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-C.L.A.M טל עמית מונה לנשיא
ארגון הגג של יצרניות ההדרים

באגן הים התיכון

 המדינות החברות בארגון מייצגות 20% מהייצור העולמי הכללי של 
פרי הדר ו–60%  מהייצור של  פרי הדר טרי למאכל 

באחרונה  מונה  עמית  טל 
ארגון   -  C.L.A.M לנשיא 
הגג של יצרניות ההדרים באגן 
הים התיכון. מינויו לנשיאות 
יהיה לתקופה של השנתיים 

הקרובות .
ספרד,  חברות  בארגון 
איטליה, צרפת, יוון, טורקיה, 
מצרים,  ישראל,  קפריסין, 
וכן ארה"ב  ומרוקו  טוניסיה 
ודרום אפריקה, במעמד של 
חברות שלא מן המניין.           

ת  ו ר ב ח ה ת  ו נ י ד מ ה
 C.L.A.M (Comite de ב-
 Liaison de L'agrumiculture
–Mediterraneenne( מייצגות 
20% מהייצור העולמי הכללי 
של פרי הדר ו–60%  מהייצור 

של פרי הדר טרי למאכל.

מטרות הארגון 
הארגון נוסד  ב–24 במרץ  

שנחתם  בהסכם   ,1950
בין  איטליה,  בטאורמינה, 
המדינות )המייסדות( – ספרד, 
צרפת, איטליה, ישראל ונציגי 
כפי  מטרתו  אפריקה.  צפון 
שהוגדרה בהסכם היא " לכונן 
קשר בין הגופים המקצועיים 
ושיווק  בתעשייה  בייצור, 
התיכון  הים  באגן  ההדרים 
וקידום  לשמירת  ולפעול 
של  הכלכליים  האינטרסים 
ולהגברת  ההדרים  סקטור 

צריכת פרי הדר ומוצריו".

פעילויות הארגון הן כדלקמן: 
ם  ההדרי ענף  ג  צו י י א. 

בארגונים בין לאומיים.
הוגנת  לאתר תחרות לא  ב. 
אותה  ללמוד  בשווקים, 
צעדים  על  ולהמליץ 

למניעתה. 
ושיטות  מחקרים  לקדם  ג. 
להגברת הצריכה של פרי 

הדר.
ליידע גופים בין לאומיים  ד. 
סקטור  של  בעיות  על 
ההדרים באגן הים התיכון.
ה. לארגן כנסים ואירועים בין 
לאומיים המעניינים את 
סקטור ההדרים באגן הים 

התיכון.
ולעודד  לתאם  לקדם,  ו. 
מחקרים, ליצור סטנדרטים 

אחידים  לאיכות  וליזום 
פעילות לשיפור הגידול, 
והדברת  הייצור, האריזה 
נגעים בענף ההדרים באגן 

הים התיכון.
ליזום החלפת מידע עדכני  ז. 
החברות  המדינות  בין 
שיפור  שיקדמו  בארגון 
ושיפור  הענפי  המידע 
ושיווק  הגידול  יכולת 

ההדרים.
מספר   C.L.A.M בארגון 
ות,  ונאלי פונקצי ועדות 
בצורה  ליישם  שתפקידן 
את  ביותר  והיעילה  הטובה 
ועדת  הן:  הועדות  יעדיו. 
אגרו  ועדה  ושיווק,  כלכלה 
טכנית, ועדת תעשייה, ועדת 
מנהלים.                                                                                                                              ומועצת  כספים 
שמושבה  הארגון  מזכירות 
במדריד, מאוישת ע"י מזכירת 
ועוזרתה האחראיות  הארגון 
                                                                                                                            . ת פ ט ו ש ה ו  ת ו ל י ע פ ל
כ–6  נפגשים  הארגון  נציגי 
מפגשים   2 בשנה.  פעמים 
בבריסל  מתקיימים  מהם 
האירופי  השוק  נציגי  עם 
המשותף ומפגש נוסף מתקיים 
תערוכת  במסגרת  שנה  כל 

Fruitlogistica  בברלין.
ם  י ר ח א ה ם  י ש ג פ מ ה
באחת  לסירוגין  מתקיימים 

המדינות החברות בארגון. 

מנהל ענף ההדרים
טל עמית, המשמש כמנהל 
במועצת  ם  ההדרי ענף 
 ,2004 שנת  מאז  הצמחים 
בארגון  ישראל  את  מייצג 
C.L.A.M החל משנת 2000. 
שימש  הוא  הללו  בשנים 
הועדה האגרו טכנית  כיו"ר 
)2000-2006( וועדת הכלכלה 
                                                                                . )2006-2012 ( והשיווק 
כיהן   2002-2004 בשנים 
הנציג   C.L.A.M כנשיא 

הישראלי מנה דודזון. 

עם כניסתו לתפקיד פרסם 
המטרות  את  עמית  טל 
לעצמו  שהציב  הראשונות 

בתפקידו:
להיערך ולפעול  למניעת   .1
   Greening–כניסת מחלת ה

לאגן הים התיכון.
הדברת  לייעול  לפעול   .2
זבוב הפירות הים תיכוני, 
ידידותיים  באמצעים 

לסביבה.
ייקור  למניעת  לפעול   .3
את  המסכנות  תשומות, 

ענף ההדרים.

נוספים על ארגון  פרטים 
הארגון  באתר   – קלאם 

שכתובתו:
 http://www clamcitrus.org

טל עמית 
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מאת: טל עמיתתמונת מצב

כמידי שנה, בעונת הקיץ, אנו מנצלים את ההפוגה שבין 
העונות ומנצלים את מיומנותם והכרת השטח של נטרי הזבוב 
ועורכים עדכון של סקר ההדרים, המשמש בראש ובראשונה 
תשתית להדברה יעילה של זבוב הפירות הים תיכוני, אך עוזר 
לנו מאוד ברמת המידע הענפי, להתעדכן במגמות של נטיעות, 
עקירות ומשמש כלי חשוב בהערכת היבולים לקראת כל עונה. 
המגמות בהתפתחות הענף חשובות גם מבחינת ההערכות 
העתידית של ענף ההדרים מבחינת ידיים עובדות, מים, כושר 

אריזה ויכולת שיווק של התוצרת הצפויה.

נתונים כלליים
 174,330 דונם, לעומת   190,240 כיום  ענף ההדרים מונה 
בשנת 2008 )שנת השמיטה(. מדובר בגידול משמעותי של 9% 

ב–4 שנים.
מניסיון העבר אנו יודעים כי לא כל נטיעות השנה האחרונה 
נכנסות למערכת הסקר באותה שנה, ויש להניח כי 10% מנטיעות 

שנת 2012 יקלטו בהמשך.
עיקר הפיתוח בענף בוצע בתחום הקליפים, המהווים כיום 

43.3% מהשטח הנטוע.
מבחינה גיאוגרפית, רוב הפיתוח נעשה בשנים האחרונות באזור 
המרכז )חדרה – גדרה( ומתבסס על קרקעות שהיו נטועות בעבר 

וננטשו ועל זמינות של מקורות מים מושבים.
אציין גם את אזור עמק יזרעאל שגם בו יש פיתוח משמעותי, 

אך מדובר במספרים יחסיים לקיים ולא במספרים הכוללים.
תופעה מעניינת היא הצטרפותם לענף של מגדלי נשירים, 
שמעולם לא עסקו בהדרים, באזורי גידול חדשים כגון זיכרון 

יעקב ומטולה.
מניתוח תוצאות הסקר של שנת 2012  בולטת העובדה שהיקף 
הנטיעות הואט בכ–25% לעומת שלושת העונות הקודמות, שבהן 
נטעו 14,800 דונם בממוצע בכל שנה. השנה רק 11,000 דונם.
למרות ההאטה בנטיעות חל גם השנה גידול בשטח הנטוע, 

שכן גם היקף העקירות הצטמצם משמעותית בשנת 2012. 

קליפים
שטח הקליפים עומד על 82,500 דונם ומהווה כאמור 43.3% 
מהענף. גם השנה עיקר הנטיעות היו שטחי קליפים – 67% מכלל 
הנטיעות, מגמה שנמשכת ב-4 השנים האחרונות, שבהן נטעו 
38,624 דונם קליפים מתוך 54,331 דונם של נטיעות בשנים 

.)71%(  2009-2012
הזן המוביל בקבוצת הקליפים , ובענף כולו, הוא הזן "אור", 
שנטוע כיום בשטח 43,500 דונם ומהווה 22.9% משטח הענף 
כולו ובקבוצת הקליפים 52.8%. ללא ספק שמדובר בזן שהוא 

"עוגן" בענף וחשוב שימשיך לשמש כך בשנים הקרובות.

זנים בולטים נוספים בקבוצת הקליפים הם:

ניתן לציין כי בקבוצה זו ישנם מספר זנים שנמצאים בנסיגה 
וסצומות,  טופז  מינאולה,  בזנים  כמו  )עקירות( משמעותית 
ולעומתם, לצד העקירות יש חידוש של נטיעות זנים כמו מיכל, 

נובה ומורקוט.

תזי"ם
שטח התזי"ם עומד על 41,427 דונם ומהווה 21.8% מהענף. 
בשנת 2012 ניטעו 1,760 דונם מקבוצה זו )18%(, אך במקביל 
נעקרו 1,720 דונם ) שמוטי 1,200 דונם(, כך שהשטח הכללי 

נשאר דומה.
עיקר הנטיעות השנה היו של זני הטבוריים האפילים – סמי, 

ראוסטנברג, ציפי וקמבריה. 
למרות העקירות הגדולות בזן שמוטי, השנה נטעו 250 דונם 

צעירים מזן זה.
הזנים המובילים בקבוצה זו:

שמוטי – 15,600 דונם
טבורי ניוהול – 8,050 דונם

ולנסיה – 6,833 דונם
טבורי סמי – 5,106 דונם

טבורי ראוסטנברג – 1,506 דונם

 אשכוליות
קבוצת האשכוליות כמעט זהה בגודלה לקבוצת התזי"ם - 

41,458 דונם שהם 21.8% משטח הענף.

נובה – 7,274 דונם
מיכל – 6,274 דונם
אורה – 4,750 דונם
אודם – 4,150 דונם

מינאולה – 3,900 דונם

מורקוט – 2,640 דונם
טופז – 2,035 דונם
מירב – 1,872 דונם
הדס – 1,448 דונם 
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מאז שנת 2009, שבה היו נטיעות של 1,322 דונם בקבוצה 
זו, בעיקר אשכוליות אדומות, כמעט ולא היו נטיעות חדשות 

של אשכוליות, והשנה נטעו רק 176 דונם בלבד של פומלית.
ענף האשכוליות נמצא במשבר עמוק וזאת ניתן ללמוד מנתוני 

השטחים שנעקרו:

אשכוליות אדומות – 1,900 דונם נעקרו ב–2012 ו–4,340 דונם 
בסה"כ בשנים 2010–2012  )ב-2009 לא נעקר ולו דונם אחד!(.

אשכוליות לבנות – 828 דונם נעקרו ב–2012 ו–6,571 דונם 
בשנים 2009-2012.

פומלית – נעקרו 4,670 דונם בשנים 2009–2012, אך בשנתיים 
האחרונות מדובר בדונמים בודדים, שבהן יש מגמת נטיעות 

מחודשת.

הזנים המובילים בקבוצה זו:
סטאר רובי – 16,486 דונם

ריו רד – 6,989 דונם
אשכולית לבנה  – 9,958 דונם

פומלית – 6,254 דונם

לימון
קבוצת הלימונים, הכוללת את הליים והמאייר מונה 19,530 
דונם )10.3% משטח הענף(. הלימון הוא הזן הדומיננטי בקבוצה 
זו עם שטח של 18,386 דונם. בשנת 2012, נמשכו נטיעות בהיקף 
של כ–800 דונם, בדומה לשנתיים הקודמות, וזאת למרות בעיות 
שיווקיות קשות בעונת החורף, כמה שנים ברצף )מחירים נמוכים(. 
"פוזלים" לשווק בעונת הקיץ – שם  הנוטעים  כנראה שכל 
התמורות טובות מאוד, אך מחייבות מקצועיות בגידול ובאחסון.
חלק גדול מנטיעות הלימון השנה היו באזורים הפחות מסורתיים 

לגידול הלימון )נגב(, ובעיקר מהזן אינטרדונטו.

אחרים
הקבוצה הקטנה ביותר בענף עם שטח כללי של 5,346 דונם.
וזני הפומלו,  הניסוי למיניהן  נכללות חלקות  זו  בקבוצה 

הקומקוואט והלימקוואט.
הפומלו האדום נותר עם 759 דונם בלבד, לאחר שענף יצוא מפואר 
זה התרסק בעקבות ההיצף של פומלו מסין בשוק האירופי. ב-4 
השנים האחרונות נעקרו 1,432 דונם מזן זה )65%  משטח הזן!(.

זו, חל שינוי במגמה, כאשר בשנים  בפומלו הלבן, לעומת 
2009-2011 נעקרו 779 דונם מזן זה, אך לפתע בשנת 2012 
פסקו העקירות ויש נטיעה חדשה של 462 דונם, שמעמיד את 
השטח הנטוע מזן זה על 2,016 דונם, תוספת פתאומית של 30% 

לשטח שהיה בתחילת השנה.

כמידי שנה, אני מפרסם את הערכת היבול הצפוי בעונה הקרובה.
השנה, בשל החגים ואירועים אחרים, שאינם בשליטתי, פרסום 

התחזית נדחה מהגיליון הקודם ומתפרסם מעט באיחור.
בעמוד הבא אנו מפרסמים טבלה המציגה את נתוני היבול 

הצפוי לעונת 2012/13.

נקודות לציון 
היבול הצפוי השנה גבוה ב-2.4% מיבול העונה הקודמת. א. 

גידול משמעותי )30%( ביבול התזי"ם בשל כניסה  צפוי  ב. 
לניבה חלקית ומלאה של שטחי הטבוריים האפילים שנטעו 
בשנים האחרונות, למרות עקירות של פרדסי שמוטי וולנסיה 

)שממילא לא תרמו תרומה גדולה ליבול הכללי(.
 13.5%( האשכוליות  ביבול  משמעותית  ירידה  נרשמה  ג. 

באדומות, פחות בלבנות ( בגלל עקירת שטחים.
עליה קטנה )5%( ביבול הקליפים, בעיקר בגלל כניסת שטחים  ד. 

צעירים של אור ואודם לניבה.
עודכנה כלפי מעלה  וכבר  זהירה  היא  לגבי האור  ההערכה 
לעומת ההערכה המקורית, כך שיתכן מצב שהיבול יהיה גבוה 

יותר מהמוצג פה.

תודות
ברצוני להודות לכל החברים שעוזרים מידי שנה, וגם השנה, 

לבנות את הערכת היבולים. 
תודות מיוחדות למדריכי ההדרים בשה"ם ולמאיר פיינצק 

ורמי סיגל על העזרה בנתונים.

הערכת יבולי ההדרים בישראל – 
עונת 2012/13

תמונת מצב
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נתוני היבול הצפוי 
לעונת 2012/13 לעומת נתוני העונה הקודמת. 

נתוני העונה הקודמת מפולחים לפי יעדי השיווק שלהם.

שוק מקומיתעשיהיצואזן
סה"כ 
11/12

הערכה 
12/13

1123185252שמוטי

010253553טבורי

26101828.5ולנסיה

133953105133.5סה"כ תזי"ם

55446359.5אש' לבנות

59876152127אש' אדומות

151243126.5פומלית

7915314246213סה"כ אשכוליות

13515560.8לימון

00002ליים

10011קומ'/ לימקוואט

10235.5פומלו לבן

10122.5פומלו אדום

303611סה"כ אקזוטיים

9631816.3מינאולה

16893327נובה

33287.5טופז

12588.5מורקוט/ מור

4610157182אור/אורה

74263741.7אחרים

823360175183סה"כ קליפים

179233175587601.3סה"כ כללי

תמונת מצב
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 50 המסתיים ב-15/12/2012  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

 מצטבר  

  2010/11   2011/12  2012/2013שבוע 50   זן
שינוי ב-% 

 12/13 / 11/12

100%-           19                      שמוטי         

1745128165-65%טבורי         

512,1492,2493,866-4%אשכ' רגילות   

87824,69319,83828,66124%סנרייז        

46510,68112,36610,894-14%סוויטי        

3211911186982%לימון צהוב    

6105-40%           לימקואט       

63261392308-33%קומקואט       

183216209-15%           ליים          

60%                                 טופז/טנגור    

2476391,6291,716-61%מינאולה       

1,8253,6167,8535,156-54%סנטינה        

10%                                 סצומה         

8751,693796-48%           מיכל          

47477199-34%מירב          

47%-           101019תמי           

340113166-65%פומלו לבן     

59251,0841,298-15%פומלו אדום    

3,64344,28947,69153,532-7%סה"כ          

  2010/11          2011/12  2012/2013  יעדי פרי מרכזיים      

11,552                            אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

228,816213,472246,344פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   

2,5201,0925,208פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              

תמונת מצב



מאת חי בנימיני מזכיר ארגון המגדלים 050-5219240

קצת פוליטיקה- "בקליפת אגוז" 
ההתיישבות החקלאית ראתה במשך דורות את טובת המדינה 
במקום הראשון, ע"י התיישבות לאורך הגבולות, שירות בצבא, 
והנה עתה המדינה משתנה לנגד עינינו,  וכו'.  תרומה לכלל 
כשההתיישבות החקלאית נראית בעיניים הציניות של  הציבור, 
למבזבזת מים, גוזלת קרקעות, מנצלת עובדים זרים ומתעללת 
בבעלי חיים. סדר היום הציבורי החדש הפך אותנו לאויבי הציבור 
"ומדינת ת"א " רוצה אותנו כאתרי תיירות עם חולצה רוסית 
וכובע טמבל. אין דבר משמעותי בחיי החקלאים שלא עובר דרך 
וועדות הכנסת השונות לדוגמא- מחירי המים, נושא הקרקעות, 
עובדים זרים, חוק ההגבלים העסקיים, תקנות המועצה, צער 

בעלי חיים ועוד ועוד.  
במציאות הפוליטית החדשה, אין לחקלאות נציגות בכנסת 
שתפעל  מפלגה  להקים  השכילו  לא  החקלאים  ובממשלה. 
ותייצג את ההתיישבות בישובים הקהילתיים.  הלובי החקלאי 
שתוכל  בכנסת  כתובת  החקלאות  לקברניטי  ואין  מתפורר 
לעזור לנו לשמור על האינטרסים שלנו וברור שדבר זה ישפיע 
ויפגע בפרנסת החקלאים בכל המגזרים.                                                                                                      חיינו  אורחות  על 
אין בכוונתי להשפיע על הדעות הפוליטיות שלכם, אבל אני 

מציע להצביע רק למפלגות, בהם יש נציג לחקלאות שיכנס 
למקום ריאלי לכנסת. 

 זבוב הים התיכון 
בשונה משנה שעברה, השנה הנוכחית היא "שנת הזבוב". 
אפילו "זקני צפת" לא זוכרים כמות גדולה כזו של זבובים. מכון 
ההדברה הגביר את הריסוסים ברחבי הארץ.  אבל, עקב מבצע" 
עמוד ענן" לא רוססו יישוביי עוטף עזה עקב איסור מחיל אוויר.                                                                                                                    
חקלאים שרוצים לתגבר את הריסוסים בחלקות רגישות יוכלו 
לקבל ממכון הדברה חומר ריסוס בחינם לצורך תוספת ריסוס 
עצמי על פי צורך, אפשר להתקשר לרכז האזורי של המכון 
להדברה. עלות הריסוסים השנה תהיה גדולה יותר משנה שעברה 
בכ-1.5 מיליון ₪, מקווה שנעמוד בתקציב הענף כפי שתוכנן. 

 דווח על חלקות קטופות 
חובה לחסוך להימנע מריסוס חלקות שכבר נקטפו. יש לדווח 
לאיש השדה של בית האריזה או לרכז האזורי של מכון ההדברה 

על גמר חלקות קטופות. 
 

במציאות הפוליטית החדשה, אין לחקלאות נציגות בכנסת ובממשלה

 דרום
)עד מצליח, נס ציונה, נצר 

סרני, בית עובד, יבנה(
קו קרית גת 

אשקלון

עופר דאלי
רכז הדברה
050-6621002ofer@plants.org.ilאזור הדרום

אבשלום מדהלה
 נטר

 052-5281182חלק צפוני

אלי שושן
 נטר

 054-8178371חלק דרומי

 מרכז
)נס ציונה עד נחל חדרה(

קו רמת 
 הכובש

גליל ים

אמיר ברי
 רכז הדברה
050-7422760amir@jaffa.co.ilאזור מרכז

אבי זיסו
 נטר

 054-6607492חלק צפוני

אביגדור אור
 נטר

 050-5605716חלק דרומי

 צפון
)מנחל חדרה צפונה(

קו צפת, תל 
עדשים מגידו

גלעד גפן
 רכז הדברה
054-6754330giladgefen@yahoo.com אזור הצפון

רוברט רסקין
 נטר

 052-2208934חלק מזרחי

נתי הררי
 נטר

 050-5290379חלק מערבי

9

"עוז לתמורה - בטרם פורענות"
)יצחק בן אהרון(

עמדה

להלן שמות רשימת הטלפונים של רכזי הדברה ונטרים



 "JAFFA"-תחרות בין היצואנים בחו"ל במחירים על פרי ה
)ג'פה( 

כך שלפרי  "ג'פה",  מייצאים במותג  היצואנים בארץ  כל 
הישראלי זהות אחת בין כל הקניינים באירופה. כאשר יש שנת 
נהנים כל היצואנים הישראלים  מחסור בפרי בשוקי היצוא, 
מהביקוש הגבוה. אבל, כאשר  מגיעות לשווקים בחו"ל כמויות 
גדולות של פרי גם ממדינות מתחרות בפרי הישראלי )כמו טורקיה  
או ספרד( עלול היצוא הישראלי להיפגע, אם הוא לא מתואם 
ובלי תוכנית שיווק מראש. אז יירד מחירו של  הפרי הישראלי.
יגדלו כמויות "האור" המתחרה  לכן, אני חושש מהיום בו 
ב"פורר" המרוקאי והספרדי, באותה תקופת שיווק. אז עלול 

להיפגע המחיר ע"י יצואנים לא אחראים.  
מצד אחד אנו רוצים תחרות בריאה בין היצואנים על הפרי 
שלנו. אבל, נראה לי שהנזק במחיר שנגרם לחקלאי על התמורה 

ליצוא גבוה מהיתרון של התחרות על האריזה בין החברות. 
אני ממליץ לענף ההדרים במועצה לבדוק אפשרות לקבוע 
כמות יצוא מינימאלית ליצואן בודד במותג "ג'פה", כדי שלא 
נמצא פרי אצל סיטונאים, בעיקר בהולנד שמוכרים את הפרי 
במחיר זול במיוחד בלי תוכנית שיווק מראש. הזן העיקרי שלנו 
"הסנריז", יעמוד בשנה הבאה בשנת מבחן עקב התחרות בשוק, 

ורק פרדסים עם יבול גבוה יוכלו לשרוד. 

דוגמא להורדת מחירים ע"י סיטונאים קטנים באירופה
בסוף עמוד זה

)הערות לטבלה(
 1. עלות האריזה ושנוע מגש סנרייז כ-8 יורו, זו נקודת האיזון 

שמתחתיה לחקלאי לא נשארת תמורה כלל. 
יצואן ישראלי – מחיר ממוצע בין קונים  2. המחירים של 
שונים. ליצואן תוכנית שיווק לרשתות , שנקבעה לפני העונה.

יורו  זולות ב-1.5  3. איטליה - הוצאות השיווק לאיטליה, 
יורו  למגש מהפרי המשונע לאנטוורפן, כך שיש להוסיף 1.5 
במחיר  המוצג בטבלה לאיטליה כדי להשוותו למחירי הולנד.

4. טורקיה - המחיר הממוצע לפרי טורקי במועד זה 7.5 עד 
8 יורו למגש.

5. הצעות מחיר של סיטונאי מהולנד - פרי שמגיע לסיטונאי 
בלי תוכנית שיווק מוצע למכירה לכל דורש. בטבלה שתי הצעות 

מחיר שהועברו באי-מייל לקנייני סוחרים באירופה.

6. השפעת המחירים – מאחר והצעות המחיר הזולות מופצות 
לכלל המסחר באינטרנט, נתונים אלה משפיעים על קנייני רשתות 

שקבעו מחירים וכמות עוד לפני העונה.  

תוספת מדריכי הדרים 
נפגשתי עם נציגת האוצר, האחראית על משרד החקלאות 
והצגתי לה את בעיות הענף – את המחסור בבתי אריזה, חוסר 
בפועלי קטיף, והעיקר ביקשתי עזרה במימון סטודנטים שיעבדו 
בשה"מ ויהוו כוח הדרכה עתידי. בקרוב אצא איתה לסיור בענף 

להצגת הנושאים בשטח. 

יצוא פרי הדר לסין 
הסינים דרשו מישראל בהסכמי סחר, לייצא לישראל תפוחים 

ואגסים.
 עקב קשיים  פיטו- סניטאריים, לא אושר היבוא לישראל. 

בתירוץ  היצוא מישראל  הסינים את  בשנה שעברה עצרו 
שנמצאה פטרייה בקונטיינר. 

במצב שכזה לא נוכל בעתיד לייצא גם את ה"אור" במסגרת 
החובה לפתח שווקים חדשים כדי להקטין את הלחץ על השוק 

האירופאי. 
הנושא עומד בפתחו של משרד החקלאות וכמובן מול הלחץ 

של מגדלי הפירות למנוע יבוא תפוחים ואגסים לישראל. 
היצוא ליפן מתנהל בסדר והשנה יגדל יצוא "האור" פי 10 

משנה שעברה.

מנייןשבוע
סיטונאי מהולנד 

שמציע פרי לליטא
מחיר סיטונאי 

צרפתי שקונה בהולנד
איטליה 

שיווק ביד אחת 
מחיר יצואן 

ישראלי גדול 

9.6-12.5 יורו 8 יורו9 יורו4835

12.2-13.8 יורו7.5 יורו8.5 יורו 4840

9.6-14 יורו9.5 יורו7.5 יורו8 יורו4845

12.5 יורו9.5 יורו8.5 יורו4850

9.6 יורו9.5 יורו7 יורו 8 יורו4855 10

עמדה
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מה קורה

מזכירות ארגון מגדלי ההדרים 
התכנסה לדיון בבעיות השעה 

במסגרת הסיכום השנתי

בסוף חודש אוקטובר בטרם פרצה המלחמה בדרום, התכנסה 
מזכירות ארגון מגדלי ההדרים לישיבה בה נדונו בעיות השעה 

במסגרת הסיכום השנתי              

נדחתה תביעה ייצוגית נגד חוקיות ההיטלים
בנימיני מזכיר הארגון שגם מסר, את  חי  ניהל  את הדיון 

הדברים הבאים: 
בית המשפט בפתח תקווה דחה תביעה ייצוגית כנגד חוקיות   •
ההיטלים שגובה מועצת הצמחים. התביעה עמדה על סך 25 
מליון ₪. בית המשפט פסק כי ההיטל חוקי כיום כפי שהיה 

בעבר והטיל על העותרים קנס של 20 אלף ₪. 
בנימיני הביע חשש כי תקציב משרד החקלאות יקוצץ בעונה   •
הקרובה וכתוצאה מכך יקוצץ הסיוע של המשרד למועצה 
בהדברת זבוב הים התיכון. עם זאת נשמעו הערכות, כי תיתכן 
אפשרות שהקונים בחו"ל יסירו התנגדותם להדברה במלתיון 

וכך יוזלו העלויות באופן דרמטי לרמות שהיו בעבר.
עוד דווח על התייקרות מחירי ההובלה בקירור ועל מדיניות   •
חדשה בארה"ב שגובה 650 דולר על כל מכולה של אור יצוא 

מישראל לארה"ב. 

רוני נקר 
רוני נקר חשב ענף ההדרים שהשתתף בדיון, העריך  כי יש 
לחכות להחלטות בנושא ההדברה, עד לסוף השנה הקלנדרית 

.2012
נקר הוסיף כי בשנה המסתיימת נחסכו במועצה )2012( כספים 

שהיו מיועדים להדברת הזבוב.
ויותר  יותר  כי פעילות ההדברה הופכת להיות  דיווח  הוא 
וננקטים צעדים מתוחכמים לחיסכון בהוצאות אלו,  מורכבת 

SIT ודרכים נוספות. הוא העריך כי  כמו שימוש במלכודות, 
בשנת 2013 יהיה קיצוץ בתקציב משרד החקלאות מה שעלול 

לפגוע בסיוע להדברה.

להלן דברים נוספים שמסר נקר:
מקורות המימון של התקציב הם היטל ותמלוגים – "התמלוגים 
על ג'אפה ועל זנים שהשתתפנו בפיתוחם. בנוסף קיימת החלטה 
לתבוע עבור שתילי פטנט בארץ 3 ₪ לשתיל. תמורה זו תסייע 

במימון מו"פ זנים".
דיווח נרחב של רוני נקר על תקציב ענף ההדרים לשנת 2013 

ראה בכתבה נרחבת בגיליון זה. 

 אין לנו מדריכים
מנחם עפרוני הציג בכל חריפותו, את מצב ההדרכה והמחקר 
היישומי בהדרים. כותרת דבריו הייתה "אין לנו מדריכים".                                                                                      
הוא הציג נתונים שלפיהם בכל יום נתון ישנם רק 2 מדריכים 
בלבד שניתן להיעזר בהם בישראל, בעוד בשה"ם טוענים כי יש 
צורך ב-11 מדריכים לפחות )פי 5.5 מהמצוי(....לדבריו אם לא 
ייעשה מעשה "אנו צפויים לקטסטרופה"....                                                                                
הוא הוסיף שכדי להפוך את העיסוק בהדרכת מגדלים בענף 
ההדרים לאטרקטיבי "עלינו לעזור לעצמנו" וזאת ע"י מענק 
מלגות לצעירים שיפנו להדרכה. הוא מודע לחשש בין המגדלים 
בהקמתו ובהפעלתו של פרויקט שכזה שעלותו נאמדת בכ-4 
מליון ₪ בשנה, אך לדבריו זו  הברירה הטובה ביותר והמצב 

לא יכול להמשך כפי שהוא כיום. 
בדיון הער שהתעורר בנושא בישיבה, אמר מאיר פיינצק  כי 
יש לקדם את המו"פ וההדרכה בארץ באמצעות שה"ם. יש את 
מי לקלוט כמדריכים וכחוקרים ויש גם תקציב לכך בשה"ם. 

ההתכנסות נערכה לפני מבצע "עמוד ענן" ובין הנושאים שנדונו – הצורך 
הדחוף בהשקעות בבתי אריזה והדאגה ממחסור במדריכים ובמחקר

 יישומי • נשמעו סקירות על תחילת העונה    

מאת אריק ערן
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מה קורה

"אנחנו צריכים להיות מעורבים, להפוך את ההדרכה לעיסוק 
אטרקטיבי לצעירים גם אם התייחסותם שונה מהתייחסותם 

לעיסוק ההדרכה והמחקר בהשוואה לדורות הקודמים.
ישבצו את  מותניים  נשנס  לא  "אם  הזהיר,  אריה שרייבר 
ההדרכה במקומות שבפועל יגרמו להורדת תקציביהם ותקציב 

מו"פ ההדרים." 

התנתקות משה"ם תביא לניוון ענף ההדרים 
טל עמית אמר כי על העובדות אין ויכוח. הבעיה היא מה ניתן 
לעשות כדי להתמודד עם הפער. הוא התריע כי התבססות על 
הדרכה פרטית שמדריכיה לא מתחדשים ולא ניזונים ממה שקיים 
בשטח סופה להתנוון. הידע המעודכן והחדש נמצא בשה"ם מי 

שאינו משתמש בידע שכזה יתנוון. 
טל עמית דיווח למשתתפים, כי פנה למדען הראשי שהקים 
יוסי ישי התבקש להתערב. וסיכם  ועדה לטיפול בנושא ואף 
חי: "עלינו לקבל החלטה מנהיגותית להוביל מהלך שישכנע 

בחשיבות הנושא, על הפניה להיות בכתב."

הלל גרוסר - "מי שרוצה לשרוד חייב לצאת לפריפריה"        
הלל גרוסר שהעניק סקירה תקופתית של שיווק ההדרים לשומעים 
אמר שהיצוא העונה החל במגמה חיובית כי השווקים היו ריקים. גם 
בשוק המקומי היו ביקושים ולעיתים אפילו לא היה פרי לאספקה.                                                                                                          
אבל, ככל שחולף הזמן מתבררות תופעות שמקשות על התנהלות 

ענף ההדרים:

הייצור,  תשומות  את  מייקרים  הדלק  מחירי  למשל,  כך 
חומרי  גם  הימית,  התובלה  מחירי  להתייקרות  חשש  קיים 
לוחצות  בחו"ל  הרשתות  והעיקר,  מאוד  מתייקרים  הגלם 
להוזיל".  "העיקר  שלהן  כשהמסר  המחירים  את  להוזיל 
לכן הוא מציע "מי שרוצה לשרוד חייב לצאת לפריפריה".                                                                                                            

נושאים נוספים שהעלה גרוסר בדיון: 
•  המחסור בכוח אדם למגדלים הוא קריטי. עוד לפני שהעובדים 
הזרים מתחילים לעבוד מתעוררים קשיים. אין אישורים וכיוצ"ב. 

אפילו העובדים מפונקים -  הכוח עבר אליהם.  

תוך שנתיים נושא האריזה יהיה קריטי  
שנתיים.                                                           תוך  חמורה  לבעיה  יהפוך  האריזה  נושא    •
היום מתקיים אולי שדרוג בבתי אריזה קיימים אבל הוא אינו 

משמעותי. גדלים הרבה זנים ומה שנעשה אינו מספיק.
והוא מגלה "אנו )מהדרין( רצינו לבנות בית אריזה בהשקעה 

של 100 מליון דולר והאישורים לא מגיעים".
•  השוק הרוסי נחלש לקראת סוף העונה . זהו שוק מסוכן 
שרבים מהישראלים לא יודעים כיצד להתנהל שם ומפסידים 
כסף. קיימת שם בעיה של מוסר תשלומים. רק באחרונה גרמה 

התנהלות שכזו לפשיטת רגל של חברה ישראלית.
•  ישראלים מתחרים זה בזה, בשוקי העולם. כיום קשה לדעת 
מתי משקרים ומתי דוברים אמת. התנהלות שכזו אינה מוסיפה 

לאף  אחד.
  

לטל עמית,
ברכותינו על בחירתך לתפקיד נשיא קלאם,

הרבה הצלחה בתפקידך החדש, 

מחבריך במערכת "עת הדר"



http://www.facebook.com/kanatpage :הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

הגלריה החקלאית 9 יוצאת לדרך. שילחו אלינו תמונות טבע מרהיבות מהחקלאות והנוף
הישראלי, 20 התמונות הנבחרות יכנסו לתחרות ויוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד: 

מקום ראשון - אופניים חשמליים | מקום שני - Galaxy S3 | מקום שלישי - מקרן 
התחרות תתקיים בדף הפייסבוק של קנט ובאתר קנט.

תחרות הגלריה החקלאית 9 יוצאת לדרך
קנט קוראת לך לתפוס מצלמה...

 את הצילום בצירוף שם, מספרי טלפון, כתובת ותיאור קצר אודותיו יש לשלוח עד לתאריך 31.01.13 בפורמט JPEG לכתובת האימייל
ניתן אותו  לתקנון  בכפוף  התחרות  שלבי  כל  שלנו.  הפייסבוק  לדף  להעלותו  או   )300 dpi( גבוהה  באיכות   gallery@kanat.co.il 
למצוא באתר האינטרנט של קנט שכתובתו www.kanat.co.il או בדף הפייסבוק או במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין 74 ת"א. *ט.ל.ח
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ראיון

צבי אלון:  "סיימנו לשמחתנו את 
הדיאלוג עם רשות המסים על פיצוי 

המגדלים  בגין נזקי 'עמוד ענן'"

ה  ל ח ה  2 0 1 2 ת  נ ש
 , ת י ס ח י ת  ו י מ י ט פ ו א ב
כשקברניטי המשק בתחושה 
ואילו אנו  שהעולם בקשיים 
בישראל מצליחים להתגבר 
כשמתקרבת  ועתה  עליהם. 
לכול  ברור  לסיומה  השנה 
שהמציאות הכלכלית משתנה 
-  השנה שבפתח תהיה לא 
פשוטה בכל המגזרים העסקיים 

בישראל גם בחקלאות. 
כדי ללמוד על הצפוי למגזר 
שהושלמה  ולאחר  הצומח 
מועצת  תקציב  של  הכנתו 
הצמחים לשנת 2013 ביקשנו 
מנכ"ל  אלון  מצבי  לשמוע 
מסכם  הוא  כיצד  המועצה 
ועל  שהסתיימה  השנה  את 
השנה  לקראת  ההיערכותה 

שבפתח. 

חשיבות ההדברה המרוכזת
אמר  דבריו  כבר בתחילת 
אלון: "  בתקציב 2013 בולטת 
שענף  שלמרות  העובדה 
ההדרים, הוא השלישי בהקפו 
מועצת  ענפי  מבין  הכספי, 
הירקות  )לאחר  הצמחים 
ההוצאות  בסעיף  והפרות(, 

הוא במקום הראשון בהשוואה 
ת  ו י ב י צ ק ת ה ת  ו א צ ו ה ל
האחרים".                                                                   הענפים  של 
                                                                                                                        . ה ב י ס ך  כ ל ש  י ו
ההדרים  "ענף  אלון:  צבי 
מבצע שרותי הדברה בצורה 
מרוכזת בהדרים ובכך גם יש 
המועצה  ענפי  לכל  תועלת 
נקיים  יהיו  שהמטעים  בכך 
מזבוב הים התיכון. המספרים 
הם כדלקמן: מתוך קרוב ל- 
100  מליון ₪ הוצאות תקציב 
המועצה כולה , 38 מליון ש"ח 
מופנים לענף ההדרים שמוציא 
30 מליון ₪ להדברה. "משרד 
באופן  משתתף  החקלאות 
משמעותי בהוצאות הדברת 
המטעים ואנו מצפים שלמרות 
הקיצוצים הצפויים בתקציב 
הזה  החיוני  הסיוע  המדינה 
לא ייפגע. להדברה המרוכזת 
היא מסייעת  רבה.  חשיבות 
לכלל המטעים .קשה לדמיין 
ופירות אחרים  יצוא הדרים 
ללא ביצועי המועצה בהדברה 

המרוכזת בהדרים!

יגדל תקציב המו"פ
בענף  המו"פ  שאלה: 

ההדרים בארץ ברמה גבוהה. 
היום הענף נהנה מפיתוחים 
חדשים שהבולט בהם האור.  
האם ההשקעות בו יימשכו?                                                                                  
צבי אלון:  "נמשיך להשקיע 
במו"פ, בעיקר בפיתוח זנים. 

זנים תגיע  ההוצאה בפיתוח 
לבסוף ל–2.25 מליון ₪ לעומת 
הנוכחית.  בשנה  מליון   1.8
כי חלק  לציין,  גאים  אנחנו 
מהמקורות להשקעה בפיתוח 
מהתמלוגים  נובעים  זנים 
זנים  בגין  מקבלים  שאנחנו 
וזוכים  שפיתחנו  מצליחים 

למשל,  בעולם.  לביקושים 
עבורו  שתמלוגים  האור  זן 

מגיעים אלינו מארה"ב. 
בנוסף, אנחנו ממסחרים את 
מותג ג'אפה שזוכה להערכה 
בעולם ולביקושים כבר שנים 

רבות במדינות כמו אירופה 
ודרום אפריקה".   

 נזקי המלחמה 
"עמוד  במבצע  שאלה:  
ענן" נגרם נזק לענף ההדרים. 
נשאר פרי על העצים, בתי 
זרים  אריזה נפגעו ופועלים 

 ומוסיף מנכ"ל מועצת הצמחים: "אנחנו מודאגים ממחירי התובלה הימית 
במכולות קירור  – קיימנו דיון חרום בנושא ופנינו בכתב למובילים כדי 

שישובו למחירים השפויים" • תנופת ההשקעה במו"פ תמשך

צבי אלון

מאת יצחק ליס
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עזבו את המשקים וטרם שבו. 
כיצד יפוצו הניזוקים?

צבי אלון: "סיימנו לשמחתנו 
את הדיאלוג שניהלנו עם רשות 
המסים על פיצוי המגדלים בגין 
נזקי מבצע 'עמוד ענן'. משרד 
מועצת הצמחים  החקלאות, 
והמגדלים השקיעו מאמץ רב 
בהכנת חומר הרקע לדיונים 
הללו. עבודתנו האינטנסיבית 
תוצאות  הניבה  והיעילה 
שלנו  במפגשים  חיוביות,  
עם נציגי רשות המיסים הוכן 
מתווה שלפיו יקבלו המגדלים 
בקרוב את הפיצוי על הנזקים".
שאלה: "מה העלו הנתונים 
שרכזתם בנושא ענף ההדרים? 

ה?                                                        ו המתו מבשר  מה  ו
הנזקים  "עיקר  אלון:  צבי 
לענף ההדרים נגרם כתוצאה 
בפרדס.  בטיפולים  מעיכוב 
נזק  לרוב המטעים לא נגרם 
ברמה  סביר  המתווה  בפרי. 
עפ"י  ונערך  התחשיבית 
חישוב נורמטיבי לדונם. עובדי 
בראשות  החקלאות  משרד 
יואב מורג מנהל מחוז דרום 
ישלחו  החקלאות  במשרד 
טפסים למגדלים שיהיו הבסיס 

לתביעות". 
שערכתי  בטלפון  )הערה: 
למשרדו של מורג נמסר לי כי 
מורג בחופשה עד 23 בדצמבר 

– י.ל.(  

דיון חרום בנושא התובלה 
הימית

כי  לי  "נראה  שאלה:  
קושי  בפני  עומדים  אנו 
 – ההדרים  לענף  חדש 
במחירי  חדות  התייקרויות 
כיצד  הימית.  ההובלה 
המועצה?                                                                             לכך  נערכת 
צבי אלון: "אנחנו מודאגים 
מאוד מהתעריפים החדשים 
הספנות  חברות  שנקבו 
קירור.  המובילות במכולות 
המחירים למרחקים ארוכים 
הקרוב  מינואר  החל  יועלו 
מ 3010 דולר ל4500 דולר. 
ליעדים קצרים השינוי במאות 
דולרים. אם תוגשם החלטה 

בקירור  עלויות ההובלה  זו, 
יכולות לפגוע אנושות ביצוא.                                                                                                                             
בנושא  חרום  דיון  קיימנו 
ת  לחברו בכתב  ו  נ י פנ ו
י  כד ת  לו הגדו ת  ו הספנ
ם  י ר י ח מ ל ו  ב ו ש י ש
מכתב  שלחנו  השפויים. 
בעולם".                                                                        המובילה  לחברה 
מנכ"ל  מכתב ששלח  להלן 
מועצת הצמחים לסורן סקו 
יו"ר החברה המובילה בעולם 
ששמה מרסק בו הם מתריעים 
על הנזק שייגרם למשווקים 
ולמגדלים כאחד. אלון קורא 
עם  ן  י להתדי למובילים 
מדיניות  בנושא  המגדלים 

התעריפים כבעבר.

Thursday, November 01, 2012

Mr. Soren Skou
CEO
Maersk Lines

Dear Sir,

The Israeli Plant Production and Marketing Board is deeply concerned about the application of a 
US$1,500 per container fee from 1 January, which we find as very extreme. 
The Board also finds  it very disturbing that Maersk , CGM and CMA had published the enormous 
rate increase simultaneously.   
It is difficult for the Board to accept the justifications for such an increase , announced by Maersk 
Line CEO Soren Skou. 
While the Board accepts that profitability is necessary for re-investment in equipment , it feels that 
shippers of reefer products are being discriminated.
 The Board sees no reason that reefer cargo should subsidize the weakness of the dry cargo 
market and on other unrelated trade lanes where the container lines have been unable to force rate 
increases.
We believe , that dramatic decisions like you have made , shall harm both , growers and shippers, 
due to decrease in agricultural production and trade.
We expect Maersk Line's not to ignore traditional customer demands , and to reconsider its position 
. 
We call a leading shipping company like Maersk to form constructive negotiations , as before , in 
order to agree on the company's pricing policy.

Sincerely yours
Zvi  Alon
General Manager
Pants Production and Marketing Board
of Israel

תקציב 2013
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נזקים חמורים לענף ההדרים 
במהלך מבצע "עמוד ענן" –  
הוכן מתווה לפיצוי הניזוקים  

מאת: יצחק ליס פרדסים תחת אש

זרים, כולם מתאילנד, כ-23% מתוך סך    כ-800 עובדים 
העובדים שהועסקו ע"י חקלאי עוטף עזה ואשכול, בתקופה 
שקדמה למבצע "עמוד ענן", עזבו את האזור בתקופת הלחימה, 
אך למרות שהמבצע הסתיים והשקט חזר לדרום, הם לא שבו 
למשקים החקלאיים אותם עזבו. חקלאי האזור מבקשים מהם 
לשוב למקום עבודתם ונראה שהם לא נענים. לכן הם פנו למשרד 
החקלאות בבקשה לסייע להם בנושא.                                                                                    

המבצע של משרד החקלאות 
בשבוע הראשון של חודש דצמבר נמסר ממשרד החקלאות כי 
"המשרד יוזם בימים אלה מבצע להשבת העובדים הזרים למשקים 
בהם עבדו וכי במסגרת המבצע שייצא לפועל בימים הקרובים, ישלחו 
פקחי יחידת הפיצו"ח )פיקוח צומח וחי( של המשרד, בשיתוף עם 
פקחי רשות ההגירה למשקים ברחבי הארץ, בניסיון לאתר עובדים 
שהיתר העבודה שלהם אינו תואם את המקום בו הם נמצאים.                                                                                                                           
"הפקחים יאתרו את העובדים ויציעו להם לשוב למשקים בהם 

עסקו קודם למבצע "עמוד ענן". 
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יוסי ישי: "היתר השהייה 
והעסקה של העובדים בחקלאות מיועד למעסיק )חקלאי( מסוים 
במקום עבודה ספציפי, לאור הרגיעה, העובדים יתבקשו לחזור 

למקומות העבודה בהם הועסקו קודם למבצע "עמוד ענן". 
עוד הוסיף ישי: "אנו ננקוט באמצעים מחמירים כנגד חקלאים 
המעסיקים, ללא היתר, עובדים זרים שהועסקו לפני המבצע 
ביישובי עוטף עזה. הפגיעה במשקים החקלאיים ביישובי עוטף 
עזה קשה. חקלאי הדרום ספגו נזקים לשדותיהם בתקופת המבצע 

כ–800 עובדים תאילנדים ברחו מהדרום ומסרבים לחזור • בשבוע הראשון של 
חודש דצמבר הזהיר יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות כי מי שיעסיקו אותם ללא 
רישיון ייענשו קשות • על השגרה הבלתי נסבלת במהלך הלחימה שמעו כתבנו 
מאריה שרייבר יו"ר ארגון מגדלי ההדרים מקיבוץ נירים שדיווח על שהתרחש 
בעוטף עזה ובועז גלעדי מנהל אזור המרכז בפריאור )מהדרין( בע"מ שסיפר 

על הפגיעה בבית האריזה באשקלון  

וכעת אנו נדרשים לסייע בידם ולעשות כל שניתן כדי להחזיר 
את הפעילות החקלאית באזור ולתקנה". 

ממדי הנזק 
במקביל נאלצים החקלאים להתמודד עם הנזקים שגרמו הטילים 
שנורו מעזה לעבר ישראל. פנינו למספר מוקדים ושאלנו אותם 
על  הנזקים שנגרמו לענף ההדרים במהלך התקפת הטילים על 

דרום הארץ. 

אריה שרייבר

מספר אריה שרייבר פרדסן )הדרי מעון ( ויו"ר ארגון מגדלי 
ההדרים, מקיבוץ נירים, על שהתרחש בעוטף עזה: "המועצה 
האזורית אשכול הורתה לנו לא לצאת לעבודה למרות שהפרדסים 
יצאו לשטח  וכך התאילנדים לא  שלנו לא היו בטווח האש. 
ונשארנו כולנו בבית. כתוצאה מכך הקטיף פסק, פרי נותר על 
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העצים. עם זאת על ההשקיה לא ותרנו ויצאנו לפתוח את המים 
בעת הצורך. בבית האריזה המשיכו לעבוד, חלקי מאוד".                                                                                                                            

היינו לשטח צבאי סגור
על שיגרת חיים תחת התקפות שכאלה מוסיף אריה שרייבר: 
"פינינו את הילדים למשמר העמק, )שארח אותם גם במהלך 
"עופרת יצוקה"(. מי שלא היה חייב להישאר עזב. האזור שלנו 
היה לשטח צבאי סגור שפירושו כי לא אפשרו להיכנס אלינו 

למי שלא גר באזור."
                                                                                  ? ה ל א כ ש ם  י י ח ל  ה נ ל ר  ש פ א ך  י א  : ה ל א ש
חי  אני  62 שנה  "אלו הם החיים שלנו כאן.  אריה שרייבר: 
באזור הזה ומה שהיה הוא שיהיה. בשנים 1949-1956 הייתה 
מלחמה  עם המצרים על הגדר של המשק שלנו. ההפגזות עלינו 
היו כבדות יותר כי לצבא המצרי היו תותחים ומרגמות כבדות. 

התאילנדים לא יצאו לקטיף ואיתם צביקה ענבל
 )המנהל התפעולי של פרדס הדרי מעון(

הרבה פרי נשאר על העצים )צילום צביקה ענבל(

אגב, לנו לא היו ממ"דים. אני נלקחתי למילואים ועליתי על 
מוקש, שום חדש לא קרה כאן.  מתרגלים. בימים שכאלה לא 

נותר אלא להתפלל". 

"הטילים והגראדים התעופפו מעל לפרדסים והיירוטים 
בוצעו מעלינו"

צפונית לפרדסים של חבל מעון התנהלה גם באזור אשקלון, 

התקפה רצחנית על האוכלוסייה האזרחית וגם על הפרדסים ובתי 
האריזה. על כך סיפר לנו בועז גלעדי מנהל אזור המרכז בפריאור 
)מהדרין(:  "הטילים והגראדים התעופפו מעל לפרדסים, היירוטים 
בוצעו מעלינו ולא מעט גם נפלו חלקי טילים בשטחי המטעים".    

והוא מוסיף: 
"שטחי הפרדסים והמטעים של פריאור באזור אשקלון היו בעצם 
שטחים פתוחים שמעליהם התבצעו המון יירוטים של גראדים 
שיועדו לשטחים עירוניים מחד גיסא אבל היו גם נפילות רבות 

בשטחים שהוגדרו כשטחים פתוחים מאידך גיסא.
נוצר מצב שהעובדים, הן המנהלים שלנו והן פועלי הקטיף, 
יכולת מיגון ראויה ותוך סיכון  עבדו בשטחים פתוחים ללא 

עצמי גדול מאוד.
ברקע היה הצורך הדחוף לקטוף את האפרסמונים שהבשילו 
והיו צריכים להיקטף לקירור ואת זני המיכל והסנטינה שהיצוא 

נזקק להם בגלל חוסר בשווקי חו"ל.
רקטת גראד נפלה ישירות לתוך בית האריזה שלנו בסמוך 

לפרדסים". 

 יירוט גרדים מעל אשקלון )צילום בועז גלעדי(

כדי להעביר מעט מהתחושות, העביר אלינו גלעדי תכתובות 
של המפקח הכפוף אליו בפרדסי אשקלון, דני מייזל שכותב על 

הפחד של הקוטפים ועל רצונו לפנותם מהפרדס.
בשעות הבוקר הוא כותב: 

בועז גלעדי 
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בועז שלום
מיום חמישי 15.11.12 התפוצצו עשרות מטחים ומאות פגזים   .1 

באזור אשקלון ואשדוד.
לעיתים  הפרדסים  מעל  ונראים  נשמעים  הפיצוצים  כל   .2
על  נופלים  פגזים  חלקיקי  האזעקות.  את  גם  שומעים 
והיו עדויות  ניצנים, כפר הנגיד(  הקרקע )פרדסי אשדוד, 
אשקלון(.                                                                                                                     )פרדס  הפרדס  בשטח  נפילה  שהייתה  ראיה 
ונפילה בתוך בית  בינתיים לא הצלחנו לאתר את הבור. 
האריזה שממוקם בלב הפרדסים. הסכנה לפגיעה בנפש 

לעניות דעתי ממשית.
אנחנו משתדלים לקיים את שיגרת העבודה הדחופה )צמצמתי   .3
בעבודות יומיות ואנחנו מתרכזים בקטיף(, אולם העובדים 
נמצאים בספי חרדה משתנים זה כולל את כולם. מנהלים, 

נטרים, קבלני ריסוס, ופועלים.
ביום ממוצע בעונה זו נמצאים בפרדסים באזור אשקלון מעל   .4

200 פועלים ביום.
לפי הנחיות פיקוד העורף ניתן לעבוד ברדיוס שבין 7-40   .5
ק"מ אולם אסור כינוס של מעל 100 איש.לא ברור אם הכוונה 

למקומות עם אפשרות מיגון.
אנחנו ממוקמים 15 ק"מ מעוטף עזה  אני מקפיד לא להכניס   .6
יותר מ-100 קוטפים )כולל משגיחים וממיינים( לאזור הקטיף. 

אולם כאמור אין לנו מקומות מסתור."
)עדיין לפני הצהריים( מוסיף מייזל לגלעדי  יותר  מאוחר 

במייל נוסף:  
 "האגרוסטאדיס הודיעו שהם רוצים ללכת מהפרדס כי הם 

מפחדים. אני נאלץ להפסיק את הקטיף".

דני 

בצהריים מחמיר המצב ובמייל ששלח דני נאמר:
"בועז שלום מהבוקר נפילות רבות באזור הפרדסים באשקלון 

ברגע זה נפל פגז מטר מריכוז הטרקטורים של סעיד.
"אתה לא זמין בטלפון, אני רוצה לקפל את הקוטפים."

ממתין לתשובה
דני 

 

פגיעה בצינור המים בפרדס באשקלון )צילום בועז גלעדי(גראד בפרדס באשקלון )צילום בועז גלעדי(

"מכתש" ליד מגרש החניה )צילום בועז גלעדי( בית האריזה באשקלון שנפגע מ//גראד



הקונגרסים  במרכז  העולמי  ההדרים  כנס  התקיים  השנה 
בוולנסיה, העיר השלישית בגודלה בספרד, כשברקע האירוע 
השקעת משאבים רבים של מדינה זו )ספרד( במחקר בהדרים.                                       
בין המובילות  בעקבות היקפי המחקר, מיקמה עצמה ספרד 
במחקר ההדרים העולמי וכך למרות המשבר הכלכלי שברקע, 
הכנס בלט בארגון ובתשומת הלב של המארגנים לפרטים.                                          

לאן פונה המחקר העולמי? 
המרכזיות  המגמות  את  לראות  היה  ניתן  הכנס  במהלך 
וחמישה  כארבעים  וכך  העולמי.  ההדרים  מחקר  פונה  להן 
ומחלות,  מזיקים  עם  בהתמודדות  עסקו  מהתקצירים  אחוז 
הגרינינג.                                                                                                                       מחלת  עם  התמודדות  דרכי  על  דגש  תוך 
מרבית נושאי העבר נחקרים כיום תוך שימוש בכלים מולקולאריים 
ובגנומיקה. הדבר בלט בכל הקשור להתמודדות עם מחלות 
ההדרים ובכל הקשור לנושא ההשבחה והקניית תכונות לזנים 
ועקות ביוטיות(. הדבר  )עמידות לעקות אביוטיות  עתידיים 
נעשה למרות התנגודת הקיימת כיום בשווקים לשימוש בצמחים 
מהונדסים ומתוך ראיה שבעתיד הדברים ישתנו ועל אנשי המחקר 

להיות מוכנים.
בהקשר הנ"ל, ברור שמבחינה יישומית, גם אם מחר יפותחו 
ייקח  זנים מהונדסים המקנים עמידות למחלה כזו או אחרת, 
עשור נוסף עד אשר אותם זנים יבחנו לביצועיהם בתנאי שדה. 
משמעות הדבר שלפחות עבור חלק מהמדינות )למשל פלורידה 

בה מרבית השטחים נגועים ו\או נמצאים בהליך של התמוטטות(, 
יש למצוא פיתרון ביניים שיאפשר לתעשיית ההדרים לשרוד 

את אותו עשור. 
 שטחי הפרדס של החברה עומדים על 1600 דונם )עצי ולנסיה, 
הנטועים למרגלות  ואחרים(  מורקוט  ליין-לייט, קלמנרובי 
ההרים )חלקם בטרסות  וחלקם על גדודיות( ומושקים בטפטוף 
ישראלי. מרבית העצים מורכבים על כנת הקריזו )כנה הדומה 
בתכונותיה לטריור(, בתמונה רואים את האופן בו קושרים את 
הענפים לקרקע על מנת להכווין את צימוח הענפים החדשים 

לכיוון ההיקף.

מאת ד"ר ערן רווה 

כנס ההדרים העולמי 
שנערך בספרד )חלק א'(

)דיווח מהכנס הבינלאומי להדרים בוולנסיה, ספרד(
מאת רון פורת וניר כרמי, מינהל המחקר החקלאי, מרכז 

וולקני

בכנס הבינלאומי להדרים שנערך ב- 18-23 בנובמבר בוולנסיה, 
ידי חוקרים שונים מארה"ב, ספרד, איטליה,  ספרד, דווח על 
צרפת, יפן, סין וברזיל על ריצוף הגנומים של מיני הדר שונים 
אפורר  סצומה,  זני המנדרינה: קלמנטינה,  פומלו,  ובכללם 
ומנדרינת עלי ערבה, תפוז מתוק וחושחש. כמו כן, דווח כי 
במסגרת קונסורציום שהוקם בספרד בשיתוף חברות מסחריות 
)CITRUSEQ consortium( רוצפו הגנומים של כ- 150 מיני הדר 
שונים מהאוסף הגנטי של מיני הדר בספרד, ובסך הכול רוצפו 
בפרויקט זה כ-45 מיליארדי בסיסים המקדדים לכ-8 מליון גנים.

בסך הכול, מריצוף הגנומים השונים מסתבר כי גנום ההדר 

)נוקליאוטידים(  זוגות בסיסים  מכיל בממוצע כ-370 מליון 
המקדדים לכ- 30,000 גנים שונים.

מטרות ריצוף הגנום 
מטרות ריצוף הגנום של פרי ההדר והתועלות שניתן להפיק 

מזאת הן:
1. לימוד הרקע הגנטי ומקור זני ההדר השונים – מידע זה 
חשוב על מנת לאפשר בחירה מושכלת של הורים מתאימים 

לפרויקטים של השבחה.
2. זיהוי סמנים של פולימורפיזם )שונות( בין זנים – מידע זה 
חשוב הן לצורך זיהוי זנים, והן לצורך מציאת סמנים לתכונות 
שונות לצורך סריקת צאצאים בפרויקטים של השבחת הדרים.

3. זיהוי ובידוד גנים בעלי תכונות הורטיקולטוריות חשובות, כגון 
עמידויות למחלות ועקות, בקרת איכות פרי, צבע, מועד הבשלה ועוד'.

חקר הגנום של פרי הדר

."Rincón de Gausa“ הכותב בסיור מקצועי של המשתתפים בפרדסים של
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פרופ' אליעזר גולדשמידט

כנס ההדרים בספרד היה אירוע מרשים ומוצלח, בהשתתפות 
של כ–1200 חוקרים, מדריכים, כלכלנים ופרדסנים מכל הארצות 
בהן מגדלים הדרים; הוצגו קרוב ל–800 תקצירים של הרצאות 
ופוסטרים. המשלחת מישראל כללה כ–10 נציגים. האווירה בכנס 
הייתה מצוינת ולמרות המלחמה שברקע ]"עמוד ענן"[ לא הורגשה 
כל עויינות כלפינו. תוכנן של  ההרצאות והסדנאות הביא לידי 
ביטוי את ההתקדמות המדעית העצומה, ביחוד בתחום המולקולרי 
והגינומי, ועם זאת, את ההתמודדות עם הבעיות המעשיות של  

מחלת HLB והקטיף המכני שטרם באו על פתרונן.

הרצאת מבוא כללית 
גדילה  'בקרת  על  הכנס  של  המושב  במסגרת 
ולסקור  כללית  מבוא  הרצאת  לתת  נתבקשתי  והתפתחות' 
האחרונות.                                                                                            השנים  בעשרות  זה  בתחום  המחקר  את 
את הרצאתי הקדשתי לשלושה אישים שהייתה להם תרומה 
מכרעת בתחום זה: פרופ' קוגינס מקליפורניה, חלוץ השימוש 

הרצאה של Dr. F. Gmitter מאוניברסיטת פלורידה
דווח  Dr. F. Gmitter מאוניברסיטת פלורידה  בהרצאה של 
כי ריצוף הגנומים הוכיח כי מקור הזן קלמנטינה מהכלאה בין 
מנדרינה מזן 'עלי ערבה' )Willow leaf( ותפוז מתוק, וכי תפוז 
מתוק נוצר מהכלאה בין פומלו למנדרינה.  כמו כן, הוצע כי 
המנדרינה מזן 'פונקן' שמוצאה מסין היא נכון להיום הזן הקרוב 
ביותר לאב הקדמון של המנדרינה, שכן רצף הגנום של 'פונקן' 

מורכב מ-90% מנדרינה ורק 10% פומלו.
מקור האשכולית מהכלאה בין פומלה לתפוז מתוק שהתרחשה 
באיים הקריביים. זני האשכוליות הקיימים כיום )חוסר זרעים, 
אשכולית אדומה ועוד( התפתחו ממוטציות על ענפים וריבוי 

וגטטיבי, על כן השונות צרה מאד.
מקור התפוז המתוק מהכלאה שהתרחשה בסין בין מנדרינה 
זני התפוז כמו במקרה של אשכולית מקורו  ופומלה. מגוון 
ממוטציות שהתרחשו וזוהו על ענפים ועל כן גם השונות בין 

זני התפוז מאד צרה. 

תפוז דם נוצר על ידי חדירה של רטרוטרנספוזון שהפעיל גן 
המקדד לחלבון בקרה של סינטזת אנטוציאן. אזור הבקרה של 
הרטרוטרנספוזון מופעל בטמפרטורת נמוכות, מה שמסביר את 

הצטברות האנטוציאנינים בתפוזי דם בקור. 

הרצאה של Dr. M. Talon מהמכון לחקר הדרים בוולנסיה
בהרצאה של Dr. M. Talon מהמכון לחקר הדרים בוולנסיה, 
דווח כי הזן 'פינה' )Fina( היא הקלמנטינה המקורית, וכי כל 
יתר זני הקלמנטינות המסחריות הקיימות היום הינם למעשה 

תוצרי מוטציות של הכלאה מקורית זו.
המשך ריצוף הגנום של זני הדר שונים יאפשר לערוך השוואות 
בין הרצפים שלהם, וכך לזהות יחסי קרבה בין הזנים ולבודד 
גנים ייחודיים לתכונות שונות.  בידוד גנים לעמידויות למחלות, 
עקות סביבה, איכות פרי ועוד' יאפשר פריצות דרך בהשבחת 

הדרים הן באמצעות הכלאות והן בשיטות של הנדסה גנטית.

רשמים מכנס ההדרים הבינ"ל בספרד

פרופ' אליעזר גולדשמידט )הפקולטה לחקלאות(                       

מונסליזה שלנו, מישראל,  פרופ'  בהדרים;  בחומרי צמיחה 
החנטה,  הפריחה,  לתהליכי  ההורמונלי  הבסיס  את  שחקר 
הסירוגיות ואיכות הפרי; ופרופ' גרדיולה מספרד, שייסד את 
וחומרי הצמיחה בהדרים בספרד.                                                                                                                    בנושאי הפוריות  המחקר 
בהמשך עמדתי על הרעיונות שעמדו בבסיס המחקר; התיאוריה 
ההורמונלית שבבסיס הטיפולים בחומרי צמיחה, ההשערות על 
יחסי מקור/מבלע ותפקיד הפחמימות, ולאחריהן, העידן הנוכחי 
הגנטי-מולקולרי. לבסוף הצגתי בקצרה 9 מאמרי מפתח, מ- 
1935 ועד 2008, המייצגים לדעתי את שלבי ההתקדמות בתחום 

זה. ההרצאה זכתה לתגובות טובות ואף נלהבות.

סדנה בנושא הקטיף המכני
נכחתי.                                                                                     בהם  אירועים  שני  על  בקצרה  לדווח  ברצוני 
האחד, סדנה בנושא הקטיף המכני. עיקר הדיון נסב בה על 
המצב בפלורידה, בה הלך ופחת השימוש בקטיף מכני בשנים 
האחרונות, בעיקר בגלל חששות של המגדלים מן הנזקים הנגרמים 
HLB התוקפת עצים  ע"י מכונות הקטיף והפחד מפני מחלת 
שנפגעו בקטיף. כעת מצפים לאישור השימוש בחומר החדש
CMNP , האמור להחליש את עוקץ הפרי ולהקל על הקטיף.                                                                                                                

פרופ' איירס על המאבק במחלת HLB באזור סן-פאולו                                                                        
אירוע השני היה הרצאתו של פרופ' איירס, העומד בראש 
HLB באזור סן- ענף ההדרים בברזיל, על המאבק במחלת 

פאולו בה יש כ–6 מיליון דונם תפוזים. באמצעות ניהול קפדני 
של משתלות ללא חרקים, השמדת עצים נגועים, עיבוד והזנה 
משופרים הצליחו להוריד את רמת נגיעות ב–HLB ל–6%. כמובן 
שזה אינו אומר שהם הדבירו את המחלה, אבל זה הישג מרשים 
ונותן תקוה לעתידו של הענף. כמובן שהיו עוד ועוד נושאים 

מעניינים אבל זה המעט בו יכולתי להשתתף. 
20

כנסים מקצועיים
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תקציב 2013

מאת רוני נקר 

 2013 הועדה הענפית הדרים אישרה באחרונה את תקציב 
של הענף.

ענף ההדרים משתרע על כ-190 אלף דונם - 43% ממנו קליפים 
ובראשם אור )50% מהקליפים(, כ-20% תז"ים, כ-20% אשכוליות 

)בלבד( ואחרים, בעיקר לימון. השטח גדל ומוסב לקליפים.

ענף ההדרים מייצר פדיון של כ - 1.5 מיליארד ₪ בשנה.  
)תוצר ענפי( של ענף ההדרים כ-1.5 מיליארד ₪  הפדיון 
בשנה. הנהלת הענף מתווה באופן מתמיד, מזה עשרות שנים, 
השקעה במו"פ אשר פיתח את הזנים החדשים וקבע את תנאי 
הגידול והממשק שכל הפרדסנים נהנים מהם בשנים האחרונות.                                                                                    

המו"פ יגדל וגם יטופחו מדריכים צעירים 
השנה הוחלט להגדיל את המו"פ ל-2.25 מלש"ח )6% מהתקציב( 
ובנוסף לכך הוחלט, לראשונה בעשור האחרון, לקלוט ולטפח 
מדריכים צעירים שיסייעו למדריכי שה"מ במתן יעוץ והדרכה 
ליותר מגדלים. הצעירים הללו יגיעו במקומם של מדריכי שה"מ 
שפרשו או שעומדים לפרוש ועלותם 0.3 מלש"ח )1% מהתקציב(.
 קידום מכירות ופרסום הינה פעילות אשר באה לחזק את 
המותג ואת הזנים בעולם. השנה הוחלט להשתתף בקמפיין פרסום 
באיטליה יחד עם היצואנים ועם היבואנים )1/3 לכל סקטור( כמו 
כן הוחלט לפתח קונספט תדמיתי אחיד לליווי האור בעולם עמ"נ 
לחזק אותו לקראת שנים מרובות ביבול. סה"כ תקציב הקד"מ 

0.6 מיליון ₪. )2% מהתקציב(

הביטוח ישופר 
ביטוח כלל הענף בקנט הינה פעילות חשובה נוספת שמבצע 
הענף. גם בשנה הקרובה יבוטח  הענף בביטוח משופר אשר 
יותר לנזקים העלולים להיגרם הן מבחינת  ייתן מענה ראוי 

יבול נורמטיבי והן מבחינת גובה השיפוי. גם השנה בדעת הענף 
להוסיף שיפורים. הסכום שתוקצב לכך השנה הוא כ-2.5 מיליון 

₪ )7% מהתקציב(.

התנאים אפשרו חסכון 
הפעילות החשובה והכבדה ביותר שבמבצע הענף הינה הדברת 

הזבוב )75% מהתקציב(.
הפכו  להדברה  משתמשים  בהם  שהחומרים  לאחר  כיום, 
ידידותיים יותר לציבור מצד אחד ויקרים הרבה יותר מצד שני, 
התפתחו חלופות שונות לאופן הטיפול בזבוב, כך שההדברה 
הקלאסית הצטמצמה. סוגים שונים של מתקני קטילה משמשים 
היום בחלקות גדולות של הפרדס ברחבי הארץ ומטילות אחריות 

כבדה יותר על המגדל לבדוק את רמת המזיק בפרדס. 
שיטה נוספת שצוברת ניסיון הינה פיזור זבובים עקרים המנוסה 
בהצלחה באזור הבשור ואופקים. האינטנסיביות של פעילות 

הריסוס תלויה במזג האוויר במהלך עונת הפרי.
2.5 מיליון ₪  בשנה האחרונה התנאים אפשרו חסכון של 

מהפעילות המתוקצבת. 
ב-2013 תקצבנו כ-29 מיליון ₪ לפעילות ההדברה, שהפכה, 

כאמור מורכבת ומתוחכמת מתמיד.
פעולות נוספות יתקיימו כמו בכל שנה. העברת ידע באמצעות 
 CLAM "עת הדר" ובאמצעות מספר כנסים. חברות בארגון 
של יצרניות פרי הדר באגן הים התיכון. כמו כן חלוקת מלגות 
לסטודנטים לתואר שני במחלקה להדרים בפקולטה. וכן טיפול 

במחלת הגרינינג המאיימת על ענף ההדרים בכל העולם.
למימון כל הפעולות הנרחבות שסוקרו לעיל בתמצית, גובה 
הענף היטלים מהמגדלים באמצעות המשווקים סך של כ-26 
מיליון ₪. גביית ההיטלים אינה המקור היחיד. למקורות המימון 
מצטרפת הממשלה במימון ההדברה בסך כ-9 מיליון ₪ וכן 
תמלוגים משימוש במותג ג'אפה וזני פטנט בחו"ל כ-3 מיליון ₪. 
סה"כ המקורות והשימושים לשנת 2013 עומדים על 38 מלש"ח.

 תקציב ענף ההדרים 2013

ענף ההדרים משתתף באבלו של 

ידידנו מאיר פרנק על פטירת אשתו 

רעיה ז"ל
 

תנחומינו לך ולבני משפחתך

טל עמית וידידך בענף ההדרים

ענף ההדרים אבל על פטירתו 

של חברנו הפרדסן 

אבישי אפרתי ז"ל

תנחומינו העמוקים לבני המשפחה 

 טל עמית וידידיו בענף ההדרים
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%תקציב 2013הערכת ביצוע 2012תקציב 2012

מקורות
היטלים 

דמי ביטוח והדברה
תמלוגים והיטל רשות לפיתוח 

השתתפות משרד החקלאות 
אחרות 

סה"כ מקורות

5,300
17,967
2,600
10,000

645
36,512

5,200
15,870
2,917
9,500
688

34,175

5,400
20,284
2,900
9,000
465

38,049

14
53
8
24
1

100

שימושים
מו"פ + בית גרעין

הדרכה
פרסום, קד"מ ומותגים

ביטוח נזקי טבע
 SIT + הדברה + מכון + מיפוי
פעולות מועצה נוספות ומינהל

סה"כ שימושים
עודף

1900

400
1,500
29,327
3,385

36,512
-   

1,816

457
1,885
26,401
3,616

34,175
630

2,250
270
600

2,500
28,658
3,771

38,049
-  

6
1
2
7
75
10
100
-  

תמצית תקציב ענף ההדרים 2013  באלפי ש"ח 

תקציב 2013

מאת כתב "עת הדר" 
הקבינט החברתי-כלכלי של הממשלה אישר הצעת ההחלטה 
שהוגשה על ידי שרת החקלאות, ח"כ אורית נוקד, הקובעת את 
מכסת העובדים הזרים לחקלאות לשנת 2013. על פי הצעת 
החלטה שאושרה בקבינט, יינתנו בשנת 2013 היתרים ל-24,000 
עובדים זרים קבועים לחקלאות, ובנוסף 1,000 היתרים לעובדים 
זרים עונתיים ו-2,000 היתרים לעובדים פלשתינאים.                                                                                                             

בשנת 2015 יצומצמו ההיתרים 
אישור המכסה לשנת 2013 הינו בהמשך להסכם בין התאחדות 
חקלאי ישראל לממשלת ישראל ממאי 2009 שמטרתו צמצום 
מספר העובדים הזרים ועידוד תעסוקת ישראלים בענף החקלאות.                                                                                                              
הצעת ההחלטה שהוגשה לאישור הקבינט הינה עדכון למתווה 
הפוחת במכסות העובדים הזרים לחקלאות, שהוסכם בין משרד 
האוצר, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה. על פי 
המכסה שאושרה, בשנת 2013 כאמור יינתנו 24,000 היתרים 
21,600 היתרים  יינתנו   2014 זרים, בשנת  להעסקת עובדים 

ובשנת 2015 יינתנו 20,200 היתרים.
 

עדיפות לאזורי ספר מרוחקים 
עוד קובעת ההחלטה כי על פי דו"ח "הועדה לעידוד תעסוקת 
ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות" בראשות 
המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין שהכיר בכך 
שבהעסקתם של עובדים זרים באזורי הספר המרוחק, המרוחקים 
מריכוזי אוכלוסייה אשר עשויים להוות כוח עבודה פוטנציאלי 
קיימות השפעות שליליות פחותות באופן  לענף החקלאות, 
משמעותי על שוק העבודה ביחס להעסקתם של העובדים הזרים 
בריכוזי אוכלוסייה, ולכן תינתן עדיפות של 30% בהקצאה לאזורי 

הספר המרוחקים, מתוך הכרה בייחודיות של אזורים אלו 

שרת החקלאות: "צעדים שייקלו על המשקים שאין להם 
ידיים עובדות                             

שרת החקלאות, אורית נוקד: "ההצעה שאושרה, תשמר את היקף 
התוצרת החקלאית המיועדת לשוק המקומי וליצוא,  תרחיב את 
קליטת העובדים העונתיים בשנים הקרובות, לצד קליטת עובדים 
ישראלים ופלסטינים והטמעת מיכון חוסך כח אדם. צעדים אלו 
יקלו על בעלי משקים רבים אשר נותרים, לצערי, ללא ידיים 
עובדות, דבר אשר הביא למחסור חמור בירקות  ולעליית מחירים 

ופגע קשות הן בחקלאות והן בצרכנים בישראל". 

הקבינט החברתי-כלכלי אישר
את מכסת העובדים הזרים לחקלאות לשנת 2013

עובדים זרים
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קוראים כותבים

יצחק שלום,
להלן אני מצרף את אשר כתבתי למדורי:

מכתבים ב"מעריב"
ותגובות ב"הארץ"

בעקבות הכתבות המכפישות והמגזימות על הרעלים 
בירקות ופירות ופרי הדר.

ברוך קרן 
052-2562102 ]פרדסן )חבר מזכירות ענף ההדרים([

 
בכתבה צוין כי פירות ההדר עשירים ברעל. 

כדאי היה לכותב לבחון את דבריו ביתר דיקדוק -  
פירות ההדר מיוצרים בארץ תוך כוונת יכולת לייצא את 

הפרי ולא לשוק מקומי. 
אם הכותב היה בודק וודאי היה יודע כי באירופה קיים 

מערך בדיקה מאוד קפדני לפרי המגיע אליהם. 
הפרי בארץ מיוצר תוך הקפדה רבה על שימוש נכון 
בחומרים המותרים ע"י האיחוד הארופאי האמריקאי 

והיפני. )ליפן יש נציג השוהה בארץ על חשבון המגדלים 
שתפקידו לבקר את הפרי טרם המשלוח(.

-Global( "הפרי מיוצר על פי דרישות "גלובלגאפ
GAP( שהוא דרישה מאוד מחמירה בבקרה על תהליך 

הגידול )עיבוד הזנה ושימוש בחומרי הדברה(.
החקלאי מחוייב ומנהל יומן טיפולים )ISO( שמועבר 

 לגורם המשווק.
באשר לברום

בישראל אין יותר שימוש במטילברומיד. בעולם הרחב 
כן משתמשים בו.

לידיעתכם 94% מהברום הניפלט לאטמוספרה 
ניפלט מהאוקיינוסים - כך שלהטיל את האשמה בפגיעה 

 באטמוספרה על החקלאים היא לא לעניין.
כותב הכתבה מתרעם על הפגיעה בסביבה, אך וודאי 

הוא נוסע במכונית שיתכן והיא פולטת גזים, ויש להניח 
כי הוא גם משתמש בטלפון סלולרי.

אז לפני שאתה כותב דברים פוגעים ובלתי מבוססים 
אנא בדוק גם את עצמך.

 ברוך קרן

הפטריה שהתגלתה אצלנו נרשמה כ"מאירה"
לעורך "עת הדר" שלום רב !!

שניתן  הפרסום  בעקבות 
ב"עת הדר" האחרון, ברצוני 
פורסם  שלא  פרק  להוסיף 
תחת  הדר"  ב"עת  והוצג 
במזיקים  מלחמה  הכותרת 
הדברה ביאולוגית של אקרית 
והוא מוכר ברובו או  חלודה 
שעסקו  אלה  לכל  בחלקו  
אורי  בנושא, מהפרופסורים 
והן   גרזון ואברהם שטינברג 

ד"ר צחי פז.
והרי הוא לפניכם: 

פרדס  לגדל  התחלנו  בדן 
1988. בשנים  אורגני בשנת 
בגופרית  השתמשנו  אלה 

כקוטל אקריות.
בשנת 1991 זיהיתי פגיעה 
קשה באויבים טבעיים ,שגרמה 
מזיקים.  של  להתפרצויות 

בשנת 1992 קיבלתי החלטה 
לא קלה, להוציא משמוש את 
הגפרית מחלקו של הפרדס,  
סיכונים באשר  לקיחת  תוך 
לסיכויי היצוא מחלקות אלה.
,ותוך  התאזרתי בסבלנות 
שגורם  גיליתי  שנתיים 
לאקריות  גורם  שהוא  כל 
הבנתי  מהר  די  להתמוטט. 
שהגורם הוא פטריה כל שהיא. 
המצאות  להבנת  )ההסבר 
ועל כן לא  פטריה מורכב – 

אפרט(. 
הממצא  גודל  את  בהביני 
קיבוצי  פנים  לגורם  פניתי 
חקלאי  פיתוח  שתפקידו- 
חברה  עם  שיחבור  במגמה 
את  להגדיר  במטרה  גדולה 

הפטריה ויפתח ממנה מוצר.
לעבוד  התחלתי  במקביל 
יותר  הוצאתי  הפטריה.  עם 

ויותר חלקות ממעגל הגפרית 
העברתי ענפים נגועים מחלקה 
לחלקה נקטתי צעדים לגזום 
את העצים ללא פתחים גדולים 
ולא ליצר מרווחים בין העצים. 
דאגתי לפיזור קומפוסט באופן 
מסיבי במטרה לשמר לחות 

בתוך העצים.
כמו כן פיתחתי שיטה לטפל 
הביניים,  באקריות בתקופת 
הפטריה  פעילות  הגעת  עד 
לשיאה-בערך בסוף אוגוסט. 
הפרדס  תוצאות  במקביל 
ואחוז האריזה היה  השתפרו 
טוב, שבתוכם כ-5-10 אחוז 
חלודה.  אקרית  בגין  בררה 
אוזלת  גילה  הקיבוץ  כאשר 
הממצאים  את  הראיתי  יד, 
לד"ר בן עמי פלג וליצחק בר 
זכאי מתוך הבנה שהגלוי שלנו 
ילך לאבוד אם לא נעשה דבר 

בנידון. בהמשך התחלנו לבצע 
נסיונות שהוביל הדוקטורנט 
להגדרת  שהביאו  פז  צחי 

הפטריה .
הפטריה שהתגלתה אצלנו 
"מאירה", אף  נרשמה בתור 
נוספים  טיפוסים  שנמצאו 
שונים  אבל  הסוג,  מאותו 

מהטיפוס שנמצא אצלנו.
מסוג  פטריה  לסיכום: 
"מאירה" שהתגלתה בפרדס 
דן )אף שלא הוגדרה על ידנו( 
שימשה אותנו היטב בהדברת 
אקרית חלודה, בפרדס אורגני 
ואיפשרה לנו ליצא פרי אורגני 

באיכות טובה.

בברכה
זהר ברקאי

רעלים בפירות
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תחום המים – תגר על ההסדרים הקיימים
תחום המים הינו הנושא העיקרי שבו אנו עוסקים בעת האחרונה.
רשות המים ומשרד האוצר קראו לאחרונה תגר על ההסדרים 
הקיימים במיכלול נושאי המים והחליטו על מהלך אסטרטגי 
ניסיון להוצאת כספים מירביים מן המשתמשים   – שעיקרו 
 400 החקלאיים, כדי לאזן כביכול את המחסור הכספי בסך 
מיליון ₪ שלטענתם חסרים במערכת המים הסגורה כתוצאה 

מהסכם המים משנת 2006.
בנוסף – הממשלה מתכוונת להפסיק את תמיכתה במפעלי 
וזאת עקב העובדה שכתוצאה מהקמת מתקני  השבת קולחין 
התפלת מי-ים – חשיבות השימוש בקולחין מבחינת המשק 

הלאומי פוחתת כביכול....
לאור הניסיונות לשנות את המציאות האסטרטגית בתחום המים 
– נקטנו בשורת פעולות: הקמנו בשיתוף עם משרד החקלאות 
צוות אסטרטגי ובו נציגות להתאחדות חקלאי ישראל, ארגון 
עובדי המים, משרד החקלאות ונציגים מהאקדמיה וכן ראשי 
רשות המים בעבר. הצוות ניפגש מספר פעמים ומכין חלופות 

להצעות השונות.
במקביל, הקמנו צוות פעולה עם ארגון עובדי המים ואגודות 

המים, שתפקידו להוביל את המאבק.
הצוות החליט על גיוס מיידי של תקציב כדי לעמוד ביעדים 
שקבענו לעצמנו: שינוי המדיניות הממשלתית, פתיחת ההגדרה 
של משק המים כמשק סגור, מאבק לשמירת מחירים סבירים 
למי קולחין, מים מעורבים ומליחים אל מול רשות המים, ושינוי 
המדיניות הממשלתית בנושאי הקולחין. לשם כך התקשרנו 
עם משרד גדול של עורכי דין המתמחה במים, לקחנו יועצים 
אסטרטגים ויועצי תקשורת, כלכלנים וכו' ואנו יוצאים לדרך.  
השבוע הופענו בשני שימועים של רשות המים ושל מועצת רשות 

המים ונעדכנכם לגבי החלטות שיפלו בשבוע הבא.
בתחום תקנות המים מתגבש הסדר לגבי החזרת גביית היתר 
עבור השימוש במים ביתיים של מפיקים חקלאים פרטיים בסך 
15 מיליון ₪ מישובים מתוכננים. גם בנושא הקנסות בגין שימוש 

יתר של המפיקים הפרטיים – מנסים להגיע לפתרון.
ח"כ יצחק ועקנין נקבע מטעם ועדת הכספים כמגשר לסוגיה.
מכסות 2013 – השנה תהיה תוספת מכסות כוללת והמכסה 
השנתית שנקבעה כעת לישובים המתוכננים תהיה 480 מיליון 

ויתכן שהיא תוגדל בהמשך  קוב לעומת 455 בשנה שחלפה 
החורף בהתאם למשקעים שירדו.

 עובדים זרים – המשבר בעיצומו. 
חסרים כעת כ-3,000 עובדים וזאת כתוצאה מקריסת ההסכמים 
שהושגו בין ממשלות ישראל, תאילנד וסוכנות התעסוקה של 

האו"ם.
בפגישה שהיתה לנו עם אמנון בן עמי – ראש מינהלת ההגירה, 
הוא התחייב להבאה מיידית של עובדים משורה של מדינות 

אפשריות – ווייטנאם, לאוס, סרי לנקה וכו'.
הכוונה להבאת עובדים קבועים כתחליף לתאילנד וכן עובדים 

עונתיים למספר חודשים.
ממשלת ישראל אישרה לפני כחודש את המיתווה לשנת 2013. 
על פיו מספר העובדים הקבועים יהיה 24,000, מספר העונתיים 

1,000 וכן תינתן עזרה של כ-2,000 פלסטינים.
לצערי – אין קשר בין ההחלטות לבין הקורה בפועל.

החקלאים התחילו להתארגן להגשת תביעת נזיקין גדולה בגין 
המחסור בעובדים והודעה על כך הועברה לרשויות הממשלתיות 

העוסקות בנושא – הגירה, פנים ואוצר.
יגיעו  ובחודשים הקרובים  יישא פרי  אני תקווה כי הלחץ 
עובדים קבועים, למרות שפתרון מיידי לא נראה באופק. בסוף 
יוצאת משלחת ממשלתית לווייטנאם בתקווה לסגור  החודש 

הסכם מיידי על הבאת עובדים.

בחירות 2013 
כללית, מאבק הבחירות שיתק חלק מהפעילות הממשלתית 
ואינו מאפשר פתרונות מידיים. תהליך הקמתה של ממשלה לוקח 
כחודשיים כך שסביר שתקציב 2013 יאושר באביב המאוחר – 

לאחר חגי האביב.
על הפרק – ניסיון נוסף של האוצר לבטל את הפטור מהגבלים 
עסקיים בחקלאות ושורת גזירות נוספות שאיתן נאלץ להתמודד. 
ובינתיים – שנת גשמים ברוכה, שתאפשר כנרת מלאה ומים 
ותפוקות חקלאיות  ובעיקר מחירים טובים  להשקיית הקיץ, 

גבוהות.

אבשלום )אבו( וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

דו"ח מזכ"ל התאחדות חקלאי 
ישראל אבשלום )אבו( וילן

גשמי החורף כבר יורדים במלוא עוזם - השנה החורף הקדים מעט, וחסך 
מאיתנו את הדיונים הקשורים על מחסור במים

חדשות חקלאי ישראל
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רשויות ביקשו להעלות תעריפי הארנונה – 10 כבר אושרו
ייקור הארנונה לתעשייה הקיבוצית תסתכם ב-50  עלות 

מיליון שקל.
שר האוצר, יובל שטייניץ ושר הפנים, אלי ישי, החלו במתן 
לתעשייה  הארנונה  תעריפי  חריגות של  להעלות  אישורים 
בשיעורים חריגים. עד כה אושרה בקשתן של 10 רשויות ובהן 
4 מועצות אזוריות להעלאה של הארנונה בשיעור של עד 20% 
ועל השולחן מונחות בקשות של 66 רשויות נוספות. ההעלאות 
נעשות באופן רטרואקטיבי מתחילת 2012 כך שעל המפעלים 
יחול תשלום חד פעמי גבוה ובשנה הבאה צפויה התייקרות נוספת.
המועצות האזוריות שבהן אושרה ההתייקרות הן עמק חפר, 
חוף הכרמל, עמק הירדן וגזר. אליהן צפויות להצטרף מועצות 
רבות נוספות בדרום הארץ, לרבות באזור שספג טילים ובצפון. 
על פי תחשיב שערך האיגוד עלות ייקור הארנונה לתעשייה 

הקיבוצית תסתכם ב-50 מיליון שקל.

החלטה צינית 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, אמר 
שההחלטה היא צינית ושערורייתית ותפגע בתושבים בפריפריה. 
מי שיפגעו במיוחד הם מפעלים אזוריים שמשתרעים על שטח 
נרחב כמו למשל חבל מעון שמתאושש כעת מההשבתה הכפויה 
בעקבות המבצע ואנשיו מטווחים כבר עשר שנים. לא יאומן 
שבתקופה שבה בעת שהחקלאים והעובדים במפעלים ובבתי 
האריזה עושים מאמץ עליון לשמור על הייצור תוך אי ודאות 

כלכלית גדולה, הם מקבלים סכין בגב מממשלתם.

 לדברי אורנשטיין, מפעלי התעשייה בפריפריה סופגים כבר 
שנים הוצאות כבדות בשל ריחוקם הפיסי, הוצאות ביטחון ועוד. 
יש להתפלא על כך שידם של השרים לא רעדה כשהצביעו לאשר 
את הגזירה. רבים מהם מגיעים למפעלים באופן אישי ומכירים 

אותם ואת הקשיים עימם הם מתמודדים.
 

פגיעה בכושר התחרות
יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן בשיא, פנה למנכ"ל 
משרד הפנים, עמרם קלעג'י, וביקש ממנו לפעול לשינוי ההחלטה. 
לדבריו, החלטת הממשלה פוגעת בכושר התחרות של התעשייה 
הן בשווקי היצוא והן מול יבוא מתחרה. העלאת הארנונה מצטרפת 
לשורה של התייקרויות נוספות בתעריפי החשמל וחומרי הגלם. 
התוצאה הבלתי נמנעת תהיה פיטורי עובדים דווקא בתקופה 
קשה במשק. ההחלטה היא ברת שינוי והממשלה יכולה וצריכה 

לחזור בה בטרם הנזקים יגרמו.
ראשי האיגוד הציגו את ההשלכות הקשות של העלאת הארנונה 
בישיבת נשיאות התאחדות התעשיינים שבה השתתף שר הפנים, 
אלי ישי וביקשו ממנו לעצור את האישורים. השר ישי אמר שהוא 
מבין את עמדת התעשיינים, אך שינוי ההחלטה היא מעבר לתחום 
אחריותו ועל התעשיינים לגבש תמיכה רחבה בקרב השרים 
ומקבלי ההחלטות כדי להביא לשינוי. מנכ"ל איגוד התעשייה 
הקיבוצית אמר שיש לצפות מהשרים שאחראים על הנושא 
לקחת מנהיגות ולמצוא פתרון ולא להסתתר מאחורי החלטות 

פרוצדורליות שכביכול אינן באחריותם.

העלאות ארנונה חריגות

לפני מספר שבועות פורסמו שלושה מסלולים חדשים לתמיכה 
ייחודיות משל עצמו.  בקליטת עובדים, כאשר לכל מסלול 
המתודולוגיה לקבלת הסיוע לקליטת עובדים היא בדומה למסלולי 
התעסוקה הקודמים שמענקים השתתפות בשכרם של העובדים 

וזאת בדרך של הגשת בקשה והתמודדות באמצעות מכרז.

שילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשיות עתירות ידע  
ממגזר  סטודנטים  שילוב  הגברת  הינה  זה  מסלול  מטרת 
המיעוטים הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע.
סטודנט - הינו סטודנט מהאכולוסיה הערבית )ערבית, לרבות 
דרוזים, בדואים וצ'רקסים(, תושב ישראל, הלומד לקבלת תואר 
במקצוע טכנולוגי במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה 

גבוהה בישראל, ולא הועסק קודם למועד הגשת הבקשה אצל 
המבקש או בעסק הקשור לו.

המדוייקים  המדעים  בתחום  מקצוע   - טכנולוגי  מקצוע 
והטכנולוגיים הנכללים בחוגי הלימוד הבאים: 

מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ, 
הנדסה, מדעי המחשב והחוג להוראת המדעים.

תעשייה עתירת ידע - תעשיות הטכנולוגיה העילית או תעשיות 
טכנולוגיה מעורבת עילית או שירותי מחשב אחרים. בין היתר 
ניתן לכלול את תעשיית התרופות, תעשיית רכיבים אלקטרונים, 
תעשיית זיקוק נפט, תכנות מערכות, הכנת מאגרי מידע ועוד.

את העובדים יש לקלוט עד 6 חודשים ממועד קבלת ההודעה 
על הזכייה בהליך. תקופת העסקתו של עובד, הזכאית למתן 

מסלולי סיוע נוספים לקליטת
 עובדים )חוזר ברית פיקוח( 
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סיוע, לא תפתח מ -12 חודשים ולא תעלה על 24 חודשים.
המבקש מתחייב לשלם שכר שלא יפחת מסכום של 30 ש"ח 
לשעה ברוטו כפול מספר השעות בו התחייב להעסקתו )מינימום 

60 שעות חודשיות(.
סכום הסיוע הניתן נע בין 20% ל-30% מהיקף השכר )עד 
תקרת שכר של 13,000 ש"ח( ובתום 4 רבעונים יקבל העסק 

השלמה לסכום סיוע כולל של 40% מעלות שכר העובד.
בנוסף, עסק שיעסיק לפחות חמישה מתמחים רשאי לבקש סיוע 
חד פעמי בגין הוצאות מיוחדות )עד תקרה של 10,000 ש"ח(, 
בגין הוצאות משרדיות הקשורות ישירות להעסקת המתמחים, 

עלויות שכר למנחים מקצועיים לעובד ועלויות גיוס העובד.

קליטת עובדים בעלי שכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ·
מטרת מסלול זה הינה עידוד השקעות במשק וקליטת עובדים 
נוספים במעגל התעסוקה, תוך דגש על קליטה באזורי עדיפות 

לאומית ועידוד יצירת משרות בשכר גבוה.
למסלול זה יכולה לגשת חברה, אשר מחזור המכירות המאוחד 
שלה בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע עלה על 
100 מיליון ש"ח, ואשר התאגדה בישראל, או חברה זרה אשר 
הקימה בישראל בתוך  6 חודשים מהוצאת כתב האישור חברה 

בת בבעלותה המלאה או חברה אחות בבעלות זהה.
כמו כן, החברה מתחייבת להקים, להרחיב או להעתיק לאזור 
עדיפות לאומית ( כמוגדר בהחלטת הממשלה( מיזם, אשר הינו 
מרכז פעילות העוסק באחד מענפי התעשייה והשירותים, כפי 
שהוגדרו בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מסלולי סיוע 

נוספים לקליטת עובדים.

במסלול זה ישנן שתי חלופות:
 15 לגייס לפחות  - החברה מתחייבת  גבוה  חלופת שכר 
עובדים בתקופה של עד 4 שנים מתאריך הוצאת כתב האישור 
ולהעסיקם לתקופה שלא תפחת מ-4 שנים בשכר מינימאלי 
לעובד של פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק  )בהתאם לחלקיות 

המשרה של העובד(.
חלופת "עוגן" - החברה מתחייבת לגייס לפחות 100 עובדים 
בתקופה של עד 4 שנים מתאריך הוצאת כתב האישור, ולהעסיקם 
לתקופה שלא תפחת מ-4 שנים בשכר מינימאלי של פי 1.5 
מהשכר הממוצע במשק )בהתאם לחלקיות המשרה של העובד. 

)סכום הסיוע הניתן נע בין 5% ל-45% מהיקף השכר )עד תקרת 
שכר של 30,000 ש"ח( ובתום 4 רבעונים יקבל העסק השלמה 

לסכום סיוע כולל של 40% מעלות שכר העובד.
התאריך הקובע לקליטת עובד חדש טרם פורסם וייתכן ויהיה 
רטרואקטיבי )כלומר, גם עובד הנקלט כבר בחברה ייחשב כ"עובד 

חדש" לעניין מסלול זה(.
יודגש, כי בשונה ממכרזים קודמים, למסלול סיוע לשילוב 
מתמחים ולמסלול עדיפות קליטת עובדים בעלי שכר גבוה 
אין תאריך יעד, ולפיכך, ניתן להגיש בקשות למרכז ההשקעות 
באופן שוטף עד להודעה על ניצול מלוא התקציב. לפיכך, רצוי 

להזדרז ולהגיש את הבקשות.

קליטת עובדים נוספים בישראל·
שתי חלופות:

חלופת אזור פיתוח - מקום מגוריהם של העובדים הנקלטים 
ומקום מושבו של המפעל להיות באזור סיוע.

חלופת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך- חרדים, 
אוכלוסיה ערבית )לרבות דרוזים(.

בדואים וצ'רקסים(, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים. אין 
זה משנה היכן גרים העובדים והיכן ממוקם המפעל.

זה להיות תאגיד העוסק בענף  על מגיש הבקשה במסלול 
תעשייה על פי הגדרת הנהלים או לחילופין תאגיד המספק שירות 
תמיכה טלפוני. לגבי החלופה השנייה, התאגיד יכול לתת שירות 
גם במגוון ענפים נוספים כגון פרסום, צילום, אדריכלות ועוד.

סכום הסיוע בשכר העובד נע בשיעור שבין 35%-5% מעלות 
שכר העובד למשך 30 חודשים.

כי אחוז הסיוע משתנה בהתאם לחלופה הנבחרת  נבהיר, 
)מיקום, סוג העסק ואופי העובדים הנקלטים( על

פי הקריטריונים שפורסמו. שכר העובד עליו מתחייב המעביד 
הינו תלוי החלופה הנבחרת, ומספר העובדים המינימאלי במסלול 
זה הינו 5 עובדים, כאשר גם לקביעה זו ישנם חריגים בהתקיימות 

תנאים שונים.
יצוין, כי ניתן לשלב בין חלופת העוגן למסלולים האחרים. 
כמו כן, ניתן להגיש בקשה גם במידה והוגשו בקשות קודמות 

בעבר )בכפוף לתנאי ההוראה(.
חוזר זה הינו תמציתי ונועד למסור מידע ראשוני בלבד.

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת 
הצמחים אנא התקשרו לפרסום "שיאים" 

טלפון: 03-7516615  # פקס: 03-7516614

חדשות חקלאי ישראל



תקציר
שימוש מוצלח לייצוב תעלות ניקוז מקומיות בצמח  יבלית 
מכלוא נעשה לראשונה בקרקעות סחיפות )קרקעות חמרה(. 
)מסמך התכנון המפורט נמצא בתא שימור קרקע, מחוז המרכז, 

תכנון: א. טייבלום, א. פיינגרש(.
הצמח עמיד לתהליכים הדינמיים המתרחשים בתעלות הניקוז 

- התפתחות ערוצים, השקעת סחופת או הסעתה.
ייצוב תעלות במתקנים הנדסיים כגון מפלים בנויים מאבן 
ובטון יקר, ולעיתים גורם להפרעות בעיבודים ובעיות בטיחות 
במעבר כלי עיבוד, בעיקר מרססים. שימוש במתקנים אלו אפשרי 

רק בשיפועים שבהם הייצוב ביבלית אינו מתאים.
התוצאות טובות, לאחר 2 עונות חורף, אם כי יש צורך בשיפורים 

מסוימים.

 מבוא     
השימוש הראשון ביבלית המכלוא Coast Cross1 בארץ נעשה 
)יוסף גוגנהיים - גוגי, וחובריו 2011 הביא את הצמח  לארץ(,   
בשנת 1980, בנחל שורק, ועל גדות הירדן - באזור קיבוץ גדות. 
כמו כן בנחל שיקמה, ובנחל דרור - בשרון )קיפניס וחובריו, 
 .)Coastal Bermudagrass  - 1985(. )השם המדעי ממנו פותח הזן
באזור נחל חרוד - נמצא שנדרשות השקיות עזר להבטיח את 
חיוניות הצמחים. צמחים שהושקו שרדו 3 שנים אך לאחר הפסקת 
ההשקיה התייבשו הצמחים )תאו להב - רשות ניקוז ירדן דרומי(.
השימוש בצמח זה לצורך ייצוב גדות נחלים דעך במשך השנים 

מהסיבות הבאות:
ידיים רבה בהוצאת הייחורים ושתילתם )אם כי  1. עבודת 
הייתה קיימת בשנים מאוחרות יותר האפשרות לשתילה ממוכנת, 

)י. מילשטיין 1991(.
2. השקיות רבות יחסית לצורך קליטת הייחורים  לאחר שתילה 

ייצוב תעלות ניקוז 
מקומיות בשטח חקלאי 

בצמח יבלית מכלוא

- מגבלות הספקת המים וכמותם.
נדרשות מספר  3. לגידול התקין  הרב שנתי של היבלית 
השקיות במשך הקיץ והסתיו, מכיוון שהצמח אינו עמיד ליובש 

ממושך )תלוי באזור האקלימי(.
4. קושי בהשקיה בקווים קבועים בנחלים אזוריים.

5. רגישות לקרה וטמפרטורות נמוכות. הצמח עובר לתקופת 
תרדמה והעלים קמלים. 

תיאור השטח באזור הייצוב
נמצא ממזרח לחדרה. פרדסי זיתא - בית אליעזר, בעיבוד 
חברת מהדרין, זנים שונים, חלקם נעקר ונשתלו מטעי אבוקדו  

והדרים, בשנים 2010-11.
הקרקעות - חמרה במרקם סיין חרסיתי חולי עד חול סייני, 

א. טייבלום )1(, א. פיינגרש )2(,
)1( אריה טייבלום - מתכנן ורפרנט ייעוד קרקע. )2( אלכס פיינגרש –מהנדס ניקוז, תא שימור הקרקע, משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, מחוז המרכז.

מפת התכנון
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סחיפות ביותר כאשר הן חשופות ללא צמחיה
הניקוז  מזרחה בשקע מרכזי ת-1,  ושקעים משניים המתחברים 

אליו )ראה מפת התכנון(.
במשך השנים התפתחו ערוצים בעומק של עד 2 מ' ברוחב 
עד כ-6 מ' וגדות תלולות.  השקע המרכזי שימש כדרך  ראשית 
למעבר כלי עיבוד חקלאיים, גורם שהחמיר את תופעות סחף 

הקרקע, בגלל  הפרעה לייצוב הקרקע בצומח טבעי.
כתוצאה מכך נוצרו קשיים בעיבודים, כדי לאפשר מעבר כלים 
חקלאיים  )מרססים, הוצאת הפרי, גיזום וכדומה( נאלצו למתן 
את דופן הערוצים בעבודות יעה אופני )שופל(, או במילוי באבן 
בגודל עד 20 ס"מ. הפעולות בוצעו מספר פעמים במשך החורף 
בהתאם לצורך והנזקים בתעלות והפרדס החמירו )ראה תמונה  
לאחר עקירת הפרדסים(. בקטעים שבהם השיפועים קטנים 
יחסית שקעה סחופת חולית, ויצרה קושי בתנועת כלי העיבוד, 
סתימת מעביר מים באזור מסילת הרכבת הישנה והצפת פרדסים. 
נוצר צורך למצוא פתרון מתאים למניעת נזקי סחף קרקע, 

שעלולים להחמיר בגלל הנטיעה בגדודיות. 
גורם מקצועי אחר  ידי  )על  במסגרת הכנת תוכנית נטיעה 
ובתאום הדדי(, הוכנה תוכנית משולבת לשימור קרקע הכוללת 

גידול כיסוי והסדרת ייצוב תעלות הניקוז.
 התוכנית עברה שיפוט מקצועי במסגרת קול קורא 2010, 

2011 )במימון תוכניות שימור קרקע(.

עיקרי התוכנית
1. הפחתה או מניעת סחף קרקע משטחי הפרדסים והמטעים 

החדשים בעזרת  גידול כיסוי בצומח זרוע - שיבולת שועל. 
2. בניית מתקנים הנדסיים - מעברים איריים ומתקני כניסה 
לצורך חציית תעלת הניקוז הראשית והמשניות, ומניעת התפתחות 
ערוצים לאחור בגלל הפרשי גובה גדולים בין תעלות משנה 

לתעלה הראשית. 

3. ייצוב התעלה הראשית והתעלות המשניות בצומח מתאים 
לאחר הסדרת צורת התעלה.

4. הימנעות ממעבר כלי עיבוד בתעלות המוסדרות, למעט 
חצייה בלבד. סיבוב כלי העיבוד יהיה בדרך הצמודה.

נמצא שהצמח המתאים הוא יבלית מכלוא )Coast Cross1(, )י. 
גוגנהיים וחוב', 2011( צמח משתרע, סוג של דשא, זאת בגלל 

ניסיון העבר בתעלות אזוריות ובזכות התכונות הבאות:  
- קבלת כיסוי מלא של השטח עד לעונת הגשמים. שתילה 

בסוף הקיץ ותחילת הסתיו, בניגוד לגידול זרוע.
- תכונות ייצוב מתאימות, גידול בעל אופי משתרע ונמוך 

שאינו יוצר תלוליות המפריעות לזרימת המים.
ריבוי בזרעים  כגון  גובלים,  יוצר מטרד לגידולים  אינו   -

ושלוחות תת קרקעיות עמוקות.
- עמידות למעבר בודד של כלי עיבוד.

- כושר התחדשות לאחר כיסוי בסחף, או התפתחות ערוץ - 
תיקון טבעי.

- יישום באמצעות 'שטיחים' מוכנים - יתרון בזמינות, כיסוי 
מיידי ומינימום עבודת ידיים.

- השקיה במהלך הקיץ והסתיו )במטע קיים בקו השקיה קבוע(.
הערה: ייצוב התעלות במפתנים בנויים מבטון אפשרי מבחינה 
הנדסית, אך עלול לגרום לבעיות של תחזוקה, בטיחות ועלות 

גבוהה יחסית.

במורד לאחר סופת הגשם הראשונה

ינואר 2012 – לאחר כ-400 מ"מ 

ביצוע:  ראה מפת התכנון
 במשך שנתיים, 2010  -  במורד התעלה הראשית ת-1 והמשנית 
תמ-2, וב-2011 - במעלה תעלה ראשית ת-1 ומשנית ת- 1. 
התעלות הוסדרו בעבודות עפר,  חתך הרוחב U, בשיפוע דופן 

1:6 כדי לאפשר חציה עם כלי עיבוד.
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שתילת היבלית בשנת 2010 בוצעה בתחילת חודש אוקטובר. 
יש לציין שעדיף לשתול בחודשים אוגוסט–ספטמבר. שתילה 
מאוחרת עלולה לחשוף את היבלית לסופות גשם חזקות ונדירות 

המתרחשות בחודשים אוקטובר-נובמבר. 
חודש  בסוף  נעשתה   2011 בביצוע שנת  היבלית  שתילת 

ספטמבר.
השתילות המאוחרות בוצעו בגלל עיבודים שגרתיים באזור 

הפרדסים שעיכבו את מועד הביצוע המומלץ.
השטיחים ברוחב 1 מ' ואורך 6-4 מ',  בהתאם לחתך הרוחב, 
נפרשו אנכית לציר התעלה, במרווחים של 1 מ', לחסכון בעלויות 
וצפי שהמרווח ייסגר ע"י השלוחות )ראה תמונה "לפני סופת 
הגשם הראשונה"(. קיימת אפשרות שהמרווחים בין רצועות 
ייוצרו מפתנים צמחיים  ייסגרו, אך גם במצב זה  היבלית לא 
מייצבים שיקטינו את  השיפוע האורכי ואת מהירות זרימת המים 

וימנעו היווצרות ערוץ. )התרחש במספר קטעים(.
 ההשקיה במי קולחין טיפול שניוני המשמשים להשקיית המטע, 
ממטירים בספיקה נמוכה יחסית 120 ליטר/שעה במרווחים 6 
מ', תוך הקפדה על ההרטבה בשולי דופן התעלה. )בחלק מסום 

בתעלה ההשקיה לא הייתה אחידה בדפנות(.
כחודש אחד  לאחר השתילה ניתן דישון באוריאה.

להבטחת כיסוי מלא ומחשש לתקלות בקליטת הדשא, נזרעה 
שיבולת שועל במרווחים שבין המרבדים, בשילוב הזריעה במטע  
)יתכן שפעולה זו בתעלה מיותרת(, לאחר גשם אפקטיבי ראשון.

תוצאות
מוצגות התוצאות לתעלה ת-1 ביצוע 2010 בלבד מוצגות רק 
התוצאות מתעלה ת-1, שתילה 2010 )תוצאות 2011 בתעלה 
ת-1. תוצאות ביצוע שנת 2011 בתעלה ת-1 במעלה ותמ-1 

משנית היו דומות(.

תעלה ת-1   
עונה ראשונה 2010-2011

כיסוי צמחי מלא התקבל בחודש דצמבר 2010. )ראה תמונה 
בין  ניתן לראות שהמרווח  "לפני סופת הגשם הראשונה"(, 
השטיחים נסגר ברובו, והצימוח גבוה )כל התמונות לכיוון מזרח  
אלא אם צוין אחרת, למורד התעלה ממעבר אירי מבטון ואבן(.
 יש לציין את עצירת הגשמים והטמפרטורות הגבוהות יחסית 

שהאיצו את צמיחת היבלית.
סופת הגשם הראשונה בחודש דצמבר 14-12, כ-70 מ"מ, זרמו 
מים בתעלה. הייצוב נראה מוצלח, ללא נזקים. סחופת חולית 

לאחר עקירת הפרדסים
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שמקורה בשטחי המטעים שבאגן ההיקוות שקעה בתעלה בגלל 
האטת מהירות זרימת המים - תופעה צפויה ורצויה )ראה תמונה 

"אחר סופת הגשם הראשונה"(.
תהליכי המילוי של רוב חתך התעלה בסחופת חולית וצימוח 
היבלית מעליה יצמצמו את הפרש הגובה בין התעלה לשטחים 
ויפחיתו את היווצרות הערוצים במטע. כלי עיבוד  הגובלים 
חקלאיים שחצו את התעלה לרוחבה אל שורות הפרדס הוותיק 

הגובל בה, לא גרמו נזק.

לפני סופת הגשם הראשונה 

 לאחר סופת הגשם הראשונה

במהלך החורף היו זרימות נוספות ללא נזקים - סה"כ כמות 
גשם שנתית של 540 מ"מ. 

 במדידות שנערכו  בחודש מאי 2011 בקטע שאורכו כ-400  
מ' מתחילת החלק המיוצב נמצא שהעובי  הממוצע של הסחופת 

ששקעה כ-10 ס"מ.
נזקים, סה"כ כמות  במשך החורף היו זרימות נוספות ללא 

הגשם השנתית 540 מ"מ. 
יש לציין תופעה צפויה של התפתחות ערוץ רחב ועמוק בחלק 

הנמוך, במורד, שבו שקעה בעבר סחופת.
במשך הקיץ הדשא הושקה מספר פעמים בצורה לא סדירה, 

בגלל אי הסדרת ממטירים שנפלו או התעקמו.
היבלית התייבשה  ברובה בחלק העל קרקעי עד הגשם הראשון.

עונה שניה 2011-2012
עונת החורף גשומה יחסית - כ-600 מ"מ גשם, חודש נובמבר 

גשום, כ-190 מ"מ, מהם כ-120 מ"מ ב-6 ימים.
 נצפתה השקעת סחופת חולית בעובי כ-20 ס"מ, מעל היבלית. 

)ראה תמונה ינואר 2012, לאחר כ-400 מ"מ(.
במורד התעלה, בקטעים שבהם לא נוספה סחופת מערוצים 
צדדים, זרמו מים המכילים מעט סחופת והייצוב ביבלית מנע 

התפתחות ערוץ.
 בקטעים שבהם היו תקלות בביצוע השתילה, בעיקר בשולים 
ובקטע סיום הייצוב, הקרקע נסחפה ונוצר ערוץ שהתחפר לאחור 
לאורך-כ-12 מ', בנוסף לתהליך בחורף הקודם, סה"כ נזק בקטע 
שאורכו כ-18 מ', ניתן היה למנוע בעזרת ריפוד באבן או אמצעי 

הנדסי אחר.
במשך החורף נראו התופעות הבאות:

1. צמיחה חלקית של היבלית על הסחופת החולית.
2. תנועה של  חלק מהסחופת החולית ששקע בתעלה לכיוון 

המורד, תהליך של שיווי משקל דינמי.
נראו תופעות של התפתחות ערוצים בציר התעלה  3. לא 

המיוצב.
תעלה משנית תמ-2: התעלה נסתמה במהלך החורף בקטע 
העליון המיוצב, בגלל ערוץ לא מיוצב שהתעמק, בחורף קודם 

תחילת קיץ 2012
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סולמות קטיף
עגלות חקלאיות

כלי חקלאות
מזלגות הרמה

ארגז אחורי לטרקטור
ייצור כלי מתכת לחקלאים ולמטעים

גדרות ומעקות מתועשים
בניית בתי אריזה, רפתות ולולים 

סככות
רשתות צל

סולמות ועגלות למטעים וקטיףפטיטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

ציוד קטיף זה פטיטיף

צוות מנוסה     אספקה מיידית
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סולמות

שהיה שחון יחסית לא נוצרו כמויות סחופת גדולות.
בתחילת הקיץ, יוני 2012 התעלה במצב טוב יחסית. בהתרשמות 
כללית נראה שהיבלית צמחה מעל רוב הסחופת ששקעה - )ראה 

תמונה "בתחילת קיץ 2012"(.

המלצות
1. הייצוב אינו מתאים בכל שטח ויש לבדוק את ישימותו 
בהתאם לתנאים המקומיים ונכונות מעבד השטח. הגורם האנושי 

חשוב ביותר.
2. יש צורך בתכנון מפורט.

3. תחזוקה: יש צורך בהשקיות וכיסוח, פינוי סחופת מקטעי 
תעלה שנסתמו, חידוש השתילה והמשך עבודות הייצוב בתעלות 

משנה 
4. אין צורך בזריעת שיבולת שועל בתעלה המיוצבת ביבלית, 

אלא רק בשטח המטע.
5. ייצוב בעזרת אבנים מתאימות בקטע הסיום של התעלה 

המדושאת.
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