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עלוומיד הוא דשן חנקני איכותי שפותח במיוחד 
במעבדות חברת דשנים, בריכוז נמוך של ביורט 

ובהתאמה לצרכים הייחודיים של החקלאים בישראל. 

עלוומיד מיועד לריסוס עלוותי ומשמש להתעוררות 
משופרת, לעידוד הלבלוב והפריחה בפרדסים 

ולחיזוק החנטים במטעי נשירים.

עלוומיד משווק בכל מחסני המכירה לתשומות 
חקלאיות וגם בהזמנה ישירה, לכל מקום בארץ. 

להתעורר אל האביב.
עלוומיד!

להזמנות: 1-800-77-88-77
האגרונומים שלנו כאן בשבילך.

להתייעצות והדרכה: 
טל. 04-8468178/9   פקס. 04-846829
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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
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 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
רר  ""““ אאמַמַ לל  ַאַאלל  תתֹֹּּ תָתָ  עַעַ ַאַאלְלְ הה  שָשָ מָמָ כְכְ חָחָ יי  ֹלֹלאא  מֵמֵ לֶלֶהה'',,  כִכִ אֵאֵ ייםם  מֵמֵ בִבִ ייּוּו  טטווֹֹּּ ייםם  הָהָ אאששֹֹּּנִנִ רִרִ ייםם  הָהָ יָיָמִמִ הַהַ יָיָהה  שֶשֶ הה  הָהָ ''מֶמֶ
        ””""זֶזֶהה
 

משולחנו של העורך

תוכן

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.

גיליון מס'

141
מרץ 2020

ד 
ק

ש
י-

לו
ם 

יר
מ

 ע
ם:

לו
צי

שוב מסתמנת עונה גרועה ומסיבות שאינן תלויות בפרדסן  
כמו שערי מטבע ומחלת  הקורונה. 

אין ספק שיש לערב גורמים ממשלתיים או ַלִּמְצָער ליידע את 
השר החדש במצבו  העגום של הענף ובמידע מדוייק לגבי 
סובסידיות שמקבל כל חקלאי  בשוק האירופאי. בגיליון זה 
תמצאו את המדורים הקבועים בתוספת מאמר פרי עטו  של 

עו״ד מומי רבינוביץ דור שלישי של פרדסנים מרישון. 
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 טל עמית

תמונת מצב

"אומץ זה לקום ולדבר . אומץ זה גם לשבת ולהקשיב" – וינסטון צ'רצ'יל

לקראת השליש האחרון
של העונה 

להלן סקירה על עונת 19/20 עד ל 15 בפברואר 2020.
שתי תופעות מרכזיות משפיעות לרעה על עונת השיווק 19/20, 
ובצידן מספר אירועים קטנים יותר, שלא מיטיבים את מצבנו.

1. שערי החליפין 
הגורם המרכזי למצוקת המגדלים הם שערי החליפין של השקל 
מול המטבעות הזרים. עוד לפני שהמגדל מתחיל לקטוף, ואחרי 
שרכש )ביוקר( תשומות לאורך כל השנה הוא עומד בנקודת 

פתיחה נחותה לעומת שנה שעברה.
בין  ביצוא,  המובילים  המטבעות  בשערי  השוואות  עשיתי 
הולכים לתחילת העונה  ) אם   15/2/2020  – ל   15/2/2019

המספרים גדלים עוד יותר (:
א. היורו באמצע פברואר 2019 היה 4.106 ₪ ואילו באמצע 

פברואר 2020 היה 3.725, התחזקות השקל בשיעור 9.3% !
ב. הדולר באמצע פברואר 2019 היה 3.64 ₪ ואילו באמצע 

פברואר 2020 היה 3.434, התחזקות השקל בשיעור 5.7%.
התופעה נמשכת כבר שנים, מבלי שאיש ייתן את הדעת ויציע 
פתרון שיגן על המגדלים מתהליכים שאין להם  אפשרות 

להתמודד מולם.
2. איחור בהבשלה ובקטיפים

מסובך, ואולי בלתי ניתן להסביר, את תופעת האיחור בהבשלה 
שאירעה השנה. אנחנו מכירים תנודות של שבוע לפה ושבוע 
לשם במועדי ההבשלה, אך השנה הדבר נגרר לקיצוניות ובחלק 
מהמקרים פרי הבשיל שבועיים ומעלה מתאריכי ההבשלה שאנו 

מכירים.
התופעה החמירה את מצבנו כאשר ברקע השוק האירופי היה 
"רעב" לפרי במהלך דצמבר וינואר ואילו אצלנו ההבשלה בוששה 
לבוא, וכשכבר מדדי ההבשלה התאימו לקטיף – הגיעו גשמים 

מרובים, שעיכבו את הקטיף עוד יותר.
האיחור המצטבר הזה נראה היטב בנתוני היצוא שלנו שבהם, 
ו - 16.5%  נכון ל 22/2 יש פיגור של 19% לעומת אשתקד 

לעומת עונת 17/18. 

בשבוע האחרון ) שבוע 8( יש אולי היפוך במגמה, כאשר הפער 
החל להצטמצם.

3. אירועים נוספים
לאירועים המרכזיים לעיל התווספו 3 אירועי משנה, קטנים יותר 

בהשפעתם, אך השפעתם על השיווק רעה לא פחות :
א. שביתת נמלים ותחבורה בצרפת במהלך חודש ינואר – דבר 
שיצר מצד אחד מחסור בשוק, אך מצד שני – צוואר בקבוק 

ופקק, שגרם לירידת מחיר, כאשר השתחרר.
ב. מגפת הקורונה – קיטון בביקוש ) בסין בתחילה(. הנמלים 
בסין נסתמו מסחורות בשל המגיפה, והיה צורך להפנות מכולות 
ליעדים אלטרנטיביים. חופשת ראש השנה הסיני התארכה וגם 

זה השפיע לרעה. 
לגבי אירופה, בשל התרחבות הנגיעות באירופה, משרד הבריאות 
)שלנו( מחייב כל אניה שמגיעה מאיטליה להסגר של 14 יום!!! 
לוגיסטיקה אלטרנטיבית  גורם כרגע לבעיה במציאת  הדבר 

)המחסור הוא גם באוניות וגם במכולות(.
ג. סכסוך עם הרש"פ ) מה שכונה "סכסוך העגלים( גרם לעצירת 
מעבר פרי הדר לרצועה ולגדה, וללחץ של פרי על השוק המקומי 

המוגבל בנפחו.
כמה סיבות טובות לאופטימיות 

א. מחירי "אורי" טובים מאשתקד.
למרות האיחור וה"פספוס" של ינואר הנח, עם מחירים טובים, 

יש השנה מחירי מכירה גבוהים ב 20%-10% מאשתקד.
נכון לשבוע האחרון של פברואר, יש מגמה של קיטון בכמויות 
הנדורקוט הספרדי בשוק, למרוקאים יש פרי ענק שאינו רצוי 
בשוק הצרפתי, כך שהצפי הוא לסיום עונה טוב, גם בשל סיום 
עונת השיווק של האגסים וגם בשל נזקי הסופה לתותים בספרד.
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ביטוח הדרים

קנט
הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט

www.kanat.co.il ׀  ב-    kanatpage ׀   03-6270206 ׀ פקס.   03-6270200 טל. 

קנט מציעה ביטוח הדרים מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.



ב. קמפיין "אורי" בשוק המקומי
החל ממחצית פברואר ועד למחצית מרץ, המועצה יזמה קמפיין 
"אורי" בשוק המקומי. הקמפיין מתבצע בערוצי הרדיו  לזן 
באמצעות דברור של דורי בן זאב, בטלוויזיה בחסות לפני תחזית 

מזג האוויר וכן בערוצי הדיגיטל השונים.
בנוסף, ברשתות הגדולות שהביעו נכונות, נקודות המכירה קושטו 
בצורה בולטת, ע"מ להגביר את משיכת הקונים למדפי ה"אורי".

דוכן אורי ברשת שופרסל
ג. אשכוליות

גם באשכוליות אנחנו בפיגור, מאותן סיבות שהוזכרו לעיל. 
נכון לשבוע 8 ייצאנו 10% פחות מעונה קודמת ו כ 20% פחות 

מלפני 2 עונות.
המחירים די יציבים באירופה – 14-15 אירו לתיבה שמשאירים 

0.8-0.9 ₪ לק"ג ארוז למגדל.
שליש מהכמות יוצאה למזרח הרחוק – יפן, סין וקוריאה.

המחיר שהמגדל מקבל בסין הוא כפול מהמחיר למגדל באירופה, 
אך נכון להיום מדובר בכמויות יחסית קטנות וברמת סיכון גבוהה.
מי שהפתיע השנה עם כמויות בלתי צפויות של כמויות היא 
פלורידה, שהיתה בירידה משמעותית, בשנים האחרונות, ופתאום 

השנה עלתה בכמויות היצוא שלה.

יצוא אורי - עונת 2019-20יצוא אורי - עונת 2018/19

מחיר ciradטוןשבועתקופהמחיר ciradטוןשבועתקופה

אין מחיר1,422שבוע 3,4461.8-2.029/12/2019-04/01/20201שבוע 30/12/18-05/01/191

2,9931.9-2.0שבוע 4,6861.7-2.005/10/2020-11/01/20202שבוע 06/01/19-12/01/192

4,3461.9-2.1שבוע 6,7171.6-2.012/01/2020-18/01/20203שבוע 13/01/19-19/01/183

4,3681.9-2.1שבוע 7,497-19/01/2020-25/01/20204שבוע 20/01/19-26/01/194

4,5531.9-2.0שבוע 7,3481.4-1.526/01/2010-01/01/20205שבוע 27/01/19-02/02/195

5,2801.6-1.9שבוע 6,4101.4-1.502/02/2020-08/02/20206שבוע 03/02/19-09/02/196

4,3651.6-1.9שבוע 7,0301.2-1.309/02/2020-15/02/20207שבוע 10/02/19-16/02/197

8,1471.6שבוע 6,0481.2-1.316/02/2020-22/02/20208שבוע 17/02/19-23/02/198

 
 

  
  
  
  אאששככווללייוותת   ..  גג

 גם באשכוליות אנחנו בפיגור , מאותן סיבות שהוזכרו לעיל . 
 עונות . 2פחות מלפני  20%פחות מעונה קודמת ו כ  10%ייצאנו  8נכון לשבוע 

₪  0.8-0.9אירו לתיבה שמשאירים  14-15 –באירופה המחירים די יציבים 
 לק"ג ארוז למגדל .

 יפן , סין וקוריאה . –שליש מהכמות יוצאה למזרח הרחוק 
המחיר שהמגדל מקבל בסין הוא כפול מהמחיר למגדל באירופה , אך נכון  

 להיום מדובר בכמויות יחסית קטנות וברמת סיכון גבוהה . 
בלתי צפויות של כמויות היא פלורידה , שהיתה  מי שהפתיע השנה עם כמויות 

בירידה משמעותית , בשנים האחרונות , ופתאום השנה עלתה בכמויות היצוא  
 שלה .

השוואת כמויות ומחירי "אורי" בשתי העונות האחרונות

6



משתתפים בצערו של מוטי זילברברג ואחיו חיים ומשה
עם פטירת אימם 

תהילה)טולצ׳ה( זילברברג
אמא, סבתא, סבתא-רבתא אשר נפרדה שבעת ימים.

פרדסני ישראל 

שינוי ב-% מצטברשבוע  8   זן
 / 18/19
 19/20

2019/2020  2018/19   2017/18  

1877318661,009-16%שמוטי         
148197360-25%           טבורי         
22104108-79%           קרה קרה       
3573,7195,1045,240-27%אשכ' רגילות   
2,27624,55127,39131,025-10%סנרייז        
10112,21112,04515,3981%סוויטי        
134915347%           רדסון         
261,557254-98%           לימון צהוב    
55-100%                      לימקואט       
293425364-31%           קומקואט       
24235117-90%           ליים          
234,1083,5515,84316%מינאולה       
1,5582,7044,124-42%           סנטינה        
242%           465136           מיכל          
273824251,070-10%אורה          
8,14738,66353,34840,108-28%אורי          
11220570-45%           מירב          
490%                                 תמי           
1211,15965597777%אודם          
160206700%           קליפים שונים  
180585287199104%פומלו לבן     
531865815-39%           פומלו אדום    
11,41989,582110,216107,194-19%סה"כ          

יצוא פרי הדר )טון( לשבוע  8  המסתיים ב- 22/02/20  )עונתי(



כבוד לוותיקים
עץ אם של טבורי וושינגטון , בן 147 שנים !!!! מעץ זה הוקם ענף ההדרים בקליפורניה . 

כיום עומד העץ , מוגן ע"י רשת , בפינת הרחובות מגנוליה וארלינגטון בריברסייד, קליפורניה 
)מתוך הלוס אנג'לס טיימס(

רצ"ב פסק דין מרשים שניתן לאחרונה בספרד בהקשר זה.
תודות לפעילות מועצת הצמחים ונציגתה בספרד חב' AMC נשמרו 

זכויות הגידול של זן הקלמנטינה "אורי" שטופח בישראל,
הוגבלו שיטחי הגידול בספרד ונקבעו שעורי התמלוגים שמשלמים

הספרדים, למגדלי ישראל באמצעות מועצת הצמחים ולמנהל 
המחקר החקלאי.

פעילות ברוכה זו הוכיחה עצמה כיעילה ביותר!
רצ"ב פסק דין מרשים שניתן לאחרונה בספרד בהקשר זה.

מתוך freshplaza  בתאריך 21/2/2020
בית משפט ספרדי גזר מאסר על מגדל בשל גידול לא חוקי של 

הזן "אורי".
בית המשפט הפלילי בולנסיה, ספרד, גזר על מגדל עונש חמור 
של מאסר שלושה חודשים ויום, וכן תשלום הוצאות על הגידול 
הבלתי חוקי של הזן הישראלי המוגן. כמו כן חוייב המגדל לעקור 

את הפרדס !!! 
Teo – גוף  הפסיקה התקבלה לאחר מספר פעולות שנעשו ע"י 
העוסק באכיפת ושמירת הזן המוגן מטעם ישראל ומטעם הזכיין 

לגידול הזן בספרד ופורטוגל.
הפסיקה הרשיעה את המגדל בביצוע פשע כנגד מוצר מוגן, כפי 

שמופיע בסעיף 274.4 בחוק הספרדי.
הפסיקה מציינת במיוחד שהנאשם הרכיב את הזן "אורי" על 518 
עצים, כ – 10 דונם, ללא הסכמה ורשות של בעל זכויות המטפחים 
של הזן ומתוך הידיעה כי הזן רשום ומוגן עפ"י החקיקה הספרדית 
והחקיקה של האיחוד האירופי, ומתוך כוונה לשווק את הפרי 

בשווקים.
הנזק לבעלי הזכויות הוערך ב – 60 אירו לעץ בנוסף למיסים 

מתאימים . 
הנאשם שילם לחברה, אשר משכה את התביעה האישית כנגד המגדל.

במהלך השנים האחרונות הסתיימו 45 הליכים משפטיים בגין גידול 
בלתי חוקי של הזן "אורי" בספרד שברובם הסתיימו בהסדרים 

מחוץ לכותלי בית המשפט וכן בהרשעות על גידול בלתי חוקי.
בכל המקרים הסתיימה התביעה בעקירת המטע הבלתי חוקי, 

באיסור על גידול הזן ובתשלום פיצויים.
הפיקוח והאכיפה על מטעים בלתי חוקיים, בשילוב הצעדים 
TEO, אפשרו לזן "אורי" להיות  המשפטיים שננקטים ע"י ה – 
מוגן כראוי, תוך הפסקה כמעט מחלטת של נטיעות בלתי חוקיות. 

פעילות ההגנה על הזן "אורי"
מאז 2016 ה – TEO הגיש 115 תביעות משפטיות, מהן 99 היו בשל 
גידול בלתי חוקי של הזן "אורי". היקף השטחים הבלתי חוקיים 
שנתבעו היה 1,810 דונם )יותר מ – 80,000 עצים(. יתר התביעות 

היו כנגד משווקים.
85.4% מהתביעות נעשו בשל הפרות באזור ולנסיה )46,000 עצים(, 
7.1% מהתביעות באזור אנדלוסיה )17,000 עצים(, 6.3% מהתביעות 
באזור מורסיה )14,000 עצים( ו – 1.2% באזור קטלוניה – עד כאן 

לשון ההודעה.
נדגיש לסיום , שגוף האכיפה – TEO, הוקם בספרד ביזמת מועצת 
הצמחים )נציגה הוא היו"ר( , כדי להבטיח את הנטיעות העברייניות 
של הזן "אורי" – זן ישראלי שטופח במימון מועצת הצמחים וחשב 

לזן הקליף הטוב בעולם!

כאמור, התנהלות זו הביאה להפסקה כמעט מוחלטת של הנטיעות 
העברייניות!

חזית קרה בטורקיה
משפיעה על מטעי ההדרים

עונש מאסר ראשון בגין ניצול בלתי חוקי של אורי בספרד

חזית קרה פגעה בטורקיה עם שלג וטמפרטורות שצנחו למינוס 15 מעלות צלזיוס באזורים מסוימים של המדינה 
הושפעו, במיוחד מטעי הדרים באזור אדנה בכ-300 אלף דונם המיועדים לגידול תפוזים, לימונים ומנדרינות. 

כ-70% החברות דיווחו על נזקים כבדים, אך ההשפעות יוודעו לחלוטין רק בעוד מספר ימים.
במהלך 4-5 לילות, הטמפרטורה ירדה ל 7- מעלות צלזיוס מתחת לאפס, הגם שהפרי ברובו נקטף יש חשש מהשפעת 

הקרה גם על העצים. חלק מהחקלאים הגנו על הפרדס באמצעות ניהול זהיר של השקייה גיזום ומתן דישון במועד.

 
 

ים על קרה ר שני הקטע חה לא קטע זלהוסיף  ,דיצה היי
 ל טל עמית ש י של תמונת מצברו יה ואקבטור 

  
 כבוד לוותיקים 

 
 

 שנים !!!!  147עץ אם של טבורי וושינגטון , בן 

 מעץ זה הוקם ענף ההדרים בקליפורניה . 

כיום עומד העץ , מוגן ע"י רשת , בפינת הרחובות מגנוליה וארלינגטון בריברסייד ,  
 קליפורניה  

 )מתוך הלוס אנג'לס טיימס(
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חי בנימיני

ביוזמת יו"ר הארגון גיל פלוטקין , ניצן רוטמן ואני , התכנסו 
צעירים הפעילים בענף מכל הארץ, לפגישה ראשונה. 

הכוונה לשלב ולהכניס לפעילות בענף דור חדש שיכנס לפעילות 
בוועדה הענפית ובארגון, ילמד את הנושאים ובעתיד הקרוב 

יחליף את קברניטי הענף. 
ילך לאיבוד ותהיה פעילות  הידע הנצבר אצל הוותיקים לא 

משותפת וחפיפה בין החדשים לוותיקים. 

סקירת שיווק נכון ל-10.02.2020.
הענף נמצא במשבר שעיקרו שערי המטבעות הנמוכים שממשיכים 
לרדת, שער היורו הוא הנמוך ביותר ב-18 שנים האחרונות. 
הפדיון היורד מביא למצב שרק המצטיינים ביותר מצליחים 
לשרוד. לצערנו גם הסיכסוך עם הרשות הפלשתינאית בנושא 
עגלים שגרם לעצירת השיווק בין ישראל לשטחים שמוסיף גם 

הוא עומס על  השוק המקומי. 
פרי הספרדי והמרוקאי וכניסת הזן "טנגו" )האפורר" בלי גרענים( 
מוסיף לשווקי אירופה עוד קליפים באותו מועד ומוריד מחירים. 
היצוא לסין "נתקע" עקב המגפה, נמלי סין סתומים למרות 
הביקוש הער לסנרייז הישראלי,   היצואנים חוששים לשלוח 

את הפרי לשוק הסיני. 
אורי- יצא מהארץ 18,000 טון לעומת 33,000 טון בשנה עברה. 

הצפי הוא סך הכל 
ל-90,000 טון , כך שנישאר לשיווק כ-70,000 טון ... 

המחירים בדצמבר וינואר היו טובים כ-2 יורו לק"ג. 

הו – הה, הנה זה בא- --- 
"הדור הבא"

כיום יש ירידה קלה ל-1.6-1.7 יורו לק"ג, עם כניסת קליפים 
ממרוקו וספרד. 

השנה היה איחור בהבשלה וגשמים שפגע בשיווק הראשוני, 
מקווים שספרד תגמור מוקדם את השיווקים שלה, דבר שיאפשר 

מחירים סבירים במרץ- אפריל. 
הבעיה בפרי ישראלי, שהחומצה יורדת בסוף העונה והפרי פחות 

טעים לאירופאים. 
האור הספרדי נמכר ישירות למדפי הרשתות במחירים של 1.9-2 
יורו לק"ג. )הערה- בספרד הפרי נארז בתחילה במיכלים עפ"י 
יוצא  גודל וכאשר יש הזמנה לרשת הוא נארז בתיבות ומיד 

במשאיות לרשתות בהתאם להזמנה.( 
הכמויות הגדולות של תפוזים טובים וזולים ממצרים משפיעים 

גם על צריכת הקליפים בגלל המחיר הזול של התפוזים. 
סנרייז- שווק עד היום 20,000 טון לעומת 23,000 טון בשנה 

שעברה. הצפי הוא ל-38,000 טון ליצוא. 
קשה לספק את ההזמנות בגלל הגשם, בשווקי אירופה יש פרי 
מטורקיה, ספרד וארה"ב, מקווים שטורקיה במרץ תקטין את 

המכירות יהיה שיפור במחירים. 
יפן- תוכניות מסודרות במחירים בינוניים אבל יציבים.

קוריאה- ירידה בהזמנות .
סין – ביקוש גדול, אבל כמו שנכתב הנמלים סתומים בגלל 
המגפה והיצואנים חוששים לייצא כמות גדולה למרות הביקוש. 
היצואנים מחפשים אפשרות לשלוח דרך נמל הונג-קונג, אבל 

זה מייקר את ההפלגות.
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כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל
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צרות של אחרים

Fruitnet, Freshplaza, F.H.magazine, Eurofruit, Freshfruit portal, FreshProduce, Asiafruit, Americafruit:תרגום מעיתונות חו"ל
מאת כתבנו בשפלת החוף.

הביקוש למיץ יורד 
הביקוש למיצי הדרים בארצות הברית 

ובאירופה ממשיך לרדת
אף על פי שהייצור עלה בפלורידה 
ובברזיל, הירידה בביקוש בשווקים 
גדולים כמו ארה"ב ואירופה הורידה 
את המחיר בכ- 600 דולר לטון בשנה 
אחת. ירידה בביקוש למיץ תפוזים 
הייצור  בעיבוד  התאוששות  לצד 

הביאה להפחתת מחירי השוק .
)לא   NFC ה-  זאת, מחירי  לעומת 
 8.55 ממורכז( עולים בארה"ב כ- 
דולר לגלון, לעומת 8.19 דולר לגלון 

בחודש הקודם. 

מרוקו ירידה. 
צפי לירידה ב 31%- בגלל מחסור 

במים ומזג אוויר גרוע .
החקלאות במרוקו היא אחד מעמודי 
התווך המרכזיים, אם לא עמוד התווך 
המרכזי בכלכלה המרוקאית. תנאי 
מזג אוויר לא טובים צפויים להפחית 
את גידולי ההדרים, בעיקר תפוזים 
בברזיל, מצרים, האיחוד האירופי 
ומרוקו. ייצור התפוזים צפוי לרדת 
במרוקו ב -31% ל 815,000- טון 

בגלל התנאים הנ״ל . 

  ממוותתגג  חחדדשש  ששלל  ממננדדררייננהה  אאדדווממהה  ממווצצעע  בבששווקק..  
 

 
 

הם זן טבעי של תפוז דם וקלמנטינה של טרוקו, הידועים גם   MandaRosaמנדרינות 
 כזן המנדארד, והם רשמית המנדרינה הפטנטית הראשונה נטולת הזרעים בעולם.

 
, שנוצר במקור באיטליה, הופץ לראשונה בארצות הברית באמצעות שיתוף זן המנדארד

פעולה בין המכון לגידול הדרים בסיציליה לבין מגדלי הדרים פרטיים. "זני הדרים 
ייחודיים הם חלק חשוב מתיק הסחורות שלנו ולכן זה מתאים לנו באופן טבעי, במיוחד 

ילי טעם מעולים הופכים חשובים כאשר קטגוריית המנדרינה מתפתחת וזנים עם פרופ
 יותר ויותר."

 אומר מומחה בחברה. 
 

 
 

הטעם והצבעים הפנימיים של זן זה משתנים ומשתנים ככל שהפרי מתבגר, דומה מאוד 
לתפוזי דם, כאשר לפירות מסוימים יש פיגמנט אדום / סגול ואחרים כתומים אדמדמים 

צון החזקים ביותר בטבע, יותר. הפיגמנטציה הזו נגרמת על ידי נוגדי החמ
אנתוציאנינים )שנמצאים גם באוכמניות, (, שיש להם יתרונות בריאותיים מתועדים 

היטב. "הייתה לנו התרגשות רבה עם הצוות בהשקת הזן החדש הזה וקיבלנו משוב טוב 
 וחיובי על דוגמאות ששלחנו לכמה מהלקוחות המובילים שלנו״ מוסיפים בחברה .

 
  
  
  
  
  
  

  אאתת  ההממררככזז  ההללווגגייססטטיי  ההגגדדוולל  בבסספפררדד..        לליידדלל  חחננככהה  
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  אאתת  ההממררככזז  ההללווגגייססטטיי  ההגגדדוולל  בבסספפררדד..        לליידדלל  חחננככהה  

 
חנכה את פלטפורמת הלוגיסטיקה המתקדמת, האסטרטגית ביותר שלה עד כה  לידל

מיליון אירו בציוד, תהפוך לחלק מפארק  55בספרד. התשתית, שדרשה השקעה של 
 עסקים.

עם השקת מתקנים אלה, לידל מעבירה את הפעילות שבוצעה עד כה במרכז הלוגיסטי 
 שון הפך "מיושן וקטן".של ריבארוג'ה דל טוריה למרכז החדש, מכיוון שהרא

המ"ר שלו )שליש מהם שמור לחדרי קירור לניהול תוצרת טרייה, קפואה   51,000עם 
רציפי פריקה,  140משטחים ויש בו  30,000-ויבשה(, המחסן בעל קיבולת ליותר מ 

 ובכך מייעל את תנועת הסחורות.
 
 
 

BBrreexxiitt  

 
 ורית.בהצבעה היסט 23.00בשעה 31/1/20עסקת הברקזיט נחתמה ב

, כאשר שר החוץ 28/1/20בריטניה השתתפה בישיבתה האחרונה כחברה באיחוד ביום
השתתף במועצה לעניינים כלליים. אישורו של הפרלמנט האירופי היה  כריס פינצ'ר 

 המכשול האחרון ותוצאות ההצבעה נחתמו על ידי ועדות מפתח 
 
 

  חחבבררוותת  ססייננייוותת((      9900ננססייווןן  אאררגגעעהה  ללפפנניי  בבררללייןן  ))  
"אנו מצפים לקבל את פניכם השנה בברלין. כידוע, המקרים הראשונים של נגיף 

ל כאן בגרמניה. ואכן, הרשויות בברלין כבר פרסמו הקורונה זוהו כעת באירופה, כול
הצהרה לפיה גרמניה מוכנה להתמודד עם כל המקרים. הבטיחות והבריאות של 

המציגים, המבקרים והשותפים שלנו היא בעדיפות ראשונה . כאמצעי זהירות אנו  
 מכניסים אמצעים חדשים להגברת הבטיחות של כל המשתתפים בפרוט לוגיסטיקה:

ו מספר צוותי רפואה ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות שנמצאים כאן  לרשותנ
 באתר בכדי להתמודד עם כל מצב שעלול להתעורר.

 
חנכה את פלטפורמת הלוגיסטיקה המתקדמת, האסטרטגית ביותר שלה עד כה  לידל

מיליון אירו בציוד, תהפוך לחלק מפארק  55בספרד. התשתית, שדרשה השקעה של 
 עסקים.

עם השקת מתקנים אלה, לידל מעבירה את הפעילות שבוצעה עד כה במרכז הלוגיסטי 
 שון הפך "מיושן וקטן".של ריבארוג'ה דל טוריה למרכז החדש, מכיוון שהרא

המ"ר שלו )שליש מהם שמור לחדרי קירור לניהול תוצרת טרייה, קפואה   51,000עם 
רציפי פריקה,  140משטחים ויש בו  30,000-ויבשה(, המחסן בעל קיבולת ליותר מ 

 ובכך מייעל את תנועת הסחורות.
 
 
 

BBrreexxiitt  

 
 ורית.בהצבעה היסט 23.00בשעה 31/1/20עסקת הברקזיט נחתמה ב

, כאשר שר החוץ 28/1/20בריטניה השתתפה בישיבתה האחרונה כחברה באיחוד ביום
השתתף במועצה לעניינים כלליים. אישורו של הפרלמנט האירופי היה  כריס פינצ'ר 

 המכשול האחרון ותוצאות ההצבעה נחתמו על ידי ועדות מפתח 
 
 

  חחבבררוותת  ססייננייוותת((      9900ננססייווןן  אאררגגעעהה  ללפפנניי  בבררללייןן  ))  
"אנו מצפים לקבל את פניכם השנה בברלין. כידוע, המקרים הראשונים של נגיף 

ל כאן בגרמניה. ואכן, הרשויות בברלין כבר פרסמו הקורונה זוהו כעת באירופה, כול
הצהרה לפיה גרמניה מוכנה להתמודד עם כל המקרים. הבטיחות והבריאות של 

המציגים, המבקרים והשותפים שלנו היא בעדיפות ראשונה . כאמצעי זהירות אנו  
 מכניסים אמצעים חדשים להגברת הבטיחות של כל המשתתפים בפרוט לוגיסטיקה:

ו מספר צוותי רפואה ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות שנמצאים כאן  לרשותנ
 באתר בכדי להתמודד עם כל מצב שעלול להתעורר.

ירידה בלימון 
לימון  22% באספקת  לירידה של  צפי 
לעונה זו ע״י אחת החברות הגדולות בשוק. 
חוזרת  שספרד  נראה  וורנה  הזן  לגבי 

לכמויות של שנת 2017

 לשים צרות לאחר כך היה פעם  דיצה

 שהורדת קטעים   דווח על אם יש יותר מדי קטעים לחמישה עמודים בגיליון נא ל

 משיך טלפוניתנ

 תרגום מעיתונות  חו"ל:
Fruitnet   Freshplaza ,  F.H.magazine, 

Eurofruit , Freshfruit  portal ,    FreshProduce   , 
Asiafruit, 

Americafruit, 
 מאת כתבנו בשפלת החוף

 
 

  יירריידדהה  בבללייממווןן    
 באספקת לימון לעונה זו ע״י אחת החברות הגדולות בשוק.  22%צפי לירידה של 

 
 2017שנת של לגבי הזן וורנה נראה שספרד חוזרת לכמויות 

 
  ההבבייקקוושש  ללממייץץ  ייווררדד    

 לרדתהביקוש למיצי הדרים בארצות הברית ובאירופה ממשיך 
אף על פי שהייצור עלה בפלורידה ובברזיל, הירידה בביקוש בשווקים גדולים כמו 

דולר לטון בשנה אחת. ירידה בביקוש  600 -ארה"ב ואירופה הורידה את המחיר בכ
 למיץ תפוזים לצד התאוששות בעיבוד הייצור הביאה להפחתת מחירי השוק .

דולר לגלון, לעומת  8.55 -ארה"ב כ)לא ממורכז( עולים ב NFC -לעומת זאת, מחירי ה
 דולר לגלון בחודש הקודם.   8.19

 
 

  ממררווקקוו  יירריידדהה..    
 בגלל מחסור במים ומזג אוויר גרוע . 31%-צפי לירידה ב 

החקלאות במרוקו היא אחד מעמודי התווך המרכזיים, אם לא עמוד התווך המרכזי 
בכלכלה המרוקאית. תנאי מזג אוויר לא טובים צפויים להפחית את גידולי ההדרים, 
בעיקר תפוזים בברזיל, מצרים, האיחוד האירופי ומרוקו. ייצור התפוזים צפוי לרדת 

 ים הנ״ל . טון בגלל התנא 815,000-ל  31%-במרוקו ב 
 

זן טבעי של  MandaRosa הם  מנדרינות 
תפוז דם וקלמנטינה של טרוקו, הידועים 
גם כזן המנדארד, והם רשמית המנדרינה 
הפטנטית הראשונה נטולת הזרעים בעולם.
זן המנדארד, שנוצר במקור באיטליה, 
הופץ לראשונה בארצות הברית באמצעות 
שיתוף פעולה בין המכון לגידול הדרים 
בסיציליה לבין מגדלי הדרים פרטיים. 
"זני הדרים ייחודיים הם חלק חשוב מתיק 
הסחורות שלנו ולכן זה מתאים לנו באופן 
טבעי, במיוחד כאשר קטגוריית המנדרינה 
מתפתחת וזנים עם פרופילי טעם מעולים 

הופכים חשובים יותר ויותר."
אומר מומחה בחברה. 

זה  זן  של  הפנימיים  והצבעים  הטעם 
משתנים ככל שהפרי מתבגר, דומה מאוד 
לתפוזי דם, כאשר לפירות מסוימים יש 
ואחרים כתומים  / סגול  פיגמנט אדום 

אדמדמים יותר. הפיגמנטציה הזו נגרמת 
על ידי נוגדי החמצון החזקים ביותר בטבע, 
אנתוציאנינים )שנמצאים גם באוכמניות,(, 
שיש להם יתרונות בריאותיים מתועדים 
לנו התרגשות רבה עם  "הייתה  היטב. 
הצוות בהשקת הזן החדש הזה וקיבלנו 
משוב טוב וחיובי על דוגמאות ששלחנו 
שלנו״  המובילים  מהלקוחות  לכמה 

מוסיפים בחברה .

מותג חדש של 
מנדרינה אדומה 

מוצע בשוק.

המרכז  את  חנכה  לידל 
הלוגיסטי הגדול בספרד. 

לידל חנכה את פלטפורמת הלוגיסטיקה 
המתקדמת, האסטרטגית ביותר שלה עד 
כה בספרד. התשתית, שדרשה השקעה 
של 55 מיליון אירו בציוד, תהפוך לחלק 

מפארק עסקים.
עם השקת מתקנים אלה, לידל מעבירה 
שבוצעה  הפעילות  את 
עד כה במרכז הלוגיסטי 
של ריבארוג'ה דל טוריה 
מכיוון  החדש,  למרכז 

שהראשון הפך "מיושן וקטן".
עם 51,000 המ"ר שלו )שליש מהם שמור 
לחדרי קירור לניהול תוצרת טרייה, קפואה 
ויבשה(, המחסן בעל קיבולת ליותר מ 
רציפי   140 בו  ויש  -30,000 משטחים 
פריקה, ובכך מייעל את תנועת הסחורות.

Brexit
עסקת הברקזיט נחתמה ב31/1/20בשעה 

23.00 בהצבעה היסטורית.
בריטניה השתתפה בישיבתה האחרונה 
כאשר  ביום28/1/20,  באיחוד  כחברה 
שר החוץ כריס פינצ'ר השתתף במועצה 
לעניינים כלליים. אישורו של הפרלמנט 
האירופי היה המכשול האחרון ותוצאות 

ההצבעה נחתמו על ידי ועדות מפתח. 
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לפרדס שלך מגיע בונוס אמיתי. שיהיה בריא.
הזנה עלוותית עם חיפה בונוס מבטיחה:

הגדלת הפרי  •
מניעת קמטת והיסדקות הפרי  •

הפחתת הסרוגיות  •

כל השאר זה בונוס. העיקר הבריאות. 

www.haifa-group.com

חיפה בשטח. האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך, ולחלוק איתך את הידע  
המעודכן, המקצועי והמניב ביותר. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז ובקעה: רן יקיר 054-6172979, דרום: יוסי סופר 054-5616122

חג פסח

שמח וכשר

ללקוחותינו ולכל

בית ישראל.



תינתן אפשרות לחיטוי ידיים בכל כניסות התערוכה בנוסף לתברואה ידנית שכבר 
 הותקנה בכל השירותים וחדרי הרחצה באירוע."

 
  םם  ממווצצרר  חחדדשש  ללממננייעעתת  חחססררייםם  בבממננגגןן  וואאבבץץ  בבההדדרריי  

 
, תערובת נוזלית המונעת חסרי מנגן ואבץ manvertביוארט משיקה מוצר חדש בשם 

 בהדרים.
מיועד לכל סוגי הגידולים,  המוצר, שפותח על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של ביוארט

אם כי הוא מעניין במיוחד בגידולי הדרים, במיוחד בגלל המזיקים המשפיעים בדרך 
 כלל על יבולים אלה ובגלל ההשפעה המיטיבה של החומר.

 
 

  טטווררקקייהה  ממגגדדייללהה  ההייייצצוואא  ללטטווררקקממננייססטטןן  
, 2018לעומת  2019בשנת  30%-יצוא פירות הדר מטורקיה לטורקמניסטן גדל ב 

". "ההכנסות של  2019טונות של פרי הדר לטורקמניסטן בשנת  7,358יה ייצאה "טורק
 40%-טורקיה מייצוא זה עלו ב 

 2.2-הכנסות טורקיה שהתקבלו מייצוא פירות וירקות ירדו בשלושה אחוזים והגיעו ל 
 .2018לעומת  2019מיליארד דולר בשנת 

שהם חמישה אחוזים פחות   מיליון טונות של פירות, 1.1ייצאו מטורקיה  2019בשנת 
. במקביל, הכנסות טורקיה שהושגו מייצוא הפירות גדלו בשנת 2018בהשוואה לשנת 

 .2018מיליון דולר לעומת  846-בשני אחוזים והסתכמו ב  2019

 

תינתן אפשרות לחיטוי ידיים בכל כניסות התערוכה בנוסף לתברואה ידנית שכבר 
 הותקנה בכל השירותים וחדרי הרחצה באירוע."

 
  םם  ממווצצרר  חחדדשש  ללממננייעעתת  חחססררייםם  בבממננגגןן  וואאבבץץ  בבההדדרריי  

 
, תערובת נוזלית המונעת חסרי מנגן ואבץ manvertביוארט משיקה מוצר חדש בשם 

 בהדרים.
מיועד לכל סוגי הגידולים,  המוצר, שפותח על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של ביוארט

אם כי הוא מעניין במיוחד בגידולי הדרים, במיוחד בגלל המזיקים המשפיעים בדרך 
 כלל על יבולים אלה ובגלל ההשפעה המיטיבה של החומר.

 
 

  טטווררקקייהה  ממגגדדייללהה  ההייייצצוואא  ללטטווררקקממננייססטטןן  
, 2018לעומת  2019בשנת  30%-יצוא פירות הדר מטורקיה לטורקמניסטן גדל ב 

". "ההכנסות של  2019טונות של פרי הדר לטורקמניסטן בשנת  7,358יה ייצאה "טורק
 40%-טורקיה מייצוא זה עלו ב 

 2.2-הכנסות טורקיה שהתקבלו מייצוא פירות וירקות ירדו בשלושה אחוזים והגיעו ל 
 .2018לעומת  2019מיליארד דולר בשנת 

שהם חמישה אחוזים פחות   מיליון טונות של פירות, 1.1ייצאו מטורקיה  2019בשנת 
. במקביל, הכנסות טורקיה שהושגו מייצוא הפירות גדלו בשנת 2018בהשוואה לשנת 

 .2018מיליון דולר לעומת  846-בשני אחוזים והסתכמו ב  2019

 

מוצר חדש למניעת חסרים 
במנגן ואבץ בהדרים

 ,manvert ביוארט משיקה מוצר חדש בשם
תערובת נוזלית המונעת חסרי מנגן ואבץ 

בהדרים.
המוצר, שפותח על ידי מחלקת המחקר 
ביוארט מיועד לכל סוגי  והפיתוח של 
הוא מעניין במיוחד  כי  הגידולים, אם 
בגידולי הדרים, במיוחד בגלל המזיקים 
המשפיעים בדרך כלל על יבולים אלה 

ובגלל ההשפעה המיטיבה של החומר.

טורקיה מגדילה הייצוא 
לטורקמניסטן

יצוא פירות הדר מטורקיה לטורקמניסטן 
גדל ב 30%- בשנת 2019 לעומת 2018, 
"טורקיה ייצאה 7,358 טונות של פרי הדר 
לטורקמניסטן בשנת 2019". "ההכנסות 

של טורקיה מייצוא זה עלו ב 40%-
הכנסות טורקיה שהתקבלו מייצוא פירות 
וירקות ירדו בשלושה אחוזים והגיעו ל 
2.2- מיליארד דולר בשנת 2019 לעומת 

.2018
בשנת 2019 ייצאו מטורקיה 1.1 מיליון 
טונות של פירות, שהם חמישה אחוזים 
פחות בהשוואה לשנת 2018. במקביל, 
הכנסות טורקיה שהושגו מייצוא הפירות 
גדלו בשנת 2019 בשני אחוזים והסתכמו 

ב 846- מיליון דולר לעומת 2018.
פירות הדר בשווי 756 מיליון דולר יוצאו 

מטורקיה בשנת 2019.

נסיון ארגעה לפני ברלין 
)90 חברות סיניות(

"אנו מצפים לקבל את פניכם השנה 
בברלין. כידוע, המקרים הראשונים 
של נגיף הקורונה זוהו כעת באירופה, 
כולל כאן בגרמניה. ואכן, הרשויות 
לפיה  בברלין כבר פרסמו הצהרה 
כל  עם  להתמודד  מוכנה  גרמניה 
והבריאות של  המקרים. הבטיחות 
המציגים, המבקרים והשותפים שלנו 
כאמצעי  ראשונה.  בעדיפות  היא 
זהירות אנו מכניסים אמצעים חדשים 
להגברת הבטיחות של כל המשתתפים 

בפרוט לוגיסטיקה:
לרשותנו מספר צוותי רפואה ואנשי 
הבריאות  בתחום  אחרים  מקצוע 
שנמצאים כאן באתר בכדי להתמודד 

עם כל מצב שעלול להתעורר.
ידיים בכל  תינתן אפשרות לחיטוי 
כניסות התערוכה בנוסף לתברואה 
ידנית שכבר הותקנה בכל השירותים 

וחדרי הרחצה באירוע."
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 שטח ההסגר החדש בדרום קליפורניה  

 
כולל את העיר ריברסייד שכוללת את שטחי בתי הגרעין המוגנים חלק משטח ההסגר 

 של ענף ההדרים בקליפורניה .

ועדה של האיחוד האירופי דחתה את הטענה
כי משבר ההדרים בולנסיה נגרם כתוצאה

מיבוא דרום אפריקאי 
וועדה של האיחוד האירופי בחנה את הסוגייה ,בעקבות תלונה של הספרדים .
הוועדה כתבה בהחלטתה כי הממצאים שאספה אינם תומכים בטענת הספרדים, 

אלא להיפך .
למרות הנאמר בהחלטה , הוועדה החליטה להשאיר את הנושא פתוח עד שוועדה 

פרלמנטרית של האיחוד האירופי תדון בנושא ותציע פתרונות .
הוועדה שדנה בנושא מסרה בתשובתה כי היא מבינה את הלחצים והמצוקות 
שבהם נתונים המגדלים הספרדים , אך הצביעה על בעיות אחרות שעלו בממצאי 

הבדיקה שלהם :
השפעות מזג אוויר שגרמו ליבול נמוך יותר , קטן יותר ופחות איכותי .א. 
ירידה בביקוש לפרי הדר בשל חורף חם יותר.ב. 
בעיות במעברי הגבול הצרפתי .ג. 
חוסר ארגון והתאגדות של מגדלי ההדרים באזור וולנסיה .ד. 

מחלת הגרינינג 
מתפשטת בקליפורניה 

משרד החקלאות הקליפורני הכריז 
על הסגר על אזור רדלנדס שהוא חלק 
ממחוז סן ברנדינו . אזור הקרנטינה 
שהוכרז על שטח של 51 מייל רבועים, 
במחלת  נגועים  עצים  גילוי  בשל 

הגרינינג .
מחלת הגרינינג התגלתה לראשונה 
בדרום קליפורניה בשנת 2012 וכרגע 
חל הסגר על שטח של 1,275 מיילים 

רבועים .

 שטח ההסגר החדש בדרום קליפורניה 

חלק משטח ההסגר כולל את העיר ריברסייד שכוללת את שטחי בתי הגרעין המוגנים של ענף ההדרים בקליפורניה .
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שמואל גלנץ, עו"ד

על תשלום בעד עבודה בשעות נוספות 
במקום שאין רישום נוכחות

בית הדין הארצי עשה סדר וקבע כללים כיצד לחשב התמורה לעובד בגין שעות נוספות מקום בו 
אין מתכונת עבודה קבועה ואין רישום נוכחות כנדרש.

הגנת  בחוק  תיקון  הוחל  כעשור  לפני 
השכר)1( לפיו מעסיק חייב לנהל פנקס 
נוכחות ובמידה ואין רישום כנדרש והתובע 
הגיש תביעה לתשלום בעד שעות נוספות 
כי אז יש חזקה לפיה העובד עבד 15 שעות 
נוספות בשבוע ו-60 שעות נוספות בחודש. 
חזקה זו ניתנת לסתירה ע"י המצאת ראיות 

הסותרות את טענת העובד. 
האזורי  הדין  בבית  שניתן  דין  פסק 
לעבודה)2( עוסק בתביעת עובד בשורה 
של עניינים. במאמר זה נעסוק רק בתביעה 

לתשלום גמול שעות נוספות.
עיקר הדיון נסב סביב תקופת ההעסקה 
האחרונה שנמשכה כשנתיים ואשר לגביה 
טען העובד, וטענתו נתקבלה, כי מתכונת 
העבודה לא היתה קבועה. טענה זו נתמכה 
ידי התובע בזמן  ברישומים שנעשו על 

אמת ביחס לחלק מהתקופה. 
התובע עתר לקבל תשלום עבור 60 שעות 
נוספות בחודש בהתאם לאפשרי מכח חוק 

הגנת השכר)3(.
בית הדין האזורי דחה את תביעת העובד 
זה בנסיבות המיוחדות למקרה.  בסעיף 
התברר לפי הרשימות אותן ערך התובע כי 
קיימת שֹונּות גדולה בהיקף שעות העבודה 
של התובע, היו ימים בהם עבד 5 שעות 
בלבד וימים אחרים בהם עבד 11 שעות 
ומעלה משהתובע לא ערך חישוב מפורט 
ומדוייק נדחתה תביעתו. בית הדין פסק כי 
אין מקום להסתמכות על החזקה הקבועה 

בחוק )כאמור לעיל(.
על קביעה זו הגיש העובד ערעור לבית 
הדין הארצי)4(. כאן נדון רק ברכיב הערעור 
נוספות  שעות  עבור  בתשלום  העוסק 
בתקופת העבודה האחרונה בה נקבע כי 
לא היתה מתכונת עבודה קבועה. העובד 

ביקש שיפסק גמול עבור עבודה בשעות 
נוספות לפי החזקה כאמור בניגוד לפסיקת 
בית הדין האזורי שם לא הופעלה החזקה 

כאמור. 
בית הדין הארצי קיבל חלקית את טענות 
העובד וקבע שבשל כך שלא הוגשו רישומי 
נוכחות יש מקום להפעיל את החזקה על 

פי התיקון לחוק.
מכאן עבר בית הדין הארצי והתמודד עם 
השאלה כיצד יש לחשב את המגיע בעד 
השעות הנוספות שנקבעו מכוח החזקה 
בעד  המגיעה  התמורה  שהרי  כאמור, 
עומדת  הראשונות  הנוספות  השעתיים 

על 125% ומעבר לכך על 150%. 
בית הדין הארצי קבע את הכללים הבאים:

בהעדר מידע קונקרטי מניחים שהשעות א. 
הנוספות התפרסו על פני כל ימי החודש 
כך שאם העובד עבד 6 ימים בשבוע 
יחושבו השעות הנוספות לפי 25 ימי 
עבודה היינו 50 שעות נוספות בתעריף 
125% ועוד 10 שעות נוספות לפי 150%. 
במקום בו העובד עבד 5 ימים בשבוע 
יחושבו 22 ימי עבודה בחודש ואז יחושבו 
44 שעות נוספות בתעריף 125% ועוד 

16 שעות נוספות בתעריף 150%.
במקום בו אין מידע מדוייק לגבי מספר ב. 

ימי העבודה בחודש או מספר שעות 
העבודה בכל שבוע יונח כי העובד עבד 5 
ימים בשבוע והחישוב יעשה לפי האמור 

בסיפא לכלל א.
במקום בו הוכח כי העובד הועסק ימים ג. 

בודדים בחודש יונח כי העובד עבד 12 
שעות ביום ולא יותר מ-15 שעות נוספות 

בשבוע ו-60 שעות נוספות בחודש. 
ימי  במקרה שבענייננו לא הוברר כמה 
)להבדיל  העובד  עבד  בחודש  עבודה 

ממספר שעות העבודה( נפסק כי יש לחשב 
את שעות העבודה כפי שנקבע בכלל ב. 
היינו, 44 שעות נוספות לפי 125% ועוד 

16 שעות נוספות לפי 150%.

תובנות
לנוכח  הובאו  שהוזכרו  הדין  פסקי 
מאוד  רבים  חקלאים  כי  העובדה 
דוחות  מנהלים  אינם  מידי(  )רבים 
לגבי  כנדרש, הדברים אמורים  נוכחות 
וישראלים.  פלסטינים  זרים,   עובדים 
ידי  על  המוגשות  תביעות  ספור  באין 
עובדים בחקלאות כנגד מעסיקים נתבע 
גמול שעות נוספות בהתאם לתיקון לחוק 

הגנת השכר. 
החוק  בדרישות  העומד  רישום  בהעדר 
)באמצעים דיגיטליים או על גבי טופס 
רשום בעברית ובשפת העובד חתום מידי 
יום ע"י העובד ומטעם המעסיק( נדרש 
הנטענת.  החזקה  את  לסתור  המעסיק 
על  המעסיק  של  ידו  רבים  במקרים 
)שכיח  התחתונה בעיקר כאשר העובד 
זרים( מציג רישומים  בתביעות עובדים 
אותם הוא ערך לעצמו בזמן אמת במהלך 

תקופת עבודתו אצל המעסיק.

סעיף 26ב' לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 . 1
סע"ש 63875-09-16 יוסי דהן נ' אביחי סיסו . 2
סעיף 26ב' )ב( לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958 . 3

גמול  " תובענה לתשלום שכר עבודה בעד 
שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק 
כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות 
נוספות  15 שעות  על  עולה  נוספות שאינו 
שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות 

נוספות חודשיות".
עע )ארצי( 63110-06-19 יוסי דהן נ' אביחי . 4

סיסו.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי
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יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ
 מאיר פיינצק, עודד גרוסר, יונתן גור, גדי יפין, ג'לאא בטחיש- 

חב' "מהדרין פריאור"
 ישי רימון– חב' "תפזול"

גדעון זרון- מעיין צבי

תקציר 
 המאמר מסכם ניסוי להפחתת היסדקות הפרי בזן אורי בחלקה 
של חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי זיתא-חדרה. מובאות 
ההשפעות של ריסוסים ב-10 ו-15 ח"מ TPA-3,5,6  ) התכשיר  
'מקסים' ( + 4% בונוס על חנטים בקטרים של בין 18 ל-32 מ"מ. 
ההשפעה הטובה ביותר בהפחתת היסדקות התקבלה בביצוע שני 
ריסוסים עוקבים במקסים )15 ח"מ TPA-3,5,6  (+ בונוס בריכוז 
4% על חנטים בקוטר 28 מ"מ וריסוס עוקב על חנטים בקוטר 32 
מ"מ. בטיפול זה נשרו מהיסדקות 105 פירות לעץ בלבד לעומת 
298 פירות לעץ בעצי הביקורת ונקטפו 701 פירות לעץ לעומת 
479 פירות לעץ בעצי הביקורת. ההבדלים מובהקים מבחינה 
סטטיסטית. בטיפול זה התקבל יבול גבוה ב-42% מזה של עצי 

הביקורת. ההבדל מובהק מבחינה סטטיסטית. 
מבוא 

נוכח התגברות תופעת היסדקות הפרי בקליף 'אורי' אנו מקדישים 
מאמץ רב לצמצם את הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מנשירה 
בגין היסדקות. בניסויים שערכנו בשנים האחרונות נמצא שריסוס 
בג'יברלין בעת הפריחה מגביר את היסדקות הפרי והנזק של 
הריסוס רב מהתועלת של שיפור החנטה בגין הריסוס. לפיכך, 
עדכנו את המלצות הריסוס בג'יברלין בזן אורי בעת הפריחה 
ואין אנו ממליצים לבצע ריסוס בג'יברלין בחלקות אורי הנוטות 

להיסדקות רבה של הפרי. 
 תופעת היסדקות הפרי מוכרת בזנים רבים של הדרים. ניסויים 
רבים להפחתת היסדקות נעשו בזן נובה שהיה בעבר אחד מזני 
הייצוא העיקריים של ישראל. בניסויים בזן 'נובה' נמצא שריסוס 
13 מ"מ הפחית  +'בונוס' על חנטים בקוטר   2,4-D באוקסין 
ולא השפיע על הנגיעות  , הגדיל את ממדי הפרי  היסדקות 
בקמטת. ריסוסים באוקסינים NAA ו- TPA-3,5,6 על חנטים 

מדור מחקר ופיתוח

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ

הפחתת היסדקות הפרי בקליף 'אורי'
באמצעות ריסוס בתכשיר ה-TPA-3,5,6   'מקסים'

גדולים, במועד בו הם אינם גורמים יותר לדילול חנטים, הפחיתו 
 Greenberg et al., 2006(  את היסדקות הפרי ואת אחוז הקמטת
(. נמצא גם, שכאשר   2007 ,  2006 , ; גרינברג וחוב'., 2005 
מרססים בשילובים של NAA ו-TPA-3,5,6 עם תכשיר ההזנה 
'בונוס' מתקבלת השפעה רבה מזו של הריסוסים במווסתי הצמיחה 
לבד( גרינברג וחוב'., 2005(.  הטיפולים על החנטים הגדולים 
היו יעילים יותר בהפחתת ההיסדקות והקמטת  מאשר הטיפולים 
באותם אוקסינים, שרוססו על חנטים קטנים כדי לדלל חנטים 

.))Greenberg et al., 2006 , 2008 ולהגדיל את ממדי הפרי
 על סמך תוצאות הניסויים בנובה, בצענו בשנים 2015 ו-2016 
ניסויים על מנת להפחית את  היסדקות הפרי בזן אורי. מאחר 
ומבין שני מווסתי הצמיחה האוקסין TPA-3,5,6 גרם לעיתים 
בזן נובה להפחתת אחוז המיץ והשימוש המסחרי בנובה הוא 
ריסוס ב- NAA בדקנו בניסויי השנים הקודמות בזן אורי את 

 . NAA האוקסין
בניסויים הנ"ל, הריסוסים ב-NAA  לא השפיעו או הפחיתו את 

היסדקות הפרי במידה קטנה מאד.
בסדרת ניסויים נוספת להפחתת היסדקות הפרי באורי בדקנו 
את הציטוקינין טידיאזורון ) תכשיר מסחרי "טורבו" (. ריסוס 
בטורבו הפחית היסדקות הפרי באורי במידה רבה, העלה יבול 
ב-40% אך בגלל הצהבות שגרם  הטידיאזורון לעלי העצים לא 

הבאנו אותו לשימוש מסחרי ) גרינברג וחוב'., 2018 (.
NAA    חזרנו לאוקסין    לאחר שלא הצלחנו עם הריסוס ב- 
TPA-3,5,6 שהיה עדיף מעט בנובה אך גרם ל"התייבשות" 
הפרי. התברר שה-  TPA-3,5,6 הפחית היסדקות באורי במידה 
רבה ולא השפיע על אחוז המיץ בפרי )גרינברג וחוב'., 2018 
(. בניסוי נוסף שבוצע  בזן אורי בפרדס קיבוץ דברת הפחית 
) שלייזרמן  הריסוס במקסים את היסדקות הפרי במידה רבה 

וחוב., 2019(.
מטרת הניסוי הנוכחי הייתה לבדוק את המועד המיטבי של הריסוס 
במקסים והאם יש עדיפות לשני ריסוסים עוקבים במקסים על 

פני ריסוס בודד.

 שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת טרויר בת 7 שנים: חלקה מס' 

61 בשטחי "מהדרין-פריאור" בזיתא, חדרה. 
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 בטחיש ) מימין( וגדי יפין אאשותפים לניסוי: ג'ל

 שיטות וחומרים 

-מהדרין" בשטחי  61חלקה מס'  :שנים 7טרויר בת על כנת  אורי לקתבח נערךהניסוי 

  , חדרה.בזיתא " פריאור

בעת הפריחה.  ח"מ ח"פ( 50בג'יברלין )  הורוסס מהזרועות  70%עברה חיגור של החלקה  

 עצים בכל חזרה. 4חזרות,  4 -ב בוצעהניסוי 

 ת פרי.או להגדללדילול  נוסף בחלקת הניסוי לא ניתן שום טיפול במווסת צמיחה

 הבאים: טיפוליםהבוצעו 

 ;ביקורת  .1

 ;2.7.2019 -ב מ"מ 18 על חנטים בקוטר  4% בונוסח"מ ח"פ +  10מקסים  .2

 ;16.7.2019 -ב מ"מ 23על חנטים בקוטר  4% בונוסח"מ ח"פ +  10מקסים   .3

 ;29.7.2019 -ב מ"מ 28על חנטים בקוטר  4% בונוסח"מ ח"פ +  15מקסים   .4

עוקב   סוריסו 29.7 -ב מ"מ  28על חנטים בקוטר  4% בונוס+  ח"מ ח"פ 15מקסים   .5

 מ"מ. 32בקוטר על חנטים  20.8.2019-ב באותה נוסחה 

 .ל' לעץ  8במרסס רובים בנפח תרסיס של   בוצעוהריסוסים 

 השתמשנו בתכשירים הבאים:

-) trichloro-2-piridil oxyacetic acid 3,5,6-טבליות מסיסות של - מקסים
TPA3,5,6) ג' של  1חומר פעיל. כל טבלית מכילה  10%. מכילות -TPA3,5,6 התכשיר .

 ומשווק ע"י "תפזול בע"מ". ",Dowelancoמיוצר ע"י " 

אשלגן מיוצר ומשווק ע"י  44% -זרחן ו 2%חנקן,  13%תכשיר מוצק המכיל  - בונוס
 "חיפה כימיקלים בע"מ".

, נאסף 19.11.2019-ב בנפרדחזרה מכל  נספר  ,בגלל היסדקות ברובו המכריע ,הפרי שנשר 
 הנשירות. חיבור של 9.12.2019-והוצא משטח הניסוי. הפרי שנשר לאחר מועד זה נספר ב

  .המועדים נתן את סה"כ  הנשירה בשני

פירות מכל  100. גודל הפרי נמדד על מדגם של 29.1.2019 -הפרי נקטף מכל חזרה בנפרד ב
 -קטן פרי ;מ"מ ומעלה 65 בקוטר  -דל: פרי גדולקבוצות גו 2-מוינו לפירות אלה . חזרה

הועברו בטרקטור  ,מכלי קטיףל נקטפו. ארבעת עצי החזרה ומטה מ"מ 64בקוטר של 
 ונשקלו. לרחבת השקילה מחוץ לחלקה

ברמת מובהקות    Studentבמבחן  JMPבתכנת   הסטטיסטי של התוצאות נעשה הניתוח
 .5%של 

 

 פירות אורי סדוקים על העץ

 

 ודיון  תוצאות

שותפים לניסוי: ג'לאא בטחיש ) מימין( וגדי יפין

החלקה  עברה חיגור של 70%  מהזרועות ורוססה בג'יברלין ) 
50 ח"מ ח"פ( בעת הפריחה. הניסוי בוצע ב- 4 חזרות, 4 עצים 

בכל חזרה.
בחלקת הניסוי לא ניתן שום טיפול במווסת צמיחה נוסף לדילול 

או להגדלת פרי.
בוצעו הטיפולים הבאים:

 ביקורת;1. 
מקסים 10 ח"מ ח"פ + בונוס 4% על חנטים בקוטר 18 מ"מ . 2

ב- 2.7.2019;
 מקסים 10 ח"מ ח"פ + בונוס 4% על חנטים בקוטר 23 3. 

מ"מ ב- 16.7.2019;
מקסים 15 ח"מ ח"פ + בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 מ"מ . 4

ב- 29.7.2019;
 מקסים 15 ח"מ ח"פ + בונוס 4% על חנטים בקוטר 28 5. 

מ"מ  ב- 29.7 וריסוס עוקב באותה נוסחה ב-20.8.2019 
על חנטים בקוטר 32 מ"מ.

הריסוסים בוצעו במרסס רובים בנפח תרסיס של  8 ל' לעץ .

השתמשנו בתכשירים הבאים:
 trichloro-2-piridil oxyacetic-מקסים - טבליות מסיסות של
TPA3,5,6-( acid 3,5,6(. מכילות 10% חומר פעיל. כל טבלית 
 ,"Dowelanco" התכשיר מיוצר ע"י .TPA3,5,6-  מכילה 1 ג' של

ומשווק ע"י "תפזול בע"מ".
בונוס - תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% זרחן ו- 44% אשלגן 

מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".
הפרי שנשר, ברובו המכריע בגלל היסדקות, נספר מכל חזרה 
בנפרד ב-19.11.2019, נאסף והוצא משטח הניסוי. הפרי שנשר 
לאחר מועד זה נספר ב-9.12.2019. חיבור של הנשירות בשני 

המועדים נתן את סה"כ  הנשירה. 
הפרי נקטף מכל חזרה בנפרד ב- 29.1.2019. גודל הפרי נמדד על 
מדגם של 100 פירות מכל חזרה. פירות אלה מוינו ל-2 קבוצות 
גודל: פרי גדול- בקוטר 65 מ"מ ומעלה; פרי קטן- בקוטר של 
64 מ"מ ומטה. ארבעת עצי החזרה נקטפו למכלי קטיף, הועברו 

בטרקטור לרחבת השקילה מחוץ לחלקה ונשקלו.
JMP במבחן  הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת 

Student  ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות ודיון
בטבלה 1 מוצגים נתוני נשירת הפרי מהיסדקות ומספר הפירות 
שנקטף בטיפולים השונים. בעצי הביקורת אחוז ההיסדקות היה 
38%. נשרו מהיסדקות 298 פירות לעץ ונקטפו 479 פירות לעץ. 
 הריסוס ב- 10 ח"מ ח"פ של מקסים על חנטים בקוטר 18 מ"מ , 
המומלץ לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי, דילל 10% מהפירות 
והפחית ב-7% את אחוז ההיסדקות. למרות הפחתת מספר הפירות 
כמות הפרי הגדול הייתה רבה מזו של עצי הביקורת: 55 ק"ג/עץ 
בטיפול המומלץ לעומת 43 ק"ג/עץ בעצי הביקורת ) טבלה 2(.
במועדי הריסוס המאוחרים יותר כאשר החנטים היו בקוטר 23 
ו- 28 מ"מ הריסוסים במקסים הפחיתו את אחוז ההיסדקות במידה 
רבה יותר ל-22% לעומת 38% בביקורת ) טבלה 1( והעלו את 
היבול ב-30% ו-40% בהתאמה. ההבדלים מובהקים מבחינה 

סטטיסטית ) טבלה 2(.
ההשפעה הרבה ביותר בהפחתת היסדקות התקבלה בביצוע שני 
טיפולים עוקבים במקסים על חנטים בקוטר 28 מ"מ וריסוס 
עוקב על חנטים בקוטר 32 מ"מ. בטיפול זה נשרו 105 פירות 
לעץ בלבד לעומת 298 פירות לעץ בעצי הביקורת ונקטפו 701 
פירות לעץ לעומת 479 פירות לעץ בעצי הביקורת. ההבדלים 
מובהקים מבחינה סטטיסטית. בטיפול זה התקבל יבול גבוה 
ב-42% מזה של עצי הביקורת . ההבדלים מובהקים מבחינה 

סטטיסטית ) טבלה 2(. 

פירות אורי סדוקים על העץ
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מתוצאות הניסוי הנוכחי , מתברר שבדומה להשפעות בזן נובה 
)Greenberg et al., 2006( גם בזן אורי הריסוס באוקסין -3,5,6
TPA יעיל יותר כאשר הוא ניתן על חנטים גדולים ) קוטר כ-30 
מ"מ( מאשר על חנטים קטנים.  בניגוד לזן נובה שבו ריסוס ב- 
 Greenberg( הפחית במידה רבה את ההיסדקות  NAA 300 ח"מ
et al., 2006 , גרינברג וחוב'., 2005 , 2006 , ( ריסוס בריכוז 
300 ח"מ NAA בזן אורי לא השפיע, או השפיע במידה מעטה 
בלבד. יש מקום לבדוק השפעה של ריסוסים בריכוזים גבוהים 

יותר של NAA בזן אורי.
 מכל מקום, ממצאי הניסוי הנוכחי, מצטרפים לממצאי ניסויים 
קודמים המראים את ההשפעה החיובית של ריסוסים בתכשירי   
+ TPA-3,5,6 בונוס )גרינברג וחוב'., 2018 ,  שלייזרמן וחוב., 
2019 (,בזן אורי. התקדמנו בפיתוח אמצעי להפחתת היסדקות 
באורי והוא ביצוע של שני ריסוסים עוקבים במקסים + בונוס  
על חנטים גדולים. יש לבסס טיפולים אלה בתצפיות מסחריות. 
טיפולים אלה אינם מומלצים עדיין ויש לעגנם בתווית התכשיר 

לפני השימוש המסחרי.

טבלה 1. השפעות הטיפולים על נשירת הפרי ) לרוב מהיסדקות( ועל מספר 
הפירות לעץ שנקטפו

מס׳ פירות הטיפול
לעץ 

שנשרו 
)לרוב 

מהיסדקות(

מס׳ פירות 
לעץ 

שנקטפו

סה״כ מס׳ 
פירות לעץ 

)שנשרו+ 
שנקטפו(

 %
היסדקות

47977738  ב׳298   א׳ביקורת
 מקסים 10 ח״מ 
ח״פ  על חנטים 
בקוטר 18 מ״מ 

50072931   ב׳229  אב׳

 מקסים 10 ח״מ 
ח״פ על חנטים 
בקוטר 23 מ״מ 

62380222  אב׳179  בג׳

 מקסים 15 ח״מ 
ח״ על חנטים 

בקוטר 28 מ״מ 

65184222  אב׳191  בג׳

 מקסים 15 ח״מ 
ח״פ על חנטים 

בקוטר 28 מ״מ  
וריסוס עוקב 

באותה נוסחה 
על חנטים 

בקוטר 32 מ״מ.

70180613   א׳105   ג׳

- ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 
 ;P=0.05 סטטיסטית ברמת מובהקות

 -כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%;
-מועדי הריסוסים: קוטר 18 מ"מ ב -2.7.2019; קוטר 23 מ"מ 
ב- 16.7.2019; קוטר 28 מ"מ ב- 29.7.2019 ;קוטר 32 מ"מ 

ב-20.8.2019.

- ממוצעים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 
 ;P=0.05 סטטיסטית ברמת מובהקות

 -כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%;
-מועדי הריסוסים: קוטר 18 מ"מ ב -2.7.2019; קוטר 23 מ"מ 
;קוטר 32 מ"מ  ב- 16.7.2019; קוטר 28 מ"מ ב- 29.7.2019 

ב-20.8.2019
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טבלה 2. השפעות הטיפולים על היבול ועל גודל הפרי 

פרי גדולי  ב  ו  להטיפול
) ק״ג/עץ( סה״כ

)ק״ג לעץ(
אחוז 

מביקורת
6410043   ג׳ביקורת

 מקסים 10 ח״מ ח״פ  על 
חנטים בקוטר 18 מ״מ

7211355 בג׳

 מקסים 10 ח״מ ח״פ על 
חנטים בקוטר 23 מ״מ

8313057  אב׳

 מקסים 15 ח״מ ח״ על חנטים 
בקוטר 28 מ״מ

9014068  אב׳

 מקסים 15 ח״מ ח״פ על 
חנטים בקוטר 28 מ״מ  וריסוס 

עוקב באותה נוסחה על 32 
מ״מ.

9114265   א׳
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תקציר
Mal secco, בעברית קימלון, נגרמת ע"י הפטרייה  מחלת ה- 
הפתוגניתPhoma tracheiphila  . המחלה תוקפת ופוגעת בהדרים. 
בארץ נמצא שאתרוג, ליים ולימון הינם הרגישים ביותר אך 
המחלה פוגעת גם במנדרינות, טנג'לו, טנגור ואשכולית. גורם 
המחלה חודרת אל עצת העץ ומתקדמת בתוכה אל השורשים 
ומוות של העלים, הענפונים, הענפים  תוך גרימת התיבשות 
ולבסוף העץ כולו. ההתמודדות היעילה היחידה נגד המחלה 
הינה סניטציה שמשמעותה חיתוך החלקים המתים והיבשים בעץ 
וריסוס חומרי הדברה מבוססי נחושת בחורף. מיזם חוס"ן מל סקו 
הוקם במטרה לבחון ולמצוא דרכי התמודדות נוספות עם המחלה, 
דרכים שיאפשרו לצמצם את התפשטותה והמשך הפגיעה שלה 
בפרדסים אך גם בכדי להבטיח אזורים נקיים מהמחלה, תנאי 
לייצוא פרי הדר מישראל למדינות מגדלות הדרים המייבאות 
מישראל פרי הדר. במסגרת המיזם נבחנו פתרונות אפשריים 
שונים, ביולוגיים, אגרוטכניים וכימים. בסופו של המיזם גובשו 
מסקנות שעל פיהן בעתיד יוצע פרוטוקול לחקלאי להתמודדות 

עם המחלה בפרדס.

מחלת ה- Mal secco שפרושה באיטלקית "מחלת היובש", בעברית 
 Phoma tracheiphila )Petri(קימלון, נגרמת ע"י הפטרייה הפתוגנית
Kantschaveli& Gikachvili . המחלה נצפתה לראשונה ב 1894 
באי היווני כאיוס והוגדרה לראשונה רק ב-1929. תפוצת המחלה 
מוגבלת לאגן הים התיכון וחופי הים השחור כולל אסיה הקטנה. 
בארץ המחלה נפוצה בכל אזורי גידול ההדרים. המחלה תוקפת 
ופוגעת בסוגים Citrus, Poncirus, Severinia  ו-Fortunella . בארץ 
נמצא שאתרוג, ליים ולימון הינם הרגישים ביותר אך המחלה 
פוגעת גם במנדרינות, טנג'לו, טנגור ואשכולית. המחלה גורמת 
לפגיעה משמעותית בכמות הפרי בעצים נגועים ומגבילה את 
השימוש בזנים רגישים באזורים נגועים. התסמינים של המחלה 
הינם הבהרה של העורקים בעלים וכלורוזה כללית של העלים 
באזור הנגוע, בשלב מאוחר יותר העלים מתייבשים ונופלים תוך 

השארת הפטוטרות מחוברות לענף )תמונה 1(.
התסמינים הראשונים של מחלת המל סקו בעלים מתבטאים 

מחלת המל סקו בהדרים –
סקירה וסיכום מיזם חוס"ן.

דוד עזרא, 
המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, ראשון לציון

 .סקירה וסיכום מיזם חוס"ן –מחלת המל סקו בהדרים 

  ,דוד עזרא

 המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, ראשון לציון

 

 תקציר
המחלה  .  Phoma tracheiphila, בעברית קימלון, נגרמת ע"י הפטרייה הפתוגניתMal secco -מחלת ה

בארץ נמצא שאתרוג, ליים ולימון הינם הרגישים ביותר אך המחלה פוגעת גם  .בהדרים תוקפת ופוגעת

 םגורם המחלה חודרת אל עצת העץ ומתקדמת בתוכה אל השורשי  במנדרינות, טנג'לו, טנגור ואשכולית.

תוך גרימת התיבשות ומוות של העלים, הענפונים, הענפים ולבסוף העץ כולו. ההתמודדות היעילה 

נגד המחלה הינה סניטציה שמשמעותה חיתוך החלקים המתים והיבשים בעץ וריסוס חומרי היחידה 

במטרה לבחון ולמצוא דרכי התמודדות הדברה מבוססי נחושת בחורף. מיזם חוס"ן מל סקו הוקם 

נוספות עם המחלה, דרכים שיאפשרו לצמצם את התפשטותה והמשך הפגיעה שלה בפרדסים אך גם 

נקיים מהמחלה, תנאי לייצוא פרי הדר מישראל למדינות מגדלות הדרים  בכדי להבטיח אזורים

, ביולוגיים, אגרוטכניים במסגרת המיזם נבחנו פתרונות אפשריים שוניםבאות מישראל פרי הדר. יהמי

בעתיד יוצע פרוטוקול לחקלאי להתמודדות עם  . בסופו של המיזם גובשו מסקנות שעל פיהןוכימים

 המחלה בפרדס.

 

שפרושה באיטלקית "מחלת היובש", בעברית קימלון, נגרמת ע"י הפטרייה  Mal secco -המחלת 

 1894. המחלה נצפתה לראשונה ב   Phoma tracheiphila )Petri) Kantschaveli& Gikachviliהפתוגנית

. תפוצת המחלה מוגבלת לאגן הים התיכון וחופי הים 1929-באי היווני כאיוס והוגדרה לראשונה רק ב

השחור כולל אסיה הקטנה. בארץ המחלה נפוצה בכל אזורי גידול ההדרים. המחלה תוקפת ופוגעת 

נמצא שאתרוג, ליים ולימון הינם הרגישים   . בארץ Fortunella-ו   Citrus, Poncirus, Severiniaבסוגים  

ביותר אך המחלה פוגעת גם במנדרינות, טנג'לו, טנגור ואשכולית. המחלה גורמת לפגיעה משמעותית 

בכמות הפרי בעצים נגועים ומגבילה את השימוש בזנים רגישים באזורים נגועים. התסמינים של המחלה 

, בשלב מאוחר יותר העלים ת של העלים באזור הנגועוזה כלליהינם הבהרה של העורקים בעלים וכלור

 (.1 תמונהמתייבשים ונופלים תוך השארת הפטוטרות מחוברות לענף )

 

 

 

 

 : תסמיני מחלת המל סקו בעלי העץ1תמונה 

התסמינים הראשונים של מחלת המל סקו בעלים 

מתבטאים בהצהבת העלים, נשירתם תוך השארת 

 הענפונים והענפים. תהפטוטרות על הענפון והתייבשו

 

הענפים מתייבשים בהדרגה מן הקצה כלפי מטה לבסיס והמחלה מתקדמת אל ענפי הבסיס וזרועות  

 (. עליונה 2 )תמונההעץ 

 

 
 

 

 
 : תסמיני מחלת המל סקו בעץ השלם2תמונה 

בשלבים מתקדמים של המחלה הענפים מתייבשים מלמעלה כלפי מטה תוך השארת הפרי על העץ עד 

להתייבשות העץ כולו )תמונה עליונה( לבסוף בשל הדבקות העצים האחד מהשני בפרדס כל העצים 

 מתים )תמונה תחתונה(.

 

בסוף התהליך הפתוגן מגיע אל גזע העץ ואל השורשים והעץ מת ולבסוף כתוצאה מהדבקת עץ מעץ כל 

והשחרה של צינורות העצה. (. תסמין נוסף הוא הופעת פיגמנט אדום כתום  תחתונה  2  תמונההפרדס מת )

 (. 3 )תמונהניתן לראות פיגמנטציה זאת ע"י קילוף הקליפה או חתך דרך העצה 

 

 

 

 

 

 

 

 : תסמיני מחלת המל סקו בתוך רקמת העץ3תמונה 

הופעת פיגמנט אדום כתום והשחרה של צינורות  מזוהה מאוד עם מחלת המל סקו הינותסמין נוסף 

 של ענפים נגועים.  העצה. ניתן לראות פיגמנטציה זאת ע"י קילוף הקליפה או חתך דרך העצה

 

תמונה 2: תסמיני מחלת המל סקו בעץ השלם

תמונה 1: תסמיני מחלת המל סקו בעלי העץ
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בהצהבת העלים, נשירתם תוך השארת הפטוטרות על הענפון 
והתייבשות הענפונים והענפים.

 הענפים מתייבשים בהדרגה מן הקצה כלפי מטה לבסיס והמחלה 
מתקדמת אל ענפי הבסיס וזרועות העץ )תמונה 2 עליונה(. 

בשלבים מתקדמים של המחלה הענפים מתייבשים מלמעלה 
כלפי מטה תוך השארת הפרי על העץ עד להתייבשות העץ 
כולו )תמונה עליונה( לבסוף בשל הדבקות העצים האחד מהשני 

בפרדס כל העצים מתים )תמונה תחתונה(.

בסוף התהליך הפתוגן מגיע אל גזע העץ ואל השורשים והעץ 
מת ולבסוף כתוצאה מהדבקת עץ מעץ כל הפרדס מת )תמונה 2 
תחתונה(. תסמין נוסף הוא הופעת פיגמנט אדום כתום והשחרה 
ניתן לראות פיגמנטציה זאת ע"י קילוף  של צינורות העצה. 

הקליפה או חתך דרך העצה )תמונה 3(. 
תסמין נוסף מזוהה מאוד עם מחלת המל סקו הינו הופעת פיגמנט 

סיסטמי אל שאר הצמח. הטמפרטורה המיטבית לגדילת הפטרייה 
הינה 20 מעלות צלזיוס ולכן התקדמות המחלה מואצת בעיקר 
באביב ובסתיו. משך הזמן מהאילוח ועד הופעת התסמינים הוא 
מספר שבועות ולרוב מבחינים במחלה רק כמה חודשים לאחר 
ההדבקה. לעומת זאת באילוח המתרחש באזור השורש ההדבקה 
והתמוטטות העץ מתרחשים בפתאומיות. דרכי ההתמודדות 
עם המחלה המקובלות היום הינם שמירה על נטיעות נקיות 
ע"י שימוש בחומר ריבוי נקי וסניטציה של הפרדס הנגוע. ניתן 
יחסית ע"י  לרפא עצים בהם המחלה אובחנה בשלב מוקדם 
גיזום המתבצע מתחת לאזור הנגוע, את הענפים וחלקי הצמח 
הנגועים שהוסרו יש להרחיק ולשרוף כיוון שהענפים הנגועים 
יכולים להוות מקור מידבק חדש. פעולות ניקיון ותברואה אלה 
חשובות מאוד בעיקר לקראת החורף. אמצעים למניעת פציעות 
בצמחים כגון שוברי רוח מפחיתים את הסיכויים לאילוח. פעולות 
והשקיה עלולות להגביר את  גיזום דישון  אגרוטכניות כגון 
התפתחות המחלה, עקב האצת הגידול של הצמח, דבר המעודד 
את התפשטות הפטרייה בצמח. הדברה בתכשירים מקבוצת 
התכשירים הנחושתיים עשויים לעזור בצמצום ההדבקות אך 
אלה חייבים להינתן בעיתוי הנכון ויש לוודא את הישארותם 

על העלווה לכל אורך התקופה הגשומה.
במספר עבודות שנעשו נמצא שהפטרייה מפרישה קומפלקס 
רעלנים המעורבים בתהליך הפתוגניות )התקפה והתבססות(. 
כיוון שרגישות הלימון, האתרוג הליים ומספר קליפים, גבוהה 
יותר מזו של הדרים אחרים, עיקר הבעיה מתרכזת בזנים אלה. 
רגישות זני ההדרים משתנה מרגישות גבוה מאוד בלימון אתרוג 
וליים דרך רגישות גבוהה במינואולה, בינונית בסטאר רובי, 
פומלו וניוהול ועד עמידות בינונית בקלמנטינה ושמוטי. הדברת 
המחלה באמצעים כימיים אינה יעילה היות וגורם המחלה הינו 
פטרייה סיסטמית הממוקמת בצינורות ההובלה של הצמח ולכן 
חומרי הדברה המיושמים על עלוות העץ אינם מגיעים אליה 
בתוך הרקמה כלל. נכון להיום ידוע על מספר זני לימון הסבילים 
למחלה )Monachello, Interdonato ועוד(. סבילות זו מתבטאת 
בפחיתה בעוצמת ההידבקות של העצים אך לצידה, איכות הפרי 
זנים אלה ללא  על מדדיו השונים נחותה בדרך כלל והופכת 
מסחריים. יש לציין כי זנים הנחשבים לעמידים בארצות מגדלות 
לימון אחרות שנבחנו בישראל לא הראו עמידות משמעותית 
זיהוי הפטרייה  ושיטות הגידול המקובלות בישראל.  בתנאי 
מחומר חשוד מבוצע במספר דרכים במעבדה, בידוד על גבי 
מצעי מזון סינטטים לפטרייה הגדלה על מצע מזון סינטטי צורה 
ייחודית והיא מופיעה בשני מופעים כרומטי בעל פיגמנט אדום 
ואכרומטי חסר פיגמנט בו היא אפורה לחלוטין )מידע לא מוצג(. 
בהסתכלות מתחת למיקרוסקופ ניתן לזהות את הפטרייה על 
פי הנבגים הייחודיים לה הנקראים פיאלוקונידיות )תמונה 4(. 
נבגים אלה הנוצרים על גבי התפטיר בתוך הצמח משוחררים 
מהפטרייה אל זרם הדיות ומופצים בכל הצמח דבר המגדיל את 
עוצמת המחלה בעץ וגורם להתמוטטות מהירה השלו. בנוסף 
נבגים אלה מקשים מאוד על נסיונות הסניטציה של עצים חולים 

 

הענפים מתייבשים בהדרגה מן הקצה כלפי מטה לבסיס והמחלה מתקדמת אל ענפי הבסיס וזרועות  

 (. עליונה 2 )תמונההעץ 

 

 
 

 

 
 : תסמיני מחלת המל סקו בעץ השלם2תמונה 

בשלבים מתקדמים של המחלה הענפים מתייבשים מלמעלה כלפי מטה תוך השארת הפרי על העץ עד 

להתייבשות העץ כולו )תמונה עליונה( לבסוף בשל הדבקות העצים האחד מהשני בפרדס כל העצים 

 מתים )תמונה תחתונה(.

 

בסוף התהליך הפתוגן מגיע אל גזע העץ ואל השורשים והעץ מת ולבסוף כתוצאה מהדבקת עץ מעץ כל 

והשחרה של צינורות העצה. (. תסמין נוסף הוא הופעת פיגמנט אדום כתום  תחתונה  2  תמונההפרדס מת )

 (. 3 )תמונהניתן לראות פיגמנטציה זאת ע"י קילוף הקליפה או חתך דרך העצה 

 

 

 

 

 

 

 

 : תסמיני מחלת המל סקו בתוך רקמת העץ3תמונה 

הופעת פיגמנט אדום כתום והשחרה של צינורות  מזוהה מאוד עם מחלת המל סקו הינותסמין נוסף 

 של ענפים נגועים.  העצה. ניתן לראות פיגמנטציה זאת ע"י קילוף הקליפה או חתך דרך העצה

 

תמונה 3: תסמיני מחלת המל סקו בתוך רקמת העץ

אדום כתום והשחרה של צינורות העצה. ניתן לראות פיגמנטציה 
זאת ע"י קילוף הקליפה או חתך דרך העצה של ענפים נגועים. 

דרך הדבקה נוספת, פחות נפוצה בארץ, המתרחשת בבסיס העץ 
ובשורשיו גורמת להתמוטטות מהירה של העץ כולו ולמותו 

 .)Mal feminelo תופעה זו נקראת(
מחזור חייה של הפטרייה מחוללת המחלה מתחיל בהפצה של 
פקנידיוספורות על ידי טיפות גשם. גופי הפרי של הפטרייה, 
הפיקנידיות, נוצרות מתחת לאפידרמיס של הענפים הנגועים. 
הנבגים הנוחתים על עלים או ענפים של העץ, נובטים וחודרים 
נוצרים ע"פ רוב ע"י  לתוך הצמח דרך פצעים. פצעים אלה 
הרוח, קרה, ברד או פעולות אגרוטכניות כגון גיזום. האילוח, 
בארץ, מתרחש בחורף. הפטרייה החודרת לצמח מגיעה בסופו 
של דבר אל צינורות ההובלה שבעצה ומשם מתפתחת באופן 
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סיכום ניסיונות 
בחוסן 2017-2018

נפח תרסיס/הגמעה
ריכוז/מינון )סמ״ק/

דונם או %(
הפגע הגידול

 בהגמעה מומלץ להתחיל טיפול בסתיו: 2 יישומים עוקבים בהפרש של 
 4 שבועות. באביב: מתחילת מרץ, 3 יישומים עוקבים באותו ההפרש. 

 היישומים כולם צריכים להעשות בשליש האחרון של ההשקיה המשקית. 
לאחר ההגמעה, יש לשטוף במים, בחמישה קוב/ד׳ נוספים.

200
קימלון 
)מאלסקו(

הדרים

 • הטיפול היחידי והיעיל ביותר להגנה מפני מאלסקו
• קל ליישום – ניתן בהגמעה

 חוסן
חדש! רישוי להדברת מאלסקו בלימון

מתוך התווית המאושרת

100%

%נגיעות

היקש חוסן 200

טיפול

38.2%

לרשותכם בכל שאלה   צוות אדמה מכתשים 03-6577577



וריפויים היות והם מגיעים לאזורים רחוקים מאלה המראים 
תסמינים של המחלה ולוקח זמן מרגע התבססותם ועד הופעת 
תסמינים במיקומים אלה. התנהגות זו בעצם מקטינה את הסיכוי 
לשליטה בהתפשטות המחלה בעצים מאוד. בעקרון, ההנחה היא 
כי ברגע שהנבג הנובט חדר לתוך צינורות ההובלה של העץ 
כמעט ואי אפשר לעצור את התפשטות הפטרייה בעץ אלה אם 
מבוצעת סניטציה עמוקה, עד כדי שילוד העצים, ובשלב מוקדם 

יחסית של ההדבקה.
בהסתכלות מתחת למיקרוסקופ ניתן לזהות את הפטרייה על פי 
הנבגים הייחודיים לה הנקראים פיאלוקונידיות. א. בהסתכלות 
במיקרוסקופ אור הנבגים נראים ככדורים עגולים על זיר המחובר 
לתפטיר הפטרייה )מסומן בחץ(. ב. בהסתכלות במיקרוסקופ 
אלקטרונים סורק מסתבר כי הכדורים הנראים במיקרוסקופ אור 

הינם צברי נבגים בצורת מתגים. 
הפטרייה גורמת המחלה נחשבת "פתוגן הסגר" בכל המדינות 
המגדלות הדרים בעולם ובעיקר ארצות המזרח הרחוק כולל 
אוסטרליה, דרום אפריקה, אמריקה הדרומית וארה"ב. הרשויות 
בארצות אלה דורשות מהגורם המייצא אישורים לכך שהשטח 
ממנו הפרי מגיע אינו נגוע במחלה כמו גם כל האזור מסביב 
לפרדס, הנתון ברדיוס של לפחות קילומטר. נכון להיום עדיין 
ניתן למצוא שטחים כאלה בישראל אבל לאור העובדה שהמחלה 
הולכת ומתפשטת לאזורים נרחבים ברחבי הארץ, פרדסים נקיים 
באזורים נקיים לחלוטין הולכים ומתמעטים. הבעיה המרכזית 
העומדת בפני החקלאים והמייצאים פרי הדר ובמיוחד קליפים 
ניקיון  "אור"(, היא היכולת להבטיח את  זן הדגל  )ובראשם 
השטחים המיועדים לייצוא מהמצאות המחלה. כמובן שהתפתחות 
המחלה וההדבקות בזנים רגישים מהווה גם היא בעיה אך בעיה 
זו מבחינה כלכלית מהווה איום קטן יותר, לאין שעור, לעומת 
האיום הכלכלי העלול להתרחש עם הפסקת הייצוא הישראלי 
של קליפים לרחבי העולם. המחלה ודרכים להתמודדות איתה 
נבחנו בעבר הרחוק )עד סוף שנות ה 70 לערך( אך בשל העובדה 
שהדברה כימית אינה יעילה, מירב המאמצים הופנו לנסיונות 
לברור זנים עמידים, דבר שלא צלח עד היום, ולנסיונות התמודדות 
תוך הפעלת פרוטוקול סניטציה קפדני בו לא עומדים מרבית 
המגדלים. כיום אנו יודעים שישנם גורמים רבים בינהם גורמים 
אגרוטכנים וביולוגיים המעורבים בהתפתחות המחלה ומידע 

חדש זה עשוי לעזור לנו לפתח דרכים חדשות והבנה רחבה יותר 
לאפשרויות ההתמודדות עם המחלה בפרדסים.

בשל המורכבות שתוארה אנו סבורים שמן הראוי לרכז מאמץ 
מחקרי, הדרכתי ויישומי שיתקוף את הבעיה בצורה מערכתית, 

כוללת. ולכן, הוצע להקים מיזם שיקרא מיזם חוסן מל סקו. 
הנחת העבודה שעמדה בבסיס מיזם חוסן מל סקו היא שניתן 
למנוע את המשך תפוצתה של המחלה לפרדסים נוספים ולצמצם 
על ידי טיפול נכון את השטחים הנגועים. צמצום זה שיבוצע 
לאורך זמן יביא בסופו של התהליך למצב בו בישראל, תהייה 
המחלה תחת שליטה ובתפוצה מינימלית שלא תסכן את המשך 
הגידול של זנים רגישים ואיבוד עצים ופרי ולא את המשך הייצוא 

של זני ייצוא ובראשם קליפים למדינות העולם.
היעד של מיזם חוסן מל סקו היא "לפתח ממשק גידול שיאפשר 
להתמודד עם המחלה ולהפחית את תפוצתה, היקף הנגיעות 

והנזקים הנגרמים לעצים וליבול".  
מטרות המיזם שהוגדרו היו: 1 . לחקור מהם הגורמים המשפיעים 
אמצעים  לפתח   .2 בישראל;  וחומרתה  המחלה  תפוצת  על 
היעילים  3. לשלב את האמצעים  להתמודדות עם המחלה; 

ולפתח עקרונות להדברה משולבת.
הדרכים להשגת מטרות אלה כללו בחינת אמצעים אגרוטכניים 
כגון סניטציה והשפעת כנות על התפתחות המחלה ברוכב, 
בנוסף, בחינת השפעת הצללה )רשתות צל(, דישון ושימוש 
במדבירים ביולוגיים, השראת עמידות והדברה כימית בהדברה 
ידי ריסוס חומרי הדברה, הגמעה  משולבת כולל הדברה על 
בבסיס השורשים ועל ידי מערכת הטפטוף. הרעיון הכללי הינו 
יעילים לדיכוי התפתחות  לאמץ את כל האמצעים שנמצאו 
המחלה וליישמם תחת פרוטוקול מרכז בפרדסים ועל פי המצב 

והתנאים בפרדס הספציפי. 
המיזם החל בשנת 2014 עם עשרה מחקרים בתחומים שונים 
כשבמהלך שנות המחקר הופסקו מחקרים וצורפו אחרים בהתאם 
להתקדמות התוצאות והסיכוי לקבל פתרונות ממחקרים אלה. 
בשנתו האחרונה של המיזם סיכמנו את תוצאותיהם של שישה 

מחקרים, שעיקרי מסקנותיהם יפורטו כאן:
בבחינת הגורמים העיקריים המשפיעים על התפתחות המחלה 
וחומרתה בישראל 1 נבחנו משפיעים שונים הן ברמת החלקה 
הבודדת והן ברמת האזור. מתברר כי ברמת החלקה הבודדת 
התפשטות המחלה מתרחשת בתוך השורות. התנהגות מחלה 
ידי הפועלים  ידי הפצה על  יכולה להיות מוסברת על  כזאת 
או כלים חקלאיים מידע זה שהינו חשוב מאוד לא היה ידוע 
בעבר לגבי מחלת המל סקו. המשמעות הינה שעל החקלאים 
לסגל התנהגות אגרוטכנית בפרדס המונעת העברה של גורם 
גוזמות או הפועלים המבצעים סניטציה או  ידי  המחלה על 
כל פעילות חקלאית אחרת. לא סביר שאפשר יהיה לחטא את 
הכלים הגדולים במעבר בן עץ לעץ בפרדס אבל יתכן ושימוש 
ידי הכלים יאפשר  או פיתוח אמצעים להקטנת ההדבקה על 
להימנע מפיזורה בפרדס. יש להסתייג ולציין כי בעבודת מחקר 
זו לא נבדקה בצורה מחקרית האפשרות הספציפית של יכולת 

המראים תסמינים של המחלה ולוקח זמן מרגע התבססותם ועד  והם מגיעים לאזורים רחוקים מאלה

הופעת תסמינים במיקומים אלה. התנהגות זו בעצם מקטינה את הסיכוי לשליטה בהתפשטות המחלה 

בעצים מאוד. בעקרון, ההנחה היא כי ברגע שהנבג הנובט חדר לתוך צינורות ההובלה של העץ כמעט ואי 

בעץ אלה אם מבוצעת סניטציה עמוקה, עד כדי שילוד העצים, אפשר לעצור את התפשטות הפטרייה 

 ובשלב מוקדם יחסית של ההדבקה.
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בהסתכלות מתחת למיקרוסקופ ניתן לזהות את הפטרייה על פי הנבגים הייחודיים לה הנקראים 

ת במיקרוסקופ אור הנבגים נראים ככדורים עגולים על זיר המחובר א. בהסתכלופיאלוקונידיות. 

לתפטיר הפטרייה )מסומן בחץ(. ב. בהסתכלות במיקרוסקופ אלקטרונים סורק מסתבר כי הכדורים 

 הנראים במיקרוסקופ אור הינם צברי נבגים בצורת מתגים. 

 

המגדלות הדרים בעולם ובעיקר ארצות הפטרייה גורמת המחלה נחשבת "פתוגן הסגר" בכל המדינות 

המזרח הרחוק כולל אוסטרליה, דרום אפריקה, אמריקה הדרומית וארה"ב. הרשויות בארצות אלה 

דורשות מהגורם המייצא אישורים לכך שהשטח ממנו הפרי מגיע אינו נגוע במחלה כמו גם כל האזור 

עדיין ניתן למצוא שטחים כאלה בישראל מסביב לפרדס, הנתון ברדיוס של לפחות קילומטר. נכון להיום  

אבל לאור העובדה שהמחלה הולכת ומתפשטת לאזורים נרחבים ברחבי הארץ, פרדסים נקיים באזורים 

נקיים לחלוטין הולכים ומתמעטים. הבעיה המרכזית העומדת בפני החקלאים והמייצאים פרי הדר 

טיח את ניקיון השטחים המיועדים לייצוא ובמיוחד קליפים )ובראשם זן הדגל "אור"(, היא היכולת להב

מהמצאות המחלה. כמובן שהתפתחות המחלה וההדבקות בזנים רגישים מהווה גם היא בעיה אך בעיה 

זו מבחינה כלכלית מהווה איום קטן יותר, לאין שעור, לעומת האיום הכלכלי העלול להתרחש עם 

דרכים להתמודדות איתה נבחנו בעבר הפסקת הייצוא הישראלי של קליפים לרחבי העולם. המחלה ו

לערך( אך בשל העובדה שהדברה כימית אינה יעילה, מירב המאמצים הופנו  70הרחוק )עד סוף שנות ה 

נסיונות התמודדות תוך הפעלת פרוטוקול ללנסיונות לברור זנים עמידים, דבר שלא צלח עד היום, ו

ו יודעים שישנם גורמים רבים בינהם גורמים סניטציה קפדני בו לא עומדים מרבית המגדלים. כיום אנ

אגרוטכנים וביולוגיים המעורבים בהתפתחות המחלה ומידע חדש זה עשוי לעזור לנו לפתח דרכים 

 חדשות והבנה רחבה יותר לאפשרויות ההתמודדות עם המחלה בפרדסים.
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הכלים לשמש כווקטור להעברת הנבגים של הפטרייה מעץ 
לעץ. בנוסף, מחקר זה שלנו מאשש את המקובל ממחקרי עבר 
שהמחלה מתפשטת ממוקד מרחבי מרכזי בחלקה. התנהגות זו 
נבחנה והודגמה על ידי פיתוח מודל ניתוח במחקר זה. בניתוח 
פיזור המחלה ברמה האזורית נבחנו 18 פרמטרים שונים. באופן 
לא מפתיע אחד הפרמטרים שנמצאו כבעלי השפעה על חומרת 
המחלה הינו זן הלימון כאשר נמצא שהזן אינטרדונטו הנחשב 
לעמיד יחסית אכן עמיד יותר משאר הזנים שנבחנו. עם זאת, 
מקובל בקרב אנשי המקצוע כי ישנה שונות בעמידות הזנים 
יוריקה אלן וווילה פרנקה אך במחקר הנוכחי לא נמצא הבדל 
כזה. תוצאה מפתיעה אחרת שעלתה מהניתוח הסטטיסטי של 
הנתונים, ושאנו לא מוצאים לה כרגע הסבר, הינה שהמחלה 
חמורה יותר בחלקות הנמצאות באזורים של צפיפות גבוהה יותר 
של שטח מיושב סביבן בהשוואה לחלקות הנמצאות באזורים 
ללא צפיפות אורבנית. כמו כן נמצא שצפיפות פרדסי לימון 
סביב החלקה הנבדקת לא נמצאה בקורלציה מובהקת עם חומרת 
המחלה. לממצאים אלה יש חשיבות בעת תכנון השתילה של 
פרדסים חדשים, מידע שלא היה ידוע בעבר ועשוי להיות בעל 
חשיבות בהימנעות מהמחלה. הטיפול המקובל במחלת המל סקו 
הינו סניטציה. מחקרים שנעשו בעבר הראו שסניטציה עיקשת 
תורמת להפחח הפגיעה בפרדס. עם זאת חלק ניכר מהחקלאים 
לא ביצעו סניטציה בצורה מספקת בפרדסים בשל הצורך להשקיע 
זמן ועבודה לאורך כל העונה. בנוסף, לא היה ברור מהם מדדי 
הביצוע וההצלחה של הסניטציה כלומר אצל חלק מהחקלאים 
מקובל היה שיש לגזום רק את החלקים היבשים בעצים נגועים 
בעוד אחרים גרסו כי יש לגזום כחצי עד מטר מתחת לתסמיני 
היובש. כחלק מהמיזם בחנו את יעילות ממשק תברואה והכחדה 
בפרדסים נגועים2 תוך כוונה לבסס פרוטוקול ממשק הדברה 
יעיל ואחיד. הפקוטוקול פותח במהלך השנה הראשונה והשניה 
בפרדס רעים בנגב. פרדס זה היה נגוע ברמה גבוהה במחלה 
ויישום ממשק ההדברה הראה כי הפעילות לאורך שנת הגידול 
הביאה להאטת עד כדי הפסקה ואף לריפוי עצים מהמחלה. 
הפרוטוקול שפותח מאפשר הורדת הנגיעות במחלה והפחתת 
תמותת העצים עד כדי 1% אחד בלבד בשנה וזאת במחיר של 

יום עבודה אחד לשנה לדונם. עיקרי הפרוטוקול הינם:
בדיקה ויזואלית של כל העצים במטע אחת לחודש וחצי . 1

מהאביב עד החורף )מרץ נובמבר(. 
ענפים נגועים וענפים יבשים יש לגזום 50 עד 100 ס"מ . 2

מתחת למקום הנגיעות הנראית. 
את הענפים הנגועים הגזומים יש להוציא מיד מהחלקה . 3

ולשורפם.
עצים בדרגת נגיעות גבוהה ויותר )מעל ל30% מנפח העץ( . 4

יש לחתוך בבסיסם להוציא מהחלקה ולשרוף. 
את הגדם יש להמית )ממולץ ע"י חיטוי סולרי באמצעות . 5

חיפוי בפוליאתילן שקוף(. 
עצים בהם בוצעה סניטציה רצוי לסמן בצבע בולט על מנת . 6

שניתן יהיה לבודקם לנגיעות חוזרת במהלך הבדיקות הבאות.

טיפולי מניעה בתכשירי נחושת ואחרים במהלך הסתיו עד . 7
האביב יש לבצע בהתאם להנחיות שה"מ.

זה אפשר להוריד את הנגיעות בפרדסים  ביצוע פרוטוקול   
המטופלים מ 3% אחוז בממוצע ל 0.3%. 

ובריאותו משפיעים על עמידותו כנגד  כי מצב הצמח  ידוע 
מחוללי מחלות. הדבר נבחן והוכח בעשרות אם לא יותר מחקרים 
לגרום  והיכולת  שנעשו בעבר על צמחים. השפעת הדישון 
לעירור מערכות ההגנה שלו כנגד גורם המחלה נבחנה3 לאורך 
שנות המחקר הראשונה והשנייה ונמצא כי אשלגן בריכוז גבוהה 
נמצא בקורלציה לשכיחות מחלה נמוכה. בנוסף, נמצאה השפעת 
גומלין מובהקת בין אחוז האמון לחנקן הכללי בדשן. בריכוז 
חנקן גבוה וחנקה נמוך מתפתחת פחות מחלה. מצאנו שכילאטים 
של נחושת וברזל מפחיתים במידה הרבה ביותר ובעקביות את 
המחלה בעצים. גם ריסוס במלחי סידן, אשלגן ומגניון נתנו את 
אותו אפקט הפחתה. מצאנו כי יש חשיבות לאופן היישום של 
החומרים, כך הגמעה של תכשירי נחושת )מרק בורדו וקוצייד 
הידועים כפונגצידים( וחומצה פוספיטית הפחיתו את חומרת 
המחלה באופן מובהק בעוד כאשר חומרים אלה יושמו בריסוס 
השפעתם היתה פחותה בהרבה. גם יישום של ביופחם והמדביר 
הביולוגי טריכודרמה הפחיתו באופן מובהק את חומרת המחלה. 
יש לציין כי הפחתת חומרת המחלה באה לידי ביטוי בניסויים 
היתה ברמת  יותר בעצים בהם המחלה  מובהק  באופן  אלה 
בינונית, בכל העצים בהם המחלה היתה  נמוכה עד  חומרה 
קשה ההשפעה היתה פחותה. חומצה פוספיטית נבחנה במספר 
פרויקטים לאורך המיזם ונמצאה יעילה בהפחתת המחלה באופן 
עקבי עם כי שוב, ברמת מחלה נמוכה עד בינונית. מידע זה הינו 
חשוב מאוד לטיפול בפרדסים צעירים הנמצאים באזורי סיכון 
להדבקות שכן טיפולים אלה יכולים לעזור למנוע ולהקטין את 
פגיעת גורם המחלה בעצים הצעירים שעדיין לא פיתחו את 

המחלה בעוצמה גבוהה. 
אחת מהמלצות ההתמודדות עם מחלת המל סקו בפרדסים מלבד 
סניטציה הינה ריסוס חומרי הדברה פרוטקטנטים על בסיס נחושת 
בחורף בזמן הפצת הנבגים במטרה לקטול את הנבגים הנובטים. 
למרות שהמלצה זו קיימת מזה שנים רבות, ידוע בקרב העוסקים 
בהתמודדות עם מחלה זו שאמצעי זה אינו יעיל ודורש יישומים 
רבים במהלך תקופת ההפצה, בחורף היות וחומרים אלה נשטפים 
על ידי הגשם ואינם מגנים על הפצעים שמהווים אתר מטרה 
לנבגים הנובטים. אחת ממשימות המיזם היתה לבחון חומרים 
חדשים, כאלה שיוכלו לעזור לחקלאי בהתמודדות עם הפטרייה 
במתן הגנה ואף בהדברה בזמן ההדבקה4. מספר חומרי הדברה 
נבחנו במעבדה כשלב ראשוני לבחינת עמידות הפטרייה גורמת 
המחלה לחומרים. מתוך חומרים אלה נבחנו על עצים החומרים 
היעילים ביותר ובשנת המיזם השלישית שני חומרים שנמצאו 
כיעילים ביותר, לונה ומיראג שימשו ליישום בפרדס מסחרי. 
שיטת היישום של החומרים על העצים נבדקה אף היא ומרסס 
ייחודי שפותח )בשנת המיזם הראשונה( במיוחד ליישום חומרי 
הדברה על הדרים שימש בניסויים אלה. הריסוסים בוצעו אחת 
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לשלושה שבועות תוך מעקב אחר התפתחות המחלה בפרדס 
לאורך כל שנת הניסוי. לצערנו שעור הנגיעות בחלקה היה 
נמוך ביותר וכמעט ללא הדבקות חדשות. שעור הנגיעות בכל 
הטיפולים היה קטן ביותר. בכל חלקות ההיקש נמצאו שלושה 
ריסוס בתכשירי  נגועים חדשים. בחלקות בהם בוצעו  עצים 

הדברה, לא נמצאו עצים נגועים כלל.
בכל הניסויים נרשם שעור תחלואה נמוך, ולכן קשה להקיש את 
יעילות הטיפולים. ישנו צורך לבחון את יעילותם של התכשירים 

בניסויים ותצפיות נוספות בעתיד. 
יישום חומרי הדברה נבחן לא רק על ידי ריסוס נוף העץ. חומרי 
והמסוגלים  הדברה סיסטמים הניתנים בהשקיה או בהגמעה 
לנוע בעצת העץ בריכוז ויעילות מספקת שידבירו גורמי מחלה 
סיסטמיים הינם רעיון ישן אך לא מעשי עד כה. הרבה מאוד 
נסיונות בוצעו בעבר כולל ניסויים בהם הוגמעו לתוך עצת עצי 
לימון חומרי הדברה על ידי חיבור הגזע ל"אינפוזית" חומרי 
הדברה. יעילות ההדברה היתה יחסית נמוכה, הפרקטיות של 
שיטה זו הינה קטנה מאוד שכן הדבר דורש הזרקה של חומרים 
ובנוסף  ועולה הרבה כסף  זמן  גזע בנפרד דבר הדורש  לכל 
כשהפסיקו את ההזרקה לגזע בדרך כלל גורם המחלה התפרץ 
בעץ ופגע בו מחדש. במסגרת המיזם בחנו את האפשרות להגמעת 
חומרי הדברה ישירות לבסיס השורשים או על ידי הגמעה דרך 
מערכת הטפטוף. לכאורה לא אמורה להיות השפעה לדרך 
האפליקציה של החומר אבל מסתבר מתוצאות הניסויים שלנו 
בחלק זה של המיזם שלצורת האפליקציה ישנה חשיבות הבאה 
לידי ביטוי בהתפתחות המחלה בעצים. בתצפית5 שבה נבחנה 
השפעת הגמעת חומר ההדברה סיסטאן ישירות לבית השורשים 
על ידי הטמנת החומר מתחת לטפטפת נמצא שהחומר שנמצא 
כיעיל נגד הפטרייה במבחני מעבדה ובניסויים ראשוניים בעצים 
צעירים לא השפיע על הפחתת המחלה בעצים בטיפולים השונים 
 )Flutriafol( 6מול הביקורת. לעומת זאת הגמעת התכשיר חוסן
בריכוז 125 גרם בליטר במינון של 200 ו- 400 סמ"ק לדונם 
כשהוא ניתן בסתיו –חורף )שני יישומים באוקטובר ונובמבר( 
ובאביב )שלושה יישומים במרץ אפריל ומאי בהבדל של חודש 
בן יישום ליישום(, ויותר מכך, יישום שנתיים ברציפות באותו 
ריכוז בסתיו ובאביב הפחית את ההדבקות של עצים חדשים 
במחלה עד כדי מצב בו לא זוהו הדבקות חדשות בפרדס נגוע 
בשורות הטיפול. בכל הניסויים כאשר חוסן במינון 200 ו- 400 
סמ"ק לדונם ניתן גם בסתיו וגם באביב, ניכר שיפור משמעותי 
ביעילות יחסית לזו שהתקבלה ביישומים באביב בלבד. יתכן 
ו"הטענת" העצים בסתיו –אביב משפיעה על הופעת התסמנים 
לאורך זמן. במהלך הפרוייקט בוצעו בדיקות לשאריות בפרי 
בטיפול במינון 200 סמ"ק לדונם, כאשר הבדיקה האחת בוצעה 
חמישה שבועות אחרי ההגמעה הראשונה בסתיו, ובדיקה שניה 
שבוצעה שבועיים לאחר היישום השני באביב בשניהן לא נמצאו 
שאריות בפרי. אחת התובנות שלנו מהניסויים הראשונים בהגמעת 
חומרי ההדברה דרך מערכת הטפטוף הייתה שאין לטפל בחוסן 
בעת שהצמחים נמצאים בעקה כלשהי בכלל ועקת מים בפרט. 

אין לטפל בחוסן כאשר ההשקיה הסדירה בחלקה אינה מופעלת 
וסגירת המים בסתיו(. הגמעת החומר  )לאחר סיום ההשקיה 
ללא השקיה סדירה ובעת שהעצים נמצאים ב"הצמאה" עלולה 
לגרום לפיטוטוקסיות בענפונים צעירים שנעלמת עם פתיחת 

ההשקיה באופן סדיר. 
מסיכום תוצאות הניסויים במיזם אנו יכולים לסכם את התובנות 

שלנו מהמחקרים ולהגיד כי:
המחלה מופצת בתוך השורות ויש לתת לכך חשיבות בשימוש 

בכלים )גוזמות טרקטורים וכו..(
הפיזור נעשה ממוקד מרחבי

שטח מיושב מסביב לחלקה תורם לנגיעות, צפיפות הדרים 
מסביב לחלקה לא תורם לנגיעות.

ביצוע פרוטוקול סניטציה בחלקות לימון באזור נגוע ובחלקות 
נגועות מאפשר הורדת הנגיעות והפחתת תמותת עצים לרמות 
נמוכות מ % 1 בשנה. עלות ביצוע הפרוטוקול היא פחות מיום 

עבודה לדונם לשנה.
הזנה באשלגן גבוה ואחוז חנקה נמוך על רקע חנקן גבוה מפחיתה 

את עוצמת המחלה. 
נמצאה הפחתת חומרת מחלה והתפתחותה בעצים בהם עוצמת 
המחלה נמוכה עד בינונית במתן כילאט נחושת וברזל וחומצה 

פוספיטית בהגמעה. 
כי לא קיבלנו תשובה חד  לונה, אם  ריסוס בחומר ההדברה 
משמעית מבחינה סטטיסטית מניסוי הפרדסים, מסתמן כיעיל 
יש לבחון פעילותו כחומר נוסף או מחליף לקוצייד למניעת 

הדבקה בריסוס. 
הגמעת חומרי הדברה: 

 מתן חוסן דרך מערכת הטפטוף בסתיו ובאביב ובמשך יותר 
משנה מוכיח את עצמו ועל פי התוצאות מראה פוטנציאל גבוה 

לעצירת המחלה ואף ברמה מסוימת לריפוי. 
קשה לצאת בהמלצות לאחר בחינת הממצאים בפרדסים לאורך 
עונה אחת עד שתיים, לדעתנו יש להמשיך ולבחון את התוצאות 
לביסוס פרוטוקול אחיד  בפרדסי מודל לאורך מספר שנים 
וברור. עם זאת, ניתן לסכם כי ביצוע סניטציה לאורך כל תקופת 
זה, תוך שימוש  גידול הפרדס כממולץ על פי ממצאי מחקר 
בתכשירי חומצה פוספיטית לצד שימוש בכילאט נחושת וברזל 
כמניעה )חומרים אלה עובדים יחסית טוב כשהמטע בנגיעות 
ומיראג כחומרים פרוטקטנטים בחורף בזמן  ובלונה  חלשה(, 
ההפצה. בנוסף, במטעים בהם מתגלה נגיעות חדשה יישום חוסן 
בהגמעה דרך מערכת הטפטוף במועדי יישום סתוויים ואביבים 
 30( יותר משנה אחת לצד סניטציה בלתי מתפשרת  ולאורך 
אחוז נגיעות=עקירה(. שילוב כל אלה יאפשר לחקלאי לשלוט 
בהתפרצות המחלה בפרדס ובהתקדמותה בעצים עד כדי עצירתה 
ואף ריפוי פרדסים הנמצאים בנגיעות עד בינונית. בהסכמה עם 
מועצת הצמחים ענף ההדרים כבר במהלך שנת 2019, מספר 
פרדסים באזורים שונים של הארץ, שיבחרו על פי רמת הנגיעות 
שלהם ומיקומם יהוו "פרדסי מודל" בהם ניישם את התובנות 
והמסקנות שלנו מהמיזם. לאחר מספר שנים בהם ייושמו וישופרו 
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דרכי הטיפול בפרדסים אלה ובהנחה שהטיפול שיקויים בהם 
אכן יוכיח את היכולת לשלוט במחלה ולצמצם אותה למינימום 
האפשרי, ייכתב פרוטוקול מסודר לחקלאים שיועבר אליהם על 

ידי מדריכי שה"מ ואחרים.

את המחקרים השונים בשנת המחקר האחרונה ביצעו השותפים 
הבאים: 

מרים בן חמו, דוד עזרא וליאור בלנק המחלקה לפתולוגיה של . 1
צמחים וחקר העשבים, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

דרומית . 2 מו"פ ערבה  דרישפון,  ויואל  סדובסקי  אברהם 
ומהדרין פריאור

יפעת אלמוג, יגאל אלעד, דוד עזרא, וולקני. אורי ירמיהו, . 3
חוות גילת. דניאל קלוסקי, אירגון מגדלי ההדרים.

אברהם גמליאל )גמלי(- וולקני5 יאיר אורן, עינת גרזון-זקר . 4

)שה"מ(, דניאל קלוסקי )אירגון מגדלי ההדרים(, יחזקאל 
הראש )מושבי הנגב(, יעקב פוגל )מושבי הנגב(, עמנואל 

רוטשילד )לוכסמבורג((
6 עמוס עובדיה חברת אגרונומיה ודוד עזרא וולקני

תודות:
תודה מיוחדת למיקי קפלן מקק"ל שהיה מהוגי המיזם קידומו 
ודחיפת ביצועו וליווה את המיזם לאורך כל תקופת המחקר. 
תודתנו לחברי וועדת ההיגוי והועדה המקצועית, לכל החקלאים 
והחברות החקלאיות שאפשרו לנו לבצע חלק מהניסויים בפרדסים 
שלהם. כמו כן תודתנו לחברות ההדברה והכימיקלים שסיפקו 
חומרי הדברה ושירותי ריסוס. המחקר מומן על ידי ענף ההדרים 

במועצת הצמחים וקרן המדען הראשי של משרד החקלאות. 
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כל השנים, החברים הקיבוצניקים והמושבניקים שלי שואלים 
אותי: איך אתה מסתדר עם פרדס בודד שלא שייך לשום קיבוץ 

או מושב או ארגון כלשהו?
אז זהו, שאני לא מסתדר. פשוט ממשיך מכוח האינרציה.

קצת רקע: הסבא הציוני שלי, אברהם רבינוביץ', הגיע מוילנה 
1923 והחליט להתיישב  ילדים בשנת  לפלשתינה עם שישה 
במושבה בת 1,500 תושבים )ראשון לציון(, ולהיהפך מסוחר 
עצים גלותי לעובד אדמה ציוני. אבא שלי, שמשון רבינוביץ', 
שנודע לימים בפלמ"ח כ"סמוך הקטן" מילקוט הכזבים, היה אז 
תינוק בן פחות משנה.  עם הגיעם לפלשתינה עם כמה לירות 
שטרלינג בכיס, רכש סבי מגרש לבניית ביתו במושבה, ובנוסף 
רכש באמצעות פיק"א קרקעות חקלאיות באדמות הכפר הערבי 
עליו השלום, סרפנד-אל-ח'רב, כולל החלקה בת ה-18 דונם 
גידול... טבק. לאחר שגידול הטבק  זה, לצורך  נשוא סיפור 
בפלשתינה דוכא ע"י הבריטים שרצו לעודד את גידול הטבק 
דווקא בקולוניות האחרות שלהם, נטע סבי בשנות ה-30 פרדס 
הדרים: שמוטי, ולנסיה ולימונים. עם מות הלימונים מ"מלסקו" 
בשנות ה-50, אחרי שדודי, שמואל רבינוביץ' )"סמוך הגדול" 
- שעל-שמו אני קרוי( מת במלחמת השחרור, שאז אבי )"סמוך 
הקטן"(, כבר היה אחרי קריירה מפוארת בפלמ"ח – הוחלפו 
הלימונים באשכוליות. כך היה במשך עשרות שנים נוספות עד 

 גילוי נאות ,
את מומי רבינוביץ אני מכיר למעשה מרגע שנולד או אפילו לפני... מומי הוא בנם  

של בארי חברי הטוב , ושמשון רבינוביץ ז ״ל.  של דרורה לבית שניידר, אחותו  
באו לכיתה בעת הלימודים והודיעו לבארי  1954בכיתה ג׳ או ד׳ )לא זוכר(בשנת 

ית הפליטה שאיבדו את כל משפחתם ואני בן בוגר להורים משאר נעשה דוד.  שהוא 
שם , לא בדיוק הבנתי על מה הם מדברים רק ידעתי שלאחותו הגדולה של בארי 

שנים לא החלפנו מילה ,עקבתי אחריו  נולד בן ושמו שמואל ) מומי ( רבינוביץ. 
ראיתי אותו בקבוצת הפועל  ,בחיפה בפנימיה וכשלמד בחול לתואר עו״ד  כשלמד 

ירה . גם כפרדסן אני ״ עוקב״ אחריו בכאב ודאגה עד שביקשתי ״רישון״ בליגה הבכ
 -דור שלישי  -שיפרוש לפנינו את משנתו של פרדסן

 לעיניכם; "מיומנו של פרדסן קטן בראשון לציון".
 

  ממייווממננוו  ששלל  פפררדדססןן  קקטטןן  בברראאששווןן  ללצצייווןן  
 עו״ד שמואל )מומי( רביב רבינוביץ

  

 
 

ם שלי שואלים אותי: איך אתה  כל השנים, החברים הקיבוצניקים והמושבניקי
 מסתדר עם פרדס בודד שלא שייך לשום קיבוץ או מושב או ארגון כלשהו?

 אז זהו, שאני לא מסתדר. פשוט ממשיך מכוח האינרציה.
קצת רקע: הסבא הציוני שלי, אברהם רבינוביץ', הגיע מוילנה לפלשתינה עם שישה 

תושבים )ראשון לציון(,  1,500והחליט להתיישב במושבה בת  1923ילדים בשנת 
ולהיהפך מסוחר עצים גלותי לעובד אדמה ציוני. אבא שלי, שמשון רבינוביץ', 

שנודע לימים בפלמ"ח כ"סמוך הקטן" מילקוט הכזבים, היה אז תינוק בן פחות 
עם הגיעם לפלשתינה עם כמה לירות שטרלינג בכיס, רכש סבי מגרש  משנה. 

באמצעות פיק"א קרקעות חקלאיות באדמות  לבניית ביתו במושבה, ובנוסף רכש
דונם נשוא   18-ח'רב, כולל החלקה בת ה-אל-הכפר הערבי עליו השלום, סרפנד

סיפור זה, לצורך גידול... טבק. לאחר שגידול הטבק בפלשתינה דוכא ע"י הבריטים 
-שרצו לעודד את גידול הטבק דווקא בקולוניות האחרות שלהם, נטע סבי בשנות ה

-דרים: שמוטי, ולנסיה ולימונים. עם מות הלימונים מ"מלסקו" בשנות הפרדס ה 30

גילוי נאות , כתבנו המיוחד בשפלת החוף
את מומי רבינוביץ אני מכיר למעשה מרגע שנולד או אפילו לפני... מומי הוא בנם של דרורה לבית שניידר, 

אחותו  של בארי חברי הטוב , ושמשון רבינוביץ ז ״ל. בכיתה ג׳ או ד׳ )לא זוכר(בשנת 1954 באו לכיתה בעת 
הלימודים והודיעו לבארי שהוא  נעשה דוד.  ואני בן בוגר להורים משארית הפליטה שאיבדו את כל משפחתם 
שם , לא בדיוק הבנתי על מה הם מדברים רק ידעתי שלאחותו הגדולה של בארי נולד בן ושמו שמואל ) מומי ( 

רבינוביץ.  שנים לא החלפנו מילה , עקבתי אחריו כשלמד  בחיפה בפנימיה וכשלמד בחו״ל לתואר עו״ד ,ראיתי אותו 
בקבוצת הפועל ״רישון״ בליגה הבכירה. גם כפרדסן אני ״ עוקב״ אחריו בכאב ודאגה עד שביקשתי שיפרוש לפנינו 

את משנתו של פרדסן- דור שלישי -
לעיניכם; "מיומנו של פרדסן קטן בראשון לציון".

מיומנו של פרדסן קטן 
בראשון לציון

עו״ד שמואל )מומי( רביב רבינוביץ
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שהשתחררתי בשנת 1978 משירות קבע, והחלטנו, אבי ואני, 
להמיר חלק מן ההדרים לגידול מנגו. עם פטירת אבי מדום-לב 
בפרדס עצמו בשנת 1988, המשכתי לבדי ובשנת 2010 בערך 
נטעתי שוב תפוזי שמוטי במקום חלק מעצי המנגו שקפאו באחת 

הקרות הקיצוניות שפקדו אותנו.
כך, פרדס רבינוביץ ששטחו 18 דונם כולל כיום שמוטי, ולנסיה, 
וכן בית אריזה  וצריפין(,  )טומי  זנים  ומנגו משני  אשכוליות 

שבניתי לאחר מות אבי.
אלא שפעם, ולא לפני כל כך הרבה שנים, ראשון לציון ושאר 
מושבות השפלה )רחובות, נס ציונה, באר יעקב( היו מלאות 
בפרדסים. משכך, היה לפרדסנים בית אריזה )"אדיר"(, הייתה 
להם חברת משאיות להעמסת והובלת הפרי )"מסילות"(, הייתה 
להם הנהלת חשבונות מרכזית )"נ.ח.ל."(, היו להם טרקטוריסטים 
קבועים בעלי ציוד מתאים )מרססים, מתחחות, מכסחות, מחרשות(, 

והיה להם כל מה שצריך כדי לעבד את הפרדסים.
היום, כשהפרדס שלי נותר הפרדס המניב היחידי בראשון, בלי 
אף שטח מניב אחר ברדיוס של קילומטרים, הקושי התפעולי 
שיש לכל חקלאי, נעשה קשה שבעתיים: אין ממי לקחת חתיכת 
צינור כשחסר, אין ממי לשאול מסור כששלך מתקלקל, אין במי 
להיעזר מפעם לפעם, אין עם מי להתייעץ, כל פעולה )ריסוס, 
עקירה, נטיעה, גיזום( מחייבת תיאום והכנה, בקיצור: בלבול מוח 
לא קטן סביב העיבוד – שלא לדבר על הקטיף, הוצאת המיכלים, 
העמסה, משלוח, וכו'. לבעיה האחרונה מצאתי פתרון בדמות 
אריזת הפרי בשטח ומכירתו בימי שישי לחברי הפייסבוק שלי, 

אבל גם זה לא כל-כך פשוט.
בצד הבדידות המזהרת הזו יש גם יתרון: הפרי והעצים לא נדבקים 
במחלות, כי פשוט אין להם ממי להידבק. ממש כמו שילד שלא 

הולך לגן – לא נידבק בשום מחלה...
על הכלכליות )נכון לומר: חוסר הכלכליות( של עיבוד הפרדס, 
אני לא רוצה ולא צריך לספר כאן: קוראי "עת הדר" יודעים לבד 
שהדבר הזה לא יכול להיות כלכלי, ושככל שעובר הזמן, אני 
צריך להביא יותר ויותר כסף "מהבית" כדי להחזיק את פרדס 
רבינוביץ. לגילוי נאות יש לציין שאילולא היו לי עבודה ומקצוע 
שאינם קשורים לחקלאות, כבר מזמן הייתי נאלץ לנטוש את 

הפרדס – אבל זה סיפור אחר...
ובכל מקרה, הבעיה הכלכלית היא לא הבעיה העיקרית של 
פרדסן קטן כמוני. הבעיה העיקרית היא: מה הלאה? והשאלה 
הזו מקבלת משנה חשיבות בהינתן שאף אחד מאתנו לא נעשה 
יותר צעיר, ושמיום ליום כל פעולה נעשית יותר קשה פיזית. 
אז היום אני בן 66, ועוד יכול לטפס על סולם או להרים תרמיל 

תפוזים, או להתכופף לתקן את מאות המתזים הפזורים בשטח. 
אבל מחר זה כבר יהיה 70, ומחרתיים 75, והברכיים זה לא אותן 
)שיהיו  והילדים? הם נהדרים  והכוח לא אותו כוח.  ברכיים, 
בריאים(, ואחד אפילו לומד חקלאות בפקולטה, אבל הם עובדים 
איתי פעם בכמה זמן, ובסוף יום העבודה אומרים: "אבא, אין 
לנו מושג איך אתה עושה את זה, אבל זה לא בשבילנו"... ועוד 
כמה זמן אצליח לעבוד בעבודה שלי ו"להביא כסף מהבית" כדי 

להחזיק את השטח ירוק, מעובד, ומניב?
ומשברור שפרדסן עם פרדס של 18 דונם בפאתי ראשון לציון לא 
יוכל להמשיך ככה, חזרנו לשאלה: מה הלאה? כמובן שהתשובה 
שאני שומע השכם והערב היא: תמתין שהפרדס ייהפך לנדל"ן 
לבנייה... אלא שהתשובה הזו מוציאה אותי מדעתי, שכן אילו 
העניין הכלכלי היה מה שמניע אותי – כבר מזמן הייתי נוטש 
את הפרדס ומצרף עוד 18 דונם לשטחי הבור שסביבי שממתינים 
להפשרה, וסופגים בינתיים את פסולת הבניין שנזרקת באזור 

ואת השריפות הפוקדות אותנו כל שנה "כמו שעון".
אז הנה רעיון שצץ לאחרונה:

אותם חברים קיבוצניקים ומושבניקים ששאלו אותי תמיד "איך 
אתה מסתדר?" ושבאים בימי שישי לצפות בי מוכר את התפוזים, 

האשכוליות והמנגו לחברי הפייסבוק שלי, באו עם רעיון:
"בוא נקים בפרדס רבינוביץ "שוק איכרים", וכולנו נבוא אליך 
למכור את התוצרת שלנו, כמו שאתה מוכר את התוצרת שלך". 
שהרי הקיבוצניקים והמושבניקים לא רגילים לראות שטח חקלאי 

בפאתיה של עיר ענקית כמו ראשון.
לגישתם, אותה קירבה של פרדס רבינוביץ לראשון, נס ציונה, 
באר יעקב ויישובי הסביבה, שעד היום פעלה לרעתי )הבדידות, 
גנבי הפרי, רוכבי הטרקטורונים, וכו'( – תפעל פתאום לטובתי, 
גדול הצמא  פוטנציאלי  ייהנה מקהל  "שוק האיכרים"  שכן 
לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית טרייה ואיכותית. ומי הראשונה 
ש"קפצה" על הרעיון? אשתי כמובן, שרק מחפשת איך להפסיק 

את ה"דימום" הכלכלי שנקרא פרדס רבינוביץ.
אלא מאי? זה אומר להיהפך ממגדל פרי לסוחר פרי, ולשכוח 
כמעט כליל את "אם חקלאות פה, מולדת פה" - ולזה לא בטוח 

שאוכל להסתגל.
אבל אולי הגיל יעשה את שלו? ואולי אפשר יהיה לשלב בין 
יניב משהו טוב? הרבה "אולי"  שניהם? ואולי ה"אין ברירה" 

ומעט "בטח".
אז שיתפתי אתכם, מגדלי ההדרים האמיתיים, בכמה מהגיגיו 
של פרדסן קטן, שאם לא יעשה שינוי כל שהוא – ייאלץ לנטוש 

בקרוב את אהבת חייו.

29



דודיק שליט

פרי הדר בארץ, ובכל ארצות העולם נקרא "תעשית פרי הדר"  
   citrus industry

 ולא בכדי ,במושבה  פרדס חנה ובכרכור ,היוו הפרדסים הבסיס 
האיתן למתיישבים הראשונים וכך היו ההדרים  ָמנֹוף לפיתוח 

בכל הארץ .
הפרי אמנם גדל בפרדסים כבכל מטעי הפירות האחרים ,אולם 
ההדרים הם מוצר "נפח" .יבול ההדרים לדונם גבוה יותר ממרבית 
הפירות וייעודו הוא על פי רוב לשווקים שמחוץ למדינה, לדוגמא; 
דונם אשכוליות יכול להניב כ- 10 טון לעומת פירות אחרים 
שיבולם הוא כמחצית. היבול העולמי של הדרים הוא כ- 100 
מיליון טון ,ואת  אלה יש לקטוף, להוביל ,ביבשה ובים, לארוז 

ולשווק ברחבי העולם .
"טיפול בפרי לאחר קטיף"   post harvest ,הוא מקצוע נחשב 

שהתפתח מאד בעיקר באמריקה .
הדרך הארוכה שעושה הפרי מהעץ ועד הצרכן הסופי עלולה 
לפגוע בפרי ובקליפתו המגינה  עליו באופן טבעי .שריטות 
ודומיהן יגרמו לרקבונות  במרוצת המשלוח לשוק .הגנה  על 
הפרי נעשית על ידי קטיף זהיר ,שטיפה במים ,לעיתים מים 
חמים, ייבוש ,דינוג מעורב בחמר חיטוי אורגני –להשלים את 
הקוטיקולה הטיבעית שנפגעה בעת "גלגול" הפרי על המסועים 

בבית האריזה .
האריזה נעשית לפי גדלים –"מניינים" בלשון המסחר, כי אין 
מחירו של פרי גדול כמחירו של פרי קטן , ובכל קרטון מסדרים 

מספר שונה של פירות וזאת –לפי גדלם .
בשנים עברו, במאה ה-19 היו איטליה וספרד היצואניות הגדולות 

ביותר מעבר לים,
הפרי היה מגיע לשווקים עם שעורים גבוהים של רקבון .

במדינת קליפורניה קמה תעשיה מודרנית ומשם למדו פרדסני 
ארץ ישראל טיפול נכון בפרי . בראשית ימי הפרדסנות  בארץ 
. קבוצות פועלים  שהיו  היו אורזים את הפרי בפרדס עצמו 
בזמנו מראשוני העבודה המאורגנת ביישוב היהודי היו עוברות 
ידנית ארזו את הפרי .המחסן אליו  מפרדס לפרדס ובעבודה 

קיימים  עדיין מספר  ושכמותו  "בייקה",  נקרא  נאסף הפרי 
מבנים  שעומדים  בשממונם בשטחים שהיו פרדסים מסביב 

למושבה - פרדס חנה.  
הפרי נקטף לתיבות עץ קטנות ,"בוקסות" בלשון הפרדסנים ,נערם 
ומושהה יומיים כך שלא יארזו פרי טרי .בקבוצת האורזים היו 
מעמדות , הנשים  המבוגרות והמנוסות היו -ה"מבררות" - קבעו 
איזה פרי יהיה  קלס 1 ומיועד לייצוא ,והיתרה חולקה לצריכה 
מקומית ולבית חרושת למיץ. הפועלות ה"ממיינות" חילקו הפרי 
ל"גדול"\ "קטן" ןאחריהן היו ה"עוטפות" שעטפו כל פרי  )קלס 
1( בניר משי דק רווי בחומר כימי בשם    "דיפניל" בעל ריח חריף  
אך מונע רקבונות. בראש הקבוצה עמד הבוס –ראש הקבוצה 
שהיה אורז ראשי, כשהפרי ארוז בתיבות העץ )40 ק'ג( הגיע תור 
הנגרים שדפקו את  המיכסים במסמרים וחבקו התיבות ברצועות 

קליפת עצים מיוחדת .
גמלים ,משאיות קטנות ורכבות הובילו את תיבות הפרי לנמלים 

,שם נטענו אחת אחת בבטן האניה .
ִנתרמה החקלאות הישראלית בידע ובכלים  עם קום המדינה 
שהגיעו מאמריקה. הפרדסנות היתה אחד מהמנופים שִקְּדמו את 
הכלכלה ובעיקר את התעסוקה .מענף מרכזי במושבות התפשטו 
.הגידול בשטחים  נטיעות הפרדסים לכל ההתישבות לסוגיה 
ובכמויות הביא להקמת בתי אריזה אזוריים/ מרכזיים .פרדסני 
המושבה שלחו הפרי למספר בתי אריזה ,חלקם שייכות לאגודות 
הפרדסנים עצמם כמו-"פרדס" ו"אפאי" ואחרים לחברות בע"מ 
כמו "יכין חקל" ו "מהדרין - פריאור" .כאשר "תנובה אכספורט" 

היתה האגודה לשרות המושבים והקיבוצים .
הטכנולוגיה המודרנית כמו הידראוליקה ,אלקטרוניקה, מלגזות 
ומחשבים היוו תחליף לעבודת ידיים של פעם .ולאחרונה גם 
הממיינות ואריזת הפרי   וִמְּׁשטּוַח   מבוצעים במכונות אוטומטיות.
ארבעים בתי אריזה מודרניים ברחבי הארץ ארזו כ-מיליון וחצי 

טון תפוזים , אשכוליות , לימונים וקליפים .
בית האריזה האחרון כיום במושבה פרדס חנה כרכור נרכש 
לאחרונה ע"י המפעלים האזוריים  "גרנות״ השייך  לקיבוצים .

אריזת פרי הדר –  
היסטוריה
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

שדה אליעזר. טלפקס: 04-6930082, נייד: 050-5358456

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו

 ס
ה

סולמות

˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

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

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

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

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

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

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

˘„Á

אגרימור ישראל בע"מ הדר 2, הרצליה טל' 09-9581196, פקס 09-9516160
agrimor@agrimor.co. il, www.agrimor.co.il



לפרדסנים
ולכל בית ישראל
חג אביב שמח!


