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בחרו את הכוכב שמתאים לכם מתוך סדרת המוצקים האדומים שלנו.
דשנים  כי בסוף זה משתלם!   

כוכב חדש במגרש הביתי שלך!
NovAcid

עדיף להיות בטוחים. דשנים.
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להזמנות: 1-800-77-88-77
האגרונומים שלנו כאן בשבילך.

להתייעצות והדרכה:  טל. 04-8468178/9   פקס. 04-846829

S
P

E
C

TO
G

R
A

P
H



tal@plants.org.il מנהל ענף ההדרים: טל עמית
olgoren@bezeqint.net עורך: ארי גורן

חברי המערכת רוני נקר, ניצן רוטמן, שוקי קנוניץ, ד"ר ערן רווה, חי בנימיני
כתובת המערכת רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600 ⋅ טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

ahuvatz@bezeqint.net 03-5730866 :מחלקת מודעות פרסום: שיאים - טל': 03-7516615, נייד: 052-2723062 פקס
הפקה והדפסה: דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים  טל': 03-5711908

 
 

 משולחנו של העורך
 

, ״דור ההמשך״ ניסיתי ליצור קשר עם  חיפשתי קשר לצעירים,  לעיתון   מיום כניסתי
, הם חשובים ניסיתי לרתום אותם לכתיבה ה״ווטסאפ״ שלהם , התחברתי לקבוצת 

  לקיומו של הענף ולשמירה על בכירותו בסקטור החקלאי .
  ! קשה היה תמיד

מים, פערי מחיר השערי מטבע ,  התעמרות ממשלות,  קשיי גידול,  מזג אויר אכזר ,
במירוץ שליחים זה עובר  תיווך , ועל כל אלו ״משבר השיווק המאורגן״ . ה״מקל״ 

 לדור השני והשלישי של פרדסנים , 
  רר. יאור שפ, 28 עמוד  הם טובים! הם מסורים ! והם רוצים ! 

  :  10,זדק קהלת וצ
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
 

מיום כניסתי  לעיתון  חיפשתי קשר לצעירים,  ניסיתי ליצור 
קשר עם  ״דור ההמשך״, התחברתי לקבוצת  ה״ווטסאפ״ 
שלהם, ניסיתי לרתום אותם לכתיבה, הם חשובים לקיומו של 

הענף ולשמירה על בכירותו בסקטור החקלאי. 
תמיד היה קשה! 

גידול, התעמרות ממשלות,  שערי  מזג אויר אכזר, קשיי 
מטבע , מחיר המים, פערי תיווך, ועל כל אלו ״משבר השיווק 
זה עובר לדור השני  המאורגן״. ה״מקל״ במירוץ שליחים 

והשלישי של פרדסנים, 
הם טובים! הם מסורים! והם רוצים! עמוד  25, אור שפירר.  

וצדק קהלת ז,10: 
“ַאל ּתֹאַמר ‘ֶמה ָהָיה ֶׁשַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאֶּלה’, ִּכי 

ֹלא ֵמָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ַעל ֶזה”   

עוד בגליון: תמונת מצב, דבר האירגון, אֹורי, ּכּולו פרדס, 
לזכרם...,׳צרות׳ של אחרים, מחירים בחו״ל, תלושי שכר,

שיר לפרדסנים ו׳כך היה פעם׳. 
ארי

תוכןמשולחנו של העורך
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העיתון כולל מאמרים של בעלי עניין המובאים מטעמם.
התוכן ומערכת הכללים של השפה , כמו גם הניסוח והמהות

הן באחריות הכותב בלבד.
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תמונת מצב
טל עמית

שנתיים  מזה  מנסה  הצמחים  מועצת 
ויותר להגביר את המודעות בפני פלישת 
מזיקים חדשים לישראל ואת הנזק הכלכלי 
מדובר  לייצר.  עלולים  אלו  שמזיקים 
יעדי  במזיקים שהם מזיקי הסגר ברוב 
ולכן הנזק הכלכלי  היצוא של ישראל, 
שלהם הוא בעיקר הנזק העקיף, כאשר 
אותן מדינות יטילו הגבלות, עד כדי איסור 

יצוא, לתוצרת הישראלית.
חובה לציין כי הדרים הם רק גידול אחד, 
מתוך רבים, הנפגע ממזיקים אלו, ולכן 
חובה לטפל בבעיה גם בצורה רוחבית וגם 

בצורה מערכתית מרכזית.
)גילוי המזיקים הללו בתוצרת – תפגע 

בכלל המגדלים (.
מנכ"ל מועצת הצמחים – צבי אלון, פנה 
בנושא לשר החקלאות והשר הטיל על 

מנכ"ל המשרד – שלמה בן אליהו, לטפל 
בנושא .לאחר פגישה רבת משתתפים אצל 
מנכ"ל המשרד, הוטל על צבי אלון להכין 
תכנית פעולה ולהגישה למנכ"ל המשרד. 
מנהל אגף הפירות בשה"ם – שוקי קנוניץ', 
ריכז את הכנת תכנית העבודה, בשיתוף 
עם מדריכי שה"ם, אנשי השירותים להגנת 
.בתוך  ועובדי מועצת הצמחים  הצומח 
שבועיים הוכנה תכנית עבודה, מלווה 
בתקציב ודרישות כ"א, שתפקידה למזער 

את הנזקים הצפויים . 
התכנית הוגשה למנכ"ל משרד החקלאות 
בתחילת פברואר . התכנית כללה מספר 
אלמנטים מונעים שמטרתם לצמצם את 
הסיכון ליצוא תוצרת נגועה במזיק, כעין 
רצף של מסננות שמקטינות את הסיכון .
לצערנו, ממשרד החקלאות לא נתקבלה 

עד כה כל תגובה לתכנית הפעולה .
גילוי  2 מקרים של  עד כה, היו העונה 

המזיק בפרי הדר ישראלי.

 Jaffa Orri קד"מ למותג
לאחר שתי עונות שיווק קשות ובעקבות 
וביצוא הזן  הגידול המשמעותי בייצור 
חשיבה  שעבר  בקיץ  נעשתה  "אורי", 
מעמיקה כיצד ל"הרים" את הזן למקום לו 
הוא ראוי .נעזרנו באנשי מקצוע מהשורה 
אסטרטגית  תכנית  והוכנה  הראשונה, 
לקידום המותג Jaffa orri )להבדיל אלף 
הבדלות – אנחנו לא מתיימרים – עדיין, 

לעשות קד"מ לפרי עצמו(.

 מדובר בתכנית רב שנתית המאפשרת 
ליצואנים הישראליים תשתית של לוגו 

איומים אסטרטגיים על היצוא החקלאי 
מישראל, אֹורי בברלין,כמויות שבוע 12.

 
עם מסר  אחיד המאפשרת ליצואנים הישראליים תשתית של לוגורב שנתית מדובר בתכנית  

 היצואנים "הגזימו" בחופש היצירה שלהם ( ) ברור .

הלוגו הוא רק חלק קטן בפעילות , אבל הוא היה חיוני ליצירת בסיס משותף לכל התוצרת 
    www.orrijaffa.com שכתובתו: הישראלית . במקביל ללוגו עלה לאוויר אתר אינטרנט 

 ניתן( . לעיין ולהעיר הערות לשיפור ) זמןוציבור המגדלים מו

במסגרת הפעילות הזו , נערכים כרגע שני מחקרי שוק , במימון מועצת הצמחים , מחקר אחד 
אלו שני שווקים , יחד עם צפון אמריקה , שאנו חושבים שהם שווקי  ביפן ומחקר אחד בסין .

 "אורי". ההיעד הבאים שבהם ניתן להגדיל משמעותית את יצוא 

בנוסף לשתי הפעילויות שצוינו לעיל , יזם הענף פעילות וחשיפה למותג החדש בתערוכת 
Fruitlogistica   שנערכה בברלין בתחילת חודש פברואר. 

 
 עם רוני נקר. JaffaOrri -בתמונה : שגריר ישראל בגרמניה ומנהל מכון היצוא  בביתן ה

ולוותה בחשיפה עיתונאית רבה , ההשתתפות בתערוכה משכה התעניינות רבה מכל העולם 
 שהתבטאה באינספור פרסומים בעיתונות המסחרית שעוסקת בתוצרת החקלאית הטרייה .

בהמשך העונה , התכנית היא ללוות את השיווק , עד סוף העונה , בפרסומות )קנויות( 
באזור בעיתונות המקצועית , וכן לבצע בכל זאת פעילות מול הצרכנים , ברשתות החברתיות 

 פריס , שם ממוקדות פעילויות היצואנים ברשתות .

בתמונה : שגריר ישראל בגרמניה ומנהל מכון היצוא בביתן ה- JaffaOrri עם רוני נקר.
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אחיד עם מסר ברור . )היצואנים "הגזימו" 
בחופש היצירה שלהם ( 

הלוגו הוא רק חלק קטן בפעילות, אבל 
הוא היה חיוני ליצירת בסיס משותף לכל 
התוצרת הישראלית . במקביל ללוגו עלה 
www. :לאוויר אתר אינטרנט שכתובתו
orrijaffa.com וציבור המגדלים מוזמן 

לעיין ולהעיר הערות לשיפור )ניתן( . 
במסגרת הפעילות הזו, נערכים כרגע שני 
מחקרי שוק, במימון מועצת הצמחים, 
מחקר אחד ביפן ומחקר אחד בסין . אלו 
שני שווקים, יחד עם צפון אמריקה, שאנו 
חושבים שהם שווקי היעד הבאים שבהם 
ה  יצוא  את  משמעותית  להגדיל  ניתן 

"אורי".
בנוסף לשתי הפעילויות שצוינו לעיל, 
יזם הענף פעילות וחשיפה למותג החדש 
שנערכה   Fruitlogistica בתערוכת 

בברלין בתחילת חודש פברואר .
ההשתתפות בתערוכה משכה התעניינות 
בחשיפה  ולוותה  העולם  מכל  רבה 
באינספור  רבה, שהתבטאה  עיתונאית 
פרסומים בעיתונות המסחרית שעוסקת 

בתוצרת החקלאית הטרייה .
בהמשך העונה, התכנית היא ללוות את 
השיווק, עד סוף העונה, בפרסומות )קנויות( 
בעיתונות המקצועית, וכן לבצע בכל זאת 
פעילות מול הצרכנים, ברשתות החברתיות 
פעילויות  ממוקדות  שם  פריס,  באזור 

היצואנים ברשתות .
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שבוע 12 

 מצטבר
שינוי ב-% 

 / 15/16
 16/17 2016/2017  2015/16  2014/15 

663,0644,1343,882-26%שמוטי 

8-70788858634%טבורי 

100% 70 קרה קרה 

1314,7183,8054,54224%אשכ' רגילות 

76234,66139,26936,191-12%סנרייז 

12,11511,02011,46610% סוויטי 

3839162-3% רדסון 

741,8561,5032,36423%לימון צהוב 

66200% לימקואט 

224922353712%קומקואט 

153200713-24% ליים 

3369516204-87%טופז/טנגור 

3,5285,4756,249-36% מינאולה 

5,0969,38212,489-46% סנטינה 

145116-100%  מורקוט 

112520391-78% מיכל 

12122452-50%הדס 

325201,6311,295-68%אורה 

360%   מור 

5,11276,86156,30458,32737%אורי 

51,127702-100% מירב 

6%- 1516 תמי 

1821,7961,0481,73571%אודם 

380%   מירבית 

1536921051876%פומלו לבן 

95679185021% פומלו אדום 

6,491147,057138,246143,5236%סה"כ 

כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 12 המסתיים 
ב-25/03/2017 )עונתי( 

 
 ( Fruitdayו   Alibabaמודעת להזמנת קניה של "אורי" באמצעות האינטרנט ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

What else would you expect from such a 
delicious mandarin? Distinct sweet taste 

Citrus lovers can’t get enough of the 
perfectly sweet balance. Remarkably Juicy 

Every succulent segment is mouth- 
watering and energizing. Easy to peel 

Protective peel hugs the fruit and peels off 
in seconds.   

Appetizing color & shape 
Few Seeds 

http://www.orrijaffa.com/ 
 

 

 
 .בעיתונות חו"ל orri לפרסום  אותדוגמ

 

      
      

מודעת להזמנת קניה של "אורי" באמצעות 
) Fruitday ו Alibaba ( האינטרנט

דוגמאות לפרסום orri בעיתונות חו"ל.

What else would you expect from such a 
delicious mandarin? Distinct sweet taste 

Citrus lovers can’t get enough of the 
perfectly sweet balance. Remarkably Juicy 

Every succulent segment is mouth- 
watering and energizing. Easy to peel 

Protective peel hugs the fruit and peels off 
in seconds.   

Appetizing color & shape 
Few Seeds 

http://www.orrijaffa.com/ 
 

 

 
 .בעיתונות חו"ל orri לפרסום  אותדוגמ
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דבר הארגון לפרדסן
חי בנימיני

באזור ולנסיה בספרד, בדצמבר היו סופות גשמים שפגעו בזן 
המקדים הספרדי "הקלמנולס" , המשווק בחג המולד ובינואר, 
חוסר הקליפים המוקדמים גרם להקדמת הקטיף של האפורר 

והאורי באזורים שלא נפגעו והפרי הזה נגמר בפברואר. 
ויש  מאותו חודש יש עליות מחיר יפות של האורי הישראלי 

ביקוש רב. 
השנה היבול גבוה וצפוי יצוא של כ-90 אלף טון לעומת 65 

אלף טון בשנה שעברה. 
המחירים למניינים האמצעים המיוצאים לצרפת הגיעו למחיר של 
1.70 – 1.80 יורו/לק"ג.  המניינים הגדולים והקטנים מיוצאים 
לארה"ב וקנדה , המניינים האמצעים המיוצאים ליפן וסין פודים 
מחיר זהה למחיר הגבוה באירופה ואף יותר.  לפרי שהגיע לסין 

וליפן יש תלונות איכות על ריקבונות ופרי רך. 
השוק הסיני והיפני הוא העתיד שלנו כי לא בכל שנה יהיו נזקי 
טבע כמו שקרו השנה בספרד ואז המחירים בצרפת יהיו נמוכים 
יותר. רק חקלאי מצטיין עם יבולים גבוהים, אחוזי אריזה גבוהים 

ועיבוד יעיל ישרוד בתנאים הקיימים. 
הסבלנות משתלמת, ראו את הפריחה בענף הסנרייז, המבוקש 
בסין, קוריאה ויפן, ופודה מחירים גבוהים, נעקרו כ-14 אלף 
דונם ועכשיו יש התעניינות לנטיעת שטחים חדשים של סנרייז. 

שעתיים וחצי של "נחת" 
בשבוע שעבר התקיימה הישיבה השנתית של וועדת המחקר 
והפיתוח של המועצה, המאשרת תקציב למחקרים בענף ההדרים, 
המחקרים מבוצעים ע"י חוקרים ומדריכי שה"מ, בנוסף יש מחקרים 

נוספים הממומנים ע"י המדען הראשי של משרד החקלאות. 
התקציב הוא של ענף ההדרים במועצה ותפקידו לקדם מחקרים 

יישומיים בענף. מוקצב לכל מחקר עד 60,000 ₪ .
נהניתי מהרצינות ומהיסודיות של הכנת החומר,  לשמחתי בין 

המגישים גם המדריכים החדשים שנקלטו בשנה שעברה. 
דוגמא אקראית למספר מחקרים וניסויים מהשנה ושנה  שעברה. 

העלאת  רמת החומצה באורי ע"י הפחתת מים בסתיו. - 
מחקר על מניעת ריקבון העוקץ באורי .- 
פיתוח קליף מיכל בכיר לחודש ספטמבר באמצעות זריעים.- 

"מהפך" 
כמה טוב שיש צרות לאחרים 

יצוא האורי 

ניסוי דילול פרי ע"י גיזום ומווסתי צמיחה . - 
כדאיות חיגור עצי אורי צעירים בשנה השלישית .- 
הגדלת ממדיי הפרי אודם ואיזון ההנבה. - 
הוכחת קיום פרומין באקרית החלודה.- 
חיגור סתווי למיתון סירוגיות האורי – הגברת היבול בעצי - 

טבורי המאוחרים ע"י חיגור .
בחינת טיפולים להקדמת שבירת צבע הקליפה והקדמת - 

הבשלה באורי ובתמי .

חומרי הדברה 
מחירים נמוכים של ארגון המגדלים ביחד עם המשביר לחקלאי. 
, גם חקלאי שאינו קונה חומרי ההדברה במשביר  להזכירכם 
מתבקש לקנות חלק מהרכישות במשביר לחקלאי, כדי לשמר 
את העסקה שגרמה לספקי חומרי הדברה להוריד את המחירים, 

כדאי להשוות למחיר המפורסם כאן. 

מחיר בשקלים יחידת אריזה החומר
25123 ק"ג אלוומיד

18.6 ק"גגופרת אבץ
17 ק"גגופרת מנגן

12.45 ק"גמגניסול
669ליטרמוסיפילאן

490ליטרמפיסטו
33ליטרביומקטין 
220ליטרעמיסטור
41.2ליטרהרקולס

17 לק"ג חביתקינון 
21.9 לק"ג 10 ליטר קינון 
8.1 לק"גחביתקייפון

177 לאריזה 20טייפון  
4.3 לק"ג 1 ק"גגופרת מנגן אינטרא

33ליטרביומקטין



הכן עצמך
לכל מזג אוויר

ים
לא

חוגגים 50 שנות ביטוח לחק

אם ההדרים לא יגנו על עצמם, הביטוח בקנט יגן עליך.

פקס: 03-6270206 טל: 03-6270200

קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.
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 ניצן רוטמן/...לזכרם
 ז"ל לזכרם של סם אשכנזי התקיים כנס הדרים רב משתתפים בבית דגן, 14.2.17 - ב

  וד״ר עליזה ורדי ז״ל.
ת ומנהל המחלקה , ממ"ר זנים וכנוהדרים אזורי אשכנזי ז"ל היה מדריך  )סם( שמואל

במחלקה להשבחת מטעים, עליזה ורדי היתה משביחת הדרים  להדרים בשה"מ. ד"ר
 במנהל המחקר החקלאי וולקני.

  .תחום ההדרים בשה"מאורגנו עפ"י המסורת  ע״י  הכנס ותצוגת הזנים 
 דברי פתיחה נאמרו ע"י חנן בזק מנהל שה"מ ושוקי קנוניץ' מנהל אגף הפירות בשה"מ.

מדריך ההדרים ומחליפו של סם בתפקיד  - פרץ ברוש דברים לזכרם של סם ועליזה נשא
 .ממ"ר זנים וכנות הדרים

התייחסו לעונה הנוכחית במונחי  הצמחיםגיא בינשטוק ממהדרין וטל עמית ממועצת 
סכנות ואיומים לענף ההדרים בעיקר בנושא ירידת שערי המטבע ואיום מזיקי ההסגר 

א בעיקר במזרח הרחוק ומצד שני הביאו תיקווה בנושא פתיחת שווקים חדשים ליצו
 ובמדינות יבשת אמריקה.

אום הדוק בין הפרדסנים יהלל גרוסר מארגון המגדלים קרא לשילוב כוחות ,ולעבוד בת
 לחברות השיווק לתאם עמדות בשוק.  וקרא 

הרצאה מאלפת מלווה במילתא דבדיחותא בנושא מיתוג מוצרי חקלאות נשא עדי 
  קויצקי. 

שינוי הסביבה העסקית, השלכותיה על שיווק ה בנושא שאול צבן מחברת צנובר הרצ
 .פירות, ותרומת ענפי הפירות לכלכלת  ישראל

בתי ספר בנושא  20על תוכנית חינוכית ב סיפרה איריס ונטורה מחברת קומיוניטי 
 התכנית ביוזמת מועצת הצמחים. ,הגברת הצריכה של פירות וירקות

 בנושא דילול והגדלת פרי בזנים אור ואודם.הרצה והחכים אותנו ר יוסי גרינברג ד"
 הרצה בנושא בקרת תכונות איכות פרי במנדרינות השונות. ר רון פורת"ד

ומפגש רעים להתרועע של פרדסנים  ראוי לציין שכנס זה הפך למסורת רבת משתתפים 
  מכל קצוות ארץ.מכל הגילים ו

 
 

לזכרם...
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במחצית חודש פברואר נערך יום העיון 
המרכזי של ענף ההדרים לזכרם של סם 
אשכנזי ז"ל  וד״ר עליזה ורדי ז״ל. סם 
אשכנזי היה מדריך הדרים אזורי , ממ"ר 
להדרים  המחלקה  ומנהל  וכנות  זנים 
בשה"מ. ד"ר עליזה ורדי  היתה משביחת 
הדרים במחלקה להשבחת מטעים, במנהל 

המחקר החקלאי וולקני.
מועצת  ע"י  וממומן  מאורגן  זה  יום 
הצמחים, שה"ם וִמנהל המחקר ומתקיים 
מידי שנה באמצע העונה .דברי פתיחה 
נאמרו ע"י חנן בזק מנהל שה"מ ושוקי 
קנוניץ' מנהל אגף הפירות בשה"מ. דברים 
לזכרם של סם ועליזה נשא פרץ ברוש - 
מדריך הדרים ומחליפו של סם בתפקיד 

ממ"ר זנים וכנות .
גיא בינשטוק ממהדרין וטל עמית ממועצת 
הצמחים התייחסו לעונה הנוכחית במונחי 
בעיקר  לענף ההדרים  ואיומים  סכנות 
בנושא ירידת שערי המטבע ואיום מזיקי 
ההסגר ומצד שני הביאו תקווה בנושא 
בעיקר  ליצוא  שווקים חדשים  פתיחת 
במזרח הרחוק ובמדינות יבשת אמריקה.
הלל גרוסר מארגון המגדלים קרא לשילוב 
, ולעבודה משותפת ותיאום בין  כוחות 
הפרדסנים. גרוסר פנה וביקש מחברות 

השיווק לתאם עמדות בשוק. 
ב"ִמילָתא  מלווה  מאלפת  הרצאה 
דּבדיחּוָתא" בנושא מיתוג מוצרי חקלאות 
נשא עדי קויצקי.  שאול צבן מחברת צנובר 

בנושא שינוי הסביבה העסקית,  הרצה 
ותרומת  פירות,  השלכותיה על שיווק 
ענפי הפירות לכלכלת  ישראל. ד"ר יוסי 
גרינברג הרצה והחכים אותנו בנושא דילול 
והגדלת פרי בזנים אור ואודם. ד"ר רון 
פורת הרצה בנושא בקרת תכונות איכות 

פרי במנדרינות השונות.
איריס ונטורה מחברת קומיוניטי סיפרה 
על תוכנית חינוכית ב 20 בתי ספר בנושא 
הגברת הצריכה של פירות וירקות, התכנית 

ביוזמת מועצת הצמחים.
ראוי לציין שכנס זה הפך למסורת ,מזה 
רעים להתרועע של   20 שנה,  ומפגש 
ומכל  הגילים  250 מגדלי הדרים מכל 

קצוות ארץ. 

תצוגת זנים

כתבנו בקריה החקלאית בית דגן



Pioneering the Future

www.haifa-group.com

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

•  הגדלת הפרי
•  מניעת קמטת והסדקות הפרי

•  הפחתת הסרוגיות
•  דיכוי אוכלוסיית הכנימות

דשן עלוותי 13-2-44 לריסוסי עלווה בפרדס
בונוס להדרים - שווה זהב

חג פסח
שמח וכשר 

ללקוחותינו ולכל 

בית ישראל.
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זנים
שוקי קנוניץ

ORRI -אורי
הקדמה.

 , Citrus reticulata השייך למין ,) Orri mandarin( 'מנדרינה 'אורי
יצור ופיתוח כחול/לבן, גאווה ישראלית יוצאת דופן בהצלחתה, 
מסמל אולי יותר מכל את העידן החדש של ענף ההדרים הישראלי 
אשר התאפיין בהתאוששות מרשימה ויציאה מתקופה קשה של 
חוסר רווחיות בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, לפריחה 

מחודשת.              
 התחדשות ענף ההדרים הישראלי במנדרינה אורי הנחשבת 
למנדרינה הטובה בעולם –בעלת טעם משובח ביותר, מעוטת 
צמיחה  מנוע  הייתה   , היטב  ומתפלחת  ,מתקלפת  גרעינים 
הזניק את ענף ההדרים קדימה לתקופה של  חזק מאד אשר 
רווחיות טובה, שגשוג כלכלי  ונטיעות מסיביות,  התחדשות 
ואווירת התרוממות רוח בקרב הפרדסנים, החוקרים, אנשי מועצת 
ואנשי ההדרכה בשה"מ. כולם מאוגדים במשימה  הצמחים, 

המרכזית של קידום פרדסנות ישראל. 
ההצלחה המרשימה של ענף ההדרים, על כל שלוחותיו, היתה 
ומטרות בדגש  יעדים  תוצאה של חשיבה משותפת, הגדרת 
וחסרת גרעינים לסוף  על פיתוח מנדרינה משובחת בטעמה 
העונה. בהמשך, ביצוע עבודת השבחה מסודרת אשר הולידה 
את ה'אורי', נטיעת הזן, סיורים בחלקות הצעירות שהחלו להניב, 
לימוד הזן בניסויי שדה, הקמת חלקות לבחינת כנות מתאימות 
באזורי הגידול השונים, ולבסוף נטיעה של חלקות מסחריות 
בתעוזה רבה, בתקופה בה היה ספק גדול לגבי כלכליות הזן. 
כל אלו הפכו את ה'אורי' החדש, הבעייתי, הקפריזי והמורכב, 
לזן מסחרי מספר אחד בעולם. בהקשר לכך, ייזכרו לטוב פרופ' 
יואש ועדיה ז"ל– ראש מינהל המחקר, ד"ר עודד ראובני ז"ל, 
פרופ' רואי פנחס שפיגל ז"ל, ד"ר עליזה ורדי ז"ל – משביחי 
מינהל המחקר החקלאי, ושמואל 'סם' אשכנזי ז"ל– שה"מ, אשר 
עמלו כל אחד בתחומו וביחד עם צוותי העבודה שלהם, להציב 
את הזן על רגליו בשנותיו הראשונות. בנוסף יש לציין לטובה 
גם את חברי צוות ההיגוי שליוו את פרויקט הפיתוח בתחילת 
דרכו – פרופ' משה בר יוסף , מיקי קפלן ויגאל קולודנר יבדל"א , 
שיחד עם יואש, עליזה וסם היו הקטר שהוביל את הזנים החדשים 

להתבססות בשטח .
התעוזה והמעורבות העמוקה של פרדסני ישראל בלימוד והבנת 
זן מורכב זה, ושיתוף הפעולה המבורך של הפרדסנים עם אנשי 
ומדריכי  מינהל המחקר,  חוקרי  ההדרים במועצת הצמחים, 
ההדרים בשה"מ )אשר ביצעו עשרות ניסויי שדה ללימוד הזן 

ופיתוח שיטות גידול(, היו והינם הגורם המרכזי להצלחת ה'אורי', 
והצלחת החקלאות הישראלית בכלל. 

ברם, התחזקות מתמשכת של השקל, ירידה חדה בשער החליפין 
,דולר, המשבר הכלכלי  ין  יורו, רובל,  של המטבעות הזרים: 
ברוסיה שחדלה להיות יעד משמעותי ליצוא ההדרים, התחרות 
קשה של פרי ספרדי ומרוקאי, ועליה מתמדת וגבוהה בהוצאות 
הגידול והאריזה, פגעו קשה בפידיון הגבוה שהושג ביצוא ה'אורי'. 
מצב חדש ומסוכן זה המאיים מאד על המשך גידול ויצוא ה'אורי', 
מחייב פעילות נמרצת ביותר לפתיחה מהירה של שווקים חדשים 
והסבת משקל הכובד בשיווק הזן לשווקים כלכליים יותר. בשלב 
הביניים ,עד הגעה ומיסוד שווקים חדשים רווחיים יותר, נדרשת 
ערנות מכסימלית, הפעלת כל הידע הקיים והמשך ביצוע מחקרי 
שדה על מנת להפיק בסופו של יום יבול רב שנתי טוב ויציב של 
4 5- טון לדונם לעונה, עם אחוזי אריזה גבוהים הכוללים בעיקר 
פרי יפה ונקי ממזיקים משתי דרגות האיכות העליונות: פרימיום 
ו- class 1, הפודים מחירים גבוהים ומאפשרים רווח כספי.     

1. מוצא הזן והקווים השונים
מנדרינה - Citrus reticulata הוא אחד ממיני ההדר העיקריים 
הנפוצים ביותר במסחר העולמי בפירות הדר. מקורה בסין . מלבד 
היותה מין בפני עצמו, היא נחשבת ביחד עם פומלו )וכנראה 
גם אתרוג( להדרים אמיתיים, דהיינו להורים מהם נוצרו כלל 
מיני פירות ההדר הקיימים כיום. )תפוז מתוק – נוצר מהכלאת 
ומנדרינה(. מוצאה ככל הנראה מהאזורים הצפוניים  פומלו 
והקרים של סין ומכאן עמידותו הטובה יחסית של העץ לקרה. 
המשך בעמוד 12
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זני המנדרינות הראשונים שהגיעו לישראל היו: יוסוף אפנדי, 
ובהמשך דנסי וקלמנטינה שהיא קבוצה מיוחדת ואטרקטיבית 
ומצטיינת בפירות בעלי צורה עדינה  זני המנדרינות,  בתוך 
ויפה למראה. המין מנדרינה כולל 4 קבוצות עיקריות במסחר 
העולמי: 1.סצומות. 2. מנדרינות ים תיכוניות. 3. קלמנטינות 4. 
מנדרינות רגילות- הנחשבת לקבוצה הגדולה ביותר של הזנים 
המסחריים ))Common mandarin. השם reticulata  נגזר מתוך 
reticulum )רשת בלועזית( הנוצר מהתפרקות הקליפה  המונח 
הפנימית הלבנה של הפרי )האלבדו( לחוטים היוצרים מבנה 
שכבתי דמוי רשת. התופעה ייחודית ואופיינית לזני מנדרינות 

בשלבי הזדקנות הקליפה והפרי.
2. אבני דרך בפיתוח 'אורי' 

הזן 'אורי' נוצר על ידי המחלקה להשבחה של ִמנהל המחקר 
בתהליך מתוכנן של השראת מוטציות שנועד להפוך את המנדרינה 
הטעימה אורה )פיתוח מנהל המחקר( המכילה גרעינים, למנדרינה 
חסרת גרעינים. התהליך הוליד 7 קווים מעוטי /חסרי גרעינים 
של אורה: 8,7,6,5,4,3,1. כולם היו בעלי טעם משובח מאד אך 
התאפיינו בתחילת דרכם בפרי קטן ויבול דל. קוים 5-8 בוררו 
בתקופה מאוחרת יותר , מאחר והקווים הראשונים אובחנו כבעלי 
חומצה נמוכה שעלולה להיות בעייתית. קו מספר 8, למרות 
שהכיל פחות גרעינים מ'אורה', נפסל עקב ריבוי גרעינים ביחס 
לאחרים )8-0 גרעינים לפרי(. קו מס' 1 היה הראשון שניטע 

ונבחן, ולאחריו קווים 4,3 ובהמשך 7,6,5.
 1991 – הרכבה ראשונה של ה'אורי' בחלקה מסחרית על כנות 
נטועות, בפרדסו של חיים בן-חיים במושב חירות.  חושחש 
1993,1992 – נטיעת חלקות מבחן על כנות שונות באזורי הארץ 
השונים ונטיעת חלקות מסחריות ספורות. ב-2016 ה'אורי' נטוע 

בישראל בשטח של 55,396 דונם. 

ענף ההדרים במועצת  )הנתונים באדיבות טל עמית, מנהל 
הצמחים(.

3. אזורי הגידול העיקריים בישראל 
עמק החולה ודרום הגולן – אזור המאופיין בצימוח נמרץ של 
העצים. אחד מיתרונותיו- כמעט ללא אירועי ברד, הפוגע קשה 
בפירות במישור החוף. מאידך בשנים מסוימות נחשפים העצים 
למשבי רוח חמה וחזקה הנושבת מהגולן ועלולה, בתזמון רע, 
לפגוע קשה בחנטים עד אובדן היבול. בדרך כלל האזור מתאפיין 
בפוריות טובה, ובפרי בטעם מצוין עם קליפה עבה וחזקה, תכונות 
המאפשרות עמידות טובה של הפרי באיחסון, משלוח , והגעה 
 ,C-35-במצב טוב וללא ריקבונות לשווקי היעד. כנות טרוייר ו
הן הכנות העיקריות באזור גידול זה. ברם, הפירות נוטים להיות 
מחוספסים. בשנים מסוימות החספוס בולט במיוחד, וגורם להורדת 
דרגת האיכות של הפרי, לפגיעה באחוזי היצוא, וברווחיות. מאחר 
ותופעת החספוס קיימת גם באזור הנגב, בקרקעות הכבדות 
במישור החוף המזרחי ובעמקים הפנימיים, מתבצע לאחרונה 
מאמץ מחקרי לבחינה ואיתור טיפולים אגרוטכניים שיקטינו 

את חספוס הקליפה ב'אורי'. 
בעמק בית שאן ועמק הירדן ה'אורי' הפך  עמקים פנימיים - 
לגידול רווחי וכלכלי מאד בזכות הבשלה מוקדמת, פנימית 
וחיצונית וטעם טוב. הבשלה מוקדמת כתוצאה מהשפעה אזורית 
)אקלים חם ויבש( ותיזמון השיווק לחודש דצמבר- ינואר במחירי 
שוק גבוהים במערב אירופה, הפכו את גידול ה'אורי' לרווחי 

מאד באזורים אלו. כנה עיקרית – וולקהמריאנה. 
מישור החוף –אזור הגידול האופטימלי לאורי הוא מישור החוף. 
כנות עיקריות: טרוייר, חושחש, C-35 ,812. למעט אירועי ברד 
ורוחות עזות המתרחשים מידי פעם בעוצמה, האזור מתאפיין 
באקלים ים תיכוני - סובטרופי ממוזג, טמפרטורות נוחות יחסית 
בכל ימות השנה, כמות משקעים בינונית ) כ-500 מ"מ גשם 
בשנה( ומשטר גשמים עונתי יציב )חורף גשום וקיץ יבש(. גידול 
'אורי' בקרקעות החול חמרה של מישור החוף, מניב את היבולים 
הגבוהים ביותר )5-3 טון לדונם בהתאם לחלקות(. הפרי באיכות 
גבוהה: קליפה חלקה, טעם מצוין, גודל טוב ומראה אטרקטיבי- 
תכונות המאפשרות אחוזי אריזה גבוהים וברמת פרמיום . ברם, 
רגישות גבוהה של החנטים לאירועי חמסין ו/או רוחות יבשות 
בסוף האביב )חודש מאי( ו/או ימים ארוכים וחמים בתחילת הקיץ, 
בחודשים יוני-יולי, עלולה לגרום לנשירת חנטים רבה ולפגיעה 
ביבול, בעיקר בחלקות אשר הניבו יבול גבוה בשנה הקודמת. 
התנוונות ותמותת עצים על כנת חושחש עקב טריסטזה, בעיקר 
בעמק חפר ובשרון, מחייב נטיעה של 'אורי' על כנות סבילות: 

.C-35 ,812, טרוייר
נגב- אזור המתאפיין בצימוח נמרץ של העצים, פרי גדול וקליפה 
עבה ,לעיתים גסה. בניגוד לפוריות ויבולים גבוהים מאד בזני 
לימון, אשכוליות וטבוריים, הזן 'אורי' סובל מיבול בינוני , לא 

מספק, בעיקר עקב סירוגיות.

אורי בישראל – הקפי הנטיעות והרחבת הזן מ-2000 עד 2016.
מצטברנטיעהשטח קיים שנה

2,3444792,823עד 2000
20012,8234933,316
20023,31612004,516
20034,5166355,151
20045,1518736,024
20056,0242,0268,050
20068,0502,76910,819
200710,8194,72015,539
200815,53957416,133
200916,1337,62023,733
201023,7337,14430,877
201130,8778,89039,767
201239,7675,93345,700
201345,7004,13249,832
201449,8325,09054,922
201554,92214455,066
201655,06633055,396
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אורי – קליפה חלקה. מופע מרשים. עמק חפר

אורי – נזק קשה מברד בחלקה שלא כוסתה ברשת. מישור החוף

אורי על כנת חושחש נגוע בטריסטזה בעמק חפר

ייתכן כי מסיבה זו חלקות רבות של 'אורי' בנגב ניטעו על כנת 
וולקהמריאנה. לכנה זו אמנם השפעה חיובית על גובה היבול ועל 
גודל הפרי, אך גם על חספוס וגסות של קליפת הפרי הקיים ממילא 
כתוצאה מהשפעה אזורית. טעם הפרי על כנה זו נוטה להיות 
בינוני עד ירוד, בעיקר בחלק השני של עונת השיווק )פברואר 
-אפריל(, העלולה להתארך עקב עיכוב בשבירת הצבע ואיחור 
בקבלת צבע מלא. עיכוב בקבלת הצבע בולט יותר כשהיבול 

גבוה, החלקות סגורות לחדירת אור, והפרי פנימי .   
     

4. כנות לאורי והשפעתם על היבול ואיכות הפרי.
הכנות המסחריות העיקריות לאורי בישראל הן: חושחש, טרוייר, 

.C-35 ,812 , וולקהמריאנה
שיקולים מרכזיים בבחירת כנה לאורי: א. התאמה לסוג הקרקע 
ולאזור הגידול הגיאוגרפי. ב. קבלת יבול גבוה ופרי איכותי. 
ג. הבכרה בקבלת צבע ובהבשלה הפנימית, המאפשר שיווק 
מוקדם בדצמבר ותחילת ינואר. בתקופה זו הפרי המשווק פודה 
בשנים האחרונות מחיר גבוה ואחוזי האריזה גבוהים. ד. פריסת 

הקטיף לאורך העונה באמצעות הכנות שחלקן משפיעות על 
הבכרה וחלקן על האפלה. זאת מבלי להיקלע למצב שבו חלק 
יורד מתחת לסף  ואחוז החומצה בהן  מהחלקות טרם נקטפו 

הנדרש ליצוא)0.6%(.

חושחש – כנת החושחש, מצטיינת בהענקת טעם משובח, קליפה 
חלקה וחזקה, מראה עדין ויפה. לכן היא כנה מבוקשת לזן אור, 
גם בקרקעות חול חמרה במישור החוף. מתאימה ביותר לנטיעה 
בקרקעות כבדות ו/או גירניות במרבית אזורי הארץ )למעט עמק 
החולה והגליל המזרחי(, בקרקעות לס בנגב, בהשקיה בקולחים 
ו/או במים שפירים באיכות בינונית בעלי רמת מליחות   )נתרן 
כלורי( גבוהה משפירים. מתאפיינת בסבילות גבוהה לוירואידים. 
מאידך עצי אור על חושחש רגישים מאד לוירוס הטריסטזה 
)וירוס הגורם למחלת ה"עצבות"(, הגורם בחלק מהחלקות לניוון 
קשה של עצים ולתמותתם. התופעה שכיחה יותר באזור עמק 
חפר. לכן, בקרקעות שאינן כבדות ו/או גירניות, יש להעדיף 
את הכנות 812 )מנדרינה סנקי X תלת עלה בנקה(, ואת הכנה 
טרוייר )טבוריX תלת עלה(, עקב סבילותן לטריסטזה ותכונותיהן 

החיוביות כפי שיפורט בהמשך.
2.טרוייר – לכנת הטרוייר, )טבוריX תלת עלה( השפעה חיובית 
על היבול, גודל הפרי ואיכותו. הכנה מעניקה הקדמה בהבשלה 
הפנימית ובשבירת הצבע, מצטיינת בקרקעות חול חמרה במישור 
החוף ובקרקעות ממוצא בזלתי בגליל המזרחי ובגולן. כאמור, 
לחלקות 'אורי' הנטועות על טרוייר יתרון בהקדמת ההבשלה 
ואפשרות לקטיף מוקדם בתחילת עונת השיווק כאשר מתחיל 
גבוהים. קטיף מוקדם מאפשר  והמחירים  לאורי  ער  ביקוש 
יותר של עונת השיווק, התחמקות מפגעי מזג  פריסה רחבה 
אויר חורפיים, והקטנת ממדי הסירוגיות בשנה העוקבת, בעיקר 
לאחר שנה של יבול גבוה. יתרונות נוספים לקטיף המוקדם: 
א. זמינות פועלי קטיף. ב. אריזה חופשית ללא עיכובים- בתי 
אריזה פנויים יותר ביחס להמשך שיא העונה. ג. אחוזי אריזה 



14

 אורי על כנת 812, מישור החוף. קרקע בינונית

אורי על כנת וולקהמרייאנה בנגב – שבירת צבע חלקית

גבוהים ביחס להמשך העונה. )הפרי צעיר, הקליפה חזקה ופגעי 
מזג אוויר פחותים בהשוואה להמשך החורף(. ד. עמידות טובה 
יותר של הפרי במשלוח לשווקי חו"ל: פחות ריקבונות קליפה 
ואובדן פרי ביחס לחלק השני של עונת השיווק. )פרות הנרקבים 
בהגעה לשווקי היעד, גורמים לפגיעה חמורה בתמורה הכספית(. 
מאידך, בקרקעות חוליות התפתחות העצים על טרוייר איטית 
יותר, וגודלם הפיזי קטן יותר. לכן בנטיעה בקרקעות קלות/
חוליות יש לנטוע בצפיפות רבה יותר )5X2( עם אפשרות לדילול 
עצים לאחר מספר שנים בהתאם להתפתחות העצים וגודלם, 

ל- 5X4, או לנטוע 5X3 נטיעה במרווח סופי. 
812 – הכנה 812, מיכלוא קליפורני בין מנדרינה 'סנקי' ותלת 
עלה 'בנקה', סבילה לטריסטזה, מעניקה יבול טוב, ופרי בטעם 
משובח מאד בדומה מאד לכנת החושחש. הכנה מומלצת בקרקעות 
בינוניות, חול-חמרה, במישור החוף ובשפלה. ניסיונות לאקלם 
רגישותה הרבה  בנגב לא צלחו. עקב  לס  זו בקרקעות  כנה 
לוירואידים, חובה להרכיב אורי )וכל זני ההדרים האחרים( על 
כנת 812 רק בחומר ריבוי בדוק, מאושר ונקי ממחלות ויראליות 

ושמקורו מבית הגרעין בגילת. 

וולקהמרייאנה –כנה לימונית המעניקה יבול גבוה, כניסה מהירה 
לניבה, פרי גדול , קליפה עבה הנוטה להיות מחוספסת וגסה 
)בעיקר באזורי הנגב ובחלקות צעירות(, תופעה הגורמת להורדה 
בדרוג איכות הפרי בשיווק )בעיקר ליצוא(, ולתמורה כספית 
נמוכה יותר בהשוואה לפרי חלק. לאחר חודש ינואר, החומצה 
יורדת בחלק ניכר מהחלקות וטעם הפרי הופך לנחות באופן 
בולט בהשוואה לכנות חושחש, 812 וטרוייר. לכן, נטיעת אור 
על וולקהמריאנה מתאימה לקרקעות חוליות לקטיף מוקדם בלבד 
ובאזורים גיאוגרפיים מבכירים )בית שאן, עמק יזרעאל( בהם 
הבשלת הפרי וקבלת צבע מוקדמת מאפשר קטיף מוקדם יחסית 
ובאיכות פנימית טובה. מודגש כי פירות על כנת וולקהמריאנה, 
מקדימים אמנם בהבשלתם הפנימית בגלל רמת חומצה נמוכה 
יחסית לכנות אחרות, אך מתאחרים בשבירת הצבע . יתר על כן, 

בהשקיה במים מושבים או במים שפירים עתירי חנקות, בחלקות 
בוגרות בהן קיימת הצללה רבה בין הענפים, בחלקות עם יבול 
יותר, מעכבת את הקטיף  גבוה, שבירת הצבע מתעכבת עוד 

ועלולה לגרום לפסילתן ליצוא עקב חומצה נמוכה.
 העיכוב בשבירת הצבע בולט עוד יותר בזן אורי בשנים בהן 

הטמפרטורה בסתיו ובחורף גבוהה יחסית.

 מאחר ואין שנה דומה לקודמתה הן במועד בו הפרי שובר צבע 
במלואו והן ברמת החומצה בפרי, הרי שבעונה בה רמת החומצה 
נמוכה ושבירת הצבע מתאחרת, עלול הפרי להיפסל ליצוא כבר 

בתקופת השיווק המוקדמת –בחודש פברואר. 
על מנת למנוע תקלה מסוג זה, יש לסיים את הדישון מוקדם 
)בעיקר החנקני( ולעקוב בבדיקות עלים מידי שנה אחרי רמת 
החנקן, האשלגן והזרחן. כמו כן לשמור על רמת תאורה טובה 
בתוך העץ ולהימנע מטיפולים אגרוטכניים המעכבים קבלת 
צבע מלא כגון: ריסוס עם שמן בחורף, יישום קרקעי של תכשירי 

ברזל בקיץ, וריסוסי הזנה בסתיו. 
C-35 - מכלוא קליפורני של 'תלת עלה' עם תפוז 'רובי' חצי 
דמי. כנה מצטיינת בהשפעתה החיובית על היבול, גודל הפרי 
ואיכותו אך רגישה מאד לרמת מליחות גבוהה )NaCl( ולקרקעות 
גירניות ו/או כבדות במישור החוף . מתאימה לנטיעה בקרקעות 
חול חמרה במישור החוף ובקרקעות ממוצא בזלתי בעמק החולה 

ובגולן. 
 ,C-35/בניגוד לחלקות המסחריות שם קיים התאם טוב אורי
האזורית  ה'מועצה  וותיקות שניטעו בפרדס  ניסוי  בחלקות 
עמק חפר', ובחוות צריפין בשנות ה-90, התפתח אי התאם עם 
עצי 'אורי' בהגיעם לגיל 15.אי ההתאם גרם לניוון העצים. גם 
בהרכבה של C-35 עם זנים אחרים: 'מירב', 'מרבית', 'מיכל', 
'קדם', 'תמי', 'דנה', התפתח אי התאם והעצים התנוונו בגיל 
מוקדם יחסית. מאחר ולא ברור עדיין מהי הסיבה להיווצרות 
אי ההתאם ב'אורי' וכיצד ניתן להימנע ממנה והאם יש קשר 
לאיכות ובריאות חומר הריבוי שהיה נחות יותר בשנות ה-90, 
קשה לצפות ולהעריך מראש אם תופעת אי ההתאם )וניוון העצים 

הצפוי עקב כך( תתרחש גם בעתיד.
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מודעת דורסן לעיתון עת הדר, חצי עמוד, גובה 13 ס"מ, רוחב: 18 ס"מ, קוד - 367, מרץ 2017 )פסח(

תכשיר מקבוצת הזרחנים האורגנים, 
המותרים לשימוש במטעים

דורסן אבקה 5%דורסן אבקה 5%

התכשיר פועל כרעל מגע ובעל פעילות מהירה. 	●

התכשיר מיועד להדברת קפנודיס ונמלים,  		●

ולמניעת אילוח כנימה קימחית.  
יש ליישם את התכשיר בפיזור על הגזע וסביבתו.  ●

מורשה בגידולים הבאים: 
אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף, שקד, 

אפרסמון, הדרים, רימון וכרם.
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 הדברת כנימה קימחית ע"י איבוק גזע  
סטנדרטים בניסויים: מרשל אבקה 2%, בזודין אבקה 5% 

ביצוע: שמוליק גרוסביצוע: יהונתן יזהר

אפרסמון - חוסן
)110 יום מיישום(

אפרסמון - חוסן  
)30 יום מיישום(

 פרדס - בית שערים 
)45 יום מיישום(
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חוז
דורסן אבקה 100 גרם/עץ א

סטנדרט 100 גרם/עץ
היקש

פסח שמח

חברת 
לוכסמבורג

מאחלת לכל ציבור
החקלאים, 

חג אביב פורח

ביקר   Mr. Hans Christian Friedrich Schmidt שר החקלאות 
בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה עם משלחת רמת דרג הכוללת 
את ראשי משרד החקלאות בגרמניה, נציגים של ארגוני החקלאים 
גרמנית. למשלחת  התלוו בכירי שגרירות  ואנשי תקשורת 
גרמניה בישראל. השר הגיע ללמוד על קשרי המחקר המתקיימים 
והעתידיים בין ישראל לגרמניה. המשלחת התקבלה על ידי סגן 
נשיא למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברית פרופ' ישעיהו 
ארקין ודיקן הפקולטה לחקלאות פרופ' שמוליק וולף וסגניו . שר 
החקלאות התרשם מנפח שיתופי הפעולה של חוקרים מהפקלוטה 
לחקלאות עם שותפים בגרמניה, והצהיר על מחויבותו לשימור 

קשר הדוק זה. 

ביקור שר החקלאות של גרמניה  בפקולטה 
לחקלאות מזון וסביבה ברחובות

בתמונה: )משמאל לימין( 
וייס,   מר הנס כריסטיאן פרידריך שמידט שר החקלאות הגרמני ,פרופ' דוד 

ופרופ' שמוליק וולף דיקן הפקולטה .

עם סגירת הגיליון 
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צרות של אחרים
תרגום מעיתונות חו"ל

 ,Fruitnet , Freshplaza, F.H.magazine
 Eurofruit , FreshProduce , Asiafruit

 Freshfruit portal , Americafruit

קו רכבת מיוחד מספרד
אל  ספרד  את  המחבר  חדש  רכבת  קו 
מכולת   . ואטוורפן  רוטרדם  הנמלים 

הקירור הראשונה תצא בחודש אפריל .

אוכלוסיית העולם
תגדל ב30% 

באוכלוסיית  הצפויה  העליה  עקב 
הייצור   2050 עד  ב-30%  העולם 
חייב לגדול ב-60% ע"מ  החקלאי 

לעמוד בביקושים. 

רוסיה מסייעת לקובה
עזרה מסיבית להתאוששות ופיתוח ענף 
ההדרים בקובה. שני הגורמים בוחנים את  
האיתנות הפיננסית של הפרויקט והסכימו 

להמשיך ולעבוד ביחד .

מקסיקו, מספר 5 בעולם 
תזי”ם  טון  מיליון   4.2 כמות של 
המקומי  לשוק  נמכרו  לעונה 
ולייצוא.  יצור הדרים במקסיקו יגיע 
ל-6 ביליון פזו. הצריכה השנתית 

לנפש היא 37.1 ק”ג.

לימון מארגנטינה לברזיל
אושר יצוא לימון מארגנטינה לברזיל 
ב-2017. שיחות בדרג גבוה בין שתי 
המדינות התירו לייצא גם הדרים 

אחרים. אין חשש פיטוסנטרי.

אם הנשיא טראמפ יסגור את 
הגבול 

יצואני מקסיקו: "נשווק פרי הדר בסין".

איטליה, הייצוא לסין 
מתעכב  

הנסיון הראשון של משלוח הדרים לסין 
מתעכב למרות אופטימיות מוקדמת. הגם 
שהסינים ביקרו באזורי הגידול ופרוטוקול 
האיכות נחתם יש עיכוב בביצוע בגלל 
בקשה חדשה של הסינים לבדיקת פתוגנים 

נוספים. 

פרי תורכי בסעודיה
עליה של 39% לפרי תורכי בסעודיה 
 . $USושווי מכירות של 55.5 מיליון

פרו, נזקים כבדים
נזקים כבדים בנפש ובתשתיות נגרמו עקב 

גשמים עזים ושטפונות.

רוסיה מגבירה החרם
על תורכיה 

בין המדינות  "התקררות" היחסים 
לחיזוק  הדדיים  לנסיונות  תורמת 

החרם.

תפוזי דם ,עליה בביקוש
צפי לעליה משמעותית בביקוש לתפוזי 
דם סיציליאניים באיטליה , עד הפסחא.

ציקלון ֶדּבי פוגעת 
באוסטרליה

סופת הציקלון היגעה במהירות של 263
 ק"מ/שעה ופוגעת קשה בפרי וירק .
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דומה   2017 צפי  פרו, 
לעונה שעברה

סה"כ יצור כ-1.1 מיליון טון ומתוכם 
לייצוא כ-115.000 טון מנדרינות, 

רוב הפרי מיועד לשוק מקומי .

בולגריה, עיכוב בגבול 
“עיכובי” שיא בגבול הבולגרי לכניסת 

לימון בשל חשש לשאריות.

הדברה ללא שאריות
גז האוזון מתאפיין בנדיפות מהירה תוך 
כדי הפיכתו לחמצן.  הגז מעורב בכמות 
ומתנדף  פוגע בפתוגן  מים,  קטנה של 
נמוך  במהירות. הריסוס מתבצע בנפח 
במרסס חדש שנבנה במיוחד לצורך זה. 

מורקוט  אפריקה,  דרום 
)רויאל דבש( ב-2018 

הפרי מבשיל בד״כ בתחילת מאי , אחוז 
חומצה נמוך , שינוע ארוך. ״אנו משוכנעים 
שמורקוט הוא זן טוב בעל פוטנציאל שיווק 
למזרח הרחוק, סין והודו שמעדיפות זנים 
בעלי חמיצות נמוכה, הקליפה בהירה, צבע 

כתום , מוצק וקליף״ 

גידלו פרי כהובי,
והחלו לייצא 

למרות השוק הקשה החלו חקלאים 
הדרים  בגידול  שעסקו  תורכיים 
שלהם  הפרי  את  להעביר  כהובי, 
לייצוא. "זו הפעם הראשונה שאנחנו 
מקבלים תמורה עבור הפרי " היבול 

דל , התמורה נמוכה והסיפור יפה.

עליה במחיר לתפוז דם
עליית מחיר של 40% ויותר צפויה לתפוזי 

דם בשוק האירופאי.

ליים, המחיר משתנה כל 
יום

ליים מייצור מקומי נמכר בד"כ בארה"ב 
במחיר 14$ לקרטון. המחיר עשוי לעלות 

ל-25$-20$ כתלות במזג האויר.

לימון ספרדי לארה"ב
בנוסף  לימון לארצות הברית  אספקת 
מאפשרת  לאירופה  סדירה  לאספקה 

לספרדים תכנית לאורך כל השנה.

ניתוק היחסים 
הדיפלומטיים בין 

תורכיה והולנד ישפיע 
על הסחר החקלאי?

ארה"ב האריכה החרם
ארה"ב האריכה החרם על יבוא לימון 
ומקסיקו  יום,  ב-30  מארגנטינה 

מתירה.

קורסיקה מתחילה בתנאים 
אופטימליים.

תחזית חיובית לתחילת סטאר רובי במחיר 
העונה  סיום  עקב  לתיבה  יורו   20-22

בפלורידה תורכיה וספרד.

ירידה בכמות
הפומלו מסין

עונת הפומלו בסין מתחילה באוגוסט 
ונמשכת בד"כ עד ינואר. העונה יש 
ירידה של 10-20%בכמות בהשוואה 
לעונה קודמת אבל המחירים גבוהים 

יותר.
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פרי בגודל כדורגל 
באוסטרליה

הפרי שמוצאו בדרום מזרח אסיה ונקרא
Citrus maxima משמש לקישוט .

איטליה מעדיפה ספרד
מעדיפים  באיטליה  הדרים  מגדלי 
חסרי  קליפים  ספרדיים,  "זנים" 

גרעינים וקלמנטינה מוקדמת.

צפי דרום אפריקה
ל- 2017 

 15( 122,809,304 תיבות  סך הכל 
ק”ג(, עליה ברוב הזנים לעומת עונה 

קודמת .

דרום אפריקה, שביעות 
רצון מהפתיחה 

קטיף הסצומה החל כאשר עיקר הפרי 
צפי  ואירופה.  רוסיה  מיועד לאנגליה, 

לפרי קטן מהעונה הקודמת.

פלורידה ,שיא העונה 
עונת קטיף הוולנסיה בשיאה בין ינואר 
למאי ואז תחל עונת האיחסון ,צפי 

ל-35 מיליון תיבות.

שותפות בין "צים" 
ל"עליּבּבא" 

צים ממשיכה את המגמה של ענק-
הספנות "מארסק" ומצטרפת לפעילות 
עם ענק העסקים המקוונים "עליּבּבא" 

להזמנת נפחי הובלה ברשת. 

הזדמנויות שיווק בקוריאה
בעקבות מחקר באוניברסיטת פלורידה 
על הרגלי הצריכה בקוריאה, מנסים 
האמריקאים לשווק אשכולית לצעירים 

כחטיף או קינוח .

מעטים מספקים 
קלמנטינה עם עלים

הפרי מספרד "עם עלים" מסופק רק לשוק 
האירופאי עקב חיי מדף קצרים בגלל חוסר 

טיפול אחרי הקטיף .

תפוזי דם באנגליה 
למדף  הכניסה  גדולה  אנגלית  רשת 
תפוזי דם  הגדלים בדרום ספרד בתנאי 
מזג אויר של יום חם ולילה קר .תנאים 
עם  סמוק  תפוז  לקבלת  מסייעים  אלו 
הפיגמנטציה הרצויה. הפרי קליף ומיצי 
ונמכר ב-.£2.59 לשקית של 4 תפוזים. 

מצרים, המחירים טובים 
,השיווק  בשיאה  הולנסיה  עונת 
,מלזיה,  איטליה  להולנד,  בעיקרו 
ברמת  ובנגלדש  ,הודו  סינגפור 

מחירים גבוהה מבעבר. 

לימון ספרדי מחזור גבוה 
לימון ספרדי הביא מחזור של 710 
מיליון יורו ב-2016, מזה 635 מפרי 
טרי. 80% מהכמות מאיזור מורסיה.

ירידה בכמות מפלורידה
עפ"י הרשות הלאומית לסטטיסטיקה 
חקלאית בפלורידה ,לתחילת אפריל 
3 מיליון תיבות  נפילה של כ-  יש 

בתזי"ם לעומת העונה החולפת.

טרמפ מוריד 21% 
לחקלאות

בהצעת התקציב ל-2017 מציע הנשיא 
קיצוץ בהוצאות משרד החקלאות בשיעור 

של 21%.

סין, מחירים טובים
קטיף הפרי המקומי עשוי להסתיים 
בתז"ים  מחסור  ובינתיים  באפריל 

הגורם לעליית מחירים.

המשך בעמוד 20
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Â„˜Â·‡Â ÌÈ¯„‰ ÈÏÈ˙˘

 ˙ÂÓÊ‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó
 ≤∞±∑Ø±∏≠Ï Â„˜Â·‡Â ÌÈ¯„‰ ÈÏÈ˙˘Ï

˙ÂÎ‰ ÏÎ ÏÚ
∏≤µ ˆ¢‰‚‰ ÔÂÈ˘¯ ≠ ˙Â·¯‰Â ÁÓÂˆ‰ ˙‚‰ È¢Ú ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÏÈ˙˘‰

Ó˘˙
˙Ï

דיו
טו

 ס
ה

µ∞
שנות שתלנות

˙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
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פלורידה, ירידה ביבול 
בגלל ה greening- יבול התז״ים לעונת 
מיליון   3 2017/18  עלול לרדת בעוד 

תיבות , ירידה של 17%. 

עונת הלימון בדרום 
אפריקה החלה

גשמי ברכה סייעו לתחילת הקטיף של הזן 
יוריקה ,שני שליש מהיבול מיועד לייצוא 

והיתר לתעשייה ושוק מקומי.

ספרד ה-HLB ״הורג״
HLB שה- מעריכים   מומחים 
ה-greening “תהרוג״  את ההדרים 
הוא  שנים. החיידק  בתוך  בספרד 
קטלני ומועבר על ידי חרק שנוכחותו 
)בגליסיה(  בספרד,  זוהתה  כבר 
טיפול,  או  אין פתרון  ובפורטוגל. 
אם העץ נדבק בווירוס, הדרך היחידה 

להילחם ב”חורבן” היא מניעה.

תפוז ללא גרעינים
מגדלי הדרים באינדונזיה מייצרים תפוזים 

ללא גרעינים.

ספרד, ליים ברזילאי 
ספרד אינה יכולה לספק את דרישות 
השוק המקומי לליים ולכן מייבאת 
 . כדי למלא את המחסור  מברזיל 
קרטון של 4.5 ק״ג נמכר ב-7.50 €

קליפורניה, סיום מוקדם
גשמים עזים וטמפרטורות גבוהות, 

גורמים לסיום עונה מוקדם בכמות 
קטנה אבל עליה בתמורה.

חברות ישראליות 
להשקעה בזמביה

שר החקלאות בזמביה מודיע על חברות 
ישראליות שרוצות להשקיע בחקלאות 

הזמבית .

אוסטרליה
עבור  להיות שוק מרכזי  סין ממשיכה 
תזי"ם, כ-40.000 טון ב-2016 . יפן קלטה 
כ-38.000 טון הדרים מתוך כמות כללית 
ביבולי  טון. צפוי איחור   220.000 של 

.2017

ישראל מסמנת את סין 
כיעד לאורי

טל עמית מוסר לעיתון גרמני:"האורי 
ובגרמניה אך  מּוּכר היטב בצרפת 
אנו מקוים לעליה דרמטית ביצוא 
לסין. הסינים מרוצים מאיכות הפרי 
ומוכנים לשלם פרמיה עבור פרי עם 

טעם נפלא"

"אירופה" , לא יודעים לאכול 
פומלו 

הסינים מדריכים את הצרכנים באירופה,
 "קודם יש להסיר את הקליפה הלבנה 

)אלבדו(... ורק אח"כ...לאכול "

מכירות שיא של לימונים 
בקליפורניה 

עליה של -12%בהכנסות מלימון ברבע 
הראשון של 2017
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אנגורדה
תוספת קטנה עם תוצאה גדולה

לפגישת ייעוץ
ופרטים נוספים: 

 052-4317772
avivlydd@gmail.com

ללא הורמונים

דשן חדשני עם הרכב מיוחד של חומצות אמינו, זרחן ואשלגן.
תרכובת מנצחת אשר מעודדת את החנטה ואת גדילת הפירות. 

בשני יישומים בלבד, במועדים המקובלים, התכשיר תורם 
לעליה בכמות היבול ואיכותו. 

התכשיר נוסה בהצלחה במיכל, מירב, אור, אודם ובטבורי ניו הול.

כמות פירות גדולה יותר

עליה בגודל הפרי

עליה ביבול 

גם ללא שימוש בהורמון

אריזה זן מניין מקור ק"ג מינימום מקסימום לק"ג מגמה 
lemons 15 פרימפיורי 80 ES 15.00 € 14,00 15,00 € 0,97 € stable

lemons 15 פרימפיורי 90 ES 15.00 € 14,00 15,00 € 0,97 € stable

lemons 15 פרימפיורי 100 ES 15.00 € 14,00 15,00 € 0,97 € stable

lemons 7 פרימפיורי 35 ES 7.00 € 6,75  € 7,00 0,98 € stable

lemons 7 פרימפיורי 39 ES 7.00 € 6,75 € 7,00 0,98 € stable

lemons 7 םרימפיורי 42 ES 7.00 € 6,75 € 7,00 0,98 € stable
 Oranges 15 Lane late 48-64 ES 15.00 € 9,00 € 10,00 0,63 € stable
 Oranges 15 Lane late 70 ES 15.00 € 8,00 € 11,00 0,63 € stable
Oranges  15 Lane late 78 ES 15.00 € 8,00 € 11,00 0,63 € stable
Oranges 15 Lane late 90 ES 15.00 € 7,50 € 8,50 0,63 € stable
 Oranges 15 Salustianas 80 MA 15.00 € 7,50 € 8,00 0,52 € stable
Oranges 15 Salustianas 90 MA 15.00 € 7,50 € 8,00 0,52 € stable
Oranges 15 Salustianas  100 MA 15.00 € 7,25 € 7,50 0,49 € stable
Oranges 15 Salustianas 110 MA 14.00 € 6,00 € 6,50 0,42 € stable

grapefruit OT סנרייז 40 IL 14.00 € 16,00 € 17,00 € 1,18 limited

grapefruit OT סנרייז 45 IL 14.00 € 16,00 € 17,00 € 1,18 limited
 Clementines 10kg Ortanique 90 ES 10.00 € 9,00 € 10,00 0,95 € stable
clementines 10kg Ortanique 108 ES 10.00 €€ 9,00 € 10,00 0,95 € stable
clementines 12kg ORRI 81 IL 12.00 € 21,00 € 22,00 € 1,79 stable
clementines 12kg ORRI 100 IL 12.00 € 21,00 € 22,00 € 1,79 stable

grapefruit 14kg Wt. Marsh 40 IL 14.00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 finished

  

 מחירי פרי הדר לסוף מרץ כפי שנתקבלו מלקוח באירופה 
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שמואל גלנץ, עו"ד

עמדה

ובעקבות כך עתרה  עובדת שעבדה כשנתיים בחנות פוטרה 
לבית הדין האזורי לעבודה)1( לקבלת פיצויי פיטורים, פיצויים 
בשל פיטורים שלא כדין, גמול שעות נוספות, אי מתן הודעה 
לעובד, דמי חגים, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה ופיצויי הלנה.
כאן נעסוק רק ברכיב אחד שהוא רכיב הפיצויים בגין מתן תלושי 
שכר שלא שיקפו את ששולם ושלא היה בהם פירוט רכיבים 

נדרשים לפי חוק הגנת השכר תשי"ח-1958 )להלן "החוק"(.
5,000 ₪ בגין כל תלוש שכר.  התובעת עתרה לפיצוי בסך 
לטענתה תלושי השכר שקיבלה לאורך כל תקופת עבודתה היו 
פיקטיביים ולא שיקפו את שכרה בפועל. התובעת טענה כי 
במהלך עבודתה נרשם בתלושי השכר שהיא השתכרה סך של 

3,500 ₪ כאשר בפועל קיבלה שכר גבוה יותר.
התובעת סמכה תביעתה על האמור בחוק "מצא בית הדין....
כי המעסיק מסר לעובדיו, ביודעין, תלוש שכר שלא נכללים 
בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם.... רשאי הוא 
לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק )להלן – פיצויים 

לדוגמה( בשל כל תלוש שכר...".
ותלושי  נכונה טענת התובעת  בית הדין האזורי קבע שאכן 
השכר לא שיקפו את נתוני העבודה האמיתיים והשכר שקיבלה 
התובעת בפועל. ב-22 תלושים צויין כי השכר עומד על 3,500 
₪ ובכולם אותו מספר שעות עבודה: 166.7 וכן אותו מספר ימי 

עבודה בחודש : 24.
בית הדין האזורי פסק כי התביעה לפיצוי בסך 5,000 ₪ עבור 
כל תלוש הינה מוגזמת )למרות שאפשרית על פי החוק( ופסק 

לתובעת פיצוי כולל בסך 5,000 ₪.
בהערת אגב נעיר כי במצרף כל הסכומים שנפסקו לטובת התובעת 
בכל רכיבי התביעה הגיעו כדי 104,843 ₪ ועוד 10,000 ₪ 

הוצאות משפט.
על פסק דינו זה של בית הדין האזורי הגישה העובדת ערעור 
שנדון בבית הדין הארצי.)3( גם כאן לא נעסוק במלוא רכיבי 
"הפיצויים לדוגמה" בשל הפגמים  ונדון רק בעניין  הערעור 

בתלושי השכר.
יובהר, החוק מאפשר פיצויים לדוגמא במספר מצומצם של 
מקרים – מסירת תלוש שכר שלא עונה על דרישות החוק הינו 

אחד מהם.
בית הדין הארצי קבע שלתלושי השכר אותם קיבלה העובדת 
לא היה כל ערך שכן לא שיקפו "את השתכרותה או את הבסיס 
לחישוב שכרה" בית הדין הארצי קבע "דינו של תלוש השכר 
הנוקב בשכר שאין לו קשר לשכר המשולם בפועל, שונה מדינו 
של תלוש שכר שנתוניו הכלליים )כגון פרטי הצדדים, מספר 
ימי העבודה במקום העבודה וכיוצא באלה פרטים כלליים( 

אינם מדוייקים". 
זכויותיו של העובד,  בפירוט  היתה לדקדק  כוונת המחוקק 
יש להתייחס,  יישום הוראות החוק  כי בעת  בית הדין העיר 
של  לבם  לתום  למשכה,  ההפרה,  לחומרת  היתר  בין 
החוק.  הוראות  של  ההרתעתית  לתכלית  וכמובן   הצדדים 
"משלא פורטו הזכויות המהותיות ולמערערת נגרם נזק עת פנתה 
למוסד לביטוח לאומי למימוש זכויותיה הרי שצודקת דרישתה 
 לעדכן את הפיצוי בגין אי עריכת תלוש שכר כנדרש בחוק". 
"בעניינינו יש ליתן דגש על חומרת ההפרה  בית הדין קבע 
שהביאה אי התקינות של החלק הארי של התלושים שנמסרו 
למערערת, מספר התלושים הלא תקינים )22 מתוך 24 תלושים 
שנמסרו למערערת(, הפגיעה המיידית במערערת בעת מתן 
התלושים )הזכויות הנלוות של המערערת נגזרו מהסכומים 
הנקובים( והפגיעה המסתברת והמובנת מאליה בעת מימוש 
זכויותיה על פי חוק הביטוח הלאומי". לא עמדה לנתבע טענתו 
כי התלושים כפי שנרשמו הועילו לעובדת על ידי כך שִבתה 
ניצלה את הסכומים הנמוכים הנקובים בתלושים על מנת להשיג 

אישור עבודה בעת שירותה הצבאי. 
סוף דבר העמיד בית הדין הארצי את הפיצוי לדוגמא בשל תלושי 
שכר לא תקינים על סך 40,000 ₪. בנוסף לסכומים נוספים אותם 

השית בית הדין על הנתבע ברכיבי ערעור אחרים.
הנה כי כן, למדנו, אי ההקפדה על רישום מפורט של ימי עבודה 

שעות עבודה והשכר המשולם – אינה משתלמת.
)1( סע"ש 1596-09-12 לוקס נ' זיסמן ניתן ב-17.2.15.

)2( חוק הגנת השכר תשי"ח-1958 סעיף 26א)ב()1(
)3( ע"ע 28228-03-15 לוקס נ' זיסמן ניתן ב-31.10.16.

לתשומת לב החקלאים מעסיקי עובדים:

על חשיבות רישום מפורט ומדוייק של תלושי השכר
בית הדין הארצי לעבודה "הקפיץ" את הפיצוי

בשל מסירת תלושי שכר לא תקינים
מ-5,000 ₪ ל-40,000 ₪.
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״( 

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

אנשי כפר בילו עובדים באריזה למשלוח ברכבת לנמל חיפה 1933 ,ארכיון כפר בילו 

מועצת השיווק בבריטניה 1979 )אוסף מנה דוידזון(
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עדיין דרושים? 1972

1968/9, איך הפדיון השנה? 

משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

1968/91967/8הזן
18.034.00022.030.000שמוטי

810.000723.000טבורי

7.205.0007.723.000אשכוליות

908.0001.184.000לימונים

4.726.0001.002.000אפילים

55.00016.000שונים

31.738.00032.678.000סך הכל

יצוא הדרים 1967-1969
)מיליוני תיבות (
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 רריאור שפ 

....סימן  "אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח

 .  ..."*שאתה צעיר  

אני מניח שרוב הקוראים פה כבר שמו לב 

בכנסים ובסיורים של השנים האחרונות שיותר 

מבין קהל  ויותר פנים צעירות מבצבצות

 הפרדסנים.

 

, שלישי לפרדסניםהשני או ה דור ה רובאנחנו, 

גדלנו בפרדס, נשמנו פריחת הדרים, אכלנו 

 ושתינו מן הפרדסים האלה כל חיינו.

  להוביל, כל אחד התור שלנו עכשיו הגיע 

לעתיד טוב  -את הענף או המשק-  בגזרתו

לפחות כמו שהיה בשנים שצמחנו תחת 

 העצים האלה.

מרגיש בין חברי הפרדסנים, שזה בוער  אני

בעצמותינו, שאנחנו לא כאן לרגע, אלא כדי 

יש שני דברים  להישאר ולהוביל את הענף.

שאני חושב שאנחנו מצטיינים בהם בדור שלי, 

השני שני, ולהאחד  להעביר מידעהראשון, 

 ו, וז)הותיקים(  הוא משהו שירשנו מכם

 התקווה שיהיה יותר טוב. 

 

 

 

 כי יש לנו מוצר מצויין בידיים. 

 

אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא 

 לפרדסנים צעירים )ברוח ובשנים( 

ליצור קשר איתי או עם עודד גרוסר, על מנת 

להצטרף לקבוצת ה"וואטסאפ" וגם לקבוצה 

 .ארגון מגדלי ההדריםבפייסבוק של 

 orshpirer@gmail.com -במייל

             grossero@mtex.co.il 

לתאם מפגש של צעירי הענף אנחנו ננסה 

 .בתום העונה הנוכחית

 
 , אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח*

 , אם בלילות אתה שיכור מן הירח   

  אם רוח מרחבים בצווארונך תמיד נושבת   

 ... ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת   

  זה סימן שאתה צעיר   

 , כמו יום אביב בהיר   

  כמו יום אביב בהיר   

 !סימן שאתה צעיר   
 

אנחנו לא כאן לרגע, אלא כדי להישאר ...
 ...ולהוביל את הענף

ננסה לתאם מפגש של צעירי הענף בתום 
 העונה הנוכחית.

אני מניח שרוב הקוראים פה כבר שמו לב בכנסים ובסיורים של 
ויותר פנים צעירות מבצבצות מבין  השנים האחרונות שיותר 

קהל הפרדסנים.

 ...אנחנו לא כאן לרגע,
 אלא כדי להישאר ולהוביל את הענף...

 ננסה לתאם מפגש של צעירי הענף
 בתום העונה הנוכחית.

 אור שפירר

"אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח ....
סימן שאתה צעיר  *..."  .

אנחנו, רוב הדור השני או השלישי לפרדסנים, גדלנו בפרדס, 
נשמנו פריחת הדרים, אכלנו ושתינו מן הפרדסים האלה כל חיינו.
עכשיו הגיע התור שלנו להוביל, כל אחד בגזרתו -את הענף 
או המשק- לעתיד טוב לפחות כמו שהיה בשנים שצמחנו תחת 

העצים האלה.
אני מרגיש בין חברי הפרדסנים, שזה בוער בעצמותינו, שאנחנו 
לא כאן לרגע, אלא כדי להישאר ולהוביל את הענף. יש שני 
דברים שאני חושב שאנחנו מצטיינים בהם בדור שלי, הראשון, 
והשני הוא משהו שירשנו מכם  להעביר מידע האחד לשני, 

)הותיקים( , וזו התקווה שיהיה יותר טוב. 

כי יש לנו מוצר מצויין בידיים. 
אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לפרדסנים צעירים 
)ברוח ובשנים( ליצור קשר איתי או עם עודד גרוסר, על מנת 
להצטרף לקבוצת ה"וואטסאפ" וגם לקבוצה בפייסבוק של ארגון 

מגדלי ההדרים.
orshpirer@gmail.com -במייל

grossero@mtex.co.il  
אנחנו ננסה לתאם מפגש של צעירי הענף בתום העונה הנוכחית.

 *אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח, 
  אם בלילות אתה שיכור מן הירח, 

  אם רוח מרחבים בצווארונך תמיד נושבת 
  ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת... 

  זה סימן שאתה צעיר 
  כמו יום אביב בהיר, 
  כמו יום אביב בהיר 

 סימן שאתה צעיר!

דבר הצעירים
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דעה

העליתי "המון" בעיות ושלחתי על "פני המים", חלקן בעיות 
וחלקן "פרובוקטיביות" ע״מ "לגרות" את הנמען  אמיתיות 

להשיב לעיתון.
 

להלן המייל שלי אשר נשלח למספר חברים ובהמשך תשובתו 
של רמי הסל, 

מנהל הייצוא של מהדרין. 
כיבדתי את כל אלו שביקשו להישאר באלמוניותם.

המייל שלי:
שמוטי ומה הלאה?

הרבה שנים ״סבל״ הפרדסן גם משיווק מאורגן ב ״יד-אחת״ 
עכשיו יעשה הפרדסן כל הישר בעיניו.

נמוג בגלל חוסר תיכנון? ממשלות  האם השמוטי הישראלי 
כושלות? חוסר בתמיכה? עודף רגולציה? שיווק לקוי?

ירודה? קווי אריזה מיושנים? הובלה יקרה לשווקים?  איכות 
סטגנציה וחוסר חדשנות? 

או אולי יש אורך חיים לזן? האם ענף הפרדסנות בארץ סובל 
מחוסר מעוף של מנהיגיו?

האם יש בכלל לענף מנהיגים? איפה מובילי הדרך? החוקרים 
מצויינים, גם המדריכים.

עובדים מוכשרים בכל פרדס! אולי כל אלו אובדי דרך ֵהמה? 
שמא כל פרדסן בודד הוביל את הענף אל עברי פי פחת? 

בכיוון של מנהרה אטומה, חשוכה, ובלתי נגמרת?
האם רואים את האור )הזן( בקצה המנהרה?

האם מתן שם סקסי לאור? אורי! למה לא אורינקה אולי אורילה?
ושלישי( לא חוזרים לפרדס?  )דור שני  מדוע הילדים שלנו 

וההורים מעודדים.
האם יש רק תשובה אחת שבלונית, אחת ובלתי מתפשרת?

הייטק, נדל״ן ובנקים הם סקסיים יותר! הכסף זמין וקל יותר כי 
שם הכסף גדל על העצים. 

איך הגענו ממדינת יהלומים והדרים עם הערך המוסף הכי גבוה 
?start up nation -ל

!start up גם הדרים זה
האם להכות על החזה שלנו? או על החזה שלהם?

הכי קל להאשים אחרים: ממשלה, שוק רווי, תחרות זולה, שערי 
מטבע, 

האם האורי צפוי לעתיד דומה?
האם אנחנו בדרך לשם? האם כל המרעין ּבישין כבר עומדים 

בשער? 
מה אנחנו עושים כדי למנוע את האסון הקרב?

שמוטי היה,
פומלו היה,
סוויטי היה,

 

 

 
 

 
 

 !! ַאיין ותשובות ...שאלות המון
 

 . המים" "פני על ושלחתי הנייר גבי על בעיות המון העליתי
   לעיתון.  השיבל הנמען את "לגרות" ע״מ "פרובוקטיביות" חלקןו אמיתיות בעיות חלקן
  ,הסל רמי של תשובתו ובהמשך חברים למספר נשלח אשר שלי המייל להלן
  מהדרין. של הייצוא מנהל

 באלמוניותם. להישאר שביקשו אלו את כיבדתי
 שלי: המייל
 ?הלאה ומה שמוטי

 
 

  (הקיר על הכתובת את) ! לקרוא יודע לא הישראלי הפרדסן
 לבעליו ברכה ביאה , אהוד , מבוקש , ידוע , בשוק מוכר ,מניב , טעים , קליף , ןמצוי זן שמוטי

 .קלסי JAFFA  ובקיצור
 !היה שמוטי
 ! היה לבן פומלו
 ! היה אדום פומלו
 !היה סוויטי

 !היה מרש אשכולית
 ,ירדן ,ארגנטינה ,פרו ,אפריקה דרום גם ,לבנון ,סוריה ,מרוקו , ספרד גם ,הדרים מייצרת מצרים

  .בעצם לא מי , ועוד הברית ארצות ,ברזיל ,מקסיקו ,תורכיה , פקיסטן גם
   ?! בעמלם ברכה רואים  העולם פרדסני כל

 :מ סובלים בישראל ההדרים
 , מטבע שערי ,  תיווך פערי ,  כ״א עלות , קעמופ מים מחיר
  אחת״-״יד ב מאורגן משיווק הפרדסן ״סבל״ שנים הרבה
 .בעיניו הישר כל  הפרדסן יעשה עכשיו
 בגלל נמוג הישראלי  השמוטי האם
  ?לקוי שיווק  ? רגולציה עודף ? בתמיכה חוסר ? כושלות ממשלות ?  תיכנון חוסר
 ? חדשנות וחוסר סטגנציה ? לשווקים יקרה הובלה  ? םמיושני אריזה קווי ? ירודה איכות

 ?מנהיגיו של מעוף מחוסר סובל בארץ הפרדסנות ענף האם ? זןל חיים אורך יש אולי או
 .המדריכים גם , מצויינים החוקרים ? הדרך מובילי איפה ? םמנהיגי לענף בכלל יש האם

 ? מהה   דרך אובדי אלו כל אולי  פרדס! בכל םמוכשרי עובדים
 ? פחת פי עברי אל הענף את הוביל בודד פרדסן כל שמא
 ? נגמרת ובלתי , חשוכה , אטומה מנהרה  של בכיוון

הפרדסן הישראלי לא יודע לקרוא! )את הכתובת על הקיר( 
שמוטי זן מצוין, קליף, טעים, מניב, מוכר בשוק, ידוע, מבוקש, 

אהוד, הביא ברכה לבעליו ובקיצור JAFFA קלסי.
שמוטי היה!

פומלו לבן היה!
פומלו אדום היה!

סוויטי היה!
אשכולית מרש היתה!

מינאולה היתה ?
טופז היה?

מצרים מייצרת הדרים, גם ספרד, מרוקו, סוריה, לבנון, גם דרום 
אפריקה, פרו, ארגנטינה, ירדן, גם פקיסטן, תורכיה, מקסיקו, 

ברזיל, ארצות הברית ועוד, מי לא בעצם. 
כל פרדסני העולם רואים ברכה בעמלם ?! 

ההדרים בישראל סובלים מ:
מחיר מים מופקע, עלות כ״א, פערי תיווך, שערי מטבע,

המון שאלות,
ותשובות ַאין !!
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אשכולית,
מינאולה,

טופז,
 מי נשאר ? 

וכך משיב רמי הסל )בצהוב(

ידידי,
עוד לא צריך להביא את הקברנים

ראה התייחסות למטה.
תגיע לשיחה ותבין שהעולם השתנה וממשיך להשתנות גם 

במוצרים הטריים.
נתון אחד בינתיים- צריכת תפוזים בסטגנציה עם כוון שלילי, 

קליפים גידול שנתי של % 1,
אבוקדו גידול של 10 % ועוד היד נטוייה.

שיהיה רק טוב
שמוטי היה-! עדיין יש בכמויות מוגבלות לשווקים נבחרים 
ובתמורות נאות. גם בשוק המקומי ואצל בני הדודים מוערך מאד.

פומלו לבן היה! נמכר בעיקר בשוק המקומי ובתמורות נאות. 
הייצוא מוגבל לשווקים מיטיבים.

פומלו אדום היה! קיים בכמויות מוגבלות, פרדסים מזדקנים 
שמניבים גדלים ללא פתרונות שווקים רבים.

סוויטי היה! ממש לא, עונה מעולה בשווקי המזרח הרחוק )לא 
רק יפן( באירופה ומעבר לאוקיינוס.

אשכולית מרש היתה! השנה הייצוא יגדל באפן משמעותי לעומת 
השנים האחרונות בהן אכן הייתה ירידה.

כל פרדסני העולם רואים ברכה בעמלם!? קצת פתטי לכתוב 
שכולם רואים ברכה בעמלם. לפחות חצי מהמדינות המוזכרות 
ומעבר  פרדסים  עקירת  יש  היצור,  הוצאות  את  לא מכסות 

לאלטרנטיבות.
האם השמוטי הישראלי נמוג בגלל חוסר תיכנון ? ממשלות 

כושלות ? חוסר בתמיכה ? עודף רגולציה ? שיווק לקוי?
איכות ירודה? קווי אריזה מיושנים ? הובלה יקרה לשווקים? 

סטגנציה וחוסר חדשנות ?
וחלקן  יש תשובות לכל השאלות, חלקן מאד לא מחמיאות 

מורכבות כי לא הכל חד ערכי ומוחלט ופשטני לּכן או לא.

מי אומר שהצעירים לא חוזרים לפרדס? הנינה של אריה שרייבר, קיבוץ נירים
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 "ּכּולו פרדס", דודיק שליט ,תל אלון 
 לשכַני שלום,

 היה היתה לנו מושבה קטנה וירוקה. תושביה אנשי תרבות וחינוך.
  פירות הדר, עופות ובקר, פרחים ודבש. -חקלאיה גידלו ויצרו כל טוב 

 מבניו. 25במלחמת השחרור איבד הישוב הקטן 
נקלטו כאן בני תפוצה נוספת, עם קום המדינה, הגיעה עת הפיתוח. בכל גל עליה 

 ובשנים האחרונות, הצטרפו אלינו שוחרי "צמודי הקרקע". שמחנו.
אולם כעת, סובלים הבודדים שעדיין עוסקים בחקלאות, מהתנכלויות ה"שוחרים" 

 הללו.
 אדמוַתי ברחבי המושבה נטועות כולן, ומשמשות ריאה ירוקה לכל.

 ת ההשקיה.לבקר  בחלקה אחת, נגנבה המערכת הממוחשבת
בחלקה אחרת, מונעים בגופם תושבי השכונות שנבנו סמוך לחלקה החקלאית גידול 

 יבול חדש, מחשש )לא מוצדק( לשימוש בכימיקלים.
שנה, הזעיקו השכנים משטרה, כי רעש משור הגיזום,  90לפרדס המשפחתי שניטע לפני 

 מפחיד את הילדים.
 לונות השכנים.פקחי איכות הסביבה, נקראים חדשות לבקרים לת

 ו... כולו פרדס.
 השכנים, מצידם , מרשים לעצמם לטייל ביו שורות הפרדס כבתוך שלהם, ולקטוף פרי  

 "מן הטבע"...
 ?מה קורה שם למטה -אבא שלי )שבשמים...( צופה ושואל 

 

 
לשכַני שלום, 

היה היתה לנו מושבה קטנה וירוקה. תושביה אנשי תרבות וחינוך.
חקלאיה גידלו ויצרו כל טוב - פירות הדר, עופות ובקר, פרחים 

ודבש. 
במלחמת השחרור איבד הישוב הקטן 25 מבניו.

עם קום המדינה, הגיעה עת הפיתוח. בכל גל עליה נקלטו כאן 
בני תפוצה נוספת, ובשנים האחרונות, הצטרפו אלינו שוחרי 

“צמודי הקרקע”. שמחנו.
בחקלאות,  עוסקים  שעדיין  הבודדים  סובלים  כעת,  אולם 

מהתנכלויות ה”שוחרים” הללו.
אדמוַתי ברחבי המושבה נטועות כולן, ומשמשות ריאה ירוקה לכל.

בחלקה אחת, נגנבה המערכת הממוחשבת  לבקרת ההשקיה.
בחלקה אחרת, מונעים בגופם תושבי השכונות שנבנו סמוך 
לחלקה החקלאית גידול יבול חדש, מחשש )לא מוצדק( לשימוש 

בכימיקלים.
לפרדס המשפחתי שניטע לפני 90 שנה, הזעיקו השכנים משטרה, 

כי רעש משור הגיזום, מפחיד את הילדים.
פקחי איכות הסביבה, נקראים חדשות לבקרים לתלונות השכנים.

ו... ּכולו פרדס.
, מרשים לעצמם לטייל ביו שורות הפרדס  השכנים, מצידם 

כבתוך שלהם, ולקטוף פרי “מן הטבע”...
אבא שלי )שבשמים...( צופה ושואל - מה קורה שם למטה?

“ּכּולו פרדס”
דודיק שליט ,תל אלון 
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יואב גורל ז"ל  1925-2004.
חבר קיבוץ בארי.

עבד בפרדס 42 שנים.
עליו מספרים שעבד עם שתי טוריות, 
כשאחת התעייפה עבר לטוריה השניה.

קודם לפרדס עבד בנגריה. באו אליו ושאלו 
אותו אם הוא מבין בעץ.

אמר:  כן.
אמרו לו :  בוא לעבוד בפרדס.  

הקים את פרדס בארי. 
אחד הפרדסים המצליחים בדרום, כיום 

מתפרס על 600 דונם.

 פרדסן / עמירם לוי שקדאיש יקר, 

 
 .  1925-2004  יואב גורל ז"ל

 חבר קיבוץ בארי.
 שנים. 42עבד בפרדס 

 עליו מספרים שעבד עם שתי טוריות ,כשאחת התעייפה עבר לטוריה השניה.
 קודם לפרדס עבד בנגריה. באו אליו ושאלו אותו אם הוא מבין בעץ.

 .כן אמר: 
  בפרדס. בוא לעבוד   אמרו לו :

 הקים את פרדס בארי. 
 דונם. 600אחד הפרדסים המצליחים בדרום, כיום מתפרס על 

  

איש יקר, פרדסן/
עמירם לוי שקד

ההבדל בין מנדרינה לקלמנטינה

מנדרינה )שם מדעי: Citrus reticulata( מין ַמְנָדִּרין, 
על שם ארץ המוצא: סין. היא פרי הדר קטן ומתוק, 

הדומה לתפוז קטן. צבעו כתום והוא נוח לקילוף. 
הפרי עגול למדי ופחוס קטבים. זנים שונים של 
המנדרינה כוללים את הקלמנטינה, הטנג’רינה, 

הטנגור, הסאצומה )ביפן -מיקאן( והטמפל.

בחלק מן הזנים, כדוגמת הטנג’רינה, ניתן להסיר 
את הקליפה בקלות . הטנגור, שהוא הכלאה של 

תפוז ומנדרינה, קליפתו קלה לקילוף.  

מנדרינה
)שם מדעי: Citrus × aurantium( היא זן של פרי הדר 

הדומה בצורתו, צבעו וטעמו לתפוז. הקלמנטינה נוצרה 
מהכלאה שביצע במאה ה-19 הכומר הצרפתי-אלג'יראי 
קלמאן  רודייה )Clement Rodier(. הוא הכליא טנג'רין )זן 

של מנדרינה( ים-תיכוני עם חושחש )הדר שפריו אינו 
אכיל ושגזעו משמש כ"כנה"  להרכבות(. הפרי שהתקבל 

נקרא על שמו: קלמנטינה.

 .C כמו כל פירות ההדר גם הקלמנטינה מכילה ויטמין
קליפת הקלמנטינה צהובה-כתומה. בפרי 9 - 20 פלחים, 
המכילים בקבוקוני מיץ ועטופים בקליפה דקה. הגרעינים 
קרובים למרכז הפרי. טעמה מתוק חמצמץ. עונת הבשלות 

של הקלמנטינה היא בחודשים אוקטובר-נובמבר. ערכה 
התזונתי של הקלמנטינה )ל-100 גרם( הוא 45 קלוריות, 
10 גרם סוכר, 175 מיליגרם אשלגן, 45 מיליגרם ויטמין 

C, וסיבים תזונתיים 2.3 גרם.

קֶלֶמנטינה
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מכתבים למערכת
) השיר כמו במקור, לא נגענו!(

מכתבים למערכת

הפרדסנים 
כתב: דוד ויסוקר 

)לפי הלחן של שיר הסיירים:
אנו כיתת סיירים...(

אנו הפרדסנים
נראים לא רע אבל קצת משונים,

גשם בחורף עלינו,
לא ירתיענו,

וגם ברד וגם קרה
מיני רוחות וסערה...

אנו היטב מבינים
אנחנו כאן לעוד הרבה שנים,
על אף המצב הקשה כל-כך,

יודע כל אזרח
שעוד נמִשיך וגם נמשֹוך

למרות שפה ושם יש ברֹוך..

פזמון:
)לחן: אנו כיתת סיירים...(

פראיירים פראיירים הפרדסנים...
פראיירים פראיירים הפרדסנים,

דרך מייגעת,
לא נפסיק לטעת,

פראיירים פראיירים הפרדסנים,
פראיירים פראיירים הפרדסנים,

הפראיירים הפראיירים הפראיירים...

אנו הפרדסנים
יודעים  ומכירים את הזנים,

זן השמוטי הוא שם דבר,
שייך כבר לעבר,

הנה עברו להן שנות דור,
עכשיו יש אֹורה וגם אֹור,

אנו היטב גם זוכרים
היו ימים היו גם מחירים,

היום אי אפשר כבר להתפרנס,
רק לחכות לנס,

שהמחיר קצת יעלה
וש.. ה"over" יתמלא...

פראיירים...

הגיעה עונת הקטיף,
הפרי יפה יפה – ממש חטיף,

ואז מגיעים כל הסוחרים
ִרְשתות הסּוֶפִּרים,

ורמי לוי "המדליק",
ששום דבר לו לא מספיק...

הם מלאים תאבון,
עלינו הם גוזרים את הקופון,

הם שקובעים לנו מחירים,
ממש כמו חזירים,

ולנו לא נותרה ברירה,
רק להשלים עם הגזירה...

פראיירים פראיירים הפרדסנים...

מה נעשה בעתיד,
האם כך נישאר תמיד תמיד,
כפראיירים שלא מתחלפים,

אותנו הם טורפים,
הם יקבעו את המחירים,

ורק אנחנו חמורים...

נמשיך לגדל הפרדס,
לנטוע להשקות ולרסס,

הקרב בשבילנו כמעט אבּוד
אנחנו דֹור שדּוד,

ולא נותרה לנו תקווה,
רק להמשיך באהבה.

פראיירים...

פראיירים, פראיירים, הפרדסנים,
פראיירים, פראיירים, הפרדסנים,

דרך מייגעת,
לא נפסיק לטעת,

פראיירים, פראיירים, הפרדסנים,
פראיירים, פראיירים, הפרדסנים,

הפראיירים, הפראיירים, הפראיירים...

 אם יהיה מקום
 לשים במדור מכתבים למערכת  

  והאם אפשר קצת לשכלל את עיצוב המדור מכתבים למערכת? 
 

    הפרדסנים
 

 
 כתב: דוד ויסוקר 

 )לפי הלחן של שיר הסיירים:
 אנו כיתת סיירים...(

 
 אנו הפרדסנים

 נראים לא רע אבל קצת משונים,
 ,גשם בחורף עלינו

 ,לא ירתיענו
 וגם ברד וגם קרה

 רוחות וסערה...מיני 
 

 אנו היטב מבינים
 אנחנו כאן לעוד הרבה שנים,

 ,כך-על אף המצב הקשה כל
 יודע כל אזרח

 ךיך וגם נמשֹושעוד נמש  
 ך..למרות שפה ושם יש ברֹו

 
 :פזמון
 אנו כיתת סיירים...( )לחן:

 פראיירים פראיירים הפרדסנים...
 פראיירים פראיירים הפרדסנים,

 דרך מייגעת,
 לטעת,לא נפסיק 

 פראיירים פראיירים הפרדסנים,
 פראיירים פראיירים הפרדסנים,

 הפראיירים הפראיירים הפראיירים...
 
 נו הפרדסניםא

 הזנים, את ומכירים  יודעים
 זן השמוטי הוא שם דבר,

 שייך כבר לעבר,

 עברו להן שנות דור, הנה
 ר,רה וגם אֹועכשיו יש אֹו

 
 אנו היטב גם זוכרים

 מחירים,היו ימים היו גם 
 היום אי אפשר כבר להתפרנס,

 רק לחכות לנס,
 יעלה שהמחיר קצת

 " יתמלא...overה" וש..
 

 פראיירים...
 
 

 הגיעה עונת הקטיף,
 ממש חטיף, –הפרי יפה יפה 

 ואז מגיעים כל הסוחרים
 ים,ר  פ  תות הסּוש  ר  

 ורמי לוי "המדליק",
 ששום דבר לו לא מספיק...

 
 הם מלאים תאבון,

 גוזרים את הקופון,עלינו הם 
 הם שקובעים לנו מחירים,

 ממש כמו חזירים,
 ולנו לא נותרה ברירה,

 רק להשלים עם הגזירה...
 

 פראיירים פראיירים הפרדסנים...
 

 מה נעשה בעתיד,
 האם כך נישאר תמיד תמיד,
 כפראיירים שלא מתחלפים,

 אותנו הם טורפים,
 הם יקבעו את המחירים,

 ורק אנחנו חמורים...
 
 שיך לגדל הפרדס,נמ

 לנטוע להשקות ולרסס,
 הקרב בשבילנו כמעט אבּוד

 ד,ר שדּואנחנו דֹו
 ולא נותרה לנו תקווה,
 רק להמשיך באהבה.

 



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

דיו
טו

 ס
ה

סולמות

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

 ˙ÂÈ¯ËÙ ÏËÂ˜ ¨WDG ˙È¯‡Â˙·
Ì¯Î· ÔÂÁÓÈ˜ ˙¯·„‰Ï

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

 „ÚÂÈÓ ¨ÔÈË˜Ó·‡ ÏÈÎÓ‰
 ÌÈ¯‰Ó ¨˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï

ÌÈ˘Ú ÈÏÁÊÂ ÒÙÈ¯˙
 ÊÙ‡¯ËÏÂ‡ ÔÓ˘ ÌÚ ·ÂÏÈ˘·
‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡ „‚Î Ì‚ ÏÈÚÈ

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

  ˙Â‚¯„‰ ÏÎ· ˙ÂÈ¯˜‡ ˙¯·„‰Ï
˙ÂÎ¯ ˙ÈÓÈÎ ˇ ˙Â‚ÂÓÓ ˙ÂÓÈÎ

˘„Á



לפרדסנים
ולכל בית ישראל
חג אביב שמח!


