaki או Okitsu

משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

צפויה עליה ביבול התזים מקליפורניה ל-2016/17
יבול הטבורי מקליפורניה צפוי לעלות ל-84 מיליון תיבות 
יותר.  - עלייה משמעותית בכמות הפרי לעץ אבל פרי קטן 
התחזית כוללת את הטבורי )קונבנציונלי ואורגני(, ואת תפוזי 

הדם והזן קארה-קארה.
 

סיום חיובי לעונת ההדרים בברזיל. 
למרות יבול נמוך , יצוא ההדרים מברזיל עשוי להסתיים באופן 
חיובי מבחינת כמות ואיכות . העונה החלה  בשבוע 8 עם לימון  
יוריקה ומסתיימת עם משלוחי ולנסיה אחרונים. באירופה יש 
עדיין ביקוש לפרי הברזילאי גם אחרי אמצע אוקטובר כאשר 
ה-import duty עולים בצורה משמעותית. "השוק האירופי 
יקבל יותר מ-75% מנפח היצוא שלנו , אבל יש צמיחה מעניינת 
בהיקף היצוא  של לימון  ותפוזים גם לאוקראינה רוסיה ולמזרח 
התיכון"גם הבעיות הפיתוסנטיריות של לימון eureka ותזים, 
ולנסיה וטבורי נפתרו. העונה עדיין בעיצומה ואין לדעת אם 

תהיינה בעיות פיטוסניטריות נוספות בעקבות נגיף הזיקה.

נגיף הזיקה
 פרי וירק המיוצא לסין. לא יצטרך כל טיפול או תיעוד אם 
המשלוח יעבור טיפול בקור.הטיפולים יכולים להיות כימיים   
יציג תעודת  )חיטוי( או פיזיקליים )טמפרטורה( ואם היצואן 

ביקורת אחת  על כל המשלוח )אניה( תותר הכניסה לסין.

הדרים מונעים תופעות לוואי של השמנת יתר
מדענים ברזילאים אשר עשו נסיונות בעכברים הוכיחו שניתן 
להשתמש בפלבונים )קבוצה של אנטי אוקסידנטיים(כדי למנוע 
או לעכב מחלות כרוניות הנגרמות עי השמנת יתר. יותר משליש 



חברתנו מספקת: 

שירותי השכרת 
מכלי דולב

הובלות סובחי אבו סוביה בע“מ
מעל 

 40
שנת ניסיון

 הובלות סובחי אבו סוביה בע“מ      דבוריה ת.ד 530  16910  
טל: 04-6701675, 050-5572596 | פקס: 04-6702692 

sobhe.abosobe@hotmail.com | hovala.abusobia@gmail.com :אימייל 
www.abusobia.com

חברתנו מחזיקה צי של 
מעל 20 משאיות ומעל 40 
נגררים להובלות רגילות 
ולהובלות בקירור. עובדי 

החברה עומדים לרשותכם 
במתן מגוון פתרונות הובלה.

אנחנו מספקים איכות, 
אמינות, עמידה בזמנים, 

חדשנות וחשיבה 
מחוץ לקופסה. 

חברתנו מתנהלת על פי תו 
תקן ISO 9001:2008 לאיכות 

הניהול  ומדורגת ב-5 
כוכבים ע“י לקוחותנו.

שירותי הובלה 
ברמה גבוהה

שירותי הובלה כלליים | הובלה בקירור | הובלת מכולות | הובלה לחקלאות
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"צרות" של אחרים

ראש גדול 

מתושבי ארצות הברית סובלים מהשמנת יתר ונתונים לסיכון של 
מחלות לב, מחלות כבד וסכרת. פירות ההדר מכילים פלאבונים 
אשר עשויים להפחית סטרס חמצני  .לדברי עורכי המחקר נמצא 
שֶהסּפרידין הוריד את רמת הסיכון למחלות אלו, ובכל מקרה 
אכילת פרי הדר גם עי אנשים "רגילים" שאינם סובלים מהשמנת 

יתר מביא ל"השפעות טובות "....
 

ייצוא ליים מברזיל
למרות השמועות שייצוא הליים מברזיל לאירופה "ייחסם", 

נראה כי הנושא מטופל כרגע היטב ע״י הרשויות בברזיל. 
אמצעי תקשורת באירופה מסרו על סגר לליים הברזילאי 
  .canker-לשוק המשותף  בעקבות מציאת 8 מקורות נגועים ב

המקורות הנגועים במחלה נתגלו בבריטניה, היצואן הברזילאי 
נתבקש לבדוק את מקורות הפרי והמחלה. מקורות ברזילאיים 
מוסרים שאכן נמצאו בשוק הבריטי 8 מקורות נגועים.הבעיה 
טופלה והייצוא נמשך. ברזיל היא יצרנית הליים )כמיליון טון( 

השנייה בגדלה בעולם אחרי מקסיקו.

עליה במחירי הליים בקיץ האחרון
 עליה במחירי הליים באירופה עקב חוסר פרי  כתוצאה מגשמי זעף. 
גשמים עזים מלווים בסופות כבדות במקסיקו גרמו נזק כבד 
ליבול הליים. הפרי אמנם נקטף אבל ריקבונות ונזקי אוליאצלוזיס 
)כתמי שמן( גורמים להקטנת הכמויות ולעלייה בביקוש הן בארצות 
הברית והן באירופה..כמות הייצוא השבועית ירדה ל-80 מכולות  

לשבוע לעומת כ-200 בתקופה רגילה. 

טורקיה : עונת יצוא הלימון מתחילה מוקדם
כ-25  טורקיים מתחילה השנה  לימונים  היצוא של  עונת 
ימים מוקדם יותר מאשר בשנים קודמות, ועם זן יחיד: הלימון 
ופחות  זה הוא קטן עד בינוני בגודל, עסיסי  -מאייר. לימון 
חומצי מאשר זנים אחרים , בעל קליפה דקה אשר, עד לאחרונה, 
היוותה  מכשול לייצא, בגלל הצורך בטיפול זהיר  בפרי. הביקוש 
המקומי בטורקיה הוא טוב  ובמחירים גבוהים שצפויים להמשיך 
עד הגעת הפרי הספרדי. הספרדיים  חוזרים עם כמויות רגילות 

בהשוואה לעונה שעברה.

ארגנטינה : יצואני פרי הדר  מאיימים לתת במתנה את המוצר
יצואן מארגנטינה מוסר לי "מעולם לא קיבלנו את הסיוע 
הכספי שהובטח לנו בחודש פברואר" נפגשנו עם, שר החקלאות,  
והובטחו לנו הלוואות של 100 מיליון פסוס לתקופה של שנה 
אחת על מנת לייצא בסכום של מיליארד וחצי פסוס, שהיה מאוד 

חשוב באזור, אך דבר לא נעשה".

לימון ארגנטיני בכיוון עליה 
לאחר ירידה משמעותית בייצוא לימון מארגנטינה לפני כמה 

שנים מסתמנת עלייה מחודשת בהיקפי הייצוא. )כ-46%( 
סביר מאוד להניח שהייצוא יגיע ל-270,000 טון )MT( של 

פרי טרי. בשנת 2015, יוצאו רק MT 185,000 מהמדינה הדרום 
אמריקאית.

שיא של MT 450,000  הושג רק בשנת 2008, אך בשנת 2013 
כפור קשה שפקד את האיזור  הביא לירידה משמעותית ביצוא.  

 
פרי הדר נגנב מהמחסן בהולנד.

22  משטחים של תפוזים , 3 משטחים של קלמנטינות, ו-12 
משטחים של לימונים נגנבו ממחסן ב- Barendrecht  בינתיים 
 ,FACEBOOK-המשטחים נמצאו הודות לרמז ״זהב״ שנמסר ב

והוחזרו לבעליהם החוקיים. 
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איך אוכלים
פומלו?

)3( מפרקים ומפלחים)1(  ...פומלו שלם

)4( בתיאבון...!)2( חותכים וקולפים
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"אני לא יודע אם עוד שנה או עשור, אבל יבוא יום ולא יהיו 
הגנות על החקלאות" אמר שמחון. רו"ח דגן לוין, רכז אגף משק 
וכלכלה של התנועה הקיבוצית: הצעדים ששמחון יוזם יביאו 
לחיסול החקלאות בישראל ולפגיעה אנושה ביישובי הפריפריה.  
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון אמר בשבוע 
שעבר במכון וולקני, שלחקלאות יש אמנם הרבה מאוד זכויות 
בהקמת המדינה, אבל כשמסתכלים קדימה, החקלאים צריכים 
להתכונן לכך, שבעתיד הקרוב הם לא ייהנו יותר מהגנה של 
מכסים על התוצרת שלהם, והמדינה לא תיתן להם סובסידיה. 
"המכסים יוסרו," אמר שמחון, "אני לא יודע אם עוד שנה או 
עשור, אבל יבוא יום ולא יהיו הגנות. ואם מישהו יוכל לייבא דגים 
בזול , באיכות ראויה שתיבדק, ואם מישהו בעולם יודע לעשות 
דגים יותר בזול, אנחנו לא  נמנע את זה מהצרכן הישראלי. לא 
נאמר לו שיש מישהו בפריפריה שיש לו בריכת דגים ואנחנו 
רוצים שתעביר לו קצת כסף כל פעם כשאתה אוכל דג".“האם 
זה אומר שהחקלאות תיעלם?" שאל שמחון וגם ענה: "לא, יש 
דברים שאין להם תחליף כשהם נעשים בקרבת מקום. עגבניות 
טריות אפשר לגדל רק ליד הצרכן. אבל החקלאות הזו תהיה 
רווחית ללא סובסידיה והגנה. אני לא יודע אם זה יהיה מחר, 

אבל אני בטוח שזה יהיה בימי חיי".
ביוני השנה אמר שמחון דברים דומים  במפגש של ראשי 
ארגוני החקלאים על עתידה של החקלאות. במפגש השתתפו 
מלבד שמחון - מזכ"ל התאחדות החקלאים אבשלום וילן, נשיא 
התאחדות האיכרים דובי אמיתי, נציגי הקיבוצים, מנכ"ל משרד 

החקלאות שלמה בן אליהו. שמחון אמר אז, כי 
יש להפסיק את התכנון בחקלאות ולאפשר יבוא ללא מכסים, 
וכן לאפשר לכל מי שרוצה לגדל מה שהוא רוצה ,כשהממשלה 
תיתן לו קרקע ומים. משמעות הדברים היא שמדינת ישראל 

משדרת לחקלאים - אם חשבתם עד כה שהאדמות בהן 
אתם מגדלים, המים, מכסות החלב, וכיו"ב, הם שלכם – טעיתם.

הם שלי, ואני אעשה בהן מה שאמצא לנכון.
רו"ח דגן לוין, רכז אגף משק וכלכלה של התנועה הקיבוצית, 

מגיב על הדברים בחריפות רבה: 
״כבר הספידו לא פעם את החקלאות, והיא קיימת, חיה  ובועטת. 
מה יהיה בעתיד? אנחנו יודעים למי ניתנה  הנבואה. השאלה היא 

מה נכון שיהיה? פרופ' שמחון מתעלם מכל תפקידי החקלאות 
בעולם בכלל ובישראל בפרט: ציונות, התיישבות, שמירה על 
הקרקע, אקולוגיה, הבטחת מזון לעת חירום, שמירה על בריאות 
הציבור, שימוש במים מושבים, וכן  הלאה וכן הלאה. אם לא 
תהיה חקלאות, כל הדברים האלה ייפגעו. וכל זה נעשה, בשם 
הצורך להוריד את המחיר של תוצרת חקלאית לצרכן הישראלי 
בכמה אגורות. שאלו את  שמחון מה יקרה אם הורדת המכסים 
לא תגרום לירידה משמעותית במחירי המזון, והוא אמר - אז 
נחזיר את המכסים. את המכסים אפשר יהיה אולי להחזיר, אבל 

לא את  החקלאות שתיעלם. 
לגבי הרעיון שהשמיע שמחון, שמדינת ישראל היא בעלת 
הקרקע, מכסות המים והחלב והיא תעשה אתם מה שתחשוב 

לנכון, אומר 
לוין: כאן מתעלם ראש המועצה הלאומית לכלכלה  רו״ח 
משלשה דברים: 1. אם מבטלים את משטר הנחלות שדרוש כדי 
שאפשר יהיה לגדל בנירים ובמנרה, זה ימוטט את ההתיישבות 

בפריפריה. מדובר במהלך מפרק התיישבות.
2. ראינו כבר מה קרה בישראל כאשר עשו הפרטה מהירה. 
השליטה בתחומים שהופרטו עברה לטייקונים, והאזרח לא נהנה 

מכך, לפעמים להפך. זה מהלך שלא הוכיח את עצמו 
. משטר   3 גם לגבי הפרטת החקלאות.  וכך עלול לקרות 
המכסות יצר איכות. אם קיבוץ בפריפריה השקיע 30 מיליון 
שקל ברפת, המדינה לא יכולה לבוא עכשיו ולקחת ממנו את 
מכסת החלב, כי מישהו אמר לה שהוא ייצר חלב יותר בזול. 
פרט לכך, אם שמחון רוצה לבצע רפורמה אגררית ולבטל זכויות 
קניין שניתנו בעבר, שירחיב את הרפורמה גם לרחביה ולצהלה 
וייקח גם מהם את הזכויות שניתנו להם, ולא יפעיל את הרפורמה 

רק על מנרה ונירים. 
"לחקלאות דרושה התייחסות אחרת, כלכלנים בכירים בישראל 

בעבר הבינו ואיפשרו את זה.
היום יש כנראה דור אחר ,שמוכן לוותר על עקרונות יסוד, 

בטענה שהוא משרת בכך את אזרחי המדינה. 

זאת טעות גסה״!!  

פרופ אבי שמחון :
בעתיד הקרוב תבוטל הסובסידיה 

לחקלאים ויבוטלו מכסי ההגנה
על התוצרת החקלאית )הזמן הירוק( 

דיעה
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בפרדס

המלצות לספטמבר-אוקטובר 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

עבר עוד קיץ שאופיין במזג אוויר קיצוני. חודש יוני היה החם 
ביותר מאז החלו המדידות המטאורולוגיות בעשרות השנים 
האחרונות; וגם ביולי ובאוגוסט מזג האוויר ששרר היה חם מאוד. 
השנה יש הקדמה במרבית המינים בענפי הפירות השונים, וכנראה 

שתהיה גם הקדמת קטיף בזני ההדר המבכירים.
בתקופה זו אנו מצויים בתחילתו של קטיף האשכוליות בעמקים 
הפנימיים. לאשכולית האדומה הנקטפת בשבועיים הראשונים 
צפוי מחיר גבוה ביותר בשל מחסור בפרי בשווקים, בעיקר בשוקי 
ובעיקר  אירופה; אך בהמשך, עם התגברות הקטיף מהארץ, 
הקטיף של המתחרה העיקרית - טורקיה, יורד בדרך כלל המחיר. 
אנו מקווים כי התמורה עבור אשכולית אדומה בהמשך העונה 
תמשיך להיות טובה, בעיקר הודות לשווקים החדשים יחסית: סין 
ודרום קוריאה. השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי. 
פירות קטנים או נגועים במזיקים ובפטריות )אלטרנריה, פייחת( 
נפסלים ליצוא ומוגדרים כ"בררה". הצטברות מלחים באזור בית 
השורשים עלולה להסב נזקי המלחה, המתבטאים בנשירת עלים 
ובפגיעה ביבול, לכן יש לשטוף את הקרקע במנות מים גדולות, 
בהתאם לסוג הקרקע ולצורת ההשקיה. גשמים מוקדמים בחודשים 
החמימים - אוקטובר ונובמבר, עלולים לגרום להתפרצות מחלת 
האלטרנריה ולפגיעה בפרי בזנים הרגישים, ומשום כך יש לרסס 
נגד אלטרנריה לפני הגשם. בתקופה זו נתמקד בפיקוח צמוד 
על המזיקים והאלטרנריה, בדילול פרי ידני ובהשקיה נכונה. 
בחלקות עם עודף פרי מומלץ לבצע דילול ידני, ובכך להימנע 
מעודף פרי, מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה. נאחל לעצמנו 
שהשנה הקרובה, שנת תשע"ז, תאיר פניה אלינו, שמזג האוויר 
יהיה נטול סערות ונזקי טבע ושמחירי התמורה עבור פרי ההדר 

יהיו גבוהים מאשתקד.

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

בכ-15%-20%. כמות המים תותאם לכמות היבול.

מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן-מונטיס*
חלקה שבה עצים בוגרים - מעל 5 שנים; מתייחס לחודשים: 

ספטמבר, אוקטובר ונובמבר

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

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול  

יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
חשש לקבלת פרי 

 גדול, 
יבול נמוך

0.900.75ספטמבר

0.950.80אוקטובר

1.050.85נובמבר

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 

יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 חשש לקבלת פרי גדול, 

יבול נמוך

0.900.80ספטמבר

1.000.85אוקטובר

1.050.90נובמבר
טבלה 3. ניר העמק )תת-אזור העמקים הצפונים(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 

יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 חשש לקבלת פרי גדול, 

יבול נמוך

0.800.70ספטמבר

0.850.70אוקטובר

0.800.65נובמבר

טבלה 4.  גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 

יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 חשש לקבלת פרי גדול, 

יבול נמוך

0.950.85ספטמבר

1.100.90אוקטובר

1.150.95נובמבר

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

אחרות.

טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים, תחנות 
התאדות וזני הדרים שונים - ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת: 
http://www.shaham.moag.gov.il, בקישור: תחום שירות 
שדה< מידע מקצועי< מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, 
בפרדס 2016. את  נתוני ההתאדות  המחושבת  בזמן  אמת  ניתן  
http:// :למצוא באתר שימור קרקע של משרד החקלאות בכתובת
www.meteo.co.il/Default.he.il.htm. באתר זה מוצגים 
נתונים של תחנות משרד החקלאות ושל השירות המטאורולוגי. 
לאחרונה נוספה אפשרות לחיזוי ההתאדות המחושבת ל-3 ימי 

קריאה עתידיים.

חדש! 
"אגרומטאו" נתוני התאדות מחושבת 

באמצעות יישומון המותאם למכשירים 
סלולריים

בחודש מאי 2016 הופיע היישומון )אפליקציה( החדש, 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, כולל 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".
ערכי מקדמי ההשקיה עבור הזן 'אורי' הם נמוכים, לעתים באופן 
משמעותי, מזני התפוזים והאשכוליות. יש להיוועץ במדריכי 
שירות שדה ובמדריכי ההדרים באזורים השונים כדי להתאים את 
מקדם ההשקיה לצריכת המים של זן זה כתלות באזורי אקלים 

שונים, באיכויות מים ובסוגי הקרקעות.

השקיית פרדס צעיר לאחר הנטיעה
השקיה נכונה וטיפול מתאים בשתילים לאחר נטיעתם, במיוחד 
בנטיעה סתווית, יאפשרו להם להצמיח שורשים חדשים, ולאחר 
מכן להצמיח ענפים חדשים ולהתבסס היטב בקרקע. התבססות 
השתילים חשובה מאוד לפני כניסת עונת החורף, המלווה ברוחות 
נזק להתפתחות העצים. כמויות המים  נגרם  עזות שבעטיין 
ותדירות ההשקיה לאחר הנטיעה ישתנו בהתאם לשתי תקופות: 
1.1התקופה הראשונה: כ-4-3 שבועות מהנטיעה - טרם פריצת 
שורשונים מחוץ לגוש. בתקופה זו יש להשקות מדי 3-2 ימים 
)למעט קרקעות חוליות, שבהן יש להשקות מדי יום( ולהקפיד 
שהטפטפת תהיה על גוש השורשים. כמות המים להשקיה: 
2-0.5 ליטרים לעץ ליום, בהתאם לגודל השתיל ולאזור 
הגידול. במקרה שמנת המים נמוכה או גבוהה ונוצר גירעון 
או עודף, יש להתאים את כמות המים לשתילים. שתילים על 

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

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

)כ-3-2 ליטרים לעץ ליום(.

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

הדרים לפי גודל פרי", שפורסם ע"י ניצן רוטמן בקיץ 2016. 

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

ענפים. שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

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

הצבועים בשחור(.

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

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

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

הבורון בעלים, גם אם ריכוז הבורון במי ההשקיה נמוך.
בדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם   •
ולאיכות הדגימה כולה. כאשר העלה הנדגם צעיר מדי - ריכוז 
הסידן נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה. רמת הסידן 
בעלה מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד הדגימה או 
על סוג העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה. במקרה שהערכים 
חריגים יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת גם עבור שאר 

היסודות.

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

יותר מאלה המתקבלות בשיטת השרפה המקובלת.

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

המומלצת. יש לדשן לאחר שבירת צבע הפרי.
מספרי הטלפון של מעבדות שירות השדה שבהן ניתן לבצע 

את בדיקות העלים:
- צמח: 04-6773210

- נווה יער: 04-9830214, פקס: 04-9531334
- חדרה: 04-6303411

- חוות גילת: 08-9928680, 08-9928681

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

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

שבהן אובחן מחסור קל ובינוני במגנזיום ולטפל באביב. 
במחסור קשה במגנזיום רצוי לרסס גם בסתיו )רק אם יש עלים 
צעירים שיקלטו את המגנזיום(. במחסור קשה באבץ ובמנגן 

מומלץ לטפל גם בסתיו.

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

21%/מ"ק מים או 0.5 ק"ג אוריאה/מ"ק מים(. 
מומלץ ליישם גם זרחן לאחר סיום ההצמאה.

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

הדברת מזיקים 
בפרי המיועד ליצוא יש לטפל אך ורק על פי "רשימת תכשירי 
ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא" 
שפורסמה ע"י חברת "יתרולאב". הרשימה המעודכנת לעונת 

. http://www.itrolab.com2016/17 מופיעה באתר
יש קניינים ורשתות בחו"ל שדרישותיהם מחמירות יותר, וכדי 
לשווק להם, הטילו היצואנים מגבלות נוספות לשימוש בתכשירים, 
כך שהמגדלים חייבים לטפל רק בחומרים המורשים על ידם. 
גם לרשימת החומרים המותרים  המגדלים צריכים להיצמד 
ייתכנו הבדלים  לשימוש בחברת השיווק שעמה הם עובדים. 
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בין חברות השיווק השונות ביחס לחלק מהתכשירים. בבחירת 
התכשירים לריסוס יש להקפיד בנושא מספר הימים המותר לפני 
הקטיף; בעת ביצוע הריסוס יש להקפיד על נסיעה איטית שלא 

מחסור במגנזיום

מחסור בברזל

מחסור חריף באבץ בזן אורי

תעלה על 1.5 קמ"ש.
ולזהות  בקפדנות  לנטר  להמשיך  יש   - החלודה  אקרית 
יש לבדוק אם עלול  נגיעות,  התחדשות. במקרה שנתגלתה 
להיגרם נזק כלכלי על פי מועד הקטיף. בזנים הנקטפים בתקופה 
זו, יש לשקול את כדאיות ההדברה, וכמובן, להקפיד על ימי 
ההמתנה עד לקטיף, בהתאם לתכשירים שבשימוש. יש ליישם 
בקפידה את הריסוס ולדאוג לכיסוי פנים העץ ומקומות המגע 
בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית והפומלית. מתברר שעיקר 
הכישלונות בהדברת מזיק זה נובעים מיישום לקוי. בתקופה זו 
ניתן להשתמש בכל התכשירים המומלצים, בהתאם למינונים 
ועל פי המועד מהקטיף. רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו 

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

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

אם קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 
פייחת - מהווה סיבה עיקרית לבררה. בחלקות שבהן הפרי 
נקטף מאוחר או ירוק )פומלית( ומכוסה בפייחת רבה, ניתן לרסס 
בשמן בריכוז שלא יפחת מ-1%. יש לזכור כי בזנים שקליפת 
פריים נוטה להיות גסה ומחוספסת, כמו טופז, אורי, אורה ושמוטי 
בחלקו העליון, שטיפת הפייחת בבתי האריזה חלקית בלבד, 
גם לאחר ריסוס בשמן. בכל הזנים, ובעיקר באלה שהוזכרו, יש 
לנקוט בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.
זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא כי נעשה ריסוס מהקרקע בטרקטורונים על ידי מועצת 
טיפול המבוצע באחריותו    - או לטפל בכתמים  הצמחים, 

הבלעדית של הפרדסן. 
חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה 
צריכים לבצע זאת בתיאום ובהסכמה של המכון להדברה ביולוגית 
של ענף ההדרים; ולשם כך יש לפנות לדורון טימר, מנהל המכון. 

נזק מאקרית חלודה
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הוראות מפורטות בנושא מתקני הקטילה והלכידה פורסמו בדפון 

יולי-אוגוסט 2016.

תריפס הקיקיון - התריפס פוגע בחנטים ובצימוח צעיר של 
זני לימון החונטים בסתיו. בנטיעות צעירות ובהחלפת זן עלול 
התריפס לפתח בתקופה זו אוכלוסייה גבוהה.  עם זיהוי אוכלוסייה 
משמעותית יש לרסס בתכשירי אבמקטין בשילוב עם שמן קיצי. 

כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( - מזיקים הגורמים 
בשנים האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש ופייחת. הכנימה 
מתפתחת בסתיו, במרבית המקרים, על עלווה צעירה שהגיעה 
לגודלה הסופי. בחלק מהחלקות הייתה בחלק מהשנים הדברה 

טבעית טובה בקיץ.
יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה הטבעית, 
בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות עש בשנה שעברה, ולעתים 

ניתן להסתפק בטיפול בפייחת באמצעות ריסוס בשמן.

השלמת דילול ידני בזני קליפים
בעצים, שנותר בהם פרי רב מדי לאחר הטיפולים במווסתי 
צמיחה או לאחר דילול ידני שנעשה מוקדם יותר העונה, מומלץ 

להשלים את הדילול ולבצעו מוקדם ככל האפשר.
וייפגע  בחלקות שבהן יש עודף פרי, יהיה השנה פרי קטן 
יבול השנה העוקבת. השאיפה היא לקבל כ-300 פירות לעץ 
4X5. הדילול  וכ-600 פירות בנטיעת   ;2X5 מבוגר בנטיעת 
ייעשה כך שהמרחק בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ 
בין פרי לפרי. נוסף לכך, לעיתים מומלץ לחתוך קצות ענפים 

הנושאים פרי רב מדי.

אוכלוסייה גבוהה של תריפס הקיקיון על פירות ליים

נזק מתריפס הקיקיון בעלי לימון

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
מומלץ להמשיך ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במהלך עונת 

ההשקיה כולה. 
בתקופה זו בוצע כבר לרוב הריסוס הראשון בג'יברלין לשמירת 
הצבע הירוק בפומלית. את הריסוס השני מבצעים כחודש ממועד 

ביצוע הריסוס הראשון. לעתים יש לבצע גם ריסוס שלישי.

מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן: 
GA3 בריכוז 5 ח"מ + משטח L-77 בריכוז 0.04%  .1

GA3 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח   .2
)טריטון B 1956 בריכוז 0.025% או  BB5 בריכוז 0.05% או 

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

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

יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

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

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

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

או 5BB בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(
GA3 בריכוז 5 ח"מ + D-2,4 בריכוז 18 ח"מ + 5BB בריכוז   .2

 0.15%
יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.
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מוטציות

בעונה זו אנו מתחילים לעקוב אחר המוטציות בזנים המוקדמים: 
קווי סטסומה, טבורי ניוהול, ראשון ומיכל. עיקר תשומת הלב 
בחודשיים הקרובים תתמקד בגילוי מוטציות מבכירות של מיכל 
ואורי, כמו פירות המבשילים מוקדם יותר, פירות גדולים, פירות 
מתוקים ופירות חסרי זרעים. כדי לאתר מוטציות יש לסרוק 
היטב את כל העצים בפרדס ולשים לב לשינויים כמו גודל הפרי, 
צורתו, צבע הקליפה והציפה, הקדמה או איחור בשבירת צבע, 
חוסר זרעים או מיעוט זרעים וטעם משובח בהשוואה לפירות 
האחרים. אם מתגלית מוטציה בענף בודד או בכל העץ, יש 
לסמנה בבירור בסרט סימון ולפנות בהקדם ליעקב הרצנו במחוז 

חדרה, טל': 04-6303411, 050-6241436. 

הדברת עשבים
לפני נטיעה סתווית - לאחר הכנת השטח ופריסת מערכת 
ההשקיה משקים במנת מים של כ-25 מ"ק/ד', מחכים לנביטת 
העשבייה ומרססים בבסטה 2% או בדו-קטלון בריכוז 1% עם 
שטח 90 בריכוז 0.03%; הריסוס מיועד להדברת הנבטים. אם 
השטח משובש בינבוט, בהגה או בשברק קוצני - מומלץ לשלב 

.2,4-D בריסוס אחד מתכשירי

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס בבסטה, בפאסטר או בבסט ביי בריכוז -2.0%
1.5%. בפרדסים שאינם מניבים ניתן לרסס גם בטרגט בריכוז 
3% )מומלץ לריסוס בטמפרטורה הגבוהה מ-C25°(. יש להגן 

על הגזעים מפני הרטבה על ידי התרסיס.
הדברה בעצים צעירים בני שנתיים עד שלוש שנים 

מומלץ לרסס לאחר נביטת עשבי החורף בגלייפוסט 1% + אחד 
ממונעי הנביטה: דיפלופניקן )לגאטו, פאלקון( 50 ג' לדונם או 
גלייפוסט 1% + מגלן 200  סמ"ק לדונם )המגלן יעיל למניעת 

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

ודומיו( 0.1%. 
זהירות: 

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

מושבים ברמה ראשונית.
בשימוש בקוטלי עשבייה יש להקפיד שלא להגדיל את כמות   •
החומר ליחידת שטח, גם אם מרססים בריכוז נמוך. כאשר 

כמות התרסיס גדולה, יש סכנה מריסוס כמות רבה של חומר 
ליחידת שטח העלולה להסב נזקים לעץ. 

הדברת עשבייה בפרדסים בוגרים
נוסחאות  החורף.  עשבי  נביטת  לאחר  תבוצע  ההדברה 
הריסוס יפורסמו בדפון הבא. אנו מזכירים כי הריסוס בתכשירי 
אוקסיפלורפן יבוצע רק לאחר ירידת הטמפרטורות, ואין לרסס 

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

FLUROXYPYR )טומהוק, פלאטון, טנדוס( 0.5%.

מחלות
עלעלת

הנגועים  עצים  לזיהוי  ביותר  הטובה  היא  הסתיו  תקופת 
סימני העלעלת  היטב  נראים  זו  במחלת העלעלת. בתקופה 
יותר, עלים קטנים, פירות קטנים,  האופייניים: עצים קטנים 

מעוותים ואסימטריים.
יש לסמן את העצים הנגועים, ובנגיעות קשה - לעקור אותם. 

עץ נגוע בעלעלת

ריקבון צוואר השורש והשורשים
פטריית הפיתופטורה שוכנת בקרקע ומתפתחת בתנאי רטיבות, 
עודפי מים וטמפרטורות נמוכות יחסית. הפטרייה גורמת לריקבון 
שורשונים ושורשים בקרקע בתנאים של עודף מים, במיוחד 
בשתילים צעירים. תופעה זו קיימת גם בקרקעות קלות, כאשר 

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

בהתאם לגודלו. 

אלטרנריה 
המחלה מתפתחת במהירות בתנאים של לחות גבוהה וטמפרטורה 
נוחה, המתאימים לעונה זו. מניסיון העבר עולה כי ירידת גשם, 
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להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים 

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

עץ לימון נגוע במלסקו

ואף גשם קל, בחודשי הסתיו, גורמת לאילוח קשה מאוד של 
הפטרייה על הפרי. הנביטה של נבגי המחלה וחדירת התפטיר 
לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות ספורות. לאחר שלב החדירה 
של הנבגים לעלה או לקליפת הפרי, יעילות הריסוסים להדברת 
הפטרייה ומניעת הנזק הנגרם בעטיה נמוכות מאוד, ולכן מומלץ 
ניטור לגילוי הדבקות  לרסס לפני הגשם. בינתיים יש לבצע 

חדשות בעלים צעירים ובפרי בפנים נוף העץ ובפרי שבחוץ.
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינאולה, מנדרינה דייזי, נובה, 
ינוב, מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. אשכולית אדומה 
ואשכולית לבנה רגישות אף הן, אך במידה פחותה. התכשירים 
הניתנים לריסוס הם: הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 
0.25% )בעדיפות ראשונה בסמוך לאירועי גשם ומיד לאחריהם(, 
אנטראקול 0.25%, קנון, קיפ, קורדון, פוספירון 0.25%. מומלץ 
לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן הטיפול לפני 

הקטיף בכל תכשיר ותכשיר. 

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

נחושת גפרתית )נחושתן 0.3%(.

מלסקו
אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו, עד כדי עקירת חלקות 
לימון, בעיקר בזנים יוריקה, קוק ואינטרדונטו ובחלקות אתרוג 
וליים. המחלה מופיעה לעתים גם בקליפים. כדי למנוע הידבקות 
במחלה, חשוב לרסס בנחושת את כל הנוף של הזנים הרגישים. 
הריסוס ייעשה לקראת תחילת הגשמים. החומרים המומלצים 
לריסוס למניעת הידבקות בנבגי המלסקו הם מרק בורדו 1% 
וקוצייד 0.25%. בחלקות הנגועות כבר במחלה, מומלץ לרסס 

כמה פעמים במהלך החורף, כל 200-150 מ"מ גשם.

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

והיבש ומתפזרים  נבגי המחלה מתפתחים על הגזם הנגוע 
ברוח. יש להדגיש כי לאחר הגיזום חובה לשרוף את כל הענפים 
הנגועים שנגזמו. זני ההדר העמידים להדבקה במלסקו מהעלווה 
עלולים להידבק במחלה דרך סורים של הכנה הרגישה למחלה, 
ולכן יש להקפיד להסיר את הסורים בכנות הרגישות )בעיקר 

חושחש וכנות לימוניות(.
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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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לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

שנה טובה, שנת שלום,
שפע וברכהשנת לבלוב, צמיחה,


