
ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

גיליון מס'

131
ם ספטמבר 2018 י ר ד ה ה ף  נ ע  >  h t t p : / / w w w . p l a n t s . o r g . i l  : י ל ט י ג י ד ה ן  ו ת י ע ה

תמונות קטנות 

קטיף אורה פרדס עמיר





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
 

תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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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לקראת עונת 18/19

 טל עמית

תמונת מצב

עונת 18/19 כבר החלה , עם קטיף הליים , לימון אינטרדונטו 
והסצומות המוקדמות שכבר מקשטות את המדפים .

– פירוט  נכנס לפעילות מלאה כבר בתחילת אוגוסט  הענף 
בהמשך .

אי וודאות בשוק האשכוליות האדומות האירופי 
לאחר הכתבה האופטימית לגבי שוק האשכוליות בעונה שעברה, 

אז לפחות בגזרה האירופית – יש למה לדאוג .
מאז החלה עונת האשכוליות הדרום אפריקאית חל מהפך של 
180° בשוק זה . כמות האשכוליות המיוצאות מדרום אפריקה 
העונה צפויה להיות גדולה ב 40,000 טון מאשתקד ו – 70,000 
טון יותר מלפני שנתיים .נכון לשבוע 33 )18/8( , דרום אפריקה 

שיווקה לאירופה כמויות גבוהות ב 18% מהממוצע הרב שנתי 
שלה . בנוסף , רב הפרי קטן וחלקו באיכות חיצונית נמוכה )ברד( .
נתונים אלו גרמו לקריסת המחירים לרמות של 50% מהמחיר 
שהיה מקובל ב – 3 העונות הקודמות . תיבת אשכוליות מדרום 
אפריקה נמכרת כרגע , במניינים המרכזיים ) 40-45 ( במחירים 
של 9-11 אירו לתיבה , לעומת 17-20 אירו שהיה נהוג ב – 3 
העונות הקודמות .איור 1 מתאר את קריסת המחירים לעומת 3 

העונות הקודמות..
מקסיקו , שמשווקת גם היא כ – 50,000 טון לאיחוד האירופי, 
השהתה את המשלוחים , אך גם הם יתחילו להגיע בשבועות 

37 או 38 .
הפרי הבכיר שלנו עלול לפגוש שוק מוצף ורמת מחירים נמוכה 

איור 1 – מחיר ) באירו( לק"ג אשכולית דרום אפריקאית ,בצרפת, לפי שבועות

 

 
טון לאיחוד האירופי , השהתה את המשלוחים , אך  50,000 –מקסיקו , שמשווקת גם היא כ 

 . 38או  37גם הם יתחילו להגיע בשבועות 

שונה מאוד מהמצב  –הפרי הבכיר שלנו עלול לפגוש שוק מוצף ורמת מחירים נמוכה מאוד 
בזהירות רבה ויימנעו ממשלוח בשנה שעברה . לנוכח מציאות זו , יש לצפות שהיצואנים ינהגו 

ל בשנתיים יכמויות גדולות לשוק זה ואולי יפנו יותר תוצרת לשווקים הרחוקים , שעשו חי
 . האחרונות

 –במועצה 

פעילות ההדברה החלה במחצית אוגוסט . נקווה לרמות זבוב בעצימות נמוכה ) בניגוד  •
 לשנה שעברה(.

עדכון השטחים מתבצע עדכון של סקר השטחים . בגיליון הבא אעדכן את הנתונים .  •
 מהווה הבסיס להערכת היבולים שלנו , שתתפרסם במחצית אוקטובר .

החלה עונת ההרכבות במשתלות ויש ביקוש לרכב מבית הגרעין . עיקר הביקושים הוא  •
 עיל(.לאשכוליות אדומות  ) אזהרה לנוכח הכתבה ל

קלט שני עובדים חדשים . מדריך חדש לאזור הגליל המערבי ועמק יזרעאל הענף  •
) במקום שלום שמואלי שיוצא לגמלאות ( ועובד נוסף שיחזק וישדרג את נושא גביית 

 ההיטלים .
לזן "אורי" . למרות שהתחלנו להיערך מוקדם , טרם אושרה נערכים לפעילות קד"מ  •

 עילות .דבר שעלול לפגוע בפ –הפעילות והתקציב 
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מאוד – שונה מאוד מהמצב בשנה שעברה . לנוכח מציאות זו, יש 
לצפות שהיצואנים ינהגו בזהירות רבה ויימנעו ממשלוח כמויות 
גדולות לשוק זה ואולי יפנו יותר תוצרת לשווקים הרחוקים, 

שעשו חייל בשנתיים האחרונות .

במועצה –
פעילות ההדברה החלה במחצית אוגוסט . נקווה לרמות זבוב 	 

בעצימות נמוכה ) בניגוד לשנה שעברה(.
מתבצע עדכון של סקר השטחים . בגיליון הבא אעדכן את 	 

הנתונים . עדכון השטחים מהווה הבסיס להערכת היבולים 
שלנו , שתתפרסם במחצית אוקטובר .

ויש ביקוש לרכב מבית 	  החלה עונת ההרכבות במשתלות 
הגרעין . עיקר הביקושים הוא לאשכוליות אדומות ) אזהרה 

לנוכח הכתבה לעיל(.
הענף קלט שני עובדים חדשים . מדריך חדש לאזור הגליל 	 

שיוצא  במקום שלום שמואלי   ( יזרעאל  ועמק  המערבי 
גביית  נושא  וישדרג את  נוסף שיחזק  ועובד  לגמלאות( 

ההיטלים.
נערכים לפעילות קד"מ לזן "אורי". למרות שהתחלנו להיערך 	 

מוקדם, טרם אושרה הפעילות והתקציב – דבר שעלול לפגוע 
בפעילות .

בעקבות הנתונים הגרועים של הזן "אורי" ב – 5 השנים 	 
, הוקם צוות מדריכים מקצועי שאמור למצוא  האחרונות 
פתרון לרמות היבולים הנמוכות ולהפיץ את הידע בקרב 

המגדלים .במידה ויהיה צורך נייבא גם ידע מחו"ל .
במכון להדברה ביולוגית יש מחסור חמור)50%( בכוח אדם 	 

ולא  עוזרי מחקר  לגייס  מנסים  אנו  רב  זמן  מזה   . טכני 
מצליחים לאייש התקנים . המחסור גורם לקשיים גדולים 
ניסיונות  לנוכח אוכלוסיות החרקים שצריך לגדל לצורך 

ההדברה ) ומזיקים – ב"ה , לא חסר (.

שנה טובה ומוצלחת

עת הדר וצוות עובדי "מערכת עיתון 
ענף ההדרים מאחלים לפרדסנים
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בעקבות הבצורת בישראל: 
משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח 
לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל 

העליון
   משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון 
ש"ח לתמיכה בחקלאים שיוותרו מרצונם על חלק ממכסת המים 
שלהם. ההנחה היא שהחקלאים הנזקקים פחות למים, יסכימו 
לוותר לטובת חלוקה מחדש לאלו הזקוקים לתוספות מים. 
ההקצאה תעשה בהליך מכרזי שיבטיח חסכון יעיל ומקסימלי במים 
לאור המחסור במים לחקלאות עקב השנים השחונות, ובעקבות 
החלטת רשות המים על קיצוץ כמויות המים המוקצות לחקלאות 
לשנת 2018, נותרו חקלאים עם מטעים וגידולים שאין להם 
די מים. לעומתם, יש חקלאים שתמהיל גידוליהם גמיש יותר 
ומאפשר להם לצמצם או לשנות גידולים ובכך לפנות ממכסות 

המים שלהם.
על כן, על מנת לנייד את המים מהחקלאים שאינם צורכים אותם 
לחקלאים הזקוקים להם, הוחלט בשיתוף "התאחדות חקלאי 
ישראל" לתמרץ את החקלאים להביא להקצאה יעילה יותר. 
לאור המלצת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, סיכמו משרדי 

החקלאות והאוצר על הענקת מענקי תמיכה בסך 30 מיליון ש"ח 
לחקלאים שיוותרו על חלק מהקצאתם השנה. תקציב זה מתווסף 
ל-20 מיליון ש"ח נוספים שהוקצו לפיצויי בצורת לחקלאי הגליל 

העליון, שחוו קיצוץ מים נוסף השנה, בנוסף לשנה שעברה.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: "אנו ממשיכים 
לפעול למען החקלאים. הענקת התמיכה הוא הפתרון הנכון 
והראוי להתמודדות עם משבר המים בחקלאות. לפי סטנדרטים 
שקבענו מראש, נוכל לעקוב אחרי העברת המים מרצון וכך לנהל 
את המים לחקלאים בצורה טובה יותר להטיב עם החקלאים אשר 

זקוקים למים באופן מידי".

שר האוצר, משה כחלון, שיזם את המהלך אמר לאחר ההסכמות: 
"גם בזמנים קשים למשק המים המדינה ממשיכה לשמור על 
החקלאות וההתיישבות באופן אחראי שאינו פוגע בעתודות המים 
לדורות הבאים. זהו סיכום חסר תקדים מבחינת היקף התקציב 

המוקצב לשנה ראשונה של בצורת ואני מברך על תמיכה זו".
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העובדים שובתים על רקע העברת משימות מהשירותים להגנת 
הצומח והשירותים הווטרינריים לביצוע ע"י חברות חיצוניות, 
השינויים מתבצעים באופן חד-צדדי ולא הידברות עם הסתדרות 
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה   , עובדי המדינה ונציגי הוועד 
 אריאל יעקובי: "לא ניתן יד לפגיעה בעובדי משרד החקלאות"

כ-1,800 עובדי משרד החקלאות בכל הארץ שובתים על רקע 
המגמה המתמשכת של הנהלת המשרד והאוצר לפגוע בעובדים 
ולהפנות למיקור חוץ חלקים נכבדים ממטלות משרד החקלאות.

בין היתר, בכוונת הנהלת משרד החקלאות להפנות למיקור חוץ 
את משימות השירותים להגנת הצומח ולביקורת בכל הקשור 
וכן את  ויבוא תוצרת חקלאית  לביצוע בדיקות ואישור יצוא 
השירותים הווטרינריים בכל הקשור למיגור מחלת הברוצלה 

בקרב עדרים ובטיפול במחלת הסלמונלה בלולים. 

בנוסף לכך העובדים מוחים על גרירת רגליים מצד המדינה 
בכל הקשור לחתימה על הסכם קיבוצי לעובדי היחידה לאכיפה 
וחקירות )יחידת הפיצו"ח( ועל כוונת הנהלת המשרד להעביר 
את מינהל המחקר לצפון. צעדים אלו מתבצעים באופן חד-צדדי 

וללא כל הידברות עם נציגות העובדים.

השביתה כוללת את השירותים להגנת הצומח, מינהל המחקר, 
שירותים וטרינריים, מחוזות, חשבּות, מטה משרד החקלאות 
ויחידת הפיצו"ח. יצוין כי מקרי חירום מופנים  לוועדת חריגים. 
בשביתה משתתפים כל עובדי המשרד: עובדי דירוג ודרגה, עובדי 

חוזי, סטודנטים ומשפטנים.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, מסר: "ההסתדרות 
לא תיתן יד לפגיעה בעובדי משרד החקלאות ולא תאפשר הנצחת 

צורות העסקה פוגעניות בשירות הציבורי".
יו"ר הוועד הארצי של עובדי משרד החקלאות, אינה שמרלין, 
ציינה: "לצערי הנהלת המשרד מבצעת צעדים חד-צדדיים ללא 

מו"מ אמיתי עם נציגות העובדים וללא 
התחשבות בנו ובדרישותינו. נמשיך לעמוד על הזכויות המגיעות 
לעובדי המשרד כדי לשמור על שוויון ותנאי העסקה הוגנים". 

לצד יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי עובדי משרד 
ידי המזכיר הארצי מהסתדרות עובדי  החקלאות מלווים על 

המדינה רן קופל. 

השביתה בוטלה,"ההנהלה נסוגה"

כ-1,800 עובדי משרד החקלאות חוזרים לעבודה סדירה לאחר 
שתכניות מיקור החוץ בוטלו וההנהלה התחייבה לפעול למימוש 

ההסכמות ולגיבוש פתרון מוסכם. 
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה 
אריאל יעקובי ויו"ר הוועד הארצי של עובדי משרד החקלאות, 
אינה שמרלין, הגיעו להסכמות מול הנהלת משרד החקלאות, 
שבמסגרתן ההנהלה נסוגה וביטלה את כוונותיה להעביר למיקור 
חוץ חלק ממשימות ומשירותי המשרד. לנוכח ההסכמות שהושגו, 

עובדי משרד החקלאות חוזרים לעבודה סדירה. 
עוד בין ההסכמות בין הצדדים, הנהלת משרד החקלאות התחייבה 
לממש ולקדם הסכמות קודמות בין הצדדים ולחתור לפתרון 

מוסכם של המחלוקות בתוך יחידות המשרד. 
כמו כן, המשרד התחייב כי תוך שבוע ימים ייחתם הסכם קיבוצי 

ייחודי לעובדי היחידה לאכיפה וחקירות )יחידת הפיצו"ח(. 
על פי ההבנות שהושגו, כל הסוגיות שבמחלוקת יוסדרו במסגרת 
מו"מ שיימשך שלושה שבועות, בליווי הסתדרות עובדי המדינה.

הנהלת משרד החקלאות 
התחייבה לממש ולקדם 

הסכמות קודמות
עובדי משרד החקלאות שובתים על רקע הכוונה להפנות למיקור חוץ

 חלקים נרחבים מעבודות המשרד 
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 מפקד חקלאות ארצי
במהלך שנת 2018 עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד 

חקלאות ארצי .
מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל 

מבנה המשק החקלאי בישראל. 
המפקד מקיף את כל המשקים החקלאיים, כולל הקיבוצים, 

המושבים, המשקים הפרטיים והחברות החקלאיות. 
וסיסמה  משתמש  שם  עם  מכתב  לביתו  שקיבל  מי 
זה.  בדף  הקישור  באמצעות  באינטרנט  להשיב   מוזמן 
ידי סוקר  או על  ירואיינו באמצעות הטלפון  יתר המשיבים 

שיגיע לביתם. 
כיצד מתבצע מפקד החקלאות?

בחודשים ינואר-יוני 2018 התקיים איתור אינטרנטי וטלפוני 
במטרה למפות את המשקים הפעילים ואת פרטי ההתקשרות 

עימם. שלב זה הסתיים. 
ייצרו קשר טלפוני עם  2018 סוקרי הלמ"ס  יולי  החל מסוף 

המשקים החקלאיים ויראיינו אותם בטלפון. 
יישלח מכתב פניה לכל משק חקלאי,  בחודש אוגוסט 2018 
המפרט את ההנחיות למילוי עצמי של השאלון באינטרנט. 
במכתב יופיע קישור לאתר אינטרנט מאובטח, ושם משתמש 
ייחודיים. האפשרות למענה אינטרנטי תהיה פתוחה  וסיסמה 

לכל אורך תקופת המפקד. 

מנובמבר 2018 סוקרי הלמ"ס, מצוידים בתעודת עובד רשמית, 
יגיעו לשטח כדי לראיין פנים אל פנים את מי שטרם השיבו 

לשאלון בטלפון או באינטרנט.

מי משתתף במפקד החקלאות?
אוכלוסיית המפקד כוללת את כל המשקים החקלאיים ברחבי 
הארץ כולל הקיבוצים, המושבים, המשקים הפרטיים, החברות 

החקלאיות ובתי הספר החקלאיים. 
כל משק המופיע כמשק חקלאי ברישומים בארגונים ובגופים 
רלוונטיים לתחום החקלאות, נכלל באוכלוסיית מפקד החקלאות.

מה שואלים?
לפעילות המשק החקלאי  שאלון מפקד החקלאות מתייחס 

בחודשים ינואר - דצמבר 2017. 
)או הקיבוץ/ כולל פרטים לגבי בעל/מנהל המשק  השאלון 
חברה( ולגבי השטח החקלאי, וכן שאלות בנושאים: שותפויות 
עם משקים אחרים, מועסקים במשק, גידולים צמחיים )כולל 
סוג ושיטת השקיה, שימוש בחומרי הדברה ובדשנים( גידול 
בעלי חיים, חקלאות מים, פעילויות נלוות הקשורות לחקלאות 

ושאינן קשורות לחקלאות.
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על תשלום פנסיה 
במשכורת השוטפת

 עו"ד ש. גלנץ

פניות רבות מטעם חקלאים בעניין ההפרשה לפנסייה ועל חשבון 
פיצויי פיטורים לעובדים התאילנדים המועסקים אצלם מופנות 

אלי לעיתים קרובות. 
ההפרשה לפנסיה לעובדים הזרים בחקלאות הינה סוגיה לא 
פתורה. מחד הדין מחייב הפרשה לטובת פנסיה לכל עובד 
בחקלאות ובכלל זה לעובדים הזרים. לשון החוק)1( מחייב הפרשה 
לקופה מוגדרת שזהו ייעודה. מאידך, בפועל אין קופה כזו. 
דוחות ביקורות הנערכות אצל חקלאים מטעם משרד העבודה 
מפיקות התראות לחקלאים ואיום בעיצומים כספיים. בית הדין 
הארצי הורה הלכה לפיה בצאת העובד את הארץ, יש לשלם את 
הסכום שהיה מופרש עבורו אילו קיימת היתה קופה גמל לעו"ז. 
מעבר להיות תשלום הפנסיה ופיצויי פיטורים לעו"ז נוגד את 
הרציונאל שבגינם קיימת החובה )בעיה שלא כאן המקום לדון 
יישום הלכה למעשה.  בה( מתמודדים החקלאים עם בעיות 
המלצת משרד התמ"ת עוד משנת 2008 לפתוח חשבון ע"ש 
המעסיק ואליו להפריש באופן שוטף את המגיע בעד פנסיה 
וע"ח פיצויי פיטורים יוצרת בעיה מצד הכרה בהוצאה השוטפת 

ע"י רשויות המס. 
במטרה להמנע מהתראות וחיובים הניתנים ע"י פקחי משרד 
העבודה וכדי לפתור את בעיית ההכרה בהוצאה נוהגים מקצת 
חקלאים לשלם את המגיע בעד פנסיה וע"ח פיצויי פיטורים 
בתלוש השכר תוך ציון הדבר בשורות נפרדות בתלוש. אין ספק 
שפתרון זה אינו עונה על המהות והרציונל של שני נושאים 
יחסי  על  הממונה  עמדתו של  היתה  גם  זו  אלה,  בעייתיים 
 העבודה במשרד העבודה כפי שהובעה בפגישה עימו בעבר. 
פסקי דין סותרים ניתנו במקרים בהם מעסיק משלם לעובד הזר 
מידי חודש את הסכום אותו אמור היה להפריש לקופת פנסיה. 
נדחתה  ותביעת העובד  הדין  בית  הונחה דעתו של  בחלקם 
ובמקרים אחרים נפסק כי תשלום שוטף אין בו כדי למלא את 

הדרישה לתשלום פנסיה ופיצויי פיטורים.

פסק דין שניתן בבית הדין הארצי)2( יכול שישמש צידוק להתנהלות 
כאמור, היינו תשלום שוטף מידי חודש. פסק הדין העוסק בעניין 
שכזה ניתן בתביעה של מסתנן מאריתראה שהועסק למעלה מ-3 

שנים בחברת ניקיון.
פסק הדין עסק במספר עניינים ואולם כאן נתמקד רק בעניין 
ההפרשות לפנסייה. באותו מקרה נמסרה לעובד בתחילת עבודתו 
כנדרש הודעה על תנאי עבודתו. בהודעה צויין כי פנסיה תשולם 
לעובד ישירות מידי חודש וכך אמנם נעשה. בתלוש השכר נרשמו 

בין היתר 2 שורות באחת "ע"ח פ.פ." בשניה "גמל פנסיה".
העובד טען בערכאה הראשונה, בבית הדין האזורי לעבודה, כי יש 
לחייב את החברה בתשלום פיצויי פיטורים מלאים שכן הוא לא 
הבין את תוכן ההודעה לעובד שניתנה לו בתחילת עבודתו משזו 
נרשמה בעברית. בית הדין האזורי קיבל את טענתו של העובד 
וקבע כי על החברה לשלם לעובד את מלוא פיצויי הפיטורים 
המגיעים לו וזאת לנוכח הוראות חוק פיצויי פיטורים)3( לפיו על 
מנת שאפשר יהיה לשלם מידי חודש סכום ע"ח פיצויי פיטורים 
נדרש אישורו של שר העבודה וכזה לא היה. בית הדין קבע: 
"משלא הוצג בפנינו אישור שר העבודה, אין לראות בתוספת 
השכר ששולמה לעובד תחליף לתשלום פיצויי פיטורים לנוכח... 

הוא זכאי לפיצויי פיטורים".
בית הדין האזורי תמך החלטתו בין היתר בטענה כי מטרת החוק 
אינה קבלת כספים מהמעביד במהלך העבודה, אלא לאפשר 

לעובד קבלת סכום כסף עם סיום עבודתו.
במהלך השנים הוסדרו בחוק בצווים ובתקנות דרכי הפקדה 
לקופות לסוגי עובדים שונים )ב-23.6.16 הותקנו תקנות פיקדון 
לעובדים זרים בענף הבניין ובחברות סיעוד. ב-11.5.17 פורסמו 

תקנות לתשלום פקדון למסתננים(.
מכל מקום לגבי עובדים זרים בחקלאות עד למועד רשימה זו לא 
הותקנו התקנות בעניין קופה אליה יש להפריש זכויות הפנסיה 

והסכום ע"ח פיצויי פיטורים.
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בעקבות ערעור החברה לבית הדין הארצי נתהפכה ההלכה 
לפיה פסק בית הדין האזורי. בניתוח שערך בית הדין הארצי 
נקבע: "אין מקום למנוע מהמעסיק לצאת ידי חובת ההפקדה 
השוטפת באמצעות תשלום שוטף של רכיב הפיצויים לעובד 

בשכרו במסגרת שורה נפרדת בתלוש השכר".
בית הדין קבע כי במקום בו קיימת הסכמת העובד, ישנה הפרדה 
ברורה בתלוש בין שכר היסוד לבין רכיב פיצויי הפיטורים וכאשר 
הסכום המשולם אינו בא במקום פיצויי פיטורים אלא ע"ח פיצויי 

פיטורים, כי אז יש לאפשר צורת תשלום שכזו.

אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי.

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991  )1(
64836-09-16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' אוקובזגי  )2(

סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 "הסכם   )3(
בין מעסיק לבין עובד, שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר 
העבודה וההסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על 
ידיו לכך, יבוא לענין הפיצויים במקום הוראות חוק זה ובלבד 
שאין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד, המחייב תשלום 

פיצויי פיטורים".

הכותב חבר מושב מתמחה בדיני עבודה, ליווי וייצוג מעסיקים 
וכן בייצוג מול רשויות האכיפה וההסדרה במשרד  ועובדים 

העבודה וברשות האוכלוסין וההגירה.
gl_law@ דוא"ל  ;09-8625106 09-8610212; פקס:  טל' 

 walla.com
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לשם השוואה: כלל נזקי מזג האוויר לחקלאים בכל 2017 הסתכם 
בכ-180 מיליון ₪ שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט: עבור רובנו 
השינויים במזג האוויר הם לכל היותר נושא לשיחה-לחקלאים 

מדובר בנזקים כלכליים עצומים
ההתחממות הגלובלית מכה גם בחקלאים הישראלים, ומעבר 
לנזקי החום, אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף תופעות של 
מזג אוויר קיצוני ולפגיעה כלכלית עצומה בחקלאים. מנתוני 
נזקי טבע בחקלאות, עולה כי במחצית  קנט, הקרן לביטוח 
הראשונה של 2018 בלבד שילמה החברה לחקלאים פיצויים 
בהיקף שיא של למעלה מ-155 מיליון ₪. זאת לעומת כ-180 
נזקי מזג האוויר  מיליון ₪ ששילמה החברה למגדלים עבור 

בשנת 2017 כולה. 
מהנתונים עולה כי הנזקים המרכזיים נגרמו בצפון הארץ וגורם 
הנזק המרכזי לנזקים היה הברד הכבד שירד במספר אירועים 
בחודשים הראשונים של השנה. הענף שספג את מרבית הנזקים 
במחצית הראשונה של השנה היה ענף הפירות. בסך הכל התקבלו 
בחדר המצב של החברה למעלה מ-6,600 הודעות נזק שונות 

במחצית הראשונה של השנה.
מסיכום נתוני קנט עולה כי במחצית הראשונה של השנה החברה 
פיצתה את מגדלי הפירות בלמעלה מ-43 מיליון ₪. בקנט מציינים 
כי השנה ניכרת פחיתת יבולים מהותית במיני פירות שונים כמו 
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למגדלי האבוקדו וההדרים )למעלה מ-4 מיליון ₪ פיצויים 
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מ-25 מיליון ₪. את מגדלי הבקר פיצתה החברה בכ-9 מילון ₪.
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והסערות גרמו לנזקים של למעלה מ-15 מילון ₪, הנזקים 
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לשיחה, עבור החקלאים מדובר בהתמודדות יומיומית ובנזקים 
כלכליים עצומים. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר 
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כל המשתמע מכך.

 קנט מסכמת את מחצית 2018:

נזקי עתק של למעלה מ-155 
מיליון ₪ לחקלאים כתוצאה 

מפגעי מזג האוויר
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza, F.H.magazine,

Eurofruit, Freshfruit portal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit,
צרות של אחרים

מאת כתבנו בשפלת החוף 

לימון מתגלגל
במורד הגבעה

לימון מתגלגל במורד הגבעה הוא כוכב 
5 מיליון  הווידיאו האחרון, עם כמעט 
בקליפורניה  הופק  הסרטון  צפיות. 
ומתאר... לימון מתגלגל ללא הרף .הצלם 
צילם את הפרי וראה את הלימון ממרחק, 
כשהוא התגלגל בקצב יציב, כשחזר הביתה 
הפרי עדיין התגלגל. "חשבתי שזה כדור 
טניס או משהו דומה ", אמר בראיון. הוא 
רץ כדי להדביק את החפץ המתגלגל, ואז 

הוא שם לב שזה לימון.

לימון טורקי,
שאריות חמרי הדברה 

בלימון  שאריות  על  התרעות  שש 
משפיעות על מהלך הייצוא. טורקיה 
היא מתחרה חשובה כשוק הלימון 
הספרדי, כמויות הייצור שלה סביב 
700, 000 טון. מתוכם 100, 000 טון 

למזרח אירופה.
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ון צפיות. הסרטון הופק מילי
קליפורניה ומתאר ... לימון מתגלגל ב

צילם את הפרי וראה הצלם .  ללא הרף
את הלימון ממרחק, כשהוא התגלגל 

בקצב יציב, כשחזר הביתה הפרי עדיין 
ניס או "חשבתי שזה כדור ט .  התגלגל

בראיון. הוא רץ אמר   ",דומה  משהו
 אזכדי להדביק את החפץ המתגלגל, ו

 .לימון זהשם לב שהוא 
 

  לימון טורקי, שאריות חמרי הדברה
 

שש התרעות על שאריות בלימון 
משפיעות על מהלך הייצוא. טורקיה 

היא מתחרה חשובה כשוק הלימון 
הספרדי, כמויות הייצור שלה סביב 

טון  100,000טון. מתוכם  700,000
 למזרח אירופה.

 
 

  אמונה טפלהפולין,

 
 13-שישי ה על פי אמונה טפלה, יום

נחשב כבעל מזל רע. בחודש 
זו  אסמכתאות לקיומה של אמונה

. מקור 19-קיימות מאז המאה ה
האמונה קשור כנראה לחיבור של שתי 

אמונות הקושרות את יום שישי כיום 
כמספר  13בעל מזל רע ואת המספר 

בעל מזל רע. באמונה טפלה זו, כשיום 
בחודש, הוא נחשב  13-שישי מופיע ב

-בשר רעות. פחד מיום שישי הליום מ
  נקרא ָפראְסקֶבדקטריאפוביה . 13

, מחו קבוצות  13-ביום שישי, ה
וארגונים חקלאיים שונים בוורשה, על 
 המחירים הנמוכים של פירות וירקות. 

 
 פטריה ענקית נמצאה בכרתים

 
 ק"ג 3.9פטרייה ענקית במשקל 

התגלתה סמוך לראש ההר על האי 
ומחים אומרים כי היווני של כרתים. מ

זו הפעם הראשונה שפטריית ענק 
  .  נמצאת על האי
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פולין, אמונה טפלה 
יום שישי ה-13  פי אמונה טפלה,  על 
בחודש נחשב כבעל מזל רע. אסמכתאות 
לקיומה של אמונה זו קיימות מאז המאה 
ה-19. מקור האמונה קשור כנראה לחיבור 
של שתי אמונות הקושרות את יום שישי 
כיום בעל מזל רע ואת המספר 13 כמספר 
זו, כשיום  בעל מזל רע. באמונה טפלה 
שישי מופיע ב-13 בחודש, הוא נחשב 
ליום מבשר רעות. פחד מיום שישי ה-13 

נקרא ָפראְסקֶבדקטריאפוביה. 
ביום שישי, ה-13, מחו קבוצות וארגונים 
חקלאיים שונים בוורשה, על המחירים 

הנמוכים של פירות וירקות. 

פטריה ענקית נמצאה 
בכרתים

פטרייה ענקית במשקל 3.9 ק"ג התגלתה 
סמוך לראש ההר על האי היווני של כרתים. 
זו הפעם הראשונה  מומחים אומרים כי 

שפטריית ענק נמצאת על האי . 

 עורקיםתפוז ליום מונע ניוון 

 
מחקר חדש הראה כי אנשים שאוכלים 

תפוזים באופן קבוע נוטים פחות 
לפתח ניוון מאשר אנשים שאינם 

 אוכלים תפוזים. חוקרים ראיינו יותר 
 50מבוגרים אוסטרלים בני  2,000-מ 

 15מעלה ועקבו אחריהם במשך ו
המחקר הראה כי אנשים שאכלו  שנים.

 60%-לפחות תפוז אחד פיתחו ניוון ב
  פחות מאלו שלא צרכו תפוז ביום.

 
  שטח המנגו הישראלי גדל מדי שנה

 
רוב הפרי האקזוטי מגיע אמנם 

מאמריקה הלטינית אך יש אזורים 
חלופיים כמו ישראל שם יש עליה 

המנגו לייצוא משמעותית בכמות 
  . והפרי צובר מוניטין במערב אירופה

 
 מכה למכולות

 
גל עלייה של מחירי הנפט פוגע קשות 

תחזיות  ברווחיות מובילי המכולות.
עגומות לגבי הרווחיות של המובילים 

 . עקב עליה במחירי הדלק
 

  אורוגוואי בשוק האמריקאי.

 
טונות של  30,000אורוגוואי ייצאה 

 20של   ר ליוני בערךינוא פרי הדר בין
נשלחו לארה"ב,  60%-.כ  מיליון דולר

נוספים לאירופה והשאר  20%עם 
 לרוסיה, ברזיל, קנדה והאמירויות.

הנתונים משקפים את המעבר הגובר 
לארה"ב, שם תעריפי היבוא נמוכים 
וממוצע המחירים גבוה יותר מאשר 

"זהו שוק שימשיך  בשוק האירופי.
  קטיבי ".לגדול ויוותר אטר

 
  גניבת קרטונים ריקים

 
מתמקדת בגניבת כנופיה פלילית 
ריקים ההמיכלים  ,אריזות ריקות 

. בריח"מנעול ו"נשמרים כעת תחת 
הגנבים פכו ש בהולנד במקום הפשע 

הקרטונים וגנבו אלף מ פריאת כל ה
 אריזות ריקות.

 
 יפן, מנדרינות בירידה

 

 עורקיםתפוז ליום מונע ניוון 

 
מחקר חדש הראה כי אנשים שאוכלים 

תפוזים באופן קבוע נוטים פחות 
לפתח ניוון מאשר אנשים שאינם 

 אוכלים תפוזים. חוקרים ראיינו יותר 
 50מבוגרים אוסטרלים בני  2,000-מ 

 15מעלה ועקבו אחריהם במשך ו
המחקר הראה כי אנשים שאכלו  שנים.

 60%-לפחות תפוז אחד פיתחו ניוון ב
  פחות מאלו שלא צרכו תפוז ביום.

 
  שטח המנגו הישראלי גדל מדי שנה

 
רוב הפרי האקזוטי מגיע אמנם 

מאמריקה הלטינית אך יש אזורים 
חלופיים כמו ישראל שם יש עליה 

המנגו לייצוא משמעותית בכמות 
  . והפרי צובר מוניטין במערב אירופה

 
 מכה למכולות

 
גל עלייה של מחירי הנפט פוגע קשות 

תחזיות  ברווחיות מובילי המכולות.
עגומות לגבי הרווחיות של המובילים 

 . עקב עליה במחירי הדלק
 

  אורוגוואי בשוק האמריקאי.

 
טונות של  30,000אורוגוואי ייצאה 

 20של   ר ליוני בערךינוא פרי הדר בין
נשלחו לארה"ב,  60%-.כ  מיליון דולר

נוספים לאירופה והשאר  20%עם 
 לרוסיה, ברזיל, קנדה והאמירויות.

הנתונים משקפים את המעבר הגובר 
לארה"ב, שם תעריפי היבוא נמוכים 
וממוצע המחירים גבוה יותר מאשר 

"זהו שוק שימשיך  בשוק האירופי.
  קטיבי ".לגדול ויוותר אטר

 
  גניבת קרטונים ריקים

 
מתמקדת בגניבת כנופיה פלילית 
ריקים ההמיכלים  ,אריזות ריקות 

. בריח"מנעול ו"נשמרים כעת תחת 
הגנבים פכו ש בהולנד במקום הפשע 

הקרטונים וגנבו אלף מ פריאת כל ה
 אריזות ריקות.

 
 יפן, מנדרינות בירידה

 

תפוז ליום מונע ניוון עורקים
מחקר חדש הראה כי אנשים שאוכלים 
תפוזים באופן קבוע נוטים פחות לפתח 
ניוון מאשר אנשים שאינם אוכלים תפוזים. 
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אוסטרלים בני 50 ומעלה ועקבו אחריהם 
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ניוון  שאכלו לפחות תפוז אחד פיתחו 
ב-60% פחות מאלו שלא צרכו תפוז ביום. 

שטח המנגו הישראלי
גדל מדי שנה 

רוב הפרי האקזוטי מגיע אמנם מאמריקה 
אזורים חלופיים כמו  יש  הלטינית אך 
ישראל שם יש עליה משמעותית בכמות 
המנגו לייצוא והפרי צובר מוניטין במערב 

אירופה. 

  שיא גינס

 
אבטיחים על הבטן בדקה  26חתך 

  אחת .
 

  מקדונלנד הונג קונג, גלידה סגולה .

 
חנות מקדונלד'ס בהונג קונג החלה 

טה למכור גלידה בט
 בטעם עוגיות .  סגול  בצבע

 
 
 רם עגבניותח

 
בגלל יוקר העגבניות  בירדן החרם

לשאת פרי, ומחירי עגבניות   החל
 לצד ,25%בשוק המקומי כבר ירדו ב

  זאת קיים ויכוח לגבי נחיצות החרם.
 

 
 
 
 
 
 

 לראשונה בהולנד

 
תפוחי אדמה מלבנון הגיעו 

בהולנד, מאזור  -BREDAל
ינה , סמוך לגבול בצפון המד  חקלאי

הסורי. הפרויקט ממומן על ידי 
ממשלת הולנד על מנת ליצור 

 הזדמנויות מכירה חדשות.
 

 מה לטעת בפרדס 
יישום חדש בספרד מסייע למגדלי 
הדר להחליט על הזנים המתאימים 

היישום הוא פיתוח   ביותר לנטיעה.
פרטית והוצג בכנס -יוזמה ציבורית
 המערכת לוקחת,לשימוש מיידי 

בחשבון מידע הקשור באקלים, מים 
 וקרקע ונותן מידע על מנדרינה,

  תפוז,לימון ואשכולית .
 

Maersk Line עליית מחיר, 

 
 ספטמברעליית מחירים החל מ

 לארהב, קנדה והמזרח הרחוק. 
 טמפרטורה  חדשָשם רָ 

שיא גינס 
חתך 26 אבטיחים על הבטן בדקה אחת. 
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 לרוסיה, ברזיל, קנדה והאמירויות.

הנתונים משקפים את המעבר הגובר 
לארה"ב, שם תעריפי היבוא נמוכים 
וממוצע המחירים גבוה יותר מאשר 

"זהו שוק שימשיך  בשוק האירופי.
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ריקים ההמיכלים  ,אריזות ריקות 

. בריח"מנעול ו"נשמרים כעת תחת 
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 יפן, מנדרינות בירידה

 

יותר ויותר מטעי מנדרינית ננטשים 
ור בכוח עבודה ומחסור ל מחסבש

גם היבול ליחידת  .ר?(מוּכביורשים )
-פחת היבול ב 2017שטח יורד. בשנת 

 750000טון מתוך כמות של כ  36500
טון. היתרון היחיד; מחיר המנדרינה 

עלה בחדות במהלך התקופה בשל 
  ביקוש גבוה. 

  ניו זילנד, ציפיה לעונה טובה

 
ים מגדלי הסצומה בניו זילנד מצפ

העונה החלה עם  לגידול מה בייצור,
כמויות טובות ואיכות חיצונית 

תרומתה של המדינה  ופנימית מעולים.
-לשוק ההדרים העולמי היא פחות מ 

הם   ,שווקי הייצוא העיקריים0.05%
יפן, ארה"ב וסין עבור לימונים, יפן 

השקט עבור מנדרינות ואיי האוקיינוס 
ויפן השקט, סין ואיי האוקיינוס 

 לתפוזים.
 

  מקסיקו היצרנית הגדולה של ליים

 
מיליון  2.5, מקסיקו ייצרה 2017בשנת 

אחוזים יותר  3.4 -כ טון של ליים,
מאשר בשנה הקודמת. מקסיקו 

יים לו 30%-מייצרת ליים פרסי כ
, היעד 2017בשנת .70%-מקסיקני כ

היה ארצות   העיקרי של המקסיקני

ו הברית; ויעדי הליים הפרסי הי
 ארצות הברית, הולנד, ובריטניה.

 
  תפוז דם מבטיח . LIDOסין, 

 
הובא מאיטליה  LIDOתפוז דם 

חיוביים לחלוטין , קליפה  ווסיכויי
הציפה רכה ומכילה ,חלקה וקשה 

אנתוציאנינים, מקדים להבשיל ונמצא 
בשוק מינואר עד אפריל. משווק 

  בעיקר מהקירור.
 

 
 י קריםסוריה ,פרי לרוסיה דרך חצי הא

 
המחוז הסורי של לטקיה הקים מרכז 

 לייצוא הדרים לרוסיה דרך נמלי קרים.
"הפרויקט כרוך בעבודה רבה, אך הוא 

יסייע ליצור הזדמנויות רבות לפיתוח 
היחסים בין סוריה לרוסיה. פרי ההדר 
יובל בים לחצי האי קרים ולאחר מכן 
לשאר חלקי רוסיה. מזכר הבנות של 

בין לטקיה לחצי  שיתוף פעולה אזורי
האי קרים נחתם בתקווה לסייע 

  בפיתוח יחסים בילטרליים .
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נוספים לאירופה והשאר  20%עם 
 לרוסיה, ברזיל, קנדה והאמירויות.

הנתונים משקפים את המעבר הגובר 
לארה"ב, שם תעריפי היבוא נמוכים 
וממוצע המחירים גבוה יותר מאשר 

"זהו שוק שימשיך  בשוק האירופי.
  קטיבי ".לגדול ויוותר אטר

 
  גניבת קרטונים ריקים

 
מתמקדת בגניבת כנופיה פלילית 
ריקים ההמיכלים  ,אריזות ריקות 

. בריח"מנעול ו"נשמרים כעת תחת 
הגנבים פכו ש בהולנד במקום הפשע 

הקרטונים וגנבו אלף מ פריאת כל ה
 אריזות ריקות.

 
 יפן, מנדרינות בירידה

 

 עורקיםתפוז ליום מונע ניוון 

 
מחקר חדש הראה כי אנשים שאוכלים 

תפוזים באופן קבוע נוטים פחות 
לפתח ניוון מאשר אנשים שאינם 

 אוכלים תפוזים. חוקרים ראיינו יותר 
 50מבוגרים אוסטרלים בני  2,000-מ 

 15מעלה ועקבו אחריהם במשך ו
המחקר הראה כי אנשים שאכלו  שנים.

 60%-לפחות תפוז אחד פיתחו ניוון ב
  פחות מאלו שלא צרכו תפוז ביום.

 
  שטח המנגו הישראלי גדל מדי שנה

 
רוב הפרי האקזוטי מגיע אמנם 

מאמריקה הלטינית אך יש אזורים 
חלופיים כמו ישראל שם יש עליה 

המנגו לייצוא משמעותית בכמות 
  . והפרי צובר מוניטין במערב אירופה

 
 מכה למכולות

 
גל עלייה של מחירי הנפט פוגע קשות 

תחזיות  ברווחיות מובילי המכולות.
עגומות לגבי הרווחיות של המובילים 

 . עקב עליה במחירי הדלק
 

  אורוגוואי בשוק האמריקאי.

 
טונות של  30,000אורוגוואי ייצאה 

 20של   ר ליוני בערךינוא פרי הדר בין
נשלחו לארה"ב,  60%-.כ  מיליון דולר

נוספים לאירופה והשאר  20%עם 
 לרוסיה, ברזיל, קנדה והאמירויות.

הנתונים משקפים את המעבר הגובר 
לארה"ב, שם תעריפי היבוא נמוכים 
וממוצע המחירים גבוה יותר מאשר 

"זהו שוק שימשיך  בשוק האירופי.
  קטיבי ".לגדול ויוותר אטר

 
  גניבת קרטונים ריקים

 
מתמקדת בגניבת כנופיה פלילית 
ריקים ההמיכלים  ,אריזות ריקות 

. בריח"מנעול ו"נשמרים כעת תחת 
הגנבים פכו ש בהולנד במקום הפשע 

הקרטונים וגנבו אלף מ פריאת כל ה
 אריזות ריקות.

 
 יפן, מנדרינות בירידה

 

מכה למכולות
גל עלייה של מחירי הנפט פוגע קשות 
המכולות. תחזיות  מובילי  ברווחיות 
עגומות לגבי הרווחיות של המובילים 

עקב עליה במחירי הדלק .

אורוגוואי בשוק האמריקאי. 
אורוגוואי ייצאה 30,000 טונות של פרי 
הדר בין ינואר ליוני בערך  של 20 מיליון 
דולר.כ -60% נשלחו לארה"ב, עם 20% 
נוספים לאירופה והשאר לרוסיה, ברזיל, 

קנדה והאמירויות.
הגובר  המעבר  את  משקפים  הנתונים 
נמוכים  היבוא  תעריפי  שם  לארה"ב, 
וממוצע המחירים גבוה יותר מאשר בשוק 
האירופי. "זהו שוק שימשיך לגדול ויוותר 

אטרקטיבי ". 

גניבת קרטונים ריקים 
כנופיה פלילית מתמקדת בגניבת אריזות 
ריקות, המיכלים הריקים נשמרים כעת 
הפשע  במקום  ובריח".  "מנעול  תחת 
תכולת  כל  את  הגנבים  בהולנד שפכו 

הקרטונים וגנבו אלף אריזות ריקות.

יפן, מנדרינות בירידה

יותר ויותר מטעי מנדרינית ננטשים בשל 
ביורשים  ומחסור  מחסור בכוח עבודה 
יורד.  )מוּכר?(. גם היבול ליחידת שטח 
בשנת 2017 פחת היבול ב-36500 טון 
מתוך כמות של כ 750000 טון. היתרון 
בחדות  עלה  המנדרינה  מחיר  היחיד; 

במהלך התקופה בשל ביקוש גבוה.  

ניו זילנד, ציפיה לעונה טובה 
מגדלי הסצומה בניו זילנד מצפים לגידול 
מה בייצור, העונה החלה עם כמויות טובות 
ואיכות חיצונית ופנימית מעולים. תרומתה 
של המדינה לשוק ההדרים העולמי היא 
פחות מ -0.05%, שווקי הייצוא העיקריים  
הם יפן, ארה"ב וסין עבור לימונים, יפן 
ואיי האוקיינוס   השקט עבור מנדרינות 
ואיי האוקיינוס   השקט, סין ויפן לתפוזים.

יותר ויותר מטעי מנדרינית ננטשים 
ור בכוח עבודה ומחסור ל מחסבש

גם היבול ליחידת  .ר?(מוּכביורשים )
-פחת היבול ב 2017שטח יורד. בשנת 

 750000טון מתוך כמות של כ  36500
טון. היתרון היחיד; מחיר המנדרינה 

עלה בחדות במהלך התקופה בשל 
  ביקוש גבוה. 

  ניו זילנד, ציפיה לעונה טובה

 
ים מגדלי הסצומה בניו זילנד מצפ

העונה החלה עם  לגידול מה בייצור,
כמויות טובות ואיכות חיצונית 

תרומתה של המדינה  ופנימית מעולים.
-לשוק ההדרים העולמי היא פחות מ 

הם   ,שווקי הייצוא העיקריים0.05%
יפן, ארה"ב וסין עבור לימונים, יפן 

השקט עבור מנדרינות ואיי האוקיינוס 
ויפן השקט, סין ואיי האוקיינוס 

 לתפוזים.
 

  מקסיקו היצרנית הגדולה של ליים

 
מיליון  2.5, מקסיקו ייצרה 2017בשנת 

אחוזים יותר  3.4 -כ טון של ליים,
מאשר בשנה הקודמת. מקסיקו 

יים לו 30%-מייצרת ליים פרסי כ
, היעד 2017בשנת .70%-מקסיקני כ

היה ארצות   העיקרי של המקסיקני

ו הברית; ויעדי הליים הפרסי הי
 ארצות הברית, הולנד, ובריטניה.

 
  תפוז דם מבטיח . LIDOסין, 

 
הובא מאיטליה  LIDOתפוז דם 

חיוביים לחלוטין , קליפה  ווסיכויי
הציפה רכה ומכילה ,חלקה וקשה 

אנתוציאנינים, מקדים להבשיל ונמצא 
בשוק מינואר עד אפריל. משווק 

  בעיקר מהקירור.
 

 
 י קריםסוריה ,פרי לרוסיה דרך חצי הא

 
המחוז הסורי של לטקיה הקים מרכז 

 לייצוא הדרים לרוסיה דרך נמלי קרים.
"הפרויקט כרוך בעבודה רבה, אך הוא 

יסייע ליצור הזדמנויות רבות לפיתוח 
היחסים בין סוריה לרוסיה. פרי ההדר 
יובל בים לחצי האי קרים ולאחר מכן 
לשאר חלקי רוסיה. מזכר הבנות של 

בין לטקיה לחצי  שיתוף פעולה אזורי
האי קרים נחתם בתקווה לסייע 

  בפיתוח יחסים בילטרליים .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מקסיקו היצרנית הגדולה 
של ליים 

בשנת 2017, מקסיקו ייצרה 2.5 מיליון 
טון של ליים, כ- 3.4 אחוזים יותר מאשר 
בשנה הקודמת. מקסיקו מייצרת ליים פרסי 
וליים מקסיקני כ-70%.בשנת  כ-30% 
2017, היעד העיקרי של הפרי המקסיקני 
היה ארצות הברית; ויעדי הליים הפרסי 

היו ארצות הברית, הולנד, ובריטניה.

סין, LIDO תפוז דם מבטיח. 
תפוז דם LIDO הובא מאיטליה וסיכוייו 
חיוביים לחלוטין, קליפה חלקה וקשה, 
הציפה רכה ומכילה אנתוציאנינים, מקדים 
להבשיל ונמצא בשוק מינואר עד אפריל. 

משווק בעיקר מהקירור. 

סוריה, פרי לרוסיה
דרך חצי האי קרים

המחוז הסורי של לטקיה הקים מרכז 
נמלי  דרך  לרוסיה  הדרים  לייצוא 
קרים. "הפרויקט כרוך בעבודה רבה, 
אך הוא יסייע ליצור הזדמנויות רבות 
לפיתוח היחסים בין סוריה לרוסיה. 
פרי ההדר יובל בים לחצי האי קרים 
ולאחר מכן לשאר חלקי רוסיה. מזכר 
הבנות של שיתוף פעולה אזורי בין 
לטקיה לחצי האי קרים נחתם בתקווה 

לסייע בפיתוח יחסים בילטרליים. 

ילי שה טון של צ'מלאה מים ושלו
 חריפים.

 
  מכשיר לבדיקת אבוקדו

 
לאבוקדו דרגות שונות של בשלות 

אשר גורמות לקשב רב של מגדלים , 
המכשיר מודד משגרים וקמעונאים . 

מוחדרת את דרגת הבשלות על העץ .
שחוזר  אלומת אור לתוך הפרי והמידע

  .מעיד על תכולת חומר היבש ובשלות
 

  קגילוף בפרי ויריפן , 

 

 

 
 

 מקרי מוות באירופה 9ליסטריה, 

 
פריצת ליסטריה ) סוג מסוכן מאוד של 

באירופה קשורה בירקות  חיידקים(
קפואים המיוצרים בבלגיה והובילה 

רשות המזון  כבר לתשעה מקרי מוות .
( EFSAהתזונתי האירופית )

כי תירס קפוא ואולי ירקות   הצהירה
ת להתפרצו  קפואים אחרים הם המקור

המחלה באוסטריה, דנמרק, פינלנד, 
 .2015שבדיה ובריטניה מאז 

מקרים כולל  47, דווחו 2018ביוני 
 תשעה מקרי מוות.
במפעל גריניארד האריזות מיוצרות 

 .2018-ו  2017, 2016-בהונגריה ב 
 

 בננה כתשלום נסיעה במונית

 
Chiquita מסע פרסום, כדי   השיקה

 Chiquitaלהעלות את המודעות של 
מסע מהות .מטרת היבננות בקרב א

במהלך תקופת  Chiquitaלשים את 
הקיץ בראש של הלקוחות ולעודד את 

 ".Chiquitaהצרכנים "לחשוב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

בננה כתשלום נסיעה במונית
Chiquita השיקה  מסע פרסום, כדי להעלות 
את המודעות של Chiquita בננות בקרב 
 Chiquita אימהות.מטרת המסע לשים את
במהלך תקופת הקיץ בראש של הלקוחות 
."Chiquita ולעודד את הצרכנים "לחשוב
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מישטוח חדש להקטנת פחת

התבנית החדשה לא רק מסייעת לשפר 
את יציבות המשטח, אלא גם מפחיתה את 
הפסולת הפלסטית שיכולה לגרום לבעיות 
סביבתיות. המכונות החדשות מאפשרות 
מישטּוח מבלי להגדיל את עלויות העבודה  
ומפחיתים את כמות הפלסטיק, המשטחים 
יציבים ובעלי תכונות אוורור מקסימליות. 
כיום כבר אורזים בננות, עגבניות, הדרים, 

מנגו ואבוקדו . 
 מישטוח חדש להקטנת פחת

 
התבנית החדשה לא רק מסייעת לשפר 
את יציבות המשטח , אלא גם מפחיתה 
את הפסולת הפלסטית שיכולה לגרום 
לבעיות סביבתיות .המכונות החדשות 

מבלי להגדיל את   חמאפשרות מישטּו
את כמות  יםומפחית  עלויות העבודה

הפלסטיק , המשטחים יציבים ובעלי 
תכונות אוורור מקסימליות. כיום כבר 
אורזים בננות, עגבניות ,הדרים ,מנגו 

  .  ואבוקדו
 

 מיליארד דולר על סין 200  מס של

 
ארה"ב הודיעה כי היא מתכוונת 

 200על עוד  10%להטיל מס של 
 רד דולר של סחורות סיניות,מיליא

בהסלמה משמעותית של מלחמת 
הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות 

 בעולם.
 

 אבטיחעל  ומסי ורונאלד
אוהד כדורגל סיני לא היה מאוכזב 

כאשר מסי ורונלדו שבו הביתה ,הוא 
  אבטיחים .על פשוט גילף את פניהם 

 
 

  סיציליה , עליות ומורדות .

 
דרים בעונה שעברה סבלו הה

 הסיציליאניים מן החום והבצורת
  וחלק מהפרי נפגע מכפור.

"התחרות החזקה מעודדת אותנו 
לשפר וליישם אסטרטגיות שוק 

חדשות, אבל בכל מה שקשור למחיר, 
אנחנו לא יכולים להתחרות, בגלל 
העלויות הניכרות שאנחנו נושאים 

בהשוואה למדינות בצפון אפריקה, 
זאת, אנחנו  ספרד, יוון וגם ישראל, עם
, וכבר רואים מתמחים בתחום האורגני

"אנחנו  .איכותיים את עצמנו כיצרנים 
בסין  alibabaיודעים שקבוצת 

משתדלת לייבא תפוזי דם מאיתנו , 
סיציליה צריכה להתמקד במוצרים 

איכותיים או מיוחדים כמו תפוזי דם, 
כדי לבדל את עצמה ממדינות אחרות, 

ם הספציפי וזאת בזכות המיקרו האקלי
  והטמפרטורות הגבוהות".

 
  פלפלים חריפים 50סין, אדם אכל 

 
 50בפסטיבל שנתי בסין אכל אדם 

פלפלים "לוהטים" בדקה .הזוכה 
דראם -3בתחרות לקח הביתה מטבע 

את קראט זהב, הוא סיים לאכול  24
 שניות  68בתוך   הכמות המוצעת

בבריכה רדודה   בתחרות שהתקיימה

 מישטוח חדש להקטנת פחת

 
התבנית החדשה לא רק מסייעת לשפר 
את יציבות המשטח , אלא גם מפחיתה 
את הפסולת הפלסטית שיכולה לגרום 
לבעיות סביבתיות .המכונות החדשות 

מבלי להגדיל את   חמאפשרות מישטּו
את כמות  יםומפחית  עלויות העבודה

הפלסטיק , המשטחים יציבים ובעלי 
תכונות אוורור מקסימליות. כיום כבר 
אורזים בננות, עגבניות ,הדרים ,מנגו 

  .  ואבוקדו
 

 מיליארד דולר על סין 200  מס של

 
ארה"ב הודיעה כי היא מתכוונת 

 200על עוד  10%להטיל מס של 
 רד דולר של סחורות סיניות,מיליא

בהסלמה משמעותית של מלחמת 
הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות 

 בעולם.
 

 אבטיחעל  ומסי ורונאלד
אוהד כדורגל סיני לא היה מאוכזב 

כאשר מסי ורונלדו שבו הביתה ,הוא 
  אבטיחים .על פשוט גילף את פניהם 

 
 

  סיציליה , עליות ומורדות .

 
דרים בעונה שעברה סבלו הה

 הסיציליאניים מן החום והבצורת
  וחלק מהפרי נפגע מכפור.

"התחרות החזקה מעודדת אותנו 
לשפר וליישם אסטרטגיות שוק 

חדשות, אבל בכל מה שקשור למחיר, 
אנחנו לא יכולים להתחרות, בגלל 
העלויות הניכרות שאנחנו נושאים 

בהשוואה למדינות בצפון אפריקה, 
זאת, אנחנו  ספרד, יוון וגם ישראל, עם
, וכבר רואים מתמחים בתחום האורגני

"אנחנו  .איכותיים את עצמנו כיצרנים 
בסין  alibabaיודעים שקבוצת 

משתדלת לייבא תפוזי דם מאיתנו , 
סיציליה צריכה להתמקד במוצרים 

איכותיים או מיוחדים כמו תפוזי דם, 
כדי לבדל את עצמה ממדינות אחרות, 

ם הספציפי וזאת בזכות המיקרו האקלי
  והטמפרטורות הגבוהות".

 
  פלפלים חריפים 50סין, אדם אכל 

 
 50בפסטיבל שנתי בסין אכל אדם 

פלפלים "לוהטים" בדקה .הזוכה 
דראם -3בתחרות לקח הביתה מטבע 

את קראט זהב, הוא סיים לאכול  24
 שניות  68בתוך   הכמות המוצעת

בבריכה רדודה   בתחרות שהתקיימה

 מישטוח חדש להקטנת פחת

 
התבנית החדשה לא רק מסייעת לשפר 
את יציבות המשטח , אלא גם מפחיתה 
את הפסולת הפלסטית שיכולה לגרום 
לבעיות סביבתיות .המכונות החדשות 

מבלי להגדיל את   חמאפשרות מישטּו
את כמות  יםומפחית  עלויות העבודה

הפלסטיק , המשטחים יציבים ובעלי 
תכונות אוורור מקסימליות. כיום כבר 
אורזים בננות, עגבניות ,הדרים ,מנגו 

  .  ואבוקדו
 

 מיליארד דולר על סין 200  מס של

 
ארה"ב הודיעה כי היא מתכוונת 

 200על עוד  10%להטיל מס של 
 רד דולר של סחורות סיניות,מיליא

בהסלמה משמעותית של מלחמת 
הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות 

 בעולם.
 

 אבטיחעל  ומסי ורונאלד
אוהד כדורגל סיני לא היה מאוכזב 

כאשר מסי ורונלדו שבו הביתה ,הוא 
  אבטיחים .על פשוט גילף את פניהם 

 
 

  סיציליה , עליות ומורדות .

 
דרים בעונה שעברה סבלו הה

 הסיציליאניים מן החום והבצורת
  וחלק מהפרי נפגע מכפור.

"התחרות החזקה מעודדת אותנו 
לשפר וליישם אסטרטגיות שוק 

חדשות, אבל בכל מה שקשור למחיר, 
אנחנו לא יכולים להתחרות, בגלל 
העלויות הניכרות שאנחנו נושאים 
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בהשוואה למדינות בצפון אפריקה, 
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את קראט זהב, הוא סיים לאכול  24
 שניות  68בתוך   הכמות המוצעת

בבריכה רדודה   בתחרות שהתקיימה

מס של  200 מיליארד דולר 
על סין

ארה"ב הודיעה כי היא מתכוונת להטיל 
מס של 10% על עוד 200 מיליארד דולר 
של סחורות סיניות, בהסלמה משמעותית 
בין שתי הכלכלות  של מלחמת הסחר 

הגדולות בעולם.

סיציליה, עליות ומורדות. 

בעונה שעברה סבלו ההדרים הסיציליאניים 
נפגע  וחלק מהפרי  והבצורת  מן החום 

מכפור. 
"התחרות החזקה מעודדת אותנו לשפר 
וליישם אסטרטגיות שוק חדשות, אבל 
בכל מה שקשור למחיר, אנחנו לא יכולים 
להתחרות, בגלל העלויות הניכרות שאנחנו 
נושאים בהשוואה למדינות בצפון אפריקה, 
יוון וגם ישראל, עם זאת, אנחנו  ספרד, 
מתמחים בתחום האורגני, וכבר רואים את 
עצמנו כיצרנים  איכותיים. "אנחנו יודעים 
alibaba בסין משתדלת לייבא  שקבוצת 
תפוזי דם מאיתנו, סיציליה צריכה להתמקד 
במוצרים איכותיים או מיוחדים כמו תפוזי 
דם, כדי לבדל את עצמה ממדינות אחרות, 
וזאת בזכות המיקרו האקלים הספציפי 

והטמפרטורות הגבוהות". 

50 פלפלים  סין, אדם אכל 
חריפים 

בפסטיבל שנתי בסין אכל אדם 50 פלפלים 
"לוהטים" בדקה. הזוכה בתחרות לקח 
הביתה מטבע -3דראם 24 קראט זהב, הוא 
סיים לאכול את הכמות המוצעת  בתוך 
68 שניות בתחרות שהתקיימה  בבריכה 
רדודה מלאה מים ושלושה טון של צ'ילי 

חריפים.

מכשיר לבדיקת אבוקדו 
לאבוקדו דרגות שונות של בשלות אשר 
גורמות לקשב רב של מגדלים, משגרים 
דרגת  את  מודד  המכשיר  וקמעונאים. 
הבשלות על העץ.מוחדרת אלומת אור 
על  מעיד  שחוזר  והמידע  הפרי  לתוך 

תכולת החומר היבש ובשלות. 
ילי שה טון של צ'מלאה מים ושלו

 חריפים.
 

  מכשיר לבדיקת אבוקדו

 
לאבוקדו דרגות שונות של בשלות 

אשר גורמות לקשב רב של מגדלים , 
המכשיר מודד משגרים וקמעונאים . 

מוחדרת את דרגת הבשלות על העץ .
שחוזר  אלומת אור לתוך הפרי והמידע

  .מעיד על תכולת חומר היבש ובשלות
 

  קגילוף בפרי ויריפן , 

 

 

 
 

 מקרי מוות באירופה 9ליסטריה, 

 
פריצת ליסטריה ) סוג מסוכן מאוד של 

באירופה קשורה בירקות  חיידקים(
קפואים המיוצרים בבלגיה והובילה 

רשות המזון  כבר לתשעה מקרי מוות .
( EFSAהתזונתי האירופית )

כי תירס קפוא ואולי ירקות   הצהירה
ת להתפרצו  קפואים אחרים הם המקור

המחלה באוסטריה, דנמרק, פינלנד, 
 .2015שבדיה ובריטניה מאז 

מקרים כולל  47, דווחו 2018ביוני 
 תשעה מקרי מוות.
במפעל גריניארד האריזות מיוצרות 

 .2018-ו  2017, 2016-בהונגריה ב 
 

 בננה כתשלום נסיעה במונית

 
Chiquita מסע פרסום, כדי   השיקה

 Chiquitaלהעלות את המודעות של 
מסע מהות .מטרת היבננות בקרב א

במהלך תקופת  Chiquitaלשים את 
הקיץ בראש של הלקוחות ולעודד את 

 ".Chiquitaהצרכנים "לחשוב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  שיא גינס

 
אבטיחים על הבטן בדקה  26חתך 

  אחת .
 

  מקדונלנד הונג קונג, גלידה סגולה .

 
חנות מקדונלד'ס בהונג קונג החלה 

טה למכור גלידה בט
 בטעם עוגיות .  סגול  בצבע

 
 
 רם עגבניותח

 
בגלל יוקר העגבניות  בירדן החרם

לשאת פרי, ומחירי עגבניות   החל
 לצד ,25%בשוק המקומי כבר ירדו ב

  זאת קיים ויכוח לגבי נחיצות החרם.
 

 
 
 
 
 
 

 לראשונה בהולנד

 
תפוחי אדמה מלבנון הגיעו 

בהולנד, מאזור  -BREDAל
ינה , סמוך לגבול בצפון המד  חקלאי

הסורי. הפרויקט ממומן על ידי 
ממשלת הולנד על מנת ליצור 

 הזדמנויות מכירה חדשות.
 

 מה לטעת בפרדס 
יישום חדש בספרד מסייע למגדלי 
הדר להחליט על הזנים המתאימים 

היישום הוא פיתוח   ביותר לנטיעה.
פרטית והוצג בכנס -יוזמה ציבורית
 המערכת לוקחת,לשימוש מיידי 

בחשבון מידע הקשור באקלים, מים 
 וקרקע ונותן מידע על מנדרינה,

  תפוז,לימון ואשכולית .
 

Maersk Line עליית מחיר, 

 
 ספטמברעליית מחירים החל מ

 לארהב, קנדה והמזרח הרחוק. 
 טמפרטורה  חדשָשם רָ 
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  אחת .
 

  מקדונלנד הונג קונג, גלידה סגולה .
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 לראשונה בהולנד

 
תפוחי אדמה מלבנון הגיעו 

בהולנד, מאזור  -BREDAל
ינה , סמוך לגבול בצפון המד  חקלאי

הסורי. הפרויקט ממומן על ידי 
ממשלת הולנד על מנת ליצור 

 הזדמנויות מכירה חדשות.
 

 מה לטעת בפרדס 
יישום חדש בספרד מסייע למגדלי 
הדר להחליט על הזנים המתאימים 

היישום הוא פיתוח   ביותר לנטיעה.
פרטית והוצג בכנס -יוזמה ציבורית
 המערכת לוקחת,לשימוש מיידי 

בחשבון מידע הקשור באקלים, מים 
 וקרקע ונותן מידע על מנדרינה,

  תפוז,לימון ואשכולית .
 

Maersk Line עליית מחיר, 

 
 ספטמברעליית מחירים החל מ

 לארהב, קנדה והמזרח הרחוק. 
 טמפרטורה  חדשָשם רָ 

מקדונלנד הונג קונג, גלידה 
סגולה. 

חנות מקדונלד'ס בהונג קונג החלה למכור 
גלידה בטטה בצבע  סגול  בטעם עוגיות.

חרם עגבניות
החרם בירדן בגלל יוקר העגבניות החל  
לשאת פרי, ומחירי עגבניות בשוק המקומי 
ויכוח  ירדו ב25%, לצד זאת קיים  כבר 

לגבי נחיצות החרם. 

Maersk, MSC שת"פ
 ZIM-ו

לשיתוף  להיכנס  שמחים  "אנו 
ונשפר  צים  עם  אסטרטגי  פעולה 
את סל המוצרים המשולב שלנו בין 
אסיה לחוף המזרחי של ארה"ב  כדי 
לספק את ההבטחה שלנו ללקוחות 
תוך יצירת יעילות תפעולית לניהול 
עסק בר קיימא גם בעתיד",  תקופת 
ההסכם הראשונה היא ארבע שנים 

עם אופציה להארכה לשבע שנים. 
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בריטניה, גונבים שתילי בננה. 
השתילים נגנבו מגנים ציבוריים ונמכרו 
הראשונה  הפעם  זו  הפתוח.אין  בשוק 
כזו, הבעיה שהפעם  גניבה  שמתבצעת 
היו אלו שתילים נדירים מאוסטרליה, ניו 

זילנד ודרום אמריקה. 
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 ".Chiquitaהצרכנים "לחשוב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ילי שה טון של צ'מלאה מים ושלו
 חריפים.

 
  מכשיר לבדיקת אבוקדו

 
לאבוקדו דרגות שונות של בשלות 

אשר גורמות לקשב רב של מגדלים , 
המכשיר מודד משגרים וקמעונאים . 

מוחדרת את דרגת הבשלות על העץ .
שחוזר  אלומת אור לתוך הפרי והמידע

  .מעיד על תכולת חומר היבש ובשלות
 

  קגילוף בפרי ויריפן , 

 

 

 
 

 מקרי מוות באירופה 9ליסטריה, 

 
פריצת ליסטריה ) סוג מסוכן מאוד של 

באירופה קשורה בירקות  חיידקים(
קפואים המיוצרים בבלגיה והובילה 

רשות המזון  כבר לתשעה מקרי מוות .
( EFSAהתזונתי האירופית )

כי תירס קפוא ואולי ירקות   הצהירה
ת להתפרצו  קפואים אחרים הם המקור

המחלה באוסטריה, דנמרק, פינלנד, 
 .2015שבדיה ובריטניה מאז 

מקרים כולל  47, דווחו 2018ביוני 
 תשעה מקרי מוות.
במפעל גריניארד האריזות מיוצרות 

 .2018-ו  2017, 2016-בהונגריה ב 
 

 בננה כתשלום נסיעה במונית

 
Chiquita מסע פרסום, כדי   השיקה

 Chiquitaלהעלות את המודעות של 
מסע מהות .מטרת היבננות בקרב א

במהלך תקופת  Chiquitaלשים את 
הקיץ בראש של הלקוחות ולעודד את 

 ".Chiquitaהצרכנים "לחשוב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
קו מכשירים חדש יוצא בהונג קונג 

מכשיר חדש להקלת   ובין היתר
  הובלה בקירור .הלוגיסטיקה של 

 
 עולם משוגע 

 
"סקי אבטיח" מתרחש באוסטרליה על 

ברזנט זרוע אבטיחים מרוסקים , כל 
רגל מוכנסת לאבטיח אחר והגולש 

מחזיק בחבל ונאבק לשמור על שיווי 
 משקל.

 
 בענבים "אלמנה שחורה"

 
ת אמריקנית ,מצאה עכביש ארסי גבר

בענבים שרכשה שחורה"  "אלמנה
עות לאחר הקנייה במכולת. כמה ש

לאכול את   11התיישבה עם בנה בן 
   .הענבים וגילתה את הממצא המפתיע

 
 

  ZIM -ו Maersk , MSC "פתש
כנס לשיתוף פעולה "אנו שמחים להי
ונשפר את סל  אסטרטגי עם צים

המוצרים המשולב שלנו בין אסיה 
כדי לספק   לחוף המזרחי של ארה"ב

שלנו ללקוחות תוך  את ההבטחה
ל עסק ותפעולית לניהת יעילות יציר

תקופת ההסכם  בר קיימא גם בעתיד ",
הראשונה היא ארבע שנים עם אופציה 

  להארכה לשבע שנים.
 

  בריטניה , גונבים שתילי בננה .

 
ם ציבוריים השתילים נגנבו מגני

אין זו הפעם ונמכרו בשוק הפתוח .
הראשונה שמתבצעת גניבה כזו, 

לים הבעיה שהפעם היו אלו שתי
נדירים מאוסטרליה, ניו זילנד ודרום 

  אמריקה .
 

 
 

 
 

 

יפן, גילוף בפרי וירק 

ליסטריה, 9 מקרי מוות 
באירופה

)סוג מסוכן מאוד של  פריצת ליסטריה 
בירקות  קשורה  באירופה  חיידקים( 
קפואים המיוצרים בבלגיה והובילה כבר 
לתשעה מקרי מוות. רשות המזון התזונתי 
האירופית )EFSA( הצהירה  כי תירס קפוא 
ואולי ירקות קפואים אחרים הם המקור  
להתפרצות המחלה באוסטריה, דנמרק, 

פינלנד, שבדיה ובריטניה מאז 2015.
ביוני 2018, דווחו 47 מקרים כולל תשעה 

מקרי מוות.
גריניארד  במפעל  מיוצרות  האריזות 

בהונגריה ב-2016, 2017 ו-2018.

  שיא גינס

 
אבטיחים על הבטן בדקה  26חתך 

  אחת .
 

  מקדונלנד הונג קונג, גלידה סגולה .

 
חנות מקדונלד'ס בהונג קונג החלה 

טה למכור גלידה בט
 בטעם עוגיות .  סגול  בצבע

 
 
 רם עגבניותח

 
בגלל יוקר העגבניות  בירדן החרם

לשאת פרי, ומחירי עגבניות   החל
 לצד ,25%בשוק המקומי כבר ירדו ב

  זאת קיים ויכוח לגבי נחיצות החרם.
 

 
 
 
 
 
 

 לראשונה בהולנד

 
תפוחי אדמה מלבנון הגיעו 

בהולנד, מאזור  -BREDAל
ינה , סמוך לגבול בצפון המד  חקלאי

הסורי. הפרויקט ממומן על ידי 
ממשלת הולנד על מנת ליצור 

 הזדמנויות מכירה חדשות.
 

 מה לטעת בפרדס 
יישום חדש בספרד מסייע למגדלי 
הדר להחליט על הזנים המתאימים 

היישום הוא פיתוח   ביותר לנטיעה.
פרטית והוצג בכנס -יוזמה ציבורית
 המערכת לוקחת,לשימוש מיידי 

בחשבון מידע הקשור באקלים, מים 
 וקרקע ונותן מידע על מנדרינה,

  תפוז,לימון ואשכולית .
 

Maersk Line עליית מחיר, 

 
 ספטמברעליית מחירים החל מ

 לארהב, קנדה והמזרח הרחוק. 
 טמפרטורה  חדשָשם רָ 

לראשונה בהולנד
BREDA-תפוחי אדמה מלבנון הגיעו ל
בהולנד, מאזור חקלאי  בצפון המדינה, 
ממומן  הפרויקט  הסורי.  לגבול  סמוך 
ידי ממשלת הולנד על מנת ליצור  על 

הזדמנויות מכירה חדשות.

ָרָשם טמפרטורה חדש
קו מכשירים חדש יוצא בהונג קונג ובין 
היתר  מכשיר חדש להקלת הלוגיסטיקה 

של הובלה בקירור. 

 
קו מכשירים חדש יוצא בהונג קונג 

מכשיר חדש להקלת   ובין היתר
  הובלה בקירור .הלוגיסטיקה של 

 
 עולם משוגע 

 
"סקי אבטיח" מתרחש באוסטרליה על 

ברזנט זרוע אבטיחים מרוסקים , כל 
רגל מוכנסת לאבטיח אחר והגולש 

מחזיק בחבל ונאבק לשמור על שיווי 
 משקל.

 
 בענבים "אלמנה שחורה"

 
ת אמריקנית ,מצאה עכביש ארסי גבר

בענבים שרכשה שחורה"  "אלמנה
עות לאחר הקנייה במכולת. כמה ש
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  ZIM -ו Maersk , MSC "פתש
כנס לשיתוף פעולה "אנו שמחים להי
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תקופת ההסכם  בר קיימא גם בעתיד ",
הראשונה היא ארבע שנים עם אופציה 

  להארכה לשבע שנים.
 

  בריטניה , גונבים שתילי בננה .

 
ם ציבוריים השתילים נגנבו מגני

אין זו הפעם ונמכרו בשוק הפתוח .
הראשונה שמתבצעת גניבה כזו, 

לים הבעיה שהפעם היו אלו שתי
נדירים מאוסטרליה, ניו זילנד ודרום 

  אמריקה .
 

 
 

 
 

 

עולם משוגע 
"סקי אבטיח" מתרחש באוסטרליה על 
ברזנט זרוע אבטיחים מרוסקים, כל רגל 
והגולש מחזיק  מוכנסת לאבטיח אחר 

בחבל ונאבק לשמור על שיווי משקל.

"אלמנה שחורה" בענבים
ארסי  גברת אמריקנית, מצאה עכביש 
"אלמנה שחורה" בענבים שרכשה במכולת. 
כמה שעות לאחר הקנייה התיישבה עם 
בנה בן 11  לאכול את הענבים וגילתה 

את הממצא המפתיע.  
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נדירים מאוסטרליה, ניו זילנד ודרום 
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נדירים מאוסטרליה, ניו זילנד ודרום 

  אמריקה .
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בפרדס
2 0 1 8 ר  ב ו ט ק ו א - ר ב מ ט פ ס  

הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי,
 עינת גרזון, יחזקאל הראש, ניצן רוטמן; 

יורם אייזנשטדט - תחום שירות שדה; אופיר אטינגר - תחום הגנת הצומח

טמפרטורות הקיץ שחלף היו יחסית בטווח הממוצע הרב-שנתי 
ללא אירועי קיצון ייחודיים. בתקופה זו אנו מצויים בתחילתו של 
קטיף האשכוליות בעמקים הפנימיים. בשל עודף פרי ואיכויות 
נמוכות, מחירי האשכוליות בקיץ האחרון בשוקי אירופה היו 
נמוכים, במיוחד עבור פרדסני דרום אפריקה, ונקווה שהמחירים 
הללו לא ישפיעו על מחירי האשכוליות שיישלחו מהארץ. אנו 
מייחלים לכך שהתמורה עבור האשכולית האדומה תמשיך להיות 
טובה גם במהלך העונה הקרובה, בעיקר הודות לשווקים במזרח 
הרחוק, כמו סין, דרום קוריאה ויפן. עם זאת, אל לנו לשכוח 
כי לאחרונה 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, יכולים לגרום להתפרצות מחלת 
האלטרנריה ולפגיעה בפרי בזנים הרגישים, ומשום כך יש לרסס 
נגד אלטרנריה לפני הגשם. בתקופה זו נתמקד, אם כן, בפיקוח 
ידני ובהשקיה  צמוד על המזיקים והאלטרנריה, בדילול פרי 
נכונה. בחלקות עם עודף פרי מומלץ לבצע דילול ידני, ובכך 
להימנע מעודף פרי, מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה. אנחנו 
ממשיכים בפעילות הגישה המערכתית בנושא הטיפול המוקפד 
בעש התפוח המדומה. לסיכום, נאחל לעצמנו שהשנה הקרובה, 
שנת תשע"ט, תאיר פניה אלינו, שמזג האוויר יהיה נטול סערות 
ונזקי טבע, ושהתמורה שתתקבל עבור פירות ההדר תהיה גבוהה 

מזו שהייתה אשתקד.

השקיה

להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים, המבוססות על 
התאדות מחושבת לפי שיטת 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; חודשים: ספטמבר, 

אוקטובר

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

הזו אורי
יבול גבוה

הזן אורי 
יבול בינוני או נמוך

0.900.750.650.60ספטמבר
0.950.800.600.55אוקטובר
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 2018אוקטובר -ספטמבר 
 בפרדסבפרדס

 הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים: 
 דניאל קלוסקי, יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ',

 ניצן רוטמן; יחזקאל הראש,  עינת גרזון,
 תחום הגנת הצומח - ; אופיר אטינגרתחום שירות שדה -יורם אייזנשטדט 

קופה בתשנתי ללא אירועי קיצון ייחודיים. -רבהמוצע בטווח המית טמפרטורות הקיץ שחלף היו יחס
ל עודף פרי ואיכויות נמוכות, שזו אנו מצויים בתחילתו של קטיף האשכוליות בעמקים הפנימיים. ב

 ,במיוחד עבור פרדסני דרום אפריקה ,האשכוליות בקיץ האחרון בשוקי אירופה היו נמוכים ימחיר
לכך ים ייחלשלחו מהארץ. אנו מישפיעו על מחירי האשכוליות שיו לא יהללמחירים הוה שונקו

התמורה עבור האשכולית האדומה תמשיך להיות טובה גם במהלך העונה הקרובה, בעיקר הודות ש
השווקים לאחרונה דרום קוריאה ויפן. עם זאת, אל לנו לשכוח כי  ,לשווקים במזרח הרחוק, כמו סין

י. פירות קטנים או נגועים במזיקים ובפטריות )אלטרנריה, פייחת( קפדניים ביותר ודורשים פרי איכות
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 

לים יכואוקטובר ונובמבר,  -מים מוקדמים בחודשים החמימים לסוג הקרקע ולצורת ההשקיה. גש
לגרום להתפרצות מחלת האלטרנריה ולפגיעה בפרי בזנים הרגישים, ומשום כך יש לרסס נגד 
אלטרנריה לפני הגשם. בתקופה זו נתמקד, אם כן, בפיקוח צמוד על המזיקים והאלטרנריה, בדילול 

ף פרי מומלץ לבצע דילול ידני, ובכך להימנע מעודף פרי, פרי ידני ובהשקיה נכונה. בחלקות עם עוד
מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה. אנחנו ממשיכים בפעילות הגישה המערכתית בנושא הטיפול 
המוקפד בעש התפוח המדומה. לסיכום, נאחל לעצמנו שהשנה הקרובה, שנת תשע"ט, תאיר פניה 

עבור פירות ההדר תהיה שתתקבל ושהתמורה  ,בעאלינו, שמזג האוויר יהיה נטול סערות ונזקי ט
 אשתקד.זו שהייתה גבוהה מ

 
 
 
 

 
 זחל של עש התפוח המדומה )צילום : עמירם לוי שקד(

  
 

 השקיה
-פנמןשיטת המבוססות על התאדות מחושבת לפי  ,להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים

בינוני עד  -יבי, בריא, עם יבול ממוצע מונטיס. יש לזכור שטבלאות אלו מבוססות על פרדס נורמט

זחל של עש התפוח המדומה )צילום : עמירם לוי שקד(

18



טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 חשש לקבלת פרי גדול, 

יבול נמוך

הזו אורי
יבול גבוה

הזן אורי 
יבול בינוני

או נמוך
0.900.750.650.60ספטמבר
0.950.800.600.55אוקטובר

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

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 חשש לקבלת פרי גדול, 

יבול נמוך

הזו אורי
יבול גבוה

הזן אורי 
יבול בינוני

או נמוך
0.900.750.600.55ספטמבר
0.950.800.550.50אוקטובר

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע

קבוצה ב'
 חשש לקבלת פרי גדול, 

יבול נמוך

הזו אורי
יבול גבוה

הזן אורי 
יבול בינוני או נמוך

0.900.750.700.65ספטמבר
0.950.800.650.60אוקטובר

ערכי מקדמי ההשקיה עבור הזן 'אורי' הם נמוכים, לעתים באופן 
משמעותי, מזני התפוזים והאשכוליות.

טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים, תחנות 
התאדות וזני הדרים שונים - ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת: 

.http://www.shaham.moag.gov.il
את נתוני ההתאדות המחושבת בזמן אמת ניתן למצוא באתר 
http://www.meteo. :שימור קרקע של משרד החקלאות בכתובת

וכן באפליקציה מותאמת בטלפונים   ,co.il/Default.he.il.htm
  .Agrometeo – ניידים הקרויה אגרומטאו

לאחרונה פותחה בתחום שירות שדה בשה"מ אפליקציה חדשה 
הנקראת 'נתוני השקיה'. יישומון זה מתאפשר להורדה בשלב 
זה רק במכשירים ניידים תומכי אנדרואיד בלבד. האפליקציה 
משלבת את הנתונים המטאורולוגיים עם מקדמי הגידול של כל זן 
בפרדס. המשתמש בוחר את תת-האזור אשר לו משויכת החלקה 
ואת התחנה המטאורולוגית הקרובה. בהמשך קובע המשתמש 
את מרווח )מחזור( ההשקיה המופעל בפרדס, ומתקבלת הכמות 
המומלצת להשקיה במטר קוב לדונם. נתונים אלה עבור כל 
חלקה שניתנים לה שם או תעודת זהות, נשמרים, ניתנים לצפייה 
חוזרת ומחושבים באפליקציה עד למועד השינוי הבא שיתבצע 
במרווח מחזור ההשקיה. כך לדוגמה, אם נבחר מחזור השקיה 
של יומיים, כמות ההשקיה 'תתורגם' ל-2 ימי השקיה לדונם. 
במעבר להשקיה שבועית תתורגם הכמות ל-7 ימים לדונם, וכו'.

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 
עזות, שבעטיין תינזק התפתחות העצים. כמויות המים ותדירות 

ההשקיה לאחר הנטיעה ישתנו בהתאם לשתי תקופות: 
התקופה הראשונה היא כ-4-3 שבועות מהנטיעה - טרם א. 

פריצת שורשונים מחוץ לגוש. בתקופה זו יש להשקות מדי 
3-2 ימים )למעט קרקעות חוליות, שבהן יש להשקות מדי 
יום(, תוך הקפדה על כך שהטפטפת תהיה על גוש השורשים. 
כמות המים להשקיה: 2-0.5 ליטרים לעץ ליום, בהתאם 
לגודל השתיל ולאזור הגידול. במקרה שמנת המים נמוכה 
ונוצר גירעון או עודף, יש להתאים את כמות  או גבוהה 
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 אלה יש חשיבות רבה לבדיקה פיזית של רטיבות 
ומישוש הקרקע  הקרקע באמצעות חפירה מסביב לגוש 
לאבחון עודפי מים. בנטיעות סתוויות בקרקעות כבדות, 
במקרה של ספק, עדיפה השקיה חסרה מאשר עודפת. נזקים 
הנגרמים לשתיל כתוצאה מעודפי מים בשלבים אלו, הם 
קשים יותר לתיקון מגירעון כלשהו במים, הניתן לתיקון 

ביתר קלות בהשקיה העוקבת. 
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חות עד הכפלת כמותם( התקופה השנייה היא לאחר פריצת השורשונים בכמות משמעותית )לפ .ב
פעם עד  -אל מחוץ לגוש. בתקופה זו יש להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע: בקרקעות חול 

פעמים בשבוע; בקרקעות כבדות אחת  3פעמיים ביום; בקרקעות קלות ובינוניות פעמיים עד 
 ליטרים לעץ ליום(. 3-2-לשבוע. מנת המים תיקבע בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול )כ

 
 יבושת סתווית

המאופיינת  ,עלולות לגרום ליבושת סתוויתהבחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות, 
 בנשירת עלים ובהתייבשות ענפים. שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

 
 

 בדיקות עלים
בדיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת יסודות ההזנה בעץ 

-. מועד הדיגום הוא ספטמברוצורכי הדישון של פרדס מניב
-החל מתחילת אוקטובר(. דוגמים מכ -אוקטובר )באזור המרכז 

ללא סימני  ,עלים שלמים ובריאים 100עצים בכל החלקה  50
מחסור או עודף מצמיחה אביבית, הצמודים לפרי או שמצויים 

את פרק או שניים מעל העלים הצמודים לפרי )ראה באיור 
 עלים הצבועים בשחור(.ה

 אופן הבדיקה:
מ' מעל פני  2.0-1.5בוחרים בעלים הנמצאים בגובה של  •

 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. •
תוצאות הבדיקות חסרות משמעות, ולכן אין  -אבץ ובמנגן במהלך האביב בחלקות שרוססו ב •

 טעם בבדיקת אבץ ומנגן בעלים בשנה זו.
הכרחי לדגום את הכלור,  -בחלקות המושקות במי קולחין, במים מושבים או במים מליחים  •

ת הנתרן והבורון בעלים. בקרקעות הידועות ברמות בורון גבוהות, יש להמשיך ולמדוד את רמ
 הבורון בעלים, גם אם ריכוז הבורון במי ההשקיה נמוך.

בדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם ולאיכות הדגימה כולה. כאשר העלה  •
ריכוז הסידן נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה. רמת הסידן בעלה  -הנדגם צעיר מדי 

ו על סוג העלה הדיאגנוסטי שנבחר מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד הדגימה א
 בחלקה. במקרה שהערכים חריגים יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת גם עבור שאר היסודות.

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

 מהמנה המומלצת. יש לדשן לאחר שבירת צבע הפרי.
 מספרי הטלפון של מעבדות שירות השדה שבהן ניתן לבצע את בדיקות העלים:

 04-9531334, פקס: 04-9830214נווה יער:  -
 04-6303411חדרה:  -
 08-9928681, 08-9928680חוות גילת:  -
 6773210-04צמח:  -
 

 חדש על המדף
דיגום עלים במטעים וערכי הפרסומים של שה"מ בבית דגן הופקה חוברת חדשה בנושא ' במחלקת

 רות שדה,ירות שדה, מעבדות שימשותף של מדריכי שה צםמאמפרי  ',סף לקביעת ממשק הדישון
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ואנשי מחקר. החוברת מאגדת בתוכה המלצות לדיגום וטבלאות ערכי סף לקביעת ים מטעהמדריכי 
  תוך התייחסות לזנים שונים. ,י עציםמינ 30דישון של מעל 

 
 דישון

בזנים המבכירים, שהופסק בהם הדישון בחודש יוני, יש לחדשו עם שבירת  -דישון חנקני סתווי 
הצבע או בסיום הקטיף, תוך התחשבות בחנקן )אמוניקלי וחנקתי( שבמי ההשקיה. בזנים שבהם 

מומלץ  -ת בעיה של צבע ירוק בקטיף מעוניינים לדחות את שבירת הצבע ובזנים שבהם לא קיימ
להמשיך בדישון חנקני רצוף עד תום ההשקיה, תוך התחשבות בכמות החנקן האמוניקלי והחנקתי 

 חנקן למנה השנתית המתוכננת. 20%במי ההשקיה. בחלקות שיבולן גבוה, מומלץ להוסיף 
מני המחסור של יסודות בעונה זו )בחודש אוקטובר( קל להבחין בעלים בסי -מגנזיום, אבץ ומנגן 

 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.
 

  
 מחסור בברזל                                        מחסור חריף באבץ בזן אורי                                

 
 

 
 מחסור במגנזיום

 
כאשר לא מצליחים לתקן מחסורי ברזל חמורים באמצעים הרגילים, ניתן להזריק  - הזרקת ברזל

 20בלוב צעיר בעצים, אפשר להזריק לגזע לגזע גופרת ברזל. בתקופת הסתיו המאוחרת, כאשר אין ל
 .20%סמ"ק של תמיסת גופרת ברזל בריכוז 

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

)כ-3-2 ליטרים לעץ ליום(.

יבושת סתווית
בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות, העלולות לגרום 
ליבושת סתווית, המאופיינת בנשירת עלים ובהתייבשות ענפים. 

שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

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

שמצויים פרק או שניים מעל העלים הצמודים לפרי )ראה באיור 
את העלים 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.

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

הערה: מגדלים שמסרו את בדיקות העלים מוקדם וקיבלו תוצאות 
לפני החורף, יכולים לדשן בהתאם להנחיות שנמסרו בהמלצות 
בטרם עונת 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:
- נווה יער: 04-9830214, פקס: 04-9531334

- חדרה: 04-6303411
- חוות גילת: 08-9928680, 08-9928681

- צמח: 04-6773210

חדש על המדף
במחלקת הפרסומים של שה"מ בבית דגן הופקה חוברת חדשה 
בנושא 'דיגום עלים במטעים וערכי סף לקביעת ממשק הדישון', 
פרי מאמצם המשותף של מדריכי שירות שדה, מעבדות שירות 
שדה, מדריכי המטעים ואנשי מחקר. החוברת מאגדת בתוכה 
המלצות לדיגום וטבלאות ערכי סף לקביעת דישון של מעל 30 

מיני עצים, תוך התייחסות לזנים שונים. 

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.

מחסור חריף באבץ בזן אורימחסור בברזל
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מוצר החודש

מלכודת חרקים משדרת
  צילום משטח ההדבקה 

  שליחת התמונות לאתר אינטרנט
 ספירת חרקים שנדבקו

  שילוב עם נתוני טמפרטורה
   וימי מעלה 

אספקת עובדים לבתי אריזה.

ביצוע עבודות קטיף.

שמירה על שטחים חקלאיים.

ביצוע עבודות גיזום וחקלאות.



הזרקת ברזל - כאשר לא מצליחים לתקן מחסורי ברזל חמורים 
באמצעים הרגילים, ניתן להזריק לגזע גופרת ברזל. בתקופת 
הסתיו המאוחרת, כאשר אין לבלוב צעיר בעצים, אפשר להזריק 

לגזע 20 סמ"ק של תמיסת גופרת ברזל בריכוז 20%.
אזהרה: הזרקת ברזל במועד אחר, כאשר יש לבלוב צעיר בעצים, 

תשרוף את הלבלוב. 
שיטה זו של הזרקת הברזל לגזע פותחה בשנים האחרונות על 

ידי מדריך ההדרים יאיר אורן, בשיתוף משפחת עפרוני.

סיום הצמאת לימון
אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים ניכרת, יש 
להמתין שבוע נוסף, ולאחר מכן להשקות בקרקעות קלות במנת 
)מ"מ = מ"ק/דונם( ללא דשן;  30-25 מ"מ  מים גדושה של 
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; 0.8 ליטר אמון חנקתי נוזלי 21% 
למ"ק מים; 0.5 ק"ג אוריאה למ"ק מים(. מומלץ ליישם גם זרחן 
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ואנשי מחקר. החוברת מאגדת בתוכה המלצות לדיגום וטבלאות ערכי סף לקביעת ים מטעהמדריכי 
  תוך התייחסות לזנים שונים. ,י עציםמינ 30דישון של מעל 

 
 דישון

בזנים המבכירים, שהופסק בהם הדישון בחודש יוני, יש לחדשו עם שבירת  -דישון חנקני סתווי 
הצבע או בסיום הקטיף, תוך התחשבות בחנקן )אמוניקלי וחנקתי( שבמי ההשקיה. בזנים שבהם 

מומלץ  -ת בעיה של צבע ירוק בקטיף מעוניינים לדחות את שבירת הצבע ובזנים שבהם לא קיימ
להמשיך בדישון חנקני רצוף עד תום ההשקיה, תוך התחשבות בכמות החנקן האמוניקלי והחנקתי 

 חנקן למנה השנתית המתוכננת. 20%במי ההשקיה. בחלקות שיבולן גבוה, מומלץ להוסיף 
מני המחסור של יסודות בעונה זו )בחודש אוקטובר( קל להבחין בעלים בסי -מגנזיום, אבץ ומנגן 

 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.
 

  
 מחסור בברזל                                        מחסור חריף באבץ בזן אורי                                

 
 

 
 מחסור במגנזיום

 
כאשר לא מצליחים לתקן מחסורי ברזל חמורים באמצעים הרגילים, ניתן להזריק  - הזרקת ברזל

 20בלוב צעיר בעצים, אפשר להזריק לגזע לגזע גופרת ברזל. בתקופת הסתיו המאוחרת, כאשר אין ל
 .20%סמ"ק של תמיסת גופרת ברזל בריכוז 

מחסור במגנזיום
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 : הזרקת ברזל במועד אחר, כאשר יש לבלוב צעיר בעצים, תשרוף את הלבלוב. אזהרה
שיטה זו של הזרקת הברזל לגזע פותחה בשנים האחרונות על ידי מדריך ההדרים יאיר אורן, 

 בשיתוף משפחת עפרוני.
 

 
 ברזל לגזע הזרקת

 
 

 סיום הצמאת לימון
אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים ניכרת, יש להמתין שבוע נוסף, ולאחר מכן 

מ"מ )מ"מ = מ"ק/דונם( ללא דשן;  30-25להשקות בקרקעות קלות במנת מים גדושה של 
ת מלחים מ"מ. מטרת ההשקיה במנה גדושה תסייע להדח 60-50במנת מים של  -ובקרקעות כבדות 

שנצברו בשכבות העליונות של הקרקע אל השכבות התחתונות מתחת לבית השורשים הפעיל. 
בתוספת דישון  ,יותר מהמנה המומלצת לעונה 25%-שבועות ב 5לאחר שבוע נוסף משקים במשך 

 0.5 ;מ"ק מיםל 21%ליטר אמון חנקתי נוזלי  0.8 ;ק"ג גופרת אמון למ"ק מים 1מרבי )עד ריכוז של 
עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר  ום ההצמאה.בתמ"ק מים(. מומלץ ליישם גם זרחן ל אוריאה ק"ג

 עש הפריחה באמצעות מלכודות או באופן ויזואלי ולרסס בהתאם.לגילוי 
 

  הדברת מזיקים
בפרי המיועד ליצוא יש לטפל אך ורק על פי "רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת 

 2018/19ליצוא", שפורסמה ע"י חברת "יתרולאב". הרשימה המעודכנת לעונת חקלאית המיועדת 
 . http://www.itrolab.comמופיעה באתר

דרישותיהם, וכדי לשווק להם, הטילו היצואנים לעתים מחמירים מאוד בקניינים ורשתות בחו"ל 
ים על ידם. מגבלות נוספות לשימוש בתכשירים, כך שהמגדלים חייבים לטפל רק בחומרים המורש

לרשימת החומרים המותרים לשימוש בחברת השיווק שעמה הם עובדים. גם המגדלים להיצמד על 
ייתכנו הבדלים בין חברות השיווק השונות ביחס לחלק מהתכשירים. בבחירת התכשירים לריסוס יש 

יטית בעת ביצוע הריסוס נדרשת הקפדה על נסיעה א .לדייק בנושא מספר הימים המותר לפני הקטיף
 !קמ"ש 1.5שלא תעלה על 

 
יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות. במקרה שנתגלתה נגיעות, יש  - אקרית החלודה

לבדוק אם עלול להיגרם נזק כלכלי לפי מועד הקטיף. בזנים הנקטפים בתקופה זו, יש לשקול את 
ים המיושמים. יש כדאיות ההדברה, וכמובן להקפיד על ימי ההמתנה עד לקטיף, בהתאם לתכשיר

לרסס בקפידה ולדייק בכיסוי פנים העץ ומקומות המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית 
והפומלית. מתברר שהכישלונות בהדברת מזיק זה נובעים בעיקר מיישום לקוי של הריסוס. בתקופה 

הזרקת ברזל לגזע

בתום ההצמאה. עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר לגילוי 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.com2018/19 מופיעה באתר
קניינים ורשתות בחו"ל לעתים מחמירים מאוד בדרישותיהם, 
וכדי לשווק להם, הטילו היצואנים מגבלות נוספות לשימוש 
בתכשירים, כך שהמגדלים חייבים לטפל רק בחומרים המורשים 
על ידם. על המגדלים להיצמד גם לרשימת החומרים המותרים 
ייתכנו הבדלים  לשימוש בחברת השיווק שעמה הם עובדים. 
בין חברות השיווק השונות ביחס לחלק מהתכשירים. בבחירת 
התכשירים לריסוס יש לדייק בנושא מספר הימים המותר לפני 
הקטיף. בעת ביצוע הריסוס נדרשת הקפדה על נסיעה איטית 

שלא תעלה על 1.5 קמ"ש!

אקרית החלודה - יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות התחדשות. 
במקרה שנתגלתה נגיעות, יש לבדוק אם עלול להיגרם נזק כלכלי 
לפי מועד הקטיף. בזנים הנקטפים בתקופה זו, יש לשקול את 
כדאיות ההדברה, וכמובן להקפיד על ימי ההמתנה עד לקטיף, 
בהתאם לתכשירים המיושמים. יש לרסס בקפידה ולדייק בכיסוי 
פנים העץ ומקומות המגע בין הפירות, בעיקר בזני האשכולית 
נובעים  זה  מזיק  והפומלית. מתברר שהכישלונות בהדברת 
זו ניתן להשתמש  בעיקר מיישום לקוי של הריסוס. בתקופה 
בכל התכשירים המומלצים, בהתאם למינונים ועל פי המועד 
מהקטיף. רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר ברצף 

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

ונשירת עלים וכן לפגום בקליפת הפרי. 
כנימה אדומה - יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי. 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, ובמיוחד באלה שהוזכרו לעיל, 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 מועצת הצמחים ביצעה ריסוס מהקרקע בטרקטורונים; 
ובמקרה שלא - באחריותו הבלעדית של הפרדסן לטפל בכתמים. 
חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה, 
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יעשו זאת רק לאחר תיאום וקבלת הסכמה מהמכון להדברה 
גפן  לגלעד  יש לפנות  ביולוגית של ענף ההדרים. לתיאום 
מהמכון להדברה ביולוגית. הוראות מפורטות בנושא מתקני 
הקטילה והלכידה פורסמו בדפון "בפרדס, יולי-אוגוסט 2018".
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 שמן קיצי. 

גורמות בשנים  )מקננת( -  וגדילנית  כנימות עש - צמרית 
האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש ופייחת. הכנימה מתפתחת 
בסתיו, במרבית המקרים, על עלווה צעירה שהגיעה לגודלה 
הסופי. בכמה חלקות הייתה הדברה טבעית טובה בקיץ במשך 

שנים אחדות.
יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה הטבעית, 
בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות עש בשנה שעברה. לעתים 

ניתן להסתפק בטיפול בפייחת באמצעות ריסוס בשמן.

עש התפוח המדומה 
עש התפוח המדומה נפוץ במרבית אזורי הארץ, ונמצא בפרדסים 
]עש התפוח  ועד אזור אשקלון. העת"מ  יזרעאל  מאזור עמק 
המדומה[ הוא מזיק הסגר מסוכן וקשה, ונוכחותו על גבי הפרי 
ובתוכו אסורה כמעט בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ. 
המזיק מאיים מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, והדרים 
בפרט, לכל השווקים ברחבי העולם. לפיכך פיקוח וניטור העש 
חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס. אין 
לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי האריזה נדרשים שלא 

להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בעש התפוח המדומה.
כאמור, ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. אם יתגלה פרי נגוע ולו 
בזחל אחד, במהלך בדיקה המבוצעת בהגיע הפרי לנמל היעד, 
ייפסל המשלוח כולו לאלתר - כאשר מדובר באיחוד האירופי, 
ועלול להיחסם מיד היצוא כולו למדינות המגלות רגישות לנושא, 

דוגמת ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה. 

נזק מתריפס הקיקיון בעלי לימון
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צוי שלא זו ניתן להשתמש בכל התכשירים המומלצים, בהתאם למינונים ועל פי המועד מהקטיף. ר
 להשתמש בעונה אחת באותו תכשיר ברצף אלא לבחור לסירוגין תכשיר מקבוצה שונה. 

 
נגיעות ברמה גבוהה באקריות אלה עלולה להסב נזק  - אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה(

 קליפת הפרי. ב כן לפגוםלעלווה עד כדי התייבשות ונשירת עלים ו
 

תחות הדור הסתווי. במרבית המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל יש לשים לב להתפ - כנימה אדומה
 ימי המתנה קצרים. אם קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 

עיקרית לבררה. בחלקות שבהן הפרי נקטף מאוחר או ירוק )פומלית( ומכוסה  מהווה סיבה - פייחת
. יש לזכור כי בזנים שקליפת פריים נוטה 1%-בפייחת רבה, ניתן לרסס בשמן בריכוז שלא יפחת מ

להיות גסה ומחוספסת, כמו טופז, אורי, אורה ושמוטי בחלקו העליון, שטיפת הפייחת בבתי 
חר ריסוס בשמן. בכל הזנים, ובמיוחד באלה שהוזכרו לעיל, יש לנקוט האריזה חלקית בלבד, גם לא

 בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.

יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל  - תיכוני-זבוב הפירות הים
ובמקרה שלא  ;רקטורוניםיש לוודא כי מועצת הצמחים ביצעה ריסוס מהקרקע בט ,מגבלות שונות(

 באחריותו הבלעדית של הפרדסן לטפל בכתמים.  -

חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה, יעשו זאת רק לאחר תיאום וקבלת 
מהמכון להדברה  גפן לגלעדהסכמה מהמכון להדברה ביולוגית של ענף ההדרים. לתיאום יש לפנות 

אוגוסט -בנושא מתקני הקטילה והלכידה פורסמו בדפון "בפרדס, יוליביולוגית. הוראות מפורטות 
2018." 

התריפס פוגע בחנטים ובצימוח צעיר של זני לימון החונטים בסתיו. בנטיעות  -תריפס הקיקיון 
צעירות ובהחלפת זן עלול התריפס לפתח בתקופה זו אוכלוסייה גבוהה. עם זיהוי אוכלוסייה 

 י אבמקטין בשילוב שמן קיצי. משמעותית, יש לרסס בתכשיר

 
 נזק מתריפס הקיקיון בעלי לימון

 
בשנים האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש  ותגורמ - צמרית וגדילנית )מקננת( - כנימות עש

ופייחת. הכנימה מתפתחת בסתיו, במרבית המקרים, על עלווה צעירה שהגיעה לגודלה הסופי. 
 שנים אחדות.במשך ה בקיץ בכמה חלקות הייתה הדברה טבעית טוב

בפרדסים ובבתי אריזה נערכו בדיקות בעונה החולפת, שבהן 
נפסלו כ-40 חלקות ליצוא, וכן נפסל פרי משתי חלקות, שהגיע 

אל נמלי צרפת. 
בארץ הזנים הרגישים יותר לעש הם הזנים הכתומים, מנדרינות 
אורי,  היצוא העיקריים הרגישים הם מנדרינה  זני  ותפוזים. 
מנדרינה נובה ותפוזים שונים. בכל מקרה, את כל פעילות הגישה 
המערכתית נגד העת"מ יש לבצע בכל חלקות ההדרים באזור 

הנגוע, למעט חלקות ליים ולימון.
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יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה הטבעית, בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות 
 עש בשנה שעברה. לעתים ניתן להסתפק בטיפול בפייחת באמצעות ריסוס בשמן.

 
  עש התפוח המדומה

זרעאל ועד אזור עש התפוח המדומה נפוץ במרבית אזורי הארץ, ונמצא בפרדסים מאזור עמק י
, ונוכחותו על גבי הפרי ובתוכו מסוכן וקשה אשקלון. העת"מ ]עש התפוח המדומה[ הוא מזיק הסגר

המזיק מאיים מאוד על המשך היצוא של אסורה כמעט בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ. 
חשובים  עשה פיקוח וניטורמיני פירות בכלל, והדרים בפרט, לכל השווקים ברחבי העולם. לפיכך 

מאוד, וכך גם הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי האריזה 
 נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בעש התפוח המדומה.

ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. אם יתגלה פרי נגוע ולו בזחל אחד, במהלך בדיקה כאמור, 
כאשר מדובר באיחוד האירופי,  -י לנמל היעד, ייפסל המשלוח כולו לאלתר המבוצעת בהגיע הפר

ועלול להיחסם מיד היצוא כולו למדינות המגלות רגישות לנושא, דוגמת ארה"ב, קנדה, סין 
 וקוריאה. 

פסל נן כחלקות ליצוא, ו 40-נפסלו כשבהן  ,בעונה החולפתבדיקות בפרדסים ובבתי אריזה נערכו 
 שהגיע אל נמלי צרפת.  פרי משתי חלקות,

הם הזנים הכתומים, מנדרינות ותפוזים. זני היצוא העיקריים לעש הזנים הרגישים יותר בארץ 
הרגישים הם מנדרינה אורי, מנדרינה נובה ותפוזים שונים. בכל מקרה, את כל פעילות הגישה 

 יים ולימון.המערכתית נגד העת"מ יש לבצע בכל חלקות ההדרים באזור הנגוע, למעט חלקות ל
 

  
 פרפר זכר של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(

 
בעונה האחרונה פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול 

ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול מכיל  והיערכות ליצוא, אשר יאושר על יד
לקות, רישום של החלקות על ידי השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה פיקוח וטיפול במזיק בח

לא יוכלו לייצא  -על בתי האריזה ופיקוח על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו 
 פרי.

נשלח הדפון  .בחודש אוגוסט פורסם דפון מעודכן בנושא הטיפול בעש התפוח המדומה בפרדס
 תחום ההדרים בקישור: באתרגם  מפורסםים ומגדלל

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/false
_codling_moth_august_2018.pdf 

 

פרפר זכר של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(

בעונה האחרונה פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את 
מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, אשר יאושר 
על ידו ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול 
מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של החלקות על ידי 
השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח 
על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו - לא 

יוכלו לייצא פרי.
בחודש אוגוסט פורסם דפון מעודכן בנושא הטיפול בעש התפוח 
המדומה בפרדס. הדפון נשלח למגדלים ומפורסם גם באתר 

תחום ההדרים בקישור:
https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/

documents/false_codling_moth_august_2018.pdf

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

לדלל שוב מוקדם ככל האפשר.
וייפגע  בחלקות שבהן יש עודף פרי, יתקבל פרי קטן השנה, 
יבול השנה העוקבת. המטרה היא לקבל 32,000 פירות לדונם 
 ;2X5 בפרדס מבוגר, ולכן: כ-300 פירות לעץ מבוגר בנטיעת
וכ-600 פירות לעץ בנטיעת 4X5. הדילול ייעשה כך שהמרחק 
בין הפירות הנותרים יהיה לפחות 5 ס"מ מפרי לפרי. נוסף לכך, 

מומלץ לעתים לחתוך קצות ענפים הנושאים פרי רב מדי.
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טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
מומלץ להמשיך ולדשן בחנקן 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 .1 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח 
B בריכוז 0.025% או BB5 בריכוז 0.05% או  )טריטון 1956 

טיבולין בריכוז 0.025%(
GA3 .2 בריכוז 5 ח"מ + משטח  BB5 בריכוז 0.15% 

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(. בזן שמוטי מומלץ לטפל 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 .2 בריכוז 5 ח"מ + D-2,4 בריכוז 18 ח"מ + BB5 בריכוז 

 0.15%
יש להשתמש רק בתכשירים המורשים על פי הרשום בתווית.

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 מתגלה מוטציה בענף בודד או בכל העץ, 
יש לסמנה בבירור בסרט סימון ולפנות בהקדם ליעקב הרצנו 

במחוז חדרה, טל': 04-6303411, 050-6241436. 

הדברת עשבים
ופריסת מערכת  לפני נטיעה סתווית - לאחר הכנת השטח 
ההשקיה משקים במנת מים של כ-25 מ"ק/ד', מחכים לנביטת 
העשבייה ומרססים בתכשיר גליפוסינאט אמוניום )בסטה, פאסטר, 

בסט ביי, בומבה( 2% או בדו-קטלון בריכוז 1% עם שטח 90 
בריכוז 0.03%. ריסוס זה מיועד להדברת הנבטים. אם השטח 
משובש בינבוט, בהגה או בשברק קוצני - מומלץ לשלב בריסוס 

.2,4-D אחד מתכשירי

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס בתכשיר גליפוסינאט אמוניום )בסטה, פאסטר, 
ניתן  בסט ביי, בומבה( 1.5%-2%. בפרדסים שאינם מניבים 
לרסס גם בטרגט בריכוז 3% )מומלץ לרסס בטמפרטורה הגבוהה 

מ-C25°(. יש להגן על הגזעים מפני הרטבה בתרסיס.

הדברה בעצים צעירים בני שנתיים עד שלוש שנים 
.D -2.4  0.5% מומלץ לרסס בגלייפוסט 1% + תכשיר

בריסוסים שיבוצעו מאוחר יותר, לאחר ירידת הטמפרטורות, 
ניתן לרסס בגלייפוסט 1% בשילוב תכשיר אוקסיפלורפן )גול 

ודומיו( 0.1%. 
אזהרה: אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורופן כל עוד קיים לבלוב 

צעיר!

זהירות: 
* בכמה פרדסים צעירים פסק הצימוח והתפתחותם נעצרה עקב 
שימוש לא נכון בגלייפוסט )שהתבטא בריסוס במינונים גבוהים, 
ברחף ובפגיעה ישירה בנוף השתיל, בריסוס על קרקע רטובה 
מאוד ובהשקיה מיד לאחר הריסוס(. לעתים היה צורך בהחלפת 
שתילים שסבלו מכך קשות. יש לשמור על כללי הריסוס ולזכור 
שתכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד אם מפריזים 
במינון. הגלייפוסט מורשה לשימוש רק בפרדס שגילו שנתיים 
ומעלה. לא מומלץ להשתמש בגלייפוסט כאשר משקים במים 

מושבים ברמה ראשונית.
* בשימוש בקוטלי עשבייה יש להקפיד על אי-הגדלת 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
ההדברה תבוצע לאחר נביטת עשבי החורף. נוסחאות הריסוס 
בתכשירי  הריסוס  כי  מזכירים  אנו  הבא.  בדפון  יפורסמו 
אוקסיפלורפן יבוצע רק לאחר ירידת הטמפרטורות, ואין לרסס 

בתכשירי אוקסיפלורפן בימים חמים. 
ינבוט והגה - חלקות המשובשות בינבוט והגה, מומלץ לרסס 
לפני כניסת עשבים אלה לתרדמת החורף בתכשירי D-2,4 )בר, 
שרדול, אמינובר, אלבר סופר או אמינופיליק( 0.3%; ובשולי 
סטרן,  )טומהוק,    FLUROXYPYRבתכשיר לרסס  החלקות 

פלאטון, טנדוס( 0.5%.
זהירות! בכל ריסוס להדברת עשבייה בפרדס, ובעיקר כאשר 
משתמשים לשם כך בתכשירים שנדיפותם גבוהה, יש לוודא 
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שלא ייגרם נזק לגידולים הסמוכים. מפעם לפעם אנו עדים 
לנזקים קשים שנגרמו כתוצאה מריסוסים להדברת עשבים 

לגידולים רגישים שנמצאו ליד חלקות הדרים.

מחלות

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

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

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, 
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 שבפנים 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 מיום הגעתו לבית האריזה. יש לרסס לפני 
תחילת הגשמים. מרססים את שמלת העץ עד לגובה של 1 מטר 
באחד מהתכשירים: מרק בורדו, תכשירי הידרוקסיד הנחושת 
)בלושילד, קוצייד, פונגורן(, תכשירי זרחית אשלגנית )קנון, 

קורדון, קיפ, קנונחושת( או נחושת גפרתית )נחושתן 0.3%(.

מלסקו
זו, עד כדי עקירת חלקות  אנו עדים להתפשטות מחלה קשה 
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. התכשירים המומלצים 
לריסוס למניעת הידבקות בנבגי המלסקו הם מרק בורדו 1% 
וקוצייד 0.25%. בחלקות הנגועות כבר במחלה מומלץ לרסס כמה 
פעמים במהלך החורף; כל פעם לאחר ירידת 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.

נבגי המחלה מתפתחים על הגזם הנגוע והיבש ומתפזרים 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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עש התפוח המדומה 
בהדרים - 2018

התמודדות, מניעה והדברה

עש התפוח המדומה נפוץ במרבית אזורי הארץ, ונמצא בפרדסים 
]עש התפוח  ועד אזור אשקלון. העת"מ  יזרעאל  מאזור עמק 
המדומה[ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו על גבי הפרי ובתוכו אסורה 
כמעט בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ. פיקוח וניטור 
המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס. 
אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי האריזה נדרשים שלא 

להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בעש התפוח המדומה.

רקע
עש התפוח המדומה הינו מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים 
מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, והדרים בפרט, 

לכל השווקים ברחבי העולם.
ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. אם יתגלה פרי נגוע, ולו בזחל 
אחד, במהלך בדיקה המבוצעת בהגיע הפרי לנמל היעד, ייפסל 
המשלוח כולו לאלתר - כאשר מדובר באיחוד האירופי, ועלול 
להיחסם מיד היצוא כולו למדינות המגלות רגישות לנושא, 

דוגמת ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה. 
בבדיקות בפרדסים ובבתי האריזה, שנערכו בעונה החולפת, 
נפסלו כ-40 חלקות ליצוא, ומתוכן פסלו פרי משתי חלקות, 

שהגיע אל נמלי צרפת. 
הזנים הרגישים יותר בארץ הם הזנים הכתומים, מנדרינות ותפוזים. 
זני היצוא העיקריים הרגישים הם מנדרינה אורי, מנדרינה נובה 
ותפוזים שונים. בכל מקרה, את כל פעילות הגישה המערכתית 
נגד העת"מ יש לבצע בכל חלקות ההדרים באזור הנגוע, למעט 

חלקות ליים ולימון.
בעונה האחרונה פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את 
מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, אשר יאושר 
על ידם ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול 
מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של החלקות על ידי 
השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח 
על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו - לא 

יוכלו לייצא פרי.

תיאור דרגות המזיק
ביצים: צורתן ככיפה, הן קטנות מאוד וצבען לבנבן בהיר. הביצים 
מוטלות על קליפת הפרי, לעתים בסמוך לטבורו. לקראת הבקיעה 

משנות את צבען לוורוד-אדמדם.

עש התפוח המדומה: ביצים בדרגות התפתחות שונות,
לקראת הבקיעה נראה הזחל דרך קליפת הביצה )צילום: ר. כספי(
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 ופיתוח הכפר החקלאות משרד
 קצועמהדרכה וההירות ש

 הצומח והגנת הדרים תחום

 
 2018 אוגוסט - בהדרים המדומה התפוח עש

 והדברה מניעה, התמודדות
 

 עמק יזרעאל ועד אזור אשקלון. נמצא בפרדסים מאזורוי הארץ, אזור יתרבמנפוץ בעש התפוח המדומה 

בכל יעדי  כמעט אסורה כוובתוהפרי ונוכחותו על גבי  ,הוא מזיק הסגר ]עש התפוח המדומה[ העת"מ

ו תחדירעל מניעת הקפדה מאוד, וכך גם  יםבו. פיקוח וניטור המזיק חששל פירות ההדר מהארץ שיווקה

א להכניס לתיבות פרי החשוד נדרשים שלבתי האריזה ו ,לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיקאין לפרדס. 

 .עש התפוח המדומהבנגיעות ב

 

 רקע

, בכלל פירות מיני של היצוא המשך על מאוד המאיים, וקשה מסוכן הסגר מזיק הינו המדומה התפוח עש

 .העולם ברחבי השווקים לכל, בפרט והדרים
 הפרי בהגיע המבוצעת בדיקה במהלך, אחד בזחל ולו, נגוע פרי הגלאם ית .נגיעות לאפס דרישהביצוא יש 

 ולוכ היצוא מיד חסםהיל ועלול ,האירופי באיחוד מדובר כאשר -המשלוח כולו לאלתר  פסליי ,היעד לנמל

  .וקוריאה קנדה, סין, ב"ארה דוגמת, לנושא רגישותמגלות ה למדינות

פסלו פרי מתוכן וחלקות ליצוא,  40-נפסלו כ ,החולפת ונה, שנערכו בעובבתי האריזה יםבבדיקות בפרדס

 . נמלי צרפת להגיע אש, שתי חלקותמ
 הם הרגישים העיקריים היצוא זני. ותפוזים מנדרינות, הכתומים הזנים הםבארץ  יותר הרגישים הזנים

את כל פעילות הגישה המערכתית נגד העת"מ  ,בכל מקרה .נובה ותפוזים שונים מנדרינה אורי, מנדרינה

 למעט חלקות ליים ולימון. ,בכל חלקות ההדרים באזור הנגוע עיש לבצ
 פרוטוקול בפניו להציג ישראל מדינת את דרישה המחייבת האירופי פרסם האיחוד בעונה האחרונה

 פיקוח מכיל וטוקולהפר. הצומח להגנת השירותים ידי על ויפוקח ידם על יאושר אשר, ליצוא היערכות

 בתי על ובקרה פיקוח, הצומח להגנת השירותים ידי על החלקות של רישום, בחלקות במזיק וטיפול

 .פרי לייצא יוכלו לא - הללו בדרישות יעמדו שלא חלקות. ליצוא המשלוחים על ופיקוח האריזה
 

 המזיק דרגות תיאור
 בסמוך לעתים, הפרי קליפת על מוטלות הביצים. בהיר לבנבן וצבען מאוד קטנות הן, ככיפה צורתן :ביצים

 .אדמדם-לוורוד צבען את משנות הבקיעה לקראת. לטבורו

 

 

 שונות, התפתחות בדרגות ביצים :המדומה התפוח עש
 כספי(. ר: הביצה )צילום קליפת דרך הזחלנראה  בקיעהה לקראת

עש התפוח המדומה: זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי )צילום: ר. כספי(
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 ת.שלפוחיו דמויות אופייניות גבשושיות מצויות הגבי החלק לאורך. כהה חום-אדום בצבע הראש: זחלים

 ראה) ורוד - 5-4 , דרגותהבוגרות ובדרגות; צהבהב-לבנבן הוא ,3-1דרגות  ,הצעירות בדרגות הזחל צבע

 (.תמונות
 

 

 כספי(. ר: )צילום הפרי בקליפת הנובר ראשונה בדרגה זחל: המדומה התפוח עש

 

 

 שנייה בדרגה צעיר זחל :למטה ;חמישית בדרגה זחל: למעלה - המדומה התפוח עש

 (כספי. ר: )צילום 

 

 נגועיםשל פירות ו חשודים פירות של חיצוני אבחון
 לפני אופייני לא במועדו חריג באופן מירוק לצהוב צבע שינוי חל ,ירוקהנגועים, שקליפתם  בפירות. א 

 (.הפירות זבוב של לעקיצה בדומה) הבשלתם

. הקליפה של הכתום הצבע רקע על, הזחל חדירת אזורב צהובה הילה תפתחתמצבע מלא  ליעבבפירות . ב 

 .המתה הרקמה של חום כתם מופיע הצהובה ההילה במרכז

 ובתוכן, העש זחלי של מכרסום הנוצרות במחילות או במחילה הציפה בתוך מבחינים הפרי בחיתוך. ג 

 ריקבון נוצר לא. משחירים הם ובהמשך, לבן בגוון בראשיתם הגללים. בהזנתו הזחל שמפריש גללים

 .הזחל חדירת בעקבות בפרי לח
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 כספי(. ר: )צילום הפרי בקליפת הנובר ראשונה בדרגה זחל: המדומה התפוח עש

 

 

 שנייה בדרגה צעיר זחל :למטה ;חמישית בדרגה זחל: למעלה - המדומה התפוח עש

 (כספי. ר: )צילום 

 

 נגועיםשל פירות ו חשודים פירות של חיצוני אבחון
 לפני אופייני לא במועדו חריג באופן מירוק לצהוב צבע שינוי חל ,ירוקהנגועים, שקליפתם  בפירות. א 

 (.הפירות זבוב של לעקיצה בדומה) הבשלתם

. הקליפה של הכתום הצבע רקע על, הזחל חדירת אזורב צהובה הילה תפתחתמצבע מלא  ליעבבפירות . ב 

 .המתה הרקמה של חום כתם מופיע הצהובה ההילה במרכז

 ובתוכן, העש זחלי של מכרסום הנוצרות במחילות או במחילה הציפה בתוך מבחינים הפרי בחיתוך. ג 

 ריקבון נוצר לא. משחירים הם ובהמשך, לבן בגוון בראשיתם הגללים. בהזנתו הזחל שמפריש גללים

 .הזחל חדירת בעקבות בפרי לח
 

עש התפוח המדומה - למעלה: זחל בדרגה חמישית; למטה: זחל צעיר בדרגה 
שנייה  )צילום: ר. כספי(
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 )כספי. ר: צילום( ההדר פרי בתוך וגללים זחל: המדומה התפוח עש

 

 

 )כספי. ר: צילום( תפוז בתוך הזחל של הנבירה מסלול: המדומה התפוח עש

 

 כך, נושרים הנגועים הפירות כל לא אולם, לקרקע נושרלרוב  מתקדמת בדרגה זחלשבו מצוי  פרי

 .האריזה למערך ולהגיע ותריהפ שאר עם להיקטף עלולים שהם
 

 בפרדס הדברה ואמצעי מניעה
 :סניטציה

 כנראה מהווים הקיקיון פירות. לפרדס הסמוכים הקיקיון שיחי כל של מוחלטת השמדה. 1

 .סמוכות הדרים לחלקות להפצתו ומוקדים לעש התפתחות אתרי
 מקום מהווה הסדק) סדוקים ופירות, ביצים או עש זחלי בהם שזוהו, נגועים פירות איסוף. 2

 .והשמדתם(, מ"העת זחלי לחדירת נוח

 

  המדומה התפוח עש של זכרים ניטור ללכידת מלכודות התקנת
. אותם תולוכד הזכרים את כתהמוש ,מין פרומון נדיפית בתוכן המכילות מלכודות להתקין חובה

ועל הצורך  בפרדס המדומה התפוח עש נוכחות על מידע קבלל ניתן הזכרים לכידתבאמצעות 

 כפי שיוסבר בהמשך בפרק ההדברה. ,בלבולבהפעלת מלכודות ה
 שתי יוצבו דונם 25-מ הגדולות בחלקות ;אחת מלכודת נדרשת דונם 25 עד שגודלה לחלקה

 .חודש מדי להחליף יש הפרומון ואת ,אוגוסט חודש בתחילת להתקין יש המלכודות את .מלכודות
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 :כלהלן, מלכודות סוגי שני בשוק קיימים: פרומון מלכודות סוגי

 ונדבקים למלכודת נמשכים הזכרים זה מסוג במלכודת". יום ביו" חברת של דבק מלכודות. 1

, מקלון באמצעות אותם מסלקים שנלכדו העשים ספירת לאחר. המלכודת משטח על המרוח לדבק

 . הבאה בבדיקה שיילכדו העשים של ונוחה מחודשת ספירה לאפשר כדי
 חודשים. 2.5-2 יש להחליף את הרעלן אחת ל ".שלי אורגני" חברת של IPS יבשה מלכודות. 2

 

 
 

 (שקד לוי עמירם: צילום) המדומה התפוח עש של זכר פרפר

 
 : מזיקים פקחי של הדוק וניטור פיקוח
לשבועיים החל  אחת לנטר יש, המדומה התפוח נגיעות בעש כה עד בהן הנמצא שלא בחלקות -

 . לשבוע אחת לנטר יש, זחלים או ביצים התגלו שבהן בחלקות. מחודש אוגוסט
 5-מ יותר יימצאו הפיקוח במהלך אם. דקות 15 במשך ייעשה וחלקה חלקה בכל הפיקוח -

לאחר ההשהיה יותר  . שבועות 5למשך  היצואאפשרות מ החלקה תושהה, נגועים פירות

 פירות 5-כלומר פחות מ ,הנגועים הפירות רמת משמעותית פחתת בחלקה רק אםהקטיף 

 .בחלקה לפיקוח
 יעברו ופירותיהן, האריזה לבית לדווח יש נגועות חלקות על - ובאריזה בקטיף קפדנית בקרה -

 .והאריזה הקטיף בעת נוספת קפדנית בקרה
 

 הדברה
וכימיים  םיביולוגי תכשירים ובאמצעות פרומון תכשירי בעזרת בלבול על מבוססת העש אוכלוסיית הפחתת

 .הפרי קליפת שעל הזחלים את הקוטלים

דים באחת ממלכודות הניטור ברצף אחכאשר מוצאים לכידות של זכרים  להתחיל מומלץ הבלבול בשיטת

מיד  נקוטיש ל ,פרטים ללכידה 10מעל  בה נראיםאחת המלכודות שבבדיקות באותו הפרדס. בלכידות  3של 

 גם אם זו הלכידה הראשונה. ,בלבולשיטת הב

 

 הנקבות: עם ההזדווגות ולשיבוש זכרים לבלבול המורשים התכשירים

 יום 21 עד יעיל ;לדונם ליטר 40-כ של תרסיס נפחב ;לדונם תכשיר ק"סמ 11 של במינון – קמייט'צ

 נשטף באירוע גשם. .מיישומו

 העץ על במריחה מיישמים תוכנה שאת, תרבשפופמגיע  .העץ של העליון השליש על מיושם - ספלאט

 בצורה המפוזרות נקודות 50-ב יינתן והוא, לדונם גרם 100 הוא הדרוש המינון". סיליקון אקדח" באמצעות

 כולל, האוויר מזג תנאי לכל עמיד והוא, מיישומו שבועות 12-10 ל יעיל התכשיר. חלקה דונם בכל אחידה

 .גשם

 יעילים חוטי הבלבול. דונם בכל אחידה בצורה המפוזרות נקודות 60 -נקשרים לענפים ב – חוטי בלבול

 .גשם כולל, אוויר מזג תנאי לכל עמידים והם, מיישומם שבועות 12-10במשך 

 

זחלים: הראש בצבע אדום-חום כהה. לאורך החלק הגבי מצויות 
גבשושיות אופייניות דמויות שלפוחיות. צבע הזחל בדרגות 
הצעירות, דרגות 3-1, הוא לבנבן-צהבהב; ובדרגות הבוגרות, 

דרגות 5-4 - ורוד )ראה תמונות(.

אבחון חיצוני של פירות חשודים ושל פירות נגועים
ירוקה, חל שינוי צבע מירוק   א. בפירות נגועים, שקליפתם 
לצהוב באופן חריג ובמועד לא אופייני לפני הבשלתם )בדומה 

לעקיצה של זבוב הפירות(.
 ב. בפירות בעלי צבע מלא מתפתחת הילה צהובה באזור חדירת 
הזחל, על רקע הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה הצהובה 

מופיע כתם חום של הרקמה המתה.
 ג. בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה במחילה או במחילות 
הנוצרות מכרסום של זחלי העש, ובתוכן גללים שמפריש הזחל 
בהזנתו. הגללים בראשיתם בגוון לבן, ובהמשך הם משחירים. 

לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.

פרי שבו מצוי זחל בדרגה מתקדמת לרוב נושר לקרקע, אולם 
לא כל הפירות הנגועים נושרים, כך שהם עלולים להיקטף עם 

שאר הפירות ולהגיע למערך האריזה.

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס
סניטציה:

שיחי הקיקיון הסמוכים לפרדס.  1. השמדה מוחלטת של כל 
פירות הקיקיון מהווים כנראה אתרי התפתחות לעש ומוקדים 

להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.
2. איסוף פירות נגועים, שזוהו בהם זחלי עש או ביצים, ופירות 
סדוקים )הסדק מהווה מקום נוח לחדירת זחלי העת"מ(, והשמדתם.

התקנת מלכודות ניטור ללכידת זכרים של עש התפוח המדומה 
חובה להתקין מלכודות המכילות בתוכן נדיפית פרומון מין, 

המושכת את הזכרים ולוכדת אותם. באמצעות לכידת הזכרים 
ניתן לקבל מידע על נוכחות עש התפוח המדומה בפרדס ועל 
הצורך בהפעלת מלכודות הבלבול, כפי שיוסבר בהמשך בפרק 

ההדברה.
לחלקה שגודלה עד 25 דונם נדרשת מלכודת אחת; בחלקות 
הגדולות מ-25 דונם יוצבו שתי מלכודות. את המלכודות יש 
להתקין בתחילת חודש אוגוסט, ואת הפרומון יש להחליף מדי 

חודש.
סוגי מלכודות פרומון: קיימים בשוק שני סוגי מלכודות, כלהלן:
1. מלכודות דבק של חברת "ביו יום". במלכודת מסוג זה הזכרים 
נמשכים למלכודת ונדבקים לדבק המרוח על משטח המלכודת. 
לאחר ספירת העשים שנלכדו מסלקים אותם באמצעות מקלון, 
כדי לאפשר ספירה מחודשת ונוחה של העשים שיילכדו בבדיקה 

הבאה. 
2. מלכודות יבשה IPS של חברת "אורגני שלי". יש להחליף 

את הרעלן אחת ל 2.5-2 חודשים.

פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים: 
- בחלקות שלא נמצאה בהן עד כה נגיעות בעש התפוח המדומה, 
יש לנטר אחת לשבועיים החל מחודש אוגוסט. בחלקות שבהן 

התגלו ביצים או זחלים, יש לנטר אחת לשבוע. 
- הפיקוח בכל חלקה וחלקה ייעשה במשך 15 דקות. אם במהלך 
נגועים, תושהה החלקה  פירות  יותר מ-5  יימצאו  הפיקוח 
מאפשרות היצוא למשך 5 שבועות.  לאחר ההשהיה יותר הקטיף 
בחלקה רק אם תפחת משמעותית רמת הפירות הנגועים, כלומר 

פחות מ-5 פירות לפיקוח בחלקה.
- בקרה קפדנית בקטיף ובאריזה - על חלקות נגועות יש לדווח 
נוספת בעת  יעברו בקרה קפדנית  ופירותיהן  לבית האריזה, 

הקטיף והאריזה.

הדברה
הפחתת אוכלוסיית העש מבוססת על בלבול בעזרת תכשירי 
פרומון ובאמצעות תכשירים ביולוגיים וכימיים הקוטלים את 

עש התפוח המדומה: מסלול הנבירה של הזחל בתוך תפוז )צילום: ר. כספי(

פרפר זכר של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(
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 מ"העת לבלבול טיפול לבצע יש שבהן חלקות

באמצע יחל  "בלבולה" –במזיק  עותונגכ והתגל אשר, וגויאבה רימון של לחלקות הסמוכות פרדס חלקות. 1

 .חודש אוגוסט
 באמצע חודש אוגוסט. "בלבולה"תחילת  –שעברה  בשנה נגיעות אותרה שבהן הדרים חלקות. 2

 .פרומון במלכודות בוגרים של בלכידות עלייה נצפית שבהן הדרים חלקות. 3

 

 :וכימיים םיבתכשירים ביולוגי העש זחלי להדברת ריסוס לבצע יש שבהן חלקות
 תכשירים:ב מלא בנפח לרסס יש העש, של בזחלים או ,בפרי בביצי העש נגיעות התגלתה שבהן, בחלקות

. 0.06% פיקס כל דבק+  לדונם תכשיר ק"סמ 20 של במינון, הזחלים את הקוטל וירוס מכיל - קריפטקס

 . הריסוס ממועד ימים 8 במשך יעילותו על שומר התכשיר

בנפח תרסיס של עד , ונםסמ"ק/ד 750 -ל'/ד'  200בנפח תרסיס של מעל תכשיר בקטריאלי  – פלוס ביוטי

 .0.4% - ל'/ד' 200

 ליטר לדונם. 400-300בנפח תרסיס מלא,  0.04%ריסוס בריכוז  - ספרטה סופר

 

 
 

 (שקד לוי עמירם: צילום) המדומה התפוח עש של זחל

 

 
 בהדרים לשימוש המורשים המדומה התפוח לעש בלבול תכשירי

 מינון ההדברה תכשיר
 בין מרווח

 טיפולים

 הטיפולים מספר

 היישום ואופן

 ימים

 מקטיף

 קמייט'צ
 נוזלי

 מין פרומון המכיל תכשיר
. זכרים לבלבול נקבי

 חברת ידי על משווק
 .מכתשים אדמה

 דונם/ק"סמ 11
 ;התכשיר של 

 לדונם ליטר 40-כ של נפח

 בוגרי מגילוי: היישום תחילת ימים 21
. הקטיף ועד במלכודות העש

 .ריסוסים כמה נדרשים
 

 
0 

 ספלאט
 משחה

 מין פרומון המכיל תכשיר
. זכרים לבלבול נקבי

 חברת ידי על משווק
 ג.לוכסמבור

 דונם/גרם 100
 ;התכשיר של
 נקודות 50-ב יישום

 ;לדונם מפוזרות
 של העליון בשליש יישום

 העץ

12-10 

 שבועות

 בוגרי מגילוי: היישום תחילת
  .הקטיף ועד במלכודות העש

0 

 חוטי בלבול
 מין פרומון המכיל תכשיר
. זכרים לבלבול נקבי

 חברת ידי על משווק
 ן.אג אדמה

 בוגרי מגילוי: היישום תחילת חודשים 3 חוטים לדונם 60
 .הקטיף ועד במלכודות העש

0 

 

הזחלים שעל קליפת הפרי.
בשיטת הבלבול מומלץ להתחיל כאשר מוצאים לכידות של 
זכרים אחדים באחת ממלכודות הניטור ברצף של 3 בדיקות 
באותו הפרדס. בלכידות באחת המלכודות שבה נראים מעל 
10 פרטים ללכידה, יש לנקוט מיד בשיטת הבלבול, גם אם זו 

הלכידה הראשונה.

התכשירים המורשים לבלבול זכרים ולשיבוש ההזדווגות עם 
הנקבות:

צ'קמייט – במינון של 11 סמ"ק תכשיר לדונם; בנפח תרסיס של 
כ-40 ליטר לדונם; יעיל עד 21 יום מיישומו. נשטף באירוע גשם.
ספלאט - מיושם על השליש העליון של העץ. מגיע בשפופרת, 
"אקדח  על העץ באמצעות  מיישמים במריחה  תוכנה  שאת 
סיליקון". המינון הדרוש הוא 100 גרם לדונם, והוא יינתן ב-50 
נקודות המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם חלקה. התכשיר יעיל 
ל 12-10 שבועות מיישומו, והוא עמיד לכל תנאי מזג האוויר, 

כולל גשם.
חוטי בלבול – נקשרים לענפים ב- 60 נקודות המפוזרות בצורה 
אחידה בכל דונם. חוטי הבלבול יעילים במשך 12-10 שבועות 

מיישומם, והם עמידים לכל תנאי מזג אוויר, כולל גשם.
חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול העת"מ

וגויאבה, אשר  1. חלקות פרדס הסמוכות לחלקות של רימון 
התגלו כנגועות במזיק – ה"בלבול" יחל באמצע חודש אוגוסט.
2. חלקות הדרים שבהן אותרה נגיעות בשנה שעברה – תחילת 

ה"בלבול" באמצע חודש אוגוסט.

בוגרים  נצפית עלייה בלכידות של  3. חלקות הדרים שבהן 
במלכודות פרומון.

חלקות שבהן יש לבצע ריסוס להדברת זחלי העש בתכשירים 
ביולוגיים וכימיים:

בחלקות, שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי העש, או בזחלים 
של העש, יש לרסס בנפח מלא בתכשירים:

וירוס הקוטל את הזחלים, במינון של 20  קריפטקס - מכיל 
סמ"ק תכשיר לדונם + דבק כל פיקס 0.06%. התכשיר שומר 

על יעילותו במשך 8 ימים ממועד הריסוס. 
ביוטי פלוס – תכשיר בקטריאלי בנפח תרסיס של מעל 200 
ל'/ד' - 750 סמ"ק/דונם, בנפח תרסיס של עד 200 ל'/ד' - 0.4%.
ספרטה סופר - ריסוס בריכוז 0.04% בנפח תרסיס מלא, -400

300 ליטר לדונם.

זחל של עש התפוח המדומה )צילום: עמירם לוי שקד(

תכשירי בלבול לעש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים

מרווח בין מינוןתכשיר ההדברה
טיפולים

מספר הטיפולים
ואופן היישום

ימים 
מקטיף

צ'קמייט
נוזלי

תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים. משווק על ידי 

חברת אדמה מכתשים.

11 סמ"ק/דונם
 של התכשיר;

נפח של כ-40 ליטר 
לדונם

תחילת היישום: מגילוי בוגרי 21 ימים
העש במלכודות ועד הקטיף. 

0נדרשים כמה ריסוסים.

ספלאט
משחה

תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים. משווק על ידי 

חברת לוכסמבורג.

100 גרם/דונם
של התכשיר;

יישום ב-50 נקודות 
מפוזרות לדונם;

יישום בשליש העליון של 
העץ

תחילת היישום: מגילוי בוגרי 12-10 שבועות
העש במלכודות ועד הקטיף. 

0

חוטי בלבול
תכשיר המכיל פרומון מין נקבי 
לבלבול זכרים. משווק על ידי 

חברת אדמה אגן.

תחילת היישום: מגילוי בוגרי 3 חודשים60 חוטים לדונם
העש במלכודות ועד הקטיף.

0
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נגועים שהוכנסו למכלי הקטיף  פירות  איתור 
ולמערך האריזה

לפני תחילת הקטיף יש לבצע ביקורת ופיקוח פרי בחלקה על 
ידי פקח מטעם בית האריזה או היצואן.

לזיהוי פירות נגועים בעת הקטיף ובזמן שפיכת הפרי למכלים, 

מרווח בין מינוןתכשיר ההדברה
טיפולים

מספר הטיפולים
ימים מקטיףואופן היישום

קריפטקס
תכשיר ביולוגי המכיל וירוס. משווק 

על ידי חברת לוכסמבורג.
בתוספת כל פיקס

.0.06%

20 סמ"ק/דונם של 
התכשיר;

נפח תרסיס מלא 

 8 ימי שמש 
)2 ימים 
מעוננים 

שווים ליום 
שמש אחד(

כ-3 ריסוסים עוקבים.
נדרש כיסוי מלא של הפירות. 
הריסוס יבוצע רק בשעות אחר 

הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

3

ביוטי פלוס
נוזלי

תכשיר ביולוגי המכיל חיידקים. 
משווק על ידי חברת ביו יום.

750 סמ"ק/דונם של 
התכשיר;

נפח תרסיס מלא 

כ-3 ריסוסים עוקבים.14-10 ימים
נדרש כיסוי מלא של הפירות. 
הריסוס יבוצע רק בשעות אחר 

הצהריים או הערב.
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

3

ספרטה סופר
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת תרסיס.

ריכוז 0.04%;
נפח תרסיס מלא;

400-30021 ליטר לדונם

מאבריק
תכשיר הדברה נוזלי. משווק על ידי 

חברת אדמה מכתשים.

ריכוז 0.1%;
נפח תרסיס מלא;

400-300 ליטר לדונם

ניתן ליישום 
פעם אחת 

בעונה

קיבל רישוי להדרים לאחרונה

14

תכשירי הדברה לעש התפוח המדומה המורשים לשימוש בהדרים - המשך

 
6 

 

 

 המשך - בהדרים לשימוש המורשים המדומה התפוח לעש הדברה תכשירי

 מינון ההדברה תכשיר
 בין מרווח

 טיפולים

 הטיפולים מספר

 היישום ואופן

 ימים

 מקטיף

 קריפטקס

 המכיל ביולוגי תכשיר
 ידי על משווק. וירוס

 .לוכסמבורג חברת
 פיקס כל בתוספת

0.06%. 

 של דונם/ק"סמ 20
 ;התכשיר

  מלא תרסיס נפח

  שמש ימי 8
 ימים 2)

 מעוננים
 ליום שווים
 (אחד שמש

 .עוקבים ריסוסים 3-כ
 של מלא כיסוי נדרש

 . הפירות
 בשעות רק יבוצע הריסוס

 .הערב או הצהריים אחר
 תכשירים עם לשלב אין

 .נוספים

3 

 ביוטי פלוס

 נוזלי
 המכיל ביולוגי תכשיר

 ידי על משווק. חיידקים
 .יום ביו חברת

 של דונם/ק"סמ 750
 ;התכשיר

  מלא תרסיס נפח

 .עוקבים ריסוסים 3-כ ימים 14-10
 של מלא כיסוי נדרש

 . הפירות
 בשעות רק יבוצע הריסוס

 .הערב או הצהריים אחר
 תכשירים עם לשלב אין

 .נוספים

3 

 ספרטה סופר

 .הדברה נוזלי תכשיר
 חברת ידי על משווק

 .תרסיס

 ;0.04%ריכוז 
 ;נפח תרסיס מלא

 ליטר לדונם 400-300

  

21 

 מאבריק

 .הדברה נוזלי תכשיר
 חברת ידי על משווק

 ם.אדמה מכתשי

 ;0.1%ריכוז 
 ;נפח תרסיס מלא

 ליטר לדונם 400-300

ניתן ליישום 
אחת פעם 

 בעונה

 להדריםקיבל רישוי 
 לאחרונה

14 

 

 האריזה ולמערך הקטיף למכלי שהוכנסו נגועים פירות איתור
 .היצואן או האריזה בית מטעם פקח ידי על בחלקה פרי ופיקוח ביקורת לבצע יש הקטיף תחילת לפני

של  תפקידו .למכל בסמוך בקר להציב יש ,למכלים הפרי שפיכת ובזמן הקטיף בעת נגועים פירות לזיהוי

 .ולהשמידם מהמכל להוציאם, נגועים פירות לזהות ,בקר זה

 

 
 

 חכמות מצלמות כדוגמת, האפשריים האמצעים כל את להפעיל יש והאריזה הבירור תהליך במהלך

 .האריזה למערך ולהגיע להסתנן שהצליחו נגועים פירות לאתר כדי, אנושיות ומבררות

 שלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.יפרוטוקול עבודה מעודכן י

יש להציב בקר בסמוך למכל. תפקידו של בקר זה, לזהות פירות 
נגועים, להוציאם מהמכל ולהשמידם.

במהלך תהליך הבירור והאריזה יש להפעיל את כל האמצעים 
האפשריים, כדוגמת מצלמות חכמות ומבררות אנושיות, כדי 
לאתר פירות נגועים שהצליחו להסתנן ולהגיע למערך האריזה.
פרוטוקול עבודה מעודכן יישלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.
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˙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

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



לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

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


