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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
אַמר "“ ִבים ֵמֵאֶלה', ִכי ֹלא ֵמָחְכָמה ָשַאְלָת ַעל ַאל תֹּ 'ֶמה ָהָיה ֶשַהָיִמים ָהִראשִֹּנים ָהיּו טוֹּ
    ”"ֶזה
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תמונת מצבתמונת מצב44

דוח התשלומים דוח התשלומים 88

צרות של אחריםצרות של אחרים1111

כך היה פעםכך היה פעם1616

תכנית אסטרטגית להבטחת תכנית אסטרטגית להבטחת 2020
ביטחון המזוןביטחון המזון

מזכיר הארגון החדשמזכיר הארגון החדש2222

אבשלום וילןאבשלום וילן2222

בסך הכל שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת עבור רוב המוצרים - 
אם אתה נמצא בחקלאות היציבות היא באמת מה שאתה מחפש 
למרות תהפוכות מזג האוויר. אם אתה סוחר אז התנודתיות היא 

המקום בו אתה יכול לבצע )להרויח או להפסיד(..

אנחנו בעסקי החקלאות !! 



 טל עמית

תמונת מצב

נתונים על עונת 2020/21  בחצי הכדור הצפוני 
)מתוך הרצאתי ביום העיון לזכרם של סם אשכנזי ועליזה ורדי(

2020 לנובמבר 2020 לנובמבר 2020 התקיימו בחירות כלליות למוסדות מועצת  ב 17
הצמחים. בהתחשב במצב )קורונה(, שיעור ההצבעה הענפי היה 

מעל 30%.
רשימת המועמדים הכילה הרבה חברים חדשים, כך שהתוצאות 

הסופיות יצרו וועדה ענפית שמרבית
חבריה - 17 מתוך 24 – הם חברים חדשים.

הנבחרים החדשים הם ברובם נציגי דור ההמשך הצעיר, שהגיע 
תורם להצעיד את ענף ההדרים קדימה.

להלן חברי הוועדה שנבחרו )לפי סדר מס' הקולות שקיבלו(
1. אור שפירר )חבר חדש(

2. עודד גרוסר
3. שחר ניצן )חבר חדש(

4. רמי סיגל
5. עומר אלטשולר )חבר חדש(

6. הלל גרוסר
7. משה סרפרז

8. תומר עזרא )חבר חדש(
9. דניאל קלוסקי )חבר חדש(

10. משה ריצ'קר
11. גיא הרצל )חבר חדש(

12. יעל לוי )חבר חדש(
13. אילת שאוואר

14. יוני אייל )חבר חדש(
15. יפתח נהרי )חבר חדש(

מעבר ל – 15 הנבחרים, לשר החקלאות יש הסמכות למנות 
חברים נוספים לוועדה

1. מבין המועמדים שלא נבחרו – ע"מ לתקן עיוותי מגדר, 
סקטור וייצוג גיאוגרפי.

2. נציגים של משווקי פרי הדר.
3. נציגי ציבור.

בימים אלו הושלמו מינויי החברים הנוספים ונצא לדרך חדשה 
בתחילת מרץ 2021.

אלו הנבחרים הנוספים:
תיקוני עיוותים –

1. שאולי גור לביא
2. נועם קסלברנר )חבר חדש(

3. צביקה ענבל )חבר חדש(
4. ציון אברהם )חבר חדש(

משווקים –
1. גידי סנדובסקי )חבר חדש(

2. דודו מרום )חבר חדש(
3. ליאור כחלון )חבר חדש(

נציגי ציבור -
1. עליזה ז'ז'ק )חברה חדשה(

2. ניצן רוטמן )חבר חדש(

נציגות במליאת מועצת הצמחים
לענף ההדרים יהיו ארבעה נציגים במליאת מועצת הצמחים )גוף 
המונה 35 חברים(. החברים במליאה יהיו: אור שפירר, עודד 

גרוסר, אילת שאוואר והלל גרוסר.
לתפקיד יו"ר מועצת הצמחים מינה שר החקלאות את הד״ר מיכל 
לוי ממשרד החקלאות, המחליפה את היו"ר הקודם, אורי צוק בר.
ברצוני להודות, מקרב לב,לכל נבחרי הענף שסיימו את תפקידם 

ועזרו בהובלה וקביעת המדיניות של
הענף בתקופת כהונתם ולאחל הצלחה רבה לחברים החדשים. 

למרות שהתחלנו את השליש המסיים של עונת 20/21, הנה מבט 
כולל על העונה הזו מנקודת מבט של כלל המדינות יצרניות 

ההדרים בחצי הכדור הצפוני.
המדינות שבהן מדובר הן צפון אמריקה, החברות באיחוד האירופי 
– ספרד, פורטוגל, צרפת, איטליה יוון וקפריסין, ושאר מדינות 
אגן הים התיכון – מרוקו, תוניסיה, אלג'יריה, מצרים, ישראל 

וטורקיה.

כמה אירועים ותהליכים שקרו והשפיעו כך או אחרת על העונה :
• היבול של חצי כדור דרומי היה נמוך ב 3% מיבול השנה 

הקודמת.
• לא היתה חפיפה במעבר של השוק ממקורות פרי משני חצאי 

הכדור.
• תחילת העונה אופיינה ברמות ביקושים גבוהות ובמחירים 
גבוהים – המשך של התופעה שהחלה בתחילת המגיפה 

ענף ההדרים מתחדש בוועדה ענפית חדשה וצעירה 

4

הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט

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

לרשותכם בכל שאלה
צוות אדמה מכתשים 03-6577577

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

38.2%

סיכום ניסיונות
בחוסן 2017-2018

חוסן
חג שמח

חדש! רישוי להדברת 

נפח תרסיס/הגמעה
ריכוז/מינון )סמ״ק/

דונם או %(
הפגע הגידול

תוך התווית המאושרת
מ

בפב' – מרץ 20.
• במחצית נובמבר חל מהפך והביקושים והמחירים ירדו בצורה 

דרמטית.
• סכסוכים ומכסים – 

25%• ארה"ב וספרד הטילו זו על זו מכסים בשיעור 25%• ארה"ב וספרד הטילו זו על זו מכסים בשיעור 25%. יהיה פחות 
פרי ספרדי בארה"ב.

16%• פרי ספרדי אמור לשלם 16%• פרי ספרדי אמור לשלם 16% מכס בבריטניה, בעקבות הברקסיט.
• פרי סיני מנוע להיכנס לרוסיה בשל בטיחות מזון. יאפשר שוק 

נוח יותר לפרי טורקי ומרוקני.

100,000 טון אפורר, 100,000 טון אפורר, 100,000 215,500בזני הקליפים האפילים יש לספרד 215,500בזני הקליפים האפילים יש לספרד 215,500
טון טנגו ו – 60,000 טון "אורי".

טורקיה- יבול נמוך ב 15% מעונה קודמת. 50% פחות קליפים, 
12% פחות אשכוליות.

מרוקו – ב – 3 השנים האחרונות נטעו 50,400 דונם קליפים. 
השנה יבול גבוה ב 13% מעונה שעברה. יבול האפורר/נדורקוט 

צפוי להיות 177,000 טון.
פוקוס קצר על דרום אפריקה 

אני מכיר את תעשיית ההדרים בדרום אפריקה כ – 30 שנה. 
באותה תקופה ענף ההדרים בישראל ובדרום אפריקה היו כמעט 
באותו גודל. מאז זרמו הרבה מים בנהרות דרום אפריקה )למרות 

שהם תמיד מתלוננים על חוסר במים(.
בעשור האחרון ייצור ההדרים בדרום אפריקה צמח בכ – 50%. 
בסוף 2020 הענף מונה 960,310 דונם, גידול של 8.5% בשנה  

)היה 885,690 דונם בסוף 2019(.
57%המגמה בנטיעות היא בעיקר קליפים – 57%המגמה בנטיעות היא בעיקר קליפים – 57% מהנטיעות החדשות, 
16% מהנטיעות, תזי"ים – 16% מהנטיעות, תזי"ים – 16% מהנטיעות ואשכוליות  20%לימונים – 20%לימונים – 20%

– 5% מהנטיעות.
 לא היה מספיק בגידול המרשים בעשור האחרון, מומחה דרום 
אפריקאי פיתח מודל תחזית ליצוא ההדרים הדרום אפריקאי ב – 
15 השנים הקרובות. המודל מבוסס על משתנים רבים – מכירות 
רכב, עקירות/נטיעות, נפח אריזה ועוד. המודל מתיימר להיות  

מדויק ל 10 השנים הקרובות ופחות ל 15 שנים.
2020לפי המודל המוצג בגרף – יצוא ההדרים מדרום אפריקה ב 2020לפי המודל המוצג בגרף – יצוא ההדרים מדרום אפריקה ב 2020
היה 148 מיליון תיבות  )של 15 ק"ג – 2.22 מיליון טון)יגדל 
260)ול – 260)ול – 260 מיליון תיבות  194 שנים ל 194 שנים ל 194 מיליון תיבות )31% בתוך 5

בתוך עשור )76%(.
המספרים מאוד מאוד מרשימים בהתחשב שמדובר בנתוני היצוא 
בלבד !!!! דר' אפריקה מייצאת כ 85% מייצור פרי ההדר שלה 
ורק כ – 15% מוצאים דרכם לשוק המקומי ולתעשיית המיצים.

הייצור הכללי של מגדלות ההדרים בחצי הכדור הצפוני בעונת 
20/21 נמוך ב 1.3% מהכמות בעונה שעברה והוא נמוך בכ- 
3% מהכמות הממוצעת של 3 השנים האחרונות, וכן מממוצע 

5 השנים האחרונות. 
בפילוח לפי מינים – תפוזים תופסים 56% מהייצור בחצי הכדור 

הצפוני, אך הם ירדו מ 60%, לפני 5 שנים.
28%הקליפים מהווים 28%הקליפים מהווים 28% מהייצור בחצי הכדור הצפוני והם במגמת 

עלייה והיוו רק 25% לפני 5 שנים.
 5 לפני   11% )היו  מהייצור   13% כיום  מהווים  הלימונים 
שנים)והאשכוליות מהוות רק 3% בנקודת הזמן הזו )היו 4%

לפני 5 שנים(.
השינויים בייצור  בעונה זו הם שונים באזורי הגידול השונים. 
5%כך למשל, בארה"ב יש עלייה של 5%כך למשל, בארה"ב יש עלייה של 5% ביבול הקליפים, אך ירידה 

של 11% בתפוזים, 14% בלימונים ו 4% באשכוליות.
23% בקליפים, באזור הגידול של האיחוד האירופי יש עלייה של 23% בקליפים, באזור הגידול של האיחוד האירופי יש עלייה של 23% בקליפים, 
13% באשכוליות. בלימונים, לעומת ירידה של 13% באשכוליות. בלימונים, לעומת ירידה של 13% באשכוליות. 8% בתפוזים ו – 8% בתפוזים ו – 8% 6%
בשאר מדינות האגן – ירידה בייצור בכל המינים )השפעת מזג 
האוויר הקיצוני במאי 2020)– קליפים – פחות 7%, תפוזים – 

פחות 4%,לימונים – פחות 20%  ואשכוליות – פחות 13%.

מגמות אצל המתחרים 
ספרד – יבול קליפים גבוה מאוד. הפרי קטן מהרגיל, לפחות 
מידה אחת פחות מהנורמלי. הרבה פרי לא יגיע לשוק בשל גודל 
30,000 השנים האחרונות נעקרו בספרד 30,000 השנים האחרונות נעקרו בספרד 30,000 דונם קליפים.  קטן, ב 3

טבלת הכמויות בעמוד 10
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דונם או %(
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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.
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  שמואל גלנץ עו"ד 
 = עובדים זרים?   בחקלאות   משתלמים 

 
 ! !! זק נ רגולציה = מטרד ו   , וגם 

 
 

בו    במשפטבית הדין האזורי לעבודה  נדונה ב שבכותרת ה העליונה  בשורהסוגיה ש 
באשמה של אי  ואת מנהלה   האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים

 עובדים / משתלמים / סטודנטים.   45-להעמדת מגורים הולמים  
מצד אופן פעולתם  שלא כדין   נהגוהמפקחים כי    בין היתרהנאשמים   הגנתם טענול

ליקויים שהיו הסיבה  בפירוט הלא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק   זה עניין  ב  ,יכנ הט
 להגשת כתב האישום.  

ביקורת  הכי   . אלה טענוטענו הנאשמיםענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה 
ו בארץ  ששה שהעובדים נשוא כתב האישום הם סטודנטים  ה שלא כדין כיוון  ת נעש 

עובדים שנמצאו באתר הינם  שה נטען .  ' עובדים זרים ' כדין ומכל מקום אינם  
אישור    לאחר שהומצא  וניתנ  ותאשר ה , כדין   ו אשרות ישיבהנשא  אשרסטודנטים 

   . אושר רשמיתוהדבר   יםכתלמיד ו מאת מוסד חינוכי שבו נתקבל
היא   ים אצל הנאשמ תםשעבוד  סטודנטים קבע כי העובדים הם  בפסק דינו  בית הדין 

הנאשמת לספק  במסגרת זו התחייבה . במסגרת לימודיהם והשתלמותם בחקלאות 
ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה    5לסטודנטים עבודה מעשית 

 ומנוחה וכן יום לימודים במוסד אקדמי.  
בישיבת ועדת עובדים זרים   בעברנציגי המדינה שנאמרו  בדיון צוטטו דבריהם של 

לפיה העובדים / הסטודנטים אינם  כאן  בעמדת הנאשמים  מכו  ת אלה  .בכנסת 
 . בדים זריםעו   0'עובדים זרים' על פי הגדרת הדברים בחוק

 
"נזף" במדינה עקב הגשת כתב  בפסק הדין זוכו הנאשמים מכל אשמה ובית הדין אף  

 האישום. 
 

בית   קבע במגורי העובדים / הסטודנטים לכאורה  ליקויים הבעניין  בסוגריים יוער כי 
עומדים בתקנים    ,ככלל  ,שהמגורים שהעמידה הנאשמת לרשות העובדיםהדין 

אלה שוליים ולא  היו  הנדרשים בהקשר להלנת עובדים זרים וככל שהיו ליקויים הרי  
 משמעותיים. 

שמואל גלנץ, עו"ד

דוח התשלומים )מת"ש( 
ומעסיקי עובדים פלסטיניים

מתוך כ-80,000 פלסטינים העובדים בישראל בתחומי הקו הירוק, 
10,000כ- 10,000כ- 10,000 מהם מועסקים בענף החקלאות אצל כ-1,500 מעסיקים. 
העסקת העובדים הפלסטינים בכל הענפים מחייבת 'קשר גורדי' 

עם מדור התשלומים שברשות האוכלוסין. 
מת"ש הינו גוף רגולטורי שפועל מכוח חוק. לעניות דעת הח"מ, 
מת"ש עושה זאת תוך חריגה מנורמות מוכרות ומקובלות תוך 
שהוא מפעיל נהלים בלתי מידתיים אשר לעיתים קרובות מעוררים 

קשיים וגוררים לעימותים בין המעסיקים למת"ש. 
זכותו של החקלאי להעסיק עובדים  מת"ש הוא הקובע את 
מהשטחים ואת מספרם. מת"ש הוא גם המתווך מול רשויות 
ַהֲעסקה פרטנית של כל עובד והוא הגוף  הביטחון המאשרות 
המנפיק את תלושי השכר לעובדים. הסדר זה הוא ייחודי, לפיו 
לא המעסיק הישיר מנפיק את תלושי השכר של עובדיו כמקובל 

לגבי כל עובד, לרבות לגבי עובדים זרים. 
אחד העניינים הבעייתיים ביותר, החוזר על עצמו, הוא נושא ימי 
העבודה של כל עובד מידי חודש. מת"ש מתנה את היתר העסקת 
פלסטיניים ב"העסקה מלאה". בשעתו הדרישה הייתה לדיווח על 
"ימי העסקה מינימליים" לפיהם מת"ש חישב את ימי העבודה 
יובהר,  הפוטנציאליים וחייב את המעסיקים בדיווח בהתאם. 
לימי העבודה המדווחים יש השלכה על עלויות העבודה ועל 
זכויות העובד, שכן כל יום דיווח, מחייב את המעסיק בתשלום 

ובמצטבר מגיעים תשלומים אלה לסכומים משמעותיים.
בירושלים  מנהלי  המחוזי  המשפט  לבית  עתירה  בעקבות 
'ימי העסקה  הפסיק מת"ש את הנוהל לפיו חובה לדווח על 
זה מעורר  חיוב  ב'העסקה מלאה'.  לחיוב  וִשָּנה  מינימליים' 
קשיים תמידיים שכן בחקלאות להבדיל מתעשייה או אפילו 
מעבודות בניין, ישנם אילוצים בלתי צפויים ובלתי מתוכננים 
אין סופיים, החל ממזג אויר, תכתיבי הגנת הצומח, הזמנות 
אילוצים שלעיתים  סוף  אין  וכיו"ב  אריזה  סחורה, מגבלות 
קרובות אינן מאפשרות העסקה מלאה, על רקע זה עימותים 
מת"ש. מול  פלסטיניים  מעסיקי  חקלאים  של  תמידיים 

הוראות מת"ש ככלל מייצרות מציאות של דיווחים פיקטיביים, 
דיווחים על העסקה שלא הייתה. תביעות של עובדים פלסטינים 
בהמוניהם מגיעות לבתי הדין לעבודה ובהם נטענות באופן תדיר 
טענות הדדיות בדבר העדר קשר בין ימי העבודה בפועל לבין 
הדיווחים החודשיים שנמסרו ע"י המעסיקים למת"ש. בסוגריים 
יוער, בתי הדין, ככלל, מקבלים את האמור בדיווחים ומחשבים 
זכויותיהם של העובדים לפי הרישומים בתלושי השכר. רכיבים 
שלא צוינו במפורש בתלוש, למשל רכיבים מכח צווי הרחבה, 
יביאו את בית הדין לפסוק  שלעיתים כלולים בשכר הכולל, 

לחובת המעסיק.
לאחרונה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה פס"ד בתביעה שהגיש 
פלסטיני שעבד בבניין לקבלת זכויות שונות, וטען לרצף העסקה 
הדין התברר כטענת הנתבעת,  9 שנים. בבית  בתקופה של 
המעסיקה, כי במהלך השנים אמנם דיווחה הנתבעת על עבודה 
בחודשים שבהם לא הייתה לה תעסוקה, והתובע לא עבד אצלה 
לו על שם  תוך שהוא עושה שימוש בהיתר העבודה שניתן 
הנתבעת לעבודה אצל אחרים. בית הדין: "... בתקופת הנתק 
דיווחה הנתבעת למת"ש על העסקת התובע, ואף הוצאו לתובע 
תלושי שכר... מדובר בתופעה קשה של דיווחי שקר לשירות 
התעסוקה, תהיינה הסיבות להיווצרה אשר תהיינה, יש לפעול 

למיגורה". 
כאן יצוין כי חקלאים רבים המגדלים גידולים עונתיים, ממשיכים 
לדווח על העסקת עובדיהם הפלסטינים גם בעונות ביניים שבהם 
העובדים אינם מועסקים בפועל במשקם. התנהלות לא מותרת 
זו מתקיימת בשל צורך מזדמן או חלקי של העסקה גם בחודשי 
הביניים, וכן בשל הביורוקרטיה הכרוכה בחידוש היתר העסקה. 
תופעה מוכרת אחרת היא דיווח של המעסיק במטרה לסייע לעובדו 

ולאפשר לו המשך כניסה ועבודה בישראל אצל מעסיק אחר. 
אגב, מחקר שפורסם ב-9/2019 מטעם מחלקת המחקר של בנק 
ישראל, גילה כי בענף הבניין 30% מהיתרי העבודה נסחרים 
באופן לא חוקי, והיקף סחר זה מסתכם בכ-480 מיליון ₪ בשנה!
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חיפה נותנת לך
דשנים להזנה עלוותית בפרדס

שיפור התעוררות  •
הגדלת פרי  •

מניעת קמטת והיסדקות  •
הפחתת סירוגיות  •

דיכוי אוכלוסיית כנימות  •

בונוס™ 13-2-44

זמין אצל המפיצים המורשים

BONUS

האגרונומים שלנו לשירותך:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז ובקעה: רן יקיר 054-6172979, דרום: יוסי סופר 054-5616122

לעידוד צימוח וגטטיבי   •
ולשיפור חנטה

מכיל יסודות קורט במינון גבוה  •

דשן-כל™ 21-21-21
להזנה עלוותית במטע צעיר  •

מכיל יסודות קורט במינון גבוה  •

דשן-כל™ 23-7-23
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פס"ד אחר שגם בו נחשפה התנהלות כאמור, דן בעניינו של עובד 
שפוטר בתום 8 חודשי עבודה, אך לבקשת העובד ולאור היחסים 
הטובים שהיו בין הצדדים, מעסיקתו המשיכה לדווח כאילו הוא 
עובד אצלה כדי שיהיה לעובד היתר כניסה לישראל. לאחר 
שהנתבעת ביטלה את רישיון העבודה שלו והפסיקה לדווח עליו, 
 הגיש העובד תביעה לזכויות כאילו עבד בכל התקופה המדווחת.
בית הדין קבע: "... היות והאמנו לגרסת הנתבעת ועדיה, לא 
מצאנו בליבנו לחייבה לשלם לתובע זכויות סוציאליות שאינן 
מגיעות לו, משגם תביעתו נולדה בחטא שכן לא הועסק על ידי 
הנתבעת לאחר פיטוריו, אף שזו האחרונה דיווחה עליו כעל 
עובד... עם זאת מבקשים אנו להוקיע את התנהגותה זו של 
הנתבעת, ועל כן אנו מורים למזכירות להמציא למשרד הפנים, 
רשות האוכלוסין ומעברי הגבול את העתק כתבי הטענות... 
על מנת שיתנו דעתם למתכונת זו של הוצאת היתר העסקה".

לתשומת לב:
ההתנהלות כפי שהתגלתה בפסקי הדין שלמעלה - הגם   .1
שלעיתים נובעת היא מאילוץ שנכפה על ידי רגולציה קשוחה, 

חסרת הבנה והתחשבות – אסורה.
)והצפויות בעתיד  -  בנוסף להוצאות הכספיות המידיות   .2
בביה"ד( לתופעת הדיווחים הפיקטיביים עלולה להיות השלכה 

קשה גם מההיבט המיסויי.
מסקנה ולקח:

דיווחי יתר של עבודת עובדים פלסטינים במהלך חודש העבודה 
השוטף בחקלאות,לנוכח הדרישה להעסקה מלאה, הם כורח 
שנכפה ע"י מת"ש. הגיעה העת לביטול הנוהל החריג של הפקת 
תלושי השכר ע"י מת"ש, כך גם הומלץ בעבר על ידי צוות 
בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד האוצר לשעבר במסגרת 

מאמץ ממשלתי להפחתת הרגולציה במשק.

11/02/2021

ענף ההדרים- מועצת הצמחים 

 2018/19   2019/20  2020/2021 5   שבוע  זן
-% שינוי ב
19/20 / 20/21

21352451-94%           שמוטי
66014353-58%טבורי

822104-64%           קרה קרה
1363,2073,1654,6931%רגילות' אשכ

1,24925,12121,00224,61020%סנרייז
6612,50112,02411,9614%סוויטי
82211349165%רדסון

15261,520-42%           לימון צהוב
1150%           לימקואט
2175338424-48%קומקואט

1224235-50%           ליים
1,8094,0853,551-56%           מינאולה
1621,6412,704-90%           סנטינה
189465136-59%           מיכל
2682316311-74%אורה
5,48226,66325,29540,1535%אורי
21611220593%           מירב
47269942635-71%אודם

4016020-75%           קליפים שונים
7550263193109%פומלו לבן

443605865-27%           פומלו אדום
7,02971,76571,11592,9201%כ"סה

מצטבר

 6/02/2021-  המסתיים ב5לשבוע   (טון)יצוא פרי ההדר 

e-mail: jaffa@plants.org.il       03-9501495:   פקס03-9595654:  טל5610102 יהוד 235. ד.ת, 40העצמאות ' רח
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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.

limelon -פרי חדש
לאחרונה החל להופיע בשוק ההולנדי פרי 
limelon, הפרי מגיע  שנקרא ״לימלון״ 
מאלמריה ומורסיה בספרד. לפרי מיציות 
כשל מלון וחמיצות כשל ליים, והינו בעל 
shelf life ארוך. הפרי החדש נתקבל בברכה 
ונמצא בעיקר בחנויות  ע״י ההולנדים 

יוקרה.
הפרי מתוק מאוד )Brix 14( הטעם שונה 
לגמרי מהמלון הרגיל, נסיונות מוצלחים 
סנגל  בברזיל,  גם  נעשו  זה  פרי  לגדל 

וקוסטה ריקה.

מסחר קמעונאי בגרמניה
קמעונאות מזון בגרמניה היא ערוץ 
יצרני  של  ביותר  הגדול  המכירות 
מזון, והיא השיגה מכירות של 252.7 
מיליארד אירו בשנת 2019 ב-2.0% 

יותר משנה קודמת.
רשת הקמעונאות הגרמנית הגדולה 
ביותר היא קבוצת אדקה עם נתח של 
אחריה   .)2019( מהמכירות   24.5%
מגיעה קבוצת רווה Rewe עם 17.7%, 
קבוצת שוורץ )Lidl( עם 16.5% וקבוצת 

אלדי Aldi עם 11.7%.
הטבלה מתייחסת לשנת 2018

ספרד, 60.000 טון לזן אורי
הקטיף והשיווק של מנדרינות אורי החלו בספרד בתחילת פברואר. הייצור צפוי 
57,000 טון ששווקו בעונה שעברה. בשנים  60,000 טון, לעומת  להגיע לכ- 
הקרובות, הייצור ימשיך לגדול ויגיע למקסימום של 80,000 טון. רוב מטעי האורי 
בספרד בלתי חוקיים. 99% מהם התגלו בספרד ובפורטוגל באמצעות אפליקציה 

סלולרית אשר הביאה לתלונות רבות.
הביקוש להדרים עדיין גבוה ועם המעבר לשלב השני של העונה, האורי נקנה 
במחירים מעט גבוהים יותר מאלו שנרשמו בתחילת העונה הקודמת. היעד העיקרי 
עבור אורי מספרד הוא השווקים באירופה, אם כי חלקו נמכר בספרד עצמה במחיר 
נמוך וניכר שיש פוטנציאל צמיחה בשוק המקומי. למרות שהצרכנים הספרדים עדיין 
לא מכירים את הזן, המגדלים רוצים להפוך אותו לפופולרי. ל-Orri יש טעם ייחודי 
וזו הסיבה למחיר הגבוה. הדאגה ההולכת וגוברת בנושאים תזונתיים ובריאותיים, 
כמו גם הביקוש לפירות מקומיים מסיבות סביבתיות וההתעניינות הגוברת בפירות 
גורמה איכותיים, הופכים את האורי לאופציה מעניינת עם פוטנציאל רב. האורי 

עונה באופן מושלם על כל המגמות הצרכניות הנוכחיות.

ארה״ב אישרה קוטל חרקים 
HLB אסור נגד

ארצות הברית אישרה את השימוש בחומר 
הדברה, שנאסר באיחוד האירופי מאז 
2003 בגלל הסכנה שהוא מהווה לבריאות 
ובשל רעילותו האקולוגית, הצעד נעשה 
כדי להילחם בחרק המפיץ את החיידקים 

הגורמים ל-HLB בפלורידה.
המוצר שאושר הוא אלדיקרב ונמטיקיד 
)הידוע יותר בשם המותג Temik®(. הדברה 
זו שימשה באיחוד האירופי  מערכתית 
במשך כמה שנים כדי להילחם בכנימות, 
קרדית העכביש והזבובים. הרשויות בצפון 
אמריקה אישרו גם שימוש בסטרפטומיצין 
)אנטיביוטיקה( בעצי תפוז כנגד החיידקים.

דלעת במשקל 1.1 טון
חקלאי בריטי בהמפשייר צילם את נכדתו 
בת השנתיים ואת הדלעת העצומה שלהם. 
החקלאי ואחותו התאומה, בני ה-59, בילו 
כמעט 6 שעות בכל יום על הדלעת הענקית 
הזו. משקל הדלעת הוא 1,198 ק"ג והוא 
צפוי לקבוע שיא עולם חדש. התאומים 
הסבירו כי הדלעת שקלה מעל טונה כבר 
 6.04 יום. ההיקף הוא סביב   87 לאחר 
מטר. התאומים הללו כבר מחזיקים בשיא 
הדלעת הגדולה ביותר שגדלה בבריטניה. 
ייצרו דלעת במשקל  בשנה שעברה הם 

1,104.95 ק"ג.
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ברזיל: עדכון תחזית היבול 
ל-286.72 מיליון תיבות

התחזית לשנת 2020-2021 עבור חגורת 
 286.72 היא  פאולו,  סאו  ההדרים של 
זה  נתון  ק"ג.   40.8 תיבות של  מיליון 
תואם לירידה של 0.36% ביחס לאומדן 
שפורסם בחודש מאי ו- 25.87% בהשוואה 
לדו"ח הקודם המהווה אובדן היבול החמור 
ביותר בעשר השנים האחרונות. יש לייצר 
כ-20.54 מיליון תיבות מהיבול הכולל 
במערב המדינה. מנתוני סקר שדה עולה 
כי הקטיף באוגוסט הגיע ל-25% מהייצור, 
יותר מ-35% שנרשם  איטי  קצב  שזה 
בתקופה המקבילה אשתקד. הקטיף הגיע 
ל-97% בזנים המוקדמים המלין, ווסטין 

ורובי. 
המשקל הממוצע עבור הזנים המוקדמים 
היה גבוה מההערכה, בזכות הגשם שירד 

בחודשים מאי ויוני.

החקלאים מאוד יצירתיים ברחבי העולם בשל המגפה:

ספקולציות לגבי הביקוש להדרים לאחר הכפור בספרד
קמפיין ההדרים הספרדי נמצא במעבר בין עונתו הראשונה לשנייה. יש יותר עסקאות 
בזנים Nadorcott, Tango ו- Ortanique, והתפוזים המאוחרים כבר נקטפים באנדלוסיה.

היקפי המסחר של Clemenules צומצמו השנה במידה ניכרת, הן בגלל היעדר גודל והן 
בגלל בעיות איכות, וגם הגשמים האחרונים לא סייעו. בגלל עלויות גבוהות והמאמצים 
לשמור על אמצעי בריאות למניעת הקורונה, הוצאות הייצור עלו והקונים בשוק לא 
Clemenules נמכר, שלא כמו בשנים עברו. יש  מבינים זאת. השנה כל הייצור של 
שוב ספקולציות, למרות שבתום העונה שעברה היה ביקוש טוב לפירות הדר בגלל 
פרוץ המגיפה היתה אכזבה מהתפוזים שהגיעו מחצי הכדור הדרומי, והשיגו מחירים 
מופקעים במהלך הקיץ ואז קרסו עם הגעתה של הנבלינה הספרדית. סערת השלג 
והכפור לאחרונה גרמו לאספקת הדרים מוגבלת. הכבישים היו מלאים בשלג, מה 
שהקשה על התחבורה ועיכב את המשלוחים ברחבי אירופה. הגשמים מנעו את הקטיף 
והאחסון במספר ימים, ובמשך כשבוע הביקוש היה גדול מההיצע. עם סיום הכפור, 
הביקוש התייצב והיה נמוך למדי. קצב ההבשלה של כל הזנים נמצא בשלב מתקדם 
מהרגיל, בערך 20 יום קדימה; וזה מביא טעם טוב מאוד לפרי. אבל זה גם יגביל את 

היכולת לייצא ליעדים בחו"ל כי הכמות לייצוא לא תעלה.
בשוק הבריטי יש עיכובים במכס עם כניסת הברקזיט לתוקף, והספרדים מקוים שהמחיר 

במכס לא יעלה.

בין  מוסתר  קוקאין  קנדה, 
הבננות

 20 נמצאו מעל  במהלך חקירת סמים, 
ק"ג קוקאין בתוך משלוחי בננות. הגילוי 
התרחש בתחילת 2019, כאשר נמצאו שתי 
לבנים גדולות של סמים. תגלית ראשונה 
הייתה בחנות מכולת בקלובנה )קנדה(, 
באותו יום,  תקבל טלפון ממכולת נוספת, 
בה נתגלו תשעה ק"ג נוספים של קוקאין.
מחלקת הסמים של אכיפת החוק עבדה 
לשירות  הסוכנות  עם  פעולה  בשיתוף 
שמקור  לקבוע  כדי  בקנדה  הגבול 

המשלוחים הללו הוא בקולומביה.

בוולנסיה  הדרים  מגדלי 
רואים השפעה חיובית של 

המגפה

למרות ההיבטים השליליים המוחלטים 
של מגפת הקורונה, פה ושם נוצרו כמה 
השפעות חיוביות. אחת מהן היא השינוי 
שחל במגמת ירידת המחירים הקודמת 
שסיכלה את סחר פרי ההדר בוואלנסיה. 
בשנת 2020 צרכו תפוזים ולימונים כאשר 
קונים ברחבי האיחוד האירופי השתדלו 

.C להשיג ויטמין
ספרד היא המובילה העולמית בייצוא 

הדרים, ומייצרת יותר מששה מיליון טונות 
מדי שנה, כאשר 95% מהמכירות עוברות 
למדינות אירופה- איזור ולנסיה הוא ללא 
ביותר.הנתונים,  הגדול  השחקן  ספק 
ידי הנציבות האירופית,  שפורסמו על 
מראים כי מחירי פירות ההדר אשתקד 
עלו ב 0.59 אירו לקילו - עלייה של 19% 
ביחס לממוצע של חמש השנים הקודמות.
פירוש הדבר כי יצרני התפוזים והלימון 
של ולנסיה, סוף סוף ראו את הכנסתם 
רבות. סטטיסטית,  עולה לאחר שנים 
מדינות אחרות כמו איטליה, פורטוגל 
ויוון רשמו עליית מחירים אף גבוהה יותר.
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מצריים, חילוקי דיעות בין 
היצואנים

עונת ההדרים המצרית החלה, ומונעת על 
ידי ביקוש עז לפרי טרי עשיר בוויטמין 
c. בשנה שעברה, נפח הייצוא עמד על 
ישנה עלייה  80 מיליון קרטונים.  כ- 
צפויה של 20 אחוז בגלל נטיעות חדשות, 
שיטות חקלאיות מתקדמות וטכניקות 
משופרות. בשנת 2019/2020 היה גל חום 
חזק ששיבש את צמיחת הפרי, וכתוצאה 
מכך היבול פחת מעט. בעונת גידול זו 
היה כמעט מושלם עבור  מזג האוויר 
גידול הדרים. עפי המידע שהגיע לידינו 
צפוי יבול שיא באיכות טובה מאוד באשר 
לצבע, מרקם, מוצקות וטעם. הטבורי הוא 
 brix 13-14-טוב. רמת הסוכר מגיעה ל
והפרי מעט גדול יותר. מקוים לסיים את 
הזן בתחילת פברואר. אחר כך, בשבוע 
5-6 מתחילים לשווק ולנסיה. גם בזן זה 
יש ציפייה ליותר פרי ולגודל אופטימלי 

וחיי מדף ארוכים.
בקליפים )בעיקר פרמונט( הגודל טוב 
ורמת הבריקס הצפויה היא בין 12 ל-14 
אך היבול צפוי לרדת בכ-20 אחוזים. 

שלושת הזנים שכבר נארזים הם אורי,
אמור  האורי  נאגט.  וגולדן  מורקוט 
5 והמורקוט בשבוע  להסתיים בשבוע 
יותר  טובה  )סוף אפריל( האיכות   18
מצפים  המצרים  בקיצור,  מאשתקד. 
לעונה טובה וגידול בכמות ל-96-100 
מיליון תיבות, בתנאי מזג אויר סבירים.
מקורות אחרים במצרים מדווחים שעונת 
הולנסיה החלה חלש ולאט, והם אמורים 
לשווק את הפרי בעיקר לדובאי. הביקוש 
מינימלי למרות האיכות הטובה  הוא 
הביקוש  אם  סביר.  בהחלט  והמחיר 
יגדל, החברה תצא לדרך ומצפה להיכנס 
לשווקים חדשים כמו רוסיה, סין ומדינות 

אירופה אחרות.

ייצור  את  מגבירה  מרוקו 
ההדרים

ייצור ההדרים המרוקאי בשנת 2020/21 
צפוי לעלות ב-32% ל-2.3 מיליון טון 
לעומת אשתקד. הגידול בייצור מבוסס 
המגיעות  חדשות  בנטיעות  גידול  על 
לייצור מלא, וגם עקב השקיה שהתקזזה 
עם הבצורת הארוכה בשנת 2020. ייצור 
המנדרינה מוערך בעלייה של 30% לעומת 
השנה הקודמת ויגיע ל-1.2 מיליון טון. 
ייצור התפוזים אמור לגדול ב-27% ל-1.1 
מיליון טון, וייצור הלימון/ליים מוערך בכ 
44,000 טון. יצוא התפוזים צנח ב-30% 
ב-2019/20, בגלל בצורת באזורי גידול 
מרכזיים. המשלוחים לאיחוד האירופי 

צנחו ב-23% לעומת שנה קודמת.

גם אצלנו )בישראל( יש פרי 
הדר.

ייצור ההדרים בישראל ממשיך להתרחב 
וגדל ב-3.7% בשנת 2020/21 ל-18,260 
דונם, היצוא ירד ב-1% ל- 157,000 טון 
)לא כולל זני נישה( גם בעונה לפני כן, 
2019/20 היה יבול נמוך כ-159,000 טון.
חדשים  יצוא  שווקי  מחפשת  ישראל 
לאשכוליות באסיה, שם יש פחות תחרות 
ומחירים נוחים. שווקים אלו נותנים ערך 
דולר גבוה יותר למוצר בהשוואה לשווקים 
באירופה שבה התוצרת הישראלית נתקלת 
בתחרות קשה מצד מדינות יצוא אחרות 
כמו מרוקו וספרד. שני זנים מהווים 79% 
מייצוא ההדרים בישראל: אשכולית אדומה 

)38,000 טון( והזן אור )87,000(.

פרו, 2020
סוערת.  שנה  הכל  בסך  הייתה   2020
המחירים היו טובים ונתקבלו בזני הדרים 
שונים ובמיוחד בתפוזים, שנותרו גבוהים 
כל העונה. יחד עם זאת היו קשיים כמו 
האניות הדרום אפריקאיות  בעיות עם 
שגרמו למחסור בנפח הייצוא, ושיטפונות 

במקומות רבים.

מבקשת  צרפתית  חברה 
להודות

החברה הצרפתית שמתמחה בהפצת פירות 
וירקות מבקשת להודות לבעלי המסעדות 
הם  זו.  קשה  בתקופה  קטנות  וחנויות 
מחכים בקוצר רוח לפתיחה מחודשת של 
המסעדות "ברצוננו להביע את הזדהותנו 
עם בעלי מסעדות ובעלי עסקים קטנים 
על ידי כך שהם מציעים מחירים נוחים, 
למרות התקופה התובענית שהם עוברים".

Euro fresh photo
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מצב מסובך להדרים.
שוק פירות ההדר נמצא בתקופת מעבר. 
זני הקלמנטינות והתפוזים, מאז אוקטובר 
הולכים ונעלמים מהשוק, ונותנים מקום 
 Clemenvilla -ו Nules -לזנים האפילים. ה
נמכרים בכ-1 יורו לקילו. הזנים המגיעים 
יותר מאוחר - נדורקוט, טנגו ואורי. יקרים 
בהרבה כ-1.50 € לקילו(. הבדל זה במחיר 
יוצר כמובן ירידה )מסיבה פסיכולוגית( 

במכירות.
ובאשר לתפוזים יש תלונות שהפרי האפיל 
יותר מזה שהיה בשוק עד עתה.  חיוור 
עבור שוק הלימון היתה השפעה מהותית 
לסגירת המסעדות והברים עקב הקורונה, 
לכן המכירות סביב חג המולד היו איטיות 
מהרגיל. גם מזג האוויר הקר השפיע על 
קצב המכירות. יש מעט מאוד היצע ואף 
נוצר מחסור בשוק. בחודשים האחרונים 
היה חשש לגבי האיכות. החורף המתון 
של שנת 2020 הביא לצמיחה מוקדמת 

ולפרי לא היו חיי מדף ארוכים.
התפוזים הספרדיים המשווקים עם עלים 
סובלים יותר ויותר מהתחרות הפורטוגזית, 
כאשר השוק הצרפתי כבר פונה לפירות 

הדר פורטוגזיים )הזולים(.

מקורות באיטליה:״הביקוש 
עולה על ההיצע״

להבדיל מהסגר הראשון הדברים שונים 
לחלוטין כעת, המשבר הממושך והסגרים 
לסירוגין דיכאו את השוק. כוח הקנייה 
ההכנסות  ופוחת.  הולך  הצרכנים  של 
העומדות לרשותם נגמרו, ואנשים קונים 
פחות פרי. המסחר המסורתי סובל, במיוחד 
בסיציליה, שם המצב החמיר לאחר חודשי 
הקיץ, כאשר נגיף הקורונה השפיע על כל 

האוכלוסייה.
צומחת,  הגדולה  הקמעונאית  הרשת 
והבינוניים. סובלים,  והעסקים הקטנים 
יצרני הפרי אינם משתפים פעולה איתם. 
רשתות  של  העיקרית  המטרה  אמנם, 
אך  לקוחות,  על  לשמור  היא  השיווק 
האנונימיות הנדרשת מהן אינה מדגישה 
ההיסטוריה  ואת  המוצרים  איכות  את 
שלהם, אלא מתמקדת רק במותג שלהם.

צ׳ילה
צ׳יליאנית  זו השנה הראשונה שחברה 
ימות השנה.  מתחייבת לאספקה   בכל 
והמנדרינות המרוקאיות התקבלו היטב 
בזכות עונת גידול טובה כי איכות הפרי 
ומצבם מצוינים, מה שמקנה את תוכנית 
לעכשיו,  נכון  השנה.  לכל  האספקה 
המנדרינה  את  מוכרים  המרוקאים 
Nordorcotts עד אמצע  Nour, ויעברו ל 
פברואר, העונה תימשך עד סוף אפריל. 
המנדרינות  אחת  היא   Nardorcotts-ה
המשובחות שגדלו במרוקו - יש לה טעם 
בצ׳ילה את  ונעים. במרץ החלו  מתוק 
עונת התפוזים )למכירה בתפזורת(. עונה 

.Maroc Late זו נמשכת עד יוני עם

של  השני  החצי  ספרד, 
העונה שונה מהראשונה

בספרד טוענים שהחלק השני של העונה 
שונה בתכלית מהחלק הראשון )זה של 
Clemenules וה-navelina( שאופיין 
קטן  ופרי  גדולות  בכמויות  בעיקר 
ובביקוש טוב במהלך חודשי ספטמבר 
ואוקטובר עד מחצית נובמבר. הצריכה 
הגבוהות  הטמפרטורות  בשל  הואטה 
שנרשמו ביבשת אירופה באותה תקופה, 
של  בשווקים  גדול  היצע  והצטברות 
הזנים: אורונולה,קלמנולה, קלמנווילה, 

סלוסטיאנה ונבלינה.
השפעת הגל השני של הנגיף באירופה 

גרמה גם לתנודות בצריכה בגלל 
השינויים המתמידים במגבלות 
למשל  בספרד  מדינה.  כל  של 
גדלה  והירקות  הפירות  צריכת 
בחודש נובמבר ב 10%- בהשוואה 
לאותו חודש של שנת 2019 מכיוון 
שאנשים היו יותר זמן בבית והיו 
מודעים יותר לבריאותם. המחירים 
אמנם עלו לאחרונה ומקווים לכן 

שהביקוש וההיצע ישארו מאוזנים בחלק 
השני של העונה. הספרדים קרובים לשוק 
ובעיקר לצרפת ומצליחים לשמור על 
לשוק  הקירבה  מאוד.  גבוהה  איכות 
גם מאפשרת גמישות רבה והסתגלות 
מהירה לשינויים בדרישת לקוחות. עם 

זאת טוענים בספרד שיש יותר תחרות 
מצד מדינות שלישיות ובמיוחד מצריים. 
שמנצלת היטב את העלייה בצריכת פרי 
הדר באירופה.למרות התחרות מקווים 
בספרד לשמור על כמות של 3.6 מיליון 

טון בשנה.

15



כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה" )פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

 olgoren@bezeqint.net :מתבקש לשלוח למייל

לא מזמן
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פרדס דברת



שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: אף ענף לא מסוגל להתמודד 
עם נזקים בהיקפים שכאלה - אם המדינה רוצה להבטיח את 
המשך עצמאות המזון ואספקה של תוצרת חקלאית טרייה 
היא חייבת להקטין את הסיכון הכלכלי שהחקלאים לוקחים.

 
מזג האוויר היבש והתקופה הארוכה ביותר ללא גשמים שנמדדה 
בשנים האחרונות בדצמבר וינואר אותה אנו עוברים מהווה תזכורת 
לנזקי ההתחממות הגלובלית ולנזקים הנגרמים לחקלאים. מסיכום 
נתוני 2020 של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי 
היקף הפיצויים שתשלם קנט לחקלאים עבור נזקי מזג האוויר 
בשנה החולפת יסתכמו בלמעלה מ-300 מיליון ש"ח. מדובר 
בגידול של למעלה מ-8% בהיקף הנזקים לעומת שנת 2019, 
במהלכה שילמה קנט למגדלים כ-277 מיליון ש"ח. נתונים אלה 
מצטרפים למגמה לה אנו עדים כבר תקופה ארוכה ולפיה בחמש 
השנים האחרונות חל זינוק של כ-45% בהיקף נזקי מזג האוויר 
לחקלאות, לעומת 5 השנים שקדמו להן. בקנט מעריכים כי 
בדומה לשאר העולם, גם בישראל המצב עלול להחמיר בהמשך 
כשהנפגעים המיידיים מההתחממות הגלובלית ומשינויי האקלים 

ימשיכו להיות החקלאים.
 

מסיכום נתוני 2020 עולה כי בשנה החולפת טיפלו מעריכי 
הנזקים בקנט בכ-14,000 דיווחים על נזקים לגידולים החקלאיים 
– זינוק של כ-50% בהיקף דיווחי הנזקים לעומת שנת 2019. 
עיקר הדיווחים היו ממגדלים בצפון הארץ - כ-6,500 דיווחי 
נזקים. ממגדלים בדרום הארץ כ-4,000 דיווחים וממגדלים 

במרכז כ-3,500.
 

עליה בתכיפות אירועי הקיצון
2020 התאפיינה בתכיפות אירועי  כי שנת  מהנתונים עולה 
הקיצון ובשינויים בגורמי הנזק האופייניים לאזורנו כשחלק ניכר 
מהפיצויים שולמו למגדלים בעקבות חוסר יבול כתוצאה ממזג 
האוויר הקיצוני ושינויי האקלים.  בעוד שבשנים האחרונות גורם 
הנזק המרכזי בחורף היה הקרה, הרי שבחורף שפתח את שנת 
2020 הקרה גרמה לנזקים מעטים באופן יחסי. מנתוני קנט עלה 
כי גורם הנזק המרכזי בתחילת השנה היו הרוחות העזות שגרמו 
לנזקים כבדים לגידולים השונים ובכלל זה לנשר של חנטים 

ופירות מהעצים. עבור נזקי סערה פיצתה קנט את החקלאים 
בכ-15 מיליון ש"ח. גם המשקעים הרבים שירדו, שאמנם ברובם 
היו גשמי ברכה לחקלאות ולמשק המים בישראל, גרמו לנזקים 
רבים. עבור נזקי השיטפונות וההצפות של שדות פיצתה קנט 
את החקלאים בכ-10 מיליון ש"ח ובעקבות נזקי ברד הסתכם 
הפיצוי מקנט בבכ-8 מיליון ש"ח. בהקשר זה ראוי לציין כי 
במקרים רבים הברד הפוגע בפרי והרוחות שמטלטלות את הפרי 
על העץ גורמים לפירות נזקים באיכות הפוסלים בהמשך את 

שיווקו של הפרי בחו״ל.
 

והעוצמתיים שנגרמו בגלל ההתחממות  האירועים החריגים 
הגלובאלית הביאו לפגיעות חריגות בענפי חקלאות נוספים ובכלל 
זה נזקים כבדים לבריכות הדגים שנפרצו כתוצאה מהשיטפונות 

והגשמים העזים ולכוורות דבורים שנסחפו בשיטפונות.
 

לאחר החורף עתיר המשקעים, והנזקים, היינו עדים לקיץ שכלל 
מספר אירועי קיצון שגרמו לנזקים עצומים. בשבוע אחד, בסוף 
אוגוסט, נמדדו טמפרטורות גבוהות במידה ניכרת מהממוצע 
הרב שנתי ובאזורים מסוימים נמדדו למעלה מ- 45 מעלות. גל 
החום גרם לשורה של נזקים בענפי החקלאות השונים ובכלל 
זה נזק גדול לגידולי הפירות שבחלקם נצרבו מהשמש החזקה 
וחלקם התבשלו על העצים, פשוטו כמשמעתו. בהמשך שרר גל 
חום קיצוני נוסף, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. באילת, לדוגמא, 
נמדדו באותה עת קרוב ל-49 מעלות ובצפון הארץ )כפר בלום( 
נמדדו 47 מעלות. בירושלים נשבר שיא שהחזיק 118 שנה. 
האירוע גרר מאות הודעות נזק של חקלאים על נזקים בגידולי 
הפירות, הירקות, הגפנים והלולים. גם בהמשך בחודש ספטמבר 
היה חם מהממוצע במידה ניכרת ובאזורים רבים בארץ היה זה 
חודש ספטמבר החם ביותר מתחילת המדידות. בסה"כ שילמה 
קנט למגדלים למעלה מ-54 מיליון ש"ח בגין אותם נזקי חום. 

זאת לעומת כ-10 מליון ש"ח בלבד בשנת 2019.
 

ההתחממות הגלובאלית פגעה בשנה החולפת לא רק בגידולים 
ודגים( כאשר גם בשנה  אלא גם בבעלי החיים )בקר, עופות 
החולפת היינו עדים להמשך התפרצויות של מחלות והתפשטות 
וירוסים שונים. כמו כן היינו עדים בשנה החולפת לנזקים של 

ההתחממות הגלובלית, קנט.
היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים בשנת 2020: כ-300 מיליון ש"ח -

גידול של למעלה מ-8% לעומת שנת 2019
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כ-20 מליון ש"ח שנגרמו כתוצאה ממחלות ומזיקים לגידולים 
השונים.

 
ומי הענפים שספגו הכי הרבה נזקים בשנה החולפת?

על פי נתוני קנט, היקף הנזקים הגדול ביותר בשנה החולפת 
נגרם לגידולי האבוקדו )כ-37 מיליון ש"ח(, לגידולי הפירות 
ובעיקר לגידולי התפוח עץ, מנגו וענבי מאכל )כ-76 מיליון 
ש"ח( ולגידולי הירקות ובכללם תפוח אדמה, עגבניות, בצל 
מיליון ש"ח(  )כ-2  זיתי שמן  מיליון ש"ח(.  )כ-71  ואבטיח 
ולגידולי הפרחים )כ-2 מיליון ש"ח(. גם בתחום גידול בעלי 
החיים החקלאיים נרשמו נזקים משמעותיים כאשר קנט פיצתה 
את העופות בכ-22 מיליון ש"ח ואת מגדלי הבקר בכ-19 מיליון 
ש"ח. את מגדלי הדגים פיצתה החברה בכ-10 מיליון ש"ח 

בשנה החולפת.
 

היינו עדים  שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: "בשנה החולפת 
לשתי תופעות דרמטיות מרכזיות המחייבות את הממשלה לקבל 
החלטה האם ברצונה לשמור על עצמאות המזון של ישראל ועל 
יכולתה לספק לתושבים מזון טרי, וכיצד ברצונה להבטיח זאת. 
מתחילת השנה אנו עדים למשבר הקורונה אשר גרם למדינות 

להתכנס, לסגור גבולות ולדאוג קודם כל לתושביהן. הדבר בולט 
שוב לאור התפרצות המוטציה הבריטית והחשש שכבר עולה 
ממחסור במזון בממלכה. במקביל, אנו ממשיכים להיות עדים 
לתופעות הקיצון של ההתחממות הגלובלית ולשינויי אקלים 
דרמטיים, כפי שבא לידי ביטוי בהיקף ובסוג הנזקים שחוותה 

החקלאות השנה".
 

לדברי תורג'מן, החקלאות הישראלית מסוגלת לספק את כל צרכי 
המדינה, להבטיח את מלוא אספקת התוצרת הטריה במחירים 
סבירים ולהתאים את עצמה לשינויים. אולם, הדבר מחייב את 
החקלאים לקחת סיכונים גדולים יותר, סיכונים שאף ענף אחר 
לא לוקח. "אם המדינה רוצה לאפשר זאת, עליה להגדיל את 
השתתפותה בפרמיות אותן משלמים החקלאים לרמה הנהוגה 
במדינות כמו ארה"ב ומדינות אירופה, תמיכה שהוכחה כדרך 
היעילה והנכונה לתמוך בחקלאות המקומית. מבלי לעשות זאת, 
החקלאים לא יוכלו להגדיל את הסיכון ובעקבותיו את התפוקה 
ונמשיך להיות עדים לתנודתיות במחירים, לתקופות מחסור 
ולתלות במדינות אחרות שיספקו את התוצרת הטריה לתושבי 

ישראל, על כל המשתמע מכך".

נדחתה תביעת ענק של מעסיק כנגד עובד בסך של כחצי 
מליון ₪  / גב. כחלון

אחרי שבע שנים של התכתשות משפטית ארוכה שכללה פסק 
דין אחד שבוטל ושני ערעורים – סוף סוף נדחתה באופן סופי 

תביעתה של חברתו של בני אביטן נגד הפרדסן צחי כחלון.
בין הדין הארצי לעבודה דחה סופית את ערעורה של החברה 
על פסק הדין שניתן בביתהדין האזורי בבאר שבע, שדחה כליל 
את תביעת החברה שהוגשה נגד צחי כחלון על נזק לכאורה של 
מעל חצי מיליון ₪ כאשר זה שימש מנהל הפרדסים של החברה 
במהלך מספר שנים, כשלטענת החברה הותיר פרי במכוון בפרדס 

וגרם לרקבונו.
תיק זה החל להישמע בשנת 2013 בפני השופט טוינה בבאר 
שבע, אך לאחר שאשתו שלבני אביטן פנתה לאשתו של השופט 

בהצעה לסיוע, נאלץ השופט לפסול עצמו.
התיק עבר לשופט אחר, אשר מבלי לשמוע את העדים, קיבל 

את רוב תביעתה של החברה.
לאחר שפסק דין זה בוטל בערעור, נאלצו כל העדים להעיד בשנית 
בפני שופטת שלישית - כב' השופטת שוהם, אשר בסופו של 
דבר קבעה כי החברה לא הוכיחה כלל שכחלון הותיר פרי בפרדס
וממילא לא הוכח כלל כי הדבר נעשה בכוונה תחילה לגרום נזק.
בעלי החברה גייסו סוללה של עובדים בחברה אשר בעדותם ניסו 
לטעון שכחלון גרם נזק בזדון לתוצרת חקלאית של החברה, אך 

כאמור עדויותיהם נדחו זו אחר זו.
בימים אלה דן בית הדין הארצי בערעור על פסק דינה, אשר 

נדחה והחברה אף חויבה בתשלום הוצאות ושכ"ט.
את החברה ייצג עו"ד גיא אבני, את כחלון ייצג עו"ד ישראל 

דולינגר.
יצוין כי פסק הדין הראשון בזמנו של השופט סופר זכה לתהודה 
רבה ואפילו פורסם בעיתונות הארצית, שכן היה מדובר בתקדים 

מסוכן של תביעת נזיקין המוגשת ע"י מעסיק כנגד עובד.

"אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף" )תהילים פ' פה פס' יב(
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שר החקלאות, שוסטר

19

מהמשרד נמסר: במסגרת ההחרגות ממגבלות הסגר ההדוק שהוטל 
על המשק הישראלי, הוחלט כי תתאפשר כניסה חד פעמית 
לעובדים פלסטינים בענף החקלאות. עוד הוחלט כי במהלך 
ימי הסגר תיבחן מידת הישימות של הפתרון לצורך שינויים 
ושיפורים ככל שיידרשו, על מנת לאפשר לחקלאים להמשיך 

לייצר ולהביא לשולחן הישראלי את תוצרתם.
החקלאות מוגדרת כאחד הענפים החיוניים במשק, והעבודה בענף 
צפויה להמשיך לפעול כסדרה. עם זאת, במסגרת הדיונים לקראת 
כניסתו של הסגר לתוקפו, נוצר חוסר בהירות בנוגע לשאלה 
האם תותר כניסתם של עובדי חקלאות מהרשות הפלסטינית 
והתניידותם במהלך הסגר. שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון 
שוסטר, קיבל פניות מנציגי החקלאות בעניין, ובתום היוועצות 
עם שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, בני גנץ, הוחלט כי 
תתאפשר כניסתם החד-פעמית של עובדי חקלאות מהרשות, 

ותותר הלנתם בתוך שטחי ישראל במהלך תקופת הסגר.
כאמור, במהלך ימי הסגר לא התאפשרה  כניסה ויציאה מישראל, 
והמעסיקים נידרשו לדאוג עבורם לתנאי לינה הולמים והסדרת 

ביטוח בריאות.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, מסר:
"בתקופות של סגר הדוק נבחנת רמת ביטחון המזון של מדינת 
ישראל, ואני שמח שהחקלאות הישראלית מצליחה לתת מענה 
ראוי לביקוש הרב שיש לתוצרת טרייה בעת הסגר. על מנת 
לאפשר לחקלאים לעמוד בהספקי הייצור הגבוהים, עלינו לספק 
להם את התנאים המיטביים גם מבחינת כוח אדם. אני מודה 
לשר הביטחון בני גנץ שפעל במהירות כדי להחריג את עובדי 
החקלאות מהרשות הפלסטינית והראה שהחקלאות הישראלית 

שר החקלאות א. שוסטר; “כשנכנסנו לא רק דיברנו, יצאנו לשטח ופעלנו” שר 
החקלאות ממשיך ל"עבוד" ויוצא לשטח להיפגש עם חקלאים מכל המגזרים. 
הוא ברך את הפרדסנים ביום העיון )בזום( לזכרם של שמואל אשכנזי ועליזה 

ורדי. והחמיא למחקר המוצלח בענף הפרדסנות. 

נמצאת גבוה בסדרי העדיפויות שלו."
מס המעסיקים לחקלאים, המכונה היטל עובדים זרים, קובע כי 
מעסיק בענף החקלאות חייב בתשלום היטל העסקת עובד זר 
בשיעור של 10% מסך ההכנסה ששילם לעובד בשנת מס מסויימת. 
תהליך החקיקה של הפטור ממס מתקדם במהירות וועדת הכספים  

של הכנסת אישרה את החוק לקריאה שנייה ושלישית.
הארכת הפטור מהיטל עובדים זרים תאפשר חיסכון של עלויות 

דרמטיות לחקלאים, ובכך תמנע עליית מחירים עבור הצרכן.
השר אלון שוסטר אמר בנושא: "אני מברך על הקידום המהיר 
של החוק להארכת הפטור ממס המעסיקים בחקלאות. פעלתי 
רבות מול גורמים בממשלה ובכנסת כדי שתהליך החקיקה יהיה 
מהיר ושעננת חוסר הוודאות בעניין תוסר מעל חקלאי ישראל. 
לא רק החקלאים מרוויחים כאן, אלא אזרחי ישראל כולם. הדבר 
האחרון שהם צריכים בשעת המשבר הבריאותי והכלכלי שפוקד 
אותנו הוא עלייה במחירי המזון, שהייתה עלולה להגרם עקב 

השתת עלויות כבדות על החקלאים."

)צימרים(  יחידות אירוח במגזר הכפרי  יותר מ-8,000 בעלי 
יכולים לנשום מעט לרווחה. קבינט הקורונה קיבל לאחרונה 
את הצעת כחול לבן לאפשר פתיחת הצימרים במגבלות התו 
הסגול. שר החקלאות אלון שוסטר הודה לעמיתיו שרת התיירות 
אורית פרקש ושר הבטחון גנץ על תרומתם לקבלת החלטה זו 
הנותנת ולו מעט אויר נשימה לאלפי תושבים שעיקר פרנסתם 

על תיירות כפרית.



מזון הוא מוצר בסיסי, שלאספקתו או להיעדרו השפעה מרחיקת 
לכת על חיי האדם. סוגיית בטחון המזון הופכת לרלוונטית 
ויותר על רקע המגמות הנוכחיות בחקלאות הישראלית  יותר 
והעולמית: ירידה בייצור בישראל וביבולים בעולם, בין היתר 
בהשפעת שינוי האקלים העולמי, וזאת לצד עלייה במחירי המזון 

בישראל ובעולם כולו.
בטחון מזון מוגדר כמצב שבו לכל האנשים, כל הזמן, יש נגישות 
סבירה, פיזית וכלכלית, לכמות מספקת של מזון בריא ומזין, 
אשר מתאים להעדפותיהם ולצורכיהם התזונתיים והתרבותיים 
ומאפשר חיים פעילים ובריאים. לבטחון מזון היבטים נרחבים, 
הקשורים בהרגלי תזונה, מניעת אובדן מזון, שיפור ממשקים 

וטכנולוגיה חקלאית וקידום החקלאות המקומית.
ייצור המזון שונה מענפים כלכליים אחרים מעצם היותו תלוי 
במשאבי טבע הנמצאים במחסור בישראל ובעולם כולו: קרקע, 
מים וכן האקלים העובר שינויים דרמטיים בשנים האחרונות. 
העובדה  בשל  נדרשת  המזון  בתחום  ממשלתית  מעורבות 
שהמשאבים הטבעיים שעליהם נשענת החקלאות הם משאבים 
ציבוריים ולפיכך קיימות מערכות תכנון מוסדרות להקצאתם, וכן 
בזכות ה"תועלות החיצוניות" החשובות של המזון, והשפעותיו 

על היבטי בריאות, חוסן לאומי, כלכלה, סביבה ועוד.
בשל כל אלה, מתפקידה של הממשלה לקדם אספקה זמינה ובת-
קיימא של מוצרי מזון, באיכות טובה ובמחיר בר-השגה. אף על פי 
כן, אספקת המזון בישראל אינה זוכה כיום להתייחסות ממשלתית 
אסטרטגית, מתכללת ובין-משרדית, המעוגנת בהחלטות רשמיות 

בדרג הלאומי.

מדוע אנו נדרשים לסוגיית בטחון המזון דווקא עכשיו? הסוגיה 
הופכת רלוונטית על רקע המגמות הנוכחיות בחקלאות הישראלית 
ובחקלאות העולם: בחקלאות הישראלית חל בעשור האחרון 
צמצום של הכמויות המיוצרות בחקלאות הישראלית הצמחית 
וירידה של כ-20% באספקת פירות וירקות לנפש בשני העשורים 
)ליחידת שטח( של  ירידה ביבולים  האחרונים; בעולם, חלה 

האם למדינת ישראל יש תוכנית 
אסטרטגית להבטחת  ביטחון המזון 

של תושביה?
הרצאה שניתנה ביום העיון לזכרו של שמואל אשכנזי ועליזה ורדי

עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות

מוצרים עיקריים )הצפויה להתחזק על רקע שינויי האקלים(, 
ועלייה במחירי המזון הריאליים משנת 2000 ועד היום, כולל 

משברי מזון אקוטיים שחלו ב-2007 ו-2011.
כל אלו מציפים את הצורך בחשיבה רב-מערכתית על המזון 
ומקורותיו ועיצוב פתרונות מושכלים ובני-קיימא לטווח הארוך.
מערכת המזון העולמית מאופיינת בריכוזיות בהיבטים רבים. 
אורז, תירס  – חיטה,  סוגי תבואות חקלאיות בלבד  ארבעה 
וסויה – מספקים כשני שליש מצריכת הקלוריות של אוכלוסיית 
זהו מצב שברירי למדי, שבו לפגיעה באחד מסוגי  העולם. 
התבואות הללו )למשל, אם יסתבר שהוא אינו עמיד להתחממות 
הגלובלית( יכולה להיות השפעה עצומה על היכולת להאכיל 

את האוכלוסייה האנושית.
תהליך שינוי האקלים זוהה על ידי ארגונים בינלאומיים רבים 
כאיום מרכזי על מערכת המזון העולמית, על התפוקות החקלאיות 
ועל היבולים החקלאיים בכל רחבי העולם. בדו"ח נרחב שפורסם 
על ידי חברת מקינזי בינואר 2020, זוהתה מערכת המזון כאחת 
ידי שינוי  מחמש המערכות הכלכליות המאוימות ביותר על 
גידולים חקלאיים רגישים לשינויים בטמפרטורות  האקלים. 
נוספות. כבר בתחילת העשור הנוכחי  ולתופעות אקלימיות 
זוהתה ירידה משמעותית ביבול הדגנים העולמי ליחידת שטח 
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)כ-4% בתירס וכ-5.5% בחיטה(. במחקר משווה שנערך ב-2017 
נמצא, כי התחממות בגובה של 10C צפויה להביא להפחתת 
יבולי החיטה העולמיים ב-6%, להפחתת יבולי התירס ב-7.4% 
ולהפחתת יבולי האורז והסויה בכ-3%. תחזיות שינוי האקלים 
העולמי צופות עלייה של 3.50C-1.50C ב-50 השנים הקרובות, 
כך שהירידה ביבולים העולמיים של דגנים עלולה להגיע לכדי 

.20%-15%
מקבלי החלטות לא תמיד נותנים דעתם על השבריריות בשוק 
המזון העולמי; תחושת השפע והיצע המזונות במרכולים ממסכים 
את העובדה כי מאז תחילת המאה ה-21 התרחשו שני משברי 
מזון אקוטיים, שבמהלכם עלו מחירי המזון בצורה דרסטית 
)בשנים 2008-2007, ובשנת 2011(, בין היתר בהשפעת ירידה 
נקודתית ביבולים, בשוק ללא רזרבות. קיים סיכון להישנות 

משברי מזון עולמיים דומים בעתיד.

כמות האספקה שתידרש להזנת האוכלוסייה בישראל בשנת 2050 
גבוהה בהרבה מכמות האספקה הנוכחית, בכל קבוצות המזון. 
השינוי הצפוי הוא משמעותי; מבחינת מדיניות ציבורית, לא ניתן 
להתעלם מהאתגר שמערכת המזון מציבה לנו. בשנת 2050 לא 
תהיה לישראל אפשרות לספק עצמאית אף קבוצת מזון, אלא אם 
החקלאות הישראלית תגדל במידה משמעותית. כדי להאכיל את 
האוכלוסייה בישראל בשנת 2050 יהיה על החקלאות הישראלית 
לייצר הרבה יותר מזון, או, לחלופין, יהיה צורך להגדיל במידה 
משמעותית את יבוא המזון או לפעול לשינוי דפוסי התזונה. ניתן 
גם לקדם חלופה משולבת, רב-ממדית, שתכלול קידום החקלאות 

המקומית, הגדלת הייבוא ושינוי הרגלי התזונה.

בנייר מדיניות שנכתב במכון יסודות התמקדנו בהיבט מוגדר 
של בטחון מזון, הנוגע למקור שממנו הוא מגיע: החקלאות 
הישראלית, יבוא ממדינות אחרות ומלאי. הנחת הבסיס היא, 
שיש לבסס את בטחון המזון של ישראל על שלושה מקורות 
אלה, ולקבוע באופן מושכל את חלקו של כל אחד מהם בהתבסס 
על נתונים: מה צריך להיות גודלם היחסי, אילו מוצרים צריכים 
להגיע מכל מקור ומהם הקריטריונים הנכונים לבחירה. אין כאן 
בחירה בינארית בין משק עצמאי לגמרי למשק פתוח לחלוטין 
לסחר בינלאומי. גם ייצור מקומי וגם יבוא מזון הם כלים חשובים 
להשגת בטחון מזון, ויש לשלב ביניהם בצורה מושכלת ועל 

בסיס ניהול סיכונים.
בנייר המדיניות בחנו ארבעה תרחישים – תרחיש שגרה; תרחיש 
של שינוי דפוסי התזונה; תרחיש שגרה מתדרדרת כתוצאה 
משינוי האקלים העולמי; ותרחיש חירום. כל תרחיש מגלם בעיות 
ציבוריות שונות ויעדים שונים. לארבעת התרחישים השלכות זה 
על זה, שכן על מערכת המזון להיות יציבה וערוכה לארבעתם, 

ועל החקלאות הישראלית למלא תפקיד בכולם.

 
חקלאות איננה "אקורדיון" שנמתח ומתכווץ בהתאם להחלטה 
נקודתית או נסיבות העניין. יש לשמור ולפתח יכולות חקלאיות 
ולמנוע את שחיקתן בשגרה, כך שניתן יהיה להפעילן בצורה 
מוגברת בעת הצורך. בצד החקלאות הישראלית, יבוא המזון 
ימשיך למלא את תפקידו, אך יש לשאוף שהוא יהיה בהיקף 

ובתמהיל מושכל, על בסיס ניהול סיכונים וניתוח נתונים.
בשל כל אלה, ממליץ מכון יסודות לממשלה להכין תוכנית 
ארוכת-טווח לבטחון מזון לאומי, שתתכנן באופן מושכל את 
תפקידה של החקלאות הישראלית באספקת המזון, לצד מקורות 
מזון אחרים, על בסיס שיקולי ניהול סיכונים. קיים מגוון רחב 
של כלים לשמירה על החקלאות הישראלית ולפיתוחה, ונדרשת 
בחינה של כל אחד מהם לאור תפקידיה של החקלאות במערך 
המזון והגדרת קריטריונים לקביעת סל כלים יעיל, ישים, יציב 
ובר-קיימא להשגת בטחון מזון לאומי לישראל. את התוכנית 
יש לעגן בהחלטת ממשלה, אשר תכלול מדדים כמותיים של 
יעדי ייצור המזון בחקלאות הישראלית ופירוט של כלי המדיניות 

שיופעלו לתמיכה בה.
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אבשלום  )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל:

 150 "אלמלא החלטת הממשלה והכנסת היה נגרם לחקלאים נזק בגובה של 
מיליון ש"חבשנה – ורבים היו פושטים רגל"

החלטת  הממשלה להארכת הפטור לחקלאים על היטל העסקת עובדים זרים, עד סוף שנת 2022. אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל, שפעל רבות לקידום המהלך בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות וגורמים נוספים שתרמו למאבק, אמר: 
"טוב שהממשלה התעשתה והבינה שבעת הזו להטיל על החקלאים מס בגובה 150 מיליון ש"ח זהו מהלך הרסני שהיה מביא לפשיטת 
רגל של לפחות 20% מהחקלאים הפעילים. אם הפטור לא היה מוארך, כל חקלאי במדינת ישראל היה נאלץ לשלם עוד כ-6,000 
ש"ח בשנה עבור כל עובד זר שהוא מעסיק, וזאת מעבר לשאר המיסים וההיטלים שהוא כבר משלם כיום. רבים מהחקלאים לא היו 
עומדים בכך. אני מודה לשר החקלאות, אלון שוסטר ולשר האוצר ישראל כץ. יש לקוות שהמס, הפוגע באופן אנוש בחקלאים, 

יבוטל באופן מוחלט, ולא ניאלץ, כל שנתיים, להילחם מחדש על חייה של החקלאות בישראל".

עוד לדברי אבו וילן, "זוהי תקופה בה קברניטי המדינה צריכים לשמור על המגזר החקלאי שנמצא על סף קריסה, לא לפגוע 
בו. משבר הקורונה הוכיח את הצורך ב'ביטחון המזון' ואת החשיבות העצומה בשימור עצמאותה של מדינת ישראל בכל הקשור 

באספקת תוצרת חקלאית טרייה".

החל מה 01.01.21 נכנסתי לתפקיד מזכיר ארגון מגדלי 
ההדרים בישראל.

מי שלא מכיר אותי, אז אקפוץ על ההזדמנות זו כדי 
להציג את עצמי.

שמי דניאל קלוסקי, גר בכפר מונש, עם אדוה 
זוגתי, עידו הקטן )2.5( וצ'יף הכלב.

 2013 ב  בשה"מ  התלמדות  לעשות  התחלתי 
כסטודנדט ובשנת 2015 ועד היום אני עובד בארגון 

מגדלי ההדרים כמדריך באזור השרון.

פעילות הארגון – הארגון קיים בשביל הפרדסנים, מטרתו לעזור, 
להקל, לדאוג לפרדסנים ולקדם את האינטרסים של הפרדס.

הארגון הינו חומר גלם שבכל פעם יעוצב על ידי הפרדסנים על 
מנת להתגבר על האתגרים שבדרך. 

החל ממרץ אחת לחודשיים יתקיימו מפגשים בזום שכל אחד 
מוזמן להשתתף בהם.

דיון על אתגרים העומדים בפתח  יינתן דוח מזכיר,  במפגש 
והרצאה מקצועית ומעשירה בשלל תחומים. המטרה לחשוף את 

הפרדסנים לנעשה ולתת במה לבעיות שיש לטפל בהם.

נכון לימים אילו ימי הקורונה הארגון מקדם מספר תחומים:

1. חיסונים – קידום והסברה של חיסון העובדים בבתי האריזה, 
במשקים ועוד

2. קנט – שיפור הפוליסה והתאמתה למצב של היום.
3. נוהל היתר עובדים זרים בחקלאות )עובדים פלסטינאים( – 
החל מ 01.03.21 הנוהל הולך להשתנות, הוספת רגולציה, 
מתן הבקשה יהיה דרך משרד החקלאות ולא דרך מועצת 
ויסרבל את  יקשה  כי  הצמחים דבר אשר אנחנו מאמינים 

הוצאת היתרי העבודה.
ארגון מגדלי ההדרים )עם עזרה של שמוליק גלנץ( והתאחדות 
הגזרה,  נלחמים על מנת להמתיק את  ישראל ממש  חקלאי 
בתקווה שנצליח להשאיר במועצת הצמחים את בקשת הוצאת 
היתר ולהוריד את עודף הרגולציה אל מול מת"ש, על מנת שכל 

פרדסן יוכל להציא היתרי עבודה בקלות ובזריזות.
מי שמעוניין להיות שותף פעיל בעשייה, צריך עזרה או בקשה 

מוזמן ליצור איתי קשר בטלפון 0524575174
dkalusky@gmail.com מייל
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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!




