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מנכ"ל משרד החקלאות יוסי ישי פרש לאחר 38 שנים

 במשרד החקלאות



שתהיה לכולנו עונה 
טובה ומוצלחת

בשעה טובה, נפתחה  עונת ההדרים 2013/14.
למרות שחגי ישראל הקדימו השנה )עפ"י הלוח הגרגוריאני(, 
ניתן היה לראות בדוכני השווקים וברשתות השיווק את פירות 
ההדר הראשונים שנקטפו – סצומות, טבורי ניוהול, לימונים 

ואשכוליות ופומלות אדומות.
גם עונת היצוא החלה יחסית מוקדם – שבוע 36 )שבוע ראשון 
של ספטמבר(, עם יצוא של כ-30,000 תיבות של פומלו צ'נדלר, 
כאשר שבוע לאחר מכן כבר יוצאו בנוסף לצ'נדלר, גם אשכוליות 

לבנות ואדומות ופומלית.
כמויות היצוא לתקופה הזו של השנה הן נאות )קצת מעל 
1,000 טון(, שזה פי 2 משנה שעברה ופי 3 מלפני שנתיים, אך 

זה בודאי לא מסמן שום מגמה.
ניתן  הזדמנויות"  “נצלני  אנחנו  קוריוז המצביע עד כמה 
לראות ממצב שהתפתח ערב קרה קשה שהשמידה כמעט את 
כל יבול הלימונים בארגנטינה, שכתוצאה ממנו נוצרו ביקושים 
ערים למוצר ברוסיה. היצוא הפך לכדאי, עד כדי כך שלמרות 
המחירים בשוק המקומי, התפתחות זו, ייצרה יצוא בלתי צפוי 

ומתוכנן של 155 טון לימונים!

המצב בשווקים
שוקי המזרח - למרות כל זאת, הרי יש לציין, כי בכל השווקים יש 
עדין פירות קיץ מאוחרים שמתחרים עם ההדרים על כיסו של הצרכן.
לגבי השווקים שלנו במזרח הרחוק )להם הקדשתי את מאמר 
המערכת הקודם(, עדין אין בשורות, אם כי היו מספר מהלכים 
לשיפור המצב. מנהלת השירותים להגנה"צ ביקרה בסין, במטרה 
לקדם פרוטוקולים והסכמים שיאפשרו יצוא מחודש ליעד זה.                                                                                                                           
בקוריאה ייתכן שיהיה הסדר בנושא המכס לפומלית, הדברים 
מתקדמים בעצלתיים ויתכן שההסדר יחול רק בעונה הבאה.                                                                                                          
ביפן אין כל חדש. היצוא לשם עדיין מושפע משחיקת המטבע 
המקומי מול הדולר בשיעור של 20%. נקודת האור היחידה אותה 
ניתן לציין לטובה היא הרגיעה במצרים, המאפשרת לוגיסטיקה 
אמינה יותר למזרח. אבל, כשאנו נתקלים בבעיות בשווקים שם 

כפי שציינתי לעי"ל – מי צריך לוגיסטיקה נוחה!?.
באירופה - באירופה יש מעבר מהספקים מחצי הכדור הדרומי 

לספקים מחצי הכדור הצפוני.

יבול שיא של אשכוליות  בדרום אפריקה היה השנה שוב 
)קורה במחזוריות של כל שנתיים(. כאשר זה קרה לפני שנתיים, 
ההגעות הראשונות שלנו נתקלו במלאים גדולים ומחירי הפסד 
)5-7 יורו לתיבה(. לשמחתנו, התופעה הזו לא חזרה על עצמה 
השנה . הדרום אפריקאיים עצרו ודיללו את המשלוחים שלהם 
בינונית  וכך השוק נמצא ברמת מלאים  בחדשים האחרונים 

ומחירים “סבירים" של 10-12 יורו לתיבה.
בתזי"ם היה בעונת הקיץ שוק טוב לזנים האפילים, עם מחירים 
הגבוהים ב-10% מהממוצע. השבוע )38( הוחל בשיווק הקליף 
המוקדם הספרדי Clemenruby. טרם קיבלתי פרטים על האיכויות 

והמחירים שהוא פודה.

סקר הפרדסים והערכת יבולים – הענף ממשיך לצמוח 
כמו בכל קיץ, גם השנה ניצלנו את התקופה של בין העונות 
ע"מ לעדכן את העקירות והנטיעות בענף ההדרים . הסקר משמש 
אותנו בראש וראשונה, ע"מ לבצע את הדברת זבוב הפירות הים 
תיכוני בצורה יעילה ומדייקת, אך מהנתונים של אותו הסקר 
אנו עושים את הערכת היבולים לעונה הקרובה ובעזרת הערכת 

היבול אנו בונים את התקציב של הענף לשנה החדשה.
הבשורה הגדולה מעדכון הסקר השנה, היא כי הענף ממשיך 
לצמוח, ואם בשנה שעברה היקף השטח עמד על 192 אלף דונם, 

הרי ערב עונת 2013/14 אנו עומדים על 194 אלף דונם.
הנתונים עדין לא סופיים, שכן הנטרים עסוקים כבר בהדברה 
ומבין השטחים החדשים שנטעו “כיסינו" רק 4,500 דונם, שהם 

להערכתי,  רק 50% מהנטיעות שנעשו השנה.
כמות השטחים שנטעו השנה פחתה ב–30% לעומת ממוצע 4 
השנים הקודמות. למרות זאת השטח גדל, כי גם כמות העקירות 
הצטמצמה. חילקתי את הזנים השונים ל-3 קבוצות בקטיגוריות 

הנטיעות והעקירות ולהלן הממצאים: 

זנים שרק נעקרו

סצומות - 350 דונםאשכוליות אדומות - 1700 דונם
קומקוואט - 45 דונםטופז - 260 דונם 4
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זנים שגם נעקרו וגם נטעוזנים שרק נטעו

מיכל- נעקרו 115 ד'- נטעו 137 ד'אור - 1830 דונם
נובה – נעקרו 137 ד'  - נטעו 57 ד'אורה - 206  דונם

מינאולה – נעקרו 138 ד' – נטעו 27 ד'קמבריה - 75 דונם
שמוטי – נעקרו 1009 ד'– נטעו 82 ד'פומלו גלית - 227 דונם
לימון – נעקרו 150 ד' - נטעו 590 ד'ראוסטנברג - 252 דונם

אשכולית לבנה – נעקרו 158 ד'  - סמי - 161 דונם
נטעו  88 ד'

פומלית – נעקרו 125 ד' - נטעו 155 ד'ציפי - 137 דונם

לגבי הערכת היבולים לעונה הקרובה, אציג סקירה 

מקיפה בגיליון הבא, יחד עם הסקירה שאני עושה מידי 

שנה לגבי המתחרים )בדר"כ אף מדינה לא מפרסמת 

את הערכות היבולים שלה לפני מחצית אוקטובר(.                                                                                                            

במקרה שלנו, בלי נתוני זנים בשלב זה, ההערכה היא 

שהיבול יהיה גבוה בכ–10% לעומת שנה שעברה.

בסיומו של תהליך ארוך ומייגע, נרשם הישג מרשים לענף 
ההדרים בישראל , כאשר המשרד לרישום והגנה על זנים פטנטיים 
החליט לרשום את זן הקלמנטינה הישראלי – “אורי" כזן פטנט 

מוגן במדינות האיחוד האירופי. 
תחילתו של התהליך בשנת 2004, כאשר באותה תקופה רק 
הוחל בהכרת הפוטנציאל הטמון בזן “אורי" והנטיעות היו בהיקף 
קטן מאוד. למרות זאת, ומתוך הכרה בחשיבות הנושא, החליטה 
מועצת הצמחים להגיש בקשה לרישום הזן כזן פטנטי למשרד 

הרישום  האירופי.
תהליך רישום זן, במהלך נורמלי, נמשך 4-6 שנים , כאשר 
בתוך תקופה זו נכללת תקופת הסגר של כשנה וחצי, ומלבדה 
יבול של  3 שנות  הבוחן מטעם משרד הרישום, צריך לבחון 

הצמח הנבחן.
במהלך תקופת הבחינה, הפך ה"אורי" ללהיט היסטרי בשוקי 
היצוא ובעקבות הצלחה זו, בא גל נטיעות עצום של הזן בארץ.
“אורי" הוא כ-50,000  כיום בישראל מהזן  השטח הנטוע 
דונם  )25% מכלל הענף( וערך הייצור רק של שטח זה הוא 

כ-1 מיליארד₪. 
הצלחתו של הזן נודעה ברבים, ובעקבות זאת החלו נטיעות 
לא חוקיות של הזן, בהיקפים גדולים – בעיקר בספרד, שהיא 

מתחרה רצינית מול התוצרת הישראלית בשוקי היצוא. 
ריבוי הנטיעות הבלתי חוקיות בספרד גרם ליצירת חזית נוספת 
מולנו, בנוסף לתחרות הישירה. לאותם גורמים שביצעו נטיעות 
בלתי חוקיות היה אינטרס למנוע את רישום הזן, בכדי שיוכלו 
להמשיך ולהרחיב את הייצור הבלתי חוקי, מבלי שנוכל לפעול 
כנגדם. גורמים אלו הגישו למשרד הרישום התנגדויות עם טענות 

שונות ומשונות, וכל זאת במטרה למנוע את רישום הזן.
בדצמבר 2012 , כאשר היינו מספר ימים לפני הכרזה רשמית 
על קבלת הרישום, הוגשה התנגדות נוספת ע"י גורם ספרדי בעל 

השפעה רבה, דבר שגרם עיכוב משמעותי נוסף.

לאחר תהליך ממושך – הזן “אורי"
נרשם במדינות האיחוד האירופי

לאחר השקעת מאמצים מצד מועצת הצמחים והפעלת קשרים 
עם גורמים בעלי השפעה ויכולת בחו"ל, הצלחנו לקבל החלטה 

שדוחה את ההתנגדות לרישום. 
בתאריך 29/07/2013 נתקבל אצלנו מסמך שבו מודיע לנו 
המשרד לרישום והגנה על צמחים, כי ההתנגדות לרישום הזן 
וכי הזן “אורי" נרשם במשרד  נימוקים(,  “אורי" נדחתה )עם 
הנ"ל כזן ייחודי, פטנטי ישראלי, בבעלות מנהל המחקר החקלאי 

בישראל, עד לתאריך 31/12/2043 )30 שנה(. 
רישום זה יאפשר לנו לבצע פעולות אכיפה כנגד מגדלים 
בלתי חוקיים באיחוד האירופי )עקירת מטעים, תשלום פיצויים, 
עצירת תוצרת משווקת ממטעים בלתי חוקיים(, וכן אכיפה כנגד 
משווקים שינסו לשווק את הזן ממדינות שמחוץ לאיחוד האירופי 

)טורקיה, מצרים, מרוקו, סין ועוד(. 
פעולות אלו יגדילו את יתרונות המגדלים הישראליים בשווקים 
ויאפשרו הגדלת הנטיעות בארץ ותוספת הכנסה נכבדת למגדלי 

ההדרים הישראליים.

לידידנו היקר
אילן אשל

מזכ"ל ארגון מגדלי פירות

יישר כח על תרומתך רבת השנים לענף הפירות  
ולחקלאות במדינת ישראל

למרות פרישתך לגמלאות, בטוח שעוד
ניפגש בין העצים!

ידידיך בענף ההדרים
מועצת הצמחים
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“כדי להישאר במקום 
- צריך לרוץ מהר “ – 

על מחקר ופיתוח 
)השפן- לעליזה בארץ הפלאות( 

בכתבה זו ברצוני להתמקד בנושא המחקר והפיתוח שבלעדיו 
אין עתיד לענף ההדרים. הענף משקיע במחקר בפיתוח כ-1.8 
מיליון ₪ בשנה, זו הוצאה שבה אנו חייבים להתמיד, כדי 
לעמוד בתחרות על שווקי העולם. כדי שנוכל, להמשיך ולפתח 
זני פרי חדשים עם יתרונות כמו זנים ללא גרעינים, חסכוניים 

במים, שגודל הפרי שלהם אטרקטיבי וכיוצ"ב.
ניסיון העבר מלמד כי יש לכך חשיבות רבה. לשם המחשה 
נזכיר כי פיתוח ה"אור" נמשך מעל 15 שנה של מחקר יישומי  
עד שהפך לזן המוביל של הענף. )העיכוב היה בעיקר בגלל 
בעיות פוריות(. אין ספק כי ללא מחקר נוסף של זנים חדשים 
זנים חדשים שיובילו אותנו  וכנות, לא נוכל להביא לענף 
זו יש לציין את תרומת מדריכי  לשנים הבאות. בהזדמנות 
שה"מ במשך השנים, שלולא עקשנותם והידע הרב שלהם, 

“האור" לא היה יוצא לאור.

עמדה

“איפה הכסף”? 

מאת חי בנימיני

החיים: “תקופה"- לא קלה !!! 
מעל 30 שנה אני בענף ההדרים כמגדל, מנכ"ל בית אריזה 
ובארגון- למדתי שאין עונה הדומה לשנייה. ראיתי את ה"שמוטי" 
הולך ומאבד את שווקי אירופה וגם את נפילת יצוא האשכולית 
הלבנה, את פריחת “הסן-רייז" כזן נפח המוביל בענף, ואת 

“האור" ששינה את פני הענף בשנים האחרונות. 
ראינו את פריחת השוק הרוסי והפולני ואת המיתון וירידת 
שערי המטבעות באירופה, את התחרות בסן-רייז שלנו מטורקיה 
ומספרד בשווקי אירופה ואת נסיגת הפומלית ביפן ועוד ועוד. 
עתה, אנו נמצאים בפיתחה של שנה “לא חגיגית". זן עיקרי 
שלנו ה"סן-רייז", נמצא כבר שנתיים במשבר עקב מחירי היצוא 
הנמוכים באירופה, בעיקר בגלל התחרות עם טורקיה וספרד, 
ובנוסף השנה נשארה כמות רבה של אשכולית אדומה מדרום 
אפריקה בשווקי אירופה ורוסיה לאחר שנמכרה  במחירים נמוכים 

מאוד שהקשו לאשכולית הבכירה שלנו לקבל מחיר סביר.
היקף יצוא “האור" יגדל השנה, אבל יפגע מהמיתון ומשערי 
המטבעות הנמוכים באירופה. נקווה בכל זאת, שגם במצב זה 

נקבל עדיין עבורו את המחיר הגבוה. 

כמו תמיד, חקלאים לא יעילים יתקשו להתמודד עם מחירי 
המים ועם עליית מחירי התשומות וזאת בנוסף לפדיון נמוך של 
הפרי. כדי לשרוד במצב שכזה, יש לנקוט צעדי התייעלות, לקנות 
תשומות משותפות בהנחה, להקפיד על קטיף זהיר, למנוע פגעים 

בפרי וטיפול מתאים שיניב  פרי גדול ואיכותי ועוד. 
בשנה שעברה נאבק ענף ההדרים בשמירה על תקציבו לנוכח 
מספר מאפיינים שאיימו על שלמותו. ראשית, הייתה זו שנה 
שהיו בה ריסוסים בהיקף גדול כנגד זבוב הים התיכון, בהשוואה 
לאלה שהיו שנה קודם לכן. כתוצאה מכך נרשם גידול בהוצאות 
הכספיות בנושא זה. גם העובדה שהיבול בשנה שעברה היה 
נמוך מהצפוי, גרמה לחריגה מהתקציב, ובנוסף לכל אלה נראה 
יקטין את התמיכה  שמשרד החקלאות עקב קיצוץ בתקציב, 

בריסוס הזבוב. 
וכאן המקום להדגיש, כי ההיטלים שהפרדסנים משלמים, 
משמשים למחקר, לטיפול בזבוב הים התיכון ולביטוח אסון 
טבע ונזקי טבע. יש לראות בכל אלה תשומות ייצור כמו מים, 
ריסוסי הדברה ודשן. בכל מקרה הטיפול המרוכז בהם )בריסוס 

ובביטוח( מוזיל את העלות לחקלאי הבודד. 

חוות גידול אזוריות –
חלקות נסויי ומחקר 

יישומי 
ובסוגי  גידול המאופיינים באקלים  בארץ ישראל אזורי 
קרקע מגוונים. לפיכך, לענף ההדרים חוות גידול באזורים 
השונים לצורך אקלום ופיתוח זנים וכנות המתאימים לכל 
700,000 ₪ בשנה באחזקת  ואזור. הענף משקיעה  אזור 

החלקות ובניסויים בהם. 

פירוט חלקות הניסוי  
1. עלומים – ניסיונות זנים וכנות- 35 דונם

2. יטבתא – אוסף זנים - 4 דונם 
3. לכיש- ניסיונות זן–כנה, השקיה במים מושבים - 30 דונם 
4. צריפין- ניסיונות זן כנה , ו-14 זנים חדשים – 100 דונם 

5. עמק חפר - ניסיונות זן כנה - 20 דונם
6. נווה יער - ניסיונות זן כנה - 25 דונם

7. גליל מערבי - ניסיונות זן כנה - 30 דונם 
8. גליל עליון - ניסיונות זן כנה וחלקת אקלום זנים - 35 דונם
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ענף ההדרים מקציב - 1.1 מיליון ₪ למחקרים שונים, שמטרתם 
זנים חדשים, הגברת היבול, מניעת המלחה בקרקע,  אקלום 
מים מושבים, דילול והגדלת הפרי, רשתות צל ועוד. המחקרים 
מאושרים ע"י המדען הראשי  של משרד החקלאות, שמשתתף 

במימון.

הצעות המחקרים של החוקרים מופנות לוועדת המחקרים של 
המועצה, שבה שותפים חקלאים וחוקרים. כל מחקר מוצע מקבל 
ניקוד, ונבחרים המחקרים שקיבלו את הניקוד הגבוהה ביותר, הם 
עוברים לאישור המדען הראשי וממומנים ע"י המגדלים והמדען. 

מחקר ופיתוח
)כולל מחקרים יישומיים(

משך נושא המחקרחוקר ראשיקוד המחקרדרוג
המחקר

איפיון וירוס הטריסטזה בנטיעות עצי הדר 'אור' סימפטומטיים ולא מוניר מואסי1
סימפטומטיים

3

1הדברה ידידותית לסביבה של זבובי פירותיואב גזית2
3קביעת מדדי קטיף והבשלה עבור פירות זני הדר חדשיםרון פורת-
העלאת רמת החומצה והסוכר ושיפור טעם הפרי בזן 'אור'  על כנות שוקי קנוניץ'4

וולקה וטרוייר, באמצעות הפחתת מנות המים בהשקייה מסוף הקיץ
3

פיתוח סמנים מולקולריים לזיהוי עשים בפרדס ובדיקת השונות רועי כספי5
הגנטית של עש התפוח המדומה בישראל

2

3בחינת מלכודות ללכידת זבוב הים התיכון בהיקף רחבניצן רוטמן6
3השבחת כנות לתנאי הארץערן רווה7431-620-13
1הפחתת בעיית גסות קליפת הזן הקליף אור1אבי צדקה203-1006-13*8
3שמירת איכות הפרי באשכוליות וקליפים בחודשי הסתיו והחורףניצן רוטמן9
איפיון השונות הגנטית בתכונות איכות הפרי באוסף זני הקליפים רון פורת10430-0506-13

בארץ – הליך מקדים וחיוני לצורך מציאת סמנים מולקולריים 
לסלקציה והשבחה של זנים חדשים

3

דילול סלקטיבי של פירות הרגישים להיסדקות בשלב החנט הצעיר ערן רווה11427-52-013
בזני קליפים אור ונובה

3

3קביעת רמות האופטימליות של יסודות המיקרו בעלי הדרים מהארךערן רווה12433-42-013
בחינת השימוש בחיפוי ברשתות פוטו-סלקטיביות ע"מ לזרז שבירת אבי צדקה13203-0983-13

צבע בקומקאווט
3

 אוכלוסיית יתושים טורפים בפרדס ומעורבותם בהדברה ביולוגית של נטע דורצין14891-0000-13
שלושה מיני כנימות קמחיות

3

דוגמאות למחקרים שאושרו  ב-2013

דוגמאות למחקרים שנמצאים בעבודה )רשימה חלקית( 
1. מיזם מי קולחין והשפעות על הקרקע – פרופ' רוני ולך.

2. מיזם על מלסקו – דר' דודי עזרא. 
3. טיפול בפרי אחרי הקטיף – דר' רון פורת. 

4. גרינינג וטריסטזה – דר' מוניר מואסי. 
5. שטיפת מלחים בנגב - דר' ערן נווה. 

דוגמאות למחקרים יישומיים שנעשים ע"י מדריכי שה"מ- 
רשימה חלקית 

1."אור" - דילול חנטים. 
2. "אור"- חומרים חליפיים לחומרים אסורים לשימוש בריסוסי 

הגדלת הפרי.
3. "אודם" – דילול חנטים והפחתת זרעים ע"י ריסוס בג'ברלינים.

4. "טבורי, נובה" - מניעת היסדקות הפרי וקמטת.
5. "אור" ניסויי השקיה.

6. זנים חדשים, טיפולים אגרו-טכניים. 
7. רשתות צל.



8

עמדה

לחבריי מנהיגי החקלאים...
מנהיגים רבים בתוכנו, מהם חברי הכנסת והממשלה, זועמים 
על אומות העולם שבצביעותן מתנשאות עלינו, )מדינת ישראל(
בהתנהגותנו ככובשים וביחסינו לבני דודנו הנרדפים ונגזלים 
על ידנו ואין מרחם. עד כדי כך מגיעה פטרונותם, שהם מעזים 
ללמדנו אורחות נוהג אנושי, שעה שבקופת השרצים שלהן יש 
שפע של פשעים בין לאומיים רק שעיניהם טחו מלראותם במראה.

בעצם מדוע זה שייך לחבריי החקלאים?
או!

)/רשויותיה(  ומינהלותיה  משרדיה  על  ישראל  ממשלת 
השונים תמת/כלכלה, פנים, הגירה, תעסוקה ואפילו, כן אפילו 
חקלאות, אינם גורמים לי לחדול מן הפרפראזה של “ארץ אוכלת 

חקלאיה"!!!
 תשאלו - “כל-כך למה?" ולכן רק ברמז אזכיר: הסיבה,למשל, 

“עובדים זרים"...
לעובד  לעובד התאילנדי,  “קווים" שונים:  קיימים בארץ 

הפלסטיני, ולעובד הישראלי עד כמה שיש כזה.
ואילו הקו לחקלאי עצמו הוא רק עיתון.

חושבני שכל הגופים שהזכרתי ]ומן הסתם יש עוד[ פועלים בשם 
החוק, או התקנה/ הוראה - )חד המה בעיניי( - וזה בעידודו של 
השלטון  וכל רעיון שיעלה במוחם הקודח במקרה זה, מתקבל 
מיד ומאומץ ע"י גורמי המשפט והממשלה.                                                                                                     

כולם נזעקו לתחרות- מי יגדיל לעשות ויריב את ריבו של 
העובד הזר..... ומה על הנגזל האמיתי – החקלאי.....?

כולם נזעקו לתחרות - מי יגדיל לעשות ויריב את ריבו של 
העובד הזר הנגזל עד כי לא שמו לב כי הנגזל האמיתי הוא 
החקלאי. כולם מאלפים אותנו בינה אודות תנאי העסקה, שכר 
מינימום, שכר ותק, הבראה, קרן פיצויים ופנסיה - )לצעירים 
שעבדו פה 63 חודש בסה"כ(  ועוד כהנה וכהנה סעיפים חדשים 
לבקרים של ריווחת העובד התאילנדי. ואני שואל במה נגרע 
חלקו של העובד הישראלי במוסדות הממשלה לעומת התאילנדי 
העובד אצל החקלאי. ומדוע ייגרע חלקו של החקלאי שממנו 
דורשים הרבה יותר בכל מרכיבי השכר והתוספות שהוא נדרש 
לשלם, לעומת קבלן כזה או אחר? ואיך מעיזה הממשלה ללמדנו 
תנאי העסקה ולדרוש מאיתנו, החקלאים את מה שאינה מקיימת 
או דורשת  מעצמה- כמעסיק הגדול ביותר של עובדי קבלן 

מקופחים- )עניי עירך ממש(!!
ולא עוזרים שום לובי-שמובי-חקלאי או ארגון  מגדלים כזה או 

אחר שאין לו כל מעמד חוקי, )“סטאטוטורי" זה יותר מרשים..(. 
כמו שלמועצה ליצור ושיווק פרי הדר לפחות- היה בזמנו עד 
שקם השר של החקלאים וטרף את הקלפים ואת הפרדסנים. 
)אגב, לכל הקווים הפתוחים לתלונות שווא נגד חקלאים יש 
מעמד כזה?! אבל קולם, מביא דבר מלשין בשם אומרו )וגאולה 
לעולמו(. בטלפון פתוח אפילו של רשות ההגירה, קול זה נשמע 
גם נרשם ונציג הצדק גם “מתרשם" והרשם “עושה צדק" עם 
“פרקליטו של התאילנדי". הוא, כבר עזב והשאיר לפרקליט 
“ייפוי כוח" להשיג לו כמה שיותר שילומים “כאילו מהמדינה" 
ולא ידע כי את מעסיקו הטוב מן העבר-הוא מנשל. )והשלמונים 
לאן הולכים? ניחשתם...( ואז - כל פשרה כדאית ואפילו  לשני 
הצדדים שלכאורה זה נראה כ"זוכים השניים" )בעברית...(.         

הם בורחים לכל המרבה במחיר                                                                                                   
“ועתה, שפטו נא ביני ובין כרמי! מה אעשה לכרמי ולא עשיתי" 
מים  השקיתי - והתייקרו, דשן דישנתי - והתייקר, ריסוסים 
ריססתי- ועלו , אגרות עו"ז ומס מעסיקים שילמתי - והאמירו - 
רק אני החקלאי, אני ולא קבלן. פועלים שכרתי - והם גומרים את 
שכרי שלי  ואם לא אעסיקם כי קשה להשיגם? הם בורחים לכל 
המרבה במחיר - ויבולי מה יהא עליו. והפקח כבר כאן: פה לא 
כתבת נכון! ופה עליך לשלם עבור התאילנדי הגם שברח! ואת 
זכותך לויזה עמו לקח וקנסותיך הן כך וכך- ועוד כך! ופועל 
מחליף? בינתיים תשכח! החלט לצמצם לך – תסתדר גם כך!!!
“ואקוו לעשות ענבים והנה בעושים" ועתה, אמרו לי נציגי 

ממשלה, נציגי האמת והצדק- מה עושים?!
הנה שמעתי על פרדסן ותיק המצטיין שבמובילים. עובדיו 

משחרר ואת הברזים ושערי פרדסו סוגר.
והיו לנו גם מתאבדים! אז את מי נשלח ומי ילך לנו, שמא 
הילדים? שעבורם אנו בפרדס  עובדים? וכשיש עוד מדריך, 
וחוקר ומועצת צמחים ושקם לנו זן כמו ה"אור", האם גם עלינו 

המשק לסגור?! 
או אולי החיל המשוחרר, שוב יחליט לעבוד עבור זה השכר?  
ותעלה שוועת ה"קווים" הרבים: כעת התהפכתם, מנשלים 
תאילנדים ומעסיקים חיילים. היש עוד שכר מועדף בחקלאות? 
או שמא רק בתדלוק ובמלונאות?  הפלא ופלא - אין קופצים!  
והרי הכל התחיל משום שאת הישראלי אנחנו מקפחים. לא! אל 
תאמינו, הכול צבע וכלום לא קורה בדרך הטבע.  ותודיעו למנהיג 

כי העם מייאוש כבר צוחק - ועליו פתרונות בדחיפות לנפק..
חקלאי בן חקלאים, אבי לב-שמילותיו  מתוך הלב...    

מילים מתוך הלב

הענף עובד בשת"פ עם מכון וולקאני ביצירת זנים חדשים, 
עפ"י הנחיות ועדת הזנים של הענף. במשך שנים רבות השתתף 
הענף בעלויות הפיתוח )בכ-700,000 ₪ בשנה(. אבל, בעקבות 

סחור חלק מהזנים, בהם אנו שותפים בכ-25% ומקבלים על כך 
תמלוגים, בתמלוגים, מממן כיום הפיתוח את עצמו מהתמלוגים 

שאנו מקבלים ממסחור הזנים בכדור הארץ הדרומי. 

פיתוח זנים חדשים 

מאת אבי לב
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מצב ההמלחה
בחקלאות ישראל 

מאת ערן רוה )eran@agri.gov.il( אפרת נויהאוס, מוטי פרס, 
משה אהרון, סאלם אבו חזאעל, ברוך ויסמין לוזון,

עבודה זו הינה סיכום של ההרצאה שהוצגה ביום העיון לזכרו 
של שמואל ‘סם’ אשכנזי שנערך בראשית השנה במושב אביחיל. 
על מצב ההמלחה  היקף  רחבת  העבודה מסכמת הסתכלות 
בחקלאות ישראל בעשרים השנה האחרונות כפי שבאה לידי ביטוי 
ברמת הנתרון של הקרקע, רמת הכלורידים והנתרן שבעצים, ורמת 
הנתרן במכלול הפירות הירקות המשווקים על ידי חקלאי ישראל. 

 רקע כללי 
צבירה עודפת של מלחים יכולה להוביל להרס מבנה הקרקע, 
לפגיעה בפוריות הצמחים ולשינויים בהרכב התזונתי של התוצרת 

החקלאית. בכל הקשור למבנה הקרקע, המדד אחריו אנו עוקבים 
הינו “מנת ספיחת הנתרן" Sodium adsorption ratio( SAR; היחס 
יוני הסידן  ריכוז  יוני הנתרן לשורש הריבועי של  ריכוז  בין 

והמגניון שבקרקע(. 

 
כאשר ערכי ה-SAR של הקרקע נמצאים במגמת עליה תוך 
שערכי ההולכה החשמלית נשמרים קבועים ישנו הרס של מבנה 

תלכידי הקרקע והקרקע נאטמת )איור 1(. 

איור 1. השפעת השינוי בערכי ההולכה החשמלית של הקרקע )ציר ה-X( וערכי ה-SAR של בקרקע על חדירות המים 
)מידת אטימותה( של הקרקע. ניתן לראות שעליה בערכי ה-SAR תוך שמירה על ערכי  הולכה חשמלית קבועים מוביל 

Hanson et al., 1999 לאטימתה של הקרקע. מותאם מתוך
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כאשר בוחנים את השפעת המלחים על הצמחים, מדובר בשתי 
השפעות עיקריות. בשלב הראשון מדובר בפגיעה ביכולתם של 
הצמחים לקלוט מים מהקרקע )האפקט האוסמוטי(, כאשר בשלב 
השני נוסף אל האפקט האוסמוטי גם אפקט הרעילות היונית 
הנגרם מצבירה עודפת של נתרן וכלוריד בצמח. רגישותם של 
יותר כדוגמת  הצמחים השונים אינה קבועה. ישנם הרגישים 

זית.  ועצי  וישנם הרגישים פחות כדוגמת התמרים  ההדרים, 
בהדרים למשל, כשריכוז הכלוריד והנתרן בעלים עולים על 0.5% 
או - 0.24% מחומר יבש בהתאמה, העצים חשופים לרעילות 
היונית )זאת בנוסף לאפקט האוסמוטי שנמצא ברקע(. במצב 
שכזה, קשה לעצים לקלוט מים ודשן מהקרקע, והדבר מלווה 

בפחיתה ברמת היבולים )איור 2(.

שינויים בהרכב התזונתי של הפירות והירקות כתוצאה מחשיפת 
הגידולים החקלאיים להמלחה מתייחס בעיקרו לרמות הנתרן 
שבמזון. נכון להיום, בכל העולם ישנה חובה לפרסם על המזון 
המעובד את רמות הנתרן שבתוכו. בארה"ב חובה לציין את 
רמות הנתרן גם בפירות והירקות הטריים. נתון זה חשוב במיוחד 
לאנשים הסובלים מבעיות לחץ דם אשר נדרשים למזון דל נתרן. 
בארץ חובת הפרסום הינה על מוצרים מעובדים בלבד, אך ייתכן 
שבעקבות יוזמת חקיקה )החוק לפיקוח על יצור הצמח ושיווקו 

הידוע גם בשם “חוק הסטנדרטיים";
http://www.moag.gov. בעתיד נאלץ גם בארץ להציג 

נתונים לגבי רמות הנתרן שבתוצרת הטריה.   

שיטות העבודה
ובדיקה של שלושה  בניתוח  הנוכחית התמקדנו  בעבודה 
משתנים:רמת ה- SAR של הקרקע, רמת הנתרן וכלוריד בעלים 
וירקות ארצנו.  שנדגמו מעצי הדרים ובדיקת הנתרן בפירות 
SAR של מיצויי הקרקע  ניתוח רמת ההולכה החשמלית וה- 
)עיסה רוויה( התבסס על דוגמאות הקרקע שנשלחו למעבדת 
צמח במהלך שני העשורים האחרונים )מאגר נתונים המשקף 

בין 212 ל-1209 אנליזות קרקע שנעשו כל שנה במהלך השנים 
1995 ל-2012(. 

ניתוח רמת הכלוריד והנתרן בעלי הדרים התבסס על אותן 
דוגמאות עלים אותן שולחים מגדלי ההדרים כל שנה לאנליזות 
במעבדות שירות שדה )דוגמת גילת, חדרה, נווה יער, וצמח(. 
בדיקות הכלוריד והנתרן נעשות על חומר יבש )עלים שנשטפו 
ויובשו בשבעים מעלות(. המדידה עצמה נעשית בהתאם למקובל, 
על בסיס טיטרציה עם יוני כסף או פוטומטר להבה בהתאמה. 
הזנים  בין אזורי הגידול השונים,  בניתוח עצמו לא הפרדנו 
השונים או הכנות, כאשר בכל שנה נבדקו לכלוריד ונתרן בין  

110 ל-985 פרדסים. 
 בדיקת רמת הנתרן בפירות והירקות מחקלאות ישראל התבססו 
על 650 דוגמאות שנאספו על ידי ברוך לוזון )סגן מנהל מחוז 
דרום/משרד החקלאות( מהמגדלים ומהשווקים השונים ברחבי 
הארץ. החלק הנאכל של הפרות והירקות עבר הקפאה לצורך 
הרס הרקמות, טחינה בטוחן רקמות עם מים מזוקקים, סירכוז 
במהירות של RPM 10000 למשך 10 דקות וסינון. לאחר הסינון 
נקראה רמת הנתרן שבמיצוי בעזרת פוטומטר להבה. בניגוד 
לעלים התוצאות חושבו ליחידת חומר טרי )החומר הנאכל(. 

איור 2. הקשר בין רמת הכלרידים בעלי הדרים והיבול.  החץ האדום מסמן את הערך של הכלורידים בעלים שמעליו
.Raveh, 2012 מתחילה פחיתה ביבולים. מותאם מתוך
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הצגת הנתונים הינה של הערך הנמדד ביחס לערך הסטנדרטי 
http://www.( FDA -של אותו ירק\פרי כפי שמופיע בנתוני ה
fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/labelingnutrition/

  )ucm063367.htm

תוצאות 
רמת ה- SAR של הקרקע: ניתוח נתוני הקרקע בעשרים שנה 
 .SAR-האחרונות )איור 3( מראה כי ישנה מגמת עליה בנתוני ה
אם בשנת 1995 הערך הממוצע נע סביב SAR של 6, בשנת 2012 
הערך נע סביב הערך של 9.5. מאחר ובשנים הללו נתוני ההולכה 
החשמלית נשארו יציבים )נעו סביב הערך של 5.5 ד"ס למטר; 
נתונים אינם מובאים( הדבר מצביע על תחילת מגמה של הרס 
מבנה תלכידי הקרקע ואטימתה. חשוב לציין שהמגמה מייצגת 
ממוצע של כל הדוגמאות ובפועל יתכן וישנן חלקות בהן הנזק 

הינו משמעותי וכאלו שלא ניזוקו כלל. 
רמת הנתרן וכלוריד בעלים שנדגמו מעצי הדרים: על מנת לבחון 
את השינויים שחלו בצמחים, ניתחנו את רמת הכלוריד והנתרן 
שנמדדו בעלי ההדרים. חשוב לציין שברוב הספרות המדעית, 
כאשר מדברים על חשיפת עצי הדר לעקת מלח, לרוב מתייחסים 
יוני הכלוריד  לרעילות היונית הנגרמת מצבירה עודפת של 
)Raveh 2005, 2012(. ניתן לראות כי במהלך העשרים השנה 
האחרונות חלה עליה של  200-250% בריכוז הכלורידים והנתרן 
שנמדדו בפרדסי ישראל )איור 4, ואיור 5, בהתאמה(. גם נתוני 
הכלוריד וגם נתוני הנתרן בפרדסים הגיעו לערך המוגדר כרעיל 
)Eran 2012(. עצם ההגעה לרעילות של נתרן בפרדסים היתה 
מבחינתנו מפתיעה, ומצביעה עד כמה חמור המצב. מניסיוננו 
אנו יודעים שגם השקיה במהלך עונה שלמה של עצים בוגרים 
מפרדס מסחרי במים מליחים )לדוגמא EC של 2.6 ד"ס למטר, 

800 מ"ג כלור לליטר; ראה ניסוי המליחות שנעשה בחוות גילת( 
לא תבוא לידי ביטוי בצבירה מוגברת של כלורידים בעלים 
במהלך השנה הראשונה או צבירה מוגברת של נתרן בעלים 
 Raveh( במהלך הארבע שנים הראשונות מתחילת החשיפה
2012(. ברור לכל שמדובר בנזק שנבנה בתהליך ממושך )ציר 
זמן של שנים(, וידרשו מספר שנים להחזרת העצים לנקודת 
הפתיחה )נתוני 1993(. נתונים הללו מסבירים בפעם הראשונה, 
את תופעת התנוונותם של פרדסים עליה הצביעו לפני כשנה 
החקלאים. גם פה, בדומה לנתוני הקרקע יש לזכור כי מדובר 
בערכים ממוצעים, וישנם פרדסים בהם התופעה הרבה יותר 

חמורה מאשר באחרים.
בדיקת הנתרן בפירות וירקות ארצנו: בעקבות התוצאות 
לגבי מצב עצי ההדר בארץ שאלנו את עצמנו האם הדבר 

איור 3. העלייה בערכי ה-SAR של הקרקע כפי שנמדד בין השנים 1995 ל- 2012. הנתונים האדיבות נורית בן הגיא\
מעבדת צמח. כל נקודה מייצגת ממוצע של 212-1209 דוגמאות קרקע שנשלחו לאנליזה למעבדת צמח באותה שנה.

ייחודי לענף ההדרים או שמה מדובר בבעיה המקיפה את כלל 
חקלאות ישראל. בעוד שעבור ענף ההדרים היה בידנו מאגר 
נתונים של בדיקות העלים מהעשרים שנה האחרונות, עבור כלל 
הפירות והירקות מישראל לא קיים בנמצא מאגר שכזה. לפיכך, 
דיגום מקיף ככול האפשר של פירות  2012 ביצענו  במהלך 
וירקות מרחבי הארץ ומדדנו את רמות הנתרן שברקמה הנאכלת, 
וערכנו השוואה בין הרמות אותם מדדנו בארץ לסטנדרטים 
הקיימים בספרות )סטנדרטים של רשויות ה-FDA(. נמצא כי 
במרבית הפרות והירקות אותם אנו מגדלים בארץ רמות הנתרן 
 FDA-חורגות בעשרות ומאות אחוזים ביחס לסטנדרטים של ה
)איור 6(. כפי שהיה צפוי מבדיקות העלים, ההדרים מככבים 
 .FDA-בין אלו שחרגו במאות אחוזים ביחס לסטנדרטים של ה
בין הדוגמאות שהתאפיינו ברמות נתרן נמוכות ניתן למצוא את 
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צמחי הפלפל והתאנים הידועים ביכולתם לדחיקת נתרן, ואת 
צמחי החסה. נתוני החסה אכן הפתיעו אותנו מאחר שמדובר 
בצמח רגיש למלח. מברור מהיר אותו ערכנו עם ברוך לוזון 
)שדגם את הצמחים( התברר שמדובר בדוגמאות עלים אותן אסף 
מחקלאי המגדל במצעים מנותק )ולא בקרקע(. ניתוח נוסף אותו 
ערכנו כלל השוואה של מידת החריגה מנתוני הסטנדרט של חד 
שנתיים אל מול רב שנתיים. כפי שציפינו החריגה היתה גדולה 
יותר בצמחים הרב שנתיים, מאחר ואצלם המלחים מצטברים 

משנה לשנה.

דיון
מהנתונים שהוצגו עולה כי חקלאות ישראל נמצאת במשבר 
עמוק של המלחה. הדבר בא לידי ביטוי הן בפגיעה בקרקע 
)ניתרון קרקעות(, הן בצבירת מלחים לכדי רמות של רעילות 
בעצים עצמם, והן ברמות גבוהות של נתרן בתוצרת החקלאית. 
ייתכן והדבר הינו תוצר של רצף שנות בצורת, עליית מחירי 
המים, קיומן של מכסות מים, המעבר להשקיה במי קולחים, 
או המעבר להשקיה בטכנולוגיות המקשות על שטיפת הקרקע. 
מהנתונים שנאספו לא ניתן להצביע על אותו הגורם או הגורמים 
שהובילו לדבר. יחד עם זאת ברור שאם היה מתבצע ניטור של 
הקרקע והצמחים אחת לשנה, היה ניתן לעלות על הבעיה מבעוד 

מועד, טרם הגעתנו לנקודה בא אנו נמצאים כיום. 
מהאספקט הבריאותי, למרות שערכי הנתרן במוצרי החקלאות 
מישראל גבוהים בעשרות עד מאות אחוזים מעל לסטנדרטים 
האמריקאים, עדין הם נמצאים בטווח המוגדר כמזון דל נתרן. 
יצרני המיץ הטרי  הינם  היחידים שהוטרדו מהנושא בארץ 
החייבים לדווח על גבי אריזות המוצרים שלהם את ריכוזי הנתרן 
בתוצרת, ואכן הם היו המגזר הראשון שעלה על הבעיה )נושא 
שעלה בשיחות פרטיות עם נציגי המפעלים(. נכון שהמתחרים 
יכולים לנגח אותנו בשווקי היצוא, אבל די בטוח שגם אצלם חלה 

עליה ברמת הנתרן במוצרים. ידוע לכל נושא המליחות מאפיין 
גם את מגדלי ההדרים מקליפורניה, פלורידה, פרו וספרד. זה 
שעדיין לא ערכו שם בדיקות לתוצרת החקלאית לא מצביע על 

.FDA-כך שהם אינם חורגים מהסטנדרטים של ה
נשאלת השאלה מה יהיה בעתיד והאם ניתן לשפר את המצב. 
נכון להיום נראה כי ניתן טפל בבעיה על ידי משטרי השקיה 
נכונים ומנות השקיה מספקות )תלוי גידול, קרקע, ואיכות מים(. 
הדבר חייב להיות מלווה במעקב רציף אחר מצב המלחים בקרקע 
ובצמחים. לצורך כך יש להיעזר במעבדות שרות שדה ואנשי 
ההדרכה של משרד החקלאות. במטעים, בהם המלח הצטבר 
בגזע ובענפים, תהליך שטיפת המלחים מהעצים ימשך על פני 

מספר שנים ולא יהיו קיצורי דרך.  
ומה לגבי העתיד הרחוק יותר? נראה שלפחות מהאספקט של 
איכות המים המצב ישתפר. המעבר לשימוש במים מותפלים 
יוביל לכך שמי הרקע שיגיעו למתקני הטהור )כדוגמת השפד"ן 
ואחרים( יכילו רמות נמוכות יותר של נתרן וכלור, והדבר יפחית 
את הבעיה של ההמלחה. ישנו גם צפי כי ערכי ה-SAR של המים 
המופנים לחקלאות יעלו למרות שכמות המלחים המומסים שבהם 
תרד. יחד עם זאת לא ברור כיצד הדבר ישפיעה על הקרקע, 
ומה יהיה ציר הזמן שיידרש להתייצבות המערכת מחדש. כמו 
כן לא ברור מה תהיה ההשלכה הכלכלית של שינויים אלו, ומי 
יכסה את הנזקים הכלכליים במידה ויגרמו. כבר היום ידוע כי 
המים המותפלים אינם מכילים את כלל יסודות ההזנה שהכילו 
המים שהופנו בעבר לטובת החקלאים )כדוגמת המגניון והסידן(. 
שאלות אלו ואחרות יצטרכו להיבדק לעומק על ידי מערך המחקר 
וההדרכה. וכל שנותר להדגיש למגדלים שחוסר מעקב אחר מצב 
הקרקע והצמחים שקול לאי הליכה תקופתית לרופא, ולפעמים אי 
זיהוי הבעיה מבעוד מועד יכול להוביל לכדי נזקים בלתי הפיכים. 
הכלרידים בעלי הדרים והיבול. החץ האדום מסמן את הערך של 

הכלורידים בעלים שמעליו מתחילה פחיתה ביבולים.

איור 4. השתנות ריכוז הכלורידים בפרדסי ישראל במהלך השנים
 1993-2011. כל נקודה מייצגת ממוצע של  110 עד 985 פרדסים שנדגמו 

באותה שנה ונשלחו לבדיקה במעבדות שירות שדה.

איור 5. השתנות ריכוז הנתרן בפרדסי ישראל במהלך השנים 1993-2011. 
כל נקודה מייצגת ממוצע של  110 עד 985 פרדסים שנדגמו באותה שנה 

ונשלחו לבדיקה במעבדות שירות שדה.
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המכון להדברה 
ביולוגית

הדברת זבוב הפירות הים 
התיכוני חשוב לכל פרדסן

  מאת דורון טימר

המועצה החלה בריסוס הזנים המוקדמים ב-15.8.13 ובהדרגה 
נכנס לריסוס הזנים המאוחרים יותר. בחודשי הקיץ אוכלוסיית 
הזבוב הייתה גבוהה יחסית ואנו צפויים לאוכלוסיות זבוב גבוהות 
בתחילת עונת ההדרים. הדברת זבוב יעילה וחסכונית תלויה 

בשיתוף פעולה בין הפרדסנים למועצה.
באתר המועצה בכתובת http://www.plants.org.il< ענף 
ההדרים<המכון להדברה ביולוגית<הדברת זבוב הפירות הים 
תיכוני, מופיע חומר עדכני על הזבוב והדברתו וכן הטפסים 

המצוינים בהמשך.
להלן מס' נושאים שבהם נדרשים הפרדסנים לתרום למאמץ 

ההדברה:
בחלקה.  זנים  נטיעה/שינוי  על  ההדברה  לצוות  הודעה   .1 

לנוחיותכם טופס באתר המועצה בכתובת לעיל.
2. לחלקות רבות הגישה חסומה ולנטרים יש בעיה להציב ולבדוק 
את מלכודות ניטור הזבוב. לעזור ולאפשר לנטרים גישה 

לחלקות )מפתח, מס' טלפון וכו'(.
3. להחזיק יד על הדופק, לבדוק, במיוחד לאחר שבירת צבע 
הפרי, אם יש בחלקה פירות נגועים בזבוב. על מציאת פירות 
נגועים על הפרדסן להגיב מיד בריסוס תגבור בסקסס מהקרקע 

ובהודעה לרכז ההדברה האזורי.
באישור המועצה  עברו  פרדסנים אשר   – קטילה  4. מתקני 
להדברת זבוב באמצעות מתקני קטילה חייבים לדאוג כי 

 דו"ח פקח הפרי ישלח למועצה לאחר כל ביקור בחלקה. 
דוח לדוגמה והוראות מילוי באתר המועצה בכתובת לעיל

הודעות על ביצוע ריסוסים )SMS, תיבה קולית(  .5
שרות חדש - אם הנך מעונין לקבל התראה במסרון יום   •
לפני ביצוע הריסוס האווירי ביישובך, נא התקשר לרכז 

ההדברה האזורי למסירת מס' טל' נייד.
בטלמסר מס' 03-6066-142 מעודכנת מידי יום הודעה על   •
הישובים בהם יתבצע ריסוס אווירי ביום למחרת ההודעה.
סניטציה וקטיף מלא של כל הפרי בחלקה – בשלש העונות   .6
האחרונות, כהכנה לפיזור זבובים עקרים,  בוצע בפרדסי 
מח"א בשטח של  כ-5,000 דונם, קטיף מלא שבסיומו הפרדס 
היה נקי מכל פרי. אוכלוסיית הזבוב בפרדסים אילו הייתה  
משמעותית קטנה יותר והדברת הזבוב הייתה יעילה וקלה 
יותר. ביצוע קטיף מלא, שבסיומו החלקה נקיה מפרי, מצמצם 
ומבטיח את הצלחתה. שאריות פרי  את הצורך בהדברה 
 אחרי סיום הקטיף הם מוקד אילוח לכל הפרדסים הסמוכים.
קטיף מלא, שבסיומו החלקה נקיה מפרי, חייב להפוך לשגרת 

טיפול בפרדס כמו השקיה ודישון.
הודעה על חלקה קטופה  מיד עם סיום הקטיף, למניעת   .7
ריסוסים מיותרים. ניתן לקבל אצל רכזי ההדברה מפה )בקובץ 
או בהדפסה( של הפרדס/ים עם מספרי החלקות כדי לדווח 

על חלקות בהם הסתיים הקטיף. 

צוות הדברת הזבוב – אזורי אחריות וטלפונים
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תהליך הגישור בין החקלאים למועצת 
הצמחים אותו קיים מנכ”ל משרד 
החקלאות  הסתיים ללא הסכמות 

משרד החקלאות: הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים אבל המגשר 
מנכ”ל משרד החקלאות המליץ למועצת הצמחים לקצץ 25% מתקציבה  

במטרה לעודד את התייעלותה וכן הוא המליץ למועצה לשקול הורדת 
היטלים למגדלי הפירות ולהמשיך בדיאלוג עם נציגי המאבק • לנציגי 

מאבק החקלאים המליץ כהן לפעול בחסות חוק, להצטרף למועצה 
ולהשפיע מבפנים

  מאת כתב עת הדר

ופיתוח הכפר, רמי כהן, לקח על  מנכ"ל משרד החקלאות 
עצמו לנסות ולגשר בסכסוך המתמשך מזה שנים בין מועצת 
הצמחים לבין קבוצת מגדלים בענף הפירות המסרבים לשלם 
את היטלי המועצה בטענה שאינם זוכים לשירותים מהמועצה. 
למרות המאמצים הכנים, הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים. 
פרטים אלה נמסרו ערב יום כיפור בהודעה לעיתונות שפרסם 

משרד החקלאות. 
הוליד בחינה מעמיקה של  כי תהליך הגישור  נמסר,  עוד 
פעילות מועצת הצמחים, ובסופו החליט מנכ"ל משרד החקלאות, 
להמליץ להנהלת המועצה לקצץ 25% מתקציב מועצת הצמחים, 
“במטרה לעודד את התייעלות מועצות הייצור ולהקל את נטל 
ההיטלים המושתים על החקלאים". עוד המליץ המנכ"ל רמי 
כהן למועצה להקטין את ההיטלים הנגבים מהחקלאים ולהמשיך 

נציגי המאבק. לנציגי מאבק החקלאים המליץ  בדיאלוג עם 
כהן לפעול בחסות חוק, להצטרף למועצה ולהשפיע מבפנים.                                                          
משרד  בכוונת  במקביל,  כי  עוד,  נמסר  לעיתונות  בהודעה 
החקלאות ופיתוח הכפר, להקצות תקציבים להשקעה במחקר 
לרווחת החקלאים, בכדי להגדיל את סל  ובאשראי  ופיתוח 
וכך על מנת להבטיח  השירותים שמציע המשרד לחקלאים, 
יפגעו כתוצאה מהקיצוץ בתקציב המועצה.                                                                                              שהחקלאים לא 
ופיתוח הכפר, רמי כהן: “למועצות  מנכ"ל משרד החקלאות 
הייצור תרומה לקידום ופיתוח החקלאות לטובת הגדלת המגוון 
לצרכן, וכן לטובת סיוע לחקלאי הקטן בהתמודדות היומיומית 
עם קשיי המקצוע. כרגע, אין למשרד תכניות גורפות לסגור את 
מועצות הייצור, אך אנו מעוניינים לעזור להן להתייעל בצורה 

משמעותית, ולקצץ בתקציבן".

בתשובה לשאילתה שהגיש ח"כ איתן כבל בנושא המחסור 
בעובדים הזרים בענף החקלאות, השיב שר הפנים גדעון סער כי 
על מנת להקל על החקלאים, כל חקלאי רשאי להעסיק באופן 
זמני עובדים זרים הרשומים על שם חקלאים אחרים, ללא הגבלה 

של מספר במסגרת ניוד זמני בין חקלאים. 
ח"כ כבל פתח את השאילתה לשר הפנים:  “כיום נאלצים 
מעסיקים להמתין כחודשיים מעזיבת עובד זר ועד קליטת עובד 
חדש. פער זה יוצר בעיות חריפות בענפי החקלאות והבניין". והוא 
המשיך “מדוע בעידן בו הכל ממוחשב, עובר בלחיצת כפתור 
וטביעת אצבע, יש להמתין תקופה כה ארוכה?  “האם נשקלת 
האפשרות לבצע תקופת חפיפה בין העובדים, הרי שחפיפה תייעל 

את הקליטה ומכך ירוויח המעסיק והמשק? אם לא מדוע?".
גדעון סער שר הפנים השיב: “מעסיק המבקש לקלוט עובד 
זר מחו"ל במקום עובד זר היוצא את ישראל  רשאי להזמין את 
העובד החדש מיד עם יציאתו מישראל של העובד הזר הקודם". 
לדברי סער, העובד החדש יגיע לישראל בתוך כ-30 ימי עבודה, 

אם אין כל מניעה אחרת.  
בתשובה לשאלתו של כבל בסוגיית החפיפה ענה סער כי 
אימוץ מדיניות כזאת תביא למצב בו ישהו בישראל בו-זמנית, 
עובדים זרים החורגים מכמות המכסות הממשלתיות הענפיות 
שנקבעו לכל ענף וכן המעבר להקצאות הפרטניות לכל מעסיק 

ומעסיק, ולכן אינה אפשרית. 

שר הפנים - חקלאים יורשו להעסיק באופן זמני 
עובדים זרים הרשומים על שם חקלאים אחרים
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והרשות הפלשתינאית יחדשו את שיתוף הפעולה  ישראל 
בין מנכ"ל משרד החקלאות  החקלאי. בפגישה שהתקיימה 
הפלשתינאי, עבדאללה לחלוח, לעמיתו הישראלי, רמי כהן, 
הוחלט גם על הקמת מרכז אזורי לשיתוף פעולה חקלאי-כלכלי. 
ההחלטות התקבלו בפגישה שנערכה אמש בין משרדי החקלאות 

הישראלי והפלשתיני בהובלת מנכ"לי שני המשרדים. 

המטרה - לחדש את היחסים ואת שיתוף הפעולה
הישיבה נערכה במטרה לחדש את היחסים ואת שיתוף הפעולה 
בין שני הצדדים בענפי החקלאות השונים, מתוך רצון לשפר 
את איכות המזון של הציבור הפלשתינאי, ומתוך ההכרה כי 
מחלות ומזיקים אינם יודעים גבולות, ושיפור החקלאות בצד 
הפלשתינאי יוביל בהכרח לשיפור בצד הישראלי.                                                     

החקלאיות  הוועדות  כלל  את  מחדש  להפעיל  סוכם 
המשותפות

בתום הישיבה סוכם להפעיל מחדש את כלל הוועדות החקלאיות 
המשותפות לישראל ולרשות הפלשתינאית אשר פעילות חלקן 
הוקפאה בעקבות האינתיפאדה לפני 13 שנים. ביניהן ועדת 
הגנת הצומח, ועדת השיווק וההדרכה והוועדה הווטרינרית. 
לחקלאים  וההדרכות  הסדנאות  את  לחדש  סוכם  כן,  כמו 
הפלשתינאיים על ידי אנשי משרד החקלאות הישראלי, לסייע 
בהעברת תוצרת חקלאית לארץ, לסייע בשדרוג השירותים 
הווטרינריים ברשות ולקדם את הייצוא החקלאי הפלשתינאי.                                                                                              
עד היום ישראל העניקה סיוע רחב לרשות בתחום החקלאות 
וקידמה מספר פרויקטים משותפים. מבין הפרויקטים שקודמו 
בעבר, טיפול בנגעים ומזיקים בפירות וירקות, סיוע בהתמודדות 
עם מחלות בענפי החי והצומח ועוד. בנוסף, נערכו בעבר סדנאות 

ישראל והרשות הפלשתינאית 
יחדשו את שיתוף הפעולה החקלאי

שיתוף הפעולה החקלאי הוקפא בעקבות האינתיפאדה לפני 13 שנים • שר החקלאות יאיר 

שמיר: ״תושבי ישראל והרש״פ יצאו נשכרים מהידוק הקשרים הכלכליים, ואין ספק כי שיתוף 

הפעולה החקלאי יסייע להפיג את המתחים האזוריים, ביוצרו מנגנון כלכלי לתועלת שני 

הצדדים״ • בפגישה שהתקיימה בין מנכ”ל משרד החקלאות הפלשתינאי לעמיתו הישראלי 

הוחלט גם על הקמת מרכז אזורי לשיתוף פעולה חקלאי כלכלי

משתלת גולן
בת שלמה

שתילי הדרים ושסק 
לנטיעה מיידית

באישור הרבנות והגנת הצומח

∞¥≠∂≥π∞∏≤¥
∞µ≤≠≤∏µ≥∞±≥

לימוד למדריכים הפלשתינאיים בחקלאות בתחומי ייצור מוצרי 
מזון מן החי, פיקוח ווטרינרי על בתי מטבחיים ומפעלי מוצרי 

מזון, גידולי ייצוא ירקות וטיפול ביער בוגר.
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ועדת הכספים של הכנסת  אישרה פה אחד את הצו לעידוד 
השקעות הון בחקלאות )קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב'( 

עליו חתם שר האוצר יאיר לפיד. 
באזורי הפיתוח לא נכללים אזורי יהודה שומרון ובקעת הירדן.
חבר הכנסת זבולון כלפה יו"ר השדולה החקלאית בכנסת אמר 
בדיון: “כיצד ייתכן שאזורי יהודה שומרון ובקעת הירדן- בהם 
גידולים חקלאיים רבים אינם מקבלים מענקים או הטבות מס 
על פי הצו?. אם חקלאי יו"ש, שמשלמים מיסים כמו כל אזרחי 

ישראל אינם מקבלים דבר - אולי באמת כדאי שהם יפסיקו 
לשלם מיסים" הציע ח"כ כלפה.

נציגי רשות המיסים אמרו בתגובה כי יהיה ניתן להעניק הקלות 
לחקלאי יו"ש ובקעת הירדן על פי צו אלוף. יו"ר הוועדה ח"כ 
ניסן סלומינסקי הורה כי הנושא יועבר למשרד המשפטים על 
מנת למצוא פתרון משפטי שיסייע למדינה להקל על החקלאים 

באזורים אלה.

יאיר לפיד חתם על הצו לעידוד השקעות הון  שר האוצר 
בחקלאות )קביעת אזורי פיתוח א' ו-ב'( שיאפשר, בין היתר, מתן 
הטבות מס לחקלאים ומענקים על פי אזורי פיתוח. החוק יועבר 
בשבועות הקרובים לדיון בוועדת הכספים שצפויה לאשר אותו.
ובחודשים   2013 חודש מאי  פג מראשית  הצו  תוקפו של 
יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת ח"כ  האחרונים נאבק 
זבולון כלפה בשיתוף מינהלת ההשקעות של משרד החקלאות 

יהיה קבוע  יאיר שמיר לקבלת האישור. הצו  ושר החקלאות 
מבלי שיהיה צורך לאשר אותו מחדש בכל שנה. ח"כ זבולון 
כלפה אמר “הצו הוא כלי עבודה שבאמצעותו המדינה תסייע 
לחקלאים. מדובר באישור של קרוב ל-50 מיליון שקלים בשנה 
שיסייעו לפיתוח הייצוא החקלאי, שיפור הידע הטכני והניסיון 
המקצועי במגזר, שיפור המיכון החקלאי ועידוד המגזר החקלאי 
כגורם חלוצי, ביטחוני וחברתי.                                                                                                                    

נחתם צו לעידוד השקעות
הון בחקלאות

 יו"ר השדולה החקלאית ח"כ  כלפה: “מדובר באישור של כ-50 מיליון 
שקלים בשנה באמצעותם תסייע המדינה לעידוד החקלאות בישראל

• הצו יהיה קבוע מבלי שיהיה צורך לאשר אותו מחדש בכל שנה.

ועדת הכספים של הכנסת  
אישרה   את הצו לעידוד 

השקעות הון בחקלאות )קביעת 
תחומי אזורי פיתוח א’ ו-ב’( 
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מנהל  מו”מ עם גופים כלכליים במטרה להשתלב באחד מהם • 
בראיון ל”עת הדר” אומר ישי: “אני משאיר משרד בנקודת שיא, שמטרותיו 

האסטרטגיות הוגדרו ופעילותו מכוונת ליישום המטרות הללו"

ראיון

הסתיימה תקופה - יוסי ישי 
מנכ”ל משרד החקלאות פורש  

מספר שבועות לפני סיומה של שנת תשע"ג, ובמועד שבאופן 
מקרי מתחבר לסיומה של עונת ההדרים 2012-2013, הסתיימה 
תקופה, בניהול החקלאי במדינת ישראל, כשיוסי ישי מנכ"ל 
משרד החקלאות פרש מתפקידו.                                                                                                                           

38 שנים במשרד החקלאות - 13 שנים מהן כמנכ"ל                
יוסי ישי צמח במערכת החקלאות - לאחר 4 שנים בהן היה 
גילת, המושב בו בנה את ביתו, הוא הצטרף למשרד  מזכיר 
החקלאות ושימש בו בתפקידים רבים ומגוונים במשך כ-38 
שנים,  13 שנים מהן שימש ישי כמנכ"ל המשרד. קודם לכן מילא 
ישי תפקידים בכירים נוספים, כשהוא מעורב במאבק החקלאות 
הישראלית על שמירת מעמדה הציבורי בארץ ובחו"ל. נראה כי 
הוא השפיע אולי יותר מכל אחד אחר על פיתוח המגזר החקלאי 
בארץ. העובדה שליווה את חיי השגרה של המערכת החקלאית, 
שנים כה רבות, הפכו את יוסי ישי מוכר בקרב החקלאים - היה 

לכתובת עבור החקלאי מהשורה שהיה זקוק לעצה או לסיוע 
זכה  הבכירים במערכת.  בקרב  היה לסמכות מקצועית  וגם 
להערכה הרבה גם של מי שהיו ממונים עליו בתפקידיו הרבים.                                                                                                                    
על התנהלותו המקצועית למדנו מהדרך בה בחר לפרוש מהמשרד 
– את יום עבודתו האחרון סיים בשעות הערב, השלים מטלות 
אחרונות ורק לאחר שסיים ל-“נקות את השולחן" כתב מייל 
פרדה לחבריו ולמוקיריו בו הודיע להם על פרישתו. שלח את 
המייל ועתה פניו נשואות לדרך חדשה. על תוכניותיו מספר 
יותר לצד בני  גילת, אבלה  ישי: “אני חוזר לביתי שבמושב 
ואנצל  בו מסתיימת החופשה  נובמבר  משפחתי עד לחודש 
אותה גם לבחון את צעדי לעתיד. כנראה שלא אהיה מעורב 
בפרויקטים הקשורים לתנועות ולארגונים, עם זאת אני מנהל 
מהם".                                                                                                                                      באחד  ואשתלב  כלכליים  גופים   2 עם  מו"מ  כרגע 
ולא רק בשל הרפת המרשימה  ישי רואה עצמו כרפתן  יוסי 
שבבעלותו. הוא דור שלישי לרפתנים ובנו שהצטרף לעבודה 

ברפת כבר ממשיך במסורת כבן הדור הרביעי.   

המשרד בנקודת שיא         
ר?                                                                             משאי אתה  חקלאות  משרד  ה  ז אי שאלה: 
שמטרותיו  שיא,  בנקודת  משרד  משאיר  “אני  ישי:  יוסי 
האסטרטגיות הוגדרו ופעילותו מכוונת ליישום המטרות הללו. 
הבולטות במטרות המשרד כיום הן ביטחון אספקת המזון לתושבי 
המדינה, הבטחת חוסנם של ישובי הפריפריה והבטחת מטרות 
אקולוגיות חשובות".                                                                                  

שאלה:מהן הבעיות המקשות על החקלאות בישראל?
יוסי ישי: “קיים מחסור בקרקע לחקלאות, אין מספיק מים 
שפירים להשקיה )60% מהמים להשקיה הם מי קולחין( נושא 
העובדים הזרים. הבעיות הללו מחייבות אותנו לנהל חקלאות 
יעילה הפועלת ברמה גבוהה מאוד כשלא תמיד אפשרי לעמוד בכך.                                                                                                                  
“לצורך כך אנו נזקקים לשיתופי פעולה עם מדינות נוספות 

מאת: יצחק ליס                                                                                                                                          

 יוסי ישי 
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באספקטים השונים, כמו השיווק ליצוא, במימון, בהשקעות 
וכיוצ"ב. כך לדוגמא, כשנטפים שהיא חברה מצליחה ברמה 
עולמית )גם הודות לנו( ומרחיבה את פעילותה עוד יותר הודות 
נהנים מכך גם קולגות  גורמים בחו"ל,  לשיתופי פעולה עם 
ממפעלים אחרים במגזר החקלאי בארץ בעקיפין גם מגדלים. 
כתוצאה מכך היא מאפשרת התרחבות לספקי תשומות ייצור 
של ישראלים נוספים הנהנים מכך בחו"ל.                                                                                                                

 על התוכנית שהייתה לאיחוד ענפי ההדרים והפירות
שאלה:  הרשה לי לשאול אותך בהזדמנות זו, מה הניע את 
משרד החקלאות בעבר לפעול למען ביטול עצמאות ענף 

ההדרים ולפעול להפיכתו כחלק מענף הפירות?
יוסי ישי: באותה העת, נדמה לי בשנת 1999, ענף ההדרים היה 
במשבר,  אפילו ערב התרסקות. כך למשל שטח הפרדסים ירד מ 
240 אלף ל 141 אלף דונם. אחת הסיבות העיקריות הייתה לכך 
ההתמקדות של הענף בתפוזים ולא בקליפים. בסופו של דבר, הענף 
השכיל לפתח זנים חדשים מוצלחים מפיתוח עצמי, במיוחד קליפים 
אטרקטיביים שהניבו רווחים והצלחה וכך הענף נחלץ מהמשבר.                                                                                                                            
“לפני שנה הייתי בסיור שווקים באירופה והייתי עד להצלחה 
הגדולה של ה"אור" פרי הפיתוח הישראלי – יש לו ביקוש רב והוא 
זוכה לביקושים במחירים אטרקטיביים למגדל הישראלי. אבל, גם 
המתחרים שלנו מתקדמים, וכדי לא לפגר אחריהם אנחנו ממשיכים 
להשקיע בפיתוח זני פרי הדר ישראלים וכפי שציינתי לא אחת, 
זה חלק מהאסטרטגיה שלנו להשקיע בחדשנות בפרי העתיד".    

תופעת הריכוזיות
וגם  בהדרים  הקיימת  התופעה  על  דעתך  מה  שאלה: 
לריכוזי?                                                                                                                                ויותר  יותר  הופך  הענף  ולפיה  אחרים,  בענפים 
יוסי ישי: אני מודאג מכך שהמשק המשפחתי הולך ונכחד. אין 
ספק כי יש יתרון לגודל המשק, אך בהתנהלות שכזו מצטמק 
מספרם של המשקים הקטנים, למשל, בעלי 50-70 דונם פרדס. 
כתוצאה מכך הפרדסים הקטנים הופכים להיות חלק מפרדסים 

גדולים בני אלפי ועשרות אלפי דונם.
“התופעה קיימת גם בענפי חקלאות נוספים ואני מצטער על 
כך משום שצמצום הפרדס המשפחתי, או מטע שבו גדלים פרות 

אחרים גורם לפגיעה בעוגן המפרנס חקלאים בפריפריה.
תעשייתית  לחקלאות  מורשת  מחקלאות  המעבר  “מגמת 
שנמשך בשני העשורים האחרונים פוגם במטרותינו להבטיח 
מזון לאזרחי המדינה במחירים  מגוון רחב של  אספקה של 
מי  של  פרנסתו  בהבטחת  לפגוע  כדי  בכך  יש  סבירים, 
שבוחר להקים את ביתו בפריפריה, שלא לדבר על היתרונות 
ביתיים".                                                                                                                      משקים  רצף  שבהקמת  האקולוגיה  בשמירת 
דוגמא  ישי  יוסי  בפנינו  ברורה, מציג  וכדי שעמדתו תהיה 
“הריכוזיות גורמת לכך שמספר מצומצם של  ספקים מספקים 
לנו מזון. עוצמתם גדלה והם מתחזקים ועלולים להגיע לעמדת כוח 
כזו ששיקוליהם המסחריים יגרמו לכך שהם יבקשו 9-7 שקלים 
מהקמעוני עבור ק"ג עגבניות. לקמעוני לא תהיה ברירה והוא 
יצטרך לגלגל סכום זה על הצרכן הבודד. מי יוכל לעמוד בכך?"                                                                                                                                 

ראיון

 בחיק המשפחה – עם הנכדה אור 
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יוסי ישי  בפתיחת הביתן הישראלי בתערוכת המזון בברלין השנה. לצידו 
עופר זקס מנכ”ל מכון היצוא ושגריר ישראל

ראיון

הקמת מועצת הצמחים הוכיחה עצמה
שאלה: היית מעורב בהקמת מועצת הצמחים שעברה מהמורות 
לא פשוטות במהלך השנים הלא רב שהיא קיימת. איך אתה 

מתייחס למהלך הזה בדיעבד?
למועצה  הענפים   4 איחוד  כי  ספק  “אין  ישי:  יוסי 
נזק  שנגרם  ללא  להתייעלות   ותרם  בהוצאות  חסך  אחת 
גדלה.                                                                                                             למגדלים  התמורה  הנכון.  הוא  למגדלים.ההיפך 
בחוק  והפירות  ענפי ההדרים  אוחדו  למי ששכח, בהתחלה 
ההדרים שאושר בכנסת. מיד לאחר מכך,  הצטרפו ענפים נוספים  

והמועצה כללה 4 ענפים – פירות, הדרים, ירקות ופרחים.
במהלך השנים פרשו אנשי הפרחים  והמועצה נותרה כיום 

עם שלושה ענפים בלבד.

המועצה?                                                                        בפעילות  מעורב  החקלאות  משרד  שאלה: 
יוסי ישי:  משרד החקלאות אינו מכתיב את פעילות מועצת 
הצמחים. גם אינו מעורב בגובה ההיטלים, גם לא  מנהל בקרה 
וכיוצ"ב. משרד החקלאות משתף פעולה עם  על פעילותה 
המועצה במטרה לסייע לה. למשל, כשהוא תומך בנושא הזבוב, 

הוא מסייע למועצה להרחיב את פעילותה.
התכנים נקבעים ע"י המועצה שהתנהלותה עצמאית.                                                               

המדריכים?                                                                       מספר  שהצטמצם  קרה  זה  איך  שאלה: 
נותרו 150 תקנים למדריכים במקום מאות שהיו  יוסי ישי:  
לכן. עד לפני שנה המשרד השתתף בתשלומים  קודם  שנה 
אליהם.  לפנות  העדיפו  המגדלים  ואז  הפרטיים  למדריכים 
הזרים?                                                                                          עובדים  בגיוס  למצוקה  הפיתרון  מה  שאלה: 
יוסי ישי:  הפיתרון יהיה במתן אפשרות לגייס 3-4 עובדים 
עונתיים בשנה במקום עובד אחד ל–12 חודשים. במשרד מודעים 
לכך שענף ההדרים מתבסס על פלשתינאים.                                                               

שאלה: איך ניתן לשמור על מעמדה של החקלאות הארץ?                                                                                         
במדינות  לחקלאות  מההתייחסות  ללמוד  “יש  ישי:   יוסי 
שאנו  הללו  במדינות  האירופי.  שבאיחוד  החשובות 
בחשיבות  ובראשונה  בראש  מכירים  להן,  להדמות  רוצים 
בה.                                                                                                                      תומכים  הם  ולכן,  למדינתם  החקלאות  תרומת 
הביטוי לכך היא בתמיכת המדינה בחקלאות בשיעור 24% מהתוצר. 

אצלנו  לעומת זאת, התמיכה עומדת על כ-10% מהתמיכה.                                                                                                                                
גורם לכך שהצעירים שלנו  שיעור התמיכה הנמוך בישראל 
מעדיפים להצטרף למשקים הגדולים בעלי טכנולוגיית ההיי טק 
בלבד. הם עושים שם עבודה טובה, אבל, כפי שציינתי חקלאות 
גם בעתיד המשקים הקטנים,  ולתמוך  בריאה חייבת לעודד 
המשפחתיים. כדי שהצעירים שלנו יפנו גם לשם ויוכלו למצוא 
בהם פרנסתם. זה מה שקורה באירופה ולא אצלנו. זו המסורת 
שגורמת להצלחה באירופה שיש ללמוד ממנה. אם זה לא יקרה 
המשקים הקטנים בערבה, בנגב ובגליל ייקלעו לסכנת הכחדה, 

החברות הגדולות עלולות לבלוע אותם". 

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים 

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

הישראלי ד”ר ערן רווה
מעורב בפריצת דרך של 

האמריקאים במלחמתם בגרינינג
 )מחלה חשוכת המרפא הפוגעת קשות בפרדסים( 

מאת כתב “עת הדר”

לפני כשנתיים פרסמנו בגיליון 76 של “עת הדר" )אוקטובר 
2010( דיווח של ד”ר ערן רווה, פיסיולוג הדרים מחוות גילת 
שבדרום הארץ, שחזר לארץ בתום שנה שבה פעל בארה”ב 
לצד טובי החוקרים שם הנלחמים ב"גרינינג", ממנו עולה כי  
האמריקאים מאמינים בגישתו של ד"ר ערן רווה שלפיה ניתן לזהות 
בהליכי חישה מרחוק עץ חולה ב"גרינינג" שבו עולה רמת העמילן, 
תוך התבססות על התכונות הספקטראליות הייחודיות לעמילן.                                                                                                     
במחלת  קשות  נלחם  בארה"ב  ההדרים  ענף  כידוע, 
טובה בפרדסיהם, כשפרדסנים  כל חלקה  הגרינינג המכלה 
ימצא בפיתרון  כי  במדינות אחרות בעולם עוקבים בתקווה 
למדינתם.                                                                                                 תגיע  להדרים  המרפא  חסוכת  שהמחלה  לפני 
באחרונה מתברר, כי  האמריקאים מתמידים באמונתם בגישתו 
של ד"ר ערן והוא )רווה( נקרא שוב ושוב לארה"ב ושיתוף הפעולה 
בין האמריקאים לישראל נמצא ערב פריצת דרך במאבק במחלה 

הנחשבת כ“מחלת הסרטן" של עצי ההדרים בעולם. 
הטכנולוגיה, הוצגה לראשונה באופן פומבי בכנס הבינלאומי של 
 American Society of Agricultural and Biological Engineers -ה
)ASABE(, ועוסקת ביכולת שימוש בחישה מרחוק לזיהוי מקדים 
של עלה הנגוע במחלת הגרינינג. הטכנולוגיה מבוססת על יכולתו 
של העלה הנגוע במחלת הגרינינג לסובב את המישור של אור 
מקוטב, ומתוך כל העבודות שהוצגו בכנס המאמר אותו הציגו 
 Identification of Citrus Greening Disease Using a Visible Band(
                                .IET best paper award-זכה בתעודת ה )Image Analysis

האמריקאים מאמינים בגישתו של רווה כי ניתן לזהות בהליכי חישה מרחוק 
עץ חולה ב”גרינינג" שבו עולה רמת העמילן, תוך התבססות על התכונות 
הספקטראליות הייחודיות לעמילן  •  דרך זו עשויה לתרום לפריצת דרך 

במאבק במחלה הנחשבת כ“מחלת הסרטן” של עצי ההדרים בעולם
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בפרדס

אנו נמצאים בתחילת קטיף הפומלו האדום והאשכוליות 
הבכירות בעמקים הפנימיים. מצב שוק האשכוליות העכשווי 
אינו במיטבו: ספקי הפרי מחצי הכדור הדרומי, בעיקר מדרום 
אפריקה, מייצאים עודפי אשכוליות, והמחיר בשווקים נמוך 
ביותר לתקופה. השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי. 
)אלטרנריה,  ובפטריות  נגועים במזיקים  או  פירות קטנים 
פייחת( נפסלים ומועברים לבררה. הצטברות מלחים באזור 
בית השורשים עלולה לגרום נזקי המלחה המביאים לנשירת 
ולכן יש לשטוף את הקרקע במנות  עלים ולפגיעה ביבול, 
מים גדולות, בהתאם לסוג הקרקע ולצורת ההשקיה. גשמים 
מוקדמים בחודשים החמימים - אוקטובר ונובמבר, עלולים 
לגרום התפרצות אלטרנריה ופגיעה בפרי בזנים הרגישים, 
ומשום כך יש לרסס נגד אלטרנריה לפני תחילת הגשם. בתקופה 
זו נתמקד בפיקוח צמוד על המזיקים והאלטרנריה, בדילול 
ידני ובהשקיה נכונה בהתאם ליבולים. בחלקות עם עודף פרי 
מומלץ לבצע דילול ידני ובכך נמנע מעודף פרי ומפרי קטן.

השקיה
להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים המבוססות על 
התאדות מחושבת לפי פנמן-מונטיס. יש לזכור שטבלאות אלו 
מבוססות על פרדס נורמטיבי בריא עם יבול ממוצע בינוני עד 
גבוה. אם צפוי בפרדס יבול גבוה - יש להגדיל את מנת המים 
בכ-20%-15%; אם הפרדס מניב פחות מהממוצע או סובל 
מעקות שונות כמליחות, ניקוז בעייתי או מחלות - יש להפחית 
בהתאם את מנת המים הכללית, לעתים עד כדי 40%-30% 

מהטבלאות המומלצות.

המלצות לטיפול בהדרים
ספטמבר-אוקטובר 2013

מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן- מונטיס*
חלקה שבה עצים בוגרים - מעל 5 שנים; חודשים: ספטמבר, 

אוקטובר ונובמבר.

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

חודש
קבוצה א'

 פרי גדול, 
יבול גבוה מהממוצע 

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

זן אור

0.900.750.60ספטמבר
0.950.800.55אוקטובר
1.050.850.50נובמבר

טבלה 2. עכו )תת-אזור עכו(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

זן אור

0.900.800.60ספטמבר
1.000.850.55אוקטובר
1.050.900.50נובמבר

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

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

זן אור

0.800.700.55ספטמבר
0.850.700.45אוקטובר
0.800.650.35נובמבר

טבלה 4. גילת )תת-אזור הנגב הצפוני(

חודש

קבוצה א'
 פרי גדול, 
יבול גבוה 
מהממוצע

קבוצה ב'
 יבול נמוך, 

חשש לקבלת פרי 
גדול

זן אור

0.950.850.65ספטמבר
1.100.900.60אוקטובר
1.150.950.50נובמבר

נגיעות בכנימת העש הצימרית
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בפרדס
יש לציין שהנתונים בטבלאות שלעיל חושבו בשיטת פנמן-  *

ולילה(, כפי שמקובל  )יום  מונטיס במהלך היממה כולה 
בכל הגידולים במקומות רבים בעולם. לפי מדיניות משרד 
החקלאות ושה"מ, מומלץ להשתמש בשיטה זו באופן בלעדי. 
זאת כדי למנוע חוסר אחידות העלולה להתקבל מעירוב של 

שיטות מדידה אחרות.

טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים, תחנות 
התאדות וזני הדרים שונים ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת: 
http://www.shaham.moag.gov.il, בקישור: תחום שירות שדה< 
מידע מקצועי< מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים, בפרדס 
 2013. את  נתוני  ההתאדות  המחושבת  בזמן  אמת  ניתן  למצוא 
http://www. :באתר שימור קרקע של משרד החקלאות בכתובת
meteo.co.il/Default.he.il.htm. באתר זה מוצגים נתונים של 
תחנות משרד החקלאות ושל השירות המטאורולוגי. לאחרונה 
נוספה אפשרות לחיזוי ההתאדות המחושבת ל-3 ימי קריאה 

עתידיים.

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

גודל פרי", שפורסם ע"י ניצן רוטמן בקיץ 2013. 

השקיית פרדס צעיר לאחר הנטיעה
באופן כללי, השקיה נכונה וטיפול מתאים בשתילים לאחר 
נטיעתם, במיוחד בנטיעה סתווית, יאפשרו לשתילים להצמיח 
שורשים חדשים, ולאחר מכן לבצע צימוח של ענפים חדשים 
ולהתבסס היטב בקרקע. התבססות השתילים חשובה מאוד טרם 
כניסת החורף המלווה ברוחות עזות שבעטיין נגרם נזק לעצים 
והאטה בהתפתחותם. לאחר הנטיעה כמויות המים ותדירות 

ההשקיה ישתנו בהתאם לשתי תקופות: 
א. התקופה הראשונה - כ-4-3 שבועות מהנטיעה - טרם 
פריצת שורשונים מחוץ לגוש. בתקופה זו יש להשקות מדי 3-2 
ימים )למעט קרקעות חוליות שם יש להשקות כל יום( ולהקפיד 
שהטפטפת תהיה על גוש השורשים. כמות המים - 3-1 ליטר 
לעץ ליום, בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול. במקרה שמנת 
המים נמוכה או גבוהה ונוצר גירעון או עודף, יש להתאים את 
כמות המים לשתילים. שתילים על מצע טוף יושקו פעמיים 

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

לגודל השתיל ולאזור הגידול  )כ-4-2 ליטר לעץ ליום(.

בקרת ההשקיה תיעשה באמצעות טנסיומטרים ובדיקה פיזית 
של הקרקע במעדר באזור השורשים. חשוב לבדוק תכופות את 

כמויות המים בשתילים צעירים לאחר הנטיעה. 

סיום הצמאת לימון
ניכרת  אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים 
יש להמתין שבוע נוסף ולאחר מכן להשקות במנת מים גדושה 
של 30-25 מ"מ )מ"מ = מ"ק/דונם( ללא דשן בקרקעות קלות; 
וב-60-50 מ"מ מים בקרקעות כבדות. מטרת ההשקיה במנה 
גדושה תסייע להדחת מלחים שנצברו בשכבות העליונות של 
הקרקע אל השכבות התחתונות מתחת לבית השורשים הפעיל. 
לאחר שבוע נוסף משקים במשך 5 שבועות ב-25% יותר מהמנה 
המומלצת לעונה בצירוף דישון מרבי )עד ריכוז של 1 ק"ג גופרת 
אמון למ"ק מים או 0.8 ליטר אמון חנקתי נוזלי 21%/מ"ק מים 

או 0.5 ק"ג אוריאה/מ"ק מים(. 
עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר את עש הפריחה באמצעות 

מלכודות או באופן ויזואלי ולרסס בהתאם.
 

יבושת סתווית
בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות העלולות לגרום 
יבושת סתווית, במיוחד אם יתווספו לנזקי האקרית האדומה 
המזרחית. להפחתת נזקים כמו נשירת עלים, פירות והתייבשות 

ענפים, יש לשמור על משטר מים תקין.

בדיקות עלים
בדיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת ההזנה וצורכי הדישון 
של פרדס מניב. מועד הדיגום הוא ספטמבר-אוקטובר. דוגמים 100 
עלים לחלקה מכ-50 עצים בכל החלקה; עלים שלמים ובריאים 

ללא סימני מחסור 
מצמיחה  עודף  או 
אביבית, הצמודים 
המצויים  או  לפרי 
פרק או שניים מעל 
הצמודים  העלים 

לפרי )ראה איור(.
בוחרים בעלים   •
ם  י א צ מ נ ה
בגובה של -2.0
מעל  מ'   1.5
הקרקע.  פני 
שייבחר  רצוי 
מספר שווה של 
עלים משני צדי 

השורה. 
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בפרדס
יש לארוז את הדגימות בשקית נייר ולהעבירן מיד למעבדה.   •
הבדיקות שיש לבצע בעלים הן של חנקן, זרחן, אשלגן, סידן,   •

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

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

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

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

מאלה המתקבלות בשיטת השריפה המקובלת.

הערות:
מגדלים שמסרו את בדיקות העלים מוקדם וקיבלו תוצאות   .1
להנחיות שנמסרו  יכולים לדשן בהתאם   - לפני החורף 
בהמלצות עוד לפני החורף. בכל מקרה, מנת הדשן לא תעלה 

על 1/3 מהמנה המומלצת.

בפרדסים המושקים במי קולחין שאיכותם משתנה במהלך   .2
העונה, מומלצת בדיקת עלים בחלקות רבות יותר ואחת לשנה, 

כדי שניתן יהיה להתאים את המלצות הדישון במדויק.

ניתן לבצע את בדיקות העלים במעבדות שירות השדה. להלן 
מספרי הטלפון של המעבדות:

- צמח - 04-6773210
- נווה יער - 04-9830214, פקס: 04-9531334

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

דישון
בזנים המבכירים שהופסק דישונם  דישון חנקני סתווי - 
בחודש יוני, יש לחדשו עם שבירת הצבע או בסיום הקטיף, תוך 
התחשבות בחנקן )אמוניקלי וחנקתי( שבמי ההשקיה עצמם. 
בזנים שמעוניינים לדחות את מועד שבירת הצבע שלהם ובזנים 
שבהם לא קיימת בעיה של צבע ירוק בקטיף - מומלץ להמשיך 
בדישון חנקני רצוף עד תום ההשקיה, תוך התחשבות בכמות 
החנקן האמוניקלי והחנקתי במי ההשקיה עצמם. בחלקות שיבולן 
גבוה מומלץ להוסיף עד 20% חנקן למנה השנתית המתוכננת.
מגנזיום, אבץ ומנגן - בעונה זו )אוקטובר( קל להבחין בעלים 
בסימני המחסור של יסודות אלה. יש לסמן את החלקות שבהן 
אובחנו מחסורים קלים ובינוניים במגנזיום, ולטפל בהן באביב. 
במחסורי מגנזיום קשים רצוי לרסס גם בסתיו )רק אם יש עלים 
צעירים שיקלטו את המגנזיום(. במחסורי אבץ ומנגן קשים ניתן 

לטפל גם בסתיו.

הדברת מזיקים 
יש לטפל אך ורק על פי רשימת תכשירי ההדברה המותרים 
לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא. הרשימה מופיעה 

.http://www.plants.org.il :באתר מועצת הצמחים

לשם צפייה ברשימה יש להיכנס לאתר מועצת הצמחים. בראש 
עמוד הבית מופיע תפריט המסומן בסרגל ירוק ובו יש ללחוץ 
על “מידע ליצואן". יופיע סרגל אותיות מ-א' עד ת'; כדי להגיע 
לרשימה הרלוונטית להדרים - להקליק על האות ה' ואז יעלה 
חלון עם המלה “הדרים". הקשה על החלון תראה כיתוב כחול 
שעליו יש ללחוץ ואז תופיע על המסך רשימת תכשירי ההדברה 

הכוללת את כל הפרטים הרלוונטיים.
הרשימה הוכנה ומתעדכנת בהתאם לצורך ע"י חברת יתרולאב 

בניהולו של ד"ר צחי סקלסקי. 

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

תכשיר פעמיים אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה. 
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אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות באקריות 
נזק בעלווה עד כדי התייבשות  אלה במשולב עלולה לגרום 
ונשירה. נזק זה עלול להיות קשה יותר בשילוב יבושת סתווית. 
במקרים אלה יש לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי 

קבוצות האקריות. 

אקרית אדומה מזרחית - אקרית “קיצית" זו יכולה להופיע 
עד החורף.

אקרית ארגמנית - סביר להניח שאוכלוסיות האקרית תתחדשנה 
באותן החלקות שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפת. 

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

אם קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 

פייחת - מהווה את אחת הסיבות העיקריות לבררה. בחלקות 
שבהן הפרי נקטף מאוחר או ירוק )פומלית( ומכוסה בפייחת 
רבה, ניתן לרסס בשמן בריכוז שלא יפחת מ-1%. יש לזכור כי 
בזנים שקליפת פריים נוטה להיות גסה ומחוספסת, כמו טופז, 
אור, אורה ושמוטי בחלקו העליון, שטיפת הפייחת בבתי האריזה 
חלקית בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן. בכל הזנים, ובעיקר באלה 
שהוזכרו, יש לנקוט בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת 

מבעוד מועד.

זבוב הפירות הים-תיכוני - יש לעקוב אחר נגיעות חריגה. 
בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר )בשל מגבלות שונות( יש 
לוודא יישום מהקרקע בטרקטורונים על ידי מועצת הצמחים 
או לטפל בכתמים - טיפול באחריותו הבלעדית של הפרדסן. 

חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה 
צריכים לבצע זאת בתיאום ובהסכמה של המכון להדברה ביולוגית 
של ענף ההדרים; לשם כך יש לפנות לדורון טימר, מנהל המכון. 
מצורף הקישור בנושא זה לאתר ענף ההדרים במועצת הצמחים:
http://www.plants.org.il 

תריפס הקיקיון - בנטיעות צעירות ובהחלפת זן עלול התריפס 
לפתח בתקופה זו אוכלוסייה סתווית גבוהה העלולה לגרום נזק 
זיהוי אוכלוסייה משמעותית בצימוח הצעיר יש  לצימוח. עם 
להדביר בתכשירי אבמקטין בשילוב שמן קיצי. התריפס פוגע 
בזני לימון החונטים בתקופת הסתיו ויש להדבירו כאמור לעיל, 

בתכשירי אבמקטין בשילוב שמן קיצי. 

כנימה רכה דמוית אגס וכנימה רכה חצי-כדורית - מזיקים 
אלו גורמים לעתים נזקי פייחת קשים.

כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( - מזיקים הגורמים 
בשנים האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש ופייחת. התפתחות 
צעירה  עלווה  על  נעשית במרבית המקרים  בסתיו  הכנימה 
שהגיעה לגודלה הסופי. במרבית החלקות הייתה השנה הדברה 
טבעית טובה בקיץ. יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת 
ההדברה הטבעית, בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות עש 

בשנה שעברה.

מדריך שדה לעשים בפרדס
בימים אלה יצא לאור מדריך שדה לעשים בפרדס, בעריכת 
ד"ר רועי כספי מהמכון להדברה ביולוגית של ענף ההדרים, 
מועצת הצמחים. ניתן להשיג את המדריך אצל מדריכי ההדרים 

ובמכון להדברה ביולוגית בבית דגן. 

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית
מומלץ להמשיך ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל עונת 
ההשקיה. בתקופה זו לרוב כבר בוצע הריסוס הראשון בג'יברלין 
 לשמירת הצבע הירוק בפומלית. את הריסוס השני מבצעים 

כ-40-30 יום ממועד ביצוע הריסוס הראשון. לעתים יש לבצע 
גם ריסוס שלישי.

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

GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% +   .2
BB5 בריכוז  או  1956B בריכוז 0.025%  )טריטון  משטח 

0.05% או טיבולין בריכוז 0.025%(.
GA3 בריכוז 5 ח"מ + משטח  BB5 בריכוז  0.15%.  .3

הערה: 
אם מרססים נגד מזיקים בשמן בריכוז 1.75%-1%, מומלץ לשלבו 

ב-GA3 בריכוז 5 ח"מ. 
יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

נזק מתריפס הקיקיון
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ריסוסים להארכת עונת הקטיף

הריסוסים מיועדים לשמור על מוצקות הפרי ועל צבע קליפתו 
מעבר לעונת הקטיף הרגילה. הטיפולים בזנים מינאולה ונובה 
מומלצים בחודש אוקטובר; באשכוליות - באוקטובר-דצמבר 
)לעתים הריסוס מומלץ לאחר קטיף סלקטיבי של הפרי הגדול(; 

בשמוטי - לאחר שבירת הצבע. 
הריסוסים עלולים להפחית לעתים את יבול השנה העוקבת.

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

או BB5 בריכוז 0.05% או טיבולין בריכוז 0.025% (
GA3 בריכוז 10 ח"מ + D-2,4 בריכוז 18 ח"מ + BB5 בריכוז   .2

.0.05%
יש להשתמש רק בתכשירי GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

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

חדרה, טל': 04-6303411, 050-6241436. 

הדברת עשבים
לפני נטיעה סתווית - לאחר הכנת השטח ופריסת מערכת 
ההשקיה משקים במנת מים של כ-25 מ"ק/ד', מחכים לנביטת 
העשבייה ומרססים בבסטה או בדו-קטלון בריכוז 0.3% עם שטח 
90 בריכוז 0.03%; הריסוס מיועד להדברת הנבטים. אם השטח 
משובש בינבוט, בהגה או בשברק קוצני - מומלץ לשלב אחד 

.2,4-D-מתכשירי ה

פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס בבסטה בריכוז 2.0%-1.5% או בפאסטר בריכוז 
של 2.0%-1.5% או בטרגט בריכוז 3% )טרגט מורשה לשימוש 
רק בפרדסים שאינם מניבים והוא מומלץ לריסוס בטמפרטורה 

.)25°C שמעל
יש להגן על הגזעים מהרטבה של תרסיס הריסוס.

למניעת הצצה מומלץ לרסס לאחר נטיעה באחד מהתכשירים:
דיפלופניקון )קווארץ ,לגאטו, פאלקון( 50 ג'/ד'.  .1

אוקסיפלורפן )גול ודומיו( 300 ג'/ד'.  .2

הדברה בעצים צעירים בני שנתיים-שלוש 
מומלץ לרסס לאחר נביטת עשבי החורף בגלייפוסט 1% + 
אחד ממונעי הנביטה: אוקסיפלורפן )גול ודומיו( 300 ג'/ד' או 
דיפלופניקון )קווארץ, לגאטו, פאלקון( 50 ג'/ד' או אמיר 250 
ג'/ד', או בגלייפוסט 1% + מדלן 200 סמ"ק לדונם ) המדלן יעיל 
למניעת הצצה של דגניים. להרחבת טווח מניעת הצצת העשבים 

ניתן לשלב מדלן עם גליגן על פי התווית(.

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

יומיים מהריסוס בו. כמו כן, אין לרסס על קרקע רטובה.
בשימוש בקוטלי עשבייה יש להקפיד שלא לעלות על כמות   •
החומר ליחידת שטח, גם אם מרססים בריכוז נמוך. כאשר 
כמות התרסיס גדולה, יש סכנה מריסוס כמות רבה של חומר 

ליחידת שטח והדבר עלול לגרום נזקים לעץ. 

הדברת עשבייה בפרדסים בוגרים
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן, לאחר נביטת 

עשבי החורף:
הייבר X , אורגן 80 או הנטר 100 ג'/ד' + דיאורון 300-250   .1

ג'/ד'.
גלייפוסט 1.5%-1% + אוקסיפלורפן )גול ודומיו( 500-250   .2

סמ"ק/ד'.
גלייפוסט 1.5%-1% + דיאורון 250 ג'/ד' + אוקסיפלורפן   .3

)גול ודומיו( 0.1%, 25 ג'/ד'.
פעילות  את  משפרת  לגלייפוסט  אוקסיפלורפן  תוספת 
הגלייפוסט. אנו מזכירים כי אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן 

בימים חמים. 

ינבוט והגה - בחלקות המשובשות בעשבים הללו מומלץ לרסס 
לפני כניסתם לתרדמת החורף בתכשירי D-2,4 )בר, אמינובר או 

אלבר סופר( 0.3%; ובשולי החלקות - בטומהוק 0.5%.

מחלות
ריקבון צוואר השורש והשורשים וריקבון חום בפרי 

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

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

בהתאם לגודלו. 
הריקבון החום בפרי נוצר בדרך כלל בתנאי גשמים מרובים 
המקנים תנאים טובים להתפתחות הפטרייה הגדלה בקרקע 
ומייצרת גופי פרי שבתוכם נמצאים נבגי הפטרייה. טיפות המים 
המותזות מהקרקע אל הפרי נושאות את הנבגים ומדביקות את 

הפרי במחלה.
חובה לרסס נגד המחלה במיוחד פרי המיועד ליצוא, לפחות 
שבוע ימים לפני הגעתו לבית האריזה. מרססים את שמלת העץ 
עד לגובה של 1 מטר באחד מהתכשירים: מרק בורדו, תכשירי 
הידרוקסיד הנחושת )בלושילד, קוצייד , פונגורן( או תכשירי 
זרחית )קנון, קורדון, קיפ, קנונחושת( או נחושת גפרתית )נחושתן 

.)0.3%
 יש לרסס חומרים אלו 10 ימים לפני קטיף. 

אלטרנריה 
המחלה מתפתחת במהירות בתנאי לחות גבוהה וטמפרטורה 
נוחה המתאימים לעונה זו. ניסיון העבר הראה כי ירידת גשם, 
אף גשם קל, בחודשי הסתיו גורמת לאילוח קשה מאוד של 
הפטרייה על הפרי. הנביטה של נבגי המחלה וחדירת התפטיר 
לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות ספורות. לאחר שלב החדירה 
של הנבגים לעלה או לקליפת הפרי, יעילות הריסוסים בהדברת 
הפטרייה ומניעת הנזק שבעקבותיו נמוכות מאוד, ולכן מומלץ 

ניטור לגילוי הדבקות  לרסס לפני הגשם. בינתיים יש לבצע 
חדשות בעלים צעירים ובפרי בפנים נוף העץ ובפרי חיצוני.

הזנים הרגישים לאלטרנריה הם: מינאולה, מנדרינה דייזי, נובה, 
ינוב, מיכל, מורקוט, מור, מירב, וינולה ועידית. אשכולית אדומה 
ולבנה רגישות גם הן, אך פחות. תכשירים אפשריים לריסוס: 
הרקולס )קנון נחושת( 0.4%, קוצייד 2000 0.25% )בעדיפות 
ראשונה בסמוך לאירועי גשם ומיד לאחריהם(, אנטראקול 0.25%, 
קנון, קיפ, קורדון, פוספירון 0.25%. מומלץ לבצע תחלופה בין 
התכשירים ולהקפיד על זמן טיפול לפני קטיף לגבי כל חומר.

מלסקו
אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו, עד כדי עקירת חלקות 
לימון, במיוחד בזנים יוריקה וקוק ובחלקות ליים. המחלה מופיעה 
לעתים גם בקליפים. כדי לעכב את התפשטות המחלה חשוב 
לנקוט בפעולות סניטציה: טיפול בכל עץ נגוע מיד כשמבחינים 
בסימני המחלה: הצהבת עלים ונשירתם ללא פטוטרת והתייבשות 
ענפונים. כדי לנקות את הפטרייה מהעץ יש לבצע טיפול עמוק: 
אם נראית התייבשות קלה של ענפון עליון או צדדי - גיזום הענף 
כולו; אם העצים נגועים ברמה בינונית או קשה – עקירת העצים; 
באופן כללי, גם עצים הנגועים קל - גיזום מסיבי ושרפת הגזם. 
חשוב לסמן עצים אלו ולעקוב אחר מצבם מדי 15-10 יום. אם 

המחלה חוזרת שוב, כדאי לעקור את העצים.
ומתפזרים  נבגי המחלה מתפתחים על הגזם הנגוע היבש 
ברוח. יש להדגיש כי לאחר הגיזום חובה לשרוף את כל הענפים 
הנגועים שנגזמו. החומרים המומלצים לריסוס למניעת הדבקת 

נבגי המלסקו הם מרק בורדו 1% וקוצייד 0.25%.
זני ההדר העמידים להדבקה במלסקו מהעלווה עלולים להידבק 
במחלה דרך סורים של הכנה הרגישה למחלה, ולכן יש להקפיד 
להסיר את הסורים בכנות הרגישות )בעיקר חושחש וכנות לימוניות(.

הפירות,  תגרי- אגף  אליעזר  קפלן,  יצחק  גרינברג,  יוסי 
תחום הדרים , שה"מ

מאיר פיינצק, יעקוב אגוזי, עודד קשת, מוטי פרבר- חב' 
“מהדרין-פריאור"

ברק כהן- חברת “תפזול"

המאמר מתאר ניסוי בזן הקליף ‘אודם',  בו נמצא שניתן לדלל 
פרי ולהגדיל את ממדי הפרי הנותר באמצעות ריסוס בתכשיר 
ה-NAA אלפנול סופר. מתוארות השפעות של ריסוסים בתכשירים  
אלפנול סופר ומקסים )TPA-3,5,6( במועדים ובריכוזים שונים על 
מספר הפירות לעץ, על היבול, על גודל הפרי ועל איכותו הפנימית.

מבוא
הזן הקליף ‘אודם', מכלוא של הזנים  אורה/שני, פותח על 
ידי המחלקה להשבחת מטעים במנהל המחקר החקלאי. ה'אודם' 
ונקטף בחודשים  מצטיין בצבע חיצוני אדום עז ובטעם טוב 

דצמבר- פברואר.
בארץ  נטועים 4300 דונם אודם ) מאי 2013(.

בדומה לזני הדרים קליפים רבים, הזן סירוגי: בשנת השפע 
הוא נושא עודף פרי ופרי קטן מדי, ובשנה העוקבת הוא נושא 

יבול דל.
על מנת להתגבר על בעיות עודף הפרי והסירוגיות, אנו עורכים 
בחלקות אודם באזורים שונים בארץ ניסויים בהם אנו מנסים 
ללמוד כיצד לדלל את הפרי ולהגדיל את ממדיו בשנת השפע 

דילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בקליף ‘אודם' באמצעות 
ריסוס במווסתי הצמיחה אלפנול סופר ומקסים
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ולהעלות את היבול בשנה העוקבת. 

זה מובאות תוצאות של אחד הניסויים, בו נבדקו  במאמר 
ההשפעות של מווסתי הצמיחה NAA )התכשיר- אלפנול סופר( 
ו-TPA-3,5,6 )התכשיר – מקסים(, המשמשים לדילול והגדלת 

ממדי הפרי בזני הדרים אחרים )1(.

שיטות וחומרים
4 שנים  בת  חושחש  כנת  על  אודם  נערך בחלקת  הניסוי 
‘זיתא'  המעובדת ע"י חברת “מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי 
באזור חדרה. הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב- 4 חזרות, 

4 עצים בכל חזרה.

נבדקו התכשירים הבאים:
 NAA )naphthaleneacetic( נוזלי  אלפנול סופר: תרכיז 
acid, מכיל 201 ג'/ליטר חומר פעיל. מיוצר ומשווק על ידי 

“תפזול בע"מ";
 trichloro-2-piridil-מקסים ט"מ: טבליות מסיסות של
TPA-3,5,6( oxyacetic acid 3,5,6(. מכילות 10% חומר פעיל. 
כל טבלית מכילה 1 ג' של  TPA-3,5,6. התכשיר מיוצר ע"י 

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

אשלגן מיוצר ומשווק ע"י “חיפה כימיקלים בע"מ".

בוצעו הריסוסים הבאים
ביקורת.  .1

11 מ"מ  אלפנול סופר בריכוז 0.15% על חנטים בקוטר   .2
ב-12.6.2012.

13 מ"מ  אלפנול סופר בריכוז 0.15% על חנטים בקוטר   .3
ב-20.6.2012.

ריסוסים עוקבים באלפנול- סופר בריכוז 0.15% על חנטים   .4
בקוטר 11 מ"מ ואח"כ 13 מ"מ.

מ"מ   13 בקוטר  חנטים  על  ח"פ  ח"מ   5 בריכוז  מקסים   .5
ב-20.6.2012.

מ"מ   23 בקוטר  חנטים  על  ח"פ  ח"מ   5 בריכוז  מקסים   .6
ב-18.7.2012.

23 מ"מ  10 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  בריכוז  מקסים   .7
ב-18.7.2012.

כל תמיסות הטיפול הכילו ‘בונוס' בריכוז 4%. הריסוסים בוצעו 
במרסס רובים בנפח תרסיס של 5 ליטר לעץ.

הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב-19.12.2012. מכל חזרה 
נלקחו באקראי 100 פירות. הם נשקלו וקוטרם נמדד. חושבו: 
משקל הפרי הממוצע, מספר הפירות לעץ ומשקל הפרי בגדלים 
השונים על פי חלוקה ל-2 קבוצות גודל: פרי גדול - בקוטר 70 

מ"מ ומעלה ופרי קטן - בקוטר קטן מ-70 מ"מ. 
8 פירות  האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של 

)70 מ"מ( מכל חזרה. נבדקו % המיץ, % כלל  בקוטר אחיד 
המוצקים המומסים )כ.מ.מ( ו-% החומצה בשיטות המקובלות 
לבדיקת הבשלת פרי הדר. הבדיקות נעשו בבית האריזה של 

“מהדרין פריאור" בנתניה.
  Tukey-Kramer הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה במבחן

ברמת מובהקות של 5%. 

תוצאות
השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ מובאות בטבלה 
1. עצי הביקורת נשאו 1133 פירות לעץ המהווים עודף רב. 
הריסוסים באלפנול סופר בשני מועדי הטיפול דיללו פרי בצורה 
טובה . הדילול על חנטים בקוטר ממוצע של 13 מ"מ היה רב 
יותר ובו נקטפו 441 פירות. בניסוי הנוכחי לא היה יתרון לשני 

ריסוסים עוקבים באלפנול.
הריסוס במקסים על חנטים בקוטר 13 מ"מ היה אגרסיבי ובו 
נקטפו 255 פירות בלבד. בריסוס של מקסים על חנטים בקוטר 
23 מ"מ, בשני המינונים: 5 ו-10 ח"מ של חומר פעיל, התקבל 

דילול קל בלבד.
השפעות הטיפולים על היבול וגודל הפרי מובאות בטבלה 
2. הטיפולים שדיללו פרי הפחיתו את  היבול והעלו את כמות 
הפרי הגדול ) טיפולים 2 ,3 ו-4(. הריסוסים במקסים במועד 
המאוחר )23 מ"מ( שדיללו פרי במידה מעטה בלבד, לא השפיעו 
על היבול אך העלו את כמות הפרי הגדול במידה רבה )טבלה 2(.
השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי מראה כי 
הטיפולים לא השפיעו על אחוז כלל המוצקים המומסים ולא 
על אחוז החומצה. בטיפולים באלפנול סופר ובמקסים במועד 
הריסוס המוקדם של התכשיר )חנטים בקוטר 13 מ"מ, אחוז 
החומצה היה נמוך ב-3%-4% מזה שבטיפולים האחרים. נזכיר 
שבטיפולים אלה היו פחות פירות ופירות גדולים יותר )טבלה 2(. 

דיון
חומרים מווסתי צמיחה משפיעים בצורה שונה בזנים שונים 
של הדרים ויש לבדוק השפעות של כל מווסת צמיחה בכל זן 
בנפרד. נזכיר שמווסת הצמיחה, NAA המשמש לדילול חנטים 
בזני הדרים רבים, אינו יעיל כלל לדילול הזן ‘אור 1' )2(. בניסוי 
הנוכחי לא בדקנו השפעות של ריסוס בתכשיר ה-DP-2,4  פריגן 

אקסטרה בגלל איסור השימוש בו בחלק משווקי הייצוא.
 תוצאות הניסוי הנוכחי מראות שניתן לדלל את הזן אודם 
באמצעות ריסוס בחומרים מווסתי הצמיחה אלפנול סופר ומקסים. 
מבחינה כלכלית התוצאות הטובות ביותר התקבלו בטיפולים 
בהם רוסס המקסים על חנטים גדולים )23 מ"מ(: היבול לא פחת 
והפרי היה גדול יותר )טבלה 2(. אך בראיה דו שנתית , טיפול 
זה אינו עונה  על הדרישות משום שהוא לא דילל פרי במידה 
מספקת, וצפוי שבטיפולים אלה יבול השנה העוקבת יהיה מועט 
מדי. היבול של השנה העוקבת ייבדק ב-2013. נושא זה הומחש 

בניסויים קודמים שנערכו בזן ‘אור 1' )3(.
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 תחשיב כלכלי של השפעות טיפולים בעצים סירוגיים צריכים 

להיעשות על יבולים של שנתיים עוקבות.  
 ברצוננו לציין שניסוי זה הוא אחד ממספר ניסויים שבוצעו 
עד עתה. התוצאות המוצגות במאמר הנוכחי מראות את השפעות 
החומרים בניסוי אחד בלבד ואינן מהוות המלצה לביצוע. לאחר 
נוספים בעונה  ניסויים  ועריכת  סיכום כל הניסויים שבוצעו 
הנוכחית )2013( נגבש המלצות לטיפולים לדילול חנטים והגדלת 

ממדי הפרי בזן אודם.
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טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ

מספר הטיפולמס'
פירות לעץ

1133 אביקורת1

622 בגאלפנול סופר 0.15% על חנטים בקוטר 11 מ"מ2

441 גדאלפנול סופר 0.15% על חנטים בקוטר 13 מ"מ3

) טיפול 2  ואח"כ 4 טיפולים עוקבים באלפנול 
טיפול 3(

433 גד

255 דמקסים, 5 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 13 מ"מ5

893 אבמקסים, 5 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 23 מ"מ6

929 אבמקסים, 10 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 23 מ"מ7

.P≤0.05   ערכים שאינם מלווים באות זהה מובהקים מבחינה סטטיסטית  *
כל תמיסות הטיפול הכילו בונוס בריכוז 4%.   *

מועדי הריסוס: 11 מ"מ- 12.6.2012; 13 מ"מ - 20.6.2012; 
23 מ"מ- 18.7.2012

מווסתי הצמיחה: אלפנול סופר 0.15%=300 ח"מ NAA; מקסים 
.TPA-3,5,6 שני ריכוזים: 5 ו-10 ח"מ

מועדי הריסוס:11 מ"מ- 12.6.2012; 13 מ"מ - 20.6.2012;
23 מ"מ- 18.7.2012.

מווסתי הצמיחה: אלפנול סופר 0.15%=300 ח"מ NAA; מקסים 
.TPA-3,5,6 שני ריכוזים: 5 ו-10 ח"מ

סה"כ יבולהטיפולמס'
)ק"ג/עץ(

פרי גדול )קוטר מעל
70 מ"מ(

27   ב77   אביקורת1

56  א60   אאלפנול סופר 0.15% על חנטים בקוטר 11 מ"מ2

44   אב48   באלפנול סופר 0.15% על חנטים בקוטר 13 מ"מ3

41   אב44   בטיפולים עוקבים באלפנול ) טיפול 2  ואח"כ 3(4

26   ב27   גמקסים, 5 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 13 מ"מ5

58   א78   אמקסים, 5 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 23 מ"מ6

37   אב71   אמקסים, 10 ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר 23 מ"מ7

 טבלה 2. השפעות הטיפולים על היבול ועל גודל הפרי

.P≤0.05 ערכים בטורים שאינם מלווים באות זהה מובהקים מבחינה סטטיסטית *
* כל תמיסות הטיפול הכילו בונוס בריכוז 4%. 
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חוק ומשפט

הודעה לעובד
חובה על מעביד למסור לעובד הודעה בכתב בה יש לציין: 
זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת העבודה, באם העבודה היא 
לתקופה קצובה יש לציין את התקופה. תיאור תפקידו של העובד, 
שם הממונה על העובד, שכר העבודה, בסיס השכר: שעתי, יומי, 
חודשי או שכר לפי תפוקות ומועד התשלום, תשלומים בעבור 
תנאים סוציאליים וציון הגופים אליהם מועברים התשלומים. יש 
לציין בהודעה כי מערכת יחסי העבודה חוסה תחת צו ההרחבה 
לעובדים בחקלאות. בהמשך באם חל שינוי בתנאי העבודה 

מחוייב המעביד למסור לעובד הודעה בדבר השינוי.
הפרת הוראת חוק זו מהווה עבירה פלילית.

עורכי הדין המגישים תביעות בשם עובדים מהשטחים ועו"ז 
תאילנדים כוללים במסגרת תביעותיהם גם העדר הודעה לעובד 

ותובעים בשל כך פיצוי.
ע"פ הוראות חוק עובדים זרים חלה חובה לערוך הסכם מפורט 
עם עו"ז בשפתו ובעברית. משנכרת הסכם שכזה כנדרש אין 

חובה למסור “הודעה לעובד".

רישום נוכחות
על מעסיק חלה חובה לנהל רישום נוכחות יומי של כל עובד 
ועובד. הרישום צריך שיעשה על גבי טופס הרשום בעברית 
ובשפת העובד וצריך שייחתם מידי יום ע"י העובד וע"י המעביד 
או ע"י מי מטעמו. במקום בו קיימים אמצעי רישום דיגיטליים 

לא קיימת חובה זו.
להוראה זו השלכות משמעותיות שכן המפר הוראה זו נקלע 

למצב ביש. המחוקק )ליתר דיוק המחוקקת, וד"ל( יצרו מצב 
אבסורדי, בטענה לעבודה בשעות נוספות התהפכו סדרי עולם.  
כי העובד לא עבד שעות  קרי המעביד להוכיח  על הנתבע 
נוספות )עד 15 ש’ בשבוע(. ממצב בו העובד התובע שבדרך 
הטבע הוא זה שצריך להוכיח כי עבד שעות נוספות )“המוציא 
מחברו עליו הראייה"( חל היפוך נטל ההוכחה והמעסיק הוא זה 
שעליו להוכיח בפני בית הדין כי התובע לא עבד שעות נוספות 

)הבטחנו פלאים...(.

רישום חופשות
חובה לנהל יומן חופשות מסודר לכל עובד ועובד. מומלץ שלא 
להסתפק ברשום בתלוש השכר )שבו מצויין מאזן החופשות( 
ולנהל רישום מסודר במחברת נפרדת בו ירשמו ימי החופשה 

באופן מפורט ככל האפשר.
יודגש, למעביד הזכות לקבוע )תוך הודעה מראש לעובד( 
מתי יממש העובד את זכותו לחופשה. ניתן לפצל את החופש 
המגיע לעובד ואולם מקצת ימי החופש יהיו בקיץ ברצף של 9 

ימים לפחות.

נסיעות
עובד זכאי לתשלום בגין נסיעותיו לעבודה וממנה לביתו.

בד"כ הסכום המקסימאלי בו חב מעביד עומד על כ-25 ₪ ליום 
עבודה. בחקלאות קובע צו ההרחבה כי על המעביד חלה חובה 
להסעת העובדים מקום שאין בו תחבורה ציבורית לעבודה וממנה.
מעסיקי עובדים מהשטחים הדואגים להסעת עובדיהם מהמעבר 

העסקת פועלי שטחים 
)עובדים זרים(

חלק ב'

מאת: עו”ד גלנץ שמואל 

כמובטח, מובא בזה מאמר נוסף לעניין רשימת חובותיו של החקלאי המעסיק עובד 
מהשטחים, כמו גם עובד זר אחר או כל עובד שכיר בכלל.

כדי שלא “להזמין דובים מהיער" ולתת רעיונות לאותם עו"ד המייצגים עובדים, 
כלולים ברשימה שלהלן רק חובות שנתבעו בפועל. זאת ע"פ ניסיונו של הח"מ 

שתחת ידו לצורך התגוננות עברו בעיקר לאחרונה תביעות רבות של עובדים משטחי 
יהודה ושומרון והרבה יותר מכך של עובדים מתאילנד.
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לעבודה וחזרה למעבר גם הם לא תמיד יוצאים פטורים מתשלום 
נסיעות שכן העובדים תובעים עלות נסיעה מביתם למעבר וחזרה 

בסוף יום העבודה. 

מסירת תלושי שכר
חובה למסור לעובד תלוש שכרו. אי מסירת תלוש כנדרש 
יכול שתזכה את העובד בפיצוי בסך 5,000 ₪ לכל חודש שבו 
לא נמסר תלוש שכר. אי מסירת תלוש כאמור מוגדרת בחוק 
“עבירת קפידה" שמשמעותה – אין “הנחות", לא תשמע טענה 

של “לא ידעתי", “לא התכוונתי" וכד'. 

שכר מולן
שכר עבודה חודשי יש לשלם עד היום התשיעי של החודש 
שלאחר חודש העבודה. לא שולם השכר עד התשיעי לחודש 
יחשב השכר כמולן והמעביד יכול שיחויב בפיצויים מוגדלים 

.)5%-20%(

הפסקת עבודה
הודעה מוקדמת

סיום יחסי עבודה מחייב מתן הודעה מוקדמת של צד לזולתו 
– לעניין זה דין אחד לעובד המבקש להתפטר ולמעביד המבקש 

להפסיק עבודת עובדו.
כאשר מעביד מפטר את עובדו והפיטורין נכנסים לתוקף בתוך 
תקופת “ההודעה המוקדמת" מחוייב המעביד לשלם לעובד את 

יתרת התקופה כאילו עבד בתקופה זו.
מנגד עובד שחדל להופיע לעבודה ללא הודעה מוקדמת רשאי 
מעסיקו לקזז משכרו האחרון את הסכום אותו היה משתכר העובד 

בתקופת ההודעה המוקדמת.
חובת שימוע

הלכה היא כי טרם קבלת החלטה בעניין פיטורי עובד מחוייב 
המעביד לקיים הליך שימוע. השימוע כרוך בפרוצדורה המחייבת 
מתן הודעה לעובד מבעוד מועד בדבר הכוונה לפטרו ועל הסיבות 
לכך. חובה זו חלה גם בסקטור הפרטי. במהלך ישיבת השימוע 
על המעביד להציג לעובד את הטענות כלפיו או את סיבת הרצון 
לפטרו. יש לתת לעובד הזדמנות להגיב על הנימוקים בדבר הרצון 
לפטרו בטרם קבלת החלטה סופית על הפיטורין. בתי הדין קבעו 
כי על המעביד לשמוע את העובד “בלב פתוח ובנפש חפצה".

מכתב בדבר הפסקת עבודה ותקופת העבודה
עם תום עבודתו של עובד מחוייב המעביד ליתן לו הודעה 

בכתב בה תרשם תקופת העבודה.

החוק להגברת אכיפה של דיני העבודה
בא  ובעונשים  די בחוקים, בתקנות, בסנקציות  כאילו לא 

המחוקק ובנוסף ל"חגורה" לבש גם “שלייקס".
החוק ככתבו וכלשונו: “מטרתו של חוק זה להגביר ולייעל 

את אכיפתם של דיני העבודה".
זה בא בעיקר לצורך אכיפה על  למען הדיוק נאמר שחוק 

דווקא על מעסיקי עו"ז  ולאו  מעסיקי עובדים במשק בכלל 
ופועלים מהשטחים בכלל זה. על אלו, מהניסיון ומֹכח החוקים 
“הקודמים" נעשתה אכיפה בנמרצות ובקפדנות כולל בעניינים 
שוליים ובזוטי דברים. אכיפה שבעטייה שילמו חקלאים מעסיקי 
עו"ז מליוני ₪ כקנסות תוך איום בהרשעה פלילית והטלת קנס 
מוגדל במקרה של הרשעה. זכורים הימים בהם אכפו למעלה 
מ-100 פקחים את חוקי ותקנות עובדים זרים בשעה שעשרות 
בודדות עסקו באכיפה של חוקי העבודה על כמליון עובדים 

ישראלים פשוטים, קופאיות, עובדי ניקיון, שומרים וכיו"ב.
מכל מקום החוק להגברת האכיפה מאפשר הטלת עיצומים 
כספיים משמעותיים )מעסיקי עו"ז רגילים...( גם על המעסיק 

הישיר וגם בתנאים מסויימים על מזמין עבודה מאת קבלן.

עוללות
לקינוח אביא שני פסקי דין שניתנו לאחרונה מהם כדאי להסיק 

מסקנות מעשיות.  

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.  .1
עובד תאילנדי שתבע מעסיק ישראלי בסכום של כ-170,000   
₪ חזר בו מתביעתו לאחר שככל הנראה שולם לו על ידי 

שליחים מטעם המעסיק סכום של כ-6,000 ₪. 
בית הדין קבע שהתובע נהג בחוסר תום לב ופסק לחובת   
התובע – העובד ולטובת הנתבע – החקלאי סך של 11,700 
₪. בית הדין נימק החלטתו בכך שטען, אם התובע הסתפק 
ב-6,000 ₪ מדוע תבע 170,000 ₪ ואם לא קיבל מאומה 
עבור הסתלקות מהתביעה )כך נטען ע"י ב"כ הנתבע( כי אז 
מדוע חתם על יפוי הכֹח שמכוחו הוגשה התביעה ע"י עוה"ד 

הישראלי שהופיע בשמו בבית הדין.

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.  .2
נפסק לזכות עובד נפאלי שתבע ממעסיקו הישראלי סכום   

עתק. 
עדותו של התובע שעבד אצל הנתבע כ-4 שנים ניתנה כעדות   
מוקדמת טרם צאתו את הארץ. מטעמו של הנתבע )היתה זו 
חברה בע"מ( העידה מי שהעידה ובית הדין העדיף את גרסת 

התובע וקבע שהעדות מטעם הנתבע אינה אמינה.
התובע הציג רישומי שעות שערך בזמן אמת וטען ששולם   
לו שכר בפועל שלא בהתאם לרשום בתלושי השכר הן מצד 

שעות העבודה והן מצד הסכום עבור שעת עבודה.
טענת הנתבע כאילו שילם שכר כנדרש ועבור כל שעות   
העבודה כפי שבוצעו בפועל לא נתקבלה למרות שבד"כ 
פוסקים בתי הדין כי “חזקה שתלוש שכר משקף את התשלום 

בפועל". 
סיכומו של עניין, הנתבע - חברה בע"מ ובעליה אישית -   
חוייבו בגין הפרשי שכר מינימום וגמול בגין שעות נוספות, 
הבראה, מענק שנתי, חופשה שנתית, הפרשות לפנסיה, פיצויי 
פיטורין וכן בפיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר. בנוסף לכך 
חוייבו הנתבעים ב- 20,000 ₪ הוצאות. סך כל התשלום 

אותו חב התובע עולה כדי כ-250,000 ₪. 

חוק ומשפט
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האיכות מתחילה מהשורש
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חדש! נחושת�
(Copper  sulfate 190 g/L, SC)

ˆ מדביר מגוון רחב של מחלות כגון: 
   עין טווס, ריקבון חום, כימשון, 
   כשותית הגפן וסלסול עלים  

ˆ מאושר לשימוש בהדרים, זית, 
  תפוח אדמה, עגבנייה, גפן, אפרסק 

  ונקטרינה

תכשיר נחושת בתוארית נוזלית ייחודית



ופסח כשר!חג אביב שמחולכל בית ישראל - לקהל לקוחותינו


