
ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' 95 | אפריל 2013

הצמחים מועצת 
ולשיווקם צמחים  לייצור  המועצה 
The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

דיווח על הכנס השנתי לזכרם של פרופ' מונסליזה ופרופ' בר עקיבא
ביקורת חמורה על תאגידי המים

ראיון עם הפרדסן צבי שובל

פרדסנים ישראלים
בפרדסי מרוקו





רכז ענף ההדרים:

טל עמית
tal@plants.org.il

עורך:

יצחק ליס
liss1@netvision.net.il

חברי המערכת

חי בנימיני, רוני נקר, דורון טימר, אריה שרייבר, 
ד"ר יוסי גרינברג, ד"ר ערן רוה

כתובת המערכת

רח' העצמאות 40, ת.ד 235, יהוד 5600
טל': 03-9595666, פקס: 03-9502211

מחלקת מודעות:

שיאים
טל': 03-5711908, פקס: 03-5730866

הפקה והדפסה:

דפוס האוזר בע"מ, גבעתיים
טל': 03-5711908

ידיעון ענף ההדרים במועצת הצמחים | גיליון מס' 95 |אפריל 2013

➽

➽

תוכן

תמונת מצב 4
טל עמית

ראיון  7
עם הפרדסן צבי שובל

כנסים9
הכנס השנתי לזכרם של פרופ' מונסליזה ופרופ' בר עקיבא

מה קורה14
לקט חדשות

סיורים מקצועיים25
משלחת פרדסנים מישראל מדווחת ממרוקו

3

תמונת השער: פרדסנים ישראלים בפרדסי מרוקו



פרוייקט השבחת 
הזנים - עבר מפואר - 
מה יהיה בעתיד??? !!!

רקע היסטורי
לפני 24 שנים הקימו המועצה לשיווק פרי הדר ומנהל המחקר 

החקלאי פרויקט להשבחת זני הדרים.
הפרויקט נועד להציל את ענף ההדרים בישראל ולייצר עבור 
וייחודיים, עליהם יושתת עתידו  מגדלי ההדרים זנים חדשים 
הכלכלי של ענף ההדרים וזאת לאור הנסיגה הגדולה שנרשמה 

ברווחיות הזנים הותיקים: שמוטי, ולנסיה ואשכולית לבנה.
הוכנה תכנית עבודה מפורטת )ע"י ד"ר עודד  ראובני ז"ל(, 
שבה הגדיר הדרג המשווק והמגדל )יצואנים, מגדלים ומדריכים( 
מהם יעדי הפרויקט  והתכנית שנכתבה נועדה לייצר תוצרים 

)בכמות ובאיכות הנדרשת( ע"מ לעמוד ביעדים אלו .
החשבון לכיסוי ההוצאות הוגש לענף ההדרים, כאשר את כל 
הפעילות הנגזרת מהפרויקט מימן ענף ההדרים )כולל תשתיות 
ותקורות נדיבות(, ואילו חלקה של המדינה לאורך כל הדרך היה 

לממן את כוח האדם הקבוע )משכורות(.
לפרויקט הוקם צוות היגוי מלווה שבראשו עמד פרופ' יואש 
ז"ל ולצידו כל דור הביניים של ענף ההדרים באותה  ועדיה 

תקופה )קצרה היריעה לפרטם(. 
הצוות היה פעיל מאוד בעשור הראשון להקמתו של הפרויקט 
– קיים מפגשים רבים, סייר בחלקות הניסוי ודאג למימון הנדרש 

להמשך התכנית.
בנוסף לכך, ענף ההדרים השקיע בתוכנית ההשבחה, בשנים 
2010-1990  בין $400,000 לשנה )בשנים הראשונות( ל-$100,000 

בשנה, בסוף התקופה.
השקעות אלו היו רק בתהליך הייצור, שכן מנהל המחקר היה 
קבלן ביצוע לייצור מוצרים שהוגדרו לו כיעדי הפרויקט. את 

צרכי השוק , היתרונות היחסיים, התאמה לכנות ואזורי גידול, 
התגברות על בעיות של פוריות, סירוגיות, התמודדות עם בעיות 
איכות חיצוניות ופנימיות, קידום מכירות בשווקים, או בקיצור – 
כל מה שנקרא פיתוח הזנים, עשתה המועצה בהשקעות נוספות 
שהיו מחוץ לקמפוס של מנהל המחקר )השקעות שנעו בשנים 

האחרונות בין 150,000–200,000 $(.
למועצה לשיווק פרי הדר ולמנהל המחקר היה הסכם שבו היו 

לכל צד התחייבויות וזכויות.
הזנים שפותחו נרשמו ע"ש מדינת ישראל, התשלומים בוצעו 
בהתאם לתכניות העבודה, המועצה הייתה אחראית לרישום והגנה 
על הזנים וכן למסחורם בחו"ל. הרעיון העיקרי היה כי למגדלים 
בארץ  תהיה תשתית ייחודית של זנים מצטיינים שמהם יוכלו 
להתפרנס בכבוד. בהסכם בין המועצה למנהל המחקר נקבעה 
מראש חלוקה של תמלוגים עתידיים ממסחור הזנים, כאשר מנהל 
המחקר נהנה מ-75% מהתמלוגים והמועצה מ-25%, בניכוי 
עלויות הרישום וההגנה .בשלב מסוים, כאשר ההשקעות הכספיות 
הכבידו, החלה המועצה במסחור הזנים בחצי כדור דרומי )דרום 

אפריקה( ובמכירת זנים עם פוטנציאל נמוך )אורה לתאילנד(.
למרות שההסכמים הראשונים נעשו ב-1997 ואלו שאחריהם 
בשנת 2000 )הסכמים שמנהל המחקר חתם ישירות עם גורמים 
בחו"ל – בניגוד לכתוב בהסכם בינינו(, כספי תמלוגים משמעותיים 
החלו להגיע משנת 2009 ואילך )בשל תקופות הסגר ממושכות 
וקשיי התאקלמות של הזנים החדשים ביעדים שאליהם נלקחו(.                                                                                                    
ולא  ההסכם שבין המועצה למנהל המחקר הסתיים ב-2009 
הוארך מאז, למרות שהמועצה מתנהלת כאילו ההסכם הישן 

בתוקף, וממלאת את כל חובותיה לפי הסכם זה.

אנו נמצאים בשלבים אחרונים של מו"מ שבסופו אנו מקוים שיגושרו כל 
הפערים ונוכל לצאת לדרך חדשה, תוך ניצול היתרונות היחסיים של

 כ"א מהשותפים להסכם להשגת יעדי הפרויקט.
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מאת: טל עמיתתמונת מצב



המצב כיום
"קידום",  הנקראת  יחידה  ישנה  החקלאי  המחקר  למנהל 
שמתפקידה למסחר תוצרי מחקר. בשנת 2009 הובא ליחידה 
מנכ"ל חדש עם צורת חשיבה חדשה, והרבה רצון לקדם את 

היחידה ואת מסחור תוצרי המחקר. 
לאחר שלמד את נושא פרויקט השבחת ההדרים, הובטח לנו 

כי במהרה  נזכה לחוזה חדש.
ההבטחה נמשכה 3 שנים, ולאחר לימוד "עמוק" של הנושא 

הועברה לנו בסוף דצמבר טיוטה של הסכם חדש לחתימה.
אנו נמצאים בשלבים אחרונים של מו"מ שבסופו אנו מקוים 
ניצול  ונוכל לצאת לדרך חדשה, תוך  שיגושרו כל הפערים 
היתרונות היחסיים של כ"א מהשותפים להסכם להשגת יעדי 

הפרויקט.
המצב המשפטי שבין מנהל המחקר והמועצה הוא רק צד אחד 

של המטבע, שכן ישנם גם בעיות בצד המקצועי  
שההכנסות  בגלל  פרסונאליים,  לנושאים  להיכנס  מבלי 
כיום את כל פעילות ההשבחה במנהל,  מתמלוגים מממנות 
ההחלטות כיצד יושקעו כספי התמלוגים – אינם כבר נחלתם 

של המגדלים.
החוקר המנהל כיום את הפרויקט החליט )על דעת עצמו ובעזרת 
אחרים( כי מכיוון שאין לו יותר תלות כספית בענף ההדרים, 

הוא אינו זקוק להכוונת הענף מבחינת יעדים ואינו מחויב להגיש 
תכנית עבודה שנתית וגם אינו מחויב לדווח על פעילותו .יתר 
על כן, המשאבים הכספיים שמוזרמים לפרויקט ע"י "קידום", 
מופנים היום לתחומים של ריצוף וזיהוי גנים , טרנספורמציה של 
גנים, יצירת מנגנונים כאלו ואחרים כנגד המלחה, יובש ועוד.

איני מעביר חס וחלילה בקורת על הנושאים – כולם חשובים 
וכבודם במקומם מונח, אלא שהם אינם נעשים על פי סדרי 
העדיפות של הענף ודרך קבלת ההחלטות אינה תקינה מבחינה 

ציבורית.
לטעמי, על החוקר להכין תכנית עבודה שנתית לאישור 
הענף, לקבל הכוונה ואישור על התכנית לפי צרכי הענף וסדרי 
העדיפויות שלו, לגזור מזה את התקציב הדרוש לפעילות שאושרה 
ובסוף השנה לתת דין וחשבון על הביצוע והתוצאות בכל שנה, 

וכל זאת ללא קשר למקור הכספים שמממנים הפעילות.
כמי שמלווה את הפרויקט מתחילתו, וכן כמגדל ונציג של 
המגדלים, אני מקווה שמקבלי ההחלטות יתעשתו, ויפעלו לתיקון 

התקלות, בכדי שכולנו נהנה .
לסיום, ברצוני לשלוח לד"ר עליזה ורדי, שליוותה את פרויקט 
ההשבחה לאורך יותר משלושה עשורים, איחולי החלמה מהירה 
ומקווה לשוב ולראות אותה בקרוב בסיורי הזנים, ולהמשיך 

ולשמוע מניסיונה הרב בתחום. 
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תמונת מצב

משרד החקלאות
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות- תחום הדרים 
  03-9485324

כנס ההדרים השנתי לסיכום עונת 2012/13 – בית דגן 10/6/13

כנס ההדרים הארצי לסכום עונת השיווק 2012/13,
יערך באודיטוריום ע"ש כהן בבית דגן, ביום שני 10/6/13. 

בתכנית שעדיין אין מגובשת סופית מתוכננים שני מושבים: 
שיווק ושווקים 	•

גידול, והכנת פרי איכותי לשיווק.  	•
נא לשריין את היום ביומן. 	•

הערה: אנו עושים מאמץ להשתתפותם בכנס  של שר החקלאות ח"כ יאיר שמיר והמנכ"ל.

בברכה:
שוקי קנוניץ' – 050-6241474,   מיכל אברהם - 050-6241081,   ציפי סיגורה - 03-9485324           
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➽

להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 16 המסתיים ב-20/4/2013  )עונתי( 

נתוני ייצוא פרי הדר 

תמונת מצב

 מצטבר  

  2010/11   2011/12  2012/2013שבוע 16   זן
שינוי ב-%

 12/13 / 11/12 

5,22410,7338,696-51%           שמוטי         
491,4017812,51379%אפילים        
63649265929%           טבורי         

277558-64%           קרה קרה       
405,1284,4756,60015%אשכ' רגילות   

1,55556,08355,33460,3391%סנרייז        
13,17515,02412,079-12%           סוויטי        
0%                      9           רדסון         

57946150126%           לימון צהוב    
8125-33%           לימקואט       
354472393-25%           קומקואט       

183216209-15%           ליים          
2,8292,8552,793-1%           טופז/טנגור    
5,9479,0886,964-35%           מינאולה       
13,17416,27911,705-19%           סנטינה        
9761,160380-16%           מורקוט        
10%                                 סצומה         
9201,840844-50%           מיכל          
2101,527284565438%הדס           
1,9583,5891,362-45%           אורה          
50339418128%           מור           
6049,26546,06531,0947%אור           
540908367-41%           מירב          
47%-           1019           תמי           
160%           650250           אודם          

0%                      20           מירבית        
130%                                 קליפים שונים  
4361,2911,084-66%           פומלו לבן     

9731,1181,340-13%           פומלו אדום    
1,914162,535173,215150,745-6%סה"כ          

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

11,552                            אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          
                            2,496סנרייז ליפן  )עונתי - בתיבות(                                  

228,816220,112249,000פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
2,5201,0925,208פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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ראיון

הבחירה של ישראלי בחקלאות כדרך חיים, אינה ערובה כבר 
שנים רבות להבטחת חיים יציבים נטולי  דאגות לפרנסה. ההיפך 
הוא הנכון. קיימת הרבה אי ודאות בכל הקשור להצלחת השיווק 
בעיקר בעולם. מעמד החקלאי בירידה ולא תמיד קיימת הבנה 
ברשויות כמה חשובה החקלאות לכלכלת ישראל, וכל זאת עוד 
לפני שציינו את התלות בשינויים במזג האוויר וכיוצ"ב. צבי 
שובל בן קיבוץ שדות ים במקור, שעבר מהמורות רבות בחייו 
בנחישות  דוגמא לחקלאי שדבק באדמה,  הוא  המקצועיים, 

"פרדסן פרטי, בינוני או קטן, חייב 
להתבסס על פרדסים שעיקרם קליפים  – 

זו הדרך הטובה עבורו לשרוד"

דברי הפרדסן צבי שובל מעין ורד שמוסיף כי "שתי העונות שקדמו לעונה הנוכחית 
היו טובות למגדלי ההדרים - הפרי היה באיכות טובה ובגודל מתאים"

מאת יצחק ליס

יוצאים לשטח

ממשיך לעסוק בחקלאות במשך יותר משנות דור, יודע להתגבר 
יכולת  ולהפוך את  על שינויים במפת החקלאות הישראלית 
הסתגלותו לחוסר הוודאות, לסוד הצלחתו המקצועית. התנהלות 
המאפיינת את דרכו יותר מכל ומשמשת השראה לכל מי שעדיין 

מאמין בחקלאות בארץ. 

הפינוי מפתחת רפיח והמעבר לעין ורד 
ופינוי  למצרים  ישראל  בין  השלום  הסכם  חתימת  ערב   
לאחר  רפיח.  בפתחת  ופרחים  ירקות  צבי  גידל  סיני, 

פתחת  הועברה  מכך,  וכתוצאה  השלום,  הסכם  שנחתם 
בצומת  וחבריו  צבי  עצמם  מצאו  וכך  המצרים.  לידי  רפיח 
מחדש?                                                                                                    הכול  להתחיל  האם  להחליט,  עליהם  היה  דרכים, 
על כך הוא מספר: "באותה העת )בשנת 1982( כשנפל הפור 
ונאלצנו, אני ומשפחתי, לעזוב את המשק שלי בדרום, החלטנו 
להמשיך בחקלאות  ובמקום אחר. לא היה פקפוק בליבי משום 
שתמיד עסקתי בחקלאות – זהו העיסוק שאותו אני יודע לבצע 
בדרך הטובה ביותר. "עברתי לשרון והתחלתי לגדל שם פרחים 
ולידם הקמתי גם לולים. מאוחר יותר, כשענף הפרחים נקלע 
להתנהלות שחייבה את העוסקים בו להגדיל את השקעותיהם 
במימדים גדולים,  החלטתי "לחתוך" ולהתפרנס  מפרדסנות.                                                                                                          
"וכך, החל ממחצית שנות ה – 90' אני מעבד את הפרדסים באזור 
עין ורד. לחלק נכבד מתושבי האזור היו פרדסים, אך לא תמיד 
היה להם דור ממשיך. לקחתי על עצמי לעבד את הפרדסים שלהם 
ותוך פרק זמן לא רב, החלפתי את כל הזנים הישנים בחדשים 

ומשנת 2000 כל הפרדסים שם מנטיעות חדשות".    

בקליפים הרווח פי -1.5 2 מאשר בת"זים ובאשכוליות
שאלה: אלו זנים יש לכם היום?

יותר  "30% אור, 15% אורה, 15% סצומה ומעט  צבי שובל: 
אודם, טופז ומיכל. כל השטחים באזור מגורי" .

מדוע?                                                                                             בקליפים.  מאמין  אתה  כי  נראה  שאלה: 
"אכן כך. במציאות של היום, הפרנסה מזני נפח  צבי שובל: 
אינה מספקת ולכן, יותר ויותר אני עובר לקליפים. אני סבור כי 
פרדסן פרטי, בינוני או קטן,  חייב להתבסס כיום על פרדסים 
ביותר עבורו לשרוד.                                                                                    זו הדרך הטובה   – שעיקרם קליפים  
"בקליפים הרווח גדול פי 1.5 - 2 מאשר בת"זים ובאשכוליות. 
אשכוליות ות"זים לא מאפשרים פרנסה למי שאינו פרדסן גדול 
זן  במיוחד. וכשמזכירים את הקליפים חשוב לציין, כי ללא 

ה"אור" הפרדסנות בארץ תהיה בבעיה.
 לכן גם כדאי לשים לב, כי חרף הדומיננטיות הבולטת של 
ה"אור" עד היום, הרי האטרקטיביות של הזן הזה נמצאת בירידה 

בהשוואה לעבר.
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שאלה: למה הכוונה?
צבי שובל:  "לפני שנת 2008 כשהייתה רווחיות ה"אור" בשיעורי 
שיא, התמורה ממכירתו עמדה על פי 2,3 ממכירת זנים אחרים. 
וכפי שציינתי לעי"ל, כיום הרווח הוא עד פי -1.5 2 מאשר 
– אובייקטיביות  בזני ההדרים האחרים. הסיבות לכך רבות 
וסובקטיביות. לא כאן המקום לפרטן. עם זאת, חשוב לציין, כי 
במהלך העיבוד אנחנו המגדלים, מטפחים את זני הקליפים ובעיקר 
את ה"אור" תוך שימוש בידע מקצועי, התמקצעות והתמסרות 
התורמים להתמחות גבוהה, כדי להיות תחרותיים. לצורך כך 
אני נעזר בחברים מעין ורד, ומשה"מ ובעיקר משוקי קנוניץ".                                                                                                                    
שובל עוסק בעיבוד הפרדסים בלבד. את היצוא והשיווק של 
פרי ההדר שלו הוא מבצע באמצעות בית האריזה " שוהם" 
ברמות. לשוק המקומי הוא משווק את הפרי בשער הפרדס.                                   

לצד פרי ההדר מגדל צבי שובל גם אפרסמונים.

פרדסים קטנים ופרדסים גדולים  
שאלה: "אני מתרשם מדבריך כי המשקים הקטנים בבעיה 
בהשוואה לפרדסנים הגדולים המובילים את השוק. האם כך הוא?                                                                                                            
זכות  20-30 דונם הדרים אין  ותיק של  צבי שובל: "למשק 
קיום היום. זו אחת הסיבות שהמשקים הקטנים נוטים לשתף 
פעולה ביניהם. הריכוזיות המתחזקת בענף היא אחת הסיבות 
לכך שבמקרים רבים מצטמק מספרם של בנים ממשיכים."                                                                                                                           
עם זאת שובל אינו שוכח את חצי הכוס המלאה: " לצד יתרון 
הגודל שמעניק אחוד הכוחות של המשקים הפרטיים הקטנים 
המשתפים פעולה, הרי שהם מביאים איתם ניסיון רב שנים פרי 
עבודה יום יומית בשטח של העוסקים במלאכה. אלו הם הפרדסנים 
שנמצאים כל העת בפרדס ומביאים את התוצאות הטובות ביותר 
– את הפרי שמקבל יחס אישי ולכן גודלו אטרקטיבי ליצוא 
ואיכותו מהטובים ביותר. אין לנו ברירה אנחנו חייבים להיות 
הטובים ביותר. בדרך כלל מצטרפים אלינו צעירים חדשים, 
בעלי ידע וחדורי מוטיבציה. גם הם בשטח, לומדים להתמודד 
עם הקשיים ונוקטים צעדי יעילות המגדילים את רווחיותם ובכך 

הם מחזקים את הענף".  

ראיון

צבי שובל ברגע של נחת

אנו מבקשים לשמוע מצבי שובל כיצד הוא מתמודד עם הבעיות 
הפוקדות את ענף ההדרים בשנים האחרונות.              

כיצד אתה מתמודד עם הקיצוץ במספר העובדים  שאלה: 
הזרים שהוטל על החקלאים? מי הם עובדי הקטיף שלך?                                                                                                                           
צבי שובל: "את העבודה השוטפת אנו מבצעים עם תאילנדים 
קבועים. בעבודת הקטיף אנו נעזרים  בבני מיעוטים מהשטחים 
זקוקים לעובדים  אותם אנו מקבלים באמצעות קבלנים. אנו 
נוספים.                                                                                                                                 

שאלה: מהיכן מי ההשקיה שלכם?                                                                                                                       
אגודת  עצמיים.  ממקורות  שלנו  השקיה  "מי  שובל:  צבי 
המים שלנו עצמאית חקלאית, דואגת שיהיו לנו מי השקיה.
כי  גבולית,  כמות  היא  כיום  מקבלים  שאנו  המים  כמות 
התהום".                                                                                                                      מי  על  לשמירה  בטענה  מחמירות  הרשויות 
שאלה: "איך היו העונות האחרונות שלכם במבחן התוצאה?                                                                                           
צבי שובל: "שתי העונות האחרונות שלנו היו מוצלחות. הפרי 
היה איכותי וגודלו מתאים. הפרדסים שלנו הניבו פרי מגוון תוך 
שימוש גם בזנים חדשים פרי המחקר. למשל, אודם ומירב. עכשיו  

ממתינים לראות לאן כל אלה מובילים גם בעתיד.    

למגדלי 'אודם' , מדריכים וחוקרים שלום רב, 

אנא שריינו ביומנכם את יום א' 19/5/13 לטובת כנס בנושא הזן החדש 'אודם' שיתקיים בבית דגן
באולם הכנסים שבמתחם משרד החקלאות )האולם עם הכיסאות האדומים(. בתכנית – שיטות טיפול, איסום 

שפותחו בזן אודם, ודו"ח שיווקי של השנה האחרונה.

תכנית מסודרת ולוח זמנים יישלחו בימים הקרובים.

מיכל אברהם                   שוקי קנוניץ'                      ציפי סיגורה 



מאת ד"ר אבי צדקה

טעם וארומה בפירות:
מהכימיה של הפרי ועד חישת האדם

דיווח על הכנס השנתי לזכרם של פרופ' מונסליזה ופרופ' 
בר-עקיבא - )11.3.13) אולם כהן, מינהל המחקר החקלאי

9

כנסים

הקרן לזכרם של פרופ' מונסליזה ופרופ' בר-עקיבא נוסדה 
ב-1987, זמן קצר לאחר שנפטרו שני חוקרי ההדרים בהפרש 
זמן קצר אחד מהשני. זה רבע מאה שהקרן מממנת כל שנה 
סימפוזיון קצר בהורטיקולטורה לזכרם של מונסליזה ובר-עקיבא 
בנושאים חשובים לתעשיית ההדרים, ממחקר בנושאים שונים 

)גידול, השבחה, הגנת צומח, אחר קטיף, ועוד( ועד לנושאים 
זו, מוזמנים אורח מחו"ל ומרצה  הקשורים לשיווק. במסגרת 
ישראלי לתת הרצאות במסגרת הסימפוזיון. הקרן אף מימנה את 
הסימפוזיון הבינלאומי הראשון לביוטכנולוגיה של הדרים, אשר 
נערך באילת בשנת 1997. לקראת הסימפוזיון השנה, החליטה 

 ד"ר יאיר ארנר מקריא את הנימוקים להענקת האות ליאיר אורן 
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כנסים

הנהלת הקרן להרחיב את היריעה, כך שהסימפוזיונים השנתיים 
יכללו מעתה ואילך נושאים החשובים לכלל עצי הפרי. הנושא 
וארומה בפירות. בהתחשב  המרכזי שנבחר השנה היה טעם 
בנושא, ובחוזק היחסי של המחקר בתחום  בישראל, הוחלט לקיים 
סימפוזיון של יום שלם ולהזמין גם חוקרים העוסקים בפירות 
 Dr. שאינם רק פירות עצים. לסימפוזיון השנה הוזמנה החוקרת
Anne Plotto, מ-ARS-USDA, Florida, כימאית העוסקת בזיהוי 
חומרי טעם וארומה בפירות שונים, ובקביעת חשיבותם היחסית 

לחוש הטעם והריח בבני אדם. 

אות תודה ליאיר אורן 
הנהלת הקרן החליטה להעניק השנה במסגרת הסימפוזיון אות 
מיוחד למר יאיר אורן, גמלאי שה"מ, על תרומתו הרבה לענף. 
טל עמית הכין וכתב את הנימוקים להענקת האות, ד"ר יאיר 
ארנר קרא אותם למשתתפים וביחד עם פרופ' רפי גורן העניק 

לאורן את התעודה שבה נרשמו הדברים הבאים:

לידידנו יאיר אורן,
ומוקיר את תרומתך הרבה  מודה  ענף ההדרים בישראל 
לקידום הענף במשך למעלה מ-5 עשורים. לאורך כל תקופת שרותך 
כמדריך הדרים, בין אם בשירות פעיל ובין אם לאחר פרישתך, 
היית לנו מורה הדרך ובעל התבונה והעצה הנכונה בתחומים 
הנרחבים של הגנת הצומח בהדרים - מחלות, מזיקים, וירוסים, 

הדברת עשביה ועוד.
עם כלל  לשבח את שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל שלך  לציין  ברצוננו 

הגורמים במערכת החקלאית - מדריכים, חוקרים ובמיוחד את הקשר 

האישי והחם עם מגדלי ההדרים.

ענף ההדרים מאחל לך בריאות טובה והנאה, ושנמשיך להנות מחברתך 

ועשייתך.

תקציר התוכנית המדעית בנושאי הדרים
למרות חשיבות יחס ההבשלה )כמ"מ/חומצה( של פירות, מדד 
זה הנו חלקי בלבד, ואינו נותן תמונה מלאה של איכות הפרי. 
במהלך התפתחותו והבשלתו, הפרי צובר חומרים רבים ומגוונים 
המעניקים לו טעם וארומה ייחודיים, מעבר למתיקות וחמיצות. 
מדובר לרוב בעשרות ואף מאות חומרים, חלקם הגדול נדיפים. 
מטבע הדברים, קשה מאוד לקבוע מדדים מסחריים להצטברות 
חומרים אלו, שכן לא תמיד חומרים המצטברים בכמות גדולה 
אכן משפיעים על חוש הטעם והריח בבני אדם, ולפעמים דווקא 
חומרים המצטברים בכמויות קטנות מאוד הם בעלי השפעה 
יותר. לפיכך, בדומה לקביעת איכות ביין, גם קביעת  גדולה 
ואף פנלים של  נקבעת לרוב ע"י סקרי שוק  איכות בפירות 
טועמים שהתמחו בכך. בשנים האחרונות יש ניסיונות לשווק 
פירות עם מדדים יותר מדויקים.  למשל, באירופה יש שמני 
זית המשווקים עם תווית המתארת את תכונות הטעם והארומה 
העיקריות שלהם.  מחקר של הצטברות חומרי ארומה וטעם 
זוהו  בפירות התפתח מאוד בשנים האחרונות. בפירות רבים 
חומרים רבים, נדיפים ולא נדיפים, וכן המערכות האנזימטיות 
והמולקולאריות המווסתות רמתן. בנוסף, יש ניסיון לפתח כלים 
מדעיים, יחסית מדויקים, לקביעה של איכות פירות, בהתבסס 
על התחושה שמקנים חומרים שונים המצויים בהם בבני אדם 
)"אף אלקטרוני"(. שימוש בכלים כאלו בעתיד יאפשר קביעת 
סטנדרטים יותר ברורים לאיכות טעם וארומה כוללת בפירות 
שונים. במסגרת הכנס, הוצגו החידושים בתחום, וכן הוצגו חומרים 
הקובעים טעם וארומה בפירות שונים. פרט לשתי הרצאות על 
הדרים, ניתנו הרצאות על טעם וארומה ברימון )ד"ר רון פורת, 
 ,)Dr. David Obenland, ARS-USDA, California( אבוקדו ,)ממ"ח
פסיפלורה )ד"ר עדנה פסיס, ממ"ח(, שמן זית )ד"ר זהר כרם, 
האוניברסיטה העברית בירושלים( מלון )ד"ר אפרים לוינסון 
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מה קורה

וד"ר ארי שפר, ממ"ח( ועגבנייה )ד"ר ירון שטרית, אוניברסיטת 
בן גוריון(. כמו כן, ניתנה הרצאה על מדידה כמותית של חוש 

הריח בבני אדם )פרופ' נעם סובל, מכון וייצמן(.  

 Dr. Anne גישות להבנת המורכבות של טעם בפירות, 
Plotto

שיטות לזיהוי חומרים שונים בפירות הנן מפותחות למדי, 
וזיהוי המולקולות  ומבוססות על שיטות הפרדה מתוחכמות 
השונות עפ"י המאסה המדויקת שלהם. כאמור, האתגר נובע 
מהעובדה שאין מתאם בין כמות החומר לבין השפעתו על חוש 
הטעם והריח בבני אדם. לפיכך, כבר בשנות השישים פותחו 
שיטות המבוססות על הפרדת חומרים נדיפים בגז כרומטוגרף 
זמן שונה(, כאשר  בנקודת  יוצא מהמכשיר  חומר  )כך שכל 
"ביציאה" של המכשיר הוצמד אף אנושי שאפיין את הריחות 
השונים של המולקולות הנדיפות )GC-Oflactometry, תמונה מס' 
1(. העיקרון של מכשירים מודרניים, בעלי כושר הפרדה וזיהוי 
מולקולות מעולים, הנו דומה, רק ששם ההפרדה המבוססת על 
חוש הריח הנה מדויקת יותר, ומתקבלות שתי כרומטוגרמות, 
אחת הנותנת את כמות החומר, והשנייה את עוצמת הריח שהוא 
מעורר )תמונה מס' 2(. לכל חומר המזוהה ע"י המכשיר מתקבל 
ערך תחושתי שהוא מעורר )OSME(, לדוגמה בטבלה מס' 1, 
OSME שלהם. אחת ממגבלות  חומרים בתפוח גאלה, והערך 
השיטה הנה שחומרים שונים מעוררים תחושה שונה כאשר הם 
מומסים בתמיסה אחרת. חומר המצוי בתערובת "טבעית" עשוי 

לעורר תחושה שונה מאשר הוא מומס במים. לכן פותח מדד, 
הנקרא Odor Activity Value, שהוא היחס בין הריח שחומר מעורר 
כאשר הוא מצוי במזון )מיץ, לדוגמה( לעומת התחושה שהוא 
מעורר כאשר הוא מומס במים, או בתמיסה אחרת )תערובת מים 
וכהל, למשל(. רק כאשר מתקבל ערך גבוה מ-1, החומר מוגדר 
ככזה התורם לארומה במזון. ערכי OSME ו-OAV עשויים להיות 

שונים לגבי אותו החומר, כפי שמודגם בטבלה מס' 1. 
בהרצאתה עמדה  Dr. Plotto על מספר תחומים בהם מחקריה 

בהדרים עוסקים:
 1. סיווג וקביעת רמות הסף של חומרי ארומה שונים בפרי 
ההדר.  לנושא זה חשיבות גדולה מאוד, במיוחד לתעשיית המיץ 
בפלורידה, מאחר והמיץ מיוצר מרכז פרי שעובר רקונסטיטוציה, 
יש חשיבות  וארומה. לפיכך  ואז מוספים אליו חומרי טעם 
לזיהוי החומרים השונים וסף הריח שלהם במיץ עצמו. באופן 
מעשי, החוקרת משתמשת במיץ חסר ריח, אליו מוספים חומרים 
שונים, בכמויות שונות. צוות של טועמים עוזר בקביעת רמת 
הסף של החומר המוסף. עד היום זוהו בדרך זו למעלה מ-30 
חומרים התורמים לארומה של המיץ. מעניין שדווקא לימונן, 
חומר המצוי בכמויות גבוהות מאוד בפרי ההדר, ומקנה ארומה 
טיפוסית של הדרים כאשר הוא מומס במים, תרומתו היחסית 
לארומה במטריקס של המיץ נופלת מזו של אתיל בוטנואט פי 
30 בערך, שהנו פלבונון, המצוי בכמות נמוכה פי 150 לערך. 

2. זיהוי של חומרים התורמים לטעם לוואי לא רצוי. נושא זה 
הנו בעל חשיבות רבה באחסון פירות לאחר קטיף, והוא גם חשוב 
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כנסים

לתעשיית המיץ. החוקרת זיהתה מספר חומרים בעלי פוטנציאל 
לתרום לטעמי לוואי.

3. קביעת איכות הטעם של מיץ המגיע מפרי מעצים הנגועים 
במחלת הגרינינג )HLB, Hoanglongbing(. המחלה הנה מחלה 
והורקה של הפרי.  בקטריאלית, הגורמת להצהבת העלווה, 
כרגע אין למחלה פתרונות, והיא מאיימת על תעשיית ההדרים 
בפלורידה, ברזיל ומקומות אחרים. לפרי מעצים נגועים איכות 
טעם ירודה הבאה לידי ביטוי במרירות מוגברת. במחקר התברר 
כי לימונין ונומילין, שני חומרי טעם חשובים מצויים בפרי נגוע 

ביחסים שונים מאשר בפרי הבריא. 
 flavoromics 4. תחום מחקר חדש שהוצג ע"י החוקרת נקרא
)על משקל genomics, metablomics(. גישת המחקר הנוכחי 
ותרומתם  ונתונים על חומרים שונים  מתבססת איסוף מידע 
לארומה. המגבלה בגישה זו שיש בה סכנה להיות מוטים ממידע 
קיים, וזה עשוי להשפיע על ניתוח מרכיבי טעם וארומה בזנים 
חדשים. בגישה החדשה, המצויה בשימוש כחלק מתוכניות 
השבחה, נקודת המוצא הנה זיהוי טעמים וארומות בזני מכלוא 
של מנדרינות, והתמקדות בזנים מבטיחים תוך זיהוי של סמנים 
לארומה וטעם. העבודה נעשית ע"י צוות טועמים, ורק לאחר 
זיהוי חומרים מעניינים, יש ניסיון לזהותם ולאפיינם בשיטות 

הפרדה שונות. 

על המר והריחני בפרי ההדר, ד"ר יורם אייל, ממ"ח, מרכז 
וולקני

ד"ר יורם אייל עובד זה שנים על חומרי הארומה והטעם בפרי 
ההדר. בעוד שחומרי טעם כוללים פלבנואידים, הרי הארומה 

נקבעת ע"י איזופרנואידים. 
מרירות: במעבדתו של ד"ר אייל פצחו את המנגנון הקובע 
מרירות בזנים מרירים, פומלו, אשכולית וחושחש. חומר המוצא 

חסר הטעם הנו נרינגנין, פלאבונון אליו מוסף הסוכר גלוקוז 
זני ההדרים שנבחנו, כך שנוצר החומר  זרז המצוי בכל  ע"י 
)Na-7O-Glu(. בשלב הבא, לגלוקוז  נרינגנין-7-או-גלוקוזיד 
שעל תרכובת זו מוספת קבוצת סוכר נוספת, רמנוז, וכאן טמון 
ההבדל בין זנים מרירים לזנים שאינם מרירים. בזנים מרירים יש 
 ,Na-7O-Glu-זרז המוסיף את הרמנוז לאתר 2 על הגלוקוז שעל ה
כך שנוצר החומר המריר נרינג'ין. בזנים לא מרירים הזרז מעט 
שונה, והוא מוסיף את קבוצת הרמנוז לאתר 6 שעל הגלוקוז, 
כך שנוצר חומר חסר טעם, נרירוטין. בעבודתו, מאפיין יורם את 
ההבדלים המבניים בין שני הזרזים והריאקציות המזורזות על 

ידיהם תוך שימוש במערכות מתקדמות. 
ארומה: קיימות שתי קבוצות טרפנים, המצטברים בלוזי השמן 
של קליפת הפרי, ססקוויטרפנים, דוגמת הולנסן, ומונו-טרפנים, 
דוגמת הלימונן. מסתבר שהססקוויטרפנים נוצרים בציטוזול 
התא, בעוד שמונו-טרפנים נוצרים בפלסטידה. יש שוני בדגם 
ולנסן מצטבר לקראת  החומרים.  סוגי  ההצטברות של שני 
נוצרים ברוב  הבשלת הפרי, בעוד שלימונן וטרפנים אחרים 
מהלך התפתחות הפרי, ויורדים לקראת ההבשלה. ע"י שימוש 
במערכת מודל של צמחי טבק טרנסגניים אליהם מוחדרים גנים 
המקודדים לזרזי מפתח במסלולים של החומרים הנ"ל, מנסה ד"ר 
אייל להבין מה קובע הצטברות של החומרים השונים במדורי 
בין מסלולים  ובקרתי  והאם יש קשר מטבולי  התא השונים, 
בכלרופלאסט למסלולים בציטוזול. מסתבר שע"י החדרת הגן 
ולנסן סינטאז )העובד, כאמור באופן נורמאלי בציטוזול( לתוך 
הפלסטידה, אכן נוצר הולנסן בפלסטידה מחומרי מוצא המצויים 
כי  אייל למסקנה  ניסויים כאלו, הגיע ד"ר  שם. ע"י סידרת 
היווצרות חומרי ארומה בפרי ההדר נקבעת כפי הנראה ע"י 
ייחודי של הזרזים היוצרים אותם ו/או ע"י המרכיבים  מידור 

המטבוליים המצויים באותו המדור.

מערכת מודרנית להפרדה של נדיפים



מה קורה
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 תקציר הדברים פורסמו באתר "גלובס" ולהלן עיקריהם: 
ארגון אמון הציבור פרסם  את דו"ח מחדלי תאגידי המים 
המעלה טענות קשות נגד תאגידי המים ונגד רשות המים תוך 

התייחסות לדו"ח מבקר המדינה שעסק רבות בנושא. 
הטענה הראשונה היא שרשות המים לא גיבשה מנגנון סנקציות 
כנגד 52 תאגידי המים שלפי הטענות הפרו את כלליה, טענת 
אמון הציבור היא שצרכני המים חשופים למחדלי התאגידים 

כשאין תמריץ מצד התאגידים לשפר התנהלותם.
נושא שעולה על סדר היום שוב הוא המספר של תאגידי 
המים, כאחד מהגורמים לתשלום המופרז עבור המים. לנושא 
זה, אמר לאחרונה בראיון ל"גלובס" יו"ר פורום המנכ"לים של 
התאגידים, משה אשכנזי, כי לא רק שהם אינם מתנגדים לצמצום 
מספר התאגידים, הם אף הגישו בג"צ נגד רשות המים על רקע 

תעריפי המים הגבוהים.

רבים מלינים 
להלן עיקרי הדו"ח: לפי אמון הציבור רבים מלינים על עניין 
עדכון מספר הנפשות בביתם. כאשר חלה רפורמת המים ב-2009, 
אופס מספר הנפשות בכל משק בית לשתי נפשות בעוד שמספר 
הנפשות הממוצע עומד על 3.7 למשק בית. משקי הבית נתבקשו 
לעדכן את מספר הנפשות שבביתם ורבים לא עשו זאת מיידית, 
כך גורסים באמון הציבור – מה שהוביל לחשבונות מנופחים 
כשדרישות להחזרים רטרואקטיביים נענו בסירוב. "הימנעות 
מהסתמכות על רישומי מספר הנפשות שהיו קיימים בעיריות 
וברשויות המקומיות לפני יישום הרפורמה תוך עדכון באופן 

אוטומטי למינימום לוקה בחוסר סבירות קיצוני".
סוגיה אחרת באשר לעדכון מספר הנפשות מתייחסת להעדר 
כללים לעדכון מספר הנפשות במשקי בית לא סטנדרטים לדוגמה 

ילדים להורים גרושים המתגוררים בשני בתים.
בדוח מוזכר גם העדר נוהל ברור במקרה של חיוב יתר עקב 
נזילה, כשהצרכן הוא שנושא בעלויות התיקון כאשר אין פתרונות 
לנזילות שמקורן מחוץ לבית עוד מוזכר נושא בחינת מדי מים 
לטענות לחיוב יתר אשר ממצאי הבדיקה לא חשופים לצרכנים.

מי ביוב 
כניסת  טענה אחרת מתייחסת לכך שבשונה מהמצב טרם 

הרפורמה והייקור הדרמטי בתעריפי המים, לא קיימת הסדרה 
ברורה של נושא הענקת הנחות לאוכלוסיות מוחלשות. אחד 
מרכיבי החשבון הביתי הוא עבור מי ביוב. מניתוח תלונות שהגיעו 
לאמון הציבור עולה כי גם צרכנים שאינם מחוברים למערכת 
הביוב אלא מחוברים לבורות ספיגה, שפינויים נמצא באחריות 
הצרכן, נדרשים לתשלום אגרת ביוב. זאת ועוד מציעים באמון 
הציבור לפעול ליצירת תשלום נפרד למי ביוב. "לא יתכן מצב 
בו הצרכן לא יודע כמה הוא משלם עבור רכיב הביוב, במיוחד 

נוכח רכיב השקיפות הנדרש".
מי מייצג את משקי הבית? "ריבוי הכשלים בהליך קביעת 
תעריפי המים למשקי הבית, הנסקרים בהרחבה בדו"ח מבקר 
המדינה 63א, מציף את הצורך בייצוג האינטרסים של משקי 
הבית בהחלטות, הן באמצעות נציגים מקצועיים והן באמצעות 
שקיפות מלאה להחלטות ולדיונים. לעמדת הארגון יש ליצור 
כמות בסיס של מים בתעריף נמוך השווה לכל נפש המנוטרל 
מכל העמסה מיותרת של סבסוד מגזרים ובעלי עניין אחרים 

)חקלאות ותעשייה, רשויות ותאגידי מים, מקורות וכו'.  

מה קורה

ביקורת חמורה
על תאגידי המים 
ארגון אמון הציבור פרסם את דו"ח מחדלי תאגידי המים המעלה טענות קשות נגד תאגידי המים

 ונגד רשות המים תוך התייחסות לדו"ח מבקר המדינה שעסק רבות בנושא

לידידנו אורי קינמון

מנכ"ל תעשיות מזון גן שמואל

משתתפים בצערך ובצער משפחתך

על מות אמך

 
לאה קינמון ז"ל

 
ענף ההדרים
מועצת הצמחים
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חילופי שרים במשרד החקלאות
השר החדש,  יאיר שמיר מחליף  את השרה אורית נוקד

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בקריה החקלאית בבית דגן 
נערכו חילופי שרים בין אורית נוקד, השרה היוצאת לבין יאיר 

שמיר, השר הנכנס. 
נוקד, שנפרדה מהמשרד לאחר שנתיים אמרה: "השנים הבאות, 
ובוודאי השנה הקרובה, שיהיו דלות בתקציבים, תחייב את כולם 
לעבוד בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים שנושא ההתיישבות 
יקר לליבם. אני רוצה לאחל לשר החדש, יאיר שמיר, הרבה 
בהצלחה ואני שמחה להפקיד תיק זה לאדם ערכי עם ניסיון, 

יכולות וקבלות במגוון תחומים".
שמיר, השר הנכנס, אמר: ״ראשית ברצוני להודות לשרה 
היוצאת על עמידתה על האינטרסים של החקלאות הישראלית. 
במרוצת חיי, נפלה בחלקי הזכות לתרום לחיזוקה ושגשוגה של 
מדינת ישראל בתחומי הביטחון והכלכלה. החקלאות מגלמת  
את שני התחומים האלה יחד, ואני שמח על ההזדמנות שניתנה 
לי להמשיך לשרת את מדינת ישראל, תוך ניצול הידע שצברתי 
בתפקידי המפתח במגזר הציבורי והעסקי בהם כיהנתי בעבר. 

חיזוק ההתיישבות, ביצור מעמדה של ישראל כמדינה המובילה 
בחדשנות הטכנולוגית בחקלאות בעולם ודאגה לביטחון תזונתי 

יהווה אתגר בקדנציה  הקרובה".

השר הנכנס והשרה היוצאת
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ועל  'שוויון בנטל'  ולמגדלים בארץ מגיע  "גם לחקלאים 
הממשלה החדשה להשוות את השתתפותה בפרמיית ביטוח 
נזקי הטבע כמקובל בעולם". כך קרא יו"ר קנט, שלמה שיטרית, 

"גם למגדלים מגיע 'שוויון בנטל'" 

דברי יו"ר קנט בכנס לקוחות שהתקיים בנוכחות מאות חקלאים  

"טיסה נעימה" - התמונה במקום השני 

 "נץ קצר אצבעות בפרישת כנפיים" התמונה הזוכה  

בכנס הלקוחות השנתי של קנט שהתקיים במחצית מרץ. בנאום 
ומגדלים שהגיעו לכנס  שנשא שטרית בפני מאות חקלאים 
העשירי של החברה, קרא יו"ר קנט לממשלה החדשה להתאים 
נזקי הטבע למקובל  את היקף התמיכה הממשלתית לביטוח 
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 בחוזר "ברית פיקוח" פורסם כי "לאחרונה פורסמו ברשומות 
עדכונים לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי 
משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות רכישת ביטוח 

רפואי המוצאות על ידי המעסיק.

להלן עיקרי העדכונים לתקנות:
הסכום המרבי, שמעביד רשאי לנכות משכרו החודשי של עובד 
זר, בגין החזר הוצאות למגורים הולמים בהתאם לאזור המגורים1
התקנה קובעת, כי מעביד רשאי לנכות משכר העובד הזר 
החזר הוצאות, שהוציא או שהתחייב בהן בפועל בשל מגורים 

הולמים לעובד.

החל מיום ה -1 בינואר 2013, הסכום המרבי שמעביד רשאי 
לנכות הינו כמפורט להלן2:

אזור המגורים הסכום המרבי הניתן לניכוי

379.46 ש"חירושלים
431.79 ש"חתל אביב

287.90 ש"חחיפה
287.90 ש"חמרכז
255.93 ש"חדרום
235.49 ש"חצפון

עדכון הסכומים המותרים לניכוי 
משכר עובדים זרים –שנת 2013

במדינות המערב ולהעלות אותו לחמישים אחוז מהיקף הפרמיה.                                                         
"לשמחתנו, אנחנו כבר לא רואים תמונות של חקלאים המפגינים 
מול הכנסת בדרישה לפצות אותם על נזקי הטבע. הביטוח אותו 
מספקת קנט נותן מענה מקיף לצרכי המגדלים אבל אסור שהשקט 
יטעה" אמר שטרית. "חקלאות היא אמנם עסק אבל היא בראש 
ובראשונה ציונות ותרומתה למדינת ישראל, לשמירה על אדמותיה 
ולכלכלה היא גדולה. לכן, על המדינה להראות את התייחסותה 
לחקלאים לא רק בדיבורים אלא גם במעשים". אמר שטרית.                                                                                                                       
נזקי הטבע בשנה  גינזבורג, מנכ"ל קנט סקר את היקף  דוד 
החולפת ואת חידושי הביטוח של החברה. לדבריו, רק בחודש 
ינואר האחרון התקבלו בחברה למעלה מ-2,500 הודעות נזק 
ממגדלים בעקבות הסופה החריגה שהתחוללה בכל הארץ. 
"עדיין מוקדם לדעת מה בדיוק היקף הנזקים שגרמה הסופה" 
אמר גינזבורג "אולם קנט מעריכה כי היקף נזקים אלו יגיעו 

בסופו של דבר לכ-60 מיליון ₪".  

כלים למגדלים
כנס הלקוחות של קנט התמקד השנה במתן כלים למגדלים 
להשגת ביצועי שיא בחקלאות, כאשר מומחים שונים הציגו 
דיסציפלינות שונות לשיפור הביצועים. בין השאר, נטלו חלק 
יזם ומאמן עסקי, יעל הלפמן כהן, מנכ"ל  בכנס אמיר רווה, 
ארגון הביומימיקרי הישראלי שהציגה סוגיות מהטבע כמקור 
השראה לפתרונות יעילים וחדשניים, יאיר מנע, מנכ"ל חברת 
יעיל לצמיחת  מושבי הנגב שדיבר על מים מטוהרים כמנוע 
 E שדיברה על Essence חקלאות הנגב, אורית פרץ מנהלת חברת
פקטיביות בניהול דור ה-Y ויהונתן אדירי, יזם טכנולוגי סדרתי 
ויועצו לשעבר של נשיא המדינה שמעון פרס שסקר את הקשר 

בין הטכנולוגיה בשירות הביצועים. 

הזוכים בתחרות הצילומים
באופן מסורתי, בסיומו של הכנס נספרו קולות המצביעים והוכרז 
על  הזוכים בתחרות "הגלריה החקלאית" ה-9 של קנט: למקום 
הראשון הגיע דובי קלעי ממשאבי שדה, שצילם את התמונה "נץ 
קצר אצבעות בפרישת כנפיים", תמונה שזיכתה אותו באופניים 
חשמליות. למקום השני הגיע איתן הימן מקיבוץ סעד, שתמונתו 
 .S3 טיסה נעימה", זיכתה אותו בטלפון נייד מדגם גאלקסי"
למקום השלישי הגיע גיל הכט ממושב יתיר, שתמונתו "שלג 

בכרמים" זיכתה אותו במקרן.
לתחרות,  השנה  נשלחו  תמונות  מאות  כי  נמסר,  מקנט 
קנט.  של  הישראלי"  בנוף  חקלאות   - החקלאית  "הגלריה 
מתוכן  נבחרו 20 תמונות שעלו לשלב הגמר. את התמונות 
ובדף הבית של קנט בפייסבוק.                                                                                                                                         ניתן היה לדרג באתר קנט 
       תחרות צילומי החקלאות של קנט החלה לפני 9 שנים כחלק 
מפועלה של קנט להעלות את קרנה של החקלאות הישראלית, 
הנחשבת לאחת המובילות בעולם ולחשוף את חשיבותה לעתידה 
ולכלכלתה של מדינת ישראל. בשנים הראשונות התחרות הייתה 
פתוחה לחקלאים בלבד, על מנת שיצלמו את חיי היומיום שלהם, 
אולם בשנים האחרונות התחרות נפתחה לכלל הציבור וזוכה 

לפופולאריות רבה ולשיאים של הגשת תמונות לתחרות. 
בין התמונות הרבות שנשלחו השנה לתחרות נמצאים נופיה 
היפים והקסומים של ישראל ושל החקלאות המקומית כגון: 
גידולים שונים בזמן הקטיף, ציפורי ארצנו ומגוון תמונות של 
פריחה ופרחים  מזוויות שונות ומעניינות. בתחילת פברואר 
התקיים שלב השיפוט הראשוני של התחרות. צוות השופטים, 
שהורכב מנציגי קנט, משרד הפרסום אליקים הרמן ומשרד 
היח"צ רובינס-שטינמץ, בחר בעשרים התמונות הטובות ביותר .
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נוסף על הסכום לעיל, רשאי המעביד לנכות משכרו החודשי 
של העובד בעד הוצאות נלוות )מים, חשמל וארנונה( - סכום 
מרבי של 90.63 ש"ח, ומעובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו 

77.92 –ש"ח.
ינוכה הסכום הנמוך מבין הסכום שהוצא בפועל  )דהיינו, 

והסכום המרבי המותר בניכוי בהתאם לתקנות(.
השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של 
עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי3 
התקנה קובעת, כי השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו 
החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות, שהוציא המעביד בעד דמי 

ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן:
עובד זר שאינו עובד סיעוד - עד שליש מהסכום שהוציא או 
שהתחייב להוציאו עובד סיעוד - עד מחצית הסכום שהוציא 

או שהתחייב להוציאו.

החל מיום ה -1 בינואר 2013 הסכום המרבי הינו 122.39 ש"ח.
יהודית קריסטל,  ניתן לפנות לרו"ח  נוספות  בדבר שאלות 

yehudit@brit.org.il 03-7180101 :בטלפון

והבטחת תנאים  )איסור העסקה שלא כדין  זרים  עובדים   .1
הוגנים( שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים. הולמים, )תש"ס 

.)2000-
באם המגורים הינם בבעלות המעביד - ינוכה משכר העובד   .2

הזר סכום עד למחצית הסכום המותר בניכוי.
והבטחת תנאים  )איסור העסקה שלא כדין  זרים  עובדים   .3
הוגנים( )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, תשס"ב 

.2001-

 כ- 20 אלף מבקרים נהנו מיומיים שלמים בתערוכה החקלאית 
הגדולה בישראל, שהתקיימה בתחנת יאיר, מו"פ )מחקר ופיתוח( 
ערבה תיכונה וצפונית. התערוכה אירחה חוקרים, אנשי ענף 
החקלאות והתעשייה החקלאית, מפגשים עסקיים בין חקלאים, 
חברות יצואנים ותעשיינים. בתערוכה, שהשתרעה על פני 15 דונם 
והוקמה במיוחד למשך יומיים בתחנת המחקר "יאיר" בחצבה, 
הציגו 250 חברות מהארץ והעולם את החידושים העדכניים 
והמיכון, החשמל הסולארי,  ביותר בתחום החקלאות, הרכב 
שיטות חיסכון במים ועוד. המבקרים השתתפו בסיורים מודרכים 
שנערכו בחממות תחנת המחקר. כמו כן מדווחות החברות על 

עסקאות שנחתמו בתערוכה.

שגריר ארה"ב 
פתיחת התערוכה נערכה במעמד שגריר ארה"ב בישראל דן 
שפירו, שהתרשם מהחידושים הרבים במהלך סיורו בתערוכה 
ואף טעם מהזנים שהוצגו בה. לדברי הגריר קיימות מספר חברות 
אמריקאיות המעוניינות בשיתופי פעולה בתחום גידול ירקות 
בתנאי מדבר וכי הערבה התיכונה מובילה את פיתוח החקלאות 

המדברית בעולם.
לשגריר הצטרפו יו"ר קק"ל אפי שטנצלר, ראש מועצה אזורית 
ערבה תיכונה אייל בלום ומנכ"ל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית 
יחד עץ שיטה כחלק מפרויקט "אמץ  איילון גדיאל ששתלו 
שיטה" הנערך בערבה התיכונה, בשיתוף קק"ל ומועצה אזורית 

ערבה תיכונה להצלת זני השיטה הנכחדים והחזרתם למדבר.

יו"ר קק"ל אפי שטנצלר בירך את מו"פ ערבה על הישגיו 
במהלך היום הפתוח והוסיף, כי זו הסיבה שקק"ל קיבלה על 
עצמה לממן את מרבית התקציב של מו"פ ערבה ושאר תחנות 
המו"פ החקלאי ברחבי ישראל בכ-15 מיליון ₪ מידי שנה, "כך 
היה אפשר להפוך את הערבה לאסם הייצוא החקלאי הגדול בארץ 

המייצא 60 אחוזים מהתוצרת החקלאית הטרייה של ישראל. 

כנסים מקצועיים 
בתערוכה השנה, נערכו שני כנסים מקצועיים גדולים בתחום 
ההתיישבות והחקלאות, בהשתתפות מאות חוקרים, מומחים, 

ראשי ארגונים, ראשי רשויות חקלאים ועוד.
שהתקיים  וחקלאות"  להתיישבות  השני  הערבה  ב"כנס 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת וראשי מועצות אזוריות, שיבח 
שר התמ"ת שלום שמחון, את החקלאות המקומית בערבה 
ירקות טריים מישראל  התיכונה, המהווה 60% מהייצוא של 

וקרא לקדם את ההתיישבות בערבה.
שרת החקלאות היוצאת, אורית נוקד אשר גם השתתפה בכנס 
אמרה, כי היא רואה בתחנת המו"פ בערבה התיכונה את המיקום 
הטוב ביותר לקיום הכנס, בשל יכולותיו והתוצאות הגבוהות. 
נוקד התרשמה במהלך סיורה בתערוכה מהחידושים הרבים: זני 

ירקות מרהיבים, שיטות השקיה חדשות ועוד. 
כחלק מהכנס הוענקו מלגות לימודים לסטודנטים למחקר 

מטעם הקרן ע"ש יאיר גוראון ז"ל לשנת 2013. 
מנכ"ל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית אילון גדיאל בירך את 

עשרים אלף מבקרים פקדו את 
התערוכה החקלאית שהתקיימה 

במו"פ ערבה תיכונה וצפונית
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ערב חג הפסח פרסם מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל – מרץ 
2013 סיכום קצר על הנעשה בהתאחדות חקלאי ישראל ובמגזר 

החקלאי בפרט.  להלן עיקרי הדברים:                               

בנושא המים
זכינו בתחילת החורף לגשמי ברכה. כמות המים שהוקצבה 
לחקלאות הועלתה ל-520 מיליון קוב מים שפירים. לצערנו, 
עצירת הגשמים וגל החום של תחילת חודש מרץ יוצרים מצב 
חדש ובעייתי, ואני תקווה כי ההמשך יהיה גשום יותר מה – 
דבר שיציל את יבולי דגני החורף וידחה את השקיית המטעים 
והפרדסים – העלולה להתחיל מוקדם השנה ולהתבטא בכמויות 

מים גבוהות בחשבון שנתי.
צוות של אגודות המים בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל החל 
בעבודת הסברה ושתדלנות בנושאים העקרוניים של מדיניות 

המים החדשה של רשות המים.
עיקרי הבעיות הינן – החלטת המדינה לנסות ולהסתלק מטיפול 
במימון מאגרי קולחין חדשים ובעלות  הפחת של מאגרים קיימים, 
הניסיונות החוזרים ונשנים להעלאות מחירי המים של כל סוגי 
המים, שלא נכללו בהסכם המים החקלאיים – דוגמת מי הקולחין, 
מי קולחין מקורות, הייקור התמוה של מים לשתייה בהתיישבות 
הכפרית, ללא כל תחשיב עובדתי המצדיק זאת – נושא שעליו 
עתרו מספר ישובים ביוזמתנו לבג"צ, ועדת בלניקוב שהוקמה 
ע"י רשות המים לבדיקת עלויות המים הכלליות של מקורות 
והשלכתן על מחירי המים שלנו, הניסיונות החדשים להקים 
תאגידי מים וביוב בהתיישבות במקום אגודות המים ועוד ועוד 
ניסיונות חדשים לבקרים - לקבוע כללי משחק חדשים – כל 
הללו מחייבים אותנו לפעולה המתחילה בימים אלה – בקרב אנשי 
התקשורת, מקבלי ההחלטות ונבחרי הכנסת והממשלה כאשר 
אנחנו מחכים להקמת הממשלה החדשה – כדי לנסות ולהתמודד 
על הנושא העיקרי: הגדרת משק המים כמשק סגור מבחינה 
כלכלית, וההשלכות הנובעות מכך, העומדות בסתירה רבתי 
לשורת החלטות ממשלה שעיקרן תמיכה בחקלאות והתיישבות 

הכפרית כמדיניות לאומית.

 עובדים זרים
בפגישות שהתקיימו עם ראשי רשות ההגירה, אמנון בן עמי 
ואהרון ברזאני האחראי על העובדים זרים בחקלאות הובהרה 
לנו התחייבותם כי עד תחילת חודש יוני יגיעו כ-1,200 עובדים 
תאילנדים, ובמחצית השנייה של השנה יגיעו כ-5,800 עובדים 
עובדים שסיימו את  נוספים במסגרת ההחלפה הרגילה עם 

שהותם בארץ.
שמענו הצעה על נכונות להביא עד 1,500 עובדים זמניים 
מסרי לנקה. נציגי ההתאחדות הבהירו כי רק נכונות ממשלתית 
להאריך את עבודת הזמניים עד לשנת עבודה – תיצור תמריץ 

לחקלאים להיעזר בעובדים אלה.
עובדים  יבוא  לאפשר  בדרישה  לממשלה  פנינו  במקביל 
מווייטנאם. הממשלה הגדילה את מספר הפלסטינים המורשים 
לעבוד בחקלאות מ-3,000 ל-5,000 ובנוסף לכך מאשרת כניסתם 

של כ-10,000 פלסטינים לעבודות עונתיות.
נוהלי ההעסקה של העובדים לשנת 2013 נשלחו לחקלאים. 
ניתן  להערכתנו ללא הארכת העובדים הזמניים לשנה – לא 
יהיה להתקדם. עם כינון הממשלה החדשה נפנה לשינוי הסכם 
העובדים הזרים וננסה להגיע להסכם חדש המבוסס על גרעין 

קבע של 25,000 עובדים קבועים.

התחום הפוליטי – תקציב וחוק ההסדרים
אני תקווה כי עד פרסום שורות אלה תקום ממשלה חדשה 
בישראל ועמה שר/ת חקלאות ותיווצר מחדש הכתובת שאיתה 

ומולה אנו עובדים.
על הפרק באופן מידי – חוק ההסדרים הנלווה לחוק התקציב 
ע"פ הערכות הזמנים – התקציב והחוק אמורים לעבור בכנסת 

עד סוף חודש מאי – תחילת יוני.
שני נושאים עיקריים על סדר היום – מע"מ על פירות וירקות 

וביטול הפטור מהגבלים עסקיים בחקלאות על סיטונאיים.

 דו"ח מזכ"ל התאחדות חקלאי 
ישראל –  מרץ 2013

מבקרי התערוכה וחקלאי הערבה והודה לכל החברות המציגות. 
"התערוכה משמשת מפגש מיוחד בין החקלאים ואנשי המחקר, 
ההדרכה ותעשיית החקלאות ומביאה לשיתופי פעולה פוריים. 
משנה לשנה התערוכה גדלה ומתפתחת. אנו בתחנת "יאיר" 
נמשיך להניף את דגל הפיתוח החקלאי ולארח כל שנה חברות 

נוספות. אני מאחל לענף החקלאות ולעוסקים בה, שנים פוריות 
של פיתוחים, פתרונות וחידושים נוספים בתחום החקלאות ויצירת 
יתרון יחסי לתוצרת החקלאית מישראל המתחרה ביעילות ורמה 

גבוהה עם מוצרים מתחרים בשווקי העולם".
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בנושא המ.ע.מ. התארגנו ביחד עם מועצת הצמחים ותנועות 
ההתיישבות ואנו יוצרים מחדש קואליציה רחבה עם הארגונים 
החברתיים, נציגי השווקים, ארגוני הבריאות למיניהם וכו' – וכן 
עם סיעות בכנסת בניסיון לעצור בוועדת הכספים את החוק, 
שעיקר עלותו – תיפול על החקלאים, בעבודה יפה שהכין צבי 
אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים, עולה כי ברוב ארצות המערב – קיים 
מ.ע.מ. סמלי אם בכלל על מוצרי מזון ובעיקר על פירות וירקות.
מאבק עיקש לפנינו ונקווה שציבור החקלאים כולו יגייס אליו 

וביחד נצליח לדחות את החוק הבעייתי.
בנושא הפטור מהגבלים עסקיים – הונח לפנינו לפני כחודש 
– תזכיר הצעת חוק. לכאורה, הליך החקיקה הינו שגרתי והנושא 

לא יעלה בחוק ההסדרים.
בפועל – במידה והממשלה החדשה תחליט לצרפו – הוא יכנס 

מידית לחקיקה במסגרת חוק ההסדרים.
ע"פ הצעת החוק – סיטונאים שאינם חקלאים לא יהיו רשאים 
ליהנות מהפטור להגבלים עסקיים בחקלאות ולקבוע מחיר אחיד 

למחירי התוצרת החקלאית.
זהו ניסיון פתטי להפיל את החוק כולו. בעבר – לפני כשנתיים 

נעשה אותו ניסיון במתכונת שונה- להפריד את הקמעונאים 
מהחוק. הניסיון לא צלח והפעם כאמור הועלתה גרסה חדשה. 
גם הגדרות החוק בעייתיות ביותר. לדוגמא – חקלאי מוגדר רק 

מי שהכנסותיו מחקלאות 25% ויותר.
האיזוריים התקשרנו עם משרדי  הקניות  ארגוני  בשיתוף 
ואני מאמין כי  זו  עורכי דין וחברות לובינג לטיפול בגזירה 
בפטור,  לפגוע  כושלים  ניסיונות  של  שנה  כעשרים  לאחר 
נצליח להגן עליו גם השנה. ובכל זאת, בצד ברכות לממשלה 
החדשה שתקום חשוב לזכור ולהבין כי ממשלה חדשה, וכנסת 
בעלת 48 חברים חדשים המעבירה תקציב בפעם הראשונה, 
נהנים מרוב כמעט אוטומטי ונצטרך להיאבק קשה מאוד כדי 
לעצור את רוע הגזרות המתוכננות. אביב מלא בפריחות וריחות                                                                                            
ושמכת הארבה שחזרה אלינו לאחר 3,000 שנה תכלה משדותינו!

שלכם, 
אבשלום )אבו( וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

המשך מעמוד 21מה קורה

זו  Fresh AgroMashov יוצאת לדרך   תערוכת 2013 
השנה ה-23 ברציפות, ותתקיים השנה בין התאריכים 12-11 

ביוני 2013  בגני התערוכה תל אביב.
לדברי יוזמיה תערוכה זו הינה התערוכה היחידה בישראל 
המפגישה בין מגדלי תוצרת חקלאית טרייה )ירקות, פירות, 
פרחים ותוצרת מן החי( לבין קניינים, סיטונאים , יצואנים 

ומשווקים מהארץ ומחו"ל.
השנה כוללת התערוכה גם את "ועידת ישראל לחקלאות 
ה-3" שתדון בסוגיות עקרוניות וערכיות הנוגעות לתרומת 
החקלאות והחקלאים בישראל לחברה, לכלכלה, לביטחון 
ולאספקת המזון הסדירה; סדרה של כנסים בנושאי החקלאות 

החידושים  את  שיציג  מתחם  ובעולם;  בארץ  הבוערים 
VIP שיאפשר מפגש נינוח  הטכנולוגים בחקלאות ומתחם 

של פגישות עסקים.

תערוכת החקלאות הבינלאומית 
Fresh AgroMashov 2013

יוצאת לדרך!
התערוכה תתקיים ב-11-12 ביוני בגני התערוכה בתל אביב •

היא  תכלול השנה גם  את "ועידת ישראל לחקלאות ה-3" 
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סיורים מקצועיים

ב–20  ישראל  את  יצאה  מישראל  פרדסנים  קבוצת 
במרץ.   ה–3  עד  שנמשך  במרוקו  לסיור  השנה  בפברואר 
כשהיא  מסע",  "יומן  קריצ'מן  רותי  כתבה  הביקור  במהלך 
ורשמיה ממנו.                                                                                                                יום בפנקסה את מהלך הביקור  מתעדת מדי 
לבקשתנו העבירה לנו רותי את הכתוב לטובת קוראי "עת הדר". 

20/2/13 – היום הראשון  
יצאנו את הארץ בטיסה לאיסטנבול שנמשכה כשעתיים, 
נוספות הגענו למרוקו.  5.5 שעות  שם החלפנו מטוס ובתום 
בנמל התעופה בקזבלנקה קיבלה אותנו אשה שדאגה כי הליכי 
יהיו "מהירים" ולאחר שהחלפנו כסף  הכניסה שלנו למרוקו 
בשדה, הועברנו לידיה של המדריכה מרים, שלוותה אותנו 
בכל מהלך הסיור. אגב, מרים אינה יהודייה. את שמה "היהודי" 
היהודי שיילד את אמה.                                                                 לרופא  תודה  כאות  אביה  לה  נתן 
הטרמינל המקומי היה גדול, יפה וסביבו הרבה ירוק. יצאנו ממנו 
באוטובוס, אותו נהג מוחמד ולידו עוזר הנהג עבדול, לכיוון 
העיר רבאט עיר הבירה של מרוקו. העיר שנהנית ממוניטין 
רב בעולם, עד כי הוכרזה כשמורה של יונסקו לפני כשנה. יש 
בה קסבה עוד מתקופת הרומאים במאה ה-8 והיא הוקמה ע"י 
הברברים במאה ה-12 והוקפה בחומה. מזג האוויר היה נהדר, 
בוודאי בהשוואה לקור המקפיא שקיבל את פנינו באיסטנבול.                                                                                                                        
הדרך שבין קזבלנקה לרבאט נמצאת לחוף האוקיינוס האטלנטי 
)אין שם  נופש, בניה נמוכה  ובולטת בה בניה רבה לתיירות 
"מגדלי אקירוב"(...בדרך כלל צבועה בלבן. כשהגענו לרבאט 
ערכנו בה סיור -  חלפנו ליד החומה של ארמון המלך שהוקמה 
במאה ה-11, ירדנו לקסבה מהתקופה הרומאית והתרשמנו מרמת 
התחזוקה הגבוהה מאוד של האתרים הללו הנשמרת עד היום. 
המרוקאים מקווים שהקשר עם יונסקו יאפשר להם להמשיך 
לשמר את המקום וגם לשחזר את עברו  המפואר. חלפנו ליד 
שגרירות ארה"ב, ליד משכנו הקבוע של המלך מוחמד השישי )רבאט 
היא אחת מארבע הערים המלכותיות שיש בהן ארמון של המלך( 
והמשכנו באתרי תיירות נוספים אליהם נלקחים המבקרים בעיר.                                                                                                                              
זו עיר יפה והחסידות הרבות המקננות במקום מוסיפות  אכן, 

ליופיה. גם ברבאט כמעט ואין בניה גבוהה. 
 )KINITRA( ,את הלילה עשינו במלון/חאן נחמד, בעיר קיניטרה
שבו  חדרים בחצר. האירוח היה לבבי במיוחד, כשהמדריכה 

מרים מלווה אותנו בנאמנות. 

פרדסנים ישראלים ביקרו במרוקו 

הסיור התקיים בסוף חודש פברואר ותחילת מרץ השנה • רותי קריצ'מן 
כתבה, תיעדה מדי יום את רשמיה בביקור, אבישי פופליגר צילם את 

האירועים ונגה עפרוני העלתה על המחשב את "יומן  המסע" המיוחד הזה

מאת רותי קריצ'מן  

רותי קריצ'מן כותבת 

21/2/13 – הפרי נגמר מוקדם השנה
בבוקר יצאנו לביקור במפעל לייצור רכז מיצי הדרים בקיניטרה, 
שהושבת בעת הביקור, משום שהפרי המשמש כחומר גלם שלו, 

הסתיים השנה מוקדם מהצפוי.
יש   ,1913 בשנת  הצרפתים  ע"י  שנוסדה   KINITRA-ב
אוניברסיטה ומפעלים לייצור רכז למיצים, בעיקר מהדרים. 
המפעל הגדול מייצר רכז מ-15,000 טון בשנה ולצידו עוד 5 
US$ לטון.  מפעלים קטנים יותר. למגדל משלמים כ-40-50 
בעל המפעל הוא גם בעל הפרדסים ומכיוון שאין לו מספיק 
פרי הוא קונה מפרדסנים אחרים. לאורך הדרך עצי אקליפטוס, 
אורנים והרבה עצי אלון שעם. בדרך עצרנו בסופר להצטייד 
במעט פירות.  בין העצים משוטטות כבשים או פרות ועל עמודי 
בניית  ראינו באזור תנופת  החשמל מקננות הרבה חסידות. 
תשתיות לכבישים חדשים וגם למגורים. כשבחוץ החל לרדת 
גשם עברנו ביער שעם טבעי המשתרע על 1,300,000 דונם. 
הכול שייך למלך, אך אנשים פרטיים מקבלים זיכיון הפעלה.                                                                                                                                   
ממוצע הגשם הרב שנתי באזור עומד על  400 מ"מ. כמו כן, יש 
במרוקו 140 נהרות. בשנים האחרונות הם החלו לבנות סכרים 
ולנתב את הנהרות להובלת מים לאזורים שיש בהם פחות מים. 
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 גיזום ידני  
 תמונה למזכרת של הקבוצה  

ברוב המקומות המעובדים הקרקע נראית פורייה. לצידי הדרך 
מוכרים פיטריות כמהין מקומיות בשם טרפס. 200 דירהם לק"ג. 

הפטרייה צומחת לרגלי העצים. 
בדרך כלל הן שחורות מבחוץ ובפנים לבן. המכירה אינה חוקית 
לכן את הפטריות הם מחביאים וסימן ההיכר הוא מעין כדורי בוץ. 
MEKNES היא עיר מהמאה ה-13 מוקפת חומה. מוחזקת ע"י 

שני יהודים – אחד ממשפחת בוטבול.
יש חמש משפחות יהודיות עד היום במרוקו, כ-1,500 יהודים. 
רוב היהודים בקזבלנקה. יש שם בית כנסת ומסביב מבנה משופץ.                                                                
במהלך הסיור מתברר לנו כי אנחנו זוכים לשמירה צמודה ופעם 
בשעה מתקשרים מהמשטרה למדריכה כדי לברר שהכול בסדר. 

הנוהל הזה קיים לגבי כל הקבוצות מישראל.  

PEZ – 22.2.13  – עיר עתיקה ועיר חדשה. 
 ב-PEZ יש רובע יהודי עתיק הצמוד לארמון המלך ולידו רובע 
ערבי. עד היום יש קשר טוב בין יהודים בארץ לערבים בפס.                                     
ביקרנו בבית כנסת ברובע היהודי. הרובע היהודי הוכרז ע"י 

יונסקו כאתר שימור ולכן כבר החלו שחזורים.
ויש בה מליון  פס בערבית מכונה "ירושלים של אפריקה" 
תושבים. בתחילה חיו בפס רק ברברים ויהודים. הרמב"ם חי 
במדינה. היה מרצה לרפואה ופילוסופיה באוניברסיטה 7 שנים 

עד שעבר למצרים ומשם לישראל. במדינה כתב את מורה נבוכים. 
בישראל חי בטבריה ושם נקבר.

משם נסענו דרומה לכיוון בני מלל, עצרנו בדרך בעיירה 
ששמה IFRHAN ברכס הגבוה של האטלס – אתר סקי, לחניה 
קצרה וממשיכים דרומה. דרך יפה במעלה הרכס – נרקיסים 
לבנים + עירית, תעלות ניקוז והשקיה בנויות, עצי אורן, הרבה 
חקלאות-  נשירים )שקדים פורחים(, עיירה מקסימה, יערות של 

ארזים ואפילו שאריות של שלג. 
הגענו לבני מלל – מלון מרוקאי, 4 כוכבים עם גינון מטופח,  

ארוחת ערב בינונית, ארוחת הבוקר בסדר לטעמי.

23.2.13 – ביקור בפרדסים
קמנו לבוקר מעונן, לאחר שבלילה ירד גשם . יצאנו לביקור 
בפרדסים ולאורך כל הדרך בניה וגם צמחי האירקנטה  הצמח עם 

הקוצים הארוכים שמשמש גדר קוצנית מאד- דומה לאטד(.
ל-S.A.T.A. הגענו בכניסה בשדרה של עצי זית – פעם ראשונה 

עצים מבוגרים, כנראה שהועתקו לשם.
                                                                                           . ת ו ש ד ח ת  ו ע י ט נ ל ת  ו י ד ו ד ג ם  י א ו ר ו  נ א
דה-לסוס היא חווה אחת מתוך שלוש של החברה. 2,700 דונם, 
זנים, מלווה ע"י אגרונום. בחווה השנייה 1,500 דונם  מספר 
ובשלישית 1,200 דונם. החברה הוקמה ב-1949 ושייכת למוחמד 
בנני סמיירס. עוסקים בכל היבטי הגידול +אריזה+שיווק מקומי 
ויצוא. בעיקר תפוזים. החברה פרוסה בהרבה אזורי גידול הדרים 
– מראקש, בני מלל, אל ג'דידה. מייצרים 40,000 טון בשנה 
וקונים עוד 20,000 טון נוספים לשיווק. באגאדיר וקזבלנקה 
בתי האריזה. יש אפשרות לגדל לכל אורך השנה – הרבה טבורי 
)וולנסיה( וטבורי מאוחר. הם  ובצפון הזן העיקרי מרוק-לייט 
גם מגדלים גדולים של עגבניות שרי. בבני מלל יש 3 חוות. 
כל אחת מהן מושקת בטפטוף ישראלי. לפני כן השקו בהצפה. 
שני מקורות למים – בארות מקומיות וסכר בלי-ביידן. בסכר 1 
מיליארד קוב ומאה מיליון. במרכז עמק הטדלה שהוא מישור 
ישנו כמיליון ו-400,000 דונם. הם קוראים למקום "קליפורניה 

של מרוקו". הכנה המסורתית חושחש בגלל טריסטזה. עברו 
לוולקה, טרוייר וטריזו שקשה מאד להבדיל ביניהם. 

יש שם קלמנטינות מוקדמות ברונו - זן חדש שהובא מספרד. 
הזן השני אשבל גם מספרד. במרוקו אין סצומה. מגדלים בחווה 
את האפורר בעיקר. הקלמנטינה נולס מספרד, נור שלפני 15 שנה 
היה זן להיט  ומבטיח. נחשב לזן מאוחר אך מתברר שהוא זן של 
אמצע העונה. יש עוד אורו-גרנדה ואורו-נולס זני קלמנטינה.  
התפוזים הם ניו-הול, וושינגטון ומורוק-לייט )וולנסיה(. מרחוק 
רואים את הכפר אפורר. האפורר  / נדרקוט / מורקוט. הוא מוטציה 
של מורקוט. היבול הכללי של החווה 14 טון לדונם. תפוזים 

סיורים מקצועיים
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5-6 טון לדונם. קליפים 4-5 טון לדונם. במקום יורד גשם 300 
מ"מ בשנה. 900-1000 קוב משמשים להשקיה לדונם. בקיץ 45 
מעלות צלסיוס. מחיר המים לקוב 0.30 ₪ כולל האנרגיה. הם 
סובלים מכנימה אדומה, אקריות )אין אקרית חלודה !!(, כנימות 
עלה בעצים צעירים ועש המנהרות. השיטה של IPM – הדברה 
משולבת. יש פקחים, רמות סף לריסוס )מה שפחות לרסס( לפי 
רמות ניתור. גם בהדברה ביולוגית. אין טיפול ארצי בזבוב הים 
התיכון – כל אחד מטפל מקומית בסקסס. בגלל בעיית השאריות 
מתחילים לעבור למלכודות. הבעיה של הזבוב היא הפונדקאי 
הארגן )עץ השמן(. הממשלה מסבסדת החלפת זנים בזנים חדשים 

– 500 ₪ לדונם, שואפים ל"מרוקו ירוקה".
העלויות עד הניבה 2500-3000 ₪ לדונם. בחווה יש  ירידה 
של 70% תפוזים השנה בגלל חמסין ונשירה, המעט שישנו הולך 
לשוק המקומי שבו המחיר גבוה.  אפורר ללא גרעינים מתחילים 

לקטוף בינואר עד אמצע מרץ. 
יש מרסס מפוח רגיל אך עוברים למפוח כפול, נגד כנימה 

אדומה. 400 ליטר לדונם, 2.5 מק"ש. 

נטיעה חדשה – גדודיות לא בכל מקום. 6X2, אחרי 10 שנים 
לדלל.  השקיה בטפטוף , שני קווים. חלקת מחקר בכל אזור 
גם  יש  ורוכב.  נושא כנה  הזנים. בוחנים  כדי ללמוד על כל 
מקומות שבוחנים טרוייר ועליו וולנסיה )כנת ביניים(  ועליה 
נור.  במרוקו מתכננים לנטוע ב-3 השנים הקרובות כל שנה 

50,000 דונם אפורר. 

 ניקוי ממחלות 

 תרביות רקמה 

אקציה מפחידה – שיח קוצני מאד המשמש לגדר בחלקות הפרי. 
לפני 20 שנה לא היו מים זמינים אבל היום יש את המאגרים 

המדהימים שמעבירים כמויות אדירות של מים.
 במרוקו 3 מקורות טבע לאנרגיה – המים מהנהר עם סכר, רוח 
ואנרגיה סולרית. הגענו למאגר הגדול "בן-אל עידן" המאגר 
השני בגודלו במרוקו. בחוץ היה כ-7 מעלות משם  הגענו לאזולל 
מאונגג – עירה שכולה צבועה כתום – חמרה נקיה, מרוצפת 

כבישים ומדרכות. עיר ברברית מ-1920 אליה הגיעו מעט ערבים 
ובתקופה קדומה היו גם יהודים. האטלס הבינוני מושלג לגמרי. 
נסענו באזור גבוה עד 2,400 מ', דרך יפהפייה מתפתלת מאד 
ובכל מקום מידי פעם מספר בתים לא רק לצדי הכביש ושוב 
הרבה זיתים ושקדים. מידי פעם מטפטף גשם, נראה שלכולם 

יש חשמל לפי הצלחות של הטלוויזיה .
 

 24.2.13
במאראקש גרנו במלון טוב. ערכנו סיור בעיר. בלילה הלכנו 
)נסענו( לכיכר גדולה מאד, כמעט שלא מוארת , המון אנשים 
– קבוצות קבוצות סביב מנורות. ביקור במדינה )עיר עתיקה( 
וביקור במלח )רובע יהודי( וכן ביקור בבית הכנסת שעדין פעיל 

ומסודר יפה.                                      

קיבל אותנו פנחס סוסיא שמרכז את הקהילה היהודית שמונה 
יהודי ממוצא  כיום במאראקש. הוא בעצמו  כ-50 משפחות 
ברברי. הסביר לנו והאיר נקודות מאד מעניינות. ביקרנו בבית 
העלמין היהודי – כ-20,000 מצבות ללא כיתוב ומצבות השיש 
מעוטרות בוורדים. ערכנו ביקור גם במוזיאון ובארמון הווזיר. 
רחובות המדינה הססגוניים, שווקים והכל הומה אדם. בערב 
לאחר ארוחת הערב נסענו לפנטזיה הכוללת ריקודים ומוסיקה 

מרוקאית, בחוץ ריקודים וסוסים. מעניין, רועש וקר מאד.

25.2.13
יצאנו ממראקש לכיוון פרדס במרחק נסיעה של כ-20 דקות. 
נכנסנו בשער הפרדס, כשמדרכה בשני צידי הכניסה. העצים 

גזומים בעיגול, האירוח עם קפה ומים.
מוחמד שאירח אותנו לפני יומיים – בחור צעיר בן 29, הציג 
לנו שתי מצגות – אחת על החברה והשניה על ההדרים במרוקו. 
למדנו ממנו כי לחברה 4 חוות עיקריות החווה במקום ששמה 
סעדה, 80% מהשטח נור, 1230 דונם כל השטח. סיימו לקטוף 
ינואר את הנור. נטיעות משנת 1993. השתמשו בכנת  בסוף 
חושחש. האיכות לא טובה אך עליה מרכיבים וולנסיה ומעליה 

את הלנלייט. זן עגול – זנים ספרדים.
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הרכבה

 בית אריזה במרוקו

הם משתמשים בוולקה לשוק המקומי. לרוב 20-30% קרקע 
חרסיתית, מרקם עדין PH8. מזג אויר חצי מדברי באזור, קיץ 
חם מאד וחורף חם עד קר, באביב חם וגם בסתיו, מעט משקעים 
150-300 מ"מ  לעונה. ביולי מגיע החום ל-49 מעלות. לפני 
שנתיים הייתה קרה 3 ימים -5 מעלות כל יום 3 שעות בלילה. 
לחות יחסית נמוכה. הטמפרטורות מאד קיצוניות. יש להם תקן 
של טסקו. הדרים במרוקו )מ-2006( 850,000 דונם, 12,000 
ו-60%  1.4 מיליון טון פרי, מתוכם 35% קליפים  מגדלים, 
תפוזים. בין המגדלים הם סופרים מגדלים קטנים מעל 30-5 
דונם, בינוני 300-500 דונם. באזור אגדיר 40% והאזור הצפוני 
20%. אזור ליד אלג'יר לחוף הים התיכון 17%, בני מלל 14%, 

מרקש 7.3% ועוד אזור בצפון 1.6%. 

תכנית מרוקו הירוקה – התחזית היא להוסיף עד שנת 2020 
500,000 דונם חדשים, 300,000 דונם החלפה. יש עזרה ממשלתית. 
ב-2012 היה להם כבר 1,200,000 דונם. הם מקבלים סיוע גם 
עבור מיכון +  100 יורו לדונם לנטיעה + 100-150 יורו לדונם 

למערכת השקיה.
יבול נדרקוט מגיע ל-7 טון לדונם במרוקו. בעלי הזן אפורר 
הם מטעי המלך וברגע שרוצים לנטוע יש להתרחק מכל זן מפרה 
30 ק"מ ויש לקבל את כל האישורים.  משלמים למטעי המלך 
30 שקלים לשתיל אפורר ועל כל ק"ג יצוא 0.1-0.25 דירם 

)כ-0.1-0.15 ₪(. שתיל רגיל של הדרים עולה 20 ₪.
 MAROC FRUIT BOARD 60% :יש להם שני יצואנים גדולים
FRESH FRUIT 40% ועוד מספר קטן של יצואנים קטנים. כל 
חברה היא גם של יצרני פרי. היצוא לרוסיה 45%, קנדה 11%,  

השוק המשותף 37%.

הדרכה: החברות הגדולות הדרכה עצמית. המגדלים הקטנים 

ויש גם התארגנות לשכור  יכולים לקבל הדרכה מהממשלה 
מדריכים פרטיים. הממשלה הקימה משרדים אזוריים לפיתוח 
אדמות פרטיות ויש אדמות ששייכות למדינה. חברות הופרטו 
והאדמות הוחכרו לחברות מקומיות. השוק המקומי בעל משקל 
מיועדות מלכתחילה לשוק המקומי.                                   נטיעות  והרבה  חשוב 
עבור תפוז של אמצע העונה – מקבלים לק"ג בשטח 1.75 ₪, 

את הקטיף מבצע הקונה.  

ייצור:  65% כ"א, 5 טון לדונם בשנים טובות אך  הוצאות 
בדרך כלל ממוצע 3.5 טון לדונם לזן המדובר. בוולנסיה 5-6 
טון לדונם. באזורים גשומים נוטעים על גדודיות. באזור יבש 
אין גדודיות. גם כשאין מספיק עומק קרקע נוטעים על גדודיות. 

שיטת השקיה – מקור המים בחווה 80% מהסכר ומשם מגיעים 
המים למאגר. הציוד כולו מישראל, ההשקיה כולה בטפטוף, 

חלק מנטפים וחלק מחברה ישראלית מקומית.

זכויות יוצרים – מרוקו כפופה לחוקים בינלאומיים בכל הקשור 
לפרי הדר. המרוקאים משלמים גם לענבים זכויות יוצרים. 

תצפית לפרדס – המאגר 1/2 מלא, יש גם מאגר תת-קרקעי 
ויש 20% מי בארות. מחיר המים 0.30 ₪ כולל אנרגיה. המים 
שייכים למדינה. בארות שייכות למקומיים ואיכות המים בבאר 
פחות טובה ממי הסכר המתמלא ממי הפשרת שלגים. בקיץ יש 
מגבלות מים ואפילו חסר. מנסים כל הזמן לחסוך במים. עורכים  
מדידת פרמטרים של מזג אויר, רטיבות בקרקע ובודקים התעבות 
גזעים.  משקים כל יום למען יעילות ההשקיה. בחווה הרבה נור 

מנובמבר עד אמצע ינואר. זה זן מאד טעים. נור מקבל באירופה 
מחיר ממוצע 0.6-1.8 יורו, זן ללא גרעינים )מוטציה מקומית(. 
הקטיף ליצוא נעשה בתיבות של 20 ק"ג, פועלים שמוציאים 
את התיבה מחוץ לשטח ומשם לבית האריזה. לפני הפריחה 
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מרססים באוריאה כהזנה.

אין גיזום מכני – רק ידני, עד אמצע מרץ. את ההזנה נותנים 
אחרי הגיזום. ריסוס נגד מזיקים, בעיקר כנימה אדומה, בדורסן 
ומובנטו. כל הגיזום ידני. בסוף יוני תחילת יולי ריסוסים ולאחר 
מכן ריסוס ידני . גיזום – חילון מרכז גדול בעץ. במטעים צעירים 
מטפלים בעש המנהרות. משתמשים בג'יברלין בחנטה בקליפים. 
לא עושים הגדלה בחומרי צמיחה, לא מדללים כי אין כמויות 
גדולות של פרי לפי דבריהם. 3 גוזמים על עץ והתוצאה יוצאת 
והכל מסביב  מן הכלל: כל המרכז פתוח, העץ ממש מונמך 
מדולל. כ-10-15 דקות לעץ. תשלום 3-4 דירם לעץ לגיזום. 
120 דירם עלות פועל ליום עבודה. יש מקום מיוחד לשטיפת 
המרססים – השטיפה עוברת לצינור בחצר סגורה מרושתת 
בטפטפות, בחצר יש רצפת בטון ומעליה אדמה והחומר מתנדף. 
שיטה שפותחה בכדי למנוע חדירת חומרי הריסוס לקרקע. אין 

הדרים אורגניים. בירקות יש אורגניים.  

הדברה משולבת – ארגון HSPAM מייצג מגדלים בפני הממשלה 
והיצואנים, לפי חוק ממשלה. אחוז החקלאות בכלכלה של 

מרוקו הוא 17%.
הדרך לאגדיר ברובה צחיחה, בצדי הדרכים מעט בתים. חל 
שינוי בדרך,  היא כבר לא מישורית אלא גבעות וצמחיה. אנחנו 
נוסעים כל הזמן לאורך רכס הרי האטלס הגבוה – הכל מושלג. 
נגיע לאגדיר לחוף הים. הגענו לעצי ארגן  בסופו של היום 
ירוקים ויפים לאורך הדרך. משתמשים בארגן גם לקוסמטיקה 
וגם למאכל. הארגן ניטע ע"י הברברים, זה לא צמח בר. היום 
העצים שייכים לאנשים ולא כל אחד יכול לבוא ולקטוף. יש 

גם נטיעות חדשות.

 26.2.13 אגדיר
באגדיר קבלנו מלון נפלא - התקרות בקבלה מעץ מצויר 
יצאנו שוב לפרדסים  וגם בלובי צבעים משגעים. עם בוקר 
בניה  תנופת  בה  מתנהלת  כי  ראינו  בעיר  וכשעברנו 
גנים.                                                                              לו  פני ארמון המלך שסביב  גם חלפנו על  מרשימה. 
באגדיר יורדים 200 מ"מ גשם בשנה. יש בה הרבה שמש, ומזג 
האוויר יבש מאד. באזורים שונים באזור החום מגיע ל-50 מעלות 
בקיץ. היה אירוע של שרקייה בחודש מאי שעבר למשך שבוע 
נפלו הרבה חנטים, עד לכדי 60% נזק עיקרו בקליפים ובתפוזים. 
יש זכויות לאנשים על הפרי. הטמפרטורות באזור לא יורדות 
מתחת ל-5 מעלות. מקבלים מים מהסכר רק להשקיה וגם מי 
בארות מעומק של כ-200 מ'. ברשימת המגדלים יצוא ישראלי 

לא מופיע, ברשימת מגדלי הקליפים ליצוא אנחנו מקום 7.
משם הגענו לעיר טרופאנט שנוסדה במאה ה-11 ע"י מורביטון 

ובה 150,000 תושבים. 
חברת למון סוס הפועלת שם שייכת לבן דוד של המלך. לה 
20,000 דונם. יש להם גם בית אריזה שאורז רק פרי של החברה. 
25 טון קליפים בשעה, 45 טון תפוזים בשעה. זני קליפים – נור 
וגם  גם להדרים  ואפורר. המעבדה במקום לתרביות רקמה  
לתפוחי אדמה: בודקים וירוסים ובקטריות בעלים.  משתמשים 

בהדברה משולבת. 
החברה גם מגדלת, אורזת ומשווקת את הפרי. במקום 3 אתרי 
גידול של 18,000 דונם, יש כושר אחסון בקירור של 5,000 טון, 
משתלה 500,000 שתילים בין 18-24 חודש, הממשלה מפקחת 
ונקי ע"י  על תהליך הרכב הנקי, השתילים עם רכב מאושר 
המעבדה. המעבדה משמשת לעוד גידולים, עומדת בכל התקנים 
האירופאים. יש להם גם תקן פנימי של החברה. מנהל החברה 
מארח אותנו – בכניסה מקבלים חלוקים וכובעים. שוב הדגשה 
שלא מקבלים פרי מחוות אחרות. ליין לייט ללקוח באוסלו, 

פרי קטן לא אורזים.                                  

יש להם לקוחות ללא תיווך באמצע. כל האינפורמציה מופיעה 
על המסך – מחשב לכל שורה של אריזה – תאריך יציאה, מס' 
חלקה, שם האונייה. בית אריזה לתפארת. יש גם מכונות אריזה 
אוטומטיות. הכל נקי ומסודר. בית האריזה מחולק ל-2. לשטיפה 
ומיון ראשוני ע"י נשים ולאחר מכן עובר מיון שני ע"י מצלמות 

של חברה ספרדית.

חדר בקרה – מכאן קובעים ומבקרים את מכונות האריזה. החלק 
ה"מלוכלך" לעומת ה"נקי". אורזים גם בקרטונים וגם בתיבות 
קיט מעץ לפי בקשת הלקוח. בחווה זו 600 דונם. תחנת דישון 
והשקיה לכל השטח, במחשב כמובן, יש חיישנים טנסיומטרים, 
אולי בשטח הנתונים מועברים למחשב. בתחילת העונה נערכות 
בדיקות עלים וקרקע ולפי הנתונים עושים חישוב לכל זן לגבי 
הדישון. מגדלים אויבים טבעיים נגד הכנימה האדומה "פיטיס", 
מפזרים בשטח 100,000,000 פריטים ל-10,000 דונם. הם מיצרים 

ומפזרים בשטח כל יום פרט לימים חמים או קרים מאד.

                                                                                . המשתלה ת  י שנ ו המעבדה  ת  ראשי  : משתלה
יש מטע אם, לאחריו חומר ריבוי להרכבה – ענפים עם עיניים. 

מקרופילה מאד אמין או קריזה.
ויש   4-5 PH אידיאלי  מתאימים את הכנות לסוג הקרקע, 
אדמות עם 8. למטע האם לא מורשים להיכנס. בדיקות נעשות 
לגבי כל המחלות האפשריות. יש בדיקה גם לאחר ההרכבה על 
העץ.  הרכבה גבוהה בכדי לאפשר תיקון הרכבה באין קליטה. 
נוטעים בגוש בערך 40 ס"מ מהקרקע להרכבה כדי למנוע פטריות. 
וירוסים ותרביות רקמה וגם מעבדה  יש גם מעבדה לחרקים, 
מיקרוביולוגית לפטריות. להם 3 שיטות לבדיקות וירוסים. האחת, 
ציוד לסריקות כולל מיקרוסקופים, מכשיר שמפרק חשמלית את 
העלים הגרוסים ואז עוברים בדיקה. יש גם בדיקת מיץ הפירות 

לסוכר )הבשלה(, חומצה ו-% מיץ.

והבסיס עם   בדיקת חומציות – מטפטפים בסיס על המיץ 
החומצה מתערבבים ונוצר צבע אדום. שיטה פשוטה ויעילה. 

נקי,  בודקים אם חומר הריבוי   – מעבדה לתרביות רקמה 
)גם להדרים(,  ויטמינים למשך חודשיים  מכניסים למצע עם 
משאירים במבחנה עד שורש, לאחר מכן מעבירים לצנצנות  

ואז עובר לקשיה באולם. 

סיורים מקצועיים



30

זיהומים לכל סוגי העובש.  מעבדה מיקרוביולוגית בודקת 
בודקים גם ידיים של עובדים, משטחים, חומרי אריזה. לוקחים 
משטח ומנסים לגדל את המזהמים על מצע. למטע האם אין כניסה. 
הדלת נעולה ורק לעובד אחד יש מפתח והוא נכנס כשהוא נקי. 
עורכים לנו קבלת פנים חמה והם רוצים מאד שיהיה קשר 
חזק וחם ללא פוליטיקה. שמחים מאד לארח קבוצה מישראל.  
החברה מתמקדת בגידול הדרים. פגשנו זוג קניינים מנורבגיה 
ורוסיה. עובדים עם  וסקנדינביה. מייצאים לארה"ב, אירופה 
מהדרין. 60% מהיבוא בנורבגיה הם מנהלים. הם מייבאים ממרוקו 
מחברת אלבורה כ-10 שנים. הנורבגים עובדים עם המרוקאים 
45 שנים. ביבוא בכל מיני דרכים ושיטות. מנהל החברה הוא 
ד"ר ומדען ראשי של החברה, מקיים קשרים מחקריים עם ארצות 

שונות, כולל ישראל.

אפורר – זן מרוקאי שפותח ע"י חוקר ששמו נדורי ולכן נקרא 
גם נודור-קוט. נדורי עשה ניסיונות רבים והגיע למסקנה שמספיק 
5 ק"מ של בידוד. בארצות הברית מכסים ברשת נגד חרקים ואז 
אין זרעים. אוניברסיטה בפלורידה הקרינה את הזן ונוצר הטנגו.  
כרגע יש מאבק בין מרוקו והאוניברסיטה בקליפורניה. בספרד 
ודרום אפריקה ואמריקה הדרומית יש זכויות לגדל ומשלמים 
יותר  זכויות היוצרים. הנורבגים טוענים שהאור טעים  עבור 
מהפרי המרוקאי וגם פודה מחירים גבוהים יותר. יש בקרה לגבי 
מספר הגרעינים בפרי. מותר 1-2 גרעינים בפרי. יש גם תחנות 

ביקורת בנמלים אפילו לבדיקת איכות וגרעינים. 

צהריים – טאג'ין באמצע העולם.
בית אריזה אחר – המיון נעשה ידנית משום שיש כוח עבודה 
זול וגם "מחויבות" להעסיק את הנשים. אורזים אפורר – לא מגיע 
אפילו לטעם של מיכל. מוכרים פרי 45-70 מ"מ, הפרי הקטן 
ביותר והגדול ביותר מקבל מחירים נמוכים. יש היום 50,000 
טון ולפי דברי המארח לא יגדלו. אין תחרות בין המשווקים 
המרוקאים לגבי האפורר משום שיש ביקוש רב ואין מספיק פרי. 
מועדון המגדלים מאד סגור וכמעט שאין אפשרות להצטרף. 
הפרי הספרדי אינו משתווה לשלהם משום שהוא עם זרעים. 
בשוק הרוסי המחיר אחיד, כנראה שיש תיאום בין הקניינים. 
וולקה. יש להם 3000 דונם בהרים.  עושים הרבה מקרופילה 
6 טון לדונם. עובדים עם כנות  נותן  נדרקוט על מקרופילה 
פחות איכותיות העיקר שיהיה יבול גדול כל זמן שזה לא פוגע 
באיכות. האיש שקיבל אותנו בלמון-סוס – לא מצא חן בעיני. 
הפרי שקיבלנו לטעימה זה פרי שכבר חודש בקירור. הפרי עצמו 

לא משתווה לאור.

בית האריזה גדול, אין מיכלים, אין מיכון לפירוק הארגזים 
– הכל נעשה ידני. נקי אך ידני. "לא עושים במרוקו סיפור" 
מהזבוב – אין תכנית לאומית. הטיפול הוא מקומי – מפזרים 
ספוגיות עם חומרים מושכים וגם קוטלים. הם לא מרססים את 

העץ. יש פרויקט לאומי של פיזור זחלים עקרים.  
במהלך הנסיעה ראינו כרמים ותפוחים מכוסים ברשת נגד 
אין כמעט  בונים ערים חדשות,  אורך הדרך  ציפורים. לכל 

רמזורים מחוץ לערים – רק כיכרות. בכל מקום דקלים וזיתים 
בנוי הציבורי. רובעים או שכונות חדשות והרבה, אך בין לבין 

אין כמעט צמחיה. הנוי כמו אצלנו.  

רביעי 27.2.13
 בתכנית היום: מרכז יצור ארגן, שוק, תצפית על העיר ולאחר 
מכן לאזור הנמל. הגענו למרכז שיווק ארגן עם הצגת הדגמה 
של הייצור. עלינו לתצפית לראות את אגדיר שנחרבה ברעידת 

אדמה ב-1960.
במקום התרחשו מספר רעידות אדמה. בשנת 1924 ו-1949. 
העיר נחרבה ואת העיר החדשה בנו במקום אחר. רואים את הנמל 
מלמעלה ואת הקסבה שהוקמה בידי הפורטוגזים )1905(. בראש 
ההר במאה ה-16 השתמשו להגן על העיר. יש בית קברות גדול 
מוסלמי לכל נספי העיר - 25,000 תושבים. במקום יש גם בית 
קברות יהודי ובו קברים של משפחות שלמות, מתוחזק ומכובד. 
גם נמל גדול לספינות דיג ולאניות. יש מפעלים לטיפול בדגים 

וגם לייצור קמח דגים. מלא ספינות דיג ושוק דגים.  

חמישי 28.2.13
 300 שם   שלטו  הפורטוגזים  באיסווירה.  לסיור  יצאנו 
על  היה  ואז  העיר  את  לשרוף  נהגו  הם  ובעזיבתם  שנה 
הגאות  באוקיינוס  מחדש.  העיר  את  לבנות  המקומיים 
ביקור בבית  כולל  סיירנו באזור,  ביום.  והשפל הם פעמיים 
גם  כולל ספר תורה.  פינטו שגם  רבי  הכנסת המשוחזר של 
פינטו.                                                                                                                                     יהודי שבמרכזו קברו של הרב  סיירנו בבית קברות 
בבוקר ביקרנו שוב בנמל שהיינו אתמול בלילה. נסענו ישר לעיר 
SAFI שבה מרכז קרמיקה. העיר מונה 200,000 תושבים, ולה 
תעשיית פוספטים גדולה. המשכנו לקזבלנקה מרחק של 300 
ק"מ. רוב הדרך כביש דו-מסלולי לכן לוקח יותר זמן. הכביש 
מתפתל לאורך החוף )קילומטרים רבים( עוברים אזור חקלאי 
שבו בו ערבים שהגיעו מערב הסעודית במאה ה-11, שבתחילה 
היו רובם רועי צאן ועתה  הם מגדלים עגבניות, פרחים ודלעת. 
לדלעת יש מקום מאד מכובד בגלל הקוסקוס. האזור חשוב מאד 

לחקלאות – במקום השליש אחרי אגדיר גם בתירס. 

שישי 1.3.13 
סיירנו ברגל בשוק נקי ויפה אשר בקזבלנקה. ראינו צדפות 
מגודלות בים במרחק של 70 ק"מ המעיר, ובעיר הרבה ורדים. 
זו עיר עם רבי קומות. הרחוב הראשי ניבנה ע"י הצרפתים והא 
מרשים ביותר. הנמל הוא הגדול ביותר כיום – 6,000 דונם. 
בעתיד הגדול יהיה בטנג'יר. הנמל הוקם ע"י הצרפתים ב-1905. 

כיום בעיר 2,000 יהודים, 11 בתי כנסת. 
שכונת ענפה בה פאר והדר. השם הראשון של קזבלנקה היה 
ענפה. בחוף הרבה מסעדות ובתי קפה, אזור יוקרתי עם מגרשי 
גולף, סוסים והיפודרום.מרוקו נחשבת מאד מבחינת הגולף.  נוי 
ציבורי ומזרקות, רכבת קלה יפהפיה, הרבה שוטרים )כמעט אין 

רמזורים(. הורסים ישן ובונים חדש.  
בית משפט ישן הוסב לבניין עירייה – מפואר, אחד מששה 

בתי עירייה בקזבלנקה. 

סיורים מקצועיים






