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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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תוכןמשולחנו של העורך

ידיעון ענף ההדרים
במועצת הצמחים

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

הן באחריות הכותב בלבד.
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 טל עמית

תמונת מצב

אשכוליות:
להיות או לא להיות?

כולם זוכרים את הסלוגן והתשדיר המפורסם משנות ה – 70 
שקידם את צריכת האשכוליות בארץ . 

בחרתי להכתיר את המאמר בכותרת זו בשל חזרתה של האשכולית 
למרכז הבימה, בעקבות 2 עונות שיווק מוצלחות מאוד שהופכות 

את המין לאטרקטיבי מאוד למגדל הישראלי .

ייצור עולמי –
אשכולית הוא מין ההדרים הרביעי בגדלו, והקטן ביותר בין 

מיני ההדרים .
הייצור העולמי של הדרים ) נתוני עונת 16/17 ( – 

תפוזים – 73.1 מיליון טון, מזה 6.2 מיליון טון משווקים טרי.
קליפים – 33.7 מיליון טון, מזה 4.2 מיליון טון משווקים טרי.
לימונים – 7.5 מיליון טון, מזה 1.9 מיליון טון משווקים טרי. 
אשכוליות – 2.8 מיליון טון, מזה 736,200 טון משווקים טרי .

 ; : ארה"ב – 682,000 טון  יצרניות האשכוליות הגדולות הן 
מקסיקו – 432,000 טון ; דרום אפריקה – 363,000 טון ; טורקיה 
– 253,000 טון ; סודן – 198,000 טון ; ישראל – 148,000 טון; 

ארגנטינה – 102,000 טון ; ספרד – 81,000 טון . 
יצואניות האשכוליות הגדולות הן – דרום אפריקה – 202,500 
טון ; טורקיה – 125,675 טון ; ארה"ב – 108,500 טון ; ספרד 
– 59,300 טון ; ישראל )ללא פומלית ( – 48,630 ; מקסיקו – 

19,000 טון .

ישראל 
מייצרת אשכוליות משלושה מינים שונים – א. לבנה, א. אדומה 
ופומלית .אצלנו גידול האשכוליות תופס מקום מכובד בסל 
ההדרים הענפי בנתוני עונת 17/18 – כ 15% מהשטח הכללי, 

כ – 28% ביבול וכ – 43% )!!( מסל היצוא .
נתוני שטחי אשכוליות בישראל )בדונם(

20052008201120152017זן
אש' 
לבנה

17,24017,58010,7009,0007,120

אש' 
אדומה

18,83528,50025,40015,50013,500

13,20010,8006,2256,0755,500פומלית
 

הנתונים מראים תנופת נטיעות של אשכוליות אדומות ) בעקבות 
ההוריקן בפלורידה בשנת 2004 (, ובעקבותיה עקירות מאסיביות 
משנת 2011 ואילך . בכל הזנים - ירידה מתמשכת בשטח הנטוע 

לרמה של 40% מנתוני השיא .   
הפחיתה בשטח הנטוע בישראל השפיעה רבות על היבול ועל 
היצוא של אשכוליות מישראל . היצוא פחת ביותר מ 25% מעונת 

10/11 ועד לעונת 14/15 .
ההפתעה וההוכחה לכך שיש שינוי במגמות הם נתוני היצוא 
בשלוש העונות האחרונות . למרות המשך הירידה בשטח הנטוע, 
כלומר, ערך התוצרת הטריה עלה וגרם לחקלאים למוטיבציה 

לטיפול בפרדס ולשווק יותר פרי טרי מזנים אלו .

אשכ' לבנה ב – 10/11 יוצאו 600 ק"ג לדונם . ב - 17/18 יוצאו 960 ק"ג לדונם . גידול של 60%.

אשכ' אדומה ב - 10/11 יוצאו 2.5 טון לדונם . ב - 17/18 יוצאו 3.3 טון לדונם .גידול של 32%.
פומלית ב - 10/11 יוצאו 1.93 טון לדונם . ב – 17/18 יוצאו 2.84 טון לדונם . גידול של 47%.

נתוני יצוא אשכוליות מישראל )בטון(
2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18זן

6,6054,4925,1973,7205,0544,5305,2676,835אשכ' רגילות
61,64156,84057,59757,15541,06244,33342,11244,632אשכ' אדומות

12,07915,14313,19213,40711,64811,34612,19415,652סוויטי
80,32576,47575,98674,28257,76460,20959,57367,120סה"כ
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מה קורה ? למה זה קורה ?
בעולם 

א. ירידה הצריכה העולמית של אשכוליות ) פרי טרי ומיץ ( בשל 
האנטגוניזם בין החומרים מקבוצת הפורנוקומרינים ) חומרים 
הנמצאים במשפחת האשכוליות בלבד ( ובין תרופות מסוימות. 
החומרים הללו גורמים לעיכוב בפעילות האנזים שאחראי לפירוק 

התרופה ע"מ שתוכל להיספג בדם. 
ב.ירידה משמעותית בייצור העולמי של אשכוליות. היצרנית 
הגדולה ביותר – ארה"ב, נמצאת בנסיגה גדולה בייצור בשל 

מחלת ה – greening שמחסלת את הפרדסים בפלורידה.

נתוני יצוא אשכוליות מישראל )בטון(
2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18זן

6,6054,4925,1973,7205,0544,5305,2676,835אשכ' רגילות
61,64156,84057,59757,15541,06244,33342,11244,632אשכ' אדומות

12,07915,14313,19213,40711,64811,34612,19415,652סוויטי
80,32576,47575,98674,28257,76460,20959,57367,120סה"כ

האנטגוניזם בין החומרים צריכה העולמית של אשכוליות ) פרי טרי ומיץ ( בשל הירידה  .א
הפורנוקומרינים ) חומרים הנמצאים במשפחת האשכוליות בלבד ( ובין מקבוצת 

תרופות מסוימות . החומרים הללו גורמים לעיכוב בפעילות האנזים שאחראי לפירוק 
 התרופה ע"מ שתוכל להיספג בדם . 

ארה"ב ,  –ירידה משמעותית בייצור העולמי של אשכוליות . היצרנית הגדולה ביותר  .ב
שמחסלת את הפרדסים  greening –ה בייצור בשל מחלת ה נמצאת בנסיגה גדול

 בפלורידה .
 

 
 

אלף טון בלבד.  193מיליון תיבות הן  4.9פלורידה ירדה בייצור בצורה דרמטית . 
 המגמה המוצגת בדיאגרמה לעיל ברורה .

 
 שווקים חדשים

 
בין התפתחויות הדרמטיות שפקדו אותנו בשנים האחרונות היו כאלו שהן טובות וכאלו 

ומועילות לענף שהן רעות , אך בשקלול הסופי ניתן לציין את ההתפתחויות כטובות 
 בארץ , למרות הסעיף הראשון בפסקה הקודמת , שאותת על סכנה לגידול .

 .וק הרוסי לצרה הזו נוספה צרה נוספת , והיא קריסתו של הש
 
 
 
 
 
 
 
 

פלורידה ירדה בייצור בצורה דרמטית. 4.9 מיליון תיבות הן 
193 אלף טון בלבד. המגמה המוצגת בדיאגרמה לעיל ברורה.

שווקים חדשים

בין התפתחויות הדרמטיות שפקדו אותנו בשנים האחרונות היו 
כאלו שהן טובות וכאלו שהן רעות, אך בשקלול הסופי ניתן לציין 

 2017/18יעדי יצוא אש' אדומות                                          2010/11יעדי יצוא אש' אדומות 

 
 

 שנים השתנתה לגמרי תמונת השיווק של האשכוליות האדומות ! 7בתוך 
מיעדי השיווק של האשכוליות  97%ממצב שבו השוק הרוסי + האירופי הווה 

בלבד ואילו השווקים  61%הווה שוק זה רק  17/18, בעונת  2010/11האדומות בעונת 
 .  39%הפכו למרכיב חשוב ביצוא , בשיעור  2010/11בעונת  3%החדשים שהיו רק 

ווק לשוק אירופי בשיעור באשכוליות הלבנות המצב אף דרמטי יותר , כאשר משי
מהאשכוליות הלבנות  43%שנים , בעונה האחרונה שווקו לאירופה רק  7לפני  100%
 שווקו ליפן . 53%ואילו 

 
 מחירים

 המהפך הגדול קרה בעיקר בשל מחירי השוק .
מדובר בשוק , כרגע ,במזרח הרחוק התוצרת שלנו נהנית מתחרות מעוטה , כאשר 

 חשש מצריכת אשכוליות כמו בשוק האירופי .צומח שבו אין 
בשוק האירופי , המחסור בפרי פלורידני האמיר את מחירו פי שניים והצרכנים אינם 

ק"ג . הם למדו להסתפק בתוצרת  15אירו לתיבת אשכוליות של  30-35מוכנים לשלם 
 אירו לתיבה . 15-17)ישראלית( , לא פחות טובה במחירים שפויים ברמות 

 

איטליה
10,731 ;17%

צרפת
13%;8,238

אנגליה
9%;5,655

גרמניה
7% ;4,245

הולנד
8% ;5,140

רוסיה  
21% ;13,780

שאר אירופה
14,30522%

סין
3% ;1,624

איטליה
1,627 ;4%

צרפת
10,367 ;23%

אנגליה
5,688  ;
13%

גרמניה
785 ;2%

הולנד
רוסיה  9%; 3,925

578 ;1%

שאר אירופה
4,207 ;9%

יפן
4,278 ;10%

סין
5,933 ;13%

קוריאה
3,220 ;7%

ב וקנדה"ארה
4,036 ;9%

את ההתפתחויות כטובות ומועילות לענף בארץ, למרות הסעיף 
הראשון בפסקה הקודמת, שאותת על סכנה לגידול.

לצרה הזו נוספה צרה נוספת, והיא קריסתו של השוק הרוסי.
בתוך 7 שנים השתנתה לגמרי תמונת השיווק של האשכוליות 

האדומות !
ממצב שבו השוק הרוסי + האירופי הווה 97% מיעדי השיווק של 
האשכוליות האדומות בעונת 2010/11, בעונת 17/18 הווה שוק 
זה רק 61% בלבד ואילו השווקים החדשים שהיו רק 3% בעונת 

2010/11 הפכו למרכיב חשוב ביצוא, בשיעור 39%. 
באשכוליות הלבנות המצב אף דרמטי יותר, כאשר משיווק לשוק 
אירופי בשיעור 100% לפני 7 שנים, בעונה האחרונה שווקו 
לאירופה רק 43% מהאשכוליות הלבנות ואילו 53% שווקו ליפן.

מחירים
המהפך הגדול קרה בעיקר בשל מחירי השוק.

במזרח הרחוק התוצרת שלנו נהנית מתחרות מעוטה, כאשר, 
כרגע,מדובר בשוק צומח שבו אין חשש מצריכת אשכוליות 

כמו בשוק האירופי.
בשוק האירופי, המחסור בפרי פלורידני האמיר את מחירו פי שניים 
והצרכנים אינם מוכנים לשלם 30-35 אירו לתיבת אשכוליות 
של 15 ק"ג. הם למדו להסתפק בתוצרת )ישראלית(, לא פחות 

טובה במחירים שפויים ברמות 15-17 אירו לתיבה.

הגרף מציג רמת מחירים שבועית לק"ג אשכוליות בשוק האירופי 
ב 4 השנים האחרונות. מנתונים שיש בידי לגבי שוק זה מעונת 
2005/6 – המחיר החודשי ) ולא שבועי!( הממוצע לאשכוליות 
נע מ 0.57 אירו/ק"ג בשיא השפל ועד ל 0.89 אירו/ק"ג בשיא. 
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השנים  4הגרף מציג רמת מחירים שבועית לק"ג אשכוליות בשוק האירופי ב 

המחיר החודשי ) ולא  – 2005/6האחרונות . מנתונים שיש בידי לגבי שוק זה מעונת 
אירו/ק"ג  0.89אירו/ק"ג בשיא השפל ועד ל  0.57שבועי!( הממוצע לאשכוליות נע מ 

מערכו כיום , המחיר בש"ח היה  20%בשיא . כמובן שכאשר ערך האירו היה גבוה ב 
 גם הוא גבוה יותר .

מאי היו בממוצע של מעל לאירו/ק"ג ,  –פברואר  –החודשים  4בעונה שעברה 
הממוצעת כאשר כמעט כל העונה רמת המחיר  –והתמונה אף טובה יותר בעונה זו 

 ק"ג. 16 –אירו/ק"ג, כאשר משקל קרטון נלקח כ  1היתה 
 

 סיטונאיים למחיר למגדל בשער הפרדסטבלת המרת מחירים 
*מחיר  סוג הפרי

 באירו
*מחיר 
 בש"ח

מחיר 
 באירו

מחיר 
 בש"ח

מחיר 
 באירו

מחיר 
 בש"ח

מחיר 
 באירו

מחיר 
 בש"ח

מחיר 
 באירו

מחיר 
 בש"ח

אשכולית 
מגש  –אדומה 

 ק"ג 15

15 1.55 15.5 1.65 16 1.75 16.5 1.85 17 2.0 

 בעונה זו₪ בהתאם לשערי החליפין אירו/* את המרת המחירים עשה ניצן רוטמן , 

 לק"ג הוא הוא למגש. המחיר בשער הפרדסבאירו * מחיר האשכולית 
 

כמובן שכאשר ערך האירו היה גבוה ב 20% מערכו כיום, המחיר 
בש"ח היה גם הוא גבוה יותר.

בעונה שעברה 4 החודשים – פברואר – מאי היו בממוצע של מעל 
לאירו/ק"ג, והתמונה אף טובה יותר בעונה זו – כאשר כמעט כל 
העונה רמת המחיר הממוצעת היתה 1 אירו/ק"ג, כאשר משקל 

קרטון נלקח כ – 16 ק"ג.

רמות המחירים בשווקים במזרח הרחוק היו אף גבוהות מהמחירים 
בשוק האירופי ועל אף הוצאות הלוגיסטיקה הגבוהות המחיר 

למגדל אף גבוה בכ – 20% מהתמורה בשוק האירופי !
בהקשר זה, יש לציין גם את העלייה הדרמטית במחירי האשכוליות 

לתעשייה שהגיעו לכ 800 ₪ לטון ויותר.
כאשר לוקחים את כמויות היצוא ואת הפדיון למגדל )בשער 
הפרדס ! (, אנו מגיעים להכנסה יפה של כ – 8,000 ₪ לדונם 

ומעלה, בממוצע. הכנסה שהיא יפה מאוד, בכל קנה מידה.

למרות ההצלחה – מעידה בדרך. חומר למחשבה לעתיד !
אין כנראה טוב בלי קצת רע.

יוצאו לסין 800 טון פומליות, בהצלחה רבה  בעונה הקודמת 
) בביקוש ובמחיר(. ראו החברים כי מצאו זהב, ושלחו  מאוד 

טבלת המרת מחירים סיטונאיים למחיר למגדל בשער הפרדס

*מחיר סוג הפרי
באירו

*מחיר 
בש"ח

מחיר 
באירו

מחיר 
בש"ח

מחיר 
באירו

מחיר 
בש"ח

מחיר 
באירו

מחיר 
בש"ח

מחיר 
באירו

מחיר 
בש"ח

אשכולית אדומה – מגש 
15 ק"ג

151.5515.51.65161.7516.51.85172.0

* את המרת המחירים עשה ניצן רוטמן, בהתאם לשערי החליפין אירו/₪ בעונה זו
* מחיר האשכולית באירו הוא למגש. המחיר בשער הפרדס הוא לק"ג

השנה לסין כמות גדולה פי 4, וכל הגעות הפרי בתוך שבועיים !
השוק קרס – הפרי לא נמכר. חלק מהפרי עשה כמעט הקפה של 

העולם וחזר כל הדרך לישראל והמשיך לרוסיה.
התופעה הזו של חוסר תכנון וחוסר תאום מכה בנו פעם אחרי 
פעם, וכך תחת הכותרת המאוד פופולרית של "חופש העיסוק" 
ו – "שוק חופשי", המגדל הישראלי משלם מחירים כבדים מאוד, 

למרות ההצלחות ש"נופלות" עלינו פה ושם.

סיכום
למרות שמדובר במוצר עם ביקוש מוגבל,מצב הדברים בהחלט 

יכול להיות אפילו טוב יותר, אם נכלכל את דרכינו נכון.
א. קצת יותר עומק והבנה של השוק שנקרא אשכוליות. שיווק 

עם הסתכלות לעתיד ולא ניצול הזדמנויות.
ב. תאום ותכנון משותף יוסיפו הכנסה לכולם. גם ליצואנים.

ג. שמירה על האיכות, ואף שיפורה, ע"מ למצב את הפרי שלנו 
מעל המתחרים, כי תחרות עם טורקיה ספרד ומצרים חייבת 

להיות באיכות הפרי.
ניתן לומר כי למגדלי האשכוליות הייתה עונה טובה מאוד ואולי 
יש גם מקום להגדיל ולחדש את שטחי האשכוליות ) במיוחד 
(, בכמות מתונה, ואך בוודאי לא לרמות של  חלקות ותיקות 

לפני עשור !
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שינוי ב-% 16/17 /   2015/16   2016/17  2017/2018זן
 17/18

2,4283,3314,450-27%שמוטי         
415740-28%אפילים        
1,2141,313858-8%טבורי         
54%           10870קרה קרה       
6,9865,3624,72830%אשכ' רגילות   
45,70343,23345,1426%סנרייז        
15,65212,19411,37128%סוויטי        
53383939%רדסון         
4122,3492,652-82%לימון צהוב    

576-29%לימקואט       
33628922416%קומקואט       
117153200-24%ליים          
5055421,100-7%טופז/טנגור    
5,8693,5285,47566%מינאולה       
4,0815,2329,382-22%סנטינה        
194263644-26%מורקוט        
112520-100%           מיכל          
1,9192,3251,063-17%הדס           
1,5891,0881,84146%אורה          
0%                      43מור           
72,541104,17365,121-30%אורי          
7061,1271067%מירב          
491516227%תמי           
1,2422,3391,065-47%אודם          

0%                      6קליפים שונים  
275417293-34%פומלו לבן     
768959791-20%פומלו אדום    

162,206189,395158,148-14%סה"כ          

יצוא פרי הדר )טון(
בעונת 2017/18  

7



כך היה פעם
למי שיש "נוסטלגיה"

)פרדס, בית אריזה, פרוטוקולים,
קטעי עיתונות, תמונות וכד״(

מתבקש לשלוח למייל:
 olgoren@bezeqint.net

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    
 

 

  כך היה פעם
 .....למי שיש "נוסטלגיה" 

פרוטוקולים, קטעי  )פרדס, בית אריזה,
עיתונות, תמונות וכד״( מתבקש לשלוח 

    olgoren@bezeqint.net   למייל
 
 

 
חברות הארגון להתיישבות 

אינטנסיבית שנהיה כפר בילו, 
 1931פרדס סמילנסקי 

 
 

 נייר דיפיניל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חברות הארגון לחקלאות אינטנסיבית
שנהיה כפר בילו, פרדס סמילנסקי 1931 נייר דיפיניל 

במרכז התמונה  ))יֹוֵׁשב,ִעם ַהָּזֵקן(
ְיהּוָדה ראאב ) ֵּבן ָעַזר(

"ֹחֶרׁש ַהֶּתֶלם ָהִראׁשֹון", פתח תקווה,
ארכיון דוד בן עזר. 
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חיישני רטיבות קרקע  
בהתאם לגידול, לקרקע

ולשיטת ההשקיה 

תחנות למדידה  
רציפה של

רטיבות הקרקע 

f שידור נתונים לאינטרנט   

WIFI בסלולר או  

חיישני רטיבות נפחית 

חיישני מתח מים 

אפליקציה יעודית  f 
לטלפונים חכמים

עמדות רדיו או עמדות  f 
בחיבור כבל 

התראות SMS לפי סף   f

חקלאות מדייקת היא העתיד!

טנסיומטריםבלוק גבס 

חיישני רב -עומק 
חיישני רטיבות 

נפחית אפשרות למענק 25%

˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ≠ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙ Ø ˙È‡Ï˜Á

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ

‰¯Î˘‰Ï



ישעיהו מוסק חבר וקולגה לעבודה היה נעים הליכות בעל חוש 
הומור רב. אני נכנסתי לנעליו וכאשר ביקרתי במשקים שהוא 
הדריך הייתי מלא התפעלות כמה החקלאים אהבו אותו וכמה 
הם העריכו אותו. ישעיהו היה בעל ידע רב בגידול הלימון וידע 
איך להעביר אותו למגדלים. הוא פיתח ושכלל את הפרוטוקול 

והשיטות לקבלת לימון קיץ.

הלימון
רווחיותו ההולכת וגדלה בשנים האחרונות של פרי הלימון בשוק 
המקומי הביאה להתעניינות רבה בתחום ולנטיעה מוגברת של 
זן זה בכל הארץ ובעיקר בדרום. על פי מפקד ההדרים, שנערך 
באופן קבוע על ידי המועצה לשיווק פרי הדר, בשנת 2003 היו 
נטועים בישראל 16,000 דונם לימונים, שמהם 11,000 דונם 
ואילו היום נטועים בישראל כ 22000 דונם. מגמת  מניבים, 
הנטיעות נמשכת אם כי בקצב איטי יותר מחשש להיווצרות 

עודפים ולירידת מחירים. 
כפי הנראה, מוצאו ההיסטורי של הלימון הוא בהכלאות ספונטניות 
של פומלו עם מין אחר )לא ידוע(. הלימון נוצר באזורים בעלי 
אופי טרופי ממזרח להימלאיה בחבל פנג'ב )Punjab( שבגבול 
זני הלימון המסחריים משתייכים למין  הודו-פקיסטן. מרבית 

.Citrus lemon :אחד המכונה
ולמחלת  זני הלימון הוא רגישותם לקרה  המשותף למרבית 
המלסקו, והדמיון הרב בצורת הפירות ובצבעם )מאותו גל פריחה(. 
מרבית זני הלימון מתאפיינים בפוריות גבוהה, כניסה מהירה 
לניבה, צימוח נמרץ, קוצניות רבה ומספר גלי פריחה - בנוסף 
לפריחה העיקרית באביב. עוצמת גלי הפריחה הנוספים גבוהה 
יותר בזנים מקבוצת היוריקה ודומיהם, ופחותה בזנים מקבוצת 
הליסבון ודומיהם. פרות הלימון צהובים מלאי מיץ והוא משווק 
בגודל של 60 מ"מ עד 75 מ"מ. בשונה מפרות אחרים גם הפרי 
הירוק מכיל מיץ וניתן לשווקו. כאמור עץ הלימון פורח באופן 
ספונטני לאורך כל השנה עם -כמובן -גלי פריחה עונתיים. 
ניתן באמצעים אגרוטכניים של הצמאה המלחה או קיטומים 
תכופים לכוון פרי לעונה שחסר בה לימון למשל לחודשים 

אוגוסט ספטמבר אוקטובר פרי זה קרוי פרי קיץ והוא פודה 
מחירים גבוהים יותר.

גידול לימונים בעולם
הלימונים נפוצו בתחילה לפרס ולמזרח התיכון. מאוחר יותר, 
במאה ה-12 הם הופצו לאיטליה ולספרד על ידי הערבים, ובסוף 
המאה ה-15, בתקופת מסעות קולומבוס, הופיעו הלימונים 
ב"עולם החדש". כיום היצוא העולמי של לימונים נאמד בכ-5 

מליון טון, המשווקים לשוק הטרי ולעיבוד תעשייתי.
המדינות העיקריות, שמגדלות לימונים כיום, הן: בחצי הכדור 
ובחצי הכדור הדרומי -  הצפוני - ארה"ב, ספרד, איטליה,, 
ארגנטינה, דרום אפריקה. פיתוח מואץ בגידול לימונים בשנים 

האחרונות מתנהל בארגנטינה ובתורכיה.
 )Eureka Allen( בארה"ב מגדלים בעיקר את הזנים: יוריקה אלן

 Citrus limon הלימון
שמעון הולצמן – רפרנט לימון ומדריך הדרים בנגב

הכתבה מוקדשת לזכרו של ישעיהו מוסק ז"ל – מדריך הדרים ורפרנט לימון 
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מקבוצת היוריקה, ולימונרה אוליבלנדס )Limoneria 8A( מקבוצת 
הליסבון. אזור הגידול העיקרי הוא בעמק המרכזי ובאזור ונטורה 
)Fino(, המניב  בקליפורניה. בספרד מגדלים את הזנים: פינו 
בחלק ראשון של העונה )נובמבר-דצמבר(, ואת הזן האפיל ורנה 
)Verna(, המניב בעיקר בסוף החורף ובקיץ. אזור הגידול העיקרי 
בספרד הוא מורסיה ואליקנטה בדרום מזרח ספרד. באיטליה 
)Femminello(, ובארגנטינה מגדלים  מגדלים את הזן פמינלו 
בעיקר את הזנים יוריקה אלן ולימונרה אוליבלנדס )A8( באזור 
טוקומן, הנמצא בצפון ארגנטינה. בתורכיה הזן העיקרי הוא 
אינטרדונטו. בישראל מגדלים מספר זנים: וילה פרנקה, יוריקה 
אלן, אינטרדונטו ולימון מאייר. הזן העיקרי הוא הווילה פרנקה. 

עיקר השיווק הוא לשוק המקומי.

זני הלימון בארץ
ניתן לחלק את זני הלימון ל-3 קבוצות עיקריות:

1. קבוצת זני היוריקה
2. קבוצת זני הליסבון

3. לימונים אחרים

קבוצת זני היוריקה
לימון יוריקה פותח בקליפורניה, מזרעים שהובאו מסיציליה בשנת 
1858. מאוחר יותר פותחו מזרעים של יוריקה סלקציות חדשות, 
 Eureka( ככל הנראה נוצלריות, שהעיקריות שבהן: יוריקה אלן
זני היוריקה מתאפינים   .)Eureka Cook( ויוריקה קוק   )Allen
גודל הפרות בינוני  ובכניסה מהירה לניבה.  בפוריות גבוהה 
והפרות מאורכים וטרם החלפת הצבע הם מצולעים. זנים אלה 
רגישים מאד למלסקו בעיקר הזן יוריקה קוק ולכן חדלו בארץ 
לגדלו. לאחרונה גם הזן יוריקה אלן נתקף במלסקו ובהדרגה 

ממעיטים בנטיעות חדשות שלו. 
פותח במחלקה  זרעים  מוקרן חסר  יוריקה  נוסף של  טיפוס 
להשבחת מטעים במינהל המחקר החקלאי על ידי פרופ' פנחס 
ר. שפיגל. הזן מניב פירות חסרי זרעים. במרבית אזורי הארץ 

הפוריות נמוכה יותר בהשוואה לזני יוריקה אחרים. 

זני היוריקה נוטים לפרוח בכמה גלי פריחה במשך תקופת הגידול 
באביב ובקיץ. תגובתם להצמאה קיצית בשיטת "ורדלי" טובה, 
וכתוצאה מכך מתקבל יבול קיצי מסחרי שנע בין 1-3 טון/דונם. 
הכנות המתאימות לזן הן כנות הוולקה מריאנה כנה טובה מאד 
וכך גם כנת המקרופילה. לכנת החושחש יש אי התאם שמתחיל 

להראות בגיל 15 – 20.

וילה פרנקה )Franca(: אף על פי שזן זה אינו שייך באופן ישיר 
לקבוצת היוריקה, אך הוא דומה בתכונותיו לזני היוריקה. מקורו 
בסיציליה, משם הובא לפלורידה ב-1875. בניגוד למקומו הנכבד 
זני הלימון בישראל, הזן חסר חשיבות עולמית )למעט  בקרב 
ב- Qweensland, אוסטרליה(. הזן פורה מאוד, וכניסתו לפוריות 
מהירה. הוא מגיב מצוין להצמאה קיצית בשיטת ה"ורדלי" ומניב 
יבולי קיץ טובים, בעיקר כאשר העץ צעיר. עם התבגרותו, 
לאחר כ-10 שנים, חלה ירידה בעוצמת הפריחה הקיצית, והעץ 
מגיב פחות טוב להצמאה קיצית. ע"י גיזומים וקיטומים ניתן 
יבולים  למתן את השפעות הזדקנות העצים ולהמשיך לקבל 
טובים של פרות קיץ. בעצים צעירים הפירות מאורכים ודומים 
לפירות היוריקה. בעצים מבוגרים הפירות קצרים יותר ועגולים, 
יותר זרעים בהשוואה ליוריקה. באזור  ובאופן כללי, מכילים 
הנגב ובאזור לכיש הפירות נראים יפה יותר בהשוואה למישור 
החוף. לזן התאמה אקלימית רחבה, והוא מוצלח בארץ במרבית 
אזורי הגידול, ובעיקר בנגב. הזן רגיש מאוד למלסקו. ייתכן 
כי רגישותו פחותה מרגישות היוריקה. זני לימון רגישים מאד 
לקרה וחובה על מי שמתכנן לנטועה לימון לברר את סיכויי 
הקרה באזור. זני יוריקה ווילה פרנקה סובלים מפגם בקליפה 
הקרוי "קימטון", המתבטא בהתמוטטות הקליפה בצורת כוויה. 
לעץ צורת צימוח פתוחה, הנובעת מצורת העיצוב ע"י הגיזומים 
ומאופן צמיחתו הטבעית. עקב כך חלק ניכר מהפירות חשופים 
לשמש ונפגעים ממכות שמש, הגורמות להתייבשות ולהחמת 
ניטעו  ווילה פרנקה  יוריקה  זני  הציפה בצד המופנה לשמש. 

בשטחים נרחבים בנגב המערבי.
בדומה ליוריקה, פותח קו של וילה פרנקה מוקרן, חסר זרעים, 
על ידי המחלקה להשבחת מטעים במנהל המחקר החקלאי. הזן 
זני  ניטע בהיקף מצומצם בחלקה בצאלים ובחלקת ניסוי של 

לימון באור-הנר. 
התאמה לכנות: התאם טוב לוולקה מריאנה. אי-התאם לחושחש, 
המתפתח בגיל 15-20 שנה. התאם טוב למקרופילה במספר 

חלקות צעירות )גיל 7-8(.

קבוצת זני ליסבון
 ,"Gallego" זו הם זרעים של הזן הפורטוגלי המקור לקבוצה 
שהובא בתחילה מפורטוגל לאוסטרליה, ורק לאחר שנים אחדות, 
ב-1870, הובאו זרעים של הזן מאוסטרליה לקליפורניה. ככלל, 
הזנים בקבוצה זו מתאפיינים בפוריות גבוהה, אך כניסתם לניבה 
איטית בהשוואה לזני היוריקה. טיפוסי הליסבון פורחים בדרך 
כלל באביב, ומעט בקיץ, גודלם של הפירות הוא בינוני-גדול,  לימון יוריקה אלן – עץ בוגר המניב פירות גדולים ויבול גבוה בנגב המערבי

11



נמוך,  נאה. מספר הזרעים בדרך כלל  וצורתם  הם מאורכים 
כאשר הזן נטוע בבידוד ממפרים. לעצים צורת צימוח זקופה 
וצפופה. עוצמת הצימוח חזקה והענפים קוצניים מאוד בהשוואה 
ליוריקה ולווילה פרנקה. הפרי פנימי ומוגן. עמידות העץ לתנאי 
קור וחום קיצוניים טובה אך רגישותו למלסקו -כנראה- גדולה 
יותר. בישראל ניטעו שני טיפוסים של ליסבון: לימונרה ופריור. 
כניסתם לניבה איטית, והם מניבים בקיץ יבול נמוך. בגלל הקוצים 

הרבים והארוכים שבו זן זה אינו פופולרי בין חקלאי ישראל.
התאמה לכנות: על פי מידע מקליפורניה, לזנים אלה התאם 
טוב לכנות תלת-עלה, ציטרומלו, חושחש וולקה מריאנה. על 

לזן מספר תכונות ייחודיות:
עמיד למלסקו )בניסוי להדבקה מכוונת, שנעשה בעבר על ידי 
יהודה סיבוש ז"ל ויאיר אורן יבדל"א, הזן לא נדבק. כמו כן, לא 
נראו עצים נגועים במלסקו במטעים מסחריים(. העץ פחות רגיש 
לקרה מזני הלימון האחרים. משך הבשלת הפירות קצר. פירות 

מפריחה אביבית מבשילים בספטמבר- אוקטובר.
הפרי מיצי מאוד. קליפתו חלקה ומבריקה, וצבעה הופך תרוג 

בזמן ההבשלה.
וניחוח שונים, המייחדים אותו משאר הלימונים  לפרי טעם 

)לטוב ולרע(.
הזן מצטיין בפוריות גבוהה, בכניסה מהירה לניבה ובצימוח 

איטי ולא קוצני.
טיפולים  ולביצוע  לקטיף  מאוד  נוח  וקטן.  קומפקטי  העץ 

אגרוטכניים.
רגישותו לאקריות נמוכה מאוד בהשוואה לזני לימון אחרים.

חסרונותיו של זן זה: 
פרי בגודל בינוני-קטן. מכיל גרעינים. יש צורך לשפר את גודלו, 
משום שהביקוש הרב ביותר הוא לפירות בקוטר של 65-75 מ"מ.
פריחת הסתיו חונטת באשכולות. הפרי מפריחה זו קטן מאוד 

ואינו מגיע לגודל המינימלי )60 מ"מ( הנדרש בשוק.
רגיש לטריסטזה מסוג "Quick decline", ולכן יש לקחת בחשבון 

הצמאת לימון כשיטה לעידוד פריחה קייצית – עלים קמולים בסמוך מאד 
לחידוש ההשקייה

פי מידע מחלקות ניסוי ותצפית, קיים התאם טוב של לימונרה 
למקרופילה ולחושחש.

לימונים אחרים
אינטרדונטו )Interdonato(: נראה שהזן הוא מכלוא טבעי של 
לימון עם אתרוג. התגלה בסיציליה בחלקה פרטית בשנת 1875. 

לזן כמה יתרונות בולטים: 
רגישותו למלסקו פחותה באופן יחסי בהשוואה לווילה פרנקה, 

לזני יוריקה ולזני ליסבון.
משך הבשלת הפירות קצר, כך שניתן לקטוף פירות מפריחה 

אביבית בספטמבר-אוקטובר.
בדרך כלל הפוריות של זן זה בינונית אך באזור השרון, בעמק 
יבולים  חפר ובחדרה קיימות חלקות פוריות מאוד, המניבות 

רב-שנתיים של כ-6 טון/לדונם. 
הפירות גדולים ומאורכים, הפיטם גדול, בולט ומחודד, הקליפה 

דקה, חלקה ומבריקה והמיציות נמוכה. 
בשנות ה 90 של המאה הקודמת ניסו להכניס זן זה לדרום נגב 
אך ללא הצלחה. העצים צמחו ופיתחו נוף אך הפרי היה גס מאד 

והיבול היה נמוך מאד.
התאמה לכנות: התאם טוב לוולקה, והתאם טוב למקרופילה, 

חומר הריבוי של זן זה -ככל הנראה- נגוע בוירואידים. 
לימון מאייר )Meyer(: הזן הוא, ככל הנראה, מכלוא טבעי של 

לימון עם תפוז או מנדרינה. 

תיבה ארוזה של פירות לימון אינטרדונטו. 
הפרי מצטיין בקליפה חלקה ומראה יפה
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לימון 'יוריקה אלן' על כנת מקרופילה – יבול גבוה. רגישות גבוהה למלסקו!?

עצי יוריקה על וולקה נגועים קשה במלסקו בגוש תל מונד. 
נגיעות קשה עקב אי טיפול, ללא יכולת שיקום

פס כתום לאורך ענף צעיר- סימפטום של נגיעות בפטריית מאלסקו בענף לימון

נתון זה בהחלטה להרכיבו על כנות רגישות לטריסטזה )חושחש, 
מקרופילה(.

על כנת חושחש מתפתח אי-התאם בצורת ברך חזקה בגיל 
12-15 שנים.

הזן רגיש מאוד לאקזוקורטיס, ולכן אין להרכיבו בהחלפת זן, 
בשל התנוונותו כתוצאה מהמחלה.

התאמה לכנות: 
התאם טוב לוולקה מריאנה. אי-התאם לכנת חושחש. גידול 
הלימון דורש המון עבודה והמון תשומת לב כדי להגיע ליבולים 
גבוהים. את עץ הלימון נוטעים במרווחים של 3 – 4 מ' בין 
העצים ו 7 מ' בין השורות בפרדסים שבדרום, בצפון נוטעים 
את הלימון כ 6 מ' בין השורות מרווחים אלה מאפשרים תכנון 
טוב של ממדי העץ, מאפשר השארת רווח בין העצים ופתיחת 
דלת טובה. שמירה על משטר תאורת שמש טובה בין השורות 

ובתוך העצים מונע יובש ענפים.
כדי להגיע ליבולים טובים ולפרי איכותי נקי ובלי שריטות חייבים 
להתמיד בגיזומים תכופים של דילול ענפים וקיטום שרביטים, 
קיטום שרביטים מביא ללבלוב ולהתפצלות הענף 2 – 3 ענפים 

קצרים ובקצבותיהם פריחה ופרי. זו גם דרך טובה להכוונת פרי 
הלימון לעונה נוספת. גיזום זה והכוונת הלימון לפרי קיץ מביא 

ליבולים של כ – 6 טון, 4 – 5 פרי חורף ו1.5 טון פרי קיץ.
בארץ הלימון סובל משתי בעיות עיקריות. מחלת המלסקו 
שלמרות המאמצים הרבים לא מוצאים לה פיתרון, ויש צורך 
בגיזום כל ענף חשוד במלסקו. ענפים החשודים צריך להוציא 
מהשטח ולשרוף מחשש להפצת הנבגים. במקביל ענפי הגיזום 
מהפרדס צריך להוציא ולשרוף בשום אופן אין לרסק ענפי הגזם 

בתוך השורות. 
בעיה שניה בלימון היא אקריות החלודה בהן ניתן לטפל ביעילות 
על ידי הקפדה על עצים פתוחים מאווררים ודלת טובה של כ 
60 מעלות הפונה 90 מעלות לשורה כך שהתרסיס יחדור לכל 

חלקי העץ.
סך הכל יש מגדלי לימון טובים אשר מקפידים על כל הפרטים 

ומגיעים לתוצאות כלכליות טובות.
 

תודה לשוקי קנוניץ מנהל אגף הפרות בשה"ם ולניצן ורוטמן 
מנהל המחלקה להדרים בשה"ם שסייעו לי רבות בכתיבת המאמר.
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תרגום מעיתונות חו"ל
Fruitnet Freshplaza, F.H.magazine,

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

מאת כתבנו בשפלת החוף 

תכונות מרפא של הזן 
ברגמוט

תמציות מפירות ברגמוט נחקרות כטיפול 
ונגד כולסטרול.  נגד סרטן  פוטנציאלי 
מאחר שהפרי הלא כל כך מוכר - אשר 
משמש בעיקר בתעשיית הבשמים - הוכנס 
לבדיקות מעבדה שנערכו על ידי צוות 
משותף מאיטליה ומבריטניה. החוקרים 
רמות  את  שהורידו  רק  לא  כי  טענו 
הכולסטרול בדם, אלא גם הרגו תאי גזע 

.)CSC(  סרטניים

רכבת מסין ישירות 
לאירופה  

kiwifruit שום, פטריות, אפרסקים, פלפל 
ועגבניות, מוצאים את דרכם מצ'אנגדו 
דרך  ברכבת  באירופה  לקוחות  עבור 

פרויקט היוקרה של הממשלה הסינית.
זוהי האלטרנטיבה השלישית  בנוסף   "
"... "אנחנו בהחלט  וים  למטעני אוויר 
נהנים מהאופציה החדשה הזו". הרכבת 
לא יכולה להתחרות עם מטען ים בעלות 
חושב  היצואן  ההובלה,אבל ..."כאשר 
שזמני ההגעה חשובים יותר מהעלויות, 

לרכבת יש יתרון"

ספרד, פריחת תפוזים 
בשיאה 

פרדסי ההדר ב Castellon חווים "פיצוץ" 
של ניחוח וצבע. עדיין מוקדם לתת תחזית 
מהימנה לעונה הקרובה שכן מזג האוויר  
יכול להיות בעל השפעה רבה על תהליך 

התהוות הפרי.

אריזה חדשה, יעילות 
לוגיסטית

   De Jong verpakkingen חברת 
ו-International Paper החלו שיתוף פעולה 
למציאת האריזה האופטימלית לפרי וירק 
לוגיסטיים ברמת  יתרונות  אשר תביא 
היצואן והקמעונאי. בטווח הקצר, שתי 
החברות  יציגו מותג משולב, כדי להגדיל 
את המוניטין של מערכת האריזה החדשה 
בקרב קמעונאים אירופיים. יצרני האריזה 
מקווים להדגיש את נקודות החוזק שלהם 
כדי להעביר לקוחות  בשנים הקרובות 

מהפלסטיק בחזרה לקרטון . 

הדרים מחצי הכדור 
הדרומי

בעוד סטסומה, לימון ואשכוליות מחצי 
לנמלים  נשלחו  כבר  הדרומי  הכדור 
באירופה, יש היצע מוגבל ושוק ריק ביתר 
הזנים. כמו כן ברור כי שער החליפין של 
היורו החזק אטרקטיבי ליצוא לאירופה, 
אך לא כל התחזיות ורודות שכן אתגרים 
תפקיד  ישחקו  חדשים  וכללים  רבים 
מכריע ב -2018. למשל, הביקוש עבור 
גדול  יותר  ולנסיה הרבה  הדרים דמויי 
באופן  חליפין השתנו  מבעבר. "שערי 
משמעותי בהשוואה לעונה שעברה: פיחות 
של הסול הפרואני, הריאל הברזילאי, הפזו 
הארגנטינאי והפזו של אורוגוואי, מספקים 
הקלה בטווח הקצר- למחירים אך במקרים 
רבים, האינפלציה לא מכסה  את העלויות 

של השנים האחרונות.

אורי בארה"ב 
ל  א ר ש י ב ם  י ר ד ה ה ת  נ ו ע
נסתיימה,"ראינו איכות ירודה בגלל 
מזג האוויר לאורך כל העונה. הביקוש 
בשווקים היה טוב בארה"ב. במהלך 
גרם  חודש דצמבר, הכפור בספרד 
קלמנטינות,"העובדה  עם  לבעיות 
לחוף המערבי  ששלחנו משלוחים 
רק מראה כמה ביקוש שם היה" אומר 
יבואן מקומי ."אחד הזנים הבולטים 
וחסר  זן קליף  הוא מנדרינת אורי. 
זרעים מאוזן בין סוכר לחומצה"..."אם 
יש תחרות מספרד, קליפורניה  כי 

ומרוקו".
"אנחנו עומדים לייבא  אורי מדרום 

אפריקה בפעם הראשונה"
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לימון,
פי חמש מהמגדל

ל...קמעונאי
עקב  התורכי  בלימון  פגיעה קשה 
מחירי התיווך המוגזמים. נפח הייצור 
65,000 טון  ירד כמעט ב-50% מ 
ל 35,000 טון בשנה. עלות הלימון 
פי  עולה  והקמעונאי  המגדל  בין 
ריבוי מתווכים.לעומת  חמש עקב 
השוק המקומי הייצוא מתנהל כסדרו  
לרוסיה, אוקראינה, רומניה, בולגריה, 
מדינות סקנדינביה, פורטוגל והולנד. 
איכות המוצרים גבוהה והייצוא יגיע 

ל -75% מן הייצור.  

מחירי תפוזים
באיחוד האירופי 

המחיר הממוצע לתפוזים באיחוד היה 70 
€ לכל 100 ק"ג, 28%מעל ממוצע חמש 
שנתי . בספרד, פורטוגל ויוון המחירים היו 
בהתאמה 141%, 143% ו 106% לעומת 
ממוצע חמש שנתי. בשל אירועי מזג אוויר 
קשים בארה"ב, היבול ב 2017/18 היה 
נמוך בכ - 7.5% לעומת שנת השיווק 

הקודמת. 

 HLB ממצאים חדשים
ריברסייד, עשו  חוקרים מאוניברסיטת 
צעד חשוב בהבנת המנגנון המולקולרי 
המהווה  הרסנית  מחלה   ,)HLB ( של 
איום רציני על תעשיית ההדרים בעולם.
HLB, המכונה גם מחלת הדרים, עולה 
לתעשיית ההדרים בפלורידה. מיליארדי 
דולרים מאז 2005. מאז 2012, המחלה 
התפשטה באזורי מגורים של קליפורניה, 
מה שמעורר חששות כבדים גם לפרדסים 

אחרים במדינה.

מצרים, תוצאות מעורבות 
בסין

רגשות מעורבים  על  מוסרים  המצרים 
אחד  הוא  הסיני  לסין,"השוק  בייצוא 
השווקים העיקריים שלנו. בגלל תנאי 
מזג האוויר העונה, לא הצלחנו לספק את 
כמויות הפרי הנדרשות. בשנים האחרונות 
אנו עושים מאמצים רבים ע״מ לעמוד 

בדרישות השוק המיוחד הזה״.

קואופרטיבים  ספרד, 
נעלמים 

קואופרטיבים של הדרים, שהיו 
פעם תורמים בסיסיים לכלכלת 
קסטלון, ממשיכים לאבד קיטור 
ומכריזים על פשיטת רגל.. אחד 
האחרונים ליפול הוא  Betxí שהיה 
פעם אחד הקואופרטיבים החזקים 
ביותר במחוז, לא הצליח לעמוד 
טיפל  בעבר  וכשל.  במשימה 
טון  ב-38,000  הקואופרטיב 
הקואופרטיבים  מספר  תפוזים. 
בקסטלון ירד ל- 14בלבד מ- 36 
בשנת-2000. המחסור בנפח אריזה 
הוא, מה שהביא לקואופרטיבים 
רבים להיעלם. לכן רוב המאמצים 
נעשים בניסיון להתמקד באבטחת 

ייצור מספיק גדול.

ספרד, 160 קילו 
תפוזים גנובים 

המשטרה  של  הכפרית  היחידה 
המקומית זיהתה גבר, כפושע לכאורה 
של גניבת 160 קילו תפוזים מחווה 
באיזור.הסיור הכפרי התריע ודיווח 
על נוכחותו של רכב חשוד שחנה 
בצד הכביש, ליד הפרדס. הסוכנים 
גילו שהרכב נטען בתפוזים, ווידא 
שלאדם שקטף  אותם לא היה כל 
אישור או תיעוד שהרשה לו לעשות 

זאת.
הפרי הגנוב 160 ק"ג, הועבר  למרכז 

חברתי.
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לימון, מארגנטינה שוב 
לארה"ב

אחרי 17 שנים מאז 2001 הוביל נשיא 
ארגנטינה, טקס שיגור המשלוח הראשון 
של לימונים מטוקומן לארה"ב במסגרת 

עסקה חדשה.
 90% ייצור  על  אחראי  טוקומן  אזור 
מהלימונים בארגנטינה, וכיום ניתן לייצא 
את היבול לאחר שהשוק לארה"ב נפתח 

באוגוסט אשתקד.
מתכננים יצוא של 30,000 טון בשנה דרך 

החוף הצפוני של ארה"ב.

מצרים, שחקנית
רצינית בשוק ההדרים

עונת ההדרים של מצרים  החלה 
עונת  ותחילת  דצמבר  באמצע 
יותר  מוקדמת  היתה  הולנסיה 

מבעבר. 
חלקם של תפוזים מצריים הולך 
וגדל והוא מתחיל למצוא את מקומו 
הדרים  האירופי."איכות  בשוק 
משתפרת מדי שנה, ועכשיו היא 
טובה בדיוק כמו הדרים מספרד", 

אומר מגדל מצרי. 

הדרים באירופה,
 greening מחלת ה

הדר  גידולי  שהשמידה  המחלה 
בארה"ב מאיימת על מדינות דרום 
הזהירו  צרפתים  חוקרים  אירופה. 
זו הידועה בשמות שונים  כי מחלה 
כמו "מחלת הדרקון הצהובה" צפויה 

להכות בארצות הים התיכון.

ליים, מחיר יורד 
אספקה   הליים ממקסיקו משתפרת. אחת 
הסיבות לכך היא מזג האוויר נוח באזורים 
לראות  והחקלאים  מצפים  המגדלים  
שיפור נוסף בעתיד. העלייה באה לאחר 

תקופה של מחסור.
עד לאחרונה, מחירי השוק היו גבוהים 
אבל עכשיו עם העליה בכמות יש צפייה 
לירידת מחיר עם מגמה לשמור על המחיר 

הנוכחי. 

נשק ביולוגי,
נגד זבובי פירות 

 Bioplanet חברת הדברה טבעית 
מגלה את ה"נשק ביולוגי" החדש 
הנקבה של   הפירות.  ב  זבו נגד 
Trichopria  drosophila תוקפת את 
זבוב הפירות על ידי הנחת ביצים 
בזחלים שלהם אשר מתים מיד. 
זבובי פירות גרמו להרס על פני חוות 
הפרי האירופיות .האסטרטגיה של 
Bioplanet היא להשתמש ״בטבע 
נגד הטבע,"אנחנו משחררים את 

החרקים והם נלחמים במזיקים"

גם בפרו 
 )Huanglongbing )HLB הגעת המחלה 
לפרו עלולה לסכן כחצי מיליון דונם של 

לימון, תפוזים ומנדרינות,

הודו, נייצא Khasi ל 8 
מדינות

הודו חתמה על עסקאות עם שמונה מדינות 
- ארה"ב, קנדה, צ'ילה, אקוודור, דרום 
קוריאה, מלזיה, טייוואן ואיראן לשיווק 
khasi.  הודו צופה לשווקים  המנדרינה 
נוספים כשהיא מבקשת ליברליזציה  של 
הסחר במוצרים חקלאיים ע״מ להרחיב 

את הייצוא.
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אוקראינה וישראל 
FTA חותמות על

אוקראינה וישראל יזמו הסכם על 
אזור הסחר החופשי )FTA(, סגנית  
השר לפיתוח כלכלי ומסחר, של 
אוקראינה  אומרת:."זוהי סוגיה 
פרוצדורלית טכנית אבל חשובה 
פיוס  לבצע  המאפשרת   מאוד 
משפטי של נוסח ההסכם שצפוי 
עבור  היבוא  חובות  את  לבטל 
תעשייתיים  מוצרים  של   80%
מאוקראינה לישראל וכמה מוצרים 
חקלאיים. יהיה ביטול הדרגתי של 
תקופות  במהלך  היבוא  חובות 
המעבר - שלוש, חמש ושבע שנים. 
לאחר סיום תנאים אלה, החובות 

פלורידה תקבל  340 יופחתו לאפס. 
מיליון דולר 

לעזור  כדי  זה  סכום  תקבל  פלורידה 
לפרדסנים להחליף עצים אבודים כתוצאה 
מהוריקן אירמה המענק הוא חלק מחבילה 
בהיקף של 2.36 מיליארד דולר שהונחה 
חקלאיים  לעסקים  פברואר  בחודש 
שהושפעו מסופות הוריקן ודליקות ונועדה 
לסייע לתעשיית ההדרים בצורה הדרגתית, 
לאחר שסבלה נזק בגובה  -761 מיליון 

דולר מהפסדי אירמה.

חדשנות בתעשיית הפרי 
בארצות סקנדינביה האבטיחים נמכרים 
בחצאים, רבעים או אפילו בפלחים קטנים 
יותר. תהליך החיתוך מייגע ומסוכן ולכן 
 ) ) בתמונה  פותח מכשיר חיתוך חדש 
באופן  להגביר  לקמעונאים  שייסיע 

משמעותי מכירות. 

באיחוד, 9% פחות פרי 
הדר. 

usda תעמוד אספקת ההדרים   ה  עפ״י 
מיליון   10.8 על   האירופאי  לאיחוד 
נובעת מתנאי מזג אוויר  זו  טון. ירידה 
קשים בספרד, ירידה  של 12%, כדי 6.2 
מיליון טון. באיטליה, חלה ירידה של 7% 

עד 2.9 מיליון טון.

ספרד, שיא של קוקאין 
שוטרים ספרדים גילו כ-9 טונות 
בנמל  בננות   במיכל  הסם  של 
הדרומי של אלג'סירס Algeciras,על 
פי הודעת משרד המכס המיכל יובא 

על ידי חברה קולומביאנית.

סין, כמות היבוא וייצור 
מקומי גדלה 

הסיני של תפוזים ממשיך  היבוא  נפח 
לגדול, אבל התנאים הקמעונאיים אינם 
אופטימליים,משום שההיצע והביקוש אינם 
מאוזנים. מצד אחד, הייצור המקומי של 
תפוזים גדל ומצד שני הכמות המיובאת 
גדלה מה שגורם לירידת מחירים ולנפילת 

הכמות המיובאת.

הרשת PENNY ברומניה מצפה לעליה של 13% במכירות.
ברשת ההולנדית SLIGRO ירידה קלה. 

הרשת הדנית FAKTA סוגרת 47 סניפים .
הרשת הבריטית ICELAND פותחת סניפים בסין.

הרשת הגרמנית METRO רואה ירידה ברוסיה. AMAZON תכפיל כמויות תוצרת טריה בהודו.
KROGER מכרה חנויות נוחות בארה״ב.

רשתות
השיווק 
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בשנת 2017 ערך התפוקה החקלאית1 היה כ-30.2 מיליארד ש"ח 
)גידולים צמחיים - 17.7 מיליארד ש"ח, ובעלי חיים - 12.5 

מיליארד ש"ח( - עלייה של 0.9% בהשוואה לשנת 2016. 
התוצר המקומי הגולמי בחקלאות )ערך התפוקה החקלאית פחות 
התשומה2 הקנויה כגון דשנים וחומרי הדברה, כולל הבלאי(3 
עמד על 13.8 מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי )תוצר מקומי 
גולמי בחקלאות ללא הבלאי( היה 11.4 מיליארד ש"ח, עלייה של 
3.5% בהשוואה לשנת 2016. לתוצר הנקי נוסף כ-1.0 מיליארד 
ש"ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף )כגון פיצויים מביטוח, 
תמיכות שנת שמיטה, רפורמות בענף ותקבולים אחרים(, ירידה 

של 10.4% לעומת השנה הקודמת. 
היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת 
2017 הייתה 5.9 מיליארד ש"ח - ירידה של 1.1% לעומת שנת 
2016. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים 

החקלאים עבור פעולות ייצור.

בשנת 2017 ערך התפוקה הכולל עלה ב-0.9%, כתוצאה מעלייה 
של 2.3% בכמות התפוקה החקלאית שקוזזה בירידה של 1.3% 
במחירי התפוקות. במקביל, ערך תפוקת בעלי החיים עלה 

ב-2.9% ואילו ערך התפוקה הצמחית ירד ב-0.5%.

1  ערך התפוקה חקלאית - ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים 
צעירים ובייעור.

2  ערך התשומה החקלאית - סך החומרים והשירותים שנקנו על ידי ענף 
החקלאות מענפים אחרים בישראל ומיבוא תוצרת הביניים והפחת 

במחירי חידוש.
3  בלאי מבטא את ירידת הערך של הנכסים הקבועים שחייהם הכלכליים 

טרם תמו, כתוצאה משחיקה פיזית, מהתיישנות ומנזק מקרי.

החקלאות בישראל בשנת 2017
מתוך דו"ח הל"מס בשנת 2017 לעומת 2016:

ל-2016 	  בהשוואה   ,0.9% של  עלייה  ש"ח,  מיליארד  כ-30.2  על  עמד  הכוללת  החקלאית  התפוקה   ערך 
שבה חלה עלייה של 4.2% בערך התפוקה החקלאית.

ערך התפוקה הצמחית ירד ב-0.5%, ואילו ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-2.9%. 	 
ערך התשומה החקלאית עמד על כ-18.8 מיליארד ש"ח, ירידה של 1.4%. 	 
ערך היצוא החקלאי ב-2017 עמד על 4.9 מיליארד ש"ח, עלייה של 2.4%.	 
עלייה 	   - הדר  ובפרי   12.7% של  עלייה  חלה  שדה  בגידולי  ב-0.6%.  עלתה  הצמחית  התפוקה   כמות 

של 10.7%.
במחירי המים לחקלאות חלה ירידה של 10.0%, לעומת עלייה של 5.3% ב-2016 ושל 8.4% ב-2015.	 

תרשים 1 - חשבון ענף החקלאות 2017 )במיליארדי ש"ח(

תרשים 2 - אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית, כל שנה לעומת קודמתה

החקלאות בישראל 2017 

 2 

מיליארד ש"ח,  7.71 - יליארד ש"ח )גידולים צמחייםמ 30.2-כ היה 1ערך התפוקה החקלאית 7201בשנת 

 . 2016בהשוואה לשנת  0.9%של  עלייה -מיליארד ש"ח(  12.5 - ובעלי חיים

חומרי והקנויה כגון דשנים  2)ערך התפוקה החקלאית פחות התשומהבחקלאות התוצר המקומי הגולמי 

בחקלאות מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי )תוצר מקומי גולמי  8.31עמד על  3(הדברה, כולל הבלאי

 1.0-כ לתוצר הנקי נוסף .2016בהשוואה לשנת  3.5%עלייה של  ,ש"חמיליארד  11.4ללא הבלאי( היה 

רפורמות  ,תמיכות שנת שמיטה ,בענף )כגון פיצויים מביטוח מיליארד ש"ח פיצויים ותקבולים נוספים

 לעומת השנה הקודמת.  10.4%של  היריד ,תקבולים אחרים(ו בענף

של  ירידה -מיליארד ש"ח  5.9הייתה  2017 היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת

. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות 2016לעומת שנת  1.1%

 ייצור.

 )במיליארדי ש"ח( 2017חשבון ענף החקלאות  - 1תרשים 

 
  

                                                 
 ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור. -ערך התפוקה חקלאית  1
ענף החקלאות מענפים אחרים בישראל ומיבוא  על ידיסך החומרים והשירותים שנקנו  -ערך התשומה החקלאית  2

 תוצרת הביניים והפחת במחירי חידוש.
מבטא את ירידת הערך של הנכסים הקבועים שחייהם הכלכליים טרם תמו, כתוצאה משחיקה פיזית, בלאי  3

 מהתיישנות ומנזק מקרי.
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בכמות התפוקה החקלאית  2.3%של  היעליכתוצאה מ ,0.9%-ב עלהערך התפוקה הכולל  2017בשנת 

ערך ואילו  2.9%-ערך תפוקת בעלי החיים עלה בבמקביל, במחירי התפוקות.  1.3%של  ירידהבשקוזזה 

 .0.5%-ב ירד התפוקה הצמחית

 כל שנה לעומת קודמתה ,אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית - 2תרשים 

 

ים כולל)ה גידולים צמחיים 59%קודמות ועמד על השנים הרכב בהרכב התפוקה החקלאית נותר דומה ל

ים כולל)ה בעלי חיים ותוצרתם 41%-וללא פרי הדר(  ,תפו"א ומקשה ומטעים י הירקות,בעיקר מענפ

 .צאן ועופות(קר, בעיקר ב

 ערך התפוקה החקלאית לפי ענף - 3תרשים 
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6.3

0.2

3.6

1.9

-3.7

4.2

0.9

-0.9

5.0

-1.1

4.7

2.8

-5.7

4.9

-0.5

2.7

8.3

2.2 2.0

0.5

-0.7

3.2 2.9
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הרכב התפוקה החקלאית נותר דומה להרכב בשנים הקודמות 
ועמד על 59% גידולים צמחיים )הכוללים בעיקר מענפי הירקות, 
חיים  ו-41% בעלי  ומטעים, ללא פרי הדר(  ומקשה  תפו"א 

ותוצרתם )הכוללים בעיקר בקר, צאן ועופות(.

תרשים 3 - ערך התפוקה החקלאית לפי ענף

כמות התוצרת הצמחית עלתה ב-0.6%. בכמות גידולי השדה 
חלה עלייה של 12.7%, בכמות השחת מספוא וקש - עלייה של 
33.0%, בכמות פרי ההדר - עלייה של 10.7%, בכמות המנגו - 
עלייה של 9.4% ובכמות הפירות )ללא פרי הדר( חלה עלייה של 
4.7%. לעומת זאת, בכמות הגזר חלה ירידה של 8.7%, בכמות 
הבננות - ירידה של 6.2%, ובכמות האבוקדו חלה ירידה של 
6.9%. לעומת זאת, בנטיעות החדשות חלה ירידה של 8.2%, 

ומתוכן בולטת הירידה בנטיעות של ענבי יין )46.7%(.
בתפוקת בעלי החיים - חלה עלייה של כ-7.2% בכמות הבקר 
לשחיטה, עלייה של 6.1% בכמות חלב הכבשים, עלייה של 
4.4% בכמות חלב הבקר, עלייה של 3.7% בכמות הדגים ועלייה 
של 3.5% בכמות ביצי המאכל. לעומת זאת, חלה ירידה בכמות 

האפרוחים לרבייה )23.2%( ובאפרוחים להטלה )8.9%(.
יצוא  ירידה של 2.4%. בכמות  בכמות היצוא החקלאי חלה 
הרימונים חלה ירידה של 32.6%, בכמות יצוא הגזר - ירידה של 
30.7%, בכמות יצוא הכותנה - ירידה של 12.7% ובכמות יצוא 
תפוחי האדמה חלה ירידה של 8.2%. לעומת זאת, בכמות היצוא 
של האבוקדו חלה עלייה של 38.5%, בכמות יצוא התמרים - 
עלייה של 13.3%, בכמות הקליפים - עלייה של 37.9% ובכמות 

יצוא התפוזים חלה עלייה של 18.7%.
39% מכלל ערך הייצור החקלאי נמכרו לשוק המקומי, 36% - 
לתעשייה, 16% - ליצוא ו-9% סופקו לתוצרת ביניים. בענף 
הגידולים הצמחיים 58% מערך התפוקה נמכרו לשוק המקומי, 
27% - ליצוא, 9% - לתוצרת ביניים ו-6% סופקו לתעשייה. 
בענף בעלי החיים 80% מערך התוצרת הופנו לתעשייה, 12% - 
לשוק המקומי ו-8% - לתוצרת ביניים.בערך התפוקה החקלאית 
המיועדת לשוק המקומי חלה ירידה של כ-1.6%. בכמות התפוקה 
ואילו מחירי התפוקה  לשוק המקומי חלה עלייה של 2.3%, 

החקלאית לשוק המקומי ירדו ב-3.8%. 
הרכב ערך התשומה הקנויה בשנת 2017 נותר דומה להרכב 
והרכיב העיקרי היה המספוא שהוא כ-38%  שנים קודמות, 
מהתשומות החקלאיות. אחריו דורגו מינהל ושונות )ביטוח, 
 14% ומים שהם  ועוד(  הנה"ח  וטרינריים,  ארגון, שירותים 

ו-11% מסך התשומה הקנויה ב-2017, בהתאמה. 
 .4.1% ירידה של  במחירי התשומה הקנויה בחקלאות חלה 
הירידה העיקרית הייתה בדלק, שמנים וחשמל )10.4%(, במחירי 
המים חלה ירידה של 10.0%, ובמחירי המספוא חלה ירידה 
של 6.4%. לעומת זאת, חלה עלייה במחירי חלפים ותיקונים 
)3.9%( ובמחירי הרבייה - אפרוחים זרעים ושתילים )2.9%(. 
כמות החלפים והתיקונים עלו ב-10.4%, כמות הדלק, השמנים 
והחשמל עלו ב-10.4%, כמות המספוא עלתה ב-6.5%, כמות 
וכמות חומרי ההדברה עלו  והזבלים עלו ב-5.9%  הדשנים 
ב-4.1%. לעומת זאת, כמות המינהל והשונות ירדו ב-11.7%, 
כמות ההובלה השכורה ירדה ב-5.1% וכמות המים שסופקו 

לחקלאות ירדה ב-2.6%.

לוח א - שינויים בתפוקה החקלאית ובמחיר, כל שנה לעומת קודמתה )אחוזים(, לפי יעדים

תוצרת בינייםיצואתעשייהשוק מקומיסך הכלשנהשינוי
ועודפים

2015-4.5-3.4-2.3-11.7-4.7אחוז שינוי כמותי

20165.48.26.80.2-2.7אחוז שינוי כמותי

20172.32.33.3-2.57אחוז שינוי כמותי 

20150.81.32.51.5-7.6אחוז שינוי במחיר

2016-1.10.5-3.92.5-2.9אחוז שינוי במחיר 

2017-1.3-3.8-1.951.3אחוז שינוי במחיר 

   

  

א   תפו, ירקות
ומקשה
   

ללא פרי , מטעים
הדר
   

 ידולי שדה
פרי הדר  

  
שונות צמחי

  

פרחים וצמחי נוי
  

ח שונות בע
  

בקר וצא 
   

עופות
   

ח מיליארד ש 30.2כ  סה
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הגדרות והסברים
תפוקה חקלאית: תוצרת חקלאית )ליעדי שיווק מקומי, יצוא 
או  )החקלאית  וכן עודפים( שיוצרה במשך השנה  ותעשייה, 
הקלנדרית(, כולל תוצרת ששווקה לאחר תום אותה שנה. התפוקה 
החקלאית כוללת: תוצרת משווקת, צריכה עצמית במשק, שינוי 
באינוונטר חי, תוצרת ביניים והשקעות במטעים צעירים ובייעור.
תפוקה: ערך הייצור החקלאי )כולל תוצרת ביניים( בתוספת 
השקעה במטעים צעירים ובייעור. הנתונים כוללים את התפוקה 
שעיקר ייצורה )במיוחד האסיף( היה בשנה הנסקרת, גם אם הוחל 
בתהליך הייצור בשנה קודמת ושיווקה נעשה בשנים שלאחר 
מכן. נתוני פרי הדר כוללים את כל האסיף מאוגוסט-ספטמבר 

של שנה קודמת עד יולי-אוגוסט של השנה הנסקרת.
שנה קלנדרית, למעט הדרים שנתוניהם  תקופת ההתייחסות: 

נאספים על פי שנה חקלאית )אוקטובר-ספטמבר(.
צריכה מקומית: תוצרת חקלאית שהופנתה לצריכה ישירה של 
האוכלוסייה בישראל; כולל תוצרת הנצרכת בידי בעל המשק 

ומשפחתו וכולל תוצרת שהופנתה לרשות הפלסטינית 
תעשייה מקומית: כולל את כל התוצרת הטרייה המסופקת 

לתעשייה, לרבות תוצרת טרייה העוברת עיבוד תעשייתי.
יצוא חקלאי: תוצרת חקלאית טרייה המיוצאת למעשה באותה 

שנה. היצוא אינו כולל מכירות לרשות הפלסטינית
תוצרת ביניים: סחורות ושירותים חקלאיים המשמשים כתשומות 
בתהליך הייצור החקלאי, לא כולל שימוש בנכסים קבועים 
)פחת(, לדוגמה שעורה המשמשת להזנת בעלי חיים. המידע 
זו כולל נתונים של השמדת תוצרת חקלאית ושל  על תוצרת 

שינוי באינוונטר חי.

תפוקת בעלי חיים לבשר: הנתונים במשקל חי. נתוני השחיטות 
בבתי המטבחיים מתקבלים מהשירותים הווטרינריים.

תשומה: סך כל החומרים והשירותים מענפים אחרים בישראל 
)התשומה הקנויה(, תוצרת  בידי החקלאים  ומיבוא שנרכשו 
הביניים והפחת במחירי חידוש. ערך התשומה כולל את הבלאי 

ואינו כולל תמורה למשרות שכיר. 
הייצור  גורמי  של  הכנסתם  מחקלאות:  שנובעת  הכנסה 
והון( המועסקים בחקלאות. ההכנסה  )עבודה  "הראשוניים" 
ידי הפחתת ערך התשומה מהערך של התפוקה  נאמדת על 

החקלאית ושל הפיצויים והתקבולים הנוספים לענף.
האומדנים המופיעים כאן של ההכנסה שמקורה בחקלאות שונים 
מאלה המופיעים בפרסומי חשבונאות לאומית, שבהם נוספות 
ההכנסות ממוסדות שלא למטרות רווח המגיעות לענף החקלאות. 
פיצויים ותקבולים נוספים לענף: כלל ההעברות לענף )פרט 
לסובסידיות ליחידת תוצרת(, כולל פיצויים מחברות הביטוח )כגון 
נזקי טבע(, פיצויי בצורת, פיצויים עבור קיצוץ במים, השלמת 
)כגון הדברת מזיקים, פיצויים  שכר ותקבולים אחרים לענף 
בגין מחלות ושנת שמיטה, סיוע בגין נזקי טבע(. תקבולים אלו 

מתייחסים לשנה שבה הועברו לחקלאים.
תמורה למשרות שכיר )מונח קודם: "תמורה לעבודת שכירים"(: 
סך ההוצאה לשכר ומשכורת והוצאות נלוות לשכר ומשכורת. 
זקיפת שכר לעבודת בעלי המשקים. התמורה  כוללת  אינה 
מבוססת על סדרות השכר כפי שמתקבלות מסיכומים של דיווחי 
המעבידים למוסד לביטוח לאומי, כולל שכר העובדים אשר 
משולם באמצעות מינהל התשלומים של שירות התעסוקה, וכן 

תוספות של תנאים סוציאליים שהמעבידים משלמים.
סיכומים  המכינה  המים  מרשות  מתקבלים  הנתונים  מים: 

סטטיסטיים מדוחות חודשיים.

תרשים 4 - ערך התשומה הקנויה בחקלאות )ללא בלאי(

   

 יההרכיב העיקרי הושנים קודמות, הרכב נותר דומה ל 2017בשנת התשומה הקנויה ערך הרכב 

שונות )ביטוח, ארגון, שירותים נהל וימ ודורגאחריו  .מהתשומות החקלאיות 38%-כשהוא המספוא 

 . , בהתאמה2017-במסך התשומה הקנויה  11%-ו 14%ם שהומים וטרינריים, הנה"ח ועוד( 

חשמל ונים שמהירידה העיקרית הייתה בדלק,  .4.1%חלה ירידה של מחירי התשומה הקנויה בחקלאות ב

 ,לעומת זאת .6.4%במחירי המספוא חלה ירידה של ו ,10.0%במחירי המים חלה ירידה של  ,(10.4%)

 . (2.9%אפרוחים זרעים ושתילים ) -ובמחירי הרבייה  (3.9%) חלפים ותיקוניםחלה עלייה במחירי 

ה ת, כמות המספוא על10.4%-חשמל עלו בהשמנים וה הדלק, כמות ,10.4%-ב חלפים והתיקונים עלוהכמות 

כמות  ,לעומת זאת .4.1%-ב עלו חומרי ההדברהכמות ו 5.9%-דשנים והזבלים עלו בהכמות  ,6.5%-ב

לחקלאות  וכמות המים שסופקו 5.1%-כמות ההובלה השכורה ירדה ב ,11.7%-בנהל והשונות ירדו ימה

 .2.6%-ירדה ב

 (ללא בלאי)התשומה הקנויה בחקלאות ערך  - 4תרשים 

  

חומרי אריזה והובלה  
שכורה
  

דשנים וחומרי  
הדברה
  

זרעים  , אפרוחים
ושתילים
   

מים
   

דלק שמנים וחשמל
   

שונות
   

מספוא
   

ח מיליארד ש     כ  סה
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תגובה למאמר "השבחת  זני הדרים " מהגיליון הקודם,
דודי שליט, פרדס חנה ותשובת טל עמית.

תגובות נוספות תתקבלנה בברכה !

בחוברת אפריל, שהיא יפה וצבעונית לכשעצמה, הופיעה כתבה עשירה העוסקת בפיתוחם של 53 זני פרי הדר  
חדשים, לכאורה,יבורכו החוקרים.

ובכל זאת נראה לי מאד משונה שהעבודה לא כוללת ולו זן אחד של תפוזים.
בדקתי ומצאתי  שבחמש מהמדינות המגדלות פרי הדר בעולם,עדיין התפוז תופש מקום נכבד  מאד.

ארצות הברית - סה"כ יבול ההדרים 7.765 מיליון טון מהם 60 אחוז תפוזים 
ספרד -            סה"כ יבול ההדרים 7.030 מיליון טון מהם 66 אחוז תפוזים
דרום אפריקה-  סה"כ יבול ההדרים 1.844 מיליון טון מהם 46 אחוז תפוזים

ישראל -          סה"כ יבול ההדרים 536  אלף טון  מהם 15 אחוז תפוזים
ובכן, כל הבוחן נתונים אלה ישאל עצמו, למה ? מה הן הסיבות שהחוקר הישראלי משך ידו מפיתוח התפוז .

מי מנחה את החוקרים,מי בודק מה ההרכב הנכון של זנים בתעשיית פרי ההדר בישראל.
התשובה, כנראה לקוחה משדה אחר,אנחנו מתכוננים למלחמה הקודמת,לא היה רווחי בעבר,אז לא נגדל יותר תפוזים.
אני שכבר גידלתי דונם או שניים, ארזתי טון או שניים ומכרתי הרבה פרי הדר בארץ ובעולם,גורס שהפתרון במציאת  

תפוז שיהיה רווחי מצוי אמנם במחקר ופיתוח.
מגדלי התפוחים, ענבי מאכל וכותנה התמודדו עם בעיות דומות ויכלו להם, כיום מגדלים זנים שנושאים יבולים 
גבוהים יותר ובאיכויות המבוקשות על ידי הקונים. אין תעשיית הדרים ללא תפוזים,ואת הסיבות ייבדקו אלה המוכנים 

להתמודד נכון יותר. אני מתנצל מראש אם לא התפעלתי  מ- 46 זני קליפים שבוודאי תוקצבו יפה.
ולסיום הערה: כמי שהיה עד לפיתוח הזן "אור",שהוא הישג אדיר, 

ההחלטה והמימון היו של מי שכל כך אהבנו לשנוא,של הנהלת המועצה לשווק פרי הדר בשנות ה-80.

תשובתו של טל עמית:

דודיק שלום,
מצאתי לנכון להגיב לתגובה,

הנתונים שסיפקת להוכחת הנקודה שתפוזים הם המין המוביל בענף - הם נכונים. 
למה אנחנו לא מפתחים תפוזים ? 

א. עליזה ורדי ז"ל הסבירה לי כי לפתח זן תפוזים חדש כמעט בלתי אפשרי מאחר והבסיס הגנטי של כל זני התפוזים 
הוא כ"כ צר, שבהכלאות נקבל כמעט הכל - רק לא מה שצריך. חיזוק לנקודה זו היא העובדה שלאף תכנית השבחה. 
גם במדינות החזקות שהוזכרו, - אין פיתוח של תזי"ם ! יתרה מכך, ישנם מספר מצומצם מאוד של טיפוסי תזי"ם 
חדשים. כולם  תוצרי מוטציות טבעיות שנמצאו אצל מגדלים ) כל הטבוריים האפילים למיניהם ועוד כמה טיפוסים (.
ב. כל טיפוסי התזי"ם החדשים לא הביאו "בשורות" גדולות למגדליהן. כנראה שתפוז הוא תפוז הוא תפוז והפרמיה 

שניתן לקבל על תפוז חדש אינה כ"כ אטרקטיבית כפי שקורה בקליפים. 
ג. קיבלנו החלטה אסטרטגית לפני שנים - לא להשביח תזי"ם, אלא לייבא זנים שנמצאו בחו"ל ולנסות לאקלמם 

בארץ. רשימה חלקית : ראוסטנברג, סמי, ציפי, סאמר גולד, קמבריה ועוד.
ד. מאז גילוי השמוטי בישראל לא נמצאה אף מוטאציה ראויה בישראל, וחבל. בתחום התזי"ם זו האפשרות היחידה 

) שנראית לי ( שניתן לפתח מוצר ייחודי, כפי שהיה השמוטי, בזמנו.
כל טוב ובריאות,

בידידות, טל.
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אנשים רבים נוהגים לשתות כל בוקר כוס מים עם חצי לימון 
סחוט.

ברשת מסתובבים בלוגים, פוסטים וסרטונים שטוענים שכוס 
מים עם חצי לימון כל בוקר הם סגולה לירידה במשקל, שיפור 
המצב רוח, חיזוק מערכת החיסון, מניעת סרטן, ניקוי של הדם, 
לנקות רעלים, מניעת  עזרה לכבד  העלאת רמות האנרגיה, 
היווצרות אבנים בכליה, שיפור מראה העור ועוד ועוד סגולות.
על פי הסגולות המיוחסות לשתיית מים עם לימון כל בוקר, 
אפשר לקבל את הרושם שזוהי הנוסחה הסודית שתציל את 

האנושות ממרבית התחלואים ותהפוך אותנו ליפים וצעירים.

האם זה באמת נכון?
האם המדע תומך בטענות הללו על מי לימון?

האם כדאי לשתות מים עם לימון כל בוקר?
האם יש נזק בשתיית מים עם לימון כל בוקר?

על כל אלה ועוד, במאמר זה.

לימון שייך למשפחת פירות ההדר. הוא עשיר במיוחד בויטמין 
C  במיץ שהופק מלימון אחד( ומכיל  C   )כ 19 מ"ג ויטמין 

ומגוונת של ביו-פלבנואידים. הפלבנואידים הם  כמות רבה 
מולקולות בעלות פעילות נוגדת חימצון ולהם מיוחסת התועלת 

הבריאותית של הלימון.

אז מה גילה המדע על ההשפעה של צריכת מיץ לימון כל בוקר?
נכון להיום, אין שום מחקר שבדק מה התועלת של שתיית מיץ 

לימון כל בוקר.
לא נמצאה עדות מדעית לירידה במשקל, שיפור המצב רוח או 

כל השפעה על כמות ותפקוד התאים של מערכת החיסון.
חשוב להדגיש – זה לא שבדקו ומצאו שאין תועלת, אלא זה 

פשוט שלא בדקו...
מחקר שנעשה על חולדות עם סכרת מצא שפלבנואידים הנמצאים 
בלימון, הורידו את הסטרס החימצוני כפי שנמצא בבדיקות הדם 
ובביופסיות שנעשו לחולדות אלו ]3[. אבל על בני אדם, עם או 

בלי סכרת, לא בדקו זאת לעת עתה.

האם לימון יכול למנוע היווצרות גידולים סרטניים?
אז במספר מחקרים שנעשו על תרביות תאים, נמצא שפלבנואידים 
ומנעו מחומרים  גידולים  שנמצאים בלימון עיכבו היווצרות 

האם באמת כדאי לשתות 
מים עם לימון כל בוקר?

)M.D( ד"ר גיל יוסף שחר 
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קרצינוגנים לבוא לידי ביטוי. בהקשר הזה חשוב להדגיש שעד 
היום נמצאו מאות ואולי אלפי מולקולות צמחיות שהראו פעילות 
נוגדת סרטן, כאשר הם נבדקו על צלחות מעבדה שמכילות 

תרביות תאים, אך לא הראו תוצאות במחקרים על בני אדם.

ומה לגבי איזון רמות הסוכר?
מחקר על עכברים עם סכרת, הראה שפלבנואידים בלימון עזרו 
לאיזון רמת הסוכר ולשיפור פרופיל השומנים, אבל על בני אדם 

כאמור, עדיין לא נבדק.

מה לגבי מניעת היווצרות של אבנים בכליה?
יודעים, מיץ לימון, בזכות הכמות הרבה  מהמעט שאנחנו כן 
יותר  יחסית של החומצה הציטרית, עוזר ליצור שתן בסיסי 
)ההיפך מחומצי( וכך אולי עוזר למנוע היווצרות של אבני סידן – 
אוקסלאט בכליה, אבל גם לטענה זו אין לנו הוכחה חד משמעית. 
מעולם לא נבדקה לאורך שנים, שכיחות האבנים בכליה בקרב 

צרכני מים עם לימון, בהשוואה לאלו שלא נוהגים בהרגל זה.
יש לנו כן רמזים לתועלת של מים עם לימון בהקשר לאבני כליה. 
מחקר מ 2008 מצא שמיץ לימון העלה את רמת הציטראט בשתן 
יותר מהתרופה שמשמשת לטיפול באבנים בכליה )פוטסיום 
ציטראט(. אבל גם מחקר זה בדק זאת רק על אנשים עם רמת 
ציטראט נמוכה בשתן. יתכן שצריכה רבה של פירות הדר )על 
כל סוגיהם(, שמעלה את רמת הציטראט בשתן, תהיה יעילה לא 
פחות. מחקר נוסף מ 2007 חיזק את הממצא שמיץ לימון יכול 
להחליף את התרופה לאבנים בכליה בחולים עם רמת ציטראט 

נמוכה בשתן.
מחקר אחר מ 2007 תמך גם הוא בממצאים אלו, אך טען שיש 
מעלה לשילוב של מיץ הלימון יחד עם התרופה, כדי לקבל רמת 
ציטראט גבוה יותר בשתן וכמות שתן גדולה יותר – עובדות 

שנמצאו קשורות לסיכון מופחת להיווצרות אבני כליה.

אבל, לא רק לימון מכיל ציטראט, גם כל שאר פירות ההדר.
נכון שהלימון הוא העשיר ביותר בציטראט, אבל האם הזמינות 

שלו לפעילות סותרת חומצה, זהה לשאר פירות ההדר?
מסתבר שהציטראט בלימון קשור לפרוטון )אטום מימן ללא 
האלקטרון שלו(, נתון שיכול לרמז על קושי בנטרול החומצה 
בשתן, בעוד הציטראט במיץ תפוזים קשור לאשלגן. במחקר מ 
2006 שהשווה בין מיץ לימון למיץ תפוזים, עם אותו ריכוז של 
ציטראט, נמצא שמיץ תפוזים היה אפקטיבי יותר מאשר מים 
עם לימון, ביצירת שתן בסיסי )ההיפך מחומצי( ובהעלאת רמת 

הציטארט בשתן.
אז אולי כוס מיץ תפוזים תפחית את הסיכון לאבנים בכליה 

אף יותר מכוס מים עם חצי לימון? 
אין לנו מידע על כך. מחקר כזה מעולם לא בוצע.

 
האם מים עם לימון מנקים רעלים מהגוף?

שתיית מים באופן כללי ובמיוחד בבוקר, ללא קשר לתוספת 

לימון, משפרת את זרימת הדם ועוזרת לפעילות מעיים סדירה. 
רעלים מופרשים מהגוף בעיקר באמצעות השתן, הצואה והזיעה. 
שתית מים בכמות מספקת, תורמת לייצור שתן ועוזרת כאמור 
לפעילות מעיים, אבל אין שום עדות מדעית לכך שתוספת הלימון 
זה. גם לא נמצאה עדות שהמרכיבים  תורמת במשהו לעניין 
בלימון משפרים את פעילות הכבד הקשורה לנטרול רעלים )יש 

לציין שקשה מאוד לבדוק אפקט כזה במחקרים(.
יתכן שכוס מים עם לימון תביא להגדלה מעטה בכמות השתן 
לעומת שתיית מים ללא לימון, אבל כל מזון שמכיל ציטראט 
ואשלגן )כל פירות ההדר למשל( יגרום ליצור שתן גדול יותר. 

זה לא משהו ייחודי ללימון.

ראינו עד כה שיש אמנם רמזים לפעילות מבורכת של מים עם 
לימון, למרות שאין הוכחות מדעיות לתועלות של הרגל זה.

מחקרים על בני אדם, ארוכי טווח, שבחנו הרגל זה בהשוואה 
לקבוצת ביקורת, לא נעשו עד היום.

נשאלת שאלה מתבקשת:
נראה שהרגל זה יכול לעשות רק טוב )גם אם לא הוכח לעת 
עתה(, השאלה היא האם יש חשש לנזק כלשהו מביצוע הרגל 

זה מידי יום?
מיץ לימון הוא משקה חומצי. בשתן הוא אמנם בעל אפקט הפוך 
)של הפחתת החומציות בשתן(, אבל כנוזל לכשעצמו הוא חומצי.
חומצה )מכל סוג שהוא( פוגעת בשכבת האמייל של השן. האמייל 
היא שכבת הציפוי שמגנה על השן. עששת )חורים בשיניים( 
מתרחשים כאשר נשארים שיירי סוכר על השיניים ואז חיידקים 
שצורכים שיירי סוכר זה בתהליך תסיסה, מייצרים חומצה כתוצר 
לוואי של התהליך. החומצה )ולא החיידק( היא זאת שפוגעת 

באמייל ויוצרת את החור בשן.
שתיית משקה חומצי בתדירות גבוהה, עלולה לגרום לנזק לשיניים 

)לכן גם כדאי להימנע ממשקאות כגון קולה וכו'(.

האם יש דרך למנוע נזק זה לשיניים?
אפשר לצמצם נזק זה, אם צריכת המים והלימון תהיה באמצעות 

קשית, שתפחית את המגע של המים החומציים והשיניים.
במידה ואתם נוהגים בהרגל של מים עם לימון כל בוקר, מומלץ 
לשטוף את הפה מייד לאחר שתיית מי הלימון ואולי רצוי אף 

לגרגר עם מעט סודה לשתייה )אבקה סותרת חומצה(.
חשוב להקפיד לא לצחצח שיניים אחרי שתיית מי הלימון, מכיוון 
ששפשוף השיניים עם מברשת, כאשר הם נמצאים בסביבה 
חומצית, יכול להחמיר את הנזק לשכבת האמייל. במידה ואתם 
שותים מי לימון בבוקר, חשוב לצחצח את השיניים לפני שתיית 

מי הלימון.
מעבר לנזק שעלול להיגרם לשיניים, אם לא מודעים לעניין 
זה, אין כל בעיה בשתיית מים עם לימון כל בוקר )רצוי כמובן 

לימון אורגני(.
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סיכום פרקטי לגבי שתיית מים עם לימון סחוט 
טרי כל בוקר:

1. מים עם לימון מכילים כמות מכובדת של ויטמין C  ומגוון 
של פלבנואידים בעלי פעילות נוגדת חימצון.

2. אין אף מחקר על בני אדם שבדק את התועלת הבריאותית 
לטווח הארוך בשתיית מי לימון כל בוקר.

3. לרוב רובן של הסגולות המסתובבות ברשת על התועלות של 
מי לימון, אין כל בסיס מדעי. לטענות שיש להם בסיס הגיוני 
כלשהו, העדויות הן רק ממחקרים על תרביות תאים ועכברים 

ולא על בני אדם.
4. יש הסבר ביוכימי לתועלת אפשרית של מי לימון כל בוקר 
במניעת הישנות של אבני כליה מסוג סידן-אקסלאט ואולי גם 
בהקטנת הסיכון מלכתחילה, למרות שאדם שצורך הרבה פירות 
וירקות אולי לא זקוק לתוספת זו )צריכת פירות, ירקות ועלים 
ירוקים בכמות רבה נמצאה כקשורה לסיכון מופחת לאבנים 

בכליה(.
5. למרות ההיגיון הביוכימי במניעת היווצרות אבנים בכליה, 
אין אף לא מחקר אחד שבאמת בדק האם הרגל זה אכן מקטין 

את הסיכון להיווצרות אבנים מסוג זה.
6. היתרונות אמנם לא מוכחים, אבל נראה שאין מה להפסיד 

מהרגל זה של שתיית מי לימון כל בוקר.
7. הסיכון היחיד הוא פגיעה בשיניים מכיוון שמי הלימון הם 

משקה חומצי.
8. כדי להימנע מהנזק לשיניים יש לשטוף את הפה מייד לאחר 
סודה לשתיה  לגרגר עם מעט  ואולי אף  מי הלימון  שתיית 

)מדוללת במים(.
9. מומלץ מאוד לא לצחצח שיניים אחרי שתיית מי הלימון, 

אלא לפני השתייה.
 

לדעתי האישית, שוחרי בריאות רבים הפכו את שתיית מי הלימון 
למין טקס פולחן יומי, כאשר הם תולים בו תקוות לניסים ונפלאות 

שהרגל זה יחולל בגופם.
אדם שאוכל תזונה עשירה בירקות, פירות, עלים ירוקים, נבטים 
ירוקים, אגוזים ושקדים, מקבל כמות גדולה של ויטמין C  ונוגדי 
חימצון. במקרה של תזונה שעשירה במזון צמחי, טרי, בצורתו 

הטבעית, עוד חצי לימון לא באמת משמעותי למאזן הכללי.
מאידך, אני לא רואה שום בעיה בהרגל זה, כל עוד מודעים לנזק 
ונוקטים באמצעי הזהירות המתאימים  הפוטנציאלי לשיניים 
ומי יודע, אולי יש להרגל זה תועלת אמיתית שעוד תוכח ביום 

מן הימים.
מה שחשוב זה לא לתלות את הבריאות בהרגל נקודתי כזה או אחר. 
המפתח לבריאות טובה, לסיכון מופחת לכל המחלות השכיחות 
בחברה המערבית, למראה עור צעיר ויפה, לעידוד הגוף לניקוי 
רעלים ועוד כל שאר הסגולות שנכתבו על מי לימון, הוא אורח 
חיים הכולל תזונה טבעית עשירה ומגוונת הכוללת כמות רבה 
של ירקות, עלים ונבטים, פעילות גופנית סדירה וקבועה ומצב 

נפשי ותודעתי של שמחה.
 

ולסיום – נקודה למחשבה והצעה שנזרקת לחלל האוויר:
יש תקציבי עתק לבדוק יעילות של תרופות, אבל עד היום לא 
נמצא תקציב לבדוק את ההשפעה הבריאותית, של הרגל כה 
נפוץ, כגון שתיית מי לימון כל בוקר.  מים עם לימון לא ניתנים 
לרישום כפטנט, לכן לאף גוף אין אינטרס להשקיע משאבים 
בבדיקת ההשפעות הבריאותיות של מי לימון. לקרנות המחקר 
הממשלתיות ולאוניברסיטאות אין תקציבי ענק כמו שיש לחברות 

התרופות.
 אולי צריך לחוקק חוק, שיחייב את חברות התרופות להשקיע 
20% מהרווחים שלהם, במחקרים על ההשפעות הבריאותיות 
של מזונות שונים. רק חוק מסוג זה, יאפשר באמת לבדוק את 
ההשפעה לטווח ארוך של הרגל כגון שתיית מי לימון כל בוקר 
בהשוואה לקבוצת ביקורת שלא נוהגת בהרגל זה. נקווה שנזכה 

לראות חוק כזה בקרוב.
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איך מפרישים 
מעשר מעץ 
לימון שלם?

הרב שמואל שפירא  

שאלה:
איך ניתן להפריש מעשר מעץ לימון שלם? 

האם כל פעם שקוטפים לימון צריך להפריש, 
או שאפשר על כל העץ ביחד? 

תשובה:
ישנה דרך להפריש תרומות ומעשרות מהגינה לכל השנה 

מראש. דרך זו מצויה בספרו של הרב קוק זצ"ל )משפט כהן, 
לה(, וכך יש לנהוג:

 
א. קוטפים קצת מפרי העץ )הכמות צריכה להיות קצת יותר 
מאחוז מכל כמות הפרי המצויה על העץ, באומד(. לוקחים 

ִרי ֶזה,  פרי אחד מכל הפירות התלושים ואומרים: "ִהְנִני קֹוֵבַע ּפְ
ל  ר, ַעל ּכָ דֹוָלה ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ רּוָמה ּגְ ה ּתְ ְהֶיה ְלַהְפִריׁש ִמּזֶ ּיִ - ׁשֶ

רֹוַתי,  ּיֹאַכל ִמּפֵ ל ִמי ׁשֶ יִתי אֹו ּכָ ֵני ּבֵ הּוא ִמּבְ ֲאִני, - אֹו ִמי ׁשֶ ַמה ׁשֶ
רֹוַתי".  - ָעִתיד ִלְתֹלׁש ְוֶלֱאֹכל ִמּפֵ

ִרי  ל ּפְ ְחּתֹון ׁשֶ ד ַהּתַ ה ַאַחת ִמּצַ עּור ּגֶֹדל ִחּטָ ׁשִ ב. וחוזר ואומר: ּכְ
הּוא  ֲאִני, - אֹו ִמי ׁשֶ רֹות, ׁשֶ ל ַהּפֵ דֹוָלה ַעל ּכָ רּוָמה ּגְ ֶזה ֲהֵרי הּוא ּתְ

רֹוַתי, - ָעִתיד ִלְתלּוׁש ְוֶלֱאֹכל,  ּיֹאַכל ִמּפֵ ל ִמי ׁשֶ יִתי אֹו ּכָ ִני ּבֵ ִמּבְ
רּוָמה.  ּלֹו ּתְ ה ּכֻ ִרי ְוֵיָעׂשֶ ל ַהּפְ א ּכָ ְתַמּלֵ ּיִ ַעם, ַעד ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

 ג. אחר כך נוטלים שאר הפירות התלושים ואומרים: "ֶאָחד 
ל  רֹות ֵאלֹו, ֶנֶגד ּכָ ל ּפֵ ְחּתֹון ׁשֶ ַצד ַהּתַ אן ּבְ ׁש ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ ָאה ִמּמַ ִמּמֵ

ל ִמי  יִתי אֹו ּכָ ֵני ּבֵ הּוא ִמּבְ ֶאְתֹלׁש ְוֹאַכל, ֲאִני, - אֹו ִמי ׁשֶ ַמה ׁשֶ
ר  ָאר ֶחְלֵקי ַמֲעׂשֵ ר, ּוׁשְ ַעם, ִיְהֶיה ַמֲעׂשֵ ָכל ּפַ רֹוַתי, - ּבְ ּיֹאַכל ִמּפֵ ׁשֶ
ֵני  הּוא ִמּבְ ֳאִני, - אֹו ִמי ׁשֶ רֹות, ׁשֶ ל ַהּפֵ ל ּכָ ְחּתֹון ׁשֶ ַצד ַהּתַ ִיְהיּו ּבְ
ְלׁשּו  ּתָ ּיִ ן, ִלְכׁשֶ רֹוַתי, - ָעִתיד ְלָתְלׁשָ ּיֹאַכל ִמּפֵ ל ִמי ׁשֶ יִתי אֹו ּכָ ּבֵ
ה יהיה  לּוׁש ַהּזֶ ִרי ַהּתָ ּפְ ּבַ ר ׁשֶ ָאה ַמֲעׂשֵ ו, ְואֹותֹו ֵחֶלק ַהּמֵ ֵמַעְכׁשָ

ְלׁשּו.  ּתָ ּיִ ִרים, ִלְכׁשֶ ֻחּבָ רֹות ַהּמְ ל ַהּפֵ ר ׁשֶ ֲעׂשֵ ר ַעל ַהּמַ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּתְ
ִרי  דֹוָלה, אֹו ֵמַהּפְ י ִלְתרּוָמה ּגְ ַחְדּתִ ּיִ ִרי, ׁשֶ ֵאר ֵמַהּפְ ָ ְוִאם ִיּשׁ

ל ֲאִכיָלֵתנּו  ְיָלה ׁשֶ ל ַהּיֹום ְוַהּלַ ר, ַאַחר ּכָ י ִלְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ַחְדּתִ ּיִ ׁשֶ
הּוא  ָכל ָמקֹום ׁשֶ רּוָמה ּבְ ן ּתְ ם ּכֵ ָאר ּגַ ׁשְ ְתֹלׁש, ִיְהֶיה ַהּנִ ּנִ רֹות ׁשֶ ֵמַהּפֵ

ִני ִיְהֶיה  ר ׁשֵ ַמֲעָלה. ּוַמֲעׂשֵ ּלְ ר ׁשֶ רּוָמה ְוִלְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ ָסמּוְך ַלּתְ
ֵני  הּוא ִמּבְ ֹאַכל ֲאִני, - אֹו ִמי ׁשֶ רֹות, ׁשֶ ל ַהּפֵ ל ּכָ ַצד ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּבְ

ְלׁשּו". ּתָ ּיִ רֹוַתי, - ִלְכׁשֶ ּיֹאַכל ִמּפֵ ל ִמי ׁשֶ יִתי, אֹו ּכָ ּבֵ
 ד. לוקחים עוד פרי תלוש, או מטבעות, )יש עושים זאת 

ר  ֲעׂשֵ רֹות ַהּמַ בסוכר( ומייחדים לפדיון מעשר שני ואומרים: "ּפֵ
ֵוה  רּוָטה, אֹו ׁשְ ן( ַעל ּפְ ִני, ִיְהיּו ְמחּוָלִלין ּוְפדּוִיין )ֵהן ְוֻחְמׁשָ ׁשֵ

ִני". ר ׁשֵ ּה ַמֲעׂשֵ י ִלְפדֹות ּבָ ַחְדּתִ ּיִ רּוָטה ׁשֶ ֶוה ּפְ ִרי ׁשָ רּוָטה, אֹו ּפְ ּפְ
 ה. את הפירות מכניסים לשקית ניילון )מציינים שאלו פירות 

תרומות(, ומכניסים למקפיא עד סוף עונת הקטיף של אותו 
מין.

 ו. בסוף העונה, מאבדים את הפירות שבשקית בדרך כבוד. 
)בקבורה או אפשר גם להשליך לפח, אם הפירות נשארים 

בשקית(. 
 ז. בכל פעם שתולשים לאכול יש להזכיר שסומכים על מה 

שהפרישו בפעם הראשונה.
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סיפור על שתי נשים בודדות משני עברי הקו הירוק ועל היחסים שהן יוצרות, 
או לא יוצרות, זו עם זו. מזרחית לקו הירוק גרה סלמא )היאם עבאס(, בעלת 

פרדס לימונים. בעלה מת מזמן וילדיה התפזרו בין עזה, רמאללה ווושינגטון. 
מערבית לקו גרה מירה נבון, אשתו של שר הביטחון ישראל נבון, אשה בודדה 
לא פחות שמתגעגעת לבתה שלומדת בחו"ל ומנסה להתרגל לעובדה שבעלה 
נמצא בבית פחות ופחות. פרדס הלימונים הופך להיות מוקד משותף לשתיהן, 
מכיוון שרשויות הבטחון חוששים שהוא מהווה סכנה לחיי השר ורוצים לכרות 
חלק מהעצים. סלמא, בצעד מפתיע, לוקחת עורך דין ויוצאת למאבק משפטי 
שחיש קל הופך לספור קצת הזוי, קצת קומי ומאוד אמיתי בכל הקשור להגיון 
וחוסר ההגיון ששולט במחוזות המזרח התיכון. ויש גם סיפור אהבה בין סלמא 
לעורך דינה, זיאד, שהשאיר אשה וילדה במוסקבה הקרה, סיפור בדידותו של 

שר ישראלי ועוד יותר של אשתו, סיפורם על עורכי דין, שופטים, אנשי שב"כ, 
עיתונאים וכמובן עצי לימון.

 

 סרט, עץ לימון

 

הוא יצא לקהל  2009 באפריל 17-. וב2008 במרץ 27-הסרט יצא בישראל ב
 ,91וענק לו ציון וה התקבל באופן חיובי בעולםו הבינלאומי

 
סיפור על שתי נשים בודדות משני עברי הקו הירוק ועל היחסים שהן יוצרות, או לא 

יוצרות, זו עם זו. מזרחית לקו הירוק גרה סלמא )היאם עבאס(, בעלת פרדס 
לימונים. בעלה מת מזמן וילדיה התפזרו בין עזה, רמאללה ווושינגטון. מערבית לקו 

נבון, אשה בודדה לא פחות גרה מירה נבון, אשתו של שר הביטחון ישראל 
שמתגעגעת לבתה שלומדת בחו"ל ומנסה להתרגל לעובדה שבעלה נמצא בבית 

פחות ופחות. פרדס הלימונים הופך להיות מוקד משותף לשתיהן, מכיוון שרשויות 
הבטחון חוששים שהוא מהווה סכנה לחיי השר ורוצים לכרות חלק מהעצים. סלמא, 

יוצאת למאבק משפטי שחיש קל הופך לספור קצת בצעד מפתיע, לוקחת עורך דין ו
הזוי, קצת קומי ומאוד אמיתי בכל הקשור להגיון וחוסר ההגיון ששולט במחוזות 
המזרח התיכון. ויש גם סיפור אהבה בין סלמא לעורך דינה, זיאד, שהשאיר אשה 

וילדה במוסקבה הקרה, סיפור בדידותו של שר ישראלי ועוד יותר של אשתו, 
 .ל עורכי דין, שופטים, אנשי שב"כ, עיתונאים וכמובן עצי לימוןסיפורם ע

לימון-תכונותיו 
הכימותרפיות 

המדהימות
המכון למדעי הבריאות, בלטימור ארה"ב

זהו החידוש האחרון ברפואה, יעיל למלחמה בסרטן.

מעלותיו של הלימון
1. הלימון הוא מוצר פלאי לצורך הריגת התאים הממאירים.

2. הוא חזק יותר מכימותרפיה פי 10,000.
3. מדוע איננו יודעים על כך? מפני שקיימות מעבדות המעוניינות 

לייצר גרסה סינטטית, שתביא להם רווחים עצומים.
4. אתם יכולים לעזור לחבר/ה הזקוקים לכך ע"י הבאת מידע 

זה, שמיץ הלימון מועיל למניעת המחלה.
5. טעמו נעים והוא לא גורם לתופעות הלוואי הנוראות של 

הכימותרפיה.
6. אם באפשרותכם לנטוע עץ לימון בחצר או בגינתכם, עשו זאת.

7. כמה אנשים מתים בשעה שסוד זה נשמר בקנאות על מנת 

שלא לפגוע ברווחי הענק של התאגידים?
8. כידוע לכולם, עץ הלימון נמוך, אינו תופס מקום רב, וקיים 

במגוון זנים עצום. 
9. ניתן ליהנות מהפרי בצורות שונות: לאכול את הציפה, לשתות 
מיץ לימונים, להשתמש בו במשקאות קלים וחמים, להשתמש 

בו במאפים, להשתמש בו בסלט ירקות על גווניו, ועוד.
10. מכל תכונותיו החשובות, המעניינת ביותר היא השפעתו 

על ציסטות וגידולים.
11. צמח זה הוא תרופה מוכחת לכל סוגי הסרטן. יש אומרים 
שהוא מועיל בכל הווריאציות של הסרטן. הוא נחשב גם לפעיל 
מאוד נגד כל סוגי החיידקים והפטריות, יעיל נגד טפילים פנימיים 
ותולעים, מסדיר לחץ דם ופועל נגד דיכאון והפרעות עצביות.
12. למידע הבא מקור מעניין ומפתיע: הוא בא מאחד מיצרני 
התרופות הגדולים בעולם, המאשר שאחרי יותר מ-20 ניסויים 
במעבדה מאז 1970, התוצאות מראות שהוא הורס תאים ממאירים 
ב-12 סוגי סרטן, כולל המעי הגס, השד, הפרוסטטה, הריאות 

והלבלב.
13. התרכובות מעץ הלימון הראו פעולה של פי 10,000 יותר 
כימותרפית,  ADRIAMYCIN, שהיא תרופא  טובה מהחומר 
הנמצאת בשימוש רב בעולם, בהאטה של גידול התאים הסרטניים.
14. מה שמדהים עוד יותר הוא שסוג זה של תרפיה עם תמצית 

לימון הורס רק את התאים הסרטניים, ואינו פוגע בבריאים.

סרט, עץ לימון
הסרט יצא בישראל ב-27 במרץ 2008. וב-17 באפריל 2009 הוא יצא לקהל הבינלאומי והתקבל 

באופן חיובי בעולם והוענק לו ציון 91,
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תקציר
דילול פרי בקליף אורי נבדק באמצעות ריסוס של שלשה מווסתי 
צמיחה: פריגן אקסטרה, אלפנול סופר וטופס. מווסתי הצמיחה 
ובוסטר. הריסוסים  בונוס  319מ,  שולבו עם תכשירי ההזנה 
ניתנו על חנטים בקוטר ממוצע של 15 מ"מ. הריסוסים בפריגן 
אקסטרה בשילוב עם בונוס או עם 319מ דיללו 24% מהפירות. 
ריסוס באלפנול סופר בריכוז 0.15% )300 ח"מ NAA( ששולב 
עם 319מ לא דילל פרי בעוד הריסוס של אלפנול סופר בריכוז 
של 0.3% )600 ח"מ NAA( עם 319מ דילל 27% מהפרי. ריסוסים 
באלפנול סופר בריכוז 0.3% ששולבו עם בונוס 4% או בוסטר 
3% דיללו 26% ו-29% של הפירות בהתאמה. ההשפעה הטובה 
ביותר בדילול הפרי התקבלה כאשר לאחר הריסוס הראשון 
בפריגן אקסטרה+ 319מ העצים רוססו שנית ב'טופס' )10 ח"מ 
TPA-3,5,6( + בוסטר 3% על חנטים בקוטר 21 מ"מ, ובו דוללו 
44% מהפירות. הטיפולים שדיללו פרי הפחיתו יבול והעלו את 
כמות הפרי הגדול. רמת האשלגן בעלים של הטיפולים שרוססו 
בפריגן אקסטרה בשילוב תכשירי ההזנה 319מ או בונוס הייתה 
גבוהה ב-15% מזו שבעלים של עצי הביקורת. לא נמצאו הבדלים 
סטטיסטיים באיכות הפנימית של הפרי בין הטיפולים השונים.

מבוא
לדילול חנטים בזן אורי חשיבות רבה. הדילול משמש להגדלת 
ממדי הפרי ולהפחתת הסירוגיות. להשגת המטרה מרססים על 
נדון  זה  נושא  חנטים במווסתי צמיחה מקבוצת האוקסינים. 
בהרחבה במאמר שפורסם לאחרונה ב'עת הדר' וניתן למצוא בו 
רשימת ספרות המתארת את הניסויים שבוצעו לפתרון הבעיה 
)גרינברג וחוב'., 2018(. שילוב של תכשירי הזנה עם האוקסינים 
יעילות הטיפולים. מדי פעם חסרים בשוק  משמש לשיפור 

תכשירי הזנה המשמשים לשילוב עם מווסתי הצמיחה ועל כן 
יש חשיבות להרחיב את סל תכשירי ההזנה הניתנים לשילוב 
עם מווסתי הצמיחה. בניסוי הנוכחי שולבו מווסתי הצמיחה עם 
תכשירי ההזנה בונוס ובוסטר, המומלצים לריסוס בהדרים וכמו 
כן נבדק שילוב עם תכשיר ההזנה 319מ. בדקנו שוב יעילות 
NAA לדילול חנטים בזן  הריסוס בריכוז גבוה של 600 ח"מ 
אורי וכן בדקנו מהי השפעת הריסוס בTPA-3,5,6- )התכשיר 
טופס( בריסוס נוסף כאשר מעוניינים בדילול נוסף של חנטים.

שיטות וחומרים
הניסוי נערך בחלקת אורי בת 7 שנים על כנת טרויר בפרדס 
בית יצחק בעיבוד חברת 'מהדרין פריאור'. הניסוי בוצע בשיטת 

בלוקים באקראי ב- 4 חזרות, 4 עצים בכל חזרה.
בוצעו הטיפולים הבאים:

ביקורת;  .1
פריגן אקסטרה 0.1% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 15 מ"מ;   .2
פריגן אקסטרה 0.1% + 319מ בריכוז 15% על חנטים בקוטר   .3

15 מ"מ;
פריגן אקסטרה 0.1% + 319מ בריכוז 15% על חנטים בקוטר   .4
15 וריסוס עוקב בטופס 10 ח"מ ח"פ + בוסטר 3% על חנטים 

בקוטר 21 מ"מ;
אלפנול סופר 0.15% + 319מ בריכוז 15% על חנטים בקוטר   .5

15 מ"מ;
אלפנול סופר 0.3% + 319מ בריכוז 15% על חנטים בקוטר   .6

15 מ"מ;
אלפנול סופר 0.3% + בונוס 4% על חנטים בקוטר 15 מ"מ;  .7
אלפנול סופר 0.3% + בוסטר 3% על חנטים בקוטר 15 מ"מ;   .8
הריסוס הראשון בוצע ב-7.6.2016 על חנטים בקוטר 15 מ"מ. 

יוסי גרינברג- גמלאי שה"מ
מאיר פיינצק, עודד גרוסר, שמעון אלפסי, פאהמי זיידן, איינהו קטמאו, 

איציק שלזינגר-'מהדרין- פריאור'
 קובי ברגמן- בנימינה 

 ברק כהן, ישי רימון- 'תפזול' 
אילן שניאור- 'דשנים וחומרים כימיים' 

שילוב מווסתי צמיחה
עם תכשירי הזנה לדילול חנטים
והגדלת ממדי הפרי בקליף 'אורי'
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ריסוס עוקב בטופס 10 ח"מ ח"פ )טיפול 4( בוצע ב-19.6.2016 
על חנטים בקוטר 21 מ"מ.

נבדקו התכשירים הבאים:
 dichloroprop-p )DP – ג'/ל'   60 פריגן אקסטרה ת"נ, מכיל 
2,4( בצורה של מלח אשלגני, מיוצר ע"י" A. H. Marks משווק 

ע"י"אגן בע"מ". 
זרחן ו- 44%  בונוס – תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% 

אשלגן. מיוצר ומשווק ע"י"חיפה כימיקלים בע"מ".
בוסטר- תכשיר מוצק מסדרת הנוטרי-ונט. מכיל 8% חנקן, 
16% זרחן ו-39% אשלגן וכולל בתוכו משטח פרטיוונט. משווק 

ע"י"דשנים וחומרים כימיים".
319מ - דשן נוזלי מיועד לריסוס עלווה המורכב מ- 3% חנקן, 
1% זרחן, 9% אשלגן ומשטח. מיוצר ומשווק ע"י"דשנים וחומרים 

כימיים בע"מ".
 naphthaleneacetic אלפנול סופר ת"נ 201 ג'/ל' - תרכיז נוזלי של
ומשווק  מיוצר  פעיל.  חומר  ג'/ל'   201 מכיל   .)acid )NAA

ע"י"תפזול בע"מ".
 trichloro-2-piridil oxyacetic טופס ת"נ 33 ג'/ל'- תרכיז נוזלי של
 S."מכיל 33 ג'/ל' חומר פעיל מיוצר ע"י .)TPA3,5,6-( acid 3,5,6

A. Chimac Agriphar" בלגיה, משווק ע"י"תפזול בע"מ".

בדיקות עלים:
נעשו בטיפולים 1,2,3, על מדגם של 60 עלים מכל חזרה )15 

עלים לעץ( במועדים המצוינים בטבלה 1.
הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב- 14-15.03.2017. גודל 
הפרי נמדד על מדגם של 100 פירות מכל חזרה )25 פירות מכל 
עץ(. פירות אלה מוינו ל-2 קבוצות גודל: פרי גדול= קוטר 65 

מ"מ ומעלה, פרי קטן= קוטר של 64 מ"מ ומטה. 
האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של 8 פירות בקוטר 
אחיד של 65 מ"מ מכל חזרה. נבדקו % המיץ, % כלל המוצקים 
המומסים ו- % החומצה בשיטות המקובלות לבדיקת הבשלת 

פרי הדר בבית האריזה של 'מהדרין פריאור' בנתניה.
JMP במבחן  הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת 

Student ברמת מובהקות של 5%.

שותפים לניסוי: ) מימין( איינהו קטמאו, פאהמי זיידן ושמעון אלפסי

 

 שיטות וחומרים

בעיבוד חברת 'מהדרין פריאור'. הניסוי  בפרדס בית יצחק שנים על כנת טרויר 7בת  בחלקת אורי נערךהניסוי 
 עצים בכל חזרה. 4חזרות,  4 -ב באקראישיטת בלוקים ב בוצע

 בוצעו הטיפולים הבאים:

 ;ביקורת  .1

  ;מ"מ 15בקוטר  על חנטים 4%+ בונוס  0.1%פריגן אקסטרה  . 2    

 ;מ"מ 15 בקוטר חנטים על 15%  בריכוז  מ319+  0.1% אקסטרה פריגן . 3

 ח"מ ח"פ  10  בטופס עוקב וריסוס  15 בקוטר חנטים על 15%  בריכוז  מ319+  0.1% אקסטרה פריגן . 4
 ;מ"מ 21על חנטים בקוטר  3% בוסטר+ 

 ;מ"מ 15 בקוטר םחנטי על 15%  בריכוז  מ319+  0.15%אלפנול סופר  . 5

 ;מ"מ 15 בקוטר חנטים על 15%  בריכוז  מ319+  0.3%אלפנול סופר .  6 

 ;מ"מ 15בקוטר  חנטיםעל  4%בונוס +  0.3%אלפנול סופר   .7

 ;מ"מ 15 בקוטר חנטים על 3% בוסטר+  0.3% סופר אלפנול . 8

 (4טיפול ) ח"מ ח"פ  10בטופס  ריסוס עוקב. מ"מ 15על  חנטים בקוטר  7.6.2016-ראשון בוצע בהריסוס ה 
 .מ"מ 21על חנטים בקוטר  19.6.2016-בוצע ב

 

 פאהמי זיידן ושמעון אלפסי ,איינהו קטמאו ) מימין( :שותפים לניסוי

תוצאות 
רמת האשלגן בעלים של הטיפולים שרוססו בפריגן אקסטרה 
בשילוב תכשירי ההזנה 319מ או בונוס הייתה גבוהה ב-15% 
מזו שבעלים של עצי הביקורת. ההבדלים אינם מובהקים מבחינה 
סטטיסטית )טבלה 1(. לא נמצאו הבדלים ברמות החנקן והזרחן.

טבלה 1. השפעות הטיפולים על אחוז האשלגן בעלים

דגימה 33 יום הטיפול
לאחר הריסוס 
)10.7.2016(

דגימה 
בסתיו

)29.9.2015(
11.030.62. ביקורת

2. פריגן אקסטרה 0.1% + 
בונוס 4% חנטים בקוטר 15 

מ״מ

1.190.73

3. פריגן אקסטרה 0.1% + 
319מ 15% חנטים 15 מ״מ

1.160.70

P=0.05 הערכים בטורים אינם נבדלים זה מזה מבחינה סטטיסטית

השפעות הטיפולים השונים על דילול הפרי מובאות בטבלה 2. 
נמצא כי פריגן אקסטרה שרוסס על חנטים בקוטר ממוצע של 
15 מ"מ דילל כרבע מהפירות. אלפנול סופר בריכוז 0.15% 
שרוסס על חנטים בקוטר 15 מ"מ לא דילל פרי כלל אך בריכוז 
של 0.3% דילל 27% מהפירות. לא נמצאו הבדלים בין שלשת 
מווסתי  ובוסטר ששולבו עם  בונוס  319מ,  תכשירי ההזנה: 
הצמיחה. ההשפעה הטובה ביותר בדילול הפרי התקבלה כאשר 
לאחר הריסוס הראשון בפריגן אקסטרה+ 319מ העצים קיבלו 
ריסוס נוסף ב'טופס' )10 ח"מ -TPA3,5,6( + בוסטר 3% ובו 

דוללו 44% מהפירות. 
יבול והעלו את כמות הפרי  הטיפולים שדיללו פרי הפחיתו 

הגדול )טבלה 3(.
בד"כ לא נמצאו הבדלים באיכות הפנימית של הפרי. בטיפול 
6( שיעור החומצה היה גבוה  )טיפול  319מ + אלפנול 0.3% 
ושונה מבחינה סטטיסטית מזה של הביקורת ושל רוב הטיפולים 

)טבלה 4(.

 טבלה 2. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ

מספר הטיפול
פירות לעץ

אחוז 
דילול

11680 א׳1. ביקורת
89723 בג׳2. פריגן 0.1% + בונוס 4% 

88524 בג׳3. פריגן 0.1% + 319מ 
4. פריגן 0.1% + 319מ ואח״כ טופס 10 

ח״מ ח״פ + בוסטר 3%, 21 מ״מ
65844 ג׳

11383 אב׳5. אלפנול 0.15% 319+מ 
84727 ג׳6. אלפנול 0.3% 319+מ

86626 ג׳7. אלפנול 0.3% + בונוס 4%
83129 ג׳8. אלפנול +0.3% בוסטר 3%
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כל הריסוסים בוצעו על חנטים בקוטר ממוצע של 15 מ"מ 	 
)בטיפול 4 היה גם ריסוס עוקב על חנטים בקוטר 21 מ"מ(.

ריכוז הדשן 319מ בכל הטיפולים היה 15%.	 
ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 	 

P= 0.05 סטטיסטית

טבלה 3. השפעות הטיפולים על היבול וגודל הפרי

יבולהטיפול
)ק״ג/עץ(

פרי גדול, 
מעל 65 מ״מ 

)ק״ג/עץ(
56 אבג׳116 א׳1. ביקורת

72 אב׳108 אב׳2. פריגן 0.1% + בונוס 4% 
84 א׳109 אב׳3. פריגן 0.1% + 319מ 

4. פריגן 0.1% + 319מ ואח״כ 
טופס 10 ח״מ ח״פ + בוסטר 

3%, 21 מ״מ

65 אבג׳83 ג׳

39 ג׳110 אב׳5. אלפנול 0.15% 319+מ 
36 ג׳84 ג׳6. אלפנול 0.3% 319+מ

57 אבג׳95 אבג׳7. אלפנול 0.3% + בונוס 4%
50 בג׳89 בג׳8. אלפנול +0.3% בוסטר 3%

כל הריסוסים בוצעו על חנטים בקוטר ממוצע של 15 מ"מ 	 
)בטיפול 4 היה גם ריסוס עוקב על חנטים בקוטר 21 מ"מ(.

ריכוז הדשן 319מ בכל הטיפולים היה 15%	 
ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה 	 

P= 0.05 סטטיסטית

סיכום
לא נמצא הבדל ביעילות של שלושת תכשירי ההזנה. שלושתם 
יכולים לשמש לשילוב עם מווסתי הצמיחה לדילול חנטים 

והגדלת ממדי הפרי.
ריסוס באלפנול סופר בריכוז של 300 ח"מ NAA לא דילל פרי 
בעוד העלאת ריכוז ה-NAA ל- 600 ח"מ דילל כרבע מהפירות. 
ריסוס ב-10 ח"מ TPA-3,5,6)תכשיר טופס( על חנטים בקוטר 
21 מ"מ, לאחר ריסוס ראשון בפריגן גרם לדילול של 20% 
. בטיפול זה התקבל  נוספים של הפירות )סה"כ 44% דילול( 

מספר הפירות הרצוי לעצי אורי מבוגרים.

ספרות מצוטטת
גרינברג, י., מ. פיינצק, ע. גרוסר, מ. חסן, י. בנדרמן, א. פרייס, 

א. שלזינגר, ב. כהן, ישי רימון וק. ברגמן. 
 2018. ריסוס בריכוזים גבוהים של NAA לדילול חנטים והגדלת 

ממדי הפרי בקליף 'אורי'. עת 
 הדר: 127: 10-12.

טבלה 4. השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי

יחס הבשלה% חומצה% כ. מ. מ% מיץהטיפול

14.4 אב׳1.2 ב ‘17.3 א׳54.3 א׳1. ביקורת

14.8 אב׳1.2 ב׳17.8 א׳54.7 א׳2. פריגן 0.1% + בונוס 4% 

13.5 אב׳1.3 אב׳17.5 א׳54.2 א׳3. פריגן 0.1% + 319מ 

4. פריגן 0.1% + 319מ ואח״כ טופס 10 
ח״מ ח״פ + בוסטר 3%, 21 מ״מ

15.0 אב׳1.2 ב׳17.9 א׳53.5 א׳

15.6 א׳1.1 ב׳17.2 א׳53.2 א׳5. אלפנול 0.15% 319+מ 

12.1 ב׳1.5 א׳18.2 א׳52.6 א׳6. אלפנול 0.3% 319+מ

13.1 אב׳1.4 אב׳18.3 א׳52.9 א׳7. אלפנול 0.3% + בונוס 4%

14.6 אב׳1.2 ב׳17.5 א׳52.8 א׳8. אלפנול +0.3% בוסטר 3%

כל הריסוסים בוצעו על חנטים בקוטר ממוצע של 15 מ"מ )בטיפול 4 היה גם ריסוס עוקב על חנטים בקוטר 21 מ"מ(.	 
ריכוז הדשן 319מ בכל הטיפולים היה 15%.	 
 	P= 0.05 ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית
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חי בנימיני

1. בינואר 2017 עברה חקיקה הקובעת- כי כריתת עצי הדר או 
אבוקדו וכן הובלת גדמים, שלא עפ"י רישיון, מהווה עבירה 

פלילית שבצידה קנס כספי )נכון להיום 29,000 ₪ ( .
2. הכוונה למנוע מגידמי העצים להגיע למפחמות המזהמות 

את האוויר. 
3. משרד החקלאות באזורים השונים קלט פקחי מפחמות, הנותנים 
אישורי עקירה וכן מגישים דוחות למי שכורת עצים ללא רישיון . 
4. משרד החקלאות נותן מענק של 1,000 ₪ לדונם למי שמרסק 
בשטח את הפרדס או שמוביל את הגדמים לאתרי ריסוק מורשים. 
המענק יהיה לאלו, שיש להם רישיון לעקירה העומדים בדרישות 

שקיבלו מהפקח. 
5. רשימת קבלני ריסוק מורשים- נמצאת במשרדי החקלאות 

האזוריים, אצל פקחי המפחמות .
6. נוהלי עבודה :
א. בטרם עקירה 

· בקשת רישיון לעקירה והובלה אצל פקח המפחמות האזורי
ב. לאחר העקירה 

· ריסוק הפרדס בשטח ופיזור הרסק. 
או שימוש אחר  ייעודיים  לריסוק באתרים  גדמים  הובלת   ·

באישור הפקח
ג. בקשת תמיכה במקביל עבור ריסוק הגדמים – 1,000 ₪ לדונם 
· המסמכים הדרושים – רישיון כריתה, רישיון הובלה, אישור 
קליטה באתר ריסוק, אישור ממתכנן ממשרד החקלאות לריסוק 

בשטח ובאתר מורשה. 
· הנחיות מדויקות יש לקבל לפני העקירה במשרד החקלאות, 

ולקבל טפסים מתאימים. 

תביעות נגד פרדסנים שלא ביקשו רישיון עקירה
1. הפקחים הגישו תלונות על עקירת פרדסים לחקלאים שלא 

ביקשו רישיון למרות שלא ידעו על החוק החדש .
2. הדו"ח הוא על סך 29,000 ₪ .

3. הדוחות הועברו ללשכה המשפטית במשרד החקלאות. 
4. פניתי לפקידים בכירים במשרד החקלאות עם הסבר שהחקלאים 

לא ידעו על החוק החדש.
התשובה שקיבלתי שאי אפשר לבטל דוחות על פרדסים שנעקרו 
ללא רישיון, אבל ניתן להגיש ערעור על הדו"ח למשרד החקלאות. 
לחקלאים אלו שעקרו פרדסים עקב הפסדים, נוסף להם קנס 

בן 29,000 ₪. 
5. אני ממשיך בטיפול מול הלשכה המשפטית של המשרד , אבל 

חושש מהתגובות שלהם ש"אני מטפס על קיר חלק". 
6. לפרדסנים קטנים בעיקר באזור עמק חפר עם חלקות קטנות, 

עדיין אין לי פתרון. 
7. פרדסנים !-  אין לנו ברירה, צריך לבקש רישיון עקירה עפ"י 
הנהלים, הבקשה היא ללא תשלום אגרה. כדי להימנע מקנסות 

ולבקש כמובן מענק ריסוק. 

כריתה והובלה של גדמי הדרים
)עקירת פרדסים(

הימנעו מקנסות

דבר הארגון
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˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó

ÌÈÙÈÁ¯ ÌÈ¯È‚¯‚
 ˙ÈÏ¯ÈÓ ˙È¯ÙÂ‚ ¯È˘Î˙

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

 ‰„ÂÏÁ‰ ˙È¯˜‡Â
ÌÈ¯„‰·         

 ˙ÂÈ¯˜‡ ÏËÂ˜
ÌÈ˜¯ÁÂ

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

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

 ÌÈ˜ÈÊÓ ˙¯·„‰Ï
 ˙ÁÈÈÙ ˙¯Ò‰Â

È¯Ù ÈˆÚ·
 Ì‚ ‰˘¯ÂÓÂ ‰·È·ÒÏ È˙Â„È„È

 ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ˙È‚¯Â‡ ˙Â‡Ï˜ÁÏ
‰˙Ó‰ ÈÓÈ

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

˘„Á

סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית

דיו
טו

 ס
ה

סולמות




