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תמונת מצב
מאת: טל עמית

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לגיליון 100 של ביטאון "עת- 
הדר".

כמעט 20 שנה של עשייה )באמצע הפסקה של כ–3 שנים, 
בשל תהפוכות בארגון המועצה(, עם הרבה מאוד סיפוק.

הקרדיט לרעיון הוצאת העיתון הוא לאנשים המרואיינים 
בגיליון זה – מנה דודזון שהיה מנכ"ל המועצה ויוסי אונגר – 

מזכיר ארגון המגדלים.
קרדיט גדול גם לעורך שלצידי – יצחק ליס, שבלעדיו שום 

גיליון לא היה יורד לדפוס.
העיתון צמח ממקום של לתת למגדלים כמה שיותר אינפורמציה 

רלוונטית וחשובה ולחזק את הקשר עימם.
גם כיום, למרות שהתכנים וההדגשים השתנו, ממלא העיתון 
את ייעודו המקורי, ולפי תגובות שאני מקבל, מידי פעם, כמות 

הקוראים והמתעניינים גדולה כמו פעם.
היום, העיתון מופיע גם בפורמט אלקטרוני באתר ענף ההדרים 
יש גישה  שנמצא באתר מועצת הצמחים, כך שלמשתמשים 

מהירה, גם לגיליונות ישנים.
פורמט "עת הדר" הוא צנוע )רק חלקו עמודי צבע( ומצד שני 
אנו מדוורים אותו לבתיהם של המגדלים. זאת בשונה מעיתונים 
חקלאיים אחרים, ששמים דגש על הופעה צבעונית, אך נמצאים 

זרוקים בחדרי הכניסה של מוסדות כאלו ואחרים.
גדול  וחלק  זו, הפקת העיתון היא חסכונית,  בשל תפיסה 

מההוצאה  מכוסה ממכירת שטחי מודעות.  
אנו נמשיך להפיק העיתון ונקווה להתראות בגיליון ה-200.

עונת 2013/14 – מכה אחרי מכה
עונת 13/14 החלה ברגל שמאל, כאשר משלוחי האשכוליות 
זו עונה שלישית ברציפות  ובחוסר ביקוש.  רווי  נחתו בשוק 
שהיצואנים, בלהט  רצונם לתת שרותי יצוא, לוקחים פרי מכל 
הבא ליד, ואח"כ מעמידים את החקלאים בפני תוצאות עגומות.
סקירה מקיפה שנתן אריק אימבר מ-cirad, במסגרת כנס 
קלאם , על שוק האשכוליות העולמי והרגלי הצריכה  של הקהל 
ביעדים השונים, לימדה אותנו כי אין יותר מקום בשוק לאיכות 
אשכולית "רגילה", או במילים אחרות – מי שמצפה שיחטפו 

את הפרי שלו ביחס הבשלה 1:5.5 טועה ומטעה. 
מי שעדין חי באשליות של פרי "מוקדם" שיביא תמורות גבוהות 

צריך מהר להתפכח ולהבין שאין יותר מוצר כזה.

מה שקרה הוא שבאמצעות "עיגול" פינות והתחמקות מהמצב 
האמיתי בשוק, החרבנו  במו ידינו את התדמית הטובה שהיתה 
לנו בשוק האשכוליות, ומיצבנו את עצמנו באותה רמת  איכות 
של הפרי הטורקי, כאשר הפרי האמריקני פודה מחירים של 

50% ויותר.
אנחנו צריכים לקחת עצמנו בידיים, לטכס עצה, ולצאת לדרך 

חדשה, אחרת – השוק יראה לנו את הדרך החוצה.

מכה נוספת
הסופה הקיצונית שפקדה אותנו בתאריכים 11-14 לדצמבר 

גרמה לנו נזקים קשים.
בתחילה, היה רושם שכמעט ולא נגרם נזק, אך ככל שהתרחקנו 

ממועד הסערה – ניכרו סימני הפגיעה הקשים בפירות.

בעיקר ניזוקו זני הקליפים, בעלי הקליפה הדקה והעדינה.
בזנים מיכל, נובה, מירב ומינאולה שהיו בשלבים שונים של 
קטיף, הקליפה התמוטטה בין אם מעודף גשמים ובין אם מפגיעות 
הברד ושפשופי הענפים. למעשה, כמעט כל התוצרת מזנים אלו 

שלא נקטפו טרם הסופה – יעדם לתעשייה.
יותר טוב אך גם הם  ואורה, המצב  בזנים האפילים – אור 
נפגעו במידה כזו או אחרת. בעיקר נפגע הפרי החיצוני )בעצים 

צעירים(, וכן הפרי שפונה מערבה ודרום מערב. 

הערכת הנזק הראשונית היא כ-15% 
הערכת הנזק הראשונית היא כ-15% נזק איכותי.

לא היו כלל נזקים לחלקות שכוסו כראוי ברשתות כנגד ברד.
סיכום: מי שהשקיע ברשת כנגד ברד, ועשה גם ביטוח )גם רב 
סיכוני, כנגד פחיתת יבולים(, עבר את העונה ללא דאגות !!!

קצת נחת
במחצית דצמבר אירח ענף ההדרים את כנס ק.ל.א.ם. 

)יחסית( מחו"ל, ובמפגש שהיה  לכנס הגיעו הרבה אורחים 
בכפר המכביה נכחו גם מגדלים, מדריכים ויצואנים ישראליים, 
זו היתה הזדמנות ראשונה ללמוד על הארגון  שעבור חלקם 

שישראל היתה מבין מייסדיו, לפני 60 שנה.
פרטים על הכנס – בכתבה נפרדת בעלון זה.



מצטבר

שינוי ב-%   2011/12   2012/13  2013/2014שבוע  1   זן
 13/14 / 12/13

4410%                                 שמוטי         

5665721216%טבורי         

100%-           22                      קרה קרה       

1001,9062,4902,469-23%אשכ’ רגילות   

1,07925,32827,84823,738-9%סנרייז        

12711,18312,34112,864-9%סוויטי        

667%           699           רדסון         

1912613211-5%לימון צהוב    

871214%           לימקואט       

142634941622%קומקואט       

421205216105%           ליים          

1,5794,3554,4346,555-2%מינאולה       

47911,20911,18613,3620%סנטינה        

3719201,840-60%           מיכל          

28303661-17%אורה          

100%-           35                      מור           

1,1091,458580397151%אור           

25194442822-56%מירב          

311019210%           תמי           

81568345%           אודם          

100%-           20                      מירבית        

15691128-38%פומלו לבן     

31,0959571,11014%פומלו אדום    

4,55558,41362,22764,756-6%סה”כ          

  2011/12          2012/13  2013/2014 יעדי פרי מרכזיים      

192,964228,816220,112פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

1,4282,5201,092פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 1 המסתיים ב-04/01/2014 -)עונתי(

נתוני ייצוא פרי הדר 

תמונת מצב
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עמדה

"מחר יפציע שחר חדש"
)משפט סיום של הסרט - "חלף עם הרוח"(

מאת חי בנימיני

אנו עומדים בפני שינוי בענף ההדרים, זן הנפח האשכולית 
האדומה )השני אחרי השמוטי( יוצא מהמשחק הכלכלי, מאחר 
ואין לישראל יתרון יחסי בגידולו. ההוצאות הכרוכות בגידולו 
)מחירי המים, שכר העובדים ושאר התשומות לא יכולים להתחרות 
זולים ומקרבה  עם הפרי הטורקי שנהנה ממים ושכר עבודה 
ואחוזי  יבולים  פיזית לשוק הרוסי.רק פרדסים ישראלים עם 
אריזה גבוהים יעמדו בתחרות עם הטורקים וישרדו. להקטנת 
שטחי האשכוליות תהיה השפעה קשה על בתי האריזה  בארץ, 
שאורזים אשכוליות אדומות במשך כל העונה מאוקטובר ועד 
לאפריל כדי לשלם את ההוצאות הקבועות של בתי האריזה. 
צריך לזכור של"אור" שנקטף בחודשי ינואר - אפריל, הספק 
האריזה נמוך עקב רגישות הפרי והצורך לשמור על איכותו 
הגבוהה. המשמעות של מצב זה תהיה ייקור עלויות הקליפים 
המאוחרים ובנוסף כניסת בתי האריזה לעבודה בשתי משמרות.
ה"אור",  כמו  יחסי  יתרון  לנו  יש  זנים שבהם  ישרדו  כך 
ועוד.                                                                                                         מבוקשים  שוק  וזני  יבשים  באזורים  מנאולה 
השנה התחילה רע עם קושי למכור אשכולית אדומה בתחילת 
העונה עקב התחרות עם דרום אפריקה וטורקיה, לאחר מכן אסון 
הטבע באביב שגרם לפגיעה ביבולי האור והאודם ולסיום מכת 
הגשם והברד של דצמבר שפגעה באיכות הפרי בפרדסים רבים. 

נושאים שונים שמטופלים בשוטף:
1. שיווק פרי הדר לרצועת עזה 

נציגי ארגוני מגדלי   כל שנה בקיץ מתקיימת פגישה של 
וההדרים בישראל עם הסוחרים מעזה. עד  הפירות, הירקות 
השנה לא אישר החמאס את כניסת פרי ההדר לרצועה כדי 
האחרונות  ובשנים  המקומי,  השוק  עם  תחרות  ליצור  לא 
המנהרות.                                                                                                                                    דרך  ממצרים  זול  הדר  פרי  כניסת  עכב  אף 
השבוע אישר החמאס את כניסת פרי ההדר מישראל לעזה עקב 
סגירת המנהרות. וזה יאפשר הוצאת פרי קטן "וקלס-2" כדי 

להוציא עודפים ולשמור על המחירים בארץ. 

2. תוספת עובדים זרים 
הממשלה אישרה אחרי מלחמה ארוכה של התאחדות חקלאי 
ישראל, את העסקתם של 25,000 עובדים זרים בחקלאות, מה 

שיאפשר תוספת עובדים לחקלאים שמכסתם קוצצה בעבר. כאן 
מגיעה מילה טובה לשר החקלאות ומנכ"ל משרדו, שהצליחו 

לשנות החלטות קודמות של הממשלה.

 3. פועלי שטחים 
קיימתי סיור עם נציגי מתאם הפעולות בשטחים בענפי ההדרים 
ובתות השדה, כדי להציג בפניהם את הבעיות הנגרמות כתוצאה 
מהמחסור בעובדי שטחים בענף שלנו והקושי להשיג עובדים 
נשואים מגיל 26. בנוסף, הועלו בעיות הכניסה במעברים, בעיות 
הצפיפות, הדוחק והעיכובים שם )במעברים(. המסר נקלט והובטח 

שיטפלו בנושאים שהועלו בסיור. 

4. אסון טבע 1992- השלמת פיצויים
לאחר מאבק משפטי שניהלו עו"ד שאול פלס וארגון ההדרים 
והפירות, במשך  יותר מ-20 שנה, אישר האוצר תשלום בגין 
הפרשים והצמדה, על איחור הממשלה בתשלומי הפיצויים מהוונים 
להיום בסך 50,000,000 ₪, שיחולקו לאחר ניקוי עמלת עו"ד לכ-
300 פרדסנים, ו-3000 מגדלי הפירות.  כל הכבוד לעו"ד שאול 
פלס, שריכז את תביעות הארגונים. נקבע שתוקם מנהלת ברשות 
רו"ח ונציגי הארגונים, לצורך חישוב הזכאות של  כל תביעה 
ותביעה וכן לצורך משלוח צ'קים בהתאם. יקבלו פיצויים אלו 
שחתמו על הצטרפות לתביעה ב-1992 בניצוחו של יוסי אונגר.                                                                                                  

המעוניינים בפרטים נוספים יפנו אלי- 050-5219240. 

5. פיקוח על הברחת שתילי ההדרים מהשטחים 
השירותים להגנת הצומח יצאו בינואר השנה למבצע פיקוח 
במשתלות דרכים, לתפיסת שתילי הדרים שיוצרו בשטחים 
והם חשודים כנגועים בוירוסים ומחלות. פניתי  ללא פיקוח 
לשר ולמנכ"ל להוסיף תקנות לחוק הגנת הצומח, כדי להקל 

על הגברת האכיפה.

6. קרן נזקי טבע- עדכון הפוליסה
מדי שנה בינואר נפגשים נציגי המגדלים ומועצת הצמחים 
לצורך עדכון ושיפור הפוליסה על פי לקחים שמגיעים מהחקלאים. 
בשנה שעברה שיפרנו את גובה הפיצוי למגדלי ה"אור ", שיפור 
שיעזור לחקלאים שנפגעו מחוסר יבול או נזקי ברד. גם שיפרנו 



7

והוזלנו את פרמיית הביטוח לשטחים המכוסים ברשתות, אני 
מניח שאחרי הנזק השנה יורחבו השטחים המכוסים. 

7. השקעות משרד החקלאות- רשתות נגד ברד
השנה לא אשרה מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות 
מענקים לרשתות צל בהדרים. אני מטפל במשותף עם שה"מ 

בהכנסת הרשתות בתוכנית ההשקעות לשנה הבאה.

8. פומלית- תיאום מחירים בין היצואנים והחקלאים
כזכור – אין פומלית כמו שלנו בעולם, והתחרות בין היצואנים 
על הפרי שלנו ברוסיה ובפולין גורמת להורדת מחירים בשוק 
שאין לו מקור אחר לפרי זהה. השנה התאספו מגדלי פומלית 
גדולים ויצואנים וקבעו מחיר מינימום מומלץ של $950 בשער 
הנמל , כדי שהיצואנים לא ירדו מתחת למחיר זה. ממידע שנמסר 
מיצואנים שונים, סייע  להם מחיר זה לבלום הורדת מחיר נוספת 
על פי דרישת הקונים מהשוק הרוסי. לקראת השנה הבאה נערך 
מפגש מוקדם יותר לתיאום המחירים ונקווה לשיתוף פעולה 

עם המגדלים. 

9. גניבת פרי על ידי פועלי קטיף 
פועלי הקטיף אמצו לעצמם מנהג פסול - כל פועל לוקח 
לביתו "קצת" פרי בתיק הקטיף. במקרים רבים שהם יוצאים 
את הארץ הם שופכים את הפרי למיכלים של הסוחרים השונים. 
נזק  וגורמות  גדולות  הן  הפועלים  הפרי שלוקחים  כמויות 
לחקלאים, שמתקשים להתמודד עם לקיחת הפרי באופן קבוע.                                                                                           
פניתי למג"ב בבקשה לבצע מחסומים ביציאה של הפועלים 
משפטיות.                                                                                                                        תביעות  ולהגיש  הפרי  את  לאסוף  מהארץ, 
החקלאים מתבקשים לדווח לי על אזורים שונים ללא פיקוח. 

10. תוספת מדריכים לשה"מ
על חשיבות הידע שמעבירים המדריכים, אין צורך לחזור. 
מתוך 12 מדריכים שהיו בעבר נשארו רק 4 מדריכים פעילים. 
מצב בלתי אפשרי שגורם נזק לחקלאים. יש לזכור שאת הידע 
לגידול ההדרים אנו מקבלים מאותם המדריכים במשך שנים 
רבות, והם גם אלו שביצעו את המחקרים היישומיים בענף.                                                                                                              
ענף ההדרים במועצה קלט כבר שני מדריכים שהתחילו ללמוד 
את העבודה בשה"מ והכוונה שיכנסו לעבודה בשה"מ כשיפתחו 
תקנים חדשים. כמו כן אנחנו מעסיקים את המדריך שמעון הולצמן 
בנגב לאחר שפרש לגמלאות עד שייקלט לעבודה במיקור  חוץ 
של שה"מ. ברצוני להודות לשני מדריכים מופלאים שפרשו 
לפנסיה לפני שנים רבות – פרץ ברוש ובעיקר ליאיר אורן )80( 
שעדיין פעילים בענף ומעבירים את הידע שצברו לדור הצעיר. 

11. סרבני תשלום בענף הפירות 
תשלומי ההיטלים בענף ההדרים מיועדים לשלוש פעילויות 
ואסון  טבע  נזקי  ביטוח  התיכון,  ים  זבוב  ריסוס  עיקריות- 
טבע ומחקר ופיתוח. מאחר ולחקלאים ברור לאן הולך כספם 
המנוהל על ידי שולחן ההדרים, באמצעות החקלאים שנבחרו, 
לא נתקלנו במורדים שאינם משלמים היטלים באופן עקרוני. 

ובכל זאת, ישנם מי שאינם משלמים היטלים. אלו הם בעיקר 
משווקי השוק המקומי באופן עצמאי, שאין להם מערכת גביה 
דרך בתי האריזה. למרות שניתן להם לשלם את ההיטל על 
דיווח  ובעקבות  דיווח למועצה על הכמויות המשווקות  ידי 
היטלים.                                                                                                              לתשלום  חשבון  אליהם  תשלח  המועצה  שכזה, 
אין פרדסן שלא רואה בהנאה את מטוס הריסוס צולל על חלקתו 
ומרסס אותה "בסקסס", החקלאי צריך להבין שצריך לממן הוצאה 
זו. למועצה נתוני שטחים על פי גודל, זן ושם החקלאי מתוך 
הנתונים לטייסים לריסוס זבוב הים התיכון. בנוסף יש נתוני גביית 
היטלים על פי זן ושם חקלאי מבתי האריזה. בדו"ח תופיע כמות 
הדונמים של המגדל והיבול הנורמטיבי שאמור להיות בחלקתו 
כשכל זה לעומת הדיווח הקיים במערכת על השיווק בפועל.                                                                                                
כדי להימנע מטיפול משפטי כנגד חקלאים שיש להם פערים ולא 
דיווחו על כמויות הפרי שלהם, הם מתבקשים להודיע למועצת 
הצמחים )טלפון – 03-9595654( על הכמויות, על מנת שיוכל 
כל אחד מהם לקבל חשבונית ולשלם היטלים על התשומות 

שהושקעו בחלקתו.   

12. מזיקי הסגר – זבוב הים התיכון ועוד 
במשך עשרות שנים אנחנו מתמודדים בהצלחה עם מזיק 
ההסגר "זבוב הים התיכון", בהתחלה עם המלתיון ואחר כך 
SIT, ומלכודות המוניות. בעולם פעילים שני  עם ה-"סקסס" 
זבוב האפרסק הנמצא במצרים  נוספים -  מזיקי הסגר קשים 
ועש – התפוח המדומה הנמצא בדרום אפריקה. שניהם מהווים 
סכנה ליצוא הישראלי בעולם. מאחר ובמאה הנוכחית המעבר 
מיבשת ליבשת במטוסים ו/או באוניות הוא חופשי, יש צורך 
להיערך לבלימת כניסת מזיקים אלו  לישראל, שכן במידה והם 
יתגלו בארץ יהיה צורך לטפל בהם בטיפול קור  שהוא קשה 
יותר מהטיפול הקיים כיום לזבוב הים התיכון. להגנת הצומח 
מלכודות ניטור ברחבי הארץ לאיתור מזיקים אלו. הענף חייב 
להערך למקרה שיתגלו מזיקים אלו על ידי מחקרים בחומרי 

ההדברה, מלכודות המוניות וטיפול קור. 

13. סיור בענף עם נציג משרד האוצר 
ידוע לנו שמי שקובע בארץ במשרדי הממשלה, הם היועצים 
המשפטיים ונערי האוצר. לכן נפגשתי עם האחראית באוצר על 
משרד החקלאות, כדי לשכנע אותה בחשיבות ההשתתפות של  
המדינה בתקציב ריסוס זבוב הים התיכון שהוא כיום  כ-8,000,000 
₪. עמדת האוצר הייתה שצריך להקטין את ההשתתפות בסיוע 
הממשלתי, אבל לשמחתי כנראה שכנעתי אותה שאם לא נבצע 
טיפול מרוכז במזיק ההסגר הזה, ישנה  סכנה לפגיעה ביצוא כולו.                                                                                                                                          
לצורך  לשה"מ  מדריכים  להוסיף  שוכנעה  היא  בנוסף 
שמירת הידע והחלפת מדריכים היוצאים לפנסיה. באחרונה 
קליטת  לצורך   ₪  6,000,000 לשה"מ  אישרה  הממשלה 
שה"מ.                                                                                     של  המערכת  ולחיזוק  חוץ  למיקור  מדריכים 
אבל  האוצר,  של  לשכנוע  שותף  אני  רק  שלא  לי  ברור 
המגדלים.                                                                                                                       דרישות  את  מייצג  שאני  מבהיר  אני  בפגישות 
בקרוב תצא נציגת האוצר איתי לסיור בענף ההדרים, בבתי 
האריזה ובפרדסים – מתוך כוונה לחבר אותה יותר לענף שלנו. 
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חוגגים 100 גיליונות של 

"עת הדר"
מנה דודזון בשיחה על הקמת העיתון 

 כתב: יצחק ליס 

תהפוכות רבות פקדו את ענף ההדרים בישראל במהלך עשרות 
שנות קיומו. מגדלי ההדרים ורבים נוספים  בענף נהנו משנים 
רווחיות לצד שנים טובות פחות. במקביל נווטו את המהלכים 
הקברניטים שלא הפסיקו  לחפש  דרכים שיבטיחו את רווחיותו 

תוך כדי העלאת רמתו המקצועית.
בתחילת שנות ה–90' החליט שר החקלאות באותה העת, רפאל 
)רפול( איתן ז"ל "להפריט את ענף ההדרים" וכך בשנת 1991, 
בוטלה המועצה לשיווק פרי הדר שפעלה שנים רבות עד לאותה 
העת ובמקומה הוקמה  "מועצה חדשה" שהיו"ר שלה היה יאיר 

קפלן והמנכ"ל מנה דודזון.   

הפרטת המועצה
החדשה":                                                                                          "המועצה  מנכ"ל  דודזון  מנה  מספר  כך  על   

"השינוי המבני של "המועצה החדשה" היה משמעותי, אפילו 
דרמטי. פרקו מועצה )וותיקה( שמנתה 350 עובדים שלה שהיו 
"מועצה חדשה" בת  ובמקומה הקימו  סניפים בעולם   7 לה 
19 עובדים בלבד להם נוספו 8 חוקרים ואנשי מינהל שפעלו 
בנושא הדברה ביולוגית והזבוב. בנוסף בוטלו הסניפים בעולם.                                                                                                                             
"הרעיון מאחרי ההפרטה היה להחליף את השיווק "ביד אחת" 
לשיווק פלורליסטי בשוק המקומי וביצוא ויישומו לא היה קל. כבר 
במהלך השנים 1991-1992  התברר כי התפתחה תחרות חריפה בין 
היצואנים הישראלים שכולם שיווקו פרי הדר תחת המותג ג'אפה 
בעל המוניטין, וכתוצאה  מכך נחתכו מחירים. "לאט לאט הצליחו 
המועצה וארגון המגדלים למתן את המאבקים הקשים ובסיוע של 
אגף תקציבים במשרד האוצר שהעביר כספים לא מעטים והציע 
תמריצים ליצואנים. וכך, התייצבה מערכת הייצוא של ההדרים".                                                                                                                              
ככל שחלף הזמן בלטו חשיבותו של הפרסום והמידע הן ללקוחות 
בשוקי העולם ולא פחות התברר חשיבותו של הידע והמידע 
לפרדסנים, לאנשי ענף ההדרים וליתר חברי המועצה לשיווק פרי הדר.                                                                                                                                     
" בשנת 1995-1996 )דני קריצ'מן היה היו"ר( הרגשנו במועצה כי 
חסר לנו הקשר הבלתי אמצעי והשוטף עם המגדלים והגורמים 
הנוספים בענף כמו משווקים, בתי אריזה, שתלנים חוקרים וכיוצ"ב, 
קשר שיאפשר היזון חוזר ושיתוף פעולה בין הגורמים השונים 
בענף שיאפשר הכרות קרובה ביניהם שתתרום לטובת הכלל.                                                                                                          
"סיכמנו עם המגדלים על הוצאת ידיעון שיפורסם בשיתוף עם 
ארגון המגדלים. שותפות הנמשכת עד היום ובהצלחה רבה. 
העיתונים הראשונים היו במתכונת הבאה: 8 גיליונות בשנה, 

אחת בחודש בחודשי החורף וכל חודשיים בקיץ." 

העיתון הראשון במרץ 1996 
"הגיליון הראשון )"ידיעון"  מספר 1(  פורסם בחודש מרץ 1996. 
"העורך הראשון היה יהודי יקר בשם מנחם פורטוגלי ז"ל, בן למשפחה 
שורשית בחקלאות ואחריו ערך את העיתון יצחק ליס יבדל"א.                                                                                                                           
"במהלך השנים, הפך הידיעון לעיתון בן 32 עמודים )כפול ממספר 

מנה דודזון  בסיור בדרום אפריקה ) מרחוק דב ורמן ממהדרין(  
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,)OCTAVIO RAMON( ,עם הקולגה הספרדי אוקטביו רמון

העמודים בראשית דרכו(, שחלק מעמודיו מודפסים בצבע מלא. 
בנוסף, גויסו רוכשי מודעות שמנצלים את המוניטין המקצועי 
של העיתון והעניין שמגלים בו קוראים, ורכשו מודעות ובכך 
סייעו ועדיין מסייעים גם לחיזוקו העיסקי של העיתון.  חשוב 
לציין כי העיתון הופץ מאז ועד היום ללא תמורה לפרדסנים 

כולם ולכל המעורבים בענף.
בדיעבד ולאחר שמונח לפנינו  גיליון ה–100 של "עת הדר" 
כבר מותר לומר, כי ההחלטה להוציא עיתון הייתה מוצלחת. 
היא תרמה לקשר הרצוף בין המועצה למגדלים וקוראיו האחרים.
התנהלות כזו מאפשרת למגדלים, לאורזים, למדריכים, לחוקרים 

ולנוספים להתעדכן ולהחליף מידע וידע איש מרעהו, והכול 
במטרה לשפר באופן מתמיד את רווחיות אנשי ההדרים בישראל." 
והמגדלים, גם הנהלת  במקביל פעלה לצד הנהלת המועצה 
הענף – צוות מומחים בראשות פרופסור יואש ועדיה ז"ל)דמות 
מוכרת בארץ ובעולם בתחום החקלאות בכלל וענף ההדרים 

בפרט( וממשיכיו בתפקיד יבדל"א."  

תכני העיתון
דודזון אף מוסיף, כי תכני העיתון השתנו במהלך השנים 
בהתאם לשינויים האסטרטגים והטקטיים שקבעו ראשי המועצה. 
המועצה החדשה דיווחה בעיתון על תוצאות המו"פ והתנהלות 
וגם  והשוק המקומי,  ההדברה, על תהפוכות בשוקי העולם 
בתעשייה. בנוסף מופיע בעיתון מידע עדכני על קשרי המועצה 
עם גורמים בינלאומיים ובראש וראשונה בהתכנסויות "ק.ל.א.ם." 
ששם מדווחים ראשי ענפי ההדרים בים התיכון על התוצאות 
העסקיות שלהם בעונה החולפת, תחזיות לעונה הקרובה וכן 

דיווחים חודשיים על מצב היצוא והשווקים השונים.
בשנת 2003 נעשה ניסיון למזג את מועצת ההדרים במועצת 
)שלא  ו"למלחמה" בשמירת עצמאות ענף ההדרים  הפירות 
כחלק מהפירות האחרים( ניתן כמובן כיסוי רב ב"עת ההדר". 
המהלך לא הושלם ושנה לאחר מכן הוקמה מועצת הצמחים 

 - ופרחים  ירקות  פירות,  ההדרים,  מועצות  אוחדו  שבה 
כשכל אחת ממועצות אלו הפכה לענף במועצה המאוחדת.                                                            
במקביל, הפיקה מועצת הצמחים עיתון חדש "נקודת צמיחה" 
היה שמו. היה זה מגזין בן 92 עמודים, מנייר כרומו, הכול בצבע 

ויוקרתי מאוד. 
ענף   כל  לקיומו של המגזין החדש, דאג  בשנה הראשונה 
לאספקת החומר המערכתי ולצורך כך נשארו 4 העורכים של 
 4 3 מבין  עיתוני המועצות מהעבר. שנה לאחר מכן, פוטרו 
יצחק ליס שלצורך כך  וערך  ואת כל החומר כתב  העורכים 
הוכר גם כסגן העורך. העורך היה ח"כ לשעבר ואיש מעריב 

יוסי אחימאיר.
מגזין "נקודת צמיחה" פורסם כל חודש. פורסמו בו דיווחים 
חדשותיים ומקצועיים, ראיונות ותמונות מרהיבות, אבל הוא היה 
ונשאר יקר מדי ולא ממוקד. לכן הוחלט להפסיק לפרסמו בתום 
שנה נוספת וכל ענף חזר לפרסם עיתון מטעמו.                                                                                                            

צוות ותיק ומסור 
ענף ההדרים חזר ל"עת הדר" כשהפעם מנהל אותו טל עמית 
ראש ענף ההדרים במועצת הצמחים מיום הקמתה. כאן נזכיר, 
המועצה החדשה  הזו של הקמת  הסוערת  בכל התקופה  כי 
והפעלתה, בלטו לצד טל עמית מנהל הענף, עובדי המועצה 
נקר, אביגיל שאול,  רוני   - ומסורים   הוותיקים, מקצוענים 
איילה סאלם, עדי הרשקוביץ, אלי ביטון ונוספים, כל עובדי 
דורון  בראשות  הזבוב   והדברת  ביולוגית  להדברה  המכון 
גזית. כל הצוות המכובד  יואב  וד"ר  יעל ארגוב  טימר, ד"ר 
הזה מהווה עד היום את השלד היציב של מועצת הצמחים.                                                                                                               
בעזרת "עת הדר" המחודש מצליח ענף ההדרים לשמור על 
המסורת בת שנים רבות הדוחפת ומסבירה את חשיבות המחקר 
זנים חדשים כמו  ואף מגיע להישגי שיא בפיתוח  והפיתוח, 
ה"אור", שהופכים ללהיטים בעולם.                                                                                                        

הצלחת המכון להדברה ביולוגית
ענף ההדרים מתגאה בהצלחת פעילותו של המכון להדברה 
ביולוגית שהפך לנכס בו מתהדרים ראשי מועצת הצמחים וענף 
החקלאות כולו בישראל.  המכון משרת חקלאים מענפים שונים 
)כמו  ומסתייע בפרסומים ב"עת הדר" כדי לדווח לחקלאים 
בגיליון זה( על חשיבות ההדברה הביולוגית ואף  כיצד להלחם 
בזבוב - בעיתוננו מוצא המגדל מידע וחדשות על פעילותו 
ועל הדרך להיעזר בידע המצטבר שם.                                                                                                   השוטפת של המכון 
לצד כל אלה משכיל כל העת ענף ההדרים להיעזר ב"עת הדר" 
במאבקו לשמור על המותג ג'אפה היוקרתי הזוכה להערכה בעולם. 
קברניטי הענף מפרסמים בעיתון מידע מהשוק העולמי ובכך 
הם מסייעים להגברת המקצועיות ושיתוף הפעולה שבין הפעילים 

בענף - מהמגדלים ועד ליצואנים. 
כתוצאה מכך המגדלים חשופים לידע שיווקי ולמושגים כמו 
כדאיות כלכלית, אריזה והובלה וכיוצ"ב, כל אלה אף תורמים 
לשיפור הרווחיות של הענף ולתחושת סיפוק של העוסקים בו 

ולתחושה כי "אם פרדסנות כאן מולדת כאן"!  
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גיליון ה-100

כתב יצחק ליס

החלטתו של שר החקלאות רפאל )רפול(  איתן ז"ל, להפריט 
את המועצה לשיווק פרי הדר בשנת 1991, הייתה ציון דרך, 
מפנה בהתנהלות ענף ההדרים. שגרם לשינוי בתודעת המגדלים 
במיוחד בכל הקשור לשיווק  הדרי ישראל בחו"ל וגם בשיווק 
לשוק המקומי.                                                                                               

מבנה ענף ההדרים לפני ההפרטה 
קודם להפרטה היה מבנה ענף ההדרים כדלקמן:                                                                             
1. המגדל - עסק בעיקר בעיבוד הפרדס ומסר את הפרי לבית 

האריזה. 
2. בתי האריזה – היו בידיים פרטיות )פרדס, יכין, תנובה, 
מהדרין וכיוצא באלה(, עסקו במיון הפרי, אריזתו,  ומסירתו 

למועצה לשיווק. 
3. המשווק, היצואן, היא המועצה לשיווק פרי הדר )חברה 

ממשלתית( שלה סניפים פזורים בחו"ל.

המגדלים שנהגו להעביר לבתי האריזה את הפרי שקטפו נאלצו 
להמתין זמן רב, כדי לשמוע מהם  )באיחור( מה התמורה שיקבלו 
עבור הסחורה שסיפקו וכל זאת בהתבסס על הכמות שנמכרה, 
איכות הפרי ויעדו )האם הופנה לבררה, ליצוא, לשוק מקומי, 

מנה דודזון
מנכ"ל המועצה לשיווק פרי הדר לשעבר, 

שהיה ליועץ מקצועי לחקלאות בארץ ובעולם

יוסי אונגר בשיחה על פרסום עיתון המגדלים "עת הדר"

מנה דודזון נולד לחקלאות. כבן למשפחת חקלאים בראשון 
לציון. למד בבי"ס חקלאי בפרדס חנה, לתואר ראשון בחקלאות 

בפקולטה שברחובות ולתואר שני בריברסייד קליפורניה. 
בתום הלימודים )1963( ולאחר עבודה באוניברסיטה, בסנקיסט 
בקליפורניה, ובקואופרטיב "פרדס" בארץ, הצטרף דודזון 
)1965( למועצה לשיווק פרי הדר ובמשך כ-40 שנה עשה 

בה במרבית תפקידי המפתח. בין הבולטים שבהם: 
• מנהל האגף האגרו טכני ) 1974-1978( 

•  מנהל השיווק של פרי הדר בבריטניה הגדולה ואירלנד 

) 1978 – 1982( בשוק זה נמכרו אז   כ-200 אלף טון הדרים.
•  סמנכ"ל המועצה לענייני אגרוטכניקה שהורחב ותחת 

מרותו היה הטיפול במו"פ. 
•  מנכ"ל המועצה לשיווק פרי הדר. מונה לתפקיד לאחר 
ההפרטה של המועצה )בשנת 1991( וסיים את תפקידו עם 

צאתו לגימלאות )2004( והקמת מועצת הצמחים.  
כיום פעיל דודזון כיועץ מקצועי לחקלאות בארץ ובחו"ל. 
במקביל הוא חבר ועדת הביקורת  של מועצת הצמחים בה 

גם חברים אפרים שלום ועזרא מאיר.   

ידע  מקצועי וחופש המידע מגדיל את 
רווחיותם של המגדלים 

יוסי אונגר
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וכיוצ"ב(. לא היה פיקוח או רישום מדויק במועד  לתעשייה 
מסירת הפרי, הכול היה מבוסס על אמון חד צדדי של המגדל 
בבית האריזה. היצוא שהיה "ביד אחת", היה למעשה מונופול 
ממשלתי וכידוע, מונופול ממשלתי אינו יעיל בדרך כלל וגורם 
להפסדים וזה מה שקרה באותה העת למגדלים בתהליך שיווק 

פרי ההדר מישראל.   

לאחר ההפרטה - חשיבות לתחרות 
כל זאת השתנה לאחר ההפרטה בשנת 1991.

ראשית, חל שינוי במערכת: חלק מבתי האריזה היו למשווקים, 
יצואנים,  והמועצה לשיווק פרי הדר הפכה להיות רק המפקחת 
ומנפיקה את הרישיון ליצואנים. בנוסף, סניפי המועצה בחו"ל נסגרו.                                                                                           
גם החל להתנהל שיווק ההדרים  לאחר שהופרטה המועצה 
בישראל בשפה חדשה, שבה משולבים מושגים מסחריים, כמו 
רווח והפסד, כאשר המטרה היא תחרות על ליבם של המגדלים 
)אלה שמספקים את הפרי(. וכך  השיווק בענף ההדרים הפך 
לדאוג לעצמם.                                                                                                                                 ללמוד  היה  על המגדלים  יותר.  למשוכלל 
חשוב  להדגיש, כי עוד לפני שהוחלט על ההפרטה רחש השטח 
– הייתה התארגנות ושיתוף פעולה בין המגדלים להחלפת ידע 
נקיטת צעדים לחיזוק מעמדם. כך הם פרסמו בין השאר, עלוני 
מידע בין החברים וקיימו כינוסים מקצועיים להחלת מידע. במהלך 
ההפרטה פעלו שר החקלאות רפול ועוזרו דני קריצ'מן להקים 
את ארגון המגדלים שבפועל מיסד את ההתנהלות העיסקית 
החדשה שקמה ואפשר למגדלים לדאוג לאינטרסים של עצמם. 
מטרת הקמת ארגון המגדלים הייתה בעיקר, לשפר את רווחיות 
כל מגדל ומגדל, לאפשר לו לעמוד מול ההתנהלות החד צדדית 
וכדי לשפר את התקשורת בענף  של המשווקים. כחלק מכך 
בין הגורמים הפועלים בו, הוציא הארגון עיתון "הדרים" שמו 
ובשנת 1966 הצטרפה המועצה לעיתון ושמו שונה ל"עת הדר".                                                                                                                           

רפול בחר בצוות בין שלושה אנשים )"מועצת החכמים" כינו 
אותם( - יו"ר האיחוד החקלאי מוטי דלג'ו, אברהם מלמד ז"ל 
מנהל חקר השווקים ואלדד לנדס מנהל שה"ם, שהקימו את 
ארגון המגדלים הפורמאלי הראשון. "מועצת החכמים" פעלה 
במהירות - בחרה את המזכירות הראשונה של  המגדלים ומינתה 

את יוסי אונגר כמזכירם. 
המגדלים  בין  בחירות  נערכו  יותר  מאוחר  קצר  זמן 
                                                                                                      . ם ר י כ ז מ כ ר  ג נ ו א ב ו ה  ש ד ח ת  ו ר י כ ז מ ב ו  ר ח ב ש
מינויו של אונגר להיות מזכיר הארגון נעשתה לאחר שרפול ודני 
קריצ'מן עוזרו, שמעו כי בכנסי המגדלים נמצא פרדסן המדבר 
במושגים שיווקיים. רפול החליט כי אונגר מתאים לתפקיד רק 
לאחר מספר חודשים לאחר מכן, התקיימו בחירות בין מגדלי 
ההדרים, נבחרה מזכירות בת 20 חברים ויוסי אונגר נבחר ע"י 

חבריו לתפקיד מזכיר הארגון )ראה מסגרת בגוף הכתבה(. 

הסיוע לפרדסנים
במהלך 15 השנים לאחר מכן אונגר נבחר שוב ושוב לתפקיד 
מזכיר ארגון המגדלים.  בכל אותן שנים, התכנסה המזכירות תחת 
הנהלתו, אחת לשבועיים, כדי לקבל החלטות וליישם אחרות 
כשדאגת המשתתפים הייתה תמיד לשמור על האינטרסים של 
המגדלים. בין המטרות החשובות שהנחו אותם בלטה הגדלת 
רווחיות המגדלים. הם סייעו למגדלים בהתנהלותם השוטפת 
בתחומים המקצועיים בשטח מתוך ראיה מסחרית – עסקית.                                                                                     
אונגר מסכם זאת במלים הבאות:                                                                           

1. "לימדנו את חברנו כיצד להתייחס לניירת המסובכת פרי 
)מהדור הישן( והטמענו בהם את  הביורוקרטיה הממשלתית 
הכרת הקדמה שביטוי לה בהתייחסות גם לתחשיבים כספיים 

ולא רק לעיבוד הפרדס.   
2. "במקביל, הצגנו בפני החברים נתונים שפרסם הארגון 

גיליון ה-100

הגיליון הראשון של "עת הדר"
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 יוסי אונגר
 ממקימי ארגון מגדלי 

ההדרים
יוסי אונגר החל את דרכו המקצועית כתעשיין המעסיק עשרות 

עובדים במשך 15 שנים. 
מאוחר יותר, אונגר הפרדסן  נמנה על מקימי ארגון מגדלי 
ההדרים ושימש בתפקיד מזכיר ארגון המגדלים מיום הקמת 
הארגון ועד לפרוק המועצה לשיווק פרי הדר והצטרפותה 

כענף במועצת הצמחים – סך הכול 15 שנים.  
10 שנים כיהן כחבר מועצה וסגן ראש המועצה במקום מגוריו, 

גבעת שמואל. 
יוסי אונגר הוא פרדסן במשך עשרות שנים שגם היום, כשהוא 

פנסיונר, בבעלותו 100 דונם פרדס. 

גיליון ה-100

על מכירות פרי ומחירים, בשוקי חו"ל ובשוק המקומי, אותם 
אספנו בבתי האריזה  ואצל המשווקים. יוסי אונגר הכין טבלאות 
נתונים  ונתונים אלה, בליווי הסברים מהם שאבו המגדלים 
למגדלים.                                                                                                        המגיעות  והתמורות  בשוק  הקורה  על  מספריים 
הידע והמידע הפכו להיות במרכז ההתנהלות העסקית החדשה. 
3. איסוף הנתונים לטובת המגדלים מבתי האריזה והיצואנים 
הייתה לכשעצמה פעילות מבורכת. היא תרמה לתחרות בין 
המשווקים שכן כל משווק רצה להציג את שרותיו כאטרקטיבית 
יותר למגדלים מאשר של חבריו. כך גם  התרחבה המודעות של 
המגדלים לחשיבות המידע והידע וגדל הצורך לפרסם עיתון 
מגדלים שיספק על בסיס קבוע את המידע למגדלים -  צינור 
לזרימת המידע בין הנהלת המועצה, לארגון המגדלים ולמגדלים 
שבשטח. בנוסף, החלו לזרום באמצעות "עת הדר" חומרים 
מקצועיים בנושאי גידול, מחקר, מסחר ותמחירים. השיח בין 
כל אלה פעל בהיזון חוזר שאפשר למגדל להחליט  באיזה זן 
יבחר, איזה משווק מתאים לו  ומה מתאים לו כדי להרוויח יותר 

תמורה ושיתאים לאפשרויותיו. 
4. ההתארגנות הקלה על המגדלים לפעול גם אל מול מוסדות 
הממשלה במאבקיהם לקידום האינטרסים שלהם. למשל, כשנדרש 
סיוע ממשלתי בעת משברים שפקדו את ענף ההדרים  ופקידי 
האוצר התנגדו לכך, או כשקיבלו המגדלים סיוע ממשלתי עבור 
תוכנית "המחיר המובטח" שהובילו דני קריצ'מן ומנה דודזון 

בשיתוף עם הארגון.      
5. כתוצאה מההתחזקות במעמדו של ארגון המגדלים, הובטח 

רוב לחבריו בדירקטוריון המועצה לשיווק פרי הדר.     
ההדרים.                                                                         מגדלי  ארגון  של  להצלחתו  תרמו  רבים 
כך דני קריצ'מן שבכל אחד מתפקידיו )עוזר השר רפול, מנכ"ל 
ויו"ר מועצת ההדרים(, פעל רבות לחיזוק  משרד החקלאות 
הענף. לא במקרה בתקופתו כיו"ר הענף החלו להוציא לאור 
את העיתונים "הדרים" ו"עת הדר". תרומתו של העיתון ניכרת 
עד היום -  וכתוצאה ממנו הייתה שקיפות למידע הרלוונטי 

למגדלים, חדלה הסודיות והעלמת פרטים. לחברי הארגון "נפתחו 
העיניים". היה מענה קולי זמין, פורסמו מחירונים, סקרים כיוצ"ב.                                                                                 
קריצ'מן אף היה ה"אבא" של ה"מחיר המובטח" למגדלים.                                                              
תודה מיוחדת נתונה גם ליוסי ישי שהיה מנכ"ל משרד החקלאות 
שנים רבות ובתפקיד זה ובתפקידיו הנוספים במשרד החקלאות 
עזר לנו לא אחת, בפתרון בעיות אישיות של חברים מגדלים.  

זו גם ההזדמנות להודות ל"מועצת החכמים" שליוותה את 
פעילותנו, לשר לשעבר יעקב צור וחברי המזכירות הוותיקים דוד 
קיינן, אריה שרייבר, פיטו בריקמן, אבי לב ורבים נוספים וטובים.                                                                                                                  
וכמובן תודות גם למנה דודזון מנכ"ל המועצה דאז איתו עבדנו 

בשיתוף פעולה מלא וטוב. 
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הסופה הגדולה

לרשויות  הסופה  נזקי  בעניין  שדנו  הכספים  ועדת  חברי 
המקומיות ולחקלאות, מתחו ביקורת קשה על התנהלות הממשלה 
במהלך ימי הסופה. הדיון נועד להמריץ את משרדי הממשלה 
הרלוונטיים להחיש את הטיפול בנזקים ובהשלכות הסופה, כולל 

מימון מהיר של הפיצויים בגין הנזקים. 

ואחראי על הביטוח במשרד החקלאות,  סמנכ"ל השקעות 
צביקה כהן אמר בדיון: "רוב היבול של החקלאים מבוטח אך רוב 
המבנים החקלאים , בתי צמיחה לולים החממות ובתי הצמיחה 
שקרסו לא מבוטחים. אני מעריך שסכום הפיצוים למבוטחים 
יגיע למאה מיליון ש"ח. עם זאת הנזקים שלא מבוטחים יכולים 
להגיע לסכומים של 25 עד 50 מיליון. לגבי מה שמבוטח לגביו 
הכסף כבר בדרך, אך לגבי מה שלא, יש למצוא פתרונות הולמים"     

האם יוענק פיצוי למי שאין לו ביטוח ?                                                                                                             
ח"כ ניסן סלומינסקי שאל את נציג האוצר: "האם המדינה 

נציג האוצר:  תפצה החקלאים הלא מבוטחים"? על כך ענה 
"אנו עוד לא יודעים להשיב לסוגיה זו. אנחנו לא רוצים לפגוע 
בתמריצים לעשיית ביטוח. בשלב הראשון אנחנו מנסים לסייע 

לשלטון המקומי".
הוסיף ח"כ זבולון כלפה )הבית היהודי( יו"ר הלובי החקלאי 
בכנסת: "מישהו כאן לא התעורר. הסופה חלפה מזמן ועדיין לא 
טיפלו כראוי בנזקים. מנסים להרדים את העניין על-מנת לתת 
לזמן לעבור מבלי לתקצב פיצויים. מכיוון שיש הקפאה ושלג על 
משרד האוצר שיהיה גם שלג והקפאה על ועדת הכספים, שלא 
תאשר בקשות של האוצר. זה יאלץ אותם לזוז. לא תופסים את 
האירוע בממדים האמיתיים שלו. דבר שני, אני מציע שוועדת 
הכספים תפרוש את חסותה על האירוע הזה על-מנת שההשלכות 

של האירוע הזה יבואו לידי סיום בזמן קצר".          

הערכת קנט
כזכור הסערה שהתחוללה בחודש דצמבר בארץ גרמה לנזקים 
לחקלאים בכ-100 מיליון ₪ על פי הערכה מוקדמת של קנט, 
הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.  בחדר המצב שפתחה החברה 
התקבלו משעות הבוקר מאות דיווחי נזק של חקלאים. לדברי 
דוד גינזבורג, מנכ"ל קנט, החברה תגברה את מערך השמאים 
שיצאו לשטח לאמוד את הנזקים ובחברה מעריכים כי רק בימים 

הקרובים ניתן יהיה לאמוד במדויק את היקף הנזקים.
נגרמו לגידולים  נזקים כבדים  מנתונים ראשונים עולה כי 
בשטחים פתוחים.  עיקר הנזק נגרם באזור מרכז הארץ ודרומה,  

כתוצאה מהברד.
הרוחות העזות גרמו לנפילה ולפתיחה של חממות רבות בכל 

רחבי הארץ. נזק רב נגרם לחממות ולגידולים שונים. 
ונזקי הסופה פגעו קשות גם בפרדסים  בנוסף, הברד הכבד 
ומטעי אבוקדו בכל רחבי הארץ. עיקר הנזק נגרם מפגיעה של 
הברד בפירות וכן מהרוחות החזקות שגרמו לנשירת הפירות 

ושבירת עצים. 

יו"ר הלובי החקלאי בכנסת:
"באוצר מנסים למשוך זמן כדי לא
לתקצב את הפיצויים בגין הסופה"

יש הקפאה ושלג על משרד האוצר ופועלים שיהיה גם שלג והקפאה על 
ועדת הכספים, כדי שלא תאשר בקשות האוצר •  מרכז המחקר והמדע של 

הכנסת בתחילת שנת 2014 : הסערה גרמה לנזקים של
כ-100 מליון ₪ לחקלאים

מאת כתב "עת הדר"

נזקי הסופה - פרי שנשר
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הסופה הגדולה

פרי שנפגע כתוצאה מהסופה

נזקים נוספים בפרדסים

אסון טבע?   
ככל שהחריף המצב נשמעו קולות לראות בארוע מצב של 
אסון טבע. כך למשל ח"כ זבולון כלפה, יו"ר הלובי החקלאי 
בכנסת, פנה לשר האוצר יאיר לפיד בבקשה להכריז על הסופה 

האחרונה ברחבי הארץ כאסון טבע.
בדברי ההסבר לבקשה כתב כלפה:

ולחקלאים  "הסערה גרמה לנזקים כבדים מאוד לחקלאות 
בישראל. הסערה גרמה לנזקים של מיליוני שקלים לחקלאים 

ולחקלאות, בעיקר לגידולים בשטחים פתוחים. 
בנוסף, הרוחות העזות גרמו לקריסה של חממות רבות ולנזק כבד 
לאחרות. הברד הכבד פגע בפרדסים ובמטעי האבוקדו בכל רחבי 
הארץ, והרוחות החזקות גרמו לנשירת פירות ולשבירת עצים.  
לדבריו מדובר בפגיעה קשה בחקלאים ולא כל הנזקים מכוסים 

על ידי הקרן לנזקי טבע בחקלאות )קנ"ט(.
בסופה שפקדה את המדינה נשברו וקרסו אלפי עצים בצפון 
הארץ ובמזרחה, ועצים רבים נוספים הפכו למסוכנים לסביבה. 
לאור הסכנה המידית, הוציא משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
הנחיות חירום ל"מסלול מקוצר" לטיפול בעצים מסוכנים אשר 
היערות  פקיד  מידי להסרת הסכנה.  באופן  לכרותם  נידרש 
ופיתוח הכפר, חגי שניר: "מטרת  הארצי במשרד החקלאות 
הנחיות האד-הוק הינה לספק פתרונות מהירים למצב הקיצוני 
הנתון, שמצד אחד ישמרו על ביטחון התושבים והרכוש, ומן 
הצד השני, לא יכרתו עצים שאינם מסכנים לחינם. אני קורא 
ולגופי תשתית אחרים   לרשויות המקומיות, למוסדות ציבור 
לטפל בעצים בתחומם באופן מקצועי קבוע ושוטף כדי למנוע 

סיכונים מיותרים". 

בהכרזה  צורך  ויהיה  ייתכן  ישראל:  חקלאי  התאחדות 
ממלכתית על אסון טבע

לסופה גם התייחס מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום 

)אבו( וילן שאמר: "חקלאי ישראל מברכים על גשמי הברכה, 
אשר מסייעים לגידולי החורף, אך כבר כעת, אנו יודעים שהסופה 
הובילה לנזקים רבים גם בתחום החקלאות: מטעים ועצים נפגעו 

ונזקי הברד פגעו בגידולים ובחממות.
"אני קורא לחקלאים שספגו נזקים, לפנות בהקדם לקרן נזקי 
הטבע, ולהעביר מידע על היקף הפגיעה. בעוד מספר ימים, נשב 
עם משרד החקלאות לביצוע הערכת מצב לנזקים, במידה ואלו 
גבוהים מהיקף הביטוחים, ייתכן ויהיה צורך בהכרזה ממלכתית 

על אסון טבע".
 

 

ענף ההדרים מרכין ראש ואבל
על פטירתה של

ד"ר עליזה ורדי ז"ל

מחוקרות ההדרים המובילים בעולם 
שפיתחה עבור ענף ההדרים בישראל 

את זני ההדרים הטובים בעולם 

טל עמית, בשם מגדלי, 
חוקרי ומדריכי ההדרים בישראל



18-Gallery9_18*27.7mm-1213 עת הדרך

את הצילום שצילמתם (ואשר הזכויות הקניינות שלו שלכם בלבד) שילחו לנו בצירוף שם, מספרי טלפון, כתובת ותיאור קצר אודותיו יש לשלוח עד לתאריך 
12.2.2014 באחת מהדרכים הבאות: בפורמט JPEG לכתובת האימייל gallery@kanat.co.il באיכות גבוהה ( dpi 300 ), להעלותו לדף הפייסבוק שלנו או 

,www.kanat.co.il :לאתר התחרות שניתן לגשת אליו מאתר קנט. כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון, אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של קנט שכתובתו
בדף הפייסבוק www.facebook.com/kanatpage או במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין 74 ת"א. *ט.ל.ח

שלחו אלינו תמונות טבע מרהיבות שאתם צילמתם של חקלאות טבע ונוף ישראלי בצירוף 
תיאור קצר והיכנסו לתחרות! 20 התמונות הנבחרות מבין כל התמונות שישלחו יתפרסמו 
באתר קנט ויועמדו לדירוג הגולשים! להזכירכם: כל משתתף זכאי לשלוח תמונה אחת בלבד.

מקום ראשון - אופניים חשמליות | מקום שני - אייפון 5s | מקום שלישי - טאבלט 

www.kanat.co.il | 03-6270200 | קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

שלחו אלינו תמונות טבע מרהיבות שאתם צילמתם של חקלאות טבע ונוף ישראלי בצירוף 
תיאור קצר והיכנסו לתחרות! 20 התמונות הנבחרות מבין כל התמונות שישלחו יתפרסמו 

הכינו את המצלמות! 
תחרות הגלריה החקלאית 10

יוצאת לדרך...



רבות נכתב ב"עת הדר" על חובתו של הפרדסן 
זבוב הים  יעילות הריסוסים להדברת  לעקוב אחר 
מסודר  שבועי  פיקוח  ע"י  המועצה  של  התיכון 
וביצוע ריסוסי  נגוע בזבוב בפרדס  להמצאות פרי 

תגבור במידת הצורך.
בתקופה של עליה באוכלוסיית הזבוב ופרי לאחר 
שבירת צבע, יש לתת תשומת לב מיוחדת לפיקוח 

ולבדיקת המצאות פרי נגוע. 
ניטור הזבוב  כדי לעדכן את הפרדסן בתוצאות 
באזורו, התחלנו לפרסם באתר המועצה את תוצאות 
הניטור של 2,500 מלכודות הנקראות מידי שבוע ע"י 
נטרי המועצה. הנתונים מתעדכנים מידי יום א', וניתן 
 ללמוד מהם על גודל ומגמת אוכלוסיית הזבוב באזור.
http://www.plants.org. האתר  כתובת 

יש להכנס ל– ענף ההדרים<המכון להדברה   ,/il
ביולוגית<נתוני לכידה של זבוב הפרות הים תיכוני. 
בגרף המתפרסם בעמוד זה אנו מציגים את נתוני 
הניטור שנאספו עד ה 19.12.2013 באזור נתניה חדרה 
ע"י אבי זיסו ומראה את הירידה החדה באוכלוסיית 
הזבוב לאחר הקור והגשמים בין 4-15 בדצמבר 2013. 
חודש ינואר ופברואר הם בד"כ חודשים שאין בהם 
פעילות זבוב מאמצע פברואר יש להגביר את הערנות. 
כל הפרי שעדין לא נקטף בשל ומושך את הזבוב, 
ועם תחילת ההתחממות סכנת הנזק מהזבוב גדולה. 
התעדכנו בנתוני הלכידה באזור, ועקבו אחר עליית 

הזבוב בחודשים פבר' מרץ.
מה שנכון לגבי רב הצרות, נכון גם לגבי נזק זבוב 

- גילוי מוקדם וטיפול מידי מונעים אסון.
ואם כבר נכנסתם לאתר, לא הכל זבוב, היכנסו גם 

לנושאים אחרים, יש בו הרבה חומר מעניין.

מלכודת שטינר לניטור זבוב

טימר                                                              מדור:  דורון ביולוגית להדברה המכון

ות    –         כותרת:  י עדכנ ניטור בתוצאות צפייה התיכון הים זבוב הדברת

n

        "  " הריסוסים   יעילות אחר לעקוב הפרדסן של חובתו על הדר עת נכתבב  רבות
    " ת       ו א להמצ מסודר שבועי פיקוח י המועצהע של התיכון הים זבוב  להדברת

. הצורך         במידת תגבור ריסוסי וביצוע בפרדס בזבוב נגוע פרי

  , לתת         יש צבע שבירת לאחר ופרי הזבוב באוכלוסיית עליה של  בתקופה
 . נגוע        פרי המצאות ולבדיקת לפיקוח מיוחדת לב תשומת

  , לפרסם        התחלנו באזורו הזבוב ניטור בתוצאות הפרדסן את לעדכן  כדי
של       הניטור תוצאות את המועצה מידי   2,500באתר הנקראות  מלכודות

   ,'      .   " ם  ה ב ללמוד ונתן יוםא מידי מתעדכנים הנתונים המועצה נטרי י  שבועע
. באזור      הזבוב אוכלוסיית ומגמת גודל על

האתר   >/http://www.plants.org.ilכתובת המכון,    –   ההדרים ענף ל להכנס  יש
 .       < תיכוני  הים הפרות זבוב של לכידה נתוני ביולוגית להדברה

 

ה  נ ו זבוב:     1תמ לניטור שטינר מלכודת
ה  נ ו מלכודת:     2תמ בודק מדהלה אבשלום

ה  נ ו העונה:         – 3תמ חדרה נתניה באזור התיכון הים זבוב ניטור  תוצאות
ת      דמו קו עונות לשלש בהשוואה הנוכחית

תוצאות ניטור זבוב הים התיכון באזור נתניה חדרה – העונה הנוכחית
בהשוואה לשלש עונות קודמות 
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המכון להדברה 
ביולוגית

הדברת זבוב הים התיכון – 
צפייה בתוצאות ניטור עדכניות

דורון טימר   )המשך המדור בעמוד 19(
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דוא"ל: noam@solo10.co.il | נייד: 054-7766037 | פקס: 08-6371373| טל: 077-2121384  
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 6105, מזכרת בתיה 76804. 

משרדנו: בנין תדמור, קומה א' מתחם בילו סנטר.

1. ביצוע עבודות קטיף הדרים.

2. ביצוע עבודות מסיק זיתים מיכני/ידני.

3. נטיעת וגיזום עצי פרי.

4. ביצוע עבודות שמירה על שטחים חקלאיים.

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
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במחצית חודש דצמבר )16-18( נערך בארץ כנס ק.ל.א.ם – 
ארגון המאגד את מגדלי ההדרים באגן הים התיכון.

המפגש האחרון של ק.ל.א.ם בישראל היה במרץ 1994, בעת 
שצבי קינן היה נשיא ק.ל.א.ם. הפעם, בשל תקופת הנשיאות של 

טל עמית, כיבדו אותנו חברי ק.ל.א.ם באירוח הכנס.  

בכפר המכביה
בכינוס, שנערך בכפר המכביה, השתתפו 16 אורחים מחו"ל. 

כנס ק.ל.א.ם בישראל

חברי הארגון הבינלאומי ק.ל.א.ם השתתפו 
בכנס שאירח ענף ההדרים בישראל  

מאת כתב "עת הדר"  

clam מזכירת

ליירה אבסולו מזכירת ק.ל.א.ם

נציגי ספרד ומרוקו

טל עמית

וותיקי ענף ההדרים בישראל

מגדלים ויצואנים

מנכ"ל מועצת הצמחים צבי אלון

מגדלים ספרדיים

נציגי ספרד ומרוקו

מגדלים ספרדיים

מנכ"ל מועצת הצמחים

ותיקי הענף

ארגון מגדלים ויצואנים

מנהל הענף ונשיא קלאם



מסרון הודעה על ריסוס 

 שרות נוסף שהופעל העונה - מסרון  על ריסוס אווירי 
באזור ערב לפני ביצוע.

כל המעוניין לקבל מסרון התראה ערב לפני הריסוס באזורו, 
יפנה  אל רכז ההדברה האזורי, טל' מופיע באתר בקישור  "נתוני 
לכידה של זבוב הפרות הים תיכוני" בשקופית האחרונה. הודעה 
מראש על מועד הריסוס תעזור למניעת קטיף בעת הריסוס 
ולקביעת המועד בו יבצע הפרדסן ריסוסי חיזוק בין שני ריסוסי 

אוויר. 

אבשלום מדהלה ➽
בודק מלכודת
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המכון להדברה 
ביולוגית

המדינות שנעדרו היו טורקיה, יוון, תוניסיה ואיטליה.
תכנית הכנס היתה מגוונת מאוד, וכללה, פרט לדיווחים השוטפים, 
גם הרצאות מקצועיות מעניינות, סיורים מקצועיים ותיירותיים. 
בסיורים המקצועיים שנפרשו ע"פ יום וחצי ביקרו האורחים 
יד מרדכי ואצל  במנהל המחקר החקלאי, בפרדסים, בקיבוץ 
שמעון גליאני בסוכרר, בבית האריזה של "מהדרין" באשקלון, 
במפעל מאגרי המים בחבל הבשור ובחברת "נטפים" בחצרים.

סיירנו באתרים  חג המולד,  לפני  בחלק התיירותי, שבוע 
הקדושים לכל הדתות, בירושלים ובבית לחם.

בחלק האינפורמטיבי של הכנס, שהיה באחד מחדרי ההרצאות 
בכפר המכביה, השתתפו בנוסף לאורחים מחו"ל, גם פרדסנים, 
יצואנים ומדריכי הדרים מישראל, חלקם מכירים את הארגון 

מתקופות קודמות ולחלקם זו היתה היכרות ראשונה.

דיווחים:
במסגרת דיווחי המדינות ראויות לציון שתי נקודות:

• הספרדים, עם יבול שיא של תפוזים, הפסידו 30% מיבול 
הנבלינה בשל בעיות גודל וחוסר כלכליות לקטוף את הפרי.

•  המרוקאים, שנמצאים בסוף עונת השיווק של הקלמנטינות 
שלהם, מדווחים על בעיות גודל בפרי, שגורמות לאריזה של 
25-40% מהתוצרת. השוק המקומי "התרסק" לרמת מחיר של 

0.01-0.02 יורו לק"ג קלמנטינות.
במסגרת המפגש ניתנו שתי הרצאות מעניינות מאוד:

מר איציק בן דוד – סמנכ"ל בכיר לסחר חוץ במשרד החקלאות, 
מסר סקירה מקיפה על חקלאות ישראל והסכמי הסחר שלה עם 

גורמים  בעולם.
 -  Cirad מר אריק אימבר – כלכלן בכיר במכון המחקר
מונפלייה, צרפת מסר סקירה עולמית על נתוני צריכה של פרי 
וניתוח מעמיק לגבי המוצר שנקרא  הדר. בנוסף, נתן סקירה 
אשכולית ומה ניתן לעשות כדי להציל ענף זה שנמצא במשבר 

מתמשך של 3 שנים.
ברצוני להודות לחברי במועצת הצמחים, ובמיוחד לאביגיל, 
שנרתמו לארגן הכנס, מבלי צורך להשתמש בחברת הפקות. כ"כ 
תודה מקרב לב לכל החברים שאירחו אותנו במסגרת הסיור, 
ובמיוחד להנהלת מת"י ולמנהל בית האריזה – יהודה בן דוד.

 )המשך מעמוד 16(
המכון להדברה 

ביולוגית
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חוק ומשפט

החוק: עובד שנקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות 
נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית או הכללת דמי חופשה 

וכד' רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד.
בפסיקה: טענה כי רכיבים כגון דמי הבראה, חג, חופש וכד' 
כלולים בשכר הברוטו דינה להדחות. מותרת הכללת רכיב כגון 
דמי הבראה רק במידה והוסכם על כך מראש ובמפורש והסכום 
הכולל המגיע יענה על הנדרש לתשלום בגין שעות העבודה 
והרכיב הנוסף: "אין מניעה  בתעריף שכר המינימום לפחות 
כי השכר יכלול בתוכו תשלום בגין דמי הבראה אולם נדרשת 

הסכמה מפורשת וחד משמעית של העובדים לכך".

מסירת תלוש שכר: 
החוק: מעביד חייב למסור לעובדו תלוש שכר. אי מסירת 
המעביד  בחיוב   / בסנקציה  שתלווה  יכול  כאמור  תלוש 
 בסכום של 5,000 ₪ בגין כל תלוש שכר שלא נמסר לעובד.
 " דה י קפ רת  י עב " ה  דר ג ו ה ו  ז ה  ר י שעב ן  י י ו צ י
. וכד'  " ידעתי "לא  של  טענה  תשמע  לא  ו  נ י  הי
בית הדין הארצי לעבודה קבע הלכה מנחה: "אי מסירת תלושי 
שכר אינה עבירה של זוטי דברים ואין די בכך שהמעביד מראה 
לעובדיו תלוש שכר ומסביר להם את אופן חישוב שכרם לפיו, 

אלא עליו להשאיר בידם עותק מתלוש השכר.

לעניין הפסקות בעבודה:
החוק קובע: ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה 
למנוחה ולסעודה ל-3/4 שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה 
רצופה אחת של חצי שעה לפחות ....בעת הפסקה הנמשכת חצי 
שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד אלא אם 
נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת 
הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום 
 העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
בפסיקה: "שעות העבודה פירושו – 'הזמן שבו עומד העובד 
ולא הזמן שבו מצוי העובד במקום  לרשות העבודה' נאמר, 

העבודה והשעות לא תהיינה שעות עבודה".

 חופשה:
 על פי צו ההרחבה בחקלאות עובד זכאי לימי חופשה כדלקמן:
 בשנות העבודה 1-3 – 12 י"ע. בשנות העבודה 4-6 – 16 י"ע.

בפסיקה: "נטל ההוכחה בדבר יתרת חופשה מוטל על המעביד. 
מחובתו של המעביד לנהל פנקס חופשה ולרשום בו את הפרטים 
הרלוונטיים. מכאן שעל המעביד לדעת כמה ימי חופשה נתן 
לעובד ומה היא יתרת חופשתו, הצגת תלוש השכר מהווה ראשית 

ראיה בכתב" למאזן ימי החופשה המגיע לעובד. 
מהדין לפרקטיקה – אין די באמור בתלוש השכר לגבי ניצול יתרת 
חופש. יש לנהל רישום מפורט במחברת מיוחדת בה ירשם מתי נטל 
העובד חופש, מתי וכמה שולם לו בגין כך, ככל שיש פרטים נוספים 
 רצוי לתעדם. למשל סיבת החופש, היוזמה לנטילת החופש וכד'. 
כאן יואר עוד כי מן הדין אין פדיון חופש במהלך העבודה. פדיון 
יכול שיעשה רק בגמר העבודה ולקראת סיום קשרי העבודה 

בין הצדדים.
יום המנוחה השבועי 

לשבוע  רצופות  שעות  ושש  שלושים  "לפחות  החוק: 
השבועית  המנוחה  העובד.  של  השבועית  המנוחה  הן 
יהודי  מי שאינו  לגבי  יום השבת  יהודי את  לגבי   – תכלול 
השישי  היום  את  או  הראשון  יום  את  או  השבת  יום  את   –
 בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום מנוחה השבועי שלו".
ב'-ה'.  בימים  מנוחה  יום  תאילנדי  לעובד  ליתן   אסור 
לאחרונה הטיל בית הדין הארצי לעבודה קנס כספי על מעסיק 
שאיפשר לעובדת לא יהודייה לשבות בדרך קבע ביום ג' בשבוע 

על אף שזו הייתה בקשתה המפורשת של העובדת.

חגים:
חג  ימי  ל-10  זכאי  עובד  בחקלאות  ההרחבה  צו  ע"פ 
 בתשלום. אצל עובד חודשי השכר כמובן כולל את ימי החג.
יש  כן  )או שעתי( אשר על  יומי  בעניינינו מדובר על עובד 
)באם  חג  יום  כל  בגין  רגיל  יום עבודה  לשלם לעובד שכר 
החג(.  ליום  הסמוכים  בימים  עבד  ואם  חודשים   3  עובד 
החוק קובע כי עובד שאינו יהודי רשאי לבחור לצאת לחופשת 
 חג בחגים היהודיים או בחגי עדתו, בהתאם למקובל עליו.
בעבר שולמו לעובדים התאילנדים 4 ימי חג בשנה )1.1, 13.4, 
 12.8, 5.12( כך מקובל באיזורים בתאילנד מהם מגיעים העובדים.
ואולם בתי הדין פסקו כי יש להשלים לעובדים התאילנדים את 

יתרת ימי החג עד 10 ימים בשנה.
הערה: האמור לעיל אינו בא במקום חוות דעת משפטית והוא 

נועד למסירת מידע כללי בלבד.

הארות על עניינים שונים בהקשר 
להעסקת עובדים זרים – מהלכה למעשה

)עצות פרקטיות(

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד )כתבה שלישית בסדרה(

לעניין תשלום "שכר כולל" ) היינו הכללת רכיבים סוציאליים ואחרים בשכר העבודה( 
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מאת: ערן רווהחוות גילת

יום צוות הדרים בחוות גילת
מדריכי  של  צוות  ימי    
לחשוף  נועדו  ההדרים 
לנעשה  הענף  מדריכי  את 
ולדיונים  ובמדע,  בשווקים 
בראיה  לענף  הקשורים 
ארצית וכלל עולמית. ארגון 
ידי  על  נעשה  הצוות  ימי 
שה"מ )שוקי קנוניץ ומיכל 
אברהם( ומוזמנים אליו כלל 
חברי צוות ההדרים הארצי, 
ונציגי  מהתחום,  חוקרים 
הפרדסנים. מאחר והמידע 
הנדון בימי צוות אלו חשוב 
למגדלים כולם, אנו מביאים בזאת תקציר של הנושאים שנדונו 
ביום צוות בחוות גילת ובהתאם לתגובות מהשטח נעשה זאת 

גם עבור ימי הצוות הבאים.

בעיה באשכולית אדומה
את המפגש בחוות גילת, פתח טל עמית, תוך שהוא מדווח מכנס 
קלא"מ בספרד. לאחריו היה דיון שהוביל ניצן רוטמן בנושא עתיד 
גידול האשכוליות האדומות בישראל. מהנתונים עולה כי במצב 
הנוכחי, יש לצפות לעקירות של מרבית השטחים. כרגע ישנה 
בעיה להתחרות עם הטורקים, שם עלויות הגידול נמוכות מאלו 
שבארץ, כאשר במקביל ישנה התאוששות של הענף בפלורידה. 
באשר לפרי מפלורידה נראה כי יש לו יתרון שיווקי בהשוואה 
לפרי הישראלי בזכות המיתוג שנעשה סביבו )הפרי מפלורידה 
ממותג כפרי איכותי ביחס למתחרים ולפיכך מקבל מחיר כפול 
ביחס למתחרים(. כרגע כל עוד לא תחול קטסטרופה כזו או 
אחרת בפלורידה, כלכליות הגידול של האשכולית האדומה 

בארץ מוטלת בספק. 
בהמשך, הציג יעקב הרצנו  נתונים לגבי הפערים הקיימים בין 
נתוני המכירות אותם מקבלים מהסוחרים לבין נתוני הסוקרים 
של המועצה. חלק מהפערים מקורם בהבדל הקיים במחירו של 
פרי ארוז ומוכן לשיווק )נתוני השוק הסיטונאי( לבין המחיר 
אותו משלם הסוחר כאשר הוא קונה את הפרי מהחקלאי. מקור 
נוסף להבדלים יכול לנבוע מהמדגם ממנו נאספים הנתונים, 

לקביעת המחיר.
לאחר הפסקת קפה מהירה, יצאו משתתפי יום הצוות לסיור 
בחלקת אוסף זני ההדרים שהוקמה לפני כשלוש שנים בחוות 
גילת )תוצר שיתוף פעולה בין מועצת הצמחים, שה"מ, ומנהל 
המחקר(. החלקה פרושה על פני 35 דונם וכוללת ארבעה שתילים 
וזן של הזנים הנקיים ממחלות. העצים מורכבים על  זן  מכל 
כנת הוולקה והשנה מרביתם כבר נכנסו לניבה. החומר הצמחי 
החלקה זו הינו תוצר של עשרות שנים של פיתוח מקומי ואיסוף 

של זנים מרחבי העולם. 

סיכום התוצאות שהושגו עד כה במחקר ההשקיה                                                      
עם החזרה מחלקת האוסף הוצג סיכום של התוצאות שהושגו 
עד כה במחקר ההשקיה בזן אור.  אריה נדלר הציג את העקרון 
המשמש לבקרת ההשקיה בחלקה )מדידות הולכה חשמלית של 
הגזע(, שבעקבותיהן נמצא כי ניתן להפחית משמעותית את מנות 
המים אותם מיישמים החקלאים בזן האור. כאשר נשאלה השאלה 
לגבי מהי המנה השנתית אותה יש ליישם בזן אור, הובהר על ידי 
אריה כי אין מספר קבוע והדבר תלוי בין היתר בגשמים. בשטח 
המחקר כמות המשקעים השנתית נעה בין 368 ל-682 מ"מ, 
ולפיכך גם מנת המים אותה קיבלו העצים מהטיפול הראשי נעו 
בין 577 ל-356 מ"מ בהתאמה. כתוצאה ממנות המים הנמוכות, 
הצימוח הווגטטיבי של העצים בחלקה מרוסן )מה שמקטין את 
כמות הגזם( כאשר ממוצע היבול בחלקה עומד כבר כמה שנים 
על ארבעה טון לדונם. נתוני תא לחץ המשמשים לבקרת מצב 
המים של העצים בחלקה, אישרו כפי שערן רוה הציג כי עצי 
האור אכן מסתפקים במועט, ואותם יבולים של ארבעה טון לדונם 
התקבלו בעצים בהם נתוני תא הלחץ הגיעו בשיא הקיץ לערכים 
של 22-26 אטמ' )לשם השוואה באשכוליות משתדלים שלא 
לעבור ערכים של 16 אטמוספרות ובאבוקדו משתדלים שלא 
לעבור ערכים של 8 אטמוספרות(. בכל מקרה למרות שלא היה 
ניתן להציג ערך תא לחץ אופטימאלי אליו יש לשאוף )הערך 
תלוי בנתוני האזור בו מגדלים העצים ותנאי האקלים המשתנים 
לאורך עונת ההשקיה, ולכן לא ניתן לקבוע ערך מיטבי כללי כזה 
או אחר( או מנת המים אותה יש ליישם בשנה )מאחר והדבר תלוי 
בנתוני האקלים והמשקעים המשתנים בין שנה אחת לשנייה( 
ומאחר ועדיין אין בנמצא כלי מסחרי המאפשר בקרת השקיה 
מדויקת, מאיר פינצק ממהדרין דיווח כי לאור ממצאי המחקר, 
אצלם בחברה הפחיתו את מנת המים אותה מיישמים בחלקות 

האור באופן גורף, והמנה יושבת סביב ה-660 מ"מ לשנה.
בהמשך הציג גיל אשל מהאגף לשימור הקרקע היבטים בכל 
הקשור לשימור קרקע וסביבה בפרדסים מסחריים. הוצגו נתונים 
ראשוניים לגבי התרומה של חיפויי קרקע בשבבי עץ וגידולי 
ביניים של חד שנתיים בין שורות הפרדס על חדירות הקרקע 
זיהום הסביבה בשיירי  למשקעים, על סחף הקרקע בחלקות, 
חומרי הדברה, ומגוון המינים הביולוגים בשטח. ברור מהנתונים 
ולצמחיה תרומה בכל הקשור לחדירות  כי לטיפולי החיפוי 
המים לקרקע. יחד עם זאת יש להמתין ולראות את המשמעויות 

הכלכליות )עלות מול תועלת( של טיפולים אלו.
לקראת סיום יום הצוות שוקי ושאר המדריכים דנו בתופעת 
חוסר היבול שמאפיין את עצי האור השנה. הועלו אפשרויות 
רבות. יחד עם זאת לא ניתן היה להצביע על גורם כזה או אחר 
שהוביל לתמונה הכוללת אותה רואים בשטח, והנושא נשאר פתוח.    

שוקי קנוניץ
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 משרד החקלאות מעודד 
העסקת עובדים ישראלים 

בחקלאות באמצעות 
תמריצים כספיים

ההחלטה באשר להיקף ההעסקה של עובדים זרים בישראל 
ידי הממשלה, על פי צורכי המשק והיצע דורשי  נעשית על 
העבודה הישראליים. במקביל לכל אורך השנים, פועלת הממשלה 
לצמצום היקפי ההעסקה של עובדים זרים למינימום האפשרי 

ומתן עדיפות ראשונית להעסקה של תושבי ישראל. 
עם זאת, מספר העובדים הזרים בחקלאות אינו עונה על הביקוש 
הנדרש בענפים השונים. על מנת להתגבר על החוסר התמידי יזם 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפני שנתיים תכנית שמטרתה 
להביא לשילובם של עובדים ישראלים בחקלאות, ולהגדיל את 
מספר העובדים הישראלים המועסקים בה. כעת, בעקבות אישור 
תקציב המדינה, תימשך התוכנית מעתה ובשנת 2014. במקביל 

לחידוש התוכנית, מעלה המשרד קמפיין פרסומי בנושא.
ופיתוח הכפר  יעניק משרד החקלאות  במסגרת התוכנית 
למעסיקים שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים במשקם תמריץ 
כספי בהיקף שנתי כולל של 9 מיליון ₪. במשרד החקלאות 
מקווים כי התוכנית תגביר את המוטיבציה של חקלאים לקלוט 
עובדים ישראלים. על פי הערכת המשרד, בעקבות התמריץ, עד 

סוף השנה יועסקו כ- 200 עובדים ישראליים בחקלאות.
על פי התוכנית, התמריץ למשק בגין כל עובד ישראלי חדש 
יעמוד על 1,000 ₪ לחודש, עד לסך כולל של עד 30,000 ₪ 

על פני 3 שנים. על מנת לזכות בתמריץ יצטרך החקלאי להעסיק 
את העובד הישראלי החדש למשך תקופה של 6 חודשים רצופים 

לפחות בשנה, וב-80% חלקיות משרה לפחות. 
על פי נתוני המשרד הפוטנציאל להעסקת עובדים ישראליים 
בחקלאות הינו גדול. לשם המחשה, רק על מנת לגדל את הסלט 
)עגבניות כ-2,500  עובדים בשנה  זקוקים לכ-6,000  שלנו 
עובדים, מלפפונים כ- 700 עובדים, פלפל כ-2,000 עובדים, 
בצל כ-100 עובדים, חסה כ-300 עובדים, גזר כ-30 עובדים 

ואבוקדו כ-250 עובדים(.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: ״ערכו של המושג 
"עבודה עברית" בחקלאות לא פג גם בימינו משום שהוא מבטא 
את החיבור של העם לאדמתו. לכן משרד החקלאות פועל ליצירת 
התנאים שיגבירו את תעסוקת הישראלים בענפי החקלאות, ואנו 

מאמינים כי חבילת התמריצים האטרקטיבית תאפשר זאת"
אינה שמרלין, מרכזת בכירה עובדים ישראלים ברשות לתכנון 
במשרד החקלאות: "התמרוץ נועד לאפשר יצירת תנאים לכניסת 
ישראלים לענף, ומטרתו לעודד ישראלים לעבוד בחקלאות 
בעבודות הנדרשות בענף. במסגרת התוכנית יינתן תמריץ לחקלאי 
בעל משק, הזכאי להיתרים לעובדים זרים בחקלאות, וזאת על 

מנת להגביר את יכולת ההעסקה שלו של עובדים ישראלים".

הערכה: עד סוף השנה יועסקו כתוצאה מכך  200 
עובדים ישראליים חדשים בחקלאות • במקביל, 

מעלה המשרד קמפיין פרסומי בנושא

מה קורה
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ענף ההדרים בישראל מרכין ראשו 
בצער, עם פטירתה של ד"ר עליזה 

ורדי ז"ל.
החלה   ,1935 ילידת  ורדי,  ד"ר 
החקלאי  המחקר  במנהל  עבודתה 

בשנת 1972. 
ועד  עבודתה  מראשית  החל 
 ,2004 ליציאתה לגמלאות, בשנת 
עסקה ד"ר ורדי בטיפוח זני הדרים 
חדשים, בתחילה בשיתוף עם פרופ' 
פנחס שפיגל- רואי, ומתחילת שנות ה-90 כמנהלת ההשבחה 

בתחום ההדרים. 
בשנים 1980–2000 היה ענף ההדרים בארץ על סף התמוטטות 
כללית, וזאת כתוצאה מהרכב הזנים המיושן שלו, חוסר רווחיות 

ותחרות קשה מצד יצרניות הדרים אחרות בעולם.
יואש  ביחד עם ראשי מנהל המחקר באותה תקופה, פרופ' 
ועדיה ז"ל וד"ר עודד ראובני ז"ל, ובמימון מאסיבי של מועצת 
ההדרים, יצא לדרך בשנת 1990 מיזם ענק שמטרתו לייצר זני 
הדרים ייחודיים ואיכותיים שיקנו למגדלים הישראליים יתרונות 

שיווקיים ע"פ המתחרים.
במשך תקופה קצרה יחסית, היטיבה ד"ר ורדי לבחור הורים 
נכונים לזנים העתידיים, שילבה פעולות תומכות כגון כיפופים 
לשבירת היוביניליות בזנים הצעירים, ע"מ להכניסם מוקדם 
זנים שנראו מבטיחים ע"מ להפחית  יותר לפוריות, והקרינה 

בהם את מספר הזרעים.
עליזה, וצוותה המצומצם והמסור, שכלל את חנה, אהובה, 
אברהם ויוסי, ייצרה כ–5,000 צאצאים חדשים בכל שנה, כאשר 
לצד ייצור אדיר זה, צריך כל שנה לברור את הצאצאים המבטיחים, 

להמשך העבודה.

 192 מעל שליש  מענף ההדרים בישראל  )המונה כיום 
אלף דונם ( , הוא מזנים שעליזה פיתחה 

עליזה הפיחה רוח חדשה בענף ההדרים בישראל, הזנים החדשים 
שפיתחה מהווים "מנוע הצמיחה" של הענף!

מגוון הזנים שפיתחה עצום ומגוון. תקצר היריעה מלמנות  
בכל שמותיהם: "אורה", "אור", "עידית" ו"יפית", "אדמוני" 
וזו   .... ו"אודם", "ראשון" ו"קדם", "מור", "וינולה", "נקטר" 

רק רשימה חלקית!
מעל שליש  מענף ההדרים בישראל  )המונה כיום 192 אלף 
דונם( , הוא מזנים שעליזה פיתחה, ובראשם הזן "אור", שמשתרע 

על פני  50 אלף דונם, ונחשב כמנדרינה הטובה בעולם!
 הפוטנציאל הכלכלי של תרומתה, עומד על למעלה ממיליארד 
שקל בשנה למגדלי ההדרים הישראליים, ועוד "כסף קטן" של כ-2 
מלש"ח כתמלוגים למדינה עבור המוצרים הפטנטים שפיתחה.
עליזה הייתה אישה מופלאה ונפלאה, שתענוג היה לעבוד 
עימה. גם בעשור האחרון, כגימלאית, הייתה  בעניינים ושמחה 

)לשמחתנו( לעזור בעצה ובניסיונה הרב.
עליזה נחשבה כחוקרת מובילה בתחומה בעולם. מטפחי הדרים  
מסין, יפן, ארה"ב, איטליה, ספרד, דרום אפריקה ועוד, העריצו 
אותה, כיבדו אותה  וקינאו בה בהצלחותיה, למרות שהיא תמיד 

הצטנעה, הן בעבודתה והן בהליכותיה.

מבחינתנו, ד"ר עליזה ורדי שהייתה ראויה לפרס ישראל זכתה 
לגדול בפרסים –"עשרות אלפי הדונם של הדרי ישראל הנטועים 

לכבודה, על עבודתה ותרומתה לחקלאות הישראלית".

בחייה כבדנו את עליזה בשני פרסי הוקרה: 
"חוקרת מצטיינת " מטעם ענף ההדרים – מועצת הצמחים. 

 אות קנט ל"חקלאות פורצת דרך" בשנת 2011.
עם לכתה של עליזה ראוי היה שמנהל המחקר ימצא לנכון 
לבטא את תרומתה ופעילותה לחקלאות ישראל. אנו רואים את 

עצמנו שותפים ומחויבים לכך בכל ליבנו.

עליזה יקרה,  
אנו  חייך.  כל  שעשית  כפי  ובשקט,  בשלום  לכי 
בפעילותינו והזנים הנהדרים שהורשת לנו, נהייה לך 
הזיכרון הטוב ביותר. עפרוני אפילו קישט את קברך 

באשכולות יפהפיים שילוו אותך בדרכך.     
                     

טל וכל חבריך ומוקיריך בענף ההדרים

ד"ר עליזה  ורדי
משביחת ההדרים המפורסמת ביותר

 בעולם – הלכה לעולמה
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בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

בפרדס

חודשי ינואר –פברואר 2014
הדפון הוכן ע”י צוות מדריכי ההדרים ויורם אייזנשטדט, תחום שירות שדה

עונת האשכוליות התחילה במחירים נמוכים ביותר בשל עודף 
פרי בכל השווקים. עד עתה היה יצוא האשכוליות ממדינת 
ישראל מועט והסתכם בכ-30% פחות מהעונה הקודמת. בכל 
המדינות המגדלות אשכוליות יש עודפי פרי, ובמקביל ניכרת 
ירידה בצריכתן. במחירי הפרי הנוכחי צפויים הפסדים למרבית 
זה. הקטנת שטחי האשכולית בעולם  זן  הפרדסנים מגידול 

עשויה לשפר את המצב.
נמכר  והפרי  בסיומו,  נמצא  וה'נובה'  ה'מינאולה'  קטיף 
במחירים סבירים. עתה אנו בפתחה של עונת קטיף הזן 'אור', 
יאיר לנו פנים כבעונות קודמות - בעונה  זה  ומקווים שזן 

הקודמת, למשל, יוצאו מהארץ כ-50 אלף טון 'אור'. 
בסופה שהתרחשה במחצית הראשונה של חודש דצמבר, ירד 
ברד כבד בחלק מאזורי גידול ההדרים בארץ, והרשתות להגנה 

מפני ברד הוכיחו את יעילותן. 
לקבלת ההכנסה המרבית מהפרי עלינו להקפיד לכוונו ליעדיו 
השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, על פי המחירים 
הצפויים להתקבל ממשווקי הפרי השונים. במקביל לקטיף 
הפרי ולשיווקו, אנו מטפלים ומכינים את פרדסינו לעונה הבאה 

וממליצים לפעול בהתאם להנחיות המובאות להלן.

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן מועדות לפגיעת קרה 
ורוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל. בחלקות המועדות 
לקרה ולרוחות חזקות - מומלץ להמתין לסוף החורף. שיטות 
הגיזום והדילול תלויות בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.

הוכח שבדילול מחצית  - בשנים האחרונות  דילול עצים 
מהעצים בחלקות שניטעו בצפיפות גבוהה ובמעבר לגיזום ידני 
לפתיחת מרכז העץ ולפתיחה בין העצים - ניתן להגדיל את 
היבול ואת גודל הפרי. לפיכך, מומלץ לדלל בהדרגה במהלך 
4 שנים )שמינית מהעצים מדי שנה( חלקות בצפיפות של 100 
עצים לדונם ויותר; או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות 

בצפיפות של 85-65 עצים לדונם.
גיזום המעברים רק מהעצים  יבוצע  בעונה שלפני הדילול 
המיועדים לדילול, ונקטין משמעותית את העצים הללו. אין 
ניווניות כמו ריקבון ספוגי,  לדלל פרדסים החולים במחלות 

פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות 
והורדת גובה במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת )גיזום חריף 

גורם לירידה ביבול, המלווה בצימוח חזק(.
גיזום צמרת מכני עדין יבוצע באלכסון בזווית של 20°-30° 
מקו האופק משני צדי השורה. יש להימנע ככל האפשר מגיזום 
ענפים עבים ולגזום את השרביטים הצעירים בגובה של כ--40
30 ס"מ מבסיסם. במקרה שגיזום כזה מבוצע מדי שנה, צמרת 
ואז יש לבצע הוצאת ענפים  ונאטמת לאור,  העץ מצטופפת 

ידנית מבוקרת. 
ידני יבוצע באלכסון למניעת סגירת  גיזום שדרה מכני או 
המעברים, לשמירה על מרווח סביר בין חופות העצים של שורות 
סמוכות ולשמירה על משטר אור תקין ועל תנועה חופשית של 
כלים מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים 
בסמוך לקרקע; ובין 2.5 ל-3.5 מטרים בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה.
גיזום שמלה: שמלת עץ נמוכה מאוד בעצים מבוגרים יש 
לקצר לגובה של חצי מטר מהקרקע, כדי למנוע הדבקה של 
נמלים  כנימות,  ועלייה של מזיקים כמו  הפרי בריקבון חום 
וחלזונות - מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכן כדי לאפשר 
פיזור טוב של המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד הקפדה יתרה 
על מניעת המגע בין הפירות לקרקע המושקית במים מושבים. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 
פתיחת חלון )חילון( מוסיפה הארה בחובו של העץ ומפחיתה 
מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ משפרת את 
החנטה במרכזו ותורמת לתוספת יבול המוגן מפגעי מזג האוויר. 
תוספת האור מפחיתה התייבשות ענפונים פנימיים ומקטינה את 
הצורך בגיזום יבש למניעת שפשופים הגורמים לכתמי כסף בפרי 

ברד בשולי רשתות הפרוסות להגנה על עצי 'אור 1'



25

בפרדס
הפנימי ובפרי הנופל פנימה עם העלייה במשקלו. 

פתיחת דלת נעשית באמצעות הוצאת גזרה )פרוסה( בזווית של 
90º-60º, שישית עד רבע מהיקף העץ, מבסיס העץ עד לגובה 
של 2/3 מהעץ, ומהיקפו עד לגזע. מרכז הדלת יופנה למרכז 
השורה. פתיחת הדלת תיעשה לכיוון צפון בשורות הנטועות 
ממזרח למערב, ובכיוון מזרח בנטיעת צפון-דרום. רצוי להימנע 
מפתיחת דלת לכיוון דרום ומערב מחשש לפגיעת מכות שמש 
וחום בגזע ובזרועות העץ. יש להלבין זרועות וענפים ראשיים 
שנחשפו לקרינת שמש כתוצאה מפתיחת הדלת כדי למנוע מכות 
שמש. פתיחת הדלת משפרת את יעילות הריסוסים ומאפשרת 

גישה קלה למרכז העץ לצורך חיגור וקטיף. 
יש להסיר בקביעות את כל הלבלובים המתפתחים על הזרועות 

ולסלק ענפים הצומחים לתוך הדלת כדי למנוע את סגירתה. 
גיזום מעברים - מומלץ לגזום מעברים בין העצים ברוחב של 
1-0.5 מטר מעץ לעץ מהקרקע עד לצמרות. גיזום זה מונע את 
התייבשות האזור בין העצים ומוסיף שטח פנים של פרי גדול. 
גיזום ודילול ידני של ענפים בחופת העץ - יש לדלל רבע 
עד שליש מענפי העץ ע"י גיזום ידני, תוך החלפת ענפים זקנים 
בענפים צעירים. גיזום זה משמש לעיצוב העץ לממדים הרצויים 
לאור; מפחית התייבשויות  ולפתיחת החופה  ורוחב(  )גובה 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. גיזום ידני זה 
מומלץ במיוחד בזנים שלהם חשיבות רבה לגודל הפרי, משום 
שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ופרי גדול יותר, לעומת 

ענפים מבוגרים.
סטאר רובי - עקב רגישותו הרבה לחום נפגע זן זה ממחלת 
ההתמוטטות השחורה. מומלץ להימנע מגיזום מכני חריף, ורצוי 
לגזום ידנית, כך שזרועות העץ וגזעו לא ייחשפו לקרינת השמש. 
יש לחטא מיד את פצעי הגיזום במרק בורדו 2% ולכסותם במשחת 
עצים על בסיס אספלט )תפזהיל( לאיטום. ענפים שנחשפו לשמש 
יש להלבין בתכשירי הלבנה. יש לבצע את הגיזום בחורף מיד 
לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל מחודש מרס.
צ'נדלר - מומלץ לפתוח באופן ידני כמוזכר לעיל ולהימנע 
ככל הניתן מגיזום מכני חזק. בנוסף, יש לעבור במהלך הסתיו 
ולגומם ידנית לאורך של 10 ס"מ מהבסיס את כל השרביטים 

לעידוד חנטה בעונה העוקבת.
פומלית וליים - בזנים אלו יש חשיבות מרובה לשיווק פרי 
ירוק, ולכן יש לגזום ולדלל את הענפים במעטפת העץ, לפתוח 
דלתות ולגזום לפתיחת מרווחים בין העצים ולהרמת שמלת 
העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. פרי 

הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב.
אור, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
לאחר שנת שפע. עיקר הפרי בשנת שפל אמור לחנוט על פריחה 
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת.

הלבנה - זרועות וענפים ראשיים שנחשפו לשמש כתוצאה 
מגיזום חריף יש להלבין מיד למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים 

הרגישים יותר: סטאר רובי, פומלו, שמוטי, אשכוליות ופומלית.

השקיה
אין להשקות בחורף אלא בעת עצירת גשמים ממושכת. לבדיקת 
מצב רטיבות הקרקע מומלץ להשתמש בטנסיומטרים או בקידוח 
באזור בית השורשים במקדח קרקע. בנטיעות צעירות באדמות 
חוליות, ובעיקר באזורים החמים והשחונים, חשוב ביותר לשמור 
על מערכת השורשים שלא תיבש. באזורים גשומים באדמות 
עודפי מים סביב השתילים  ייווצרו  יש לדאוג שלא  כבדות 

הצעירים, במיוחד כאשר הם אינם נטועים על גדודיות.

טיפול לתחזוקת מערכות ההשקיה
עונה זו מתאימה ביותר לטיפול במערכות ההשקיה ולתחזוקתן. 
לייעול הטיפולים הכימיים השונים יש לבצע לפני תחילתם 
טיפול מכני במערכת ההשקיה: שטיפת הצנרת הראשית, המחלקים 
ושלוחות הטפטוף בלחצי הפעלה גבוהים וטיפול וניקוי מערכת 
הסינון ואביזרי השקיה אחרים הדורשים טיפול בראש מערכת 

ההשקיה ובהמשכה. 
כימיקלים  כוללים עבודה עם  מכיוון שמרבית הטיפולים 
מסוכנים, יש להקפיד על שמירת הוראות הבטיחות, להשתמש 
בציוד מגן ובבגדים מתאימים, בכפפות, במשקפי מגן ובמסכת 

הגנה על מערכת הנשימה. 
לפני כל טיפול יש לקרוא את הוראות השימוש של התכשיר 
שבו עתידים להשתמש כפי שפורסמו ע"י היצרן. יש לזכור 
שההנחיות המפורסמות בדפון זה הן כלליות בלבד ואינן מחליפות 
את המלצות חברות ההשקיה או חברות הכימיקלים. אם מתגלה 
סתירה בין ההמלצות הניתנות להלן לאלו של החברות המסחריות, 

יצרניות אותם התכשירים, יש להיוועץ בנדון עם החברות.

הטיפולים הנדרשים למערכת הטפטוף
א. טיפול במשקעים כימיים כדוגמת אבנית )שילוב של מלחי 
סידן ומגניון קרבונטיים ורמת pH גבוהה במים(, הנובעים מקשיות 
מים גבוהה )אלקליניות( אשר מאפיינת את מרבית מקורות המים 
בישראל. הטיפול המקובל הוא הזרקת חומצה מלחית 33% לפי 
ריכוז של 6-4 ליטר חומצה ל-1 מ"ק מי השקיה במשך 15 דקות, 
ולאחר מכן שטיפת המערכת באמצעות השקיה נוספת במשך 
כשעה. ניתן לחשב את מנת החומצה גם לפי הספיקה השעתית 
של ההפעלה, כאשר ההזרקה תחושב לפי 1.5-1 ליטר חומצה 
לכל 1 מק"ש של ספיקת מגוף ההשקיה המופעל. בתום ההזרקה 
יש להמשיך את ההשקיה ללא חומצה לשעה אחת נוספת. יש 
לזכור כי לחומצות יש תגובה אקזוטרמית חזקה ביותר )פליטת 
חום רבה(, ולכן כאשר מערבבים חומצה במים, חובה להקפיד על 
סדר ערבוב הנוזלים. את החומצה מוזגים באיטיות לתוך המים 
ולא בסדר הפוך. בחלקות שבהן יש מחסור בזרחן ניתן לבצע 
את הטיפול בחלקה באמצעות חומצה זרחתית 85%. כך, בנוסף 
לטיפול במשקעי האבנית, כל ליטר אחד של חומצה זרחתית 
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תורם יחידה אחת של זרחן לפרדס. יש להתאים את משאבות 
ההזרקה לחומצה שבה משתמשים; למשל, בחלק מהמשאבות 
יש להשתמש באטמים המיועדים לטיפולים בחומצה מרוכזת. 

ב. לרוב מי הקולחין עשירים בחומרים אורגניים, מרחפים 
ומומסים לעומת המים השפירים הדלים ביסודות אורגניים. גם 
במים שפירים השוהים במאגרים מתפתחים זיהומים אורגניים 
המהווים בעיית סינון קשה למערכות ההשקיה, ובמיוחד למערכות 
הטפטוף. בעיית הסינון קשה יותר ככל שאיכות הקולחין ירודה 
יותר. הטיפולים הכימיים העיקריים שבהם ניתן לנקוט להתמודדות 
עם חומרים אורגניים הם באמצעות חומרים הנחשבים כמחמצנים 

)מפרקים( של חומר אורגני: 
1. הכלרה באמצעות נתרן תת-כלורי - ריכוזי המוצר הנמצא 
בשווקים נעים בין 10% ל-12%. יש לזכור שכל פתיחת מכל 
גורם להתנדפות החומר הפעיל  נתרן תת-כלורי  אחסון של 
והריכוז יורד בהתמדה, לכן השימוש בו צריך להיות מידי. בהתאם 
לאיכות המים, כלומר לעומס האורגני שבהם, הזרקת 150-50 
סמ"ק תכשיר לכל מ"ק מים במשך כשעתיים )ריכוז נמוך לעומס 
אורגני נמוך, וריכוז גבוה לעומס אורגני גבוה, בהתאמה(. יש 
לבחור משאבות מינון מדויקות עם אטמים המיועדים להזרקת 
כלור שהוא כימיקל אגרסיבי למתכות רבות. יש להיוועץ בחברות 
משאבות הדשן )עמיעד, ת.מ.ב, דוסטרון וכו'( בנוגע להתאמת 
הציוד שלהם להזרקת כלור או כל חומר מחמצן אחר. קיימים 
בנוסף כימיקלים מבוססי כלור אחרים שלהם הוראות שימוש 
ייחודיות. בתכשירי הכלור הקיימים ניתן לעקוב אחר יעילות 
התכשיר ולמדוד באמצעי בקרה פשוטים יחסית את כמות הכלור 
החופשי שנותרה בתום היישום ובכך להעריך את יעלות ההכלרה.
2. בשנים האחרונות הוחל השימוש במי חמצן )לרוב בריכוז 
35%( - מחמצן חזק ויעיל מהכלור. תכשיר זה יקר יותר מהכלור. 
ג. בחלקות שבהן מוטמן הטפטוף, יש סכנה לחדירת שורשים, 
הן של עצי הפרדס והן של העשבייה, לתוך המבוך בטפטפת, ולכן 
יש לבצע טיפול מנע בטריפלורלין )לדוגמת טרפלן( בכמות של 
0.15-0.1 סמ"ק לטפטפת )הכמות הגבוהה מיועדת לקרקעות 
כבדות(. דוגמה: בפרדס עם שלוחת טפטוף אחת לשורה, יש 
להזריק 50-30 סמ"ק טרפלן לדונם. את יישום החומר יש לבצע 
בהשקיה מינימלית, ולסיים את הזרקת החומר כחצי שעה מתום 
ההשקיה. קיימים מספר יצרני צינורות טפטוף בהם הטרפלן 
מובנה בתוך הטפטפות ומשוחרר באופן איטי. בשימוש בציוד 

זה אין צורך להוסיף טרפלן.

הדברת מחלות
ריקבון חום

כדי למנוע הגעה של פרי נגוע לבית האריזה, חובה לרסס 
חודש ימים לפני הקטיף באחד התכשירים המומלצים להדברת 
המחלה. כאשר כמות הגשמים היא מעל 300 מ"מ גשם בריסוס 
מרק בורדו או 200 מ"מ בריסוס תכשירי נחושת אחרים, יש לחזור 
על הריסוס, במיוחד בקרקעות כבדות. אין לרסס תכשירי נחושת 

בחלקות הסמוכות לתעלות שבהן זורמים מי ביוב.
התכשירים המומלצים:

מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים שייקטפו מוקדם.   .1
להכנת 1% מרק בורדו ב-100 ליטר מים ממיסים 1 ק"ג של 
גופרת נחושת אבקה טחונה דק ומוסיפים 1 ק"ג סיד כבוי. אם 
הסיד טרי, ניתן להשתמש בפחות סיד כבוי )בערך 0.6 ק"ג(. 
יש לוודא שרמת ה-pH תגיע ל-7 )ניתן לבדוק באמצעות 
נייר לוקמוס(. כשאין עודפי גופרת נחושת, רמת ה-pH עולה 

ל-11.
אין לרסס במרק בורדו בהופעת לבלוב צעיר מחשש לצריבות.  

ליישום  נוזלית,  נחושתן: תכשיר קופר סולפט בתוארית   .2
בריכוז 0.3%.

תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25% או   .3
בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3% או מרק 

בורדו אולטרה בריכוז 0.25%.
)קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז  זרחיתי  תכשירי אשלגן   .4

 .0.25%
קיפ בריכוז 0.5%-0.25%.   .5

הרקולס )קנונחושת( בריכוז 0.4%.  .6
אין לרסס חומרים משלוש הקבוצות האחרונות )3, 4 ו-5( 

לאחר ריסוס בשמן.

מאלסקו
יש לעקור את העצים הנגועים במחלה ולגזום ענפים נגועים. 
יש לשרוף את הגזם. כדי למנוע הדבקה של נבגי הפטרייה לעלי 
העץ, יש לרסס במרק בורדו בריכוז 1%-0.5% או בקוצייד 2000 
בריכוז 0.25%. הריסוס מומלץ באתרוג, לימונים, ליים וקליפים 
שונים הנמצאים באזורים נגועים. בחלקות הנגועות במחלה יש 
לחזור על ריסוס הנחושת לאחר כל 150 מ"מ גשם - כאשר 
הריסוס מבוצע בתכשירי נחושת הידרובסיד, ולאחר כל 250 

מ"מ - אם הריסוס מבוצע במרק בורדו. 

עלעלת 
בעונה זו קל לזהות את העצים הנגועים בעלעלת על פי מראה 
העץ והסימנים בפרי. יש לסמן את העצים הנגועים ולעקור אותם.

גומה שחורה
מחלה בקטריאלית בלימונים. הנזק בפרי מופיע ככתמים 
שחורים ושקועים המתפתחים באחסון לריקבון רך. הבקטריה 

רגישה מאוד לתכשירי נחושת.

קימטון
תופעה פיסיולוגית בפרי הגורמת להופעת כתם צהוב-ירוק 
גדול בפלאבדו, המתפתח לכתם חום-שחור לאחר קטיף. עדיין 
לא ידוע הגורם לתופעה וכן לא ידועות דרכים למניעתה. פירות 

נגועים יש לקטוף בשלביה הראשונים של המחלה.
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הגנה בפני קרה

יש סיכוי לקיומם של אירועי קרה עד סוף חודש מרס, והדבר 
מחייב היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר 
לקרה הם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים 
מיקומן  לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל  כנות  על 
הטופוגרפי, ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי 
לצמצם את הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים 
ולח - לעידוד קליטת החום ואגירתו בשעות היום ולפליטתו 
החוזרת בשעות הלילה. לחות הקרקע מבטיחה מוליכות טובה 
של חום בקליטה ובפליטה. אם חלף זמן רב מהגשם האחרון 
ופני הקרקע יבשים - יש להשקות השקיה קלה. דילול ענפים 
בחלקם התחתון של משברי הרוח משפר את ניקוז האוויר הקר. 
למניעת נזק בלתי הפיך בעצים צעירים, עוטפים את הגזעים עד 
לגובה של 50-40 ס"מ מעל פני הקרקע בקרטון גלי. לקראת 
קרה קשה מפעילים המטרה או התזה שהותקנו מבעוד מועד 
במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר שכל 

הקרח שנוצר במהלך הקרה נמס.

טיפול בנטיעות סתיו 
מומלץ לפרדסנים שטרם הוציאו את מקלות הבמבוק תומכי 
השתילים המגיעים מהמשתלה, שישלפו אותם בשלמותם מהקרקע 
וירחיקו מסביבת העץ. אם יש צורך בתמיכה, ניתן להשתמש 
בכל מקל תומך אחר שיוצב במרחק של 30-25 ס"מ מגזע העץ. 
אם התפתח ריקבון צוואר השורש, מומלץ לפתוח "גומות אוויר" 
ולמרוח את הגזע במרק בורדו בריכוז של 2%. אפשר לטפל גם 
בתכשירי נחושת מורשים אחרים, אך יעילותם פחותה מזו של 
המרק בורדו. חשוב שצוואר השורש של השתיל יהיה חשוף 
תמיד. אם התפתח ריקבון גם בשורשים עצמם, אזי יש לטפל 
ברידומיל גולד 480. אופן הטיפול כלהלן: מכינים תמיסה של 
0.04% מהתכשיר ומצניעים אותה מתחת לטפטפת )או לטפטפות( 
בכמות של 100 סמ"ק לעץ בן שנה אחת, ועד 500 סמ"ק לעץ 

שגילו שלוש שנים. יש להצניע את החומר בהשקיה.

הדברת עשבייה
להדברת העשבייה הקיימת מומלץ לרסס תכשיר מונע הצצה 

בשילוב תכשיר קוטל עלווה.
מונעי ההצצה: תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, 
סאנדורון(, תכשירי אוקסיפלורפן )אוקסיגל, גול, גליגן, גליל, 
גלאון(, תכשירי דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, לגטו( ותכשירי 

פלופנצט )טיארה(. 
קוטלי העלווה: תכשירי גלייפוסט )גאלופ, ראונדאפ, רונדומור, 
גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון(, תכשירי ברומסיל 
)הייבר-X, הנטר, אורגן(, תכשירי D-2,4 )אלבר-סופר, אמינובר, 
סאנפאן-סופר( ותכשירי גליפוסינת אמוניום )בסטה, פאסטר, 

בסט ביי(. 
את השילוב יש לבחור בהתאם לגיל, לזן, להרכב העשבייה 

ינבוט, הגה, ארכובית,  הרב-שנתית הקיימת בשטח )חבלבל, 
ירבוז עדין ועוד( ולהרכב העשבייה החורפית שנבטה. לדוגמה: 
יודברו בריסוס  וכרוב החוף  צמחי חלמית, סרפד, מרקולית 
הכולל ברומאסיל )100 ג'/ד'(. עשבים אלה לא יודברו בריסוס 
בגלייפוסט בלבד, אלא בריסוס המשלב תכשירי אוקסיפלורופן 

במינון של 0.1% )25 ג'/ד'( או אורורה 5 ג'/ד'.
ליצוא, המלצותינו  משום שמרבית פירות ההדר מיועדים 
מסתמכות על רשימת החומרים המורשים ליצוא על פי דרישות 
הקניינים. בכל מקרה, יש להשתמש אך ורק בתכשירים המורשים 

על פי הרשום בתווית.

המלצות לריסוס פרדסים בגילים השונים
פרדסים בני שנה אחת

מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל 
צד של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות למניעת סחף. יש 
נזקים מחומרי  גזעי השתילים כדי למנוע  להימנע מהרטבת 

הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות להגנתם.
ץ  ל מ ו מ ת  מ י י ק ה ה  י י ב ש ע ה ת  ר ב ד ה ל
ז ו כ י ר ב י  י ב ט  ס ב ו  א ר  ט ס א פ  , ה ט ס ב ס  ס ר  ל
חומרים אלו באחד  2%-1%. למניעת הצצה מומלץ לשלב 

מהתכשירים שלהלן:
ג'/ד'. מומלץ   250-200 Oxyfluorfen במינון של  תכשיר   .1

לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.
אמיר או תבור 250 ג'/ד' )שילוב של Oxyfluorfen  וקרב(.   .2

מומלץ לשימוש רק עד תחילת הלבלוב.

פרדסים צעירים בגילאי 3-2 שנים
מומלץ לרסס פס ברוחב של מטר וחצי עד שני מטרים מכל צד 
של העץ ולהשאיר עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת 
גזעי השתילים כדי למנוע נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים 

תתרום רבות להגנתם.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

Oxyfluorfen .1 במינון של 300-250 ג'/ד' + תכשיר גלייפוסט 
בריכוז של 1%.

2. אמיר או תבור במינון של 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז של 
1%-0.5%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

תכשיר  בשילוב  לדונם  סמ"ק   150 של  במינון  מגלן   .3
אוקסיפלורופן במינון של 300 סמ"ק לדונם + גלייפוסט בריכוז 

של 1%-0.5%. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
)קוורץ, פאלקון, לגטו( במינון של  4. תכשיר דיפלופניקן 
50 סמ"ק/ד' + מגלן במינון של 200 סמ"ק לדונם + גלייפוסט 
בריכוז של 1.5%-1% )התכשיר מגלן נועד למניעת נביטה של 
דגניים וכשות בהמשך(. מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.

פרדסים מבוגרים )מעל 4 שנים(
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
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נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
 25  Oxyfluorfenגלייפוסט 1.5%-1% + תכשיר אורורה או
ג'/ד'. תכשירי אורורה ו-Oxyfluorfen אינם מונעים הצצה 
בריכוז זה אלא פועלים לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה + אורגן או   .2

הנטר 100 ג'/ד'.
Oxyfluorfen 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט 1.5%-  .3

.1%
קווארץ או לגטו או פאלקון 50 ג'/ד' + דיאורון 200 ג'/ד' +   .4

גלייפוסט 1.5%-1%.

חשוב: 
אין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן )Oxyfluorfen - גול  א. 

ודומיו( בעת פריצת הלבלוב האביבי מחשש לצריבות.
רצוי לרסס בתכשיר Oxyfluorfen רק כאשר צפוי גשם  ב. 
תוך 10 ימים מיום הריסוס, כדי להצניע את החומר לפני 

התנדפותו.
בכל שילוב של קוטלי עשבים יש עשבייה חמקנית )עמידה  ג. 
זו לפני פריחתה  לשילוב(, לכן מומלץ לעקור עשבייה 

למניעת התבססותה.

לשים לב:
הזון ממשפחת הדגניים עמיד לתכשירי גלייפוסט ולתכשירי 
אוקסיפלורופן, ולכן בחלקות המאולחות בעשב זה יש להשתמש 

בתכשירי ברומאסיל.
הקייצת נובטת בסתיו ונשארת נמוכה כל החורף, אך בהיותה 
 .2,4-D-גבוהה מ-10 היא עמידה לברומסיל, לגלייפוסט ול
משום כך, מומלץ להדבירה בעודה נמוכה בגלייפוסט 1.5% + 
תכשירי D-2,4 בריכוז 0.3%. הנביטה לרוב אינה אחידה, וייתכן 

שצריך יהיה לחזור על הטיפול. 

הדברת מזיקים
זבוב הים התיכון - הזבוב היה פעיל מאוד בחודשים אוקטובר-
דצמבר. נראתה נגיעות קלה או בינונית ברבות מחלקות הזנים 
ניוהול, מיכל, קרה-קרה, מירב ופומלית. בתחילת  הרגישים: 
דצמבר נראתה נגיעות גם בזן אור. סקסס רוסס מהאוויר בהיקפים 
גם בשטחים  זמן צפופים של אחת לשבוע.  ובפרקי  גבוהים 
שהותקנו בהם מלכודות לכידה נדרשנו לתגבורי ריסוס בעקבות 

הפיקוח שנעשה בחלקות אלה. 
אנחנו נדרשים לערנות רבה בעונה זו. מזיק זה הוא מזיק הסגר 

במדינות רבות שאינן סובלות רימות זבוב או ביצים בפרי.

אקרית החלודה - מומלץ להדביר בזנים שייקטפו מאוחר. יש 
להתחשב במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.

אקרית ארגמנית - מומלץ לרסס בעת הצורך באחד מתכשירי 
הפנבוטטין-אוקסיד: אקרימייט, בוטרקס או טורק. יש להתחשב 

במספר ימי ההמתנה מהריסוס עד לקטיף.
כנימות ממוגנות - אדומה, מוץ ופסיק - לא מומלץ להדבירן 
בחורף. אם מתעורר הצורך בהדברתן, יש לעשות זאת באביב. 
ניטור מצב הכנימות בעת הקטיף מסייע בתכנון ההדברה בשנה 

הבאה. 
כנימות קמחיות - הדר, חבויה וכדורית - לא מומלץ להדבירן 

בחורף. במידת הצורך תיעשה הדברת הכנימות באביב.
כנימות עש - צמרית וגדילנית - לא מומלץ להדבירן בחורף. 

במידת הצורך יודברו הכנימות באביב.
- להסרת הפייחת מומלץ לרסס  נגועות בפייחת  חלקות 
בשמן קיצי בריכוז 1%. לאחר הריסוס יש להמתין לפחות שבוע 
לפני הקטיף. הריסוס בשמן גורם לריכוך הפייחת ולשטיפתה ע"י 
הגשם ובבית האריזה. יש לשים לב כי הריסוס בשמן עלול לגרום 

לעיכוב שינוי הצבע. 
תריפס הסחלב - מזיק שהופיע בשתי העונות האחרונות 
בחלקות אשכוליות בגליל העליון ובגליל המערבי. המזיק נמצא 
בעיקר בחיבור בין הפירות באשכולות ובנקודות המגע בין העלים 

לפרי. להדברת המזיק אושר לשימוש התכשיר 'ספרטה'. 
אקרית הפקע - בדרך כלל נמצא המזיק ברמה נמוכה בפרדסי 
ישראל. נזקו מתבטא בעיוות הפירות ובעיוות העלים. הוא פוגע 
בפקעים, ומכאן שמו. בשנים האחרונות נראית פגיעה גם בפירות 

בוגרים בנקודות המגע שבין הפירות. 
מעקב בררה - במהלך הקטיף חשוב מאוד לבצע מעקב אחר 
בזמן  זאת  ולמיינם. אפשר לעשות  גורמי בררה של מזיקים 
ניתן, יש לבקש  הקטיף במכלי הקטיף או בבית האריזה. אם 
מבית האריזה לפרט את הסיבות לבררה. הדבר חשוב ביותר 

לגבי ממשק ההדברה בעונה הבאה.

זבוב הים-התיכון
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נזק של אקרית הפקע באשכולית אדומה

ביום שלישי – 11 בפברואר 2014,
נערוך בבית דגן יום עיון לזכרו של

שמואל אשכנזי  ז"ל 

אנא ציינו לפניכם מועד זה.

תכנית היום תישלח בקרוב.

יום עיון



 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 הגנת הצומחתחום , רותיענפי שאגף 
 

  קורס הגנת הצומח בהדריםקורס הגנת הצומח בהדרים
  41024102מרץ מרץ   ––פברואר פברואר 

 
  בפרדסבפרדסהנכם מוזמנים להשתתף בקורס הגנת הצומח הנכם מוזמנים להשתתף בקורס הגנת הצומח 

שיעסוק בתחום מזיקים )אנטומולוגיה(, מחלות )פיטופתולוגיה( ועשבים שיעסוק בתחום מזיקים )אנטומולוגיה(, מחלות )פיטופתולוגיה( ועשבים 
  )הרבולוגיה(.)הרבולוגיה(.

 פגעים ולמתעניינים בנושא הפגעים בהדרים והדברתם. רדסנים, לפקחיהקורס מיועד לפ
 

  הלימוד בקורס:הלימוד בקורס:  יינושאנושא

 מבואות; אנטומולוגיה ופיטופתולוגיה 
 הכרת מגוון מזיקי ההדרים 
 הכרת מגוון מחלות ההדרים 
 הכרת עשבים רעים בפרדס 
 ביולוגית ומשולבת ; כימית,שיטות הדברה  
  פיקוח וניטור נגעים 
 הטוקסיקולוגי 
 תקנים וסטנדרטים ליצוא 
 מעבדה 

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

קח ייהמשתתף , בתנאי שמשרד החקלאות ופיתוח הכפר -למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם שה"מ 
 מפגשי הקורס.  בכלחלק 

 



∞≤≠µ≥≥∑≥µ≥ פקס∫   ˇ  ∞µ∞≠µ≥≤µµπµ טל∫   ˇ יסעור  עודד 
לחקלאות ידניים  עבודה  כלי  ושיווק  יבוא   ≠  ≤∞∞∞ יסעור 

מקטפות גזירה מקצועיות

למקטפות שלנו¨ העשויות פלדת פחמן
מתוצרת ספרד∫

Æקצוות מעוקלים ומעוגלים ומעצור לעוקץ ≠
Æלהב דק במיוחד לחיתוך העוקץ קרוב לבסיס ≠

Æחיתוך בטכניקת גזירה מפחית מאמץ בקטיף ≠
Æחדות הלהבים נשמרת לאורך זמן ≠

 Æידיות ארגונומיות¨ ארוכות ≠ למינוף יעיל ולקטיף קל ≠

תרמיל קטיף∫
≠ שומר על הפרי ומונע לחץ

≠ בעל פתח תחתון להוצאת הפרי

להפחתת נזקים לקליפת הפרי ˇ לתפוקה אחידה לאורך הקטיף ˇ לבלאי נמוך של הלהבים

חדש°

יסעור ∞∞∞≥ מציעה לכם 
מקטפות ותרמילים 

לשיפור הקטיף ולהגדלת התמורה°

˙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



שפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגלשפיגל
קנייני פרי הדר 

לתעשייה ≠ ייצוא ≠ שוק מקומי 
במחירי מפעלØיצואןØשוק מקומי

∞µ∞≠µ≤±π≤¥∏ ∫נייד ¨∞¥≠∂≥∂µ∂¥π ¨∞¥≠∂≥∂µπ¥µ Æטל ¨≥∏πµµ כפר הרא¢ה

≥∑
שנים

לפרדסנים° כקניינים אנו הנאמנים שלכם

על נאמנותזה הזמן להוקיר 

גם הפעם ≠ אנחנו נרתמים לטובת הפרדסנים°

עקב הנזקים 
הכבדים¨ שנגרמו 
בעקבות הסערה¨ 

החלטנו ≠
אחים שפיגל

להעביר את 
עמלתינו למגדלי 

הקליפים הקשורים 
Æעימנו בלעדית

אנו מקווים שגם 
גורמים אחרים 

בענף ≠ היטל מועצה 
יבינו את המצוקה 

Æוילכו בעקבותינו


