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פתיחת עונה טובה - 
מה הלאה?

עונת 2012/13 נפתחה במחצית ספטמבר )שבוע 38(.
היבול העונה צפוי להיות כ–605 אלפי טון, גידול של 3% 
לעומת אשתקד )587 אלפי טון(, וזאת בזכות כניסה לניבה של 
הנטיעות הרבות שנעשו ב-2009 )גם בנטיעות 2010 יש יבול 

ראשון(, וניבה מלאה של נטיעות 2006 ו-2007.
בהערכת היבולים נלקחו בחשבון גם השטחים הותיקים שנעקרו 

במהלך 2012.
היבול הטוב, בעונה הנוכחית, בא בתזמון טוב מבחינתנו, 
שכן אצל רב המתחרים יש פחיתה ביבולים ובסך הכל באגן 
הים התיכון יש כ-5% פחות יבול מעונה קודמת . נתונים יותר 
מפורטים לגבי המתחרים – ראו בכתבה נפרדת בהמשך )במדור 

שוקי העולם בגיליון זה של עת הדר(.
בימים אלו אני מסיים לקלוט את עדכוני הסקר שנעשה במהלך 
הקיץ ע"י צוות נטרי הזבוב. למרות שהיקף הנטיעות הצטמצם 
בכ-20% השנה )בשנים 2009-2011 נטעו בממוצע 14,000 דונם 
כל שנה(, פעילות הנטיעות התארכה וגלשה עמוק  לתוך חודש 
אוק', כאשר בחודש זה נטעו כ–1000 דונם שטרם סיימתי לקלטם. 
לנתוני הסקר המפורטים  בגיליון הבא אקדיש את מדורי 

ולהערכת היבולים שנסמכת על נתונים אלו.

ביצוא 
העונה החלה ביצוא מאסיבי של אשכוליות – אדומות לבנות 

ופומלית.
כבר מסוף  ריק מאשכוליות,  נותר כמעט  האירופי  השוק 
אוגוסט, ולמעט כמויות מסוימות של פרי ממקסיקו, השוק היה 

"רעב" לאשכוליות.
לולא החגים, שהפריעו בקצב הקטיף, האריזה והמשלוח, ניתן 
היה לנצל טוב יותר את יתרון הראשוניות בשוק של ביקושים יפים.
גבוהות ב-50%  אוקטובר  סוף  עד  הפרי שיוצאו  כמויות 
מאשתקד, אך נמוכות ממצב דומה בו היינו לפני שנתיים, כאשר 

נהנינו גם מהקדמה בהבשלה, דבר שלא התברכנו בו העונה.
האשכולית האדומות נמכרו במחירים יפים שנעו בין 12-15 
יורו לתיבה,   8-10 ובמניין, לעומת  יורו לתיבה, תלוי ביעד 

באותה תקופה אשתקד.
נכון לשבוע 44 )שבוע אחרון של אוקטובר(, התמתנו הביקושים 
עם הגעת כמויות של פרי מפלורידה, ספרד וטורקיה, וגם המחירים  

נהיו יותר שפויים  מההיסטריה של תחילת העונה.
גם הפומלית מאחרת העונה בהבשלה והפלגת האוניה למזרח 

)יפן וקוריאה(, שתוכננה לשבוע הראשון של נובמבר, נדחתה 
בשבוע.

הפעילות ליצוא למזרח נמצאת בעיצומה, כאשר הוחל ב-20 
ליעדים אלו, מלווה במפקחים  לאוקטובר הקטיף של הפרי 
שהגיעו מיפן ומקוריאה לעמוד על כך שהקטיף האריזה וטיפולי 
הקור הנדרשים, הם בהתאם לפרוטוקולים עליהם אנו מחויבים 

ביצוא ליעדים אלו.

ככלל, שני השווקים הללו )יפן וקוריאה(, נמצאים בתהליך 
נוספים ליעדים אלו  זנים  מואץ של גדילה, עם אישורם של 
)תזי"ם ואשכוליות לקוריאה, אור ליפן(, ותכנית היצוא לעונה 
זו אמורה לבטא גידול משמעותי בכמויות, עם תקווה להצלחה 

והמשך הגידול בעונות הבאות.

תקלה בלתי צפויה ארעה בסוף העונה שעברה, כאשר נפסלו 
מס' משלוחים לשוק הסיני, דבר שגרר סגירת שוק זה בפנינו. 
בשבועות הקרובים אמורים להגיע מפקחים של הגנת הצומח 
הסיני במטרה לאשר פעולות שהוצעו ע"מ להתגבר על הבעיה 
שאותרה. נקווה שביקור זה יאפשר את חידוש היצוא של פרי 
הדר ישראלי לסין, שוק שהוא חשוב מאוד לנוכח הפוטנציאל 

שלו ולנוכח תנאי השוק ביעדים הקרובים אלינו.

חילופי דורות
יוצאים  ותיקים במכון להדברה  היותר  שניים מהעובדים 

לגמלאות ובמקומם נקלטו עובדים צעירים.
ניר מסיימים כ"א תקופה של למעלה  ד"ר יעל ארגוב ודב 

מ–40 שנות עבודה במכון להדברה.
יעל עסקה באויבים טבעיים והביאה לארץ לגידול ולאקלום 
עשרות צרעות ואקריות שנועדו להחליף את הטיפול הכימי 

בפרדס. 
דבל'ה היה רכז ההדברה המיתולוגי של אזור הצפון, הכיר כל 
פרדס וכל מלכודת וניהל ביד רמה את ההמראות ממנחת מגידו.
בשם ענף הפרדסנות ברצוני להודות לשניהם, על תרומתם 
ומסירותם רבת השנים לפעילות הענפית, ולאחל להם הרבה 

בריאות ונחת בפוזיציה החדשה שלהם כפנסיונרים.
לד"ר מור בוטנר – סלומון ולגלעד גפן שמחליפים אותם, 
ענף ההדרים שמח לקבלכם לשרותו ומאחל לכם הרבה הצלחה 

בתפקידכם החדש.
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 מצטבר  

11/12 / 12/13 שינוי ב-%   2010/11   2011/12  2012/2013שבוע 43   זן

520%                                 טבורי         

2191,0089642,1245%אשכ' רגילות   

3,23313,9255,77418,892141%סנרייז        

1,1192,7813,1774,577-12%סוויטי        

2411182300%           לימון צהוב    

54325%           לימקואט       

9176363-73%קומקואט       

182216209-16%           ליים          

10%                                 סצומה         

450%                                 מיכל          

80%           7           פומלו לבן     

147188421,149-15%פומלו אדום    

4,59418,66711,04127,24169%סה"כ          

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 43 המסתיים ב-27/10/2012  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 



מאת חי בנימיני מזכיר ארגון המגדלים 050-5219240
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"יידע" הוא "כוח" -
על חוסר במדריכי הדרים

עמדה

עונת השיווק החלה במגמה "חגיגית" למגדלי האשכולית 
האדומה. דרום אפריקה סיימה את השיווק  באירופה מוקדם 
מהרגיל, כך שהשוק היה ריק, משווע לפרי, מה שאפשר את 
כניסתו של פרי בכיר ישראלי בכמויות גדולות ובמחירים  טובים .                                                                                                                
וכך , עד 20 באוקטובר השנה  – שיווקנו 10,500 טון אשכוליות 

לעומת 3,500 טון בשנה שעברה.
את  מביא   - באיטליה  אחת"  "ביד  השיווק  בנוסף, 
טובים  והכמויות  המחירים  ואכן,  "שלו  "הבונוסים 
הקטן.                                                                                               הפרי  נמכר  באיטליה  שעברה.  מהשנה  השנה 
בתחילת נובמבר השוק מתמלא בפרי מטורקיה, ספרד וארה"ב 
והמחירים יורדים. השוק הרוסי קולט פרי גדול ועקב קרבתו 

לטורקיה המכירות קשות יותר. 
כזכור, בשנה שעברה נשאר פרי רב מדרום אפריקה בתחילת 
העונה, דבר שגרם לקושי למכור במחיר סביר, כך שלקראת נובמבר 
נשאר מלאי של פרי מובחל מישראל שנמכר במחירים נמוכים 
וגרם לכמויות גדולות של אשכוליות אדומות להיקטף לתעשייה.

פומלית 
השוק באירופה פודה בינתיים מחירים טובים , השנה נייצא 
ליפן ולקוריאה 4,000 טון פרי, האוניה ליפן תצא באמצע נובמבר. 

תעשייה 
אשכולית  של  הגדולה  הכמות  למרות  שעברה,  בשנה 
המפעלים  שלמו  לתעשייה,  ישירות  שהופנתה  האדומה- 
המשבר.                                                                                                           את  לעבור  זה  לזן  סייעו  הם  ובכך  לטון,   $150
מפעלי התעשייה מסרו שנשארו עם מלאי גדול של רכז גדול 

של אשכוליות משנה שעברה.  

קליפים 
יגיב השוק באירופה על גידול  עדיין מוקדם להעריך, איך 
בשיווק של האפורר מספרד ומרוקו , הנמכר במחיר זול מהאור 

ומקשה על יצואנים להעלות את מחירי האור.
השנה היבול הצפוי של האור הוא כ-65,000 טון, גידול יפה 
משנה שעברה, ונקווה שהפרי יהיה גדול יותר ויקל על מכירתו 

בשווקים.

פתיחת שווקים חדשים
כדי להקל על השיווק לאירופה, חייבים לפתוח שווקים חדשים, 

השנה נייצא ליפן כמויות גדולות בהרבה משנה שעברה.

שיווק לארה"ב 
בפלורידה ובקליפורניה ניטעה כמות גדולה של האפורר וטנגו, 
כדי להגן על החקלאים האמריקאים מיבוא מספרד לישראל, הם 
העלו את מחיר של ביקורת הנמלים של הפרי ב-650$ למכולה, 

בנוסף יש התייקרות עולמית בהובלה בקירור. 

 העונה החלה במגמה חיובית • ההדרכה בשה"מ נמצאת במשבר עקב 
פרישת מדריכים וותיקים ומנוסים לפנסיה , והקשיים שמטיל משרד האוצר 

על קליטת עובדים חדשים  -כתוצאה מכך מאבד הענף
מאות שנות ידע ומקצועיות. 

להלן מחירי התעשייה השנה כפי שנמסרו 
ע"י המפעלים:   

אשכולית אדומה – כ-$120 בשער המפעל 
אשכולית לבנה כ-$180 בשער המפעל 

תזים – כ-$170 בשער המפעל 
קליפים –$80 בשער המפעל

מחירי התעשייה: 



אור- 650,000 טון  אשכולית 
אשכו' אדומה 130,000- טון 

אשכו' לבנה – 60,000 טון 
אורה 8,500- טון 

פומלית 26,000- טון 
מור 3,000- טון 

ולנסיה 28,000- טון 
מורקוט 8,400- טון

טבורי – 35,000 טון
מיכל – 19,000 טון 

שמוטי - 50,000 טון
מינאולה 16,000- טון 

לימון- 61,000 טון
נובה 27,000- טון 
פומלו- 7,500 טון 
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עמדה

ההדרכה בשה"מ – שלזכותה נזקפת הפריחה בענף - בעיקר 
במחקר היישומי,  נמצאת במשבר, עקב פרישת מדריכים וותיקים 
ומנוסים לפנסיה והקשיים שמטיל משרד האוצר על קליטת 
עובדים חדשים. בקרוב נשאר עם 4 מדריכים וותיקים בלבד מתוך 
10 שהיו בשנה שעברה, וכך נאבד מאות שנות ידע ומקצועיות. 
סף  ו בנ יתה  הי ם  כי המדרי של  ההצלחה  קר  עי
גם  הארץ,  ברחבי  גבוהה  ברמה  המקצועית  להדרכה 
השונים.                                                                                                      הזנים  את  לקדם  שביצעו  היישומי  במחקר 
זן האור שבהתחלה "הספידו" אותו  דוגמא בולטת בכך, הוא 
ללא המחקרים היישומיים בחיגור, ריסוסים בחומרי צמיחה, 
גיזום, משטרי השקיה ועוד, לא היה מגיעה האור למצבו היום.
מחקרים יישומיים נוספים שבוצעו לדוגמא: חיגורים להעלאת 
יבול בתחילת הקיץ בשנות שפל, חומרי צמיחה, דילול, והגדלת 
פרי באור, קידום זנים חדשים כמו " האודם", "רדסון", "מאמה" 
ועוד. גיזום - הגדלת הפרי והגדלת הפוריות, מחקרים הקשורים 

למשטר השקיה ועוד. 

ללא הדרכה ומחקר – הענף יישוג לאחור. המגדלים חייבים 
לתגבר את מערך ההדרכה בשה"מ הנתון בקשיים תקציביים, 
במדריכים במימון הענף, שיעבדו בכפוף לשה"מ ויהוו עתודה 
למדריכי השה"מ הפורשים ויאפשרו למדריכים הוותיקים להקדיש 

יותר זמן למחקר יישומי לקידום הענף. 
יקלטו שני מדריכים   – פי התוכנית של מנהל שה"מ  על 
מותנה   - לפנסיה  שפרשו  מדריכים  שני  במקום  חדשים, 
סטודנטים   לקלוט שני  כוונה  יש  ב-2013,  האוצר  באישור 
כמדריכים.  בהמשך  ויקלטו  בשה"מ  הכשרה  שיעברו 
לקלוט  נצטרך  ולכן  הענף,  לצורכי  בכך פתרון  מובן שאין 
להדרכה  עתודה  ויעברו  הידע  את  שישמרו  מדריכים  עוד 
בעתיד.                                                                                                                                           

הם:  הנושאים העיקריים בהם חסרים מדריכים ראשיים 
מחלות, עשבים רעים, השקיה, ומזיקים.

והעיקר תוספת מדריכים תאפשר את העמקת המחקר היישומי. 

מלגות לסטודנטים לתואר שני – הוועדה ענפית אישרה מלגות 
לסטודנטים לפקולטה בחקלאות, כדי להכין אגרונומים חדשים 

שיהיו בעלי עניין בענף ההדרים. 

פריסת הפרדסים בארץ 
גליל גולן והעמקים – 40,000 דונם.

אזור המרכז – 90,000 
דרום – 57,000 

שמוטי- 55 ₪ למיכל 
פומלו – 27 ₪ למיכל

ולנסיה - 58 ₪ למיכל
סנטינה - 102 ₪ למיכל

טבורי - 58 ₪ למיכל
מור - 115 ₪ למיכל

אשכולית 34 ₪ למיכל
מורקוט - 78 ₪ למיכל
סנרייז - 34 ₪ למיכל

מנאולה - 75 ₪ למיכל 
מיכל 104 ₪ למיכל
אור 117- ₪ למיכל

הדרכה בהדרים 

הערכת יבול לשנת 2012-2013 
סה"כ שטחי הדרים 188,000 דונם.

שטחים מניבים בוגרים – 136,000 דונם, שיניבו כ-600,000 טון.

הערכת יבול חלקית 

פרסום ומיתוג של הזן אור בעולם 
גידול הכמויות המיוצאות מהארץ של האור ובמקביל הגברת 
היצור של האפורר בספרד ובמרוקו באותה תקופת שיווק, מחייב 
פרסום ומיתוג של הייחודיות של האור, כדי לבדל אותו ולציין 

את האיכותו. 
הוועדה הענפית אישרה תקציב ראשוני לביצוע עבודת המחקר 

והכנה לקראת יצירת קמפיין לפרסום ומיתוג "האור".

מחירון קטיף 2012-2013
מחושב לשטחים בגודל בינוני ומעלה   .1

המחיר למיכלי עץ  .2
המחיר למיכלי דולב- 9%.   .3

לקטיף סלקטיבי תוספת 9%.  .4
לקטיף עצים צעירים –8%.   .5

המחירים הרשומים מטה, הם למספר זנים מובילים, למידע על   .6
הזנים שאינם רשומים, אבקש לפנות אליי- 050-5219240. 
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מה קורה

נשיא המדינה שמעון פרס 
התעניין בזנים החדשים של 

הדרים שהוצגו בסוכתו בחול 
המועד סוכות

כבכל שנה קיים עם ישראל את מצוות העלייה לרגל לירושלים
 וביקר בסוכת הנשיא שהוקמה בחול המועד סוכות, ע"י משרד החקלאות 
שגם עיצב אותה • במרכז התערוכה עמדה תערוכת זנים של פרי הדר • 

ריקי מואב הייתה אחראית על התצוגה מטעם שה"מ. 

בחול המועד סוכות, בימים שלישי ורביעי 2-3/10/12,  הוקמה 
סוכת הנשיא בירושלים וזכתה להתעניינות רבה של רבים מכל 
רחבי הארץ. משרד החקלאות קיבל על עצמו לבנות ולעצב את 
סוכת הנשיא גם בסוכות השנה כפי שנהג ב-3 שנים האחרונות 

וריקי מואב הייתה אחראית על התצוגה מטעם שה"מ. 

זן חדש 
ענף ההדרים הציג בפני הנשיא שמעון פרס, שרי החקלאות 
והמדע, מנכ"ל משרד החקלאות וכמובן בפני  כלל עם ישראל 
שקיים את מצוות העלייה לרגל לירושלים וביקר בסוכה, מספר 

זנים מוקדמים: פומלו צ'נדלר, פומלית, לימון אינטרדונטו, 
אשכולית אדומה ריו-רד, סצומה אוקיצו, ראשון מוטנטי )זן חדש 
המקביל לקודם אך עושה רושם  בעל פרי גדול יותר( ומיטל 

)GP  דל זרעים מפיתוחו של ד"ר ניר כרמי(. 
כבוד נשיא המדינה, טעם את ה'ראשון המוטנטי', שיבח את 
ושאל על  בזנים החדשים  והתעניינות  גילה בקיאות  טעמו, 

ביצועיו של האור. 
למרות שמרבית המבקרים לא היו אמורים להיות "בעל מקצוע" 
אלא כלל עם ישראל, ממגוון עיסוקים ובגילאים שונים, הוכנה 
תצוגת זני ההדרים גם הפעם ברמה מקצועית גבוהה והפרי הוצג 
כפי שאנו עושים בתצוגות מקצועיות בארץ ובעולם, למשל בימי  הצגה של הפרי באירוע
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דברי הסבר לבאים לצד הפרי שהוצג

מה קורה

ברית פיקוח יצאה בהנחיות פעולה לקראת סיום תחולת הקלות 
המס לחקלאים. להלן עיקרי הדברים: 

  ברצוננו להזכירכם, כי תוקף תקנות ההסדרים במשק המדינה  
)תיקוני חקיקה( )הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים(  
תשנ"א-1990, יפוג בתום שנת המס 2012 על כן, מומלץ לפעול 
מיידית להסדרה ולפרעון מלא של חובות בהסדר וקבלת האישורים 

הנדרשים לקבלת הפטור ממס הכנסה.
נזכיר, כי תקנות אלו קובעות הקלות מס, שמטרתן להקל על 

הגופים, שחוק ההסדרים חל עליהם:
קיבוצים, שחלים עליהם הסכמי הקיבוצים ממרץ 1987 ומאפריל 
1988; מושבים, שחל עליהם ההסכם בדבר הסדר הסיוע למושבים 
מינואר 1988; וכן קיבוצים, מושבים, חקלאים וגופים הקשורים 
בהם, שחל עליהם הסכם, ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של 
הכנסת, הכריז עליהם בצו לעניין חוק ההסדרים במשק המדינה.

הקלות המס שבהסדרים 
תקנות ההסדרים קובעות מספר סוגים של הקלות מס:

תקנה - 2 קובעת פטור ממס על חובות, שנמחלו במסגרת אחד 
ההסכמים שלעיל )הסכם הקיבוצים, הסדר הסיוע למושבים או 

הסכם ששר האוצר הכריז עליו בצו, כאמור לעיל(.
3 קובעת פטור ממס שבח על התמורה ממכירת  תקנה - 
מקרקעין, אם התמורה שימשה לכיסוי התחייבויות של המוכר, 

שהיו כלולות באחד ההסכמים שלעיל.
ו -3 ב' - קובעות, כי על התמורה, שתתקבל  תקנות 3א' 
ממימוש אחזקות במגזר החקלאי, ואשר תשמש במישרין לכיסוי 
ההתחייבויות הכלולות במסגרת הסדר הקיבוצים - יינתן פטור
מלא ממס על רווח ההון - לתקופה של 4 שנים החל משנת 

המס 2007, ופטור חלקי ממס בשנים 2011 ו-2012.
תקנה - 4 קובעת פטור ממס בגין ארגון מחדש של ענפי 

האגודה, שנוצרו במסגרת אחד ההסכמים שלעיל.
תקנה - 6 קובעת שסכום שכתוצאה מההסכם הפך לחוב של 

הנישום )הטלה(  - יותר בניכוי כהוצאה שוטפת.

הנחיות לפעולה לקראת סיום תחולת 
הקלות המס לחקלאים בסוף השנה

עיון וזה כלל חיתוך הפירות והצגת הציפה )החיתוך בהשגחת 
אנשי הביטחון במקום(. 

מנדרינות מופחתות סוכר
בהצגת הזן הראשון המוטנטי הדגשנו את היותו מופחת סוכר 
)באופן יחסי לזני מנדרינות אחרות(. יתכן ובעתיד יהיה עלינו 
לחשוב על הדגשת המרכיבים הבריאותיים של פירות ההדר, כולל 
חלוקת פירות באריזה אישית, ולנצל את החשיפה של פירות 

ההדר מול קהל גדול שאינו חקלאי ומייצג את ציבור הקונים.
בהזדמנות זו אני מודה על הסיוע במשימה ל: צביקה שפירר- 
קיבוץ ניצנים, למאיר פיינצק, בני קריצ'מן, הלל גרוסר  - מהדרין 
פרי אור, שרגא גופר, דוד גפן ,שלום שמואלי ולובה קמינסקי 

משה"מ, שתרמו/הכינו לסוכת הנשיא את הפירות והכתוביות. 
)אני מתנצל מראש אם שכחתי מישהו(.

תגובת חיוביות מהשטח  
האירוע המוצלח  בסוכת הנשיא זכה לתגובות חיוביות 

מהשטח. 
אחת היא זו של הפרדסן הוותיק אבי לב ששלח הדברים 

הבאים לשוקי קנוניץ ממובילי המהלך: 

שוקי יקירי,
יישר כוח, תודה והוקרה לך ולמשתפי הפעולה כולם!

אין גבול לחשיבות-בפרט כיום- להציג נכון את הענף 
בפני הציבור כדי שלא נשמע עוד את השאלה: "יש עוד 

פרדסים?"
ובהזדמנות זאת-כשמדברים על תכונות הפרי- ראוי 
להחדיר לציבור, כי לאו דווקא הפרי הגדול ביותר הוא 

העדיף והטעים...
רק לחשוב כמה פרי נהדר בגודל בינוני נפסל לשווק- זה 

ממש מוגזם !!!

בברכת חגים שמחים ועונות טובות!!!
אבי לב כפר בילו.
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מבחני הטעימה
 "גנבו את ההצגה"

ב"יום הפתוח" לענף הפירות 

המשתתפים ממתינים ליד אוהל הטעימות

)ספטמבר(  יום פתוח בענף הפרות התקיים בחודש שעבר 
ברחבת משרד החקלאות שבבית דגן. את האירוע יזמו שה"מ, 

מכון וולקני ומועצת הצמחים ענף ההדרים.
באירוע התקיימה תצוגה של עשרות זני פרות מוכרים יותר 
ומוכרים פחות. חדשים, אקזוטים וכאלה גם כאלה המיועדים 

לסל המזונות שלנו. 
במיוחד זכו לתשומת לב מיוחדת מבחני הטעימה של הפרות 

שרת החקלאות ובכירי המשרד ב"יום הפתוח"

 תצוגת הדרים

החדשים ש"גנבו את ההצגה". המשתתפים עמדו בתור כדי 
ליטול בהם חלק. לצורך כך הקים ד"ר רון פורת שעמד מאחרי 
האירוע,  אוהל טעימות אליהם נכנסו הטועמים והביעו חוות 

דעתם במילוי שאלון מיוחד שנמסר לכל אחד מהם. 
בתמונות הרצופות ניתן לראות את התור שהשתרך לד אוהל 
הטעימות ובתמונה אחרת את המשתתפים ממלאים את השאלונים.   

מה קורה



11

מפגש פורום מגדלי 
ההדרים נגב ולכיש 

התקיים למרות ירי הטילים

מדי מספר חודשים אנו מקיימים פורום של מגדלי ההדרים 
בדרום. הפעם נקבע הפורום ליום  24/10/2012,  אך רצה הגורל 
וביום זה נמשכו יריות  הטילים מעזה )עוד מהלילה(  ונאסר עלינו 
להתכנס באולם ההרצאות של ישובי חבל מעון. אבל, הודות 
להתארגנות מהירה של אריה שרייבר, שמעל'ה הולצמן וערן 
רוה, הועברה הפגישה לגילת וכך למרות הכל הגיעו למפגש 

כ-35 חקלאים.

מטרות הפורום
קיומו של הפורום נועד לאפשר קשר בין מובילי ענף ההדרים 
- ממועצת הצמחים שולחן ההדרים בראשות טל עמית, יושב 
ראש ארגון מגדלי ההדרים אריה שרייבר, מזכיר הארגון חי 
שה"ם.                                                                                ומדריכי  רווה  ערן  מגילת  ההדרים  חוקר  בנימיני, 
בפורום זה ניתן להחליף דעות, לשמוע מהחקלאים על בעיותיהם 
וצורכיהם ולהשמיע את תוכניותיהם של מובילי הענף. בנוסף 

לכך מועלים נושאים שונים נוספים.

שי מי טל
במפגש הפעם שמענו הרצאה של שי מי טל  מחברת אגם 

חקלאות על שימוש בחישה מרחוק לפיתרון בעיות אגרוטכניות 
שקשה לזהות אותן בדרך אחרת.  למשל, חוסר אחידות בהשקיה 
בפרדס או אחוז העצים החסרים והחלשים בחלקה לצורך הערכת 
כדאיות אחזקת החלקה  או  אזורים שנפגעו מהמלחה ועוצמת 
הפגיעה.                                                                                      

יאיר אורן 
יאיר אורן מבכירי המדריכים, שגם  הרצאה שנייה השמיע 
ממרומי גילו, הוא עדין ממשיך להעשיר אותנו בידע הרב שטמון 
בו. הוא הרצה על הסכנות מהשקיה בעודף בפרדסים ופיטריות 
קרקע הגורמות ריקבונות שורשים.                                                                                                                                

דובי רבר
דובי רבר מדריך הדרים ממחוז מרכז ורפרנט לדישון והזנת 
הדרים, הרצה על חשיבות בדיקות העלים לקביעת צורכי הדישון 
וההזנה של חלקות ההדרים ועל עדכון  הערכים המומלצים 
שבדרך. לבסוף, מסרו מדריכי ההדרים אינפורמציה על ההמלצות 

לעונה. היה זה יום מעניין ומעשיר. 

 רשם: שמעון הולצמן )מדריך הדרים מחוזי נגב ולכיש(

במועד בו נקבע קיום המפגש נמשכו יריות הטילים 
מעזה באזור אבל הודות להתארגנות מהירה של אריה 
שרייבר, שמעל'ה הולצמן וערן רווה, הועברה הפגישה 

לגילת ולמרות הכל הגיעו למפגש כ-35 חקלאים.

המשך בעמוד 26
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שוקי עולם

תחזית יבולי ההדרים בעונת 
2012/13 אצל המתחרים

ספרד
נמוך ב–5.75% לעומת  היבול הכללי בספרד צפוי להיות 

אשתקד ויסתכם ב–6.1 מיליון טון.
עיקר הירידה הכמותית היא בזני הקליפים )13%( ובלימונים 

)12%(, בעוד בתזי"ם ובאשכוליות צפויה עליה של כ-2%.
נמוך ב–200,000 טון לעומת  יצוא הקליפים אמור להיות 
אשתקד )1.44 מיליון טון לעומת 1.64 מיליון טון בעונה שעברה(.
ההבשלה בתזי"ם ובאשכוליות היא נורמאלית, אך בקליפים 

יש איחור בהבשלה של 7-10 ימים.
גשמים רבים בכל אזורי הגידול בספרד עלולים להשפיע על 

איכות הפרי בחודשים נובמבר ודצמבר.

איטליה
היבול הכללי באיטליה צפוי להיות נמוך ב-35-40% לעומת 
העונה הקודמת.  סופות גשמים עזות מלוות בברד כבד שארעו 
ממרץ ועד מאי 2012, גרמו לפגיעה קשה בפריחה ובחנטה של 

הפרי לעונה הקרובה.
נפגעו כל זני ההדרים, אך הפגיעה הקשה ביותר היא ביבול 
תפוזי הדם שהיקף ייצורם ירד מ–700,000 טון ל–420,000 טון 

.)-40%(

קפריסין
היבול נמוך במקצת מעונה קודמת. באשכוליות יציבות וצפוי 
יצוא דומה לעונה קודמת. בקליפים, לעומת זאת, צפויה ירידה 
של 25% ביצוא, וזאת בהמשך לעונת יצוא גרועה בקליפים בעונה 
הקודמת. מועד ההבשלה באשכוליות ובתזי"ם הוא נורמאלי, אך 

בקליפים ובלימונים יש איחור של שבוע בהבשלה.

יוון
היבול נמוך בכ–20% לעומת אשתקד.

ירידה של 30% ביבול  עיקר הירידה בתזי"ם שבהם תהיה 
)637,000 טון לעומת 910,000 בשנה שעברה(. 

גם בקליפים צפויה ירידה של כ–15% ביבול, בעוד באשכוליות 
יש יציבות ובלימונים עליה קטנה. מועד ההבשלה נורמאלי לכל 

משפחות הזנים.

טורקיה
נכון למועד שיחת הועידה, עדין לא היו הערכות רשמיות על 
יבול עונת 2012/13. ממקורות אחרים נמסר כי יבול האשכוליות 
נורמאלי ועומד על 300,000 טון, 50,000 טון פחות משנה שעברה. 

יש ירידה משמעותית ביבול הלימונים )30%(.
החל מסוף ספטמבר פקדו את טורקיה גשמים כבדים, שהשפיעו 
על היכולת לקטוף )סצומות(, כאשר ההשפעה על  איכות הפרי, 
טרם ברורה. ההבשלה מתאחרת  בשבוע, לעומת המועד הנורמאלי.

 מצרים
לא ניתן להשיג כל מידע על תחזית יבול ההדרים של מצרים 

לעונה הקרובה. ייתכן שתהיה אינפורמציה בהמשך העונה.

מרוקו
יבול ההדרים במרוקו נפגע קשות מ 5 גלי שרב שארעו בקיץ 
האחרון – אחד אחרי השני. במיוחד נפגעו מיני הקליפים .רק 
בזן נדורקוט / אפורר צפויה עליה של 15% ביצוא )48,000 טון(, 

אך בסך הכל מדובר בירידה של 10% ביצוא הקליפים.
בתזי"ם צפויה יציבות הן בכמות הכוללת והן בכמויות היצוא 

)141,000 טון, בדומה לשנה שעברה(. 
גלי החום השפיעו לרעה גם על מועד ההבשלה של הקליפים 
– דחיה של 3 שבועות במועד! בתזי"ם מועד ההבשלה נורמאלי.

ארה"ב
יבול תפוזי הולנסיה גבוה ב–10% לעומת אשתקד, בעוד יתר 

זני התפוזים )טבוריים( נמוך ב-1% מאשתקד.
באשכוליות צפוי גידול של 8% לעומת אשתקד . היבול עומד 
על 780,000 טון. מזה 223 אלף טון אשכוליות לבנות , והיתר 

צבעוניות.
בקליפים צפוי גידול משמעותי של 15-20% ביבול , בעיקר 
בגלל כניסת פרדסים צעירים נוספים לניבה והתאוששות מנזקי 

הקרה שארעו לפני שנה.

תחזית יבולי הדרים אצל המתחרים בעונת 2012 שנמסרה  ע"י המדינות 
השונות במסגרת שיחת ועידה של ארגון פרשפל שנערכה ב–8 לאוקטובר 

וממקורות נוספים

טל עמית
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אחמד נאדי – יובל שנים 
בענף ההדרים

מאת: יצחק ליס 

החל דרכו בענף ההדרים במחצית שנות ה 60' וכיום הוא מנהל חברה 
פרטית משפחתית שעיסוקה בעיבוד פרדסים, בשיווק פרי הדר טרי בעיקר 

לתעשייה וגם לשוק מקומי וליצוא • בית האריזה שבבעלותו משמש לאריזת 
הפרי "שלו" • בניו ממשיכים בדרכו ומסייעים בידו 

מלווה  שנים  יובל  כמעט 
אחמד נאדי, תושב לוד, את 
ענף הפרדסנות בארץ. כנער 
היה לקוטף פרי במחצית שנות 
ה-60', לא חיפש קיצורי דרך 
וכיום הוא פרדסן מצליח בעל 
חברה המעבד שטחים נרחבים 
הארץ,  במרכז  פרדסים  של 
בבית  שלו  הפרי  את  אורז 
ומשווק  שבבעלותו  אריזה 
המקומית,  לתעשייה  אותו 
לשוק המקומי ומעט ליצוא.                                                                                            
לצידו עוזרים בניהול החברה 
שהקים בניו, וכמובן עובדים 
ועונתיים  מתאילנד  זרים 

מישראל. 
הוא היה בצמתים של עליות 
ושפל בפרדסנות בארץ, ראה 
את השינויים בענף והשכיל 
אותו  לוותה  תמיד  לשרוד. 
הנחישות להתמיד ולא לוותר, 
האמונה  אותו  כשמלווה 
בענף  ובמיוחד  בחקלאות 

ההדרים

הפרדסנות  של  סיפורה 
הפרטית

חיו המקצועי של  סיפור   

אחמד נאדי, הוא סיפורה של 
בארץ  הפרטית  הפרדסנות 

ששינתה פניה.
הקטנים  הפרדסים  בעלי   
התארגנו  והאחרים  נעלמו 
לשותפויות המאפשרות להם 
להתמודד עם חוסר היציבות 
והמשברים  העולם   בשוקי 
או  במים  )מחסור  בארץ, 
את  חווה  זרים(.  בעובדים 
הציבורי  במעמדה  השינוי 
של החקלאות בארץ ובכללה 
ההדרים.  ענף  של  במעמדו 
קברניטי  של  המחויבות 
החקלאי  כלפי  המדינה 
אינה כפי שהיתה בעבר, גם 
כששוקי העולם רועדים, שורר 
חוסר יציבות וחוסר הודאות 
לנפשו,  אחד  וכשכל  בולט. 
קשה  הבודד  וכשלפרדסן 
מפרדס משפחתי  להתפרנס 
שליד ביתו, נאלצו הפרדסנים 
הכנסתם  מקורות  את  לגוון 
ולפתח מקורות הכנסה נוספים.                                                                                         
מאפיינת  אלה  כל  ולמרות 
של  העיסקית  פעילותו  את 
אחמד נאדי כל השנים האלה 
וההתפתחות  ההתרחבות 

שהפכו אותו לסיפור הצלחה.  
אחמד נאדי נמנה על ותיקי 
הענף כיום. רואה עצמו כבן 
ומעורה בכל  דור המייסדים 
בו. מחמיא למועצה  שקורה 
ת  י ח כ ו נ ה ה  ת ו ל ה נ ת ה ב

ואופטימי בכל הצפוי בהמשך.

פרי טרי לפריגת
שאלה: האם תוכל להרחיב 
על פעילותך בענף ההדרים?                                                          
עומד  "אני  נאדי:   אחמד 

תמונה 
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בראש חברה פרטית משפחתית 
באזור  פרדסים  שמעבדת 
המרכז, החברה שלנו מפנה 
חלק נכבד מאוד מהפרי שלנו 
פריגת  למפעל   – לתעשייה 
טובים  יחסים  לנו  יש  איתו 
שנים  לאורך  שנבנו  מאוד 

רבות. 
אנו מספקים להם אשכולית 
לבנה ות"זים מהפרדסים שלנו. 
בבית  אורזים  גם  אנחנו 
טרי  פרי  שלנו  האריזה 
מעבדים,  שאנו  מהפרדסים 
ומשווקים אותו לשוק המקומי.                                                                                                                               
"פרי נוסף שלנו מופנה לבתי 
המשווקים  חיצוניים  אריזה 
אותו בשוק המקומי ומיעוטו 
לייצוא".                                                                           
שאלה: כיצד נראים מחירי 
בתחילתה  לתעשייה  הפרי 
ת?                                                                            וכחי הנ נה  העו של 
נאדי: "המחירים של  אחמד 
האשכוליות סבירים בהחלט. 

בסוף  נדע  לאחרים  באשר 
העונה.".  

אתם  זנים  אילו  שאלה: 
                                                                               ? ם י ק ו ו ש מ ו ם  י ל ד ג מ
אחמד נאדי:  "אנחנו מגדלים 
ומשווקים לתעשייה מגוון רחב 
ולנסיה,  – שמוטי,  פרי  של 
סנרייז,  לבנה,  אשכולית 

פומלית, טבורי ואורה.
וקים  משו ו  אנ ליצוא 
נה.                                                                                                                     וסנטי מיכל   ר,  או
"את היצוא מבצעים עבורנו 
משווקים חיצוניים. הפרי שלנו 
ולמקומות  לאירופה  מגיע 

נוספים".   

לא ניתן להשוות את זכויות 
של  לאלה  התאילנדים 

המקומיים
שאלה:  כמה עובדים אתם 
שלכם?                                                                                    בחברה  מעסיקים 
י  ד י צ ל "  : י ד א נ ד  מ ח א
עסקי  בניהול  מסייעים 

להם  בנוסף  בני.  שלושת 
עובדים בחברה המשפחתית 
שלנו  10 תאילנדים וקבלנים 
הקטיף.                                                                                                                  לתקופת  חיצוניים 
"בהזדמנות זו ברצוני להאיר 
בפרדסנים  הפוגעת  תופעה 
וברווחיות הענף - הרשויות 
את  להשוות  עלינו  כופות 
תנאי העסקתם של התאילנדים 
אחרים  עובדים  של  לאלה 
)ישראלים( שאנחנו מעסיקים, 
נכון  זאת.  אך קשה לעשות 
לעשות  אפשר  איך  יותר, 
כי  הם שוכחים  זאת........? 
תאילנדי המועסק אצלנו, חי 
אצלנו ואיתנו כל זמן שהותו 
בארץ, כתוצאה מכך, בנוסף 
לתשלומי השכר אנו חייבים 
לשלם עבורו את כל עלויות 
הדיור,  הוצאות  כמו  קיומו, 
גז, חשמל, וכיוצ"ב, הוצאות 
ששוות לפחות כ-1500 ₪. 
אינן חלות על  הוצאות אלו 

בארץ.                                                                                                                  שגר  ישראלי  עובד 
הללו  ההוצאות  "את  אגב, 
בסך של כ-1500 ₪ בחודש, 
לא ניתן לנכות מהכנסותינו. 
ופניות אחרים  פניותינו  כל 

לרשויות לא נענות כלל"

נציבות המים לא עונה
אתם  צד  "כי שאלה: 
מתמודדים עם מצוקת המים 

להשקיה?
אחמד נאדי: "אנחנו 'גוררים' 
ההשקיה  בנושא  מצוקה 
שקיימת גם אצל פרדסנים רבים 
נוספים. "בשנים 2005 ו–2006 
בענף  קלות  היו  שנים שלא 
ההדרים, החלפנו מספר זנים 
בפרדסים שלנו עפ"י קריאה 
זאת.                                                                                   שעודדה  המדינה  של 
שבין  הביניים  זמן  "בפרק 
הורדת הזנים הישנים ונטיעת 
ירידה  דיווחנו על  החדשים, 
זמנית בשימוש במים. נציבות 
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לנו  להוריד  מיהרה  המים 
לא  ומאז  למים,  ההקצבה 
החזירה לנו את שלקחה. וכך 
עלינו  המקוצצת  בהקצאה 
השטחים  את  גם  להשקות 
החדשים הנטועים שהחליפו 
לא  פניותינו  קודמיהם.  את 
לדבר  מי  עם  אין  נענות, 
בנציבות המים. אני יודע על 

מקרים דומים שגם הם נשארו 
ללא פתרון". 

ך  י א  : ה ל א ש
                                                                                               ? ת ו נ ס ד ר פ ל ת  פ ש ח נ
בגיל  "כנער,   נאדי:  אחמד 
בקטיף  14,15 שנים עבדתי 
בפרדסים. היו אלה השנים של 
מחצית שנות ה–60'. כשנורמה 
יום עבודה היתה מילוי  של 
של 45 בוקסות קטנות )כיום 

2 מיכלים(. 
ה  ד ו ב ע ה  ת י י ה ו  ז
                                                                                                    . ה ב ו ט ה  ס נ ר פ ו ה  ב ו ט

"אט אט התקדמתי. 
"מקוטף הייתי לקבלן קטיף 

כשאת העבודה קיבלתי מיכין 
בענף  הגדולים  שהיו  חק"ל 
מכן  ולאחר  השנים  באותן 
התרחבתי לשיווק - קניתי פרי 
)וגם שקדים( ושיווקתי  הדר 

אותם הלאה".          

השותפות עם אבנר פרליס 
אחמד  חבר   1973 בשנת 

אבנר  עם  לשותפות  נאדי 
מספר:                                                                                       הוא  כך  ועל  פרליס 
הייתי   1973-1989 "בשנים 
אבנר  משפחת  עם  לשותף 
באספקת  ברחובות  פרליס 
מגוון שירותים בענף ההדרים. 
למשל, רססנו פרדסים העמסנו 
פרי, שיווקנו את פרי באמצעות 

המועצה וכיוצ"ב. 
היו  כזכור, בשנות ה-70' 
אריזה  בתי  ברחובות מספר 
גדולים )למשל באזור תחנת 
סיפקנו  ואנחנו  הרכבת( 
רבים. כחלק  להם שירותים 
נעלמו  בענף  מהשינויים 

האריזה  בתי  השנים  ברבות 
ההיא  בתקופה  אגב,  הללו. 
אחרת  השיווק  גם  התנהל 
לכל  הפרי  שיווק  היינו,   –
מטרה  )ליצוא למשל( בוצע 
בלעדית ע"י  המועצה לשיווק 
פרי הדר. וכך, אפילו פרדסן 
לביתו  פרי  לקבל  שרצה 
מפרדס שהיה בבעלותו, היה 
חייב לספק פרי לבית האריזה 
משם קיבל הכמות הדרושה 
לו באישור המועצה. כן, צריך 
לקבל רשות לכך מהמועצה."                                                                                                             
 : י אד נ אחמד  ך  וממשי
"השותפות עם פרליס נמשכה 
16 שנה ובשנת 1989 נפרדנו. 
בלבד  שעה  חצי  "ישבנו 
הפרידה  תנאי  את  וסיכמנו 
לדרכו.                                                                                             איש  והלכנו  בינינו 
"באותה העת סבל ענף ההדרים 
בארץ מתקופה קשה וכתוצאה 
החליט  פרליס  אבנר  מכך, 
לפרוש. אני המשכתי כנגד כל 
הסיכויים, ולמרות כל התחזיות 
הקשות על הצפוי לעתידו של 
ענף ההדרים שרדתי. חשתי אז 

כי אני ממשיך את דרכה של  
המועצה לשיווק פרי הדר....                                                                     
"מאז ועד היום אני מתרחב, 

מתמיד בענף".     

פיזור סיכונים   
וסה  מנ עסקים  כאיש 
על  נאדי  אחמד  מקפיד 
סיכונים בהשקעותיו.                                            פיזור 
החל מהקיץ האחרון הוא מחזיק 
חסון  יוסי  שותפו  עם  יחד 
ייחודית  בבלעדיות במכונה 
זיתים המבטלת את  לניעור 
אדם  בכוח  בשימוש  הצורך 
הזיתים.                                                             מסיק  בתהליך 
ברחבי  בהצגתה  החל  הוא 
הארץ בסוף חודש אוקטובר.                                                                   

פעילות ציבורית
עיסוקיו  למרות  בנוסף, 
הרבים, מוצא אחמד נאדי גם 
לקהילה  לתרומה  הזמן  את 
הוא מתגורר.  לוד בה  בעיר 
וכך, בין השאר הוא מונה בעבר 
לתפקיד יועץ ראש עיריית לוד 
דאז מקסים לוי ז"ל.                                                    

תמונה 
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ד"ר גל יעקובי, מנהל מו"פ ומנהל מקצועי ליישום בשדה, ביופליי, 
שדה אליהו
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הדברה ביולוגית

SIT (Sterile Insect Technique) - הדברה ביולוגית באמצעות 
להכחדה  בעולם  מקובלת  טכנולוגיה  הינה  עקרים  חרקים 
והפחתת מזיקי מפתח בעולם, הנמצאת בשימוש מזה 50 שנה. 
(Ceratits capitata) בין המזיקים  בנוסף לפריזבוב ים-תיכוני 
המפורסמים אשר טופלו בשיטה זו ניתן למצוא את זבוב חרר 
 ,(Cydia pomonella) עש התפוח (Cochliomyia hominivorax( הבקר
זחל ורוד )Pectinophora gossypiella) ועוד.  הטכנולוגיה הינה 
ידידותית לסביבה ומאפשרת באמצעים ביולוגיים להדביר מזיקי 
מפתח בעולם, אשר ההתמודדות איתם היא בד"כ כימית בלבד1,2.

בסיס הפעולה 
בסיס הפעולה של הטכנולוגיה הינו פיזור המוני של חרקים 
עקרים, אשר מווסתים דמוגרפית את אוכלוסיית הבר, ומקטינים 
אותה לאורך זמן, בשל הזדווגויות עקרות. על בסיס עקרון זה, 
זבובים עקרים בצפיפות גבוהה  בפרדסי הבשור אנו מפזרים 
המגדילה את ההסתברות למפגש בין נקבה פוריה לעקר. כאשר 
הזבובים העקרים מזדווגים עם נקבות זבובי הבר, הם מונעים את 
העמדת הדור הבא ומצליחים להביא להפחתה של אוכלוסיית 

הזבוב המזיק לאורך זמן.  
להבדיל מהדברה ביולוגית קלאסית, בה עושים שימוש בטורף 
או בטפיל למזיק המטרה, בשיטת החרקים העקרים משתמשים 
במזיק עצמו להדברה. הדבר מצריך מוצר איכותי אשר יתחרה 
בהצלחה בזכרי הבר ומאידך יכולת לוגיסטית המאפשרת שימוש 

מושכל במסה המפוזרת בזמן ובמרחב3.  
יתרונות השיטה באים לידי ביטוי בד"כ בטיפול  כלכלית, 
בשטחים נרחבים (Area wide) וכן כך מיישמים זאת בעולם 2,4. 
במרבית המדינות פרויקטים העושים שימוש בשיטת החרקים 
ע"י  ונתמכים  לאומיים  כפרויקטים  מוגדרים  הינם  העקרים 
הממשלות. בישראל, משרד החקלאות והמגדלים חולקים בעלות 
הפרויקט ושותפים בהפעלתו תוך הכרה כי על השיטה להתחרות 

בהצלחה מקצועית וכלכלית בחלופות. 

עקרונות מנחים  
ליישום הטכנולוגיה בפרדסי הבשור מס' עקרונות מנחים 
אשר מכתיבים את פעילות ההדברה בשטח: 1. שמירה על יחס 
רצוי בין פרטים פוריים למעוקרים )אספקה רציפה של זבובים 
עקרים בזמן ובמרחב(. 2. צפיפות נמוכה של אוכלוסיית הבר 
ניטור   .3 יתרון תחרותי של חרקים מעוקרים.  ע"מ לאפשר 

הדברת פרי זבוב ים-תיכוני באמצעות 
)SIT( שיטת הזכרים העקרים

בפרדסי חבל הבשור

ושל אוכלוסיות המזיק, בדרגות  רציף של כלל הפונדקאים 
4. טיפול בכלל מקורות  התפתחות שונות, במרחב העבודה. 
האילוח הפוטנציאלים במרחב העבודה. 5.  מחויבות מגדלים, 

ממשלה – רשויות, ציבור .
בשנים  2006-2009 התקיים מיזם להדברת פריזבוב ים-תיכוני 
בשיטת החרקים העקרים בפרדסי חבל הבשור. בשנים אלו 
למדנו יחד עם השותפים למיזם )השירותים להגנה"צ במשרד 
החקלאות, המכון להדברה ביולוגית בענף ההדרים, המדריכים 
וכמובן מגדלי ההדרים באזור( רבות על יישום השיטה, וגיבשנו 
במהלך הזמן מתודולוגיה המתאימה ליישום בארץ ולגידול. בעונת 
2009-10 החל פרויקט פיילוט מסחרי של הדברת פריזבוב ים 
תיכוני בפרדסי חב' מהדרין באזור אופקים. תוצאות הפיילוט 
היו מצוינות והתבטאו בהדברה באמצעות זבובים עקרים בלבד 
ועונת פרי מלאה ללא ריסוסים לזבוב. שיתוף הפעולה ומעורבות 
ויואל  פיינצק, משה סרפרז  במיוחד מאיר  - מת"י,  המגדל 
דריישפון, היוו נדבך חשוב ביותר בהצלחת הפיילוט והדגימו 
הלכה למעשה את חלקו של המגדל בהדברת הזבוב. בעונה 
העוקבת )2010-11( הורחב מחדש פרויקט ההדברה בפרדסי 
הבשור ל-10000 דונם בפיזור זבובים ועוד 7000 דונם כשטחי 
והיישום הפחית למעלה ממחצית הריסוסים בפרדסי  הכנה, 
האזור. בעונת ההדרים האחרונה )2011-12( טופלו הפרדסים 
בממשק עקרים בפרויקט בפיזור אוירי כאשר מרבית החלקות 
אינן מטופלות בריסוס כלל ופרדסי אופקים שהיוו את הפיילוט 
המסחרי בעונת 2009 נהנו משנה שלישית רצופה של הדברה 
באמצעות זבובים עקרים וללא ריסוסים )ראה איורים 1,2(.  לאור 
ההצלחות ובהתאם למודל העבודה בענף, גדלים שטחי הפרויקט 
בהדרי הנגב בשיטת "השטיח המתגלגל" וכך עברו הפרדסים 
בגוש בשור א' )עיבוד מהדרין-פרי אור ומושב בית הגדי( אשר 
היו בהכנה לפיזור בעונת 2011-12, למשטר SIT בעונת ההדברה 

הנוכחית )2012-13(. 
הגדלת השטחים המטופלים בשיטת ה-SIT מתבצעת בהתאם 
למודל כלכלי רב שנתי המבוקר ע"י הוועדה הענפית, מפחית 
את עלות הטיפול בזבובים בנוסף על הפחתת עלויות ההדברה 
הכימית. נכון להיום, עלות הטיפול הביולוגי בחלקות הנמצאות 
בשנה השלישית ליישום פחותה ב 20% מחלקות בשנה הראשונה. 
בעתיד, בעקבות הגדלת השטח ע"פ המודל עלות הטיפול בחלקות 
בשנה החמישית של SIT תדמה לעלות הטיפול בממשק ההדברה 
הקונבנציונלי בענף. בעונה הנוכחית פרויקט ההדברה בשיטת 
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 בפרדסי חבל הבשור (זכרים ונקבות)SITהפחתה באוכ' המזיק פריזבוב ים תיכוני  תחת ממשק .1

גרף הפחתה בריסוסים.2

מלכודות ניטור לזבוב ים תיכון.3

פרי נגוע בפריזבוב.4

פרדס בסניטציה (צילום מאת יואל דריישפון).5

ספרות

איור מס' 1: הפחתה באוכ' המזיק פריזבוב ים תיכוני תחת ממשק SIT בפרדסי חבל הבשור )זכרים ונקבות(

 בפרדסי חבל הבשור (זכרים ונקבות)SITהפחתה באוכ' המזיק פריזבוב ים תיכוני  תחת ממשק .1

גרף הפחתה בריסוסים.2

מלכודות ניטור לזבוב ים תיכון.3

פרי נגוע בפריזבוב.4

פרדס בסניטציה (צילום מאת יואל דריישפון).5

ספרות

איור מספר 2: הפחתה בריסוסים בעקבות פיזור
עקרים בפרדסי הבשור )2009-12(

החרקים העקרים מטפל בפרדסים המעובדים ע"י החברות יח"מ, 
מח"ע, מהדרין-פריאור וכן ע"י מגדלים פרטיים )אביטן, בן-
חיים( ומושביים נוספים באזור. ממשק ההדברה מתואם עם ענף 
ההדרים והמכון להדברה ביולוגית וכן עם השירותים להגנה"צ 
)צאלים  במשרד החקלאות. שני ישובים הסמוכים לפרדסים 
וגבולות( במועצה האזורית אשכול מטופלים גם הם במסגרת 
הפרויקט, בממשק יעודי לאזור אורבני הכולל בנוסף לזבובים 

עקרים וניטור, פעולות הסברה, חינוך ומעורבות הקהילה.   
פיזור הזבובים במרחב הפרויקט )כאמור, פרדסים וישובים 
סמוכים אשר בהם בוסתנים( מתבצע פעמיים בשבוע, אוירית, 
בצורה המתחשבת באקולוגיה, בצפיפות ופעילות המזיק כפי 

שמנותח בצוות המקצועי המנהל את הפרויקט. נוסף על פיזור 
רציף של עקרים שיטת ההדברה נשענת על ניטור ופיקוח קפדני, 
הן במלכודות ניטור יעודיות למזיק )ראה איור 3( והן לנוכחתו 
בפרי )ראה איור 4(. הניטור מלווה את יישום העקרים במהלך 
נקי ומתן מענה הולם למזיק,  כל השנה, ומבטיח שיווק פרי 
)סילוק מקורות  במידת הצורך. הקפדה על סניטציה בפרדס 
אילוח אפשריים במזיק( מהווה נדבך חשוב בפעילות ההדברה 
למזיק, ובעצם פעולתה גורמת לשינוי בתרבות הגידול. בכוחות 
משותפים המגדלים יחד עם ביופליי, הפכו את פעולת הסניטציה 
הנושאת בחובה עלות מיידית גבוהה ליעילה )ראה איור 5( וזולה, 
ובממשק נכון אף ניכרת בהגדלת שורת הרווח. ניהול ממשק 
ההדברה הכולל נשען על מערכת תומכת החלטה המשקללת 

 בפרדסי חבל הבשור (זכרים ונקבות)SITהפחתה באוכ' המזיק פריזבוב ים תיכוני  תחת ממשק .1

גרף הפחתה בריסוסים.2

מלכודות ניטור לזבוב ים תיכון.3

פרי נגוע בפריזבוב.4

פרדס בסניטציה (צילום מאת יואל דריישפון).5

ספרות

איור מספר 3: פרי מאולח ברימות פריזבוב ים תיכון
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איור מספר 4: מלכודות ניטור "ג'קסון" מבוססת טרימדלור ומלכודת ניטור "טפרי" מבוססת חלבון

איור מספר 5: פרדס בסניטציה )צילום מאת יואל דריישפון(

 בפרדסי חבל הבשור (זכרים ונקבות)SITהפחתה באוכ' המזיק פריזבוב ים תיכוני  תחת ממשק .1

גרף הפחתה בריסוסים.2

מלכודות ניטור לזבוב ים תיכון.3

פרי נגוע בפריזבוב.4

פרדס בסניטציה (צילום מאת יואל דריישפון).5

ספרות

 בפרדסי חבל הבשור (זכרים ונקבות)SITהפחתה באוכ' המזיק פריזבוב ים תיכוני  תחת ממשק .1

גרף הפחתה בריסוסים.2

מלכודות ניטור לזבוב ים תיכון.3

פרי נגוע בפריזבוב.4

פרדס בסניטציה (צילום מאת יואל דריישפון).5

ספרות

מידע היסטורי, מצב הפונדקאים, מידע אקלימי, נתונים מסחריים  
ותחזית גידול באוכ' המזיק בסקאלות מרחביות שונות.

עקרון מנחה המקובל ביישום SIT הינו יחס שטח-היקף גבוה 
ולצמצום  המוביל לצמצום אפקט השוליים בגידול המסחרי 
שטחים הדורשים טיפול אך אינם משלמים5. בישראל, במרבית 
השטח המעובד, אין רציפות ושטחי המטע והפרדס דומים יותר 

ללוח משובץ, במגוון גדלים ותכולות. 
ביופליי  צוות הפיתוח של  זו,  סוגייה  בכדי להתמודד עם 
זבובים  השקיע רבות בפיתוח הפרוטוקול לפיזור אווירי של 
עקרים. במסגרת זאת נדרש הצוות לתכנן מסלולי פיזור למטוס 
אשר יאפשרו, הלכה למעשה, את הפיזור בצפיפויות הרצויות 
במרחב ובמשך הזמן הרצוי, לצד התחשבות במגבלות הטכניות 
זוויות פניה וכדו'(. כל  )גובה, מהירות,  והבטיחותיות בטיסה 
זאת תוך שאיפה למיטוב כלכלי. הפיזור הדיפרנציאלי מאפשר 
והתאמת צפיפות העקרים המפוזרת עד  יותר  הדברה טובה 
לרמת החלקה! במסגרת בקרת התהליך לפיזור, פותח בחברה 
GPS המתקבל בכל פיזור, את  אלגוריתם הבוחן בעזרת פלט 
איכות הביצוע למול התכנון במדדים הבאים: סטייה מנתיב, 

כיסוי השטח המיועד וכדומה. תוצר הניתוח הממוכן משפר את 
ביצועי הפיזור ומייעל את יישום ההדברה.

יישום הדברת הזבוב בשיטת החרקים העקרים הינו תהליך 
רב שנתי אשר במהלכו מוטמעת השיטה ופוחתת משמעותית 
ההדברה הכימית, עד כדי הפסקתה. בד בבד עם הגדלת שטח 
היישום והפחתת ההדברה הכימית הופכת השיטה לכלכלית 

ומספקת פתרון בר-קיימא למגדלים ולציבור.  
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

השקיה
סכנת המלחה בגשם קל

גשמים לא רציפים שכמותם נאמדת בפחות מ-40 מ"מ בקרקע 
כבדה, ובפחות מ-15 מ"מ בקרקע קלה, עלולים לגרום להמלחת 
נגרמת כתוצאה  ולנזק קשה לעץ. ההמלחה  בית השורשים 
משטיפת המלחים, שהצטברו בשולי האזור המורטב ועל פני 
השטח בעונת ההשקיה, ע"י הגשם הקל אל תוך בית השורשים. 
בכמויות גשם כאלה יש להשקות לפי מנת המים המקובלת באזור 

באותה התקופה )בעיקר בחלקות המושקות בטפטוף(.
אם לא ירדו גשמים משמעותיים, כלומר לפחות 40-30 מ"מ 

ברציפות, יש לנהוג כלהלן:

בחלקות שבהן נקטף כל הפרי ניתן להפחית את מנת המים,   .1
אך יש להימנע מעקת מים.

בחלקות שלא נקטפו - יש להמשיך ולהשקות במקדם של   .2
היומית מגיגית ממוצעת לתקופה.  0.8-0.7 מההתאדות 
יש לשים לב במיוחד לחלקות עמוסות ביבול שבהן ייתכן 
שהצריכה גבוהה אף יותר. בכל מקרה, בחלקות נושאות פרי 
אין להפחית מכמות מים מינימלית של 2 מ"ק/ד'/יום, גם 

מחשש ליבושת סתווית.
כדי לדעת מהו עומק חדירת המים שאליו הודחו המלחים, 
מומלץ להשתמש בטנסיומטרים. כשהמתח בטנסיומטר התחתון 
שווה למתח המים בקרקע במצב קיבול שדה, אזי מי הגשם חלחלו 

המלצות לעונה לחודשי
נובמבר-דצמבר 2012

עונה זו נפתחה בשונה מהעונה המקבילה אשתקד בזני האשכוליות: האשכולית האדומה הישראלית פדתה 
באירופה מחירים טובים מאוד )2-1.5 ש"ח לק"ג ארוז קלאס 1 לפרדסן(. בדרך כלל האשכולית הישראלית 
"זוכה" לחודש של עדנה ולמחירים טובים במעבר שיווקו של הפרי מחצי הכדור הדרומי לחצי הכדור הצפוני. 

הפרי הטורקי מגיע לשווקים בתחילת נובמבר, ואז המחירים יורדים למחירי חורף רגילים. בכל זני ההדרים 
יש להקפיד על הכוונת הפרי ליעדיו השונים: ליצוא, לתעשייה או לשוק המקומי, על פי המחירים הצפויים 

להתקבל ממשווקי הפרי. יש לקבל החלטות בנוגע לקטיף סלקטיבי לפי הגודל בזנים הרלוונטיים, תוך 
הקפדה על איכות פנימית מתאימה. באמצעות התנהלות נכונה יפיק הפרדסן את התמורה המרבית מהפרי. 

בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבות שטחי פרדס המכוסים ברשת להגנת הפרי מנזקי ברד וסופות. 
מתצפיות שערכנו עולה כי הרשתות מפחיתות את הנזקים מפגעי הטבע הללו. יש לציין כי לאחרונה פותחה 

מכונה המשמשת לפריסת הרשתות.

פרדס אור מכוסה ברשת להגנה מפני ברד 
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בפרדס
לעומק שבו נמצא הטנסיומטר. ניתן לבדוק את חזית ההרטבה 

גם באמצעי בקרה אחרים.
בעת הפסקת גשמים ממושכת מומלץ לבדוק את מצב רטיבות 
ולהשקות בהתאם. חלקות בקרקעות חול המושקות  הקרקע 
בטפטוף, שבהן בית השורשים מכיל מלאי קטן של מים זמינים, 
וחלקות צעירות שבהן מערכת השורשים טרם התבססה הן חלקות 
רגישות במיוחד. גירעון מים מתמשך עלול לגרום נשירה של 

פרי ועלווה ופגיעה ביבול של השנה העוקבת. 

דישון סתווי
ניתן לדשן בחודש נובמבר כחלק מתכנית הדישון של העונה 
הבאה, בכמות של 10-5 ק"ג חנקן צרוף לדונם, ועדיף באמון 
גפרתי - 50-25 ק"ג/ד'. מנה זו חשובה במיוחד בחלקות הנושאות 

יבול רב. 

מוטציות
בזני  חיוביות  מוטציות  לאתר  במאמצינו  ממשיכים  אנו 
דווחו  אנא  כלשהי,  מוטציה  מופיעה  אם  השונים.  ההדרים 
 ,04-6303411 טלפון:  הרצנו,  יעקב   - ההדרים   למדריך 

.050-6241436

הגנה בפני קרה
יש סיכוי לאירוע קרה מדצמבר עד סוף מרס, והדבר מחייב 
היערכות מתאימה למניעת נזקים. הזנים הרגישים ביותר לקרה 
הם אתרוג, ליים, לימון ופומלו, ובמיוחד אלה המורכבים על 
כנות לימוניות. בחלקות המועדות לקרה בשל מיקומן הטופוגרפי, 
ניתן להיעזר באמצעים פשוטים וזולים יחסית כדי לצמצם את 
הנזק ככל האפשר. השטח צריך להיות נקי מעשבים ולח כדי 
לעודד את קליטת החום ואגירתו בשעות היום ואת פליטתו 
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 
בקרטון גלי עד לגובה של 50-40 ס"מ מפני הקרקע. לקראת 
קרה קשה מפעילים את סידורי ההמטרה שהותקנו מבעוד מועד 
במקומות המועדים לנזק, ומפסיקים את ההשקיה רק לאחר שנמס 

כל הקרח שנוצר במהלך הקרה. 

החלפת זן
זרועות ע"י רוחות  זן קיימת סכנה לשבירת  בעצי החלפת 
סתיו וחורף חזקות. יש להגן על העצים באמצעות קשירת סרט 
סביב הזרועות באזור ההתפצלות לבדים, כך שהזרועות יתמכו 
זו בזו. את הגדם יש לרסס במרק בורדו 2%. במקרה שנקלטה 

רק הרכבה אחת - יש לקשרה למקל.

ריסוס להפחתת נשירת פרי טרם קטיף ולהארכת עונת 
הקטיף באשכוליות

בחלקות אשכולית שבהן הפרי נוטה לנשור טרם קטיף, מומלץ 
לרסס מסוף חודש אוקטובר עד תחילת דצמבר בנוסחת הריסוס: 
 BB5 1956 0.025% או B 2,4 )18 ח"מ( + משטח )טריטון-D
0.05% או טיבולין 0.025%(. הריסוס יבוצע בנפח תרסיס של 
כ-400 ליטר לדונם בפרדס מבוגר. כדי לעכב את הזדקנות 
קליפת הפרי ולשמור על מוצקות הפרי, מומלץ לשלב ג'יברלין 
 +  )GA3 )10-5 ח"מ של  ג'יברלין  בתמיסת הריסוס כלהלן: 
 B 2,4 )18 ח"מ( + משטח )טריטון-D + 0.1% חומצה זרחתית
1956 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%(. ריסוס זה 
מעכב את שינוי צבע הפרי ומפריע להבחלת הפרי, כך שאם 
מתוכנן קטיף סלקטיבי, מומלץ לבצע את הריסוס לאחר הקטיף 

הסלקטיבי של הפרי הגדול.
הריסוס בג'יברלין עלול להפחית לעתים את היבול של השנה 

העוקבת.
ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה ייעשה אך ורק בחומרים 

המורשים בהתאם לרשום בתווית.

גיזום ודילול עצים בפרדס
בחלקות שבהן הסתיים הקטיף ושאינן עלולות להיפגע מקרה 
ומרוחות במהלך החורף, מומלץ לגזום או לדלל החל מחודש 
נובמבר. בחלקות העלולות להיפגע מקרה ומרוחות חזקות - 
מומלץ להמתין לסוף החורף. שיטות הגיזום והדילול תלויות 

בזן, במועד הקטיף, בשיטת הקטיף ובאזור.
דילול עצים - בשנים האחרונות הוכח שבדילול מחצית 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 כל שנה( חלקות בצפיפות של 100 עצים לדונם ומעלה, 
או במהלך 6 שנים )1/12 מהעצים( חלקות בצפיפות של 85-65 
עצים לדונם. אין לדלל פרדסים החולים במחלות ניווניות כמו 

ריקבון ספוגי, פקלת, מלסקו, טריסטזה ואי-התאם.
גיזום מכני, צמרת ושדרה - יש לבצע בהדרגה פתיחת שדרות 
והורדת גובה )גיזום חריף גורם לירידה ביבול, המלווה בצימוח 

חזק(, במהלך שנים אחדות ולא בפעם אחת.
גיזום צמרת מכני עדין - יבוצע באלכסון בזווית של 30°-
45° 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 העץ מצטופפת ונאטמת לאור, ואז יש לבצע הוצאת 

ענפים ידנית מבוקרת. 
גיזום שדרה מכני עדין או ידני: יבוצע באופן אלכסוני למניעת 
סגירת המעברים, לשמירה על מרווח סביר בין חופות העצים של 
שורות סמוכות ולשמירה על משטר אור תקין ותנועה חופשית 
של כלים מכניים. רוחב המעבר הרצוי הוא בין 1.5 ל-2.0 מטרים 
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בפרדס
בסמוך לקרקע, ובין 2.5 ל-3.5 מ' בגובה 3-2 מ' מפני הקרקע. 
פתיחת השדרות תיעשה ע"י גיזום ענפים בולטים מקו החופה.

גיזום שדירה מכני מוגזם מהרצוי עלול לפגוע ביבול הבא.

גיזום שמלה - בעצים מבוגרים שבהם שמלת העץ נמוכה מאוד, 
יש לקצרה לגובה של חצי מטר מהקרקע כדי למנוע הדבקה של 

הפרי בריקבון חום ועליית מזיקים כמו כנימות, נמלים וחלזונות, 
מהקרקע לפרי ולשאר חלקי העץ, וכדי לאפשר פיזור טוב של 
המים בזמן ההשקיה. יש להקפיד ביותר על מניעת המגע בין 
הפירות לקרקע המושקית בחלקות המושקות במים מושבים. 
הרמת השמלה מאפשרת יישום יעיל יותר של קוטלי עשבים 

והדברה טובה יותר של מטפסים קשי הדברה. 

גיזום מעברים בין העצים בחלקת סטאר רובי

הוצאת מרכז העץ - מביאה לתוספת הארה בחובו של העץ 
ומפחיתה מגובהו במרכז השורה. תוספת ההארה בתוך העץ 
משפרת את החנטה במרכז העץ ותורמת להוספת יבול המוגן 
מפגעי מזג אוויר. תוספת האור מפחיתה התייבשות של ענפונים 

פנימיים. 

גיזום מעברים - יש 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. באמצעות גיזום זה מעוצב העץ לממדים הרצויים 
)גובה ורוחב( ונפתחת החופה לאור; הוא מפחית התייבשויות 
פנימיות, מעודד צימוח צעיר, מפחית התפרצויות של כנימות 
קמחיות ומשפר את יישום התכשירים בריסוס. הגיזום הידני 
מומלץ במיוחד בזנים שבהם יש חשיבות רבה לגודל הפרי, 
משום שענפים צעירים נוטים לשאת פחות פרי ויותר פרי גדול 

לעומת ענפים מבוגרים.

עצי סטאר רובי מתנוונים כתוצאה ממכות חום ומההתמוטטות השחורה

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. יש להלבין 
בתכשירי הלבנה ענפים שנחשפו לשמש. יש לבצע את הגיזום 
בחורף מיד לאחר הקטיף. רצוי להימנע מגיזום צמרת מכני החל 

מחודש מרס.
צ'נדלר - מומלץ לפתוח באופן ידני, כפי שהוזכר לעיל, ולהימנע 
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בפרדס
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 
ולגזום להרמת  דלתות, לגזום לפתיחת מרווחים בין העצים 
שמלת העץ. יש להרבות בפעולות החושפות את הפרי לתאורה. 
פרי הנמצא בצפיפות או בצל ישבור צבע לצהוב. בזן ליים יש 
לבצע את פעולות הגיזום העיקריות באביב, מחשש לפגיעה 

בעץ הרגיש לקרות, לקראת עונת החורף.

אור, מור וזנים סירוגיים למיניהם - יש להימנע מגיזום צמרת 
לאחר שנת שפע. עיקר הפרי בשנת השפל אמור לחנוט על פריחה 
שתהיה בענפים שצמחו בחלקו העליון של העץ בשנה החולפת.

הלבנה - יש להלבין מיד זרועות וענפים ראשיים שנחשפו 
לשמש כתוצאה מגיזום חריף למניעת מכות שמש, בעיקר בזנים 
הרגישים יותר: סטאר רובי, פומלו, שמוטי, אשכוליות ופומלית.

הדברת עשבייה
יורדות ועשביית  זו הימים מתקצרים, הטמפרטורות  בעונה 
החורף מתחילה לנבוט. הנביטות הראשונות מתחילות בקטעי 
הקרקע המורטבים בהשקיה. מומלץ לרסס נגד עשבייה זו בהגיע 
הנבטים לגובה של כ-5 ס"מ. בריסוס משלבים מונעי הצצה: 
תכשירי דיאורון )דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון(, תכשירי 
גליל, גלאון(, תכשירי  גליגן,  גול,  )אוקסיגל,  אוקסיפלורפן 
דיפלופניקן )קוורץ פאלקון, לגטו( ותכשירי פלופנצט )טיארה( 
עם קוטלי עלווה: 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(. 
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 

בהתאם לרשום בתווית.

פרדסים צעירים - משנה שנייה ומשנה שלישית
בנטיעות חדשות עם שיפועים לניקוז - מומלץ לזרוע שיבלת 

שועל בין השורות.
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 

להגנתם. את הפס ניתן לרסס באחד מהשילובים שלהלן:
1. תכשיר אוקסיפלורופן 300-250 סמ"ק לדונם + בסטה 1.5%.

2. אמיר או תבור 250 ג'/ד' + בסטה 1.5%. 
3. טרבוטרקס 350-300 סמ"ק לדונם + בסטה או פאסטר.

פרדסים צעירים 
מומלץ לרסס פס ברוחב של 1.5-1 מ' מכל צד של העץ ולהשאיר 
עשבייה בין השורות. יש להימנע מהרטבת גזעי השתילים כדי 
נזקים מחומרי הריסוס. עטיפת הגזעים תתרום רבות  למנוע 
להגנתם. בשורה מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
תכשיר אוקסיפלורופן במינון של 300-250 סמ"ק/ד' + תכשיר   .1
גלייפוסט בריכוז 0.5%-1%; משום שהאוקסיפלורופן אינו 

מונע נביטת קטניות, מומלץ לרסס לאחר הנביטה.
אמיר או תבור 250 ג'/ד' + גלייפוסט בריכוז של 0.5%-1%;   .2

מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
טרבוטרקס 400 ג'/ד' )לא בסטאר רובי ולא במי ההשקיה(   .3

+ גלייפוסט 1.5%; מומלץ לרסס לאחר נביטת העשבייה.
תכשיר דיפלופניקן )קוורץ, פאלקון, לגטו( 50 סמ"ק/ד' +   .4
טיארה 50 ג'/ד' + גלייפוסט 1%-1.5% )התכשיר טיארה 
נועד למניעת נביטה של דגניים בהמשך(; מומלץ לרסס 

לאחר נביטת העשבייה.

פרדסים מבוגרים - מעל 4 שנים
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:

נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .1
גלייפוסט 1%-1.5% + תכשיר אוקסיפלורופן 25 סמ"ק/ד'. 
)גולו דומיו( מיועד  שלוב מינון נמוך של אוקסיפלורופן 
לחיזוק הגלייפוסט ולהדברת עשבים החומקים מגלייפוסט.
נביטה + תכשיר  ג'/ד' כמונע   250-200 דיאורון  תכשיר   .2
רובי מומלץ  וסטאר  בזנים פומלו  ג'/ד'.   100 ברומאסיל 
ג'/ד', ולא לרסס אם  להקטין את מנת הברומאסיל ל-50 
העצים אינם מפותחים ביחס לגילם. בשילוב זה אין צורך 

להוסיף תכשיר אוקסיפלורופן.
תכשיר דיאורון 250-200 ג'/ד' כמונע נביטה +   .3

וידזול TL 250-200 סמ"ק/ד'.  
תכשיר אוקסיפלורופן 500-300 סמ"ק/ד' + תכשיר גלייפוסט   .4

.1.5%-1%

הדברת מטפסים
בעונה זו יש לעקור ידנית את המטפסים הנושאים פרחים ופירות 
)אורגיה משינית, שעונית, חנק, אספרגוס ועוד( כדי לעצור את 
הפצתם בפרדס. חלקות שהיו משובשות בדבקה מומלץ לרסס 
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בתכשיר ברומאסיל )לא בזן סטאר רובי ולא בפומלו(. הגלייפוסט 

והאוקסיפלורופן אינם מדבירים עשב זה.

רשימת קוטלי העשבים לשימוש בפרדס* / ריכוז: יאיר אורן 
התכשיר המסחרי הראשון ברשימה מאושר לשימוש בהדרים   *
על פי הרשום בתווית; לגבי התכשירים האחרים - יש לבדוק 

אם הם מורשים לשימוש בהדרים.

מונעי הצצה
תכשירי diuron: דיאורקס, דוריאן, דיוקרון, סאנדורון 

תכשירי diflufenican: קווארץ, פאלקון, לגטו; יש לשלבם 
במונע הצצה נוסף.

תכשיר Flufenacet: טיארה; מונע הצצה של דגניים בלבד.
תכשיר Terbutryne: טרבוטרקס. 

תכשירי Oxyflurofen: גול, גליגן, גליל, גלאון.

קוטלי עלווה
תכשירי Glyphosate isopropyl ammine salt: גאלופ, ראונדאפ, 

רונדומור, גלייפוגן, גלייפוס, גלייפון, טורנדו, טייפון. 
תכשירי Bromacil: הייבר-X, הנטר, אורגן.

תכשירי D-2,4: אלבר-סופר, אמינובר, סאנפאן-סופר, בר. 
תכשירי Glufosinate ammonium: בסטה, פאסטר, בסט ביי; 

מותרים לריסוס בשנה ראשונה לנטיעה.
TL וידזול :aminotriazol + Ammonium thiocyanate תכשיר

רק בעצים שאינם  לריסוס  MSMA: טרגט; מותר  תכשיר 
נושאים פרי.

Fluroxypyr: סטרן, טומוהוק, פלאטון; מומלצים  תכשירי 
לריסוס כתמים בלבד.

תכשיר ethyl Carfentazone: אורורה. 

דוגמאות לחומרים משולבים מוכנים, )המגדל יכול גם לשלבם 
בעצמו(:

אמיר ותבור - שילוב של קרב + אוקסיפלורופן )גול ודומיו(.
גליידר - שילוב של גלייפוסט + אוקסיפלורופן )גול ודומיו( 

+ דיאורון.
גלייפורורה - שילוב של גלייפוסט + Carfentazone )אורורה(; 

השילוב אינו מונע נביטה.
זומר - שילוב של גלייפוסט + אוקסיפלורופן )גול ודומיו(.

מחלות
ריקבון חום - מחולל המחלה נמצא בעומקים שונים בקרקע 
ומופיע על פניה כשיורדות הטמפרטורות ועולה הרטיבות, עם 
הגברת ההשקיה או התרבות הגשמים. ההדבקה העיקרית של 
הפירות מתקיימת בעיקר לאחר הגשם השני בהופעת שלוליות 
מים או זרימת מים בפרדס. החי נבגים של המחלה מודברים 
בריכוזים נמוכים של יוני נחושת. מרססים בתכשירי נחושת את 

נוף העצים בגובה של 1.5-1 מ' מהקרקע. בפרי המיועד לסין יש 
לבצע פעולות אלו בהקפדה יתרה ולהישמע להוראות הקפדניות 
בנושא של היצואנים. בעונה שעברה הופסק יצוא ההדרים לסין, 

בגלל מציאת סוג שונה של פיטופטורה בפרי שהגיע לסין.

התכשירים המומלצים:
מרק בורדו 1% בזנים אפילים, ו-0.5% בזנים בכירים. להכנת   .1
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(, 
אך יש לבדוק אם ה-pH הגיע ל-11. כשאין עודפי גופרת 

נחושת, ה-pH עולה ל-11.
תכשירי הידרוקסיד הנחושת: קוצייד 2000 בריכוז 0.25%   .2

או בלו-שילד, פונגרון, פרסול וצ'מפיון בריכוז 0.3%.
)קנון, קורדון, פוספירון( בריכוז  זרחיתי  תכשירי אשלגן   .3

 .*0.25%
קיפ בריכוז 0.25%-0.5%*.   .4

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

לאחר ריסוס בשמן.
ליד תעלות ניקוז המזרימות מי ביוב לא מומלץ לרסס תכשירי 

נחושת מחשש לצריבות בפרי.
מאלסקו - בעונה זו חשוב לסקור את העצים בפרדס ולבדוק 
אם ענפים שהתייבשו נגועים במחלה. בחלקות שבהן היו עצים 
נגועים במחלה יש לגזום כל ענף יבש, וכעבור שבועיים-שלושה 
להתייחס לכל ענף יבש חדש כנגוע במחלה. נבגי המחלה מופצים 
ונפוצים לכל עבר.  מגופי פרי המתפתחים על ענפים יבשים 
בעונה זו התנאים הם אופטימליים להדבקה: לחות גבוהה, טיפות 
מים וטמפרטורה נמוכה מ-18 מעלות. זו גם העונה המתאימה 
לריסוס כל נוף העץ במרק בורדו או בקוצייד לקטילת הנבגים 
בשלבי נביטה ראשוניים, לפני שהתפטיר חודר לעלי העץ. מרק 
בורדו בריכוז 1% וקוצייד 2000 בריכוז 0.25% הם החומרים 
היחידים שנבדקו ונמצאו יעילים. הריסוס מומלץ בלימונים, 

בליים ובקליפים שונים הנמצאים באזורים נגועים.
גומה שחורה בלימונים - גורם המחלה הוא בקטריה הפוגעת 
בפרי ובענפים. הבקטריה פעילה בטמפרטורות נמוכות: -22
)גם  וחודרת דרך פצעים בגדלים שונים  18 מעלות צלסיוס, 
בפצעים קטנים מאוד הנגרמים מברד או מרוח הנושאת גרגירי 
חול(. הבקטריה מודברת היטב באמצעות תכשירי נחושת, כך 

שריסוסים נגד מאלסקו יעילים גם הם נגד מחלה זו.
זו גורמת להתייבשות ענפים בזן  קולטוטריכום - פטרייה 
נובה. ההתייבשות מלווה בהפרשות שרף. לרוב זוהי אינה מחלה 
קשה במיוחד. בחלקות נובה שהופיעה בהן המחלה בעבר מומלץ 

לרסס תכשיר נחושתי על כל הנוף.
זוהי העונה  עלעלת - אם סומנו עצים החשודים במחלה, 
המתאימה לאמת את החשד לגבי הנגיעות לפי המראה הכללי 
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של העץ, ובעיקר לפי הסימנים בפרי: פירות ממועדי פריחה 
שונים; פירות בלתי סימטריים או פירות עם כתפיים, בעיקר 
בתפוזים; מחסורי אבץ שלא תוקנו בריסוס אבץ, עלים קטנים 
ועץ קומפקטי עם נוף מעוגל הנראה כאילו נגזם כך; פרי רך בצדו 
האחד באזור הפיטם. בנטיעות חדשות בנות שנה חשוב במיוחד 
לסמן את העצים החשודים. סימון העצים ייעשה לפי מראה נוף 
העץ, כאשר יש הפסקה בגידול, ולא בשלב של לבלוב. מומלץ 

לעקור עצים הנגועים קשה בעלעלת.

גרינינג )HLB( - מחלה קשה של עצי הדר; בפלורידה מסכנת 
את קיום ענף ההדרים כולו. המחלה לא נמצאה בארץ. סימני 
המחלה דומים לסימני מחלת העלעלת. נא לדווח למדריכים 

על עצים חשודים.

אלטרנריה - הזנים הרגישים לאלטרנריה הם מינאולה, נובה, 
מיכל, מור ומורקוט. גשמים מזרזים הדבקה סתווית של המחלה. 
יהיה מרוסס  מומלץ להקדים תרופה למחלה ולדאוג שהפרי 
לפני הגשם. נבגי המחלה מדביקים את הפרי שעות ספורות 
לאחר הגשם. יש להקפיד לרסס על פי הימים המותרים לפני 

קטיף, כלהלן:
אנטרקול - 28 ימים. מומלץ אם יש נגיעות קלה באקרית חלודה.

טרימילטוקס - 30 יום.
)קנו  והרקולס  2000, קנון, קורדון, פוספירון, קיפ  קוצייד 

נחושת( - 7 ימים.

ניקרון העצה בנטיעות צעירות - גורם המחלה הוא וירואיד. 
הכנות הרגישות ביותר למחלה הן לימטה מתוקה, רנגפור-
ליים ומקרופילה. כל זני ההדר עלולים להתנוון על כנות אלה 
במקרה שהכנות נדבקו במחלה. בשנים האחרונות אנו עדים גם 
זו. הזנים  וולקה-מריאנה ממחלה  למקרים של היפגעות כנת 
הרגישים למחלה הם הדס, קרבלהיס ועידית, ולכן עצי האם 
חייבים להיות נקיים מהמחלה. יש להקפיד ולהרבות הדרים רק 
מעצי אם מאושרים. לעתים נתקלים בנטיעות חדשות הנגועות 
קשה במחלה. סימני המחלה מופעים החל מגיל שלוש. מומלץ 
לבצע נטיעת ביניים של אותו זן או לתת תמכים של כנה עמידה 

)פחות מומלץ(.

הדברת מזיקים
רשימת תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית 

המיועדת ליצוא מופיעה באתר מועצת הצמחים:
http://www.plants.org.il

כיצד להגיע לרשימה?
יש להיכנס לאתר מועצת הצמחים. בראש עמוד הבית מופיע 
תפריט המסומן בסרגל ירוק ובו יש ללחוץ על "מידע ליצואן". 
לאחר מכן יופיע סרגל אותיות מ-א' עד ת'; כדי להגיע לרשימה 
הרלוונטית להדרים - להקליק על האות ה' ואז יעלה חלון עם 

המלה "הדרים". הקשה על החלון תראה כיתוב כחול שעליו 
יש ללחוץ - מופיעה רשימת תכשירי ההדברה עם כל הפרטים 
יתרולאב  ומתעדכנת ע"י חברת  העדכניים. הרשימה הוכנה 

בניהולו של ד"ר צחי סקלסקי. 

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

אקריות קורים )מזרחית, ארגמנית, שטוחה( - נגיעות באקריות 
נזק בעלווה עד כדי התייבשות  אלה במשולב עלולה לגרום 
ונשירה, במיוחד בת"זים למיניהם ובזני הקליפים. בתקופה זאת 
של השנה עלול להיגרם נזק בשילוב יבושת סתווית. במקרים אלה 
יש לשקול יישום תכשירים המדבירים את שתי קבוצות האקריות 
אקרית אדומה מזרחית - אקרית "קיצית" זו יכולה להופיע 

עד החורף, תלוי בתנאי האקלים.

זבוב הפירות הים-תיכוני על פרי אשכולית

קיימת סבירות שאוכלוסיות האקרית   - אקרית ארגמנית 
תתחדשנה באותן החלקות שבהן הייתה נגיעות בעונה החולפת. 
יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי.   - כנימה אדומה 
במרבית המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים. 

אם קיימת אוכלוסייה גבוהה, מומלץ להיוועץ במדריך. 

פייחת - נגיעות הפרי בפייחת היא גורמת עיקרית לבררה. 
בחלקות שבהן הפרי נקטף מאוחר או ירוק )פומלית( ומכוסה 
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בפרדס

כנימת העש הצמרית

בפייחת רבה, ניתן לרסס בשמן בריכוז שלא יפחת מ-1%. יש 
לזכור כי בזנים שקליפת הפרי נוטה להיות גסה ומחוספסת )טופז, 
אור, אורה, שמוטי בחלקו העליון(, שטיפת הפייחת בבתי האריזה 
חלקית בלבד, גם לאחר ריסוס בשמן. ירידת גשמים משמעותיים 
מאוחר - בחודש ינואר, פוגעת ביעילות שטיפת הפייחת מהפרי. 
לפיכך, בכל הזנים, ובעיקר באלה שהוזכרו, יש לעשות כל מאמץ 

למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.

נראתה עלייה באוכלוסיית  דונגית פלורידית – לאחרונה 
הדונגית הפלורידית בכמה אזורים בארץ. כנימה זו ניתן לזיהוי 
בקלות. היא מתיישבת בדרך כלל על החלק העליון של העלים, 
וגורמת לפייחת. יש לשקול ריסוס בשמן  מפרישה טל דבש 

להסרת פייחת.

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

וקטילה בהיקפים של  השנה קיים שימוש במתקני לכידה 
כ-20,000 דונם המהווים כ-12% משטחי ענף ההדרים. באזורים 
מסוימים בארץ - גליל-גולן, גליל מערבי ועמק הירדן - שיטה 

זו תכסה כמעט את כל שטחי הפרדס. 

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

כנימות עש - צמרית וגדילנית )מקננת( 
מזיק הגורם בשנים האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש 
ופייחת. התפתחות הכנימה בסתיו נעשית במרבית המקרים על 
עלווה צעירה שהגיעה לגודלה הסופי. במרבית החלקות הייתה 
השנה הדברה טבעית טובה בקיץ. יש לעקוב אחר התפתחות 
הכנימה ומידת ההדברה הטבעית, בעיקר בחלקות שהיו נגועות 
בכנימות עש בשנה שעברה. יש לשקול ריסוס בעונה זאת שייעשה 
על השלבים הצעירים של הכנימות, לפני התפתחות האוכלוסייה 
ויצירת פייחת. בדבר המלצות לריסוס - יש להיוועץ במדריך.
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העברה מעמוד 11מה קורה

הרעת תנאי חוזה החכירה לדורות 
לאגודת המושב ולחבריה 

בועז מקלר רו"ח, יבגני גוסיאטינסקי עו"ד*

למושבים  לדורות  חכירה  חוזה  נוסח  כי  העובדה  אף  על 
ולחבריהם )ביחס לחלקה א'(, אושר לפני יותר מעשרים שנה 
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 416 מיום 21.5.1989 )להלן: 
"החוזה המקורי"( מתנהל בימים אלו משא ומתן בין מינהל 
מקרקעי ישראל )להלן: "ממ"י"( לנציגי תנועות ההתיישבות 
על נוסח חדש של חוזה חכירה לדורות, המצמצם במידה רבה 
את זכויות החכירה שהוקנו למושבים ולחבריהם בנוסח שאושר 

בהחלטה 416 )להלן: "החוזה החדש"(.
ההחלטה להחכיר קרקע חקלאית בחכירה לדורות לאגודות 
ביום  עוד  במושבים התקבלה  ולחבריהם  ישובים חקלאיים 
17.5.1965 בהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל, היא 
ההחלטה המכוננת את מדיניותה הקרקעית של מדינת ישראל.

דוגמאות
פוגע  נוסח החוזה החדש המתגבש  דוגמאות לפיהן  להלן 
מהותית בזכויות המוקנות לפי חוזה החכירה לדורות שאושר 

בהחלטה 416:

ביטול מטרת החכירה למפעל עסקי ושינוי הסעיפים המרכזיים 
בנושא זה בחוזה המקורי

1.  על פי מטרות החכירה, כפי שהוגדרו על ידי החוזה המקורי, 
ניתנה לאגודה ולחבריה אפשרות להשתמש בשטח המשבצת 
להקמת מפעל עסקי, זאת בנוסף לשימוש חקלאי )סעיף 5)ג( 

לחוזה המקורי(.
החוזה המקורי העניק למונח "מפעל" הגדרה רחבה ביותר   
וכלל בה תעשיה, בתי הבראה ונופש, חניוני קמפינג, תחנות 
דלק, בריכות שחיה מסחריות וכן כל מטרה עסקית אחרת 

שאינה משק חקלאי.
החוזה החדש מגדיר את מטרת החכירה לשימוש חקלאי בלבד   
ובהתאם משנה מהותית את הוראות סעיפים 8)א( ו – 20)א( 

בחוזה המקורי.
כמו כן, החוזה החדש מצמצם את השימוש בקרקע לתעסוקה   
לא חקלאית בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1226 

או החלטה אחרת שתבוא במקומה.
החוזה החדש קובע, כי במקרה של שינוי יעוד על ידי האגודה   
למטרת תעסוקה, ייחתם עם האגודה חוזה חכירה נפרד לגבי 

שטח התעסוקה בהתאם לנוסח הנהוג בממ"י לתעסוקה. 
יעוד של  החוזה המקורי מאפשר לאגודה לפעול לשינוי   

מקרקעי המשבצת ליעודים המותרים על פי תנאי החכירה, 
כדוגמת מפעל עסקי )סעיף 8)א( לחוזה המקורי(.

הוראות סעיף 20)א( לחוזה המקורי, הקובעות מפורשות כי   
שינוי ייעוד למפעל עיסקי אינו מביא לסיום מוקדם של חוזה 
החכירה וכי במקרה זה אין השבת קרקע לממ"י, נמחקו גם 

הן מהחוזה החדש.
הוראות החוזה החדש בעניין זה מנוגדות להוראות החוזה   
עיסקי של מקרקעי  יעוד למפעל  לשינוי  ביחס  המקורי 
ופוגע בתכונתה כ"קרקע עירונית" של קרקע  המשבצת, 
משבצת הנחלות, בכל הנוגע לשינוי ייעוד ביוזמת האגודה 

לכל מטרה עיסקית.
בעניין זה יודגש כי הוראות חוזה החכירה לדורות גוברות   
על כל החלטת מועצת מקרקעי ישראל. פירושו של דבר, כי 
החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לעניין שינוי ייעוד למפעל 
עסקי, לדוגמא, חייבות להיגזר מהוראות חוזה החכירה לדורות 
ולא להיפך, כפי שמנסה ממ"י להכתיב בנוסח החוזה החדש.

הקצאת נחלות לא מאוישות

5 שנים,  זמן של  )סעיף 28( מאפשר פרק  החוזה המקורי   .2
ממועד חתימת חוזה החכירה לדורות, בו על האגודה יהיה 
לעשות את כל הדרוש לשם יישוב נחלות שטרם אוישו. כמו 
כן, נקבע כי ככל שהאגודה לא תיישב את הנחלות הפנויות 
לאחר חמש שנים ממועד חתימת חוזה החכירה לדורות, יהיה 
ממ"י רשאי לבטל את חוזה החכירה ביחס לשטח השווה 

לגודל הנחלה במשבצת כפול מספר הנחלות שלא אוישו.
הוראה זו, המסדירה את זכות האגודה להקצות את הנחלות   
הפנויות, נמחקה מהחוזה החדש והחוזה חסר כל התייחסות 
לעניין מרכזי זה המקיף 4,000 נחלות שטרם אוישו, רובן 
בהתאם  תנוסח  ההוראה  לפיה  הערה  למעט  בפריפריה, 

להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. 
כמו כן, ההוראות המסדירות איוש נחלות לראשונה, לפיהן   
לא יוטל דמי הסכמה באם האגודה לא מקבלת תמורה עבור 
הנחלה למעט שווי זכויות נכסי האגודה )סעיף 10)ג( לחוזה 

המקור(, נמחקו גם הן.
 

*פורסם באתר התאחדות חקלאי ישראל
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החכרה והשכרת משנה
3.  בהתאם לחוזה המקורי, האגודה רשאית "להעביר בדרך של 
החכרת משנה את זכויותיה שבחוזה זה, לגבי השטח שנועד 
או המשמש כמפעל, למעט זכות החכירה הראשית, לתאגיד 
שהשליטה הבלעדית בו היא בידי האגודה או חבריה" )סעיף 
10)ה()1( לחוזה המקורי(. אפשרות זו של החכרת משנה של 

זכויות האגודה במקרקעיה נעלמה מהחוזה החדש.
החוזה המקורי מאפשר לאגודת ישוב חקלאי להשכיר דירות   

שרות לדיירים, זכות שהושמטה מהחוזה החדש.

פינוי קרקע עקב שינוי יעוד
4.  החוזה החדש שינה את פרקי זמן פינוי הקרקע העומדים 
לרשות בעל הזכויות בקרקע, תוך התעלמו מאבחנה שהייתה 
קיימת בחוזה המקורי ביחס לקרקע עליה בנויים מבני מגורים.
כמו כן, הוכנסו בחוזה החדש שינויים רבים ביחס להוראות   
ההשבה, הוראות שלא הופיעו בחוזה המקורי. כך, לדוגמא, 
מתנה החוזה החדש על קבלת פיצוי בגין השבת מקרקעי 

משבצת בפינויים המלא מכל אדם וחפץ.
החוזה החדש אף הוסיף הוראה לפיה איחור בפינוי הקרקע   
וכן אי ביצוע הפעולות הדרושות לביטול  יעודה  ששונה 
החכירה בלשכת רישום המקרקעין, יגרור קנס בגובה 1% 
מערך המקרקעין בייעודם החדש עבור כל חודש של עיכוב.
הוראה חדשה זו אף מאפשרת לממ"י לקזז קנס זה מהפיצוי   

לו זכאית האגודה בעקבות ההשבה.

ביטול חוזה חכירה ביחס לקרקע בה לא נעשה שימוש
5.  ביחס לקרקע שלא נעשה בה שימוש לתקופה העולה על חמש 
שנים, קובע החוזה המקורי, כי יבוטל חוזה חכירה עם ממ"י 
ביחס לאותה קרקע )סעיף 17)א( לחוזה המקורי(. הוראות 
החוזה החדש צמצמו את תקופת האי שימוש בעקבותיה 
מבוטל חוזה חכירה כאמור לתקופה של שלוש שנים בלבד.
החלטות מועצת מקרקעי ישראל הינן החלטות המחייבות את   
מינהל מקרקעי ישראל בהתאם לחוק. לפיכך, הואיל ובהתאם 
להחלטה 416 נקבע ואושר נוסח סופי של חוזה חכירה לדורות 
לאגודה חקלאית שיתופית שהיא מושב עובדים וכן לבעלי 
זכויות בחלקה א' בנחלה, אין מקום לפתוח מחדש את הדיון 
אודות נוסחו של חוזה זה למעט שתי התאמות ברורות העולות 
מהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 823: ארבע תקופות 
של 49 שנה ואפשרות להחכיר לבעל נחלה שטחי משבצת 

מעבר לחלקה א'.
שני תיקונים אלו אינם מהווים עילה לעכב את חתימת חוזה  
החכירה לדורות לו זכאיות אגודות הישובים החקלאיים וחבריהן.
יודגש כי נוסח החוזה המקורי אשר נחתם עם מושב בן עמי 
וחבריו ב–19.12.1996 זהה לחוזה המקורי אשר נקבע בהחלטה 
416 למעט הוראה מיטיבה המבטלת את הדרישה לאייש הנחלות 

הפנויות תוך חמש שנים ממועד חתימת החוזה.
לדעתנו, יש לעמוד על זכויות האגודה והמתיישב לחתום על 
חוזה חכירה לדורות בנוסחם המקורי ולא לסטות ממנו לנוסחים 
חדשים אשר מרעים ומצמצמים את הזכויות אשר הוקנו בחוזה 
החכירה המקורי ופותחים פתח לשינויים חדשים ולא רצויים. 

המכרז להקמת שוק סיטונאי בגוש
דן יפורסם תוך פחות משנה 

שרי האוצר והחקלאות חתמו על סיכום להקמת השוק סיטונאי
בצומת מסובים שיחליף  את השוק בצריפין 

 שר  האוצר יובל שטייניץ ושרת החקלאות אורית נוקד חתמו על 
סיכום להקמת השוק הסיטונאי החדש בצומת מסובים. מכרז על 
כך יפורסם בתוך פחות משנה ובעקבות החתימה פרסמה החשבת 
הכללית כתב מינוי לוועדת מכרזים בין-משרדית לבחירת היזם 

הפרטי אשר יקים ויתפעל את השוק עבור המדינה.
בכך מגיעים לשיאם דיונים ודיבורים שנמשכו שנים רבות 
פינוי השוק הסיטונאי המיתולוגי במרכז תל אביב  בעקבות 
והבניה במקומו של מתחם בניה יוקרתי. השוק עבר באופן ארעי 

לצריפין  ועתה הוא יוקם באופן קבוע בצומת מסובים.                                                 
שר האוצר שטייניץ מסר כי "מדובר בצעד חשוב בדרך להקמתו 
יסייע בצמצום פערי  ומודרני, אשר  של שוק סיטונאי חדש 
המידע בין הספק ללקוח ויביא להוזלה במחירי הפירות והירקות 
לצרכן". לדבריו הקמת השוק באמצעות מכרז B.O.T תקצר את 

זמן הקמתו ותייעל את תפעולו".
שרת החקלאות נוקד מסרה: "השוק הסיטונאי יחולל מהפכה 
של ממש בשיווק פירות וירקות בישראל. קידום התחרות והגברת 
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מה קורה

לקראת הקמתו של השוק 
תוציא  החדש  הסיטונאי 
 .B.O.T מכרז  הממשלה 

שהופנה לסקטור הפרטי. 
במתכונת  המכרז  מהו 
ומצאנו  בדקנו  המדוברת 
את   ECONOMUST בפורטל 

הפרטים הבאים?
התיבות  ראשי  משמעות 
 B .O.T  : של ת  גלי באנ
 Bui ld  Opera te  Transfer
פירושן בעברית: בנה, תפעל 

והעבר הלאה.
להלן דברים שכתב בפורטל 
יואל רדושר הנו מנכ"ל חברת 
ניהול ואחזקת מבנים  א.ד.מ 

בע"מ:  
זו שיטה המתאימה לשיתוף 
ויזמים  ציבוריים  גופים  בין 
זו המדינה  פרטיים. בשיטה 
מאפשרת לזכיין פרטי  לבנות, 
להפעיל, ולתחזק את הפרויקט 
תקופה ארוכה )בין 15 ל- 25 
שנה( ולאחר מכן להעביר את 

 הפרויקט לידי מזמין הפרויקט.
הפרויקט  מימון  זו  בשיטה 
הוא באחריות  הזכיין, כאשר 
ורווחיו  החזר ההשקעה  את 
מקבל  א  הו יקט  מהפרו
חיי   לאורך  מהמשתמשים 

העסקה.
נוצרה  זו  להערכתי שיטה 
כדי לפתור כמה אילוצים כגון: 
קשיים במימון המגזר הציבורי 
של פרויקטים מסדר גודל כזה, 
יעילות תפעולית וזריזות של 
הזכיין לעומת המגזר הציבורי 

ועוד.
השיטה  של  היתרון  לכן 
הוא: הזכיין הפרטי מממן את 
הבניה )את הבנייה בלבד ללא 
ומקבל  הקרקע(  ערך  מימון 
את התשלום לאורך תקופת 
)כמו  מהציבור  אם  ההסכם, 
6( או מהמשתמשים  בכביש 
)כמו שב"ס- בפרויקט הכלא(.
מכרז כזה הוא מכרז מאוד 
קשה להכנה מאחר והוא כולל 

הרבה מאוד סעיפים האמורים 
לדרוש ולהגן בו זמנית על כל 
הצדדים החתומים על הסכם 
מסוג זה ולמנוע קונפליקטים 
בין  עתידיים  פוטנציאלים 

הצדדים.
הסכם כזה אמור לייצג מצב 
שבו כל הצדדים מרוויחים, 
וחלוקת הסיכונים מתחלקת 
אף היא באופן שווה. הסכמים 
מסוג זה מאוד מפורטים ומאוד 
מסובכים אך ככל שעובר הזמן 
זה  מסוג  ומתרבים הסכמים 

עולה המקצועיות בהכנתם.
מצד הזכיינים עיקר הבעיה 
בתמחור הסכמים כאלה היא 
היכולת לתמחר בצורה נכונה 
ומקצועית את תפעול ואחזקת 
הפרויקט לאורך השנים. קל 
להם לחשב את עלות הבניה, 
מתמחים.  הם  ובזה  מאחר 
אך עלות התפעול והאחזקה 
בגדר  הם  השנים  ארוכות 

"נעלם".

התפעול  והוצאות  מאחר 
פרויקט מסוג  והאחזקה של 
זה הן לרוב גבוהות פי כמה 
צורך  יש  הבניה  מעלויות 
להיעזר באנשי מקצוע בתחום 
הוצאות  את  יתמחרו  אשר 
בצורה  והאחזקה  התפעול 
ויעילה  מקצועית  אמיתית, 
תוך מתן דגש להפעלה לאורך 
כל תקופת ההסכם מצד אחד 
וייעלו את תהליכי העבודה 

והתפעול כל הזמן. 
מצד שני יתרון השיטה הוא 
בזה שכל השותפים בעסקה 
מרוויחים. המזמין מרוויח את 
הוצאות מימון ההקמה ופריסת 
התשלום לאורך תקופה ארוכה 
והזוכה במכרז מרוויח הכנסה 
קבועה לאורך כל חיי הפרויקט.
במידה ותמחור הפרויקט הוא 
מקצועי ונכון יתנהל הפרויקט 
בצורה טובה מקצועית ורווחית 

לכל הצדדים המעורבים.

היעילות של המערכת יורידו באופן משמעותי את פערי התיווך 
לטובת הצרכן, ובנוסף יתרמו להעלאת רמת שקיפות המחירים 
 וביצוע בדיקות הדוקות ותכופות יותר של הסחורה הנמכרת לציבור".
לדעת משרדי האוצר והחקלאות, השוק הסיטוני החדש יביא 
להפחתה בפערי התיווך ולכן במחירי הפירות והירקות לצרכן, 
בשל היותו זירת מסחר שקופה וחדשנית למסחר סיטוני וכיוון 
יקטין את הפחת על תוצרת  שמערך התפעול המודרני שלו 
טרייה. בנוסף, השוק ישפר את ההתנהלות שקיימת כיום בשוק 

בצריפין, הן מבחינת שטחי המכירה שהוא יאפשר והן מבחינת 
תנאי האחסון וניהול הליך הסחר בתוצרת החקלאית.

וירקות מגיעים כיום לעשרות  פערי התיווך בשיווק פירות 
אחוזים בין המחיר המשולם לחקלאי למחיר שמשלם הצרכן. חלק 
ניכר מבעיה זו, טמון בחוסר השקיפות הקיימת במגזר הסיטוני. 
שיפור במגזר זה, יוביל להגברת השקיפות גם במקטע הקמעונאי 
וייתן לצרכן מידע אמין בבחינת כלי יעיל לניהול צרכנות נבונה. 

 ?B.O.T. מהו מכרז

 .B.O.T המכרז להקמת השוק הסיטונאי יוצג לשוק הפרטי באמצעות מכרז
מהו המכרז הזה וכיצד הוא מתבצע? 




