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תמונת מצב

מאת :טל עמית

מצב
המתחרים
ספרד

לאחר שנתיים רקורדיות ,בהן היצוא הגיע ל  3.76מיליון טון
( )10/11ו– 3.86מיליון טון ( ,)11/12צפויה השנה ירידה של
כ– 3%ביצוא ההדרים.
תחילת העונה התאפיינה בחום וביובש ,דבר שגרם לפרי קטן
ולתופעות קשות של קמטת בזני הקליפים וזני הטבוריים.
בזן נבלינה – כמחצית היבול לא נקטף בשל מחירי פדיון
הנמוכים מעלויות הקטיף.
לפי תחזית היצוא של ספרד ,בחודשים פברואר – מאי צפויה
ירידה של  10%בכמויות היצוא ,למרות שבזן "אפורר" צפוי
להיות יצוא דומה לשנה שעברה –  120,000טון.

טורקיה

שנת שפע לטורקים .בכל המינים עליה של  10-30%ביצוא
הצפוי .הנתונים בטבלה הם ל.31/1/2014-
CITRUS EXPORTS BY MAIN VARIETIES
% Difference
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+27

479.192

376.582

E. PEELERS

+25

286.637

229.583

LEMONS

+31

198.573

151.043

ORANGES

+10

83.011

75.490

+26

1.047.434

832.743

TOTAL

עונת האשכוליות של הטורקים תהיה ארוכה .כרגע סיימו
לייצא את הזן סטאר–רובי ועכשיו החלו ביצוא ריו – רד.
למרות העליה הגדולה ביצוא ,ערך התוצרת המיוצאת ירד
בשיעורים של עד  - 20%במטבע זר .למזלם של המגדלים
הטורקים ,הלירה הטורקית פוחתה בשיעור של כ– ,20%כך שהם
מודאגים מהעתיד ,אך עדין לא נפגעו משמעותית.
יש מידע חשוב שטורקיה הצטרפה למדינות הנוטעות את הזן

"אפורר" .בשנתיים האחרונות נטעו מזן זה כ 10,000-דונם.
בנוסף ,החלה גם נטיעה (ברישיון) של  5,000דונם מהזן .Tango

מרוקו

בעונה שעברה סבלה מרוקו קשות מגל חום אביבי ,שהשמיד
חלק גדול מהיבול .השנה ,יש התאוששות של הענף והיבול
יגיע לכדי  2.2מיליון טון – עליה של  47%לעומת אשתקד,
והוא היבול הגבוה אי פעם של מרוקו – דבר המראה על המשך
התפתחות הענף.
עד  25/1/2014ייצאה מרוקו  280,400טון של קלמנטינות
מזנים שונים ,מהם  60,830טון מהזן "נור".
יצוא ה"אפורר" אמור להיות השנה  82,000טון ,לעומת 76,000
טון אשתקד.
רוסיה ומזרח אירופה ממשיכים להיות היעדים המועדפים
ליצוא המרוקני –  65%מהתוצרת מיוצאת ליעדים אלו.

ברגע האחרון – משבר ביצוא ה"אורי" לצרפת

בשבוע השני של פברואר עצרו שלטונות הגנת הצומח
הצרפתיים את כל מכולות ה"אורי" שלנו בנמל פוס ,בדרום צרפת.
מספר המכולות שנעצרו הגיע ל–.45
הסיבה הרשמית למניעת כניסת הפרי – עוקצים ארוכים מידי.
יש סבירות שמדובר בפעולת גמול כנגד התוצרת הישראלית,
בשל עיכוב בשחרור מכולות תפוחי עץ שיובאו מצרפת לישראל,
וחלקן נפסל בשל נוכחות של חרקים וחלזונות על הפרי.
לאחר מו"מ עם השלטונות הצרפתיים (גם השירותים להגנת
הצומח וגם היצואנים) סוכם כי התוצרת תעבור הליך של אריזה
מחדש ,יוסרו עוקצים ארוכים ,והתוצרת תעבור בדיקה נוספת
בסיום ההליך.
נכון לכתיבת שורות אלו ( ,)22/2לאחר שבוע של עיכוב,
שוחררו  18מכולות.
יתר המכולות ימשיכו בתהליך האריזה מחדש השבוע.
מיותר לציין ,כי כל העניין גורם לנו נזקים ישירים ועקיפים,
בשל תוספת עלויות ועיכוב בהגעה לשווקים.
אני מקווה שאנשי משרד החקלאות יטפלו בענין בשני הקצוות,
כך שלא תהיה סיבה להחזיק אותנו כבני ערובה או כאמצעי לחץ,
אם אכן יש קשר בין האירועים.

➽

תמונת מצב

נתוני ייצוא פרי הדר
להלן כמויות פרי ההדר (בטונות) שיוצאו מישראל עד לשבוע  8המסתיים ב( 22/02/2014-עונתי)
מצטבר
שבוע 8

2013/2014

2012/13

2011/12

שינוי ב%-
13/14 / 12/13

זן

910

4,635

3,173

7,105

46%

72

408

245

-82%

27

72

-100%

119

2,584

3,593

3,235

-28%

סנרייז

1,307

36,581

39,627

36,543

-8%

סוויטי

239

12,744

12,899

13,806

-1%

123

9

שמוטי
טבורי
קרה קרה
אשכ’ רגילות

רדסון
68

לימון צהוב

1267%

704

285

78

147%

לימקואט

11

7

12

57%

קומקואט

471

366

456

29%

ליים

421

205

216

105%

680

432

-100%

מינאולה

6,643

6,039

9,088

10%

סנטינה

9,991

13,347

16,279

-25%

120

0%

351

920

1,840

-62%

אורה

176

1,596

1,576

2,911

1%

מור

27

70

166

121

-58%

אור

4,067

32,249

28,802

24,835

12%

מירב

204

540

908

-62%

תמי

31

10

19

210%

584

585

223

0%

טופז/טנגור

מורקוט
מיכל

24

אודם
מירבית

20
32

פומלו לבן
פומלו אדום
סה"כ

6,969
יעדי פרי מרכזיים

פומלית ליפן (עונתי  -בתיבות)
פומלו אדום ליפן (עונתי  -בתיבות)

-100%

207

275

375

-25%

1,071

973

1,118

10%

111,343

114,532

120,037

-3%

2013/2014

2012/13

2011/12

192,964

228,816

220,112

1,428

2,520

1,092
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עמדה

מאת חי בנימיני

הגודל כן קובע
(על קניית חומרי הדברה במרוכז )...
כדי לשרוד את התקופה הקשה שבה התחזקות השקל מול
הדולר ,היורו והיין ,פוגעת קשות ברווחיות הענף ,חובה להתייעל
ולחסוך בתשומות השונות בגידול הפרדס .וכשההוצאות לחומרי
ריסוס ,דשנים ותשומות נוספות ,הן כבדות ,המחירים שלהן
נתונים למשא ומתן מול חברות השיווק .לי כפרדסן קטן – (50
דונם) נאמר בחברת השיווק ,ממנה אני קונה חומרי הדברה ,שאני
באופן אישי מקבל מחיר מיוחד ...אבל "אסור לגלות מהו".
אבל ,כאשר השוויתי את מחירי התשומות שהוצעו לי בהשוואה
למחירים שהוצעו לבית אריזה שקונה תשומות במרוכז (לכ5,000-
דונם) ,הסתבר לי שאני משלם כ 20%-יותר על אותם חומרים.

מקימים מועדון מגדלי הדרים שנועד להוזיל תשומות הייצור

אין ספק ,קניה מרוכזת תחסוך לפרדסנים קטנים ובינוניים
ממון רב .לפיכך ,התחלתי בתהליך של הקמת מועדון מגדלי
הדרים ,שמתפקידו יהיה לנהל משא ומתן מול משווקי התשומות,
להוזלת המחירים שהם גובים כיום מאיתנו .כך נוכל לקבל מחיר
הנחה גבוה כקבוצת קונים בהשוואה למחירים שנדרש לשלם
כל אחד מאיתנו בנפרד כיום .לצורך קיום ההסכם ,אני אייצג
את כל המגדלים בארץ עפ"י הרישומים שבארגון המגדלים.
פרדסן שמתנגד שישתמשו בשמו לצורך הקניה המרוכזת
מתבקש להודיע לי טלפונית על כך ,למספר .050-5219240
כאשר יסתיים משא ומתן ,אדווח על כך בעיתון "עת הדר".

השפעת שערי המטבעות על
רווחיות הפרדסנים
(הוכן ע"י גיא בינשטוק)

עלות ימי אריזה לקטיף ואריזה לדונם בדולר מקשה
על התחרות הישראלית בשווקים

שערי חליפין
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התחזקות השקל
מול:

אחוז השינוי

שנת 2014
מחיר בשקלים

שנת 2009
מחיר בשקלים

דולר
יורו
יין
פאונד

12.5%
8%
26%
-

3.5
4.75
3.4
5.75

4
5.2
4.6
5.8

שערי מטבעות נחלשים מול ישראל – קשה להתחרות בטורקים
ולשווק בשוק הרוסי
ישראל – + 7%
טורקיה -21.4%
רוסיה -14.57%-

מדינה

שכר עבודה יומי
בדולר

עלות קטיף +אריזה
לדונם בדולר

מרוקו
מצרים
תורכיה
ספרד
ישראל

7.5
4.5
24
44
53

52.5
31.5
168
308
371

חוקרים בענף ההדרים

בעבר היו  10חוקרי הדרים במכון וולקאני ו 3-חוקרים ומרצים
בפקולטה לחקלאות .המרצים שמשו כתשתית החשובה להכשרת

שחיקת הרווחיות לדונם בגלל שערי מטבעות
הזן

שחיקת רווחיות לדונם בשקלים

נתוני חישוב

סן רייז

 ₪ -1,560לדונם

 8טון לדונם 65% ,ארוז  $ 750לטון בשער הנמל

סנטינה

 ₪ -1,120לדונם

 4טון לדונם  70%ארוז  $ 1000בשער הנמל

אור

 ₪ -1800לדונם

 4טון לדונם  75%ארוז  $ 1500בשער הנמל

פומלית

 ₪ -1500לדונם

הדור הצעיר של ענף ההדרים (מדריכים ומנהלי פרדסנים) .הם
הוציאו דורות רבים של אגרונומים .כיום נשאר מספר חוקרים
מצומצם בענף והם שנושאים על כתפיהם את כל המחקר בענף
ההדרים .במקביל ,נותר רק מרצה אחד בתחום ההדרים  -דר'
אבי צדקה.
להלן רשימת החוקרים
דר' אבי צדקה  -חוקר פיזיולוגיה של הדרים ומרצה בפקולטה.
דר' ערן רווה – חוקר פיזיולוגיה ובעיקר מליחות מים ,השקיה
ודישון מומחה בינלאומי בנושא ניטור הגרינינג.
ד"ר רון פורת  -טיפול בפרי אחרי קטיף.
ד"ר ניר כרמי  -פיתוח כנות זנים חדשים.
ד"ר דדי עזרא  -מחקר מחלת מלסקו.
ללא מחקר תומך לא יהיה דור חדש של מדריכים וייפגע
השילוש המנצח.
חקלאי

חוקר

מדריך

ברצוני להודות לחוקר דר' יאיר ארנר שריכז בשנים האחרונות
את וועדת ההיגוי של המחקר בהדרים ,ופעיל עד היום במוסדות
הענף.
פניתי למנהל מכון וולקאני ולשר החקלאות לקבל תקן לחוקר
נוסף בענף.

ביקור שר החקלאות בענף ההדרים

ב 18.02.2014 -ביקר שר החקלאות בענף ההדרים.
הפגישה התקיימה בבית האריזה להדרים בעמק החולה.
במהלך הפגישה הציג טל עמית את ענף ההדרים בארץ ואת
פעילות מועצת הצמחים.
שוקי קנוניץ' הציג את הזנים החדשים הנמצאים בפיתוח.

ביקור שר החקלאות בענף ההדרים

נועם לנדאו -הציג את בית אריזה גליל גולן -השייך לחקלאים
באזור.
ניצן רוטמן  -הציג את פעילות ההדרכה בגליל ,יעדיי מחקר
ונושא המלכודות ההמוניות לזבוב.
גיא בינשטוק  -הציג את חברת מהדרין ,גידול פרי הדר,
אריזה ויצוא.
אני הצגתי בפני השר את הבעיות השוטפות בענף ההדרים:
א .משבר פוקד את ענף האשכולית האדומה בישראל – העלתי
בקשתנו למענקים לנטיעות זנים חדשים ועזרה בפרסום
העולמי לאשכוליות האדומות הישראליות.
ב .תוספת מדריכי הדרים לשה"מ.
ג .תוספת חוקר בהדרים למכון וולקאני.
ד .עזרה ומימון בכיסוי רשתות כנגד ברד.
ה .הצורך בתיקוני חקיקה שיבלמו הברחת שתילים מהגדה לארץ.
ו .חוסר בתי אריזה לקליפים -עזרה במימון.
ז .חוסר עתידי בעובדי קטיף ל"אור" -טיפול מול משרד הביטחון.
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מידע חשוב
למגדלים

בימים אלה אנחנו מנהלים דיון עם קנט על חוזה הביטוח
לעונת  .14/15מאחר והביטוח הבסיסי נרכש במשותף על
ידי המועצה ,חשוב להדגיש מספר נושאים חשובים ,נושאים
שהם חיוניים למימוש הזכות לקבל פיצוי נאות מהביטוח.
בביטוח שני מרכיבים נפרדים:
 :1ביטוח נזקי טבע.
 :2ביטוח אסונות טבע.

ביטוח נזקי טבע:
המועצה מבטחת את הפרדס בביטוח בסיסי בלבד .במסגרת
ביטוח שכזה מבוטח היבול הארצי הממוצע בלבד ,ולא היבול
בפועל של כל פרדס ופרדס .לכן ,יבול שכזה עלול להיות
נמוך משמעותית מיבול של פרדס מסחרי המטופל כיאות,
ואם לא נקפיד לבטח את היבול האמיתי הצפוי נבוטח רק
על היבול הממוצע והאפשרות לפיצוי ריאלי והוגן ,יירד
משמעותית.

רמת הביטוח:
כדאי גם לשפר את רמת הביטוח ,מאחר שביטוח המועצה
הוא בסיסי בלבד ואיננו מבטיח פיצוי הולם במקרה של נזק.
ברור ששתי הפעולות הנ"ל  -הגדלת היבול המבוטח ובחירת
ביטוח ברמה הולמת ,כרוכות בתוספת תשלום .אבל מי
שיסתפק ביבול הנורמטיבי וברמת הביטוח הנורמטיבית
צפוי לאכזבה במקרה של נזק איכותי לפרי.

פיצוי לנזק איכותי:
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נזק איכותי לפרי שנגרם מברד ,סופה ,מכות שמש וכו' נדגם
בבתי האריזה בעמדה מיוחדת הבודקת את שיעור הנזק בכל
משלוח מהפרדס .פרי הנשלח לביא"ר שיש לו תחנת מדגם
יקבל את מלוא הפיצוי על פי המדגם .פרי שנארז בבתי
אריזה קטנים או שאין להם תחנת מדגם לא יפוצה בגין נזק
איכותי לפרי.

פרי שלא עבר בית אריזה ונימכר ישירות  -גם במקרה של
נזק איכותי משמעותי אינו זכאי לפיצוי.
בכל מיקרה של נזק טבע חייב הפרדסן להודיע על כך לקנט.
במקרה של נזק גבוה ,ניתן לדרוש הערכה של שיעור נזק
איכותי בשטח!! על בסיס הערכה זו לדרוש פיצוי גם לפרי
שלא עבר בתי אריזה.
הקנט איננה מסוגלת להעריך נזק בפרדס מלבד במקרה
קיצוני של נזק איכותי כבד וכללי בחלקה .בפועל ,נזק של
 20%-10%ו 30%-לא יוכר ,אלא אם הפרי עבר בית אריזה
שיש לו מדגם.
להערכתי כמחצית הפרי בארץ אינו עובר מערכי מדגם,
ופרדסן הקונה ביטוח לכל הפרי בפרדס מקבל רק כיסוי
חלקי .אנחנו מנסים לשנות את תנאי הפוליסה בנושא זה
כדי שיהיה נוהל בדיקה של נזק איכותי בפרדס.

אסון טבע:
בביטוח חשוב זה המבטח חוסר יבול ונזק למטע עצמו,
כתוצאה ממקרה סופה וכו' ,הזכות הכמותית לפיצוי איננה
על פי החלטת הפרדסן!!! הזכות הכמותית לפיצוי היא על
פי הרשום בקנט כממוצע של ארבע שנות היבול האחרונות.
פרדסן שסמך על ביטוח נורמטיבי בלבד של המועצה ולא
דאג לדווח על היבול האמיתי כל שנה ושנה ,ימצא עצמו
מופתע כאשר יתברר לו שהיבול שעליו הוא מבוטח באסון
טבע קטן באופן משמעותי מהיבול האמיתי וכאשר מנקים
 30%השתתפות עצמית מתקבל פיצוי אפסי!!
חשוב לבדוק מיד מה רשום בקנט כיבול המובטח לאסון טבע,
ולדאוג לדווח בזמן (הדיווח מותנה באישור רואה חשבון) כל
שנה על היבול בפועל.
ניתן וכדאי להגדיל את רמת הביטוח באסון טבע ,תוספת
תשלום קטנה תהיה משמעותית מאד במקרה של נזקים.

אריה שרייבר

ד"ר עליזה ורדי ז"ל

מאת :חיה שביט-קידר

המדענית שהצילה את ענף ההדרים
בישראל הלכה לעולמה
האם ידעתם שהמנדרינה "אור" ,שכולנו אוכלים בהנאה רבה,
היא המנדרינה מספר אחת בעולם? האם ידעתם שמי שפיתחה
אותה ,ועוד עשרות זנים של הדרים ונחשבת לחוקרת הדרים
מובילה בעולם ,היא לגמרי שלנו? תודו שלא ידעתם...
בשבוע שעבר נאספו רבים בבית העלמין הקטן של מושב
נטעים ,אנשי אדמה ופרופסורים וחוקרים ,בני משפחה וחברים,
לחלוק כבוד אחרון לאשה קטנה-גדולה ,מי שהיתה כמו אנקור
קטן אך עם מוטת כנפים של נשר שחבקו עולם ומלואו :מסין,
יפן ותאילנד במזרח ועד לארצות הברית במערב ,מדרום אפריקה
בדרום ועד אירופה במרכז ובצפון ,שמה נישא בהערצה על שפתי
חוקרים ומגדלים מקצה עולם ועד קצהו :ד"ר עליזה ורדי ז"ל.
בשנים  ,2000–1980דעך ענף ההדרים הישראלי עד שעמד בפני
קריסה מוחלטת .זנים מיושנים ובלתי רווחיים ותחרות קשה מצד
יצרניות הדרים אחרות בעולם שהלכו ותפסו את קידמת הבמה
גרמו לכך שאלפי דונמים של פרדסים ,פעם המקור לסמל הגאווה
הישראלית – תפוזי "ג'אפה" הנודעים בעולם כולו ומבוקשים
בכל שוק – נעקרו .המגדלים עמדו בפני שוקת שבורה כשמטה
לחמם בסכנה ,והמדינה הפסידה ייצוא במאות מיליוני דולרים.
למזלנו ידעו ראשי מנהל המחקר החקלאי גם את הפוטנציאל
הטמון בזהב הזה וגם את מי לגייס למשימת ההצלה הלאומית.
ד"ר עליזה ורדי ,אשה קטנה וצנועה ומדענית עם ידע עצום ורב
בתחומי הבוסתנאות ,ההשבחה והציטו-גנטיקה ,נרתמה למשימה:
פיתוח זני הדרים חדשים ,ייחודיים ואיכותיים ,שיעניקו למגדלים
הישראליים יתרונות בשוקי העולם.
בעבודת נמלים נחושה ,עקשנית ומתמידה ,פיתחו עליזה וצוותה
שיטות ,תהליכים ומערכת ניטור ובקרה שמטרתם ליצור את עצי
ההדרים המוצלחים ביותר ,הם אספו אבקה ,הפרו פרחים ,מיצו
זרעים ,הנביטו ,הקרינו והרכיבו כנות ,נטעו חלקות ניסיוניות
וחוזר חלילה .כך פותחו עשרות זנים חדשים" ,ראשון" ,ו"קדם",
ו"מיכל" ,ו"עידית" ,ו"מירב" ,ו"דנה" ,ו"ענבל" ,ו"יפעת" ,ועוד
רבים אחרים ,ביניהם מנדרינת "אור" ,שמהווה היום את המנדרינה
מספר אחת בעולם שמקבלת תמיד מחירים הגבוהים ב30%-
לפחות מכל המנדרינות המתחרות.
בהדרגה החליפו הזנים החדשים את הזנים המיושנים וענף
ההדרים הישראלי ,שרבים כבר הספידו אותו ,שב לזקוף את ראשו
בגאווה .שוב ניטעו פרדסים ושוב זכינו לראות את הפרי המוזהב
והאהוב מעטר את הארץ .כיום ,ההכנסות שתורם מיזם ההשבחה
לענף ההדרים בישראל עומדות על למעלה ממיליארד שקל בשנה
למגדלי ההדרים הישראלים ,תמלוגים למדינה במיליוני שקלים
ועוד היד נטוייה .המדענית המבריקה ,שעמיתיה מעידים עליה
שגם ידעה לפרגן וגם תמיד מוכנה לעזור ולתמוך בכל סובביה,

הצילה את ענף ההדרים של ישראל.
ד"ר ורדי הישראלית הפכה למדענית מובילה בעולם ,ומטפחי
הדרים מכל רחבי תבל ביקשו את עזרתה ולמדו ממנה .בעולם
ההדרים ,בארץ ובחו"ל ,שמה נישא בפי כל בהערצה גדולה .ללא
רעש וצלצולים ,בצניעות נדירה ,הביאה לעולם זנים ייחודיים
ומצטיינים שזכו לכתרים על ידי יודעי ח"ן בתחום ההדרים,
מבלי לקחת לעצמה ולו כתר אחד זעיר .עמיתיה כואבים על
כך שלא הספיקו להשלים בחייה את ההליכים הביורוקרטיים
הנדרשים להגשת מועמדותה לפרס ישראל ,על תרומה ייחודית
ועצומה לחקלאות ולכלכלה של מדינת ישראל ,תוך האדרת שם
המדינה בתבל.
ובאמת ,מי קבע שלא ניתן לתת לאדם ,שתרם למדינה כה רבות,
את הכבוד וההוקרה הראויים לו גם לאחר מותו? הישגיה העצומים
פרושים מלוא הארץ והעולם ומעידים כאלף (בעצם מיליוני)
עדים על תרומתה האדירה של ד"ר ורדי ,שדווקא כן תסולא בפז.
האם לא נשכיל להתעלות מעל לשיקולים ביורוקרטיים צרים
כדי להעניק למדענית הדגולה הזו ,דווקא משום שמעולם לא
ביקשה לעצמה כל תהילה ,את ההוקרה המגיעה לה ,גם לאחר
שהלכה לעולמה?
כך הילך לו הנשר הגדול הזה בקרבנו ,ורובנו לא ידענו.
כל אימת שחיכנו התענג על הפלחים המוצקים ,על המתיקות
המתונה ,על היופי הפנימי והחיצוני של הדריה ,בירכנו בלבנו את
מי שהמציא את פרי הזהב המופלא .הגיעה העת לקרוא לממציא
הזה בשמו ולאמר לו את מלוא הערכתנו והכרת תודתנו :ד"ר
עליזה ורדי ,יהא זכרך ברוך!
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ימי עיון

מאת יצחק ליס

"אנחנו בתקופה
מאתגרת"
גיא בינשטוק מנכ"ל "מהדרין פרי אור" מבטא את התחושות בענף ההדרים
שנשמעו ביום העיון לפרדסנים שהוקדש לזכרו של שמואל ("סם") אשכנזי
ז"ל איש הזנים ומנהל מחלקת ההדרים בשה"ם בעבר • את פני הבאים
קבלה תערוכת זנים מרשימה
מסורת היא בענף ההדרים לקיים אחת בשנה יום עיון
לפרדסנים ,שנועד להנציח את זכרו של שמואל ("סם") אשכנזי
ז"ל איש הזנים שהיה אף בעבר מנהל מחלקת ההדרים בשה"ם.
ביום זה מתכנסים מגדלים ,מדריכים ,שתלנים ,משווקים,
חוקרים ורבים נוספים ממשפחת ההדרים ,כדי להשמיע
ולשמוע דעות מקצועיות ,להתעדכן מדיווחים של מומחים
על חידושים בענף והכול בבחינת הפריה הדדית המושכת
רבים ליטול חלק באירוע שיותר ויותר הופך חשוב לרבים.
הרוח החיה בארגון האירוע שוקי קנוניץ מנהל תחום ההדרים
בשה"ם ולידו מיכל אברהם רכזת ההדרכה באגף הפירות בשה"ם,
אף הכינו תצוגת זני הדרים מרשימה ,שקיבלה את פני הבאים,
כשעוזרים לידם בהפקת האירוע ,אנשי ענף ההדרים במועצת
הצמחים ומומחי המחקר במכון וולקני.

מסורת בת  21שנים
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יום העיון הוקדש השנה לציון  21שנים למותו של סם אשכנזי,
והמשתתפים בו מלאו את האודיטוריום ע"ש כהן בבית דגן ,מפה
לפה .הנושאים היו מגוונים עדות לאטרקטיביות של האירוע,
ובפרקי זמן שונים היו כאלה שנאלצו להקשיב לדוברים בעמידה,
בשל מספר הבאים שהיה רב מהמצופה .את הכנס פתח והנחה
שוקי קנוניץ שאמר כי "הפעם הכנס המשמעותי לזכרו של סם
אשכנזי נושא משמעות מיוחדת ,נוספת ,לנוכח מלאת  30יום
לפטירתה של "עליזה המיתולוגית" .ואכן ,ראוי לציין ,כי חלק
נכבד מהדוברים ביום העיון ,פתחו את דבריהם באזכור פטירתה
של ד"ר עליזה ורדי ז"ל כשהם מדברים בשבחה.
ראשון למברכים את באי הכנס ,היה חנן בזק מנהל שה"ם
שהדגיש כי הפעם הכנס חסר "שני ענקים" מענף ההדרים.
עליזה המשביחה את פרות ההדרים וסם המוציא לפועל.
פרופסור יורם קפולניק מנהל מינהל המחקר החקלאי ציין את

סם ועליזה ז"ל כ"ענקי הדור" שהעניקו לנו יתרונות ועלינו
לשמור על הקיים ולדאוג להגיע להישגים דומים בעתיד .לדבריו
עליזה הביאה תהילת עולם למחקר החקלאי לענף ההדרים.
הוא דיווח לשומעים ,כי במכון וולקני חשובים הפיתוח וההשבחה
של ההדרים ולצורך כך משתמשים בכלים חדשים .כך הוקמו
במינהל החקלאי  9קבוצות שחוקרות ובודקות איך להמשיך
את התקדמות השבחת ענף ההדרים בארץ כפי שהם בודקים גם
בענפים אחרים .הוא ציין את תרומתו של ניר כרמי לנושא זה.

לחשוב מ"חוץ לקופסא"

יורם ויינברג ,בעבר מנכ"ל מהדרין תנופורט תאר את פעילותו
המבורכת של סם אשכנזי ואף הזכיר "כיצד רפול ריסק את הענף
ובאופן פלא מהאפר יצאה ההתאוששות"בזכותם של שפיגל,
סם ,עליזה ואחרים שחשבו 'מחוץ לקופסא' ,למדו גם מאחרים
כיצד לנהוג ,יצרו מציאות חדשה שבה החל מבשיל תהליך
שבו ענף ההדרים יכול היה להעמיד זנים חדשים עם איכויות".
טל עמית מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים הקדיש
מילים חמות לעליזה" :עליזה ז"ל הייתה חוקרת מוכרת
ומובילה בענף ההדרים בארץ ובעולם ,רבים העריצו
אותה והיא נשארה שקטה וצנועה ,עוזרת לזולת".
עמית סיפר כיצד הכיר אותה ועקב אחרי פעילותה ,מנקודת
התצפית שלו במועצה מתחילת דרכה ,כשעבדה תחת פרופסור
שפיגל וכיצד נרתמה לתוכנית יומרנית ,למיזם שנועד לקשור
את המחקר והטכנולוגיה שהניב פיתוחי זנים רבים ותרם לכך
שיותר מרבע מהזנים החדשים הקיימים היום בארץ הוא פרי
עמלם "23 .שנים הכרנו" ,אמר עמית "ועתה נסגר מעגל" .מאוחר
יותר הרצה טל עמית ביום העיון על נתוני היצוא של ישראל
מול ביצועי המתחרים (ראה במדור "תמונת מצב" בגיליון זה )

מה צופן העתיד?

דיווח מפורט מנקודת ראותם של יצואני ההדרים הציג בכנס
גיא בינשטוק מנהל חברת מהדרין פרי אור המייצאת 65-70
אחוז מהדרי לישראל .על המצב כיום אמר בינשטוק "אנחנו
בתקופה מאתגרת ,תקופה שנשמעות בה הרבה שאלות ,כמו
האם אפשר להתבסס על זן אחד? מה על המוצרים האחרים
שלנו  -אפשר לעמוד בהם? על חלק מהשאלות שהעלה ,השיב
בינשטוק .כך למשל ,האם אפשר להפריד בין היצוא לשוק
המקומי? כנראה שלא ,כי אלה הם כלים שלובים .האם יש
סביבנו סביבה תומכת המאפשרת שיפור המצב? לא בטוח.
כי יש בעיות כמו הבעיות מהן סובלת התעשייה הישראלית.
ושאלת השאלות  -השאלה המרכזית!
"מה צופן העתיד ליצוא ההדרים הישראלי?".
לדברי בינשטוק יש בעיות מגוונות ושונות ביצוא ההדרים.
הראשונה שבהן – שערי מטבע שפוגעים ביצוא ההדרים מישראל,
כמו בכלל תעשיות היצוא בארץ.שנית ,בעיות הנגרמות מעלויות
שמתעצמות .ובנוסף לכל המכות הללו הפוגעות ביצואני פרי
ההדר מישראל ,חשופים הישראלים גם לבעיות גיאופוליטיות
שבשלב זה אנו מתמודדים איתן.
ובינשטוק מפרט – ב 5-השנים האחרונות ירדו הדולר ב12%-
היורו ב 8%-והיין התרסק .כתוצאה מכך נשחקו מחירי הפרי
– הסנטינה ב 1.20-דולר לדונם ,האור ב 1.20-דולר לדונם
והאשכולית האדומה נשחקה ב– 300דולר לדונם .התרסקות
היין הייתה לסיפור עצוב של פגיעה ברווחיות הפומלית ,כי לא
ניתן לנו לשנות את הפגיעה שנגרמה שם בגלל היין הנמוך.
בינשטוק סיפר ,כיצד מחריפה התחרות של הישראלים עם
מספר יצואני פרי ממדינות שכנות ,גם עם כאלה שמשווקים
ללקוחות שלנו .המתחרים הללו מנצלים את הירידה בשער
המטבע המקומי אצלם ומחירי העבודה הזולה שמשלמים בארצם
לפועלים זרים ונוגסים ברווחיותנו.
הוא נתן דוגמאות לכך:
• הטורקים מוזילים את המחירים בגלל שער המטבע שירד
שם ,בעיקר ברוסיה.
• מרוקו שעלויות עובדיה נמוכות מתחרה קשות בקליפים שלנו.
• מצרים מוכרת בכל מחיר את הת"זים שלה שאינם כל כך
טעימים אך זולים מאוד.
כששערי המטבע של המתחרים בישראל יורדים בהשוואה לדולר
ורק השקל שלנו מתחזק לעומתו ,נגרמים נזקים ליצוא החקלאי
שלנו גם בהשוואה למדינות שנחשבות אולי למפותחות מאלו
שהוזכרו עד כה .כך למשל ,יצוא ההדרים מישראל יקר כיום יותר גם
מיצוא ספרד לשווקים ורק תעריפי ארה"ב יקרים מאלה שבישראל.
בינשטוק מאמין לדיבורים כי ממשלת ישראל תפעל לייבא
פועלים ממרוקו ,כדי להוזיל עלויות העבודה כאן .הוא אף סבור
כי "בבתי האריזה נעבור למיכון שיפתור בעיות העובדים אצלם ",
אבל הוא עדיין מודאג כי "עדיין מתקשים למצוא עובדי קטיף".

הוא גם הזהיר מהפגיעה בעלויות המים בארץ ,ובלשונו "המים
שלנו היקרים בעולם פרט לאלו שבאוסטרליה."...

הפגנות נגדנו בחו"ל

באשר למאבקים בחו"ל בתוצרת הישראלית ,סיפר מנכ"ל
מהדרין כי המצב מורכב ,יותר ויותר הופך להיות לבעיה חמורה.
בסרטונים שצולמו בחו"ל ונמצאים בארץ נראים מפגינים אנטי
ישראלים ,כשהם קוראים לבטל הקניות מישראל .בסרטונים הללו
נראות התפרעויות מול התוצרת הישראלית במקומות שונים
באירופה .לצד הצעירים מתלהמים גם מבוגרים יותר ,אגרסיביים
שקוראים להחרמת מוצרים ישראלים .מנהלי הרשתות והחנויות
השונות לא נענים מיד לבקשתם אך נמנעים מלקנות סחורה חוזרת
מסיבה אחת – הם רוצים להמנע מ"בלגנים" בחנויות שלהם.
לצד התיאור הקשה מוסיף בינשטוק ,כי רבים באירופה מעדיפים
עדיין את פרי ההדר הישראלי .אבל ,הוא מזהיר ,כי יצואנים
עצמאיים מישראל מנסים באגרסיביות לחדור לחנויות ולרשתות
אוהדות לנו ,התנהלותם לא ראויה וגורמת לנזקים לענף ההדרים
בארץ ולצדדים עצמם.

מזג האוויר אצל המתחרים היה קשה העונה

נתון מעודד נוסף ,תנאי מזג האוויר העונה בישראל היו סבירים
ואילו המתחרים סבלו ממזג אוויר קשה במיוחד" .היה קשה שם"
"אנחנו חיים מצרות של אחרים"...הוא אומר באירוניה ומקווה
לטוב בהמשך .לדבריו ,קליף האור עדיין מבוקש מאוד ,ובתשובה
לשאלה הוא אומר כי בשוק הרוסי המחיר הוא שקובע ,התחרות
שם קשה .אם בעבר היה ניתן לשווק שם קלאס  ,2כיום רבים
שם כבר לא קונים פרי ברמה שכזו.

בנימיני  -גרינינג בסעודיה  -ישראל נערכת למנוע הגעתו
לארץ

מאוחר יותר מסר חי בנימיני ,מזכיר ארגון המגדלים ,פרטים
על התנהלות ופעילות ארגון המגדלים:
 .1הוא דיווח על הטיפול בעובדים שמגישים תביעות נגד
פרדסנים לאחר שסיימו עבודתם בארץ .בין השאר ,מוקמת
מנהלת שתטפל בנושא.

 .2מחלת הגרינינג הגיעה לערב הסעודית ובישראל ננקטים
צעדים כדי למנוע התפשטותה אלינו.
 .3נקבעו צעדים לפתרון בעיית גניבת הפרי ע"י הקוטפים.
הפועלים יקבלו פרי בסוף השבוע וימנעו מגניבת הפרי
במהלך ימי השבוע.
כמו כן נשאו דברים ,ניצן רוטמן ,על גידול ושיווק האשכולית
האדומה בעת שקיים משבר בזן זה בעולם .ד"ר יוסי גרינברג
דיבר על חשיבות ויסות ההנבה והגדלת ממדי הפרי בזנים אודם
ואור ,שוקי קנוניץ סקר  4זני מנדרינות בפרוייקט חדש ואיציק
בן דוד סמנכ"ל בכיר לסחר חוץ במשרד החקלאות דיבר על
הסכמי סחר חוץ של חקלאות ישראל.
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הסיור השנתי שערכו
מדריכי ההדרים

מאת שוקי קנוניץ (כתב יצחק ליס)

אין תחליף
להפריה הדדית
מדריכי ההדרים ומגדלים יצאו לסיורים מקצועיים בפרדסים שונים
והתרשמו מרמתם הגבוהה  -החליפו ביניהם דעות מקצועיות
לימדו ולמדו זה מזה
מדי שנה נוהגת מחלקת
ההדרים במשרד החקלאות
לקיים סיור מקצועי בו
משתתפים מדריכי ההדרים
ומגדלים בסיורים מקצועיים/
לימודיים בפרדסים שונים
ברחבי הארץ מתרשמים
מביצועי המגדלים ,מחליפים
איתם דעות מקצועיות לומדים
ומלמדים זה את זה.
על הסיור הראשון השנה
שמענו משוקי קנוניץ הרוח החיה
בארגון סיורים אלה (בסיוע ענף
ההדרים במועצת הצמחים).
הסיור התקיים בתחילת

השנה (ביום  )21.1.2014החל
בדרום הארץ ושבוע לאחר
מכן הוא נמשך בצפון .בחוות
צריפין המשתתפים התרשמו
מזן חדש המאמה – קליף חדש
בעל טעם משובח ,חסר זרעים
שנראה מבטיח.
בחלץ ביקרו בפרדס אודם
מסחרי של הרצל כהן ,הפרי
היה טעים ,מועט בזרעים
המאפשר יצוא למערב אירופה,
רמת היבול שלו מוערכת
בלמעלה מ  4טון לדונם.
משם נמשך הסיור לפרדס
מח"א בגוש צאלים .שם קיבלו

את פני המשתתפים מנהל
האזור יגאל והמדריך הפרטי
משה תמים .בפני המשתתפים
הוצגו פתרונות להצטופפות עצי
האור וירידה ביבולים ע"י דלול
 50%מהעצים הקיימים וממעבר
ממרווח של  6/3ל.6/6-
אתר ביקורים נוסף היה
בקיבוץ אלומים בגוש בארי,
שם צפו המשתתפים בחלקה
יפה מאוד של טבורים אפילים,
וזנים חדשים מאמה ואודם.
בחלקת האודם נצפו  2ניסויים:
 .1ריסוסים בחומרי צמיחה
להגדלת הפרי.

 .2ניסוי בו הופחתה מנת
המים בהשקיה בשיעור של
כ 50% -ו–  67%ממחצית
ספטמבר .זו שיטה המיושמת
באופן חצי מסחרי לשיפור טעם
הפרי והעלאת אחוז החומצה
והקמ"מ בחלקות המתאפיינות
בפרי תפל בחומצה נמוכה.
הסיור הסתיים בחוות
השקמים ובחלקת הקבר של
אריק ולילי שרון .הסבר על
האזור והתפתחותו נמסר
לבאים ע"י שמואליק בן
ענת מדריך שה"ם הדרים
בגימלאות.
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משתתפי הסיור מקבלים הסברים מהרצל כהן ,פרדס אודם במושב חלץ

מתקן לפריסת וגלילת רשתות נגד ברד – המפתחים משפחת עפרוני מבית שערים

ביקורים בארץ

משלחת הגנת הצומח
מסין ביקרה בישראל
משלחת רמת דרג מסין ביקרה בארץ בין  10-20בפברואר.
המשלחה כללה את סגנית מנהל השירותים להגנת הצומח הסיני
שלוותה ע"י שני מומחים.
המשלחת הגיעה ע"מ לבחון את האמצעים הננקטים על ידינו
ואפשרות להתגונן ביעילות כנגד פטריית ה– Phythopthora
 ,Syringaeשהיא מזיק הסגר בסין  ,ונתגלתה לפני שנתיים וחצי
במשלוחי האשכוליות האדומות מישראל.
כתוצאה מגילוי זה ,נסגר השוק הסיני בפני יצוא פרי הדר
מישראל.
לאחר מו"מ ארוך ,סוכם כי אחד התנאים לפתיחה מחודשת
של היצוא ,יהיה ביקור אנשי הגנת הצומח הסיני ,בחינת הבעיה
וגיבוש הצעות לפתרון.

פתרון מערכתי

הגישה לפתרון הבעיה מחייבת פתרון מערכתי (system
 ,)approachשכן אין באפשרותנו להכחיד את הפטרייה בפרדס,
אלא רק למנוע את אילוח הפרי בפרדס ולאחר קטיף.

הדרישות המסכמות של הסינים היו מכסימליסטיות ,ולמעשה,
לא אפשרו מצב שהתוצרת תגיע במצב טרי ואיכותי ליעד.
הוצעה אלטרנטיבה ,המאפשרת יצוא עם מגבלות קלות ,אך
זאת בתנאי שנוכיח באמצעות ניסויים מדעיים מאושרים ,כי ניתן
יהיה לייצא אשכוליות לסין ,ללא חשש של נגיעות בפטרייה (חלק
מחומרי החיטוי הנהוגים ומקובלים בארץ ובאירופה – אין להם
רישוי בסין ,ולכן יש צורך בפיתוח אמצעים ותהליכים אחרים).
הביקור לווה ,לכל אורכו ,ע"י הנהלת השירותים להגנת הצומח
וצוותי מומחים שהתלוו לביקור.
מוטי זילברברג היה האיש המרכזי בכוח המשימה ,שדאג
ללוגיסטיקה ,לכל מחסורם ובמיוחד להעסקתם בזמן הפנוי.
הסינים הודיעו כי יבחנו את הצעותינו ויודיע לנו את החלטתם
בקרוב.
אנו מקוים כי גישתנו תתקבל ,ונוכל ,עוד העונה ,להתחיל
בסדרת ניסויים שתכשיר את הקרקע לתחילת יצוא בעונה הבאה.
ברצוננו להודות לכל מי שלקח חלק בהכנת הביקור (המון
"דיו" נשפך) ובביצועו המוצלח.
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בודקים את הנתונים
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ועידת ישראל לחקלאות

מאת כתב "עת הדר"

פרופ' יורם קפולניק" :לא ברור אם גם
בעוד עשור או שניים נוכל לספק את סל
המוצרים" הטריים לתושבי ישראל"
פרופ' יורם קפולניק ,ראש מכון וולקני מסר בועידת
ישראל לחקלאות שהתקיימה במחצית חודש פברואר:
"ביטחון המזון של ישראל יושפע משינויי האקלים להם
אנו עדים בארץ ובעולם ולכן ,לא ברור אם גם בעוד
עשור או שניים נוכל לספק את סל המוצרים הטריים
לתושבי ישראל" .מכשולים חדשים שלא ידענו בעבר
מצריכים אותנו להשקיע יותר ויותר משאבים וכוח אדם
במחקר כדי שגם בעתיד יוכלו תושבי ישראל לקבל
את מה שהיום מובן מאיליו :תוצרת טרייה במחירים
שווים לכל נפש"
עוד אמר פרופ' קפולניק כי יתרונה היחסי של
ישראל בהשוואה למדינות אחרות היא הידע העצום
שהיא צברה בחקלאות מדברית לאורך השנים היות
ומאז ומעולם הייתה מדינה בעלת אקלים חצי מדברי.
הידע שנצבר מאפשר לה להתמודד עם מה שמדינות
אחרות נחשפות אליו זה עתה".

בראיה עתידית של עוד כמה שנים .כבר עכשיו אנו שוקדים על
הקמתו של מרכז מצוינות ל"חקלאות על סף המידבר" שיעסוק
בהגברת יצור המזון בחבלי ארץ הנתונים לשינויי אקלים חריפים.
שינויי האקלים מביאים גורמים רבים בחו"ל ליצור שיתופי פעולה
מחקריים וללמוד מהניסיון שלנו כמדינה חצי -מדברית .מסגרות
המו"פ של מדינת ישראל צריכות להתאחד כדי למצוא פתרונות
שיאפשרו לתושבי המדינה ליהנות מסל המזון הטרי אליו הורגלו.
ידע חקלאי הוא הכרחי ,אך אינו מספק .בכדי לוודא אספקת מזון
טריה בעשורים הבאים במחירים סבירים דרושה פעולה משותפת
של כמה זרועות בממשלה".

    


בצורת קשה בקליפורניה

הוא הוסיף ,כי רק ביום שישי האחרון הכריז
נשיא ארה"ב ,ברק אובמה ,על בצורת קשה במדינת
קליפורניה ,המספקת חצי מהתצרוכת של הפירות
והירקות לארה"ב כולה .בהחלטתו ,הוקמה קרן
פדראלית לתמיכה בחקלאי טקסס ,אוקלהומה ,קולורדו,
ניו-מקסיקו ונברסקה ולטובת פיצוי חקלאים נוספים
במספר ענפים .באותה עת ,אנו עדים לעצירת גשמים
חריפה הפוקדת אזורים ניכרים במערב אוסטרליה
שבה ירדו עד תום העונה הגשומה לא יותר מ65%-
מכמות הגשמים השנתית .במדינה הוכרזה תכנית
חירום הכוללת פינוי ערים השוכנות במרכז הבצורת.
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לדבריו ,גם בארץ אנו חווים בצורת קשה שלא
נראתה  20שנה ,אך בעיקר ניזוקים מעיתוי גרוע של
חלוקתם דבר הפוגעים בגידולי החורף .אין ספק כי
ריבוי מיקרי הבצורת באזורים יצרניים ישפיעו על
מחירי המזון וזמינותו.
"המצויינות בחקלאות הישראלית מתבססת על
היכולת לזהות את הצרכים של החקלאים והשוק
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ראיון

מאת יצחק ליס

" עצוב לי כשאני מגיע לכינוסים
ולימי עיון בענף ההדרים
לא פוגש לצידי שם מגדלים צעירים"
ראיון עם שי פטרו מנהל המטעים (הפרדס והאבוקדו) של קיבוץ עין חרוד
(איחוד) – קיבוץ שבו משולבים תעשיות היי טק מפותחות שלהן שלוחות
בעולם לצד חקלאות מפותחות שעונה לדרישות התקופה.
בארץ בפרט וכיום נחשב עין חרוד (איחוד) דוגמא לקיבוץ המצליח
כלכלית ,שלו תעשייה מתקדמת שעסקיה חובקים עולם ,ענפי
תיירות אטרקטיביים וחקלאות מפותחת (פרדסים ,גד"ש גדול ,רפת
גדולה הנחשבת למובילה ,דיר גדול לחלב ולבשר ,מדגה ועוד).
ראוי לציין כי במגביל להצלחה הכלכלית ,ממשיכים חברי הקיבוץ
לנהל את חיי היום יום שלהם על פי מסורת העבר .היינו ,לא פנו
להפרטה ,אוכלים בחדרי האוכל המשותפים וכיוצ"ב .ובלשונו של
שי פטרו מנהל המטע הצעיר של הקיבוץ "זהו המתכון המצליח
להתנהלות של קיבוץ במאה ה  21שבו משולבים תעשיות היי טק

שי פטרו מנהל המטעים של עין חרוד (איחוד)

סיפורו של עין חרוד (איחוד) הנמצא בעמק יזרעאל המזרחי,
הוא סיפור אופטימי של קיבוץ ותיק בארץ שהוקם לפני כ100-
שנה ובו שזורים שמות ואירועים מהפנתיאון הישראלי שראשיתו
בגלי העלייה השלישית ,כאשר בשנת  1921עלו  74חברי "גדוד
העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור" להתיישב במדרון הגלבוע ,ליד
מעיין חרוד ,באדמות גוש נוריס .האדמות נרכשו על פי החלטת
הקונגרס הציוני הי"ב בלחצם של מ' אוסישקין וא' רופין ובתיווכו
של יהושע חנקין.
כעבור מספר חודשים הצטרפו אליהם חברים מאנשי כינרת
מהעלייה השנייה ,עם ילדיהם .כמו קיבוצים אחרים הוא חווה
מחלוקות אידיאולוגיות ,כאשר המחלוקת האחרונה שבהן הוא
הפיצול בין עין חרוד איחוד לעין חרוד מאוחד בשנת .1952-1954

"מסורת גידול הדרים קיימת בקיבוץ שלנו משנת "1962

ולמרות כל זאת ,מאז יצא לדרכו "העצמאית" השכילו חברי עין
חרוד (איחוד) להתנהל במהלך השנים ,בדרך שאפשרה להם לשרוד
את השינויים שפקדו את המשק הישראלי בכלל ואת הקיבוצים
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פרי הדר תוצרת עין חרוד (איחוד) שנשלח ליצוא

ראיון
מפותחות שלהן שלוחות בעולם לצד חקלאות מפותחת שעונה
לדרישות התקופה".
המטע עליו מופקד שי כולל פרי הדר ואבוקדו.
שי פטרו" :מסורת גידול הדרים קיימת בקיבוץ שלנו משנת
 .1962אז נטעו קודמנו בקיבוץ  600דונם אשכולית לבנה למרגלות
הגלבוע ובמהלך השנים גיוון הקיבוץ את זני ההדרים שבעלותו
(כיום הפרדס נמצא ליד הקיבוץ) והוא כולל  600דונם של צ'נדלר
מינאולה ,אור ,אודם אשכולית לבנה ואדומה ולימון".בנוסף,
לקיבוץ מטע אבוקדו כ 150-דונם.

פרדס בשותפות

בנוסף ,קיבוץ עין חרוד (איחוד) שותף ב 600-דונם פרדס
למרגלות הגלבוע בו גדלים הזנים הבאים :פומלית ,מינאולה,
אשכולית אדומה ,ופומלחת לבנה .השותפים בפרדס הזה הם:
עין חרוד (מאוחד)  ,25%תל יוסף  25%ועין חרוד (איחוד) .50%
החל מתחילת השנה הנוכחית ( )2014הפרדס המאוחד חזר
לבעליו לאחר ארבע-עשרה שנים בהם הוחכר לחברת מהדרין.
שני הפרדסים (הפרטי והמשותף) מנוהלים כ– 2גופים עסקיים
נפרדים .על הפרדס שבבעלות הקיבוץ מופקד שי פטרו ולצידו

(איחוד) ,על פי אתר בית האריזה "גלבוע" ,נמצא בבעלותם של
 11מושבים וקיבוצים וכ 90%-מהפרי המתקבל בבית האריזה
מיועד לייצוא לחו"ל.
שי " :את בית האריזה מנהל אמנון גראסיני מחפצי בה ואנחנו
המובילים בבעלות בבית האריזה ( .)17.5%לבית האריזה יכולת
קליטה של  25,000טון( .מעל מיליון תיבות בעונה) ואנחנו
אורזים בו את כל סוגי פרי ההדר  -מליים ועד לפומלו וצ'נדלר.
"בבית האריזה שתי מערכות אריזה חדשות (יוצרו לפני  4שנים)
וכתוצאה מכך אנחנו אורזים פרי מזנים שונים בעת ועונה אחת
בכל אחת משתי המערכות הללו.
"מגוון הלקוחות של בית האריזה רחב  -החל מלקחות גדולים
כדוגמת "מהדרין" ועד לחברות קטנות יותר.
את הפרי לייצוא משווק פרדס עין חרוד (איחוד) באמצעות
"ביפרש" ו–" "CKSלהם מחמיא שי "הם אמינים" ו"יש להם
תוצאות טובות" והחשוב מכל עובדים בשקיפות מלאה ומנסים
ביחד לנווט את הפרי ליעדים השונים לפי הצריכה והביקוש.
כאן המקום לציין ,כי שי פטרו בן מושב אמציה בעבר ,היה
לחבר קיבוץ עין חרוד (איחוד) עם אשתו מירב ,לפני למעלה
מעשור שנים .אל הפרדס הגיע בשנת  2007לאחר מספר שנים
בגד"ש ,ולאחר שמנהלו הקודם של הפרדס היה לקראת יציאה
לפנסיה והיה צורך דחוף באחר שימלא את מקומו ,לקח שי על
עצמו את המשימה.

החלפת זנים

בוחנים את הפרי שהגיע ללקוח בחו"ל

שכיר מקומי ו 3-תאילנדים ואילו על הפרדס המשותף מופקדים
שי ושרגא גופר ,איש השדה של בית אריזה גלבוע .בתקופת הקטיף
מועסקים בשני הפרדסים כ 50-40-עובדים זרים (תאילנדים)
וערביי ישראל.

על כך הוא מספר" :כשהצטרפתי לעבודה בפרדס הוא היה
מבוסס בעיקר על זנים ממשפחת האשכוליות .משקל הקליפים
בו היה רק  12.5%ממנו .לאחר ששיניתי את הרכב הזנים ,מהווים
היום הקליפים כבר יותר משני שליש מזני הפרדס שלנו ,המאזן
הכספי השתפר ועתה הפרדס שלנו רווחי".
והוא ממשיך" :הפרדס שלנו נחשב לאיכותי ,פרי ההדר
שהוא מניב נחשב לטוב במערכת ולא במקרה אחוזי היצוא
של הפרי שלנו גבוהים .עיקר הפרי שלנו מופנה ליצוא ,וחלקו
האחר לתעשייה המקומית .כדי להבטיח את שביעות רצון
הלקוחות שלנו ,אני עוקב מקרוב אחר דרישותיהם .מקיים איתם
תקשורת יום יומית ,ער לדרישות השוק שלהם לפני תחילת
העונה ,במהלכה ,וגם שומע את הערותיהם לעונה שהסתיימה.
"ההפריה ההדדית הזו תורמת לשני הצדדים ומאפשרת
לנו לקבל החלטות נכונות לשביעות רצון לקוחותינו".
לצורך ההתעדכנות המקצועית השוטפת נעזר שי פטרו במדריך
החקלאי שלום שמואלי הוותיק (שה"ם) אותו הוא משבח .מגיע
לכנסים מקצועיים וגם משתף פעולה עם הממסד החקלאי (מועצת
הצמחים ושה"ם) ובמסגרת זו הוא גם הקצה חלקה נאה עבורם,
לצורך ניסיונות בפיתוח זנים חדשים שעורכים שוקי קנוניץ
וחבריו בשטח.

הידע הוא היתרון היחסי שלנו בישראל

שותפות בבית אריזה "גלבוע"
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לצד עיבוד הפרדסים שותף קיבוץ עין חרוד (איחוד) גם
בבית האריזה לפרי הדר "גלבוע" ,שמקום מושבו ליד עין חרוד

תפיסת עולמו העסקית של שי רואה חשיבות רבה למו"פ
ויישומו .הוא תומך בשיתוף הפעולה וההפריה ההדדית בין
המחקר ,ההדרכה ואנשי השטח שהוא לטעמו צורך קיומי כדי

ראיון
להבטיח את המשך הצלחת קיומו של ענף ההדרים .ובלשונו:
"הידע הוא היתרון היחסי שלנו בישראל .אין לנו ברירה טובה
יותר – לא במזג האוויר ,אפילו לא בהרכב הקרקע .אנחנו חייבים
להיות מעודכנים כדי להצליח".
שי פטרו נמנה על דור הצעירים בענף .וכשכזה הוא מאמין
בתפיסות החדשות שמלוות את הפרדסנים ,בנו דורו כיום .על
עצמו הוא מעיד "אני מגדל וגם משווק .לפני שאני קוטף עלי
לברר מה קורה סביבי ,ההתנהלות הזו משפיעה על הרווחיות
שלי ועל הקשר עם הלקוחות .אסור לפעול בעיניים עצומות.
על אותם צעירים שנרתעים מהצטרפות לחקלאות הוא אומר
'עצוב לי כשאני מגיע לכינוסים ולימי עיון בענף ההדרים ולא
פוגש שם לצידי מגדלים בני הדור הבא לגידול .לדעתי ,הם
אינם מודעים לאפשרויות התחכום המלוות כיום את פעילות
ענף ההדרים .הטכנולוגיה המתקדמת המניעה את הענף כיום
מבוססת על מיחשוב ומאפשרת פעילויות שעד היום נראו
כדמיונית ,כמו טרקטור הפועל ללא התערבות הנהג ,השקיות
אוטומטיות ומה לא'...
לדבריו ,גם בהיבט העסקי של הענף ישנן כיום לצעירים
הזדמנויות להתקדם ולהתפתח לכיוונים פורצי דרך .ולדוגמא,

מזכיר שי ,את מעורבותו האישית בהתפתחות זן הרדסון שבתחילת
דרכו לא מכבר ,הניב הפסדים למרות הפוטנציאל הרב שטמון בו.
ראשי הענף במועצת הצמחים ובשה"ם הציגו בפניו את האתגר
לסייע בשיווק הזן "ובתוך שנה שנתיים נקווה שיהיה הרדסון
לסיפור הצלחה מסחרי".
ומה המסקנה מכך?
משיב שי" :צריך סבלנות ושוב פעם סבלנות .לא תמיד היא
קיימת אצל מגדלים הרואים פרי בשל על העצים וממהרים לקטוף
אותו .הם מתנהלים על סמך אינטואיציה מהבטן ולא מתוך חשיבה
מהראש .מי שדבק במטרה משיג אותה בסופו של התהליך.
מה מנחה ומאפיין את פעילותך בניהול הפרדס?
שי פטרו" :אני מאמין כי ניהול נכון מאפשר להתגבר על
קשיים בביצוע משימות בעבודה החקלאית וגם לעמוד באתגרים.
לכן ,אני נמנע מלהעביר את ביצוע העבודה לאחרים וככל
שהמשימה מורכבת ובעייתית יותר אני לוקח על עצמי להיות
מעורב במציאת התשובות" .עם כל זאת ,אני חייב לציין ,כי לצד
כל ההשקעה והתוכניות הרבות ,אני גם נהנה ממעט מזל ,מכך
שהקיבוץ עומד מאחרי ,מעניק לי תמיכה של  100%בעבודה
ובודק אותי במבחן התוצאה בלבד".

תוכנית לקידום
התיירות הכפרית

כ 60-מיליון  ₪יושקעו בחיזוק וקידום
התיירות במרחב הכפרי
משרד החקלאות ומשרד התיירות משיקים תוכנית רב-שנתית לקידום התיירות הכפרית
משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף משרד
התיירות משיקים תוכנית לקידום ופיתוח התיירות
במרחב הכפרי ,שתופעל החל משנת  2014למשך
 5שנים ,בהיקף תקציבי של כ 60 -מיליון .₪
במסגרת התוכנית ,ייועדו  25מיליון  ₪למענקים עבור חיזוק
התשתית התיירותית ביישובים הכפריים ובמרחב הכפרי,
לשיפור חזות היישובים ,שיפור ושדרוג הכניסה אליהם,
שילוט אחיד ומזמין לעסקי התיירות והקמת פינות ישיבה
בתוך היישובים הכפריים .בנוסף ,יקודמו פרויקטים אזוריים
ומרחביים כמו שבילי אופניים ,מצפורים ועוד בתיאום בין
שני המשרדים ועל פי פרוגרמה תיירותית .המטרה הינה
להפוך את היישובים הכפריים למוקד אטרקטיבי למשיכת
מבקרים ותיירים ,ולתרום לגיוון והגדלת יכולת הפרנסה
לתושבים ,במיוחד ביישובי הפריפריה ,בהם אפשרויות
הפרנסה מוגבלות.

חניוני יום ולילה

בנוסף לכך ,יוקצו  25מיליון  ₪נוספים למענקים

להקמת חניוני נופש ,חניוני לילה (קמפינג) ,פיתוח ושיפור
תשתיות לקליטת קרוואנים והקמה ופיתוח תשתיות
תומכות לאתרי קמפינג וחניוני לילה.יתרת התקציב
תוקצה לחיזוק פרויקטים קיימים וקד"מ .לדברי שר
החקלאות יאיר שמיר "הגברת שיתוף הפעולה עם משרד
התיירות לחיזוק התיירות במרחב הכפרי תעשיר את חווית
החופשה הכפרית ,ותבטיח רמת שירותים טובה יותר
לנופשים .כפועל יוצא מכך ,ישובי הפריפריה יתעצמו
כלכלית בזכות הגדלת תנועת התיירות וגיוון מקורות
התעסוקה של תושביהם"
רותי פרום  -אריכא ,מנהלת הרשות לתכנון במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר "התוכנית עולה בקנה אחד עם
אחד מיעדי המשרד המרכזיים לחיזוק ההתיישבות .הסכם
זה נובע מתוך רצון לגוון ולהגדלת מקורות הפרנסה לתושבי
היישובים בפריפריה ,ומתוך רצון להבליט את המשאבים
החקלאיים והסביבתיים בישובים אלה .קביעת הישובים
שיזכו לתמיכה תוחלט על ידי שני המשרדים במשותף
במסגרת ועדת תמיכות ייעודית לנושא".
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איזון ההנבה בזן ההדרים 'אודם'
באמצעות ריסוס במווסתי
הצמיחה 'אלפנול סופר' ו'מקסים'
מאת :יוסי גרינברג ,יצחק קפלן ,אליעזר תגרי  -אגף
הפירות ,תחום הדרים  ,שה"מ
מאיר פיינצק ,יעקוב אגוזי ,עודד קשת ,עודד גרוסר ,מוטי
פרבר ,אבי טביב  -חב' "מהדרין-פריאור"
ברק כהן -חברת "תפזול"
המאמר מציג תוצאות של שתי שנות ניסוי עוקבות ,בהן
נבדקו השפעות של ריסוסים במווסתי צמיחה על מספר הפירות
ועל היבול בקליף 'אודם' .ריסוסים ב'אלפנול סופר' וב'מקסים'
שבוצעו בשנת  2012דיללו חנטים והגדילו את ממדי הפרי
הנותר באותה שנה .בשנת  2013חלקת הניסוי לא רוססה כלל
במווסתי צמיחה .בשנת  ,2013עצי הביקורת משנת 2012
והעצים שבהם הדילול ב 2012-היה מועט ,הניבו יבול זעום
בלבד ואלו העצים שבהם הפרי דולל ב 2012-הניבו ב2013-
יבול טוב .המאמר ממחיש את תופעת הסירוגיות החזקה בזן
'אודם' ומציע בדיקת טיפולים לאיזון ההנבה.

מבוא

קליף ההדרים 'אודם' פותח על ידי המחלקה להשבחת מטעים
במנהל המחקר החקלאי .ה'אודם' מצטיין בצבע חיצוני אדום עז
ובטעם טוב ונקטף בחודשים דצמבר -פברואר.
בדומה לזני הדרים קליפים רבים ,הזן סירוגי :בשנת השפע
הוא נושא עודף פרי ופרי קטן מדי ,ובשנה העוקבת הוא נושא
יבול דל.
על מנת להתגבר על בעיות עודף הפרי והסירוגיות ,אנו עורכים
בחלקות אודם באזורים שונים בארץ ניסויים בהם אנו מנסים
ללמוד כיצד לדלל את הפרי ולהגדיל את ממדיו בשנת השפע
ולהעלות את היבול בשנה העוקבת.
בעבודה הנוכחית נבדקו בזן אודם השפעות ריסוסים מווסתי
הצמיחה ( NAAהתכשיר  -אלפנול סופר).
ו( 3,5,6- TPA-התכשיר – מקסים) ,המשמשים לדילול והגדלת
ממדי הפרי בזני הדרים אחרים ( .)1נבדקו השפעות הריסוסים
על מספר הפירות לעץ ,על היבול ואיכות הפרי בשנת הטיפול
וכיצד משפיעים הטיפולים על מספר הפירות לעץ ועל היבול
בשנה העוקבת.

שיטות וחומרים

הניסוי נערך בחלקת אודם על כנת חושחש בת  4שנים
המעובדת ע"י חברת "מהדרין-פריאור" בגוש פרדסי 'זיתא'
באזור חדרה .הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי ב 4-חזרות,
 4עצים בכל חזרה.
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נבדקו התכשירים הבאים:
אלפנול סופר :תרכיז נוזלי ( ,NAA (naphthaleneacetic acidמכיל
 201ג'/ליטר חומר פעיל .מיוצר ומשווק על ידי "תפזול בע"מ";
מקסים ט"מ :טבליות מסיסות שלtrichloro-2-piridil oxyacetic-
 .)3,5,6- TPA( acid 3,5,6מכילות  10%חומר פעיל .כל טבלית
מכילה  1ג' של  .3,5,6- TPAהתכשיר מיוצר ע"י ","Dowelanco
ומשווק ע"י "תפזול בע"מ";

בונוס :תכשיר מוצק המכיל  13%חנקן 2% ,זרחן ו44%-
אשלגן מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".
בשנת  2012בוצעו הריסוסים הבאים:
 .1ביקורת
 .2אלפנול סופר בריכוז  0.15%על חנטים בקוטר  11מ"מ
ב.12.6.2012-
 .3אלפנול סופר בריכוז  0.15%על חנטים בקוטר  13מ"מ
ב.20.6.2012-
 .4ריסוסים עוקבים באלפנול -סופר בריכוז  0.15%על חנטים
בקוטר  11מ"מ ואח"כ  13מ"מ.
 .5מקסים בריכוז  5ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  13מ"מ
ב.20.6.2012-
 .6מקסים בריכוז  5ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ ב-
.18.7.2012
 .7מקסים בריכוז  10ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ
ב.18.7.2012-
כל תמיסות הטיפול הכילו 'בונוס' בריכוז  .4%הריסוסים בוצעו
במרסס רובים בנפח תרסיס של  5ליטר לעץ.
בשנת  2012הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב-
 .19.12.2012מכל חזרה נלקחו באקראי  100פירות .הם נשקלו
וקוטרם נמדד .חושבו :משקל הפרי הממוצע ,מספר הפירות

לעץ ומשקל הפרי בגדלים השונים על פי חלוקה ל 2-קבוצות
גודל :פרי גדול -בקוטר  70מ"מ ומעלה ופרי קטן  -בקוטר
קטן מ 70-מ"מ.
האיכות הפנימית של הפרי נבדקה על מדגם של  8פירות
בקוטר אחיד ( 70מ"מ) מכל חזרה .נבדקו  %המיץ % ,כלל
המוצקים המומסים (כ.מ.מ) ו %-החומצה בשיטות המקובלות
לבדיקת הבשלת פרי הדר .הבדיקות נעשו בבית האריזה של
"מהדרין פריאור" בנתניה.
בשנת  2013חלקת הניסוי לא רוססה בחומרים מווסתי צמיחה
כלל.
הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד ב .31.12.2013 -מכל חזרה
נלקחו באקראי  100פירות .הם נשקלו וחושב מספר הפירות לעץ.
הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה במבחן Tukey-Kramer
ברמת מובהקות של .5%

תוצאות

השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ בשתי השנים
העוקבות מובאות בטבלה  .1בשנת  2012עצי הביקורת נשאו
 1133פירות לעץ המהווים עודף רב .הריסוסים באלפנול סופר
בשני מועדי הטיפול דיללו פרי בצורה טובה  .הדילול על חנטים
בקוטר ממוצע של  13מ"מ היה רב יותר ובו נקטפו  441פירות.
בניסוי הנוכחי לא היה יתרון לשני ריסוסים עוקבים באלפנול.
הריסוס במקסים על חנטים בקוטר  13מ"מ היה אגרסיבי ובו

טבלה  .1השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ בשנת הטיפול ( )2012ובשנה העוקבת ()2013
מס'

מספר פירות לעץ

הטיפול

קטיף 2012

קטיף 2013

1

ביקורת

 1133א

 124ג

2

אלפנול סופר  0.15%על חנטים בקוטר  11מ"מ

 622בג

 546אב

3

אלפנול סופר  0.15%על חנטים בקוטר  13מ"מ

 441גד

 530אב

4

טיפולים עוקבים באלפנול (טיפול  2ואח"כ טיפול )3

 433גד

 704א

5

מקסים 5 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  13מ"מ

 255ד

 775א

6

מקסים 5 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ

 893אב

 219ג

7

מקסים 10 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ

 929אב

* ערכים בטורים שאינם מלווים באות זהה מובהקים מבחינה סטטיסטית .P≤0.05
* כל תמיסות הטיפול הכילו בונוס בריכוז 4%
מועדי הריסוס בשנת  11 :2012מ"מ  13 ;12.6.2012 -מ"מ  23 ;20.6.2012 -מ"מ 18.7.2012 -
בשנת  2013חלקת הניסוי לא רוססה במווסתי צמיחה
מווסתי הצמיחה :אלפנול סופר  300 = 0.15%ח"מ  ;NAAמקסים שני ריכוזים 5 :ו 10-ח"מ 3,5,6- TPA

256

בג
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נקטפו  255פירות בלבד .בריסוס של מקסים על חנטים בקוטר
 23מ"מ ,בשני המינונים 5 :ו 10-ח"מ של חומר פעיל ,התקבל
דילול קל בלבד.
השפעות טיפולי  2012על יבול השנה העוקבת  2013-מוצגות

בטבלה  .1עצי הביקורת ,שלא דוללו ב 2012-נשאו בשנת 2013
 124פירות לעץ בלבד .הטיפולים באלפנול סופר או במקסים
שדיללו פרי ב 2012-גרמו להנבת פרי רבה (בין  530ל775-
פירות לעץ) בשנת .2013

טבלה  .2השפעות הטיפולים על היבול ועל גודל הפרי ב 2012-ועל היבול ב2013-
יבול 2013
(ק"ג/עץ)

יבול וגודל פרי ב2012-
הטיפול
סה"כ יבול
(ק"ג/עץ)

מס'

פרי גדול
( קוטר מעל  70מ"מ)

1

ביקורת

 77א

 27ב

 12ג

2

אלפנול סופר  0.15%על חנטים בקוטר  11מ"מ

 60א

 56א

 50א

3

אלפנול סופר  0.15%על חנטים בקוטר  13מ"מ

 48ב

 44אב

 45אב

4

טיפולים עוקבים באלפנול (טיפול  2ואח"כ )3

 44ב

 41אב

 53א

5

מקסים 5 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  13מ"מ

 27ג

 26ב

 56א

6

מקסים 5 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ

 78א

 58א

 19ג

7

מקסים 10 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ

 71א

 37אב

 26בג

* ערכים בטורים שאינם מלווים באות זהה מובהקים מבחינה סטטיסטית .P≤0.05
* כל תמיסות הטיפול הכילו בונוס בריכוז 4%
מועדי הריסוס בשנת  11 :2012מ"מ 13 ;12.6.2012 -מ"מ  23 ;20.6.2012 -מ"מ 18.7.2012 -
בשנת  2013חלקת הניסוי לא רוססה במווסתי צמיחה
מווסתי הצמיחה :אלפנול סופר  300=0.15%ח"מ ; NAAמקסים שני ריכוזים 5 :ו 10-ח"מ 3,5,6- TPA
טבלה  .3השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי בשנת 2012
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מס'

הטיפול

 %מיץ

 %כ.מ.מ

 %חומצה

יחס הבשלה

1

ביקורת

 48.9אב

12.0

0.69

17.4

2

אלפנול סופר  0.15%על חנטים בקוטר  11מ"מ

 45.3ג

12.4

0.68

18.2

3

אלפנול סופר  0.15%על חנטים בקוטר  13מ"מ

 44.9ג

12.1

0.72

16.8

5

מקסים 5 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  13מ"מ

 46.5בג

12.1

0.66

18.3

6

מקסים 5 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ

 49.4אב

12.5

0.75

16.6

7

מקסים 10 ,ח"מ ח"פ על חנטים בקוטר  23מ"מ

 50.4א

11.9

0.77

15.5

* ערכים בטור " %המיץ" שאינם מלווים באות זהה מובהקים מבחינה סטטיסטית * .P≤0.05ההבדלים ב %-כ.מ.מ ,ב %-חומצה
וביחס ההבשלה אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית
* כל תמיסות הטיפול הכילו בונוס בריכוז 4%
מועדי הריסוס בשנת  11 :2012מ"מ  13 ;12.6.2012 -מ"מ  23 ;20.6.2012 -מ"מ 18.7.2012 -
מווסתי הצמיחה :אלפנול סופר  300=0.15%ח"מ  ;NAAמקסים שני ריכוזים 5 :ו 10-ח"מ .3,5,6-TPA

השפעות הטיפולים על היבול וגודל הפרי בשנת  2012מובאות
בטבלה  .2הטיפולים שדיללו פרי הפחיתו את היבול והעלו
את כמות הפרי הגדול (טיפולים  3 ,2ו .)4-הריסוסים במקסים
במועד המאוחר ( 23מ"מ) שדיללו פרי במידה מעטה בלבד ,לא
השפיעו על היבול אך העלו את כמות הפרי הגדול .בטבלה 2
מוצגים יבולי השנה העוקבת  ,2013 -לאחר הטיפולים השונים
שבוצעו ב .2012-עצי הביקורת ,שהניבו ב 77 2012-ק"ג לעץ,
הניבו ב 12 2013-ק"ג לעץ בלבד .הטיפולים באלפנול סופר או
במקסים ,שדיללו פרי והפחיתו יבול ב ,2012-גרמו להנבת פרי
רבה (כ 50-ק"ג לעץ) בשנת ( 2013פירוט הטיפולים השונים
בטבלה .)2
השפעות הטיפולים על האיכות הפנימית של הפרי בשנת 2012
מובאות בטבלה  .3הטיפולים לא השפיעו על אחוז כלל המוצקים
המומסים ולא על אחוז החומצה .בטיפולים באלפנול סופר
ובמקסים במועד הריסוס המוקדם של התכשיר (חנטים בקוטר
 13מ"מ) היה אחוז החומצה נמוך ב 4%- 3%-מזה שבטיפולים
האחרים (טבלה  .)3נזכיר שבטיפולים אלה היו פחות פירות
ופירות גדולים יותר (טבלה ,)2

דיון

חומרים מווסתי צמיחה משפיעים בצורה שונה בזנים שונים
של הדרים ויש לבדוק השפעות של כל מווסת צמיחה בכל זן
בנפרד .נזכיר שמווסת הצמיחה NAA ,המשמש לדילול חנטים
בזני הדרים רבים ,אינו יעיל כלל לדילול הזן 'אור  .)2( '1תוצאות
הניסוי הנוכחי מראות שניתן לדלל את הזן אודם באמצעות ריסוס

בחומרים מווסתי הצמיחה אלפנול סופר ומקסים (טבלה .)1
הניסוי ממחיש את תופעת הסירוגיות בזן אודם (טבלאות 1
ו )2-ואת חשיבות הריסוס לדילול חנטים בשנת השפע למיתון
הסירוגיות .איזון ההנבה מאפשר לקבל יבול בגודל פרי מתאים
כל שנה ומעלה את הכנסת המגדל.
בניסוי הנוכחי לא בדקנו השפעות של ריסוס בתכשיר ה-
 2,4-DPפריגן אקסטרה בגלל איסור השימוש בחומר זה בחלק
משווקי הייצוא.
התוצאות המוצגות במאמר הנוכחי מראות את השפעות
החומרים בניסוי אחד בלבד ואינן מהוות המלצה לביצוע .אנו
מבצעים ניסויים בחלקות אודם נוספות ובודקים מינונים ומועדי
ריסוס של התכשירים במטרה להגיע להמלצות הנכונות לטיפול
בחלקות האודם השונות בארץ.

ספרות מצוטטת

גרינברג ,.י .2000 .המלצות לטיפול במווסתי צמיחה וחיגור
בהדרים .חוברת המלצות .מס' קטלוגי  ,17007הוצל"א שה"מ
המח' להמחשה 54 .ע"מ.
גרינברג ,י ,.י .קפלן ,מ .פיינצק ,י .אגוזי ,מ .חסן ,מ .אבו-חיט,
א .אבירם ,ש .מסארואה .2005 .ריסוס באוקסינים 'פריגן ,'K
'אלפנול' ו'מקסים' לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בקליף
'אור  .'1עלון הנוטע נ"ט.318 -316 :
גרינברג ,י ,.י .קפלן ,מ .פיינצק ,י .אגוזי ,ג .יפין ,ש .מסארואה,
ד .שריד .2008 .ריסוס מווסתי צמיחה לדילול חנטים והפחתת
סירוגיות בקליף 'אור  .'1עלון הנוטע ס"ב.46-43 :

להזמנות פרסום בביטאון "עת הדר" של ענף ההדרים במועצת הצמחים

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"
טלפון # 03-7516615 :פקס03-7516614 :
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הרבנים הראשיים מינו את הרבנים
יעקב אריאל ואברהם יוסף

"כאחראים על שנת השמיטה"
במקומם של נציגי הממשלה
לדברי יו"ר ועדה לביקורת המדינה בכנסת ח"כ אמנון כהן המדינה נכשלה
בפקוח המחירים בשמיטה הקודמת והפער המריא אז קרוב ל"200% -
בשמיטה הקודמת היו פערי המחירים בחלק מהפירות והירקות
למהדרין  -לבין תוצרת היתר-מכירה ,קרובים ל ,200%-כך
נמסר בישיבת הוועדה לביקורת המדינה בכנסת ,שדנה בהיערכות
לשמיטה המתקרבת .ממוצע הפער היה  .66%ומכיוון שהחרדים
אינם שבעי רצון מפיקוח הממשלה על הנושא הם מינו את
הרבנים יעקב אריאל ואברהם יוסף "כאחראים על שנת השמיטה".
יו"ר הועדה ,ח"כ אמנון כהן (ש"ס) אמר כי "המדינה נכשלה
בפיקוח המחירים ,ויש להיערך לצמצם ככל האפשר את פערי
התיווך .לדבריו ,משפחות חרדיות ברוכות-ילדים סובלות
ממחירים מטורפים של פירות וירקות ,כשיבואנים רואים בהם
לקוחות-שבויים".

רבנים מינו מפקחים על המתרחש במהלך השמיטה
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סגן שר הדתות ,הרב אלי בן דהן ,סיפר כי הרבנים הראשיים
לישראל מינו את הרבנים יעקב אריאל ואברהם יוסף כאחראים
על שנת השמיטה ,וכי הרבנות נערכת בעבודה רבה .הוא הדגיש
כי משרד הדתות יהיה אחראי מנהלי על ההכנות תוך תיאום
מלא עם הרבנות הראשית ופגישות שבועיות" .אסור להסכים
לפער מחירים כזה ,ואני מבטיח להיכנס לעומק הבעיה ולטפל
בכך ,למרות שאין הדבר באחריותי הישירה .אני מחויב לדאוג
למחירים זולים גם למי שאינו מסתמך על היתר המכירה ,אך
היבואנים היו אנשים חרדים ,ועל הציבור החרדי להוקיע מתוכו
מי שמנסה להרוויח על חשבון המשפחות הגדולות" ,אמר.
צביקה כהן ,סמנכ"ל משרד החקלאות הוסיף כי התקציב
לשמיטה טרם אושר (הדיון התקיים בתחילת  ,)2014ולמרות
שהוכן כבר בשנת  2011ורק בימים האחרונים יש סיכום עקרוני
על תקציב .הוא הבטיח ,כי עד סוף חודש ינואר יפורסמו להערות
הציבור הנהלים לבקשת תמיכות ע"י חקלאים שומרי-שמיטה,
וציין כי הוחלט שלא להקים אוצר בית דין ממלכתי כבעבר ,אלא

היתר מכירה ממלכתי ואוצרות בתי-דין פרטיים .כהן הדגיש כי
יתאפשר יבוא ללא-מכס ,למי שאינם סומכים על היתר המכירה.

זכויות האזרח נפגעים ע"י מפקיעי-מחירים

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) אמר כי "זכויות האזרח
אמנם נפגעים ע"י מפקיעי-מחירים ,אך יש כאן גם ויכוח בין
מי שאינם מאמינים במצוות השמיטה ומחפשים כל דרך לעקוף
אותה – לבין אלו המבקשים לשמור שמיטה כהלכתה .גם
התומכים בהיתר ראו בכך צעד זמני ,אך כיום יש המנסים להרכיב
אידאולוגיה מההיתר .למי שרוצה לשמור שמיטה כהלכתה יש
זכות לשוק זול ומחירים הגיוניים".
מנכ"ל הרבנות הראשית עודד וינר ציין כי אוצר בית הדין של
הרבנות בשנת השמיטה הקודמת לא היה יעיל ,כיון שהציבור
לא קנה דרכו" .פער המחירים אכן זועק לשמים ,אך לאוצרות
בתי-דין הפרטיים יש קהל מוגדר ויש לו כוח שוק לקבוע ליבואן
ולמשווק את המחירים .מגמת הרבנות הראשית היא לצמצם את
היתר המכירה היכן שהדבר אפשרי".
מעין נשר ,אחראית חקלאות באוצר ,הוסיפה כי אמנם נערכו
ישיבות עם נציגי משרדי הדתות והחקלאות אך התכנית
שהוצעה מטעמם לא היו די מפורטת לדעת האוצר ,והדגישה
כי התקציב לנושא צריך להתחלק בין משרדי האוצר והדתות.
היא הדגישה כי "אין פיקוח-מחירים אלא על מוצרים
מסוימים ,והציבור מספיק חזק להילחם על זכותו למחיר נמוך
 בגלל שהמוצר יובא ללא מכס .אפשר להתנות שהיבואןשיזכה במכרז  -יתחייב שהמחיר לצרכן יהיה הנמוך ביותר".
הרב אוריאל גנזל ,מרבני "צהר" טען ,כי "מדינת ישראל כמדינה
צריכה לדאוג לכולם ,גם למי שאינו שומר שמיטה כהלכתה .יש
לתת לכל אזרח לבחור את הדרך בה הוא צורך בשנת שמיטה".

ביטוח נזקי טבע

מאת כתב עת הדר

שיא של  5שנים בהיקף נזקי הטבע
לחקלאים בשנת 2013
קנט תשלם לחקלאים כ 300-מליון  ₪פיצויים עבור נזקי טבע
ואסונות טבע שאירעו בשנה האחרונה .כך עולה מסיכום נתוני
החברה .בחברה אומרים כי מדובר בעלייה חדה בהיקף הנזקים
שגרם מזג האוויר לחקלאים ובשיא בהיקף הפיצויים ששולם
להם .לשם השוואה ,הממוצע בחמש השנים האחרונות עמד על
היקף פיצויים שנתי של כ 170-מליון  ₪בלבד

אירועי אקלים חריגים

מהבדיקה שנערכה בקנט עולה כי חלק ניכר מהנזקים נגרם
כתוצאה ממספר אירועי אקלים חריגים ובכללם סערות חזקות
בעוצמתן שאירוע בחודשים ינואר ודצמבר  2013ואירוע ברד
כבד שירד בחודש אפריל .הם מוסיפים כי החברה תשלם בשנה
האחרונה למגדלי הירקות כ 129-מיליון  ,₪בעיקר בשל הסערות
שהתרחשו בינואר ודצמבר וכן בשל וירוס שפגע באבטיחים,
מלפפונים ,פלפלים ועגבניות .מגדלי הפירות יפוצו בכ56-
מיליון  ,₪בעיקר בשל הברד בחודש אפריל וכן בגין אובדן חוסר
יבול של תפוחים ,מנגו ,אגס ,דובדבן ואפרסק .למגדלי הפלחה
שולמו כ 23-מיליון  ₪ולמגדלי האבוקדו הבננות וההדרים
כ 27.5-מליון  7 .₪מליון "ש ישולמו למגדלי הפרחים ו5-
מליון  ₪שולמו למגדלים בענף זיתי השמן ,בעיקר בגין חוסר
יבול .בנוסף ,במהלך השנה האחרונה נגרמו נזקים כבדים גם
למגדלים בענפי החי והחברה שילמה כ 14-מליון  ₪למגדלים
בענפי הבקר ,כ 11-מליון  ₪למגדלי המדגה וכ 6-מיליון ₪
למגדלים בענפי הלול .כ 17-מליון  ₪נוספים שולמו על בתי
צמיחה שקרסו בשנה החולפת כתוצאה מסערות ,רוחות ושלגים.

אירועים בולטים

כ 60-מיליון  ₪שולמו השנה למגדלים ברחבי הארץ בגין
הסערה שהתרחשה בתחילת ינואר  .2013הסערה פגעה בעיקר
בגידולי הירקות ,הפירות והפלחה וכן בפרחים בשטחים פתוחים
ובחממות .שני אירוע חריגים נוספים נרשמו בחודש אפריל
כאשר גשמים עזים וברד כבד ירדו בצפון הארץ ובמרכזה .עיקר
הנזק מאירועים אלה נגרם לגידולי פירות קיץ ובכללם שזיפים,
דובדבנים ,נקטרינות ואפרסקים וכן לנזקי גשם לגידולי השחת
לפלחה .בעקבות הנזקים באירועי האקלים באפריל שולמו
למגדלים בענפים השונים כ 40-מיליון .₪
האירוע החריג ביותר בעוצמתו התרחש במחצית דצמבר כאשר
שלג ,ברד וגשמים כבדים הציפו וחסמו אזורים רבים ברחבי הארץ.
הסערה ,החריגה בעוצמתה ,גרמה לנזקים כבדים בעיקר לגידולי

חממות נהרסו

מים הציפו את השטח

הירקות בשטחים פתוחים ובכללם תפוחי אדמה ,בצל וגידולי
עלים .הסערה גרמה גם לנזקים לבתי צמיחה ולולים שקרסו,
כתוצאה מהשלג והברד הכבד שנערמו עליהם ונרשמו פגיעות
קשות בבננות ובדגי אמנון כתוצאה מהטמפרטורות הנמוכות
ששררו במהלך הסערה .בסה"כ החברה תפצה את המגדלים
השונים בכ 110-מיליון  ₪בגין אותה הסערה.
דודי גינזבורג ,מנכ"ל קנט" ,השנה האחרונה הוכיחה ,שוב ,עד
כמה מקצוע החקלאות הינו עתיר סיכונים ועד כמה האירועים
האקלימיים הפכו בשנים האחרונות לקיצוניים יותר .החקלאות
הישראלית נחשבת למשאב לאומי כאשר החקלאים הישראלים
נמצאים בחוד החנית העולמית בקידמה ובפיתוחים ,ויש לעשות
ככל האפשר על מנת לשמור על כך".
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רשות המים
ומשרד החקלאות הסכימו:

יונהג תעריף אחיד למים
לחקלאות החל
משנת 2014

הישג זה מצטרף לשני הישגים נוספים בתחום
המים באחרונה :הקצאת מים שפירים לחקלאות
מראש למשך שלוש שנים ,תוספות ניכרות
במכסות לחקלאים וכן תוספת של למעלה
מ 20%-להקצאה השנתית ,לעומת ההקצאה של
שנת  *.2013מהלכים אלו יאפשרו ודאות גדולה
יותר באשר לכמויות המים השפירים הזמינות
לשימושם של החקלאים בכדי לתכנן את היקף
הגידולים באופן מיטבי ויעיל
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החל מינואר  2014חל תעריף אחיד על מים לחקלאות,
במקום שלוש רמות מחיר קודם לכן .המחיר האחיד מעתה
הוא בתוספת של  3אגורות בלבד למחיר א' (התעריף
הנמוך) בתעריף מקורות אשר יעודכן בהתאם להסכם
המים עם החקלאים .ההחלטה התקבלה פה אחד במועצת
רשות המים בישיבתה האחרונה ,ועל פיה החל מתחילת
השנה הנוכחית ( )1.1.14בכפוף לשימוע ,יקבע מחיר
אחיד למים שפירים המסופקים על ידי מקורות לחקלאות
במקום שלוש רמות מחיר שנהוגות כיום ,מחיר ברמות
א' ,ב' ,ג' .בגין קביעת המחיר האחיד נדרשה תוספת של
 3אגורות למחיר תעריף א' הנהוג היום .בחישוב שנתי
של עלות המים לחקלאי ,התעריף החדש יוזיל את עלויות
המים לכל החקלאים שנאלצו לשלם את תעריפי ב' וג'.
הישג זה מצטרף לשני הישגים נוספים בתחום המים,
שקידם משרד החקלאות לאחרונה בשיתוף רשות המים,
למתן הקצאה כוללת של מים שפירים לחקלאות מראש
למשך שלוש שנים ולתוספת של למעלה מ 20% -להקצאה
השנתית ,לעומת ההקצאה שניתנה בשנת  .2013ההקצאה
השנתית תהיה בטווח של בין  570מלמ"ק ל 640 -מלמ"ק,
על פי החלטת משרד החקלאות .השנה ( )2013הוקצו
לחקלאות  530מלמ"ק ,ובשנת  2014יוקצו  585מלמ"ק.
החלוקה הפנימית לצרכני המים לחקלאות ,תתבצע
בהתאם למדיניות שר החקלאות ותעוגן בתקנות המים.
שר החקלאות יאיר שמיר בירך והודה לרשות המים על
ההחלטה ושיתוף הפעולה ,לדבריו "מדובר במהלכים
חשובים שמייצרים אופק ודאות לחקלאים על ידי הגדלת
כמויות המים .הזמינות לשימושם של החקלאים והסדרת
המחיר יאפשרו לתכנן את הגידולים ואת העבודה באופן
מיטבי".

המדבר הבין לאומי
מרכז מחקר ראשון מסוגו ,הוקם
על ידי מכון וולקני בנגב ויעסוק
בהעשרת הידע בתחום החקלאות
המדברית האינטנסיבית
כשבן גוריון הכריז על כך שהוא רוצה להפריח את השממה,
הוא לא דמיין שלאחר כמה עשורים יהפוך הנגב למרכז ידע בין
לאומי בנושא חקלאות על סף מדבר .מרכז מחקר ראשון מסוגו,
יוקם על ידי מכון וולקני בנגב ויעסוק בהעשרת הידע בתחום
החקלאות המדברית האינטנסיבית .המרכז הבין לאומי ייתן מענה
למדינות רבות בעולם המתמודדות עם בעיות אקלים וזקוקות
למענה נוכח משבר המזון העולמי המחריף.
חקלאות ישראל עשתה את הלא יאמן .המחסור בתנאים בסיסיים
כמו :מים ,שטח וכוח אדם הובילו בסופו של דבר לפיתוחים
טכנולוגים מתקדמים שנמכרים היום בכל מקום בעולם .אל מכון
וולקני ,האחראי ל 70%-המחקר החקלאי במדינה מגיעות בממוצע
כ 50-משלחות מחו"ל בכל שנה על מנת לבדוק אפשריות של
שיתוף פעולה מחקרי נוכח משבר האקלים הקשה המאיים על
היכולת גם במדינות יציבות לספק מזון במחיר סביר לכל נפש.

פרדס הדרים במדבר

ד"ר לאה צרור מנהלת מרכז מחקר גילת ,מכון וולקני" :שטחים
רבים בעולם הופכים ונעשים צחיחים יותר .כמויות המים השפירים
פחות זמינות .אוכלוסיית כדור הארץ הולכת ומתרבה ומאלצת
את המגדלים להשתמש במים מליחים ובקרקעות שוליות שלא
שמשו בעבר לחקלאות .מדינות רבות ,גם מפותחות ומתקדמות,
באות אלינו לבקש ידע .ישראל מאז ומעולם הייתה מדינה ששני
שליש מתוכה מוגדרת כצחיח למחצה עד מדברית ולכן צברה
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ידע רב במהלך השנים בתחום הזה .כבר היום ישנה דרישה לידע
הזה אנו חושבים שהיא תלך ותגבר ולכן הוחלט להקים מרכז
ידע בין לאומי המיוחד לכך".

שיתופי פעולה מחקריים בעולם

כיום ,מתנהלים שיתופי פעולה מחקריים של מכון וולקני
עם מגוון מדינות כמו :סין ,הודו ,אוסטרליה ,קניה ,קזחסטאן
ומדינות דרום אמריקה .שיתוף פעולה מיוחד נוצר עם סין באיזור
מונגוליה הפנימית שבשטחה .על כך מספר ד"ר אלון בן-גל
ממכון וולקני" :מונגוליה הפנימית הוא איזור החולש על אלפי
קילומטרים .אנו בקשר עם קבוצת חוקרים סיניים ומנסים ללמוד
יחד ,על סמך הניסיון והידע שצברנו כיצד ניתן להשתמש במי
תהום מליחים להשקיית יבולים לתעשייה בצפון סין .השקייה
של חלקות חקלאיות באזורים יבשים ,אפילו במים באיכות
יחסית טובה ,גורמת להמלחת הקרקע ומי התהום ,מה שיכול
לפוגע ביבולים במידה ולא מנהלים את המשאבים בצורה נכונה.
כיום המחקר המשותף תורם רבות להצלחת גידולי תעשייה
כמו עגבניות ,חמניות ותירס באיזור של נהר הצהוב המשותף
במונגוליה הפנימית".

שיתוף פעולה אחר מסוגו קיים עם תאילנד .שם עובדת קבוצת
חוקרים ממכון וולקני ומתיאלנד ,מדינה הדלה באמצעי השקייה,
על הכנת פרויקט של צילום תרמי .טכנולוגיה זו מאפשרת השקיה
מיטבית תוך ייעול השימוש במים ו ומשפראת רמת היבולים.
לאור בעיות האקלים המשפיעות על כמות היבולים ,הוחלט
להתמקד בחקלאות אינטנסיבית-תעשייתית שמטרתה כמות
יבולים גדולה" .אנחנו מעוניינים לסייע לאפריקאי להפוך לייצרן
משמעותי של מזון ולהעביר אליו ידע אינטגרטיבי הנחוץ היום
לחקלאות מתקדמת בתנאים צחיחים כולל התאמת הזנים לתנאי
הגידול המיוחדים ועד לאחסון הפרי אחרי הקטיף .תרומה
משמעותית תעשה אם נכנס לשטחים חדשים שבהם לא ניתן
היה לגדל עד כה תוך שימוש במקורות מים חדשים" .כך מוסיף
ד"ר אורי ירמיהו ממרכז מחקר גילת במכון וולקני.
בהקמת המרכז לחקר חקלאות על סף המדבר שותפים מספר
גורמים :מינהל המחקר החקלאי  -מרכז וולקני ,הנהלת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,קרן יק"א ,קק"ל ומועצה אזורית בני
שמעון .יוקם מבנה חדש לטובת המחקר ,מספר התקנים במרכז
יוגדל ב 40%-ויקוצאו תקציבים למחקרים ייעודיים.

מתהדק שיתוף הפעולה החקלאי עם בלרוס
המטרה לחזק את הקשרים החקלאיים בין שתי המדינות ולקדם פרויקטים חדשים
משרד החקלאות פועל להידוק שיתוף הפעולה החקלאי בין ישראל
לבלרוס שיכלול גם קידום פרויקטים חקלאיים של שתי המדינות.
לשם כך יצא שר החקלאות ופיתוח הכפר ,יאיר שמיר ,בראש
משלחת אנשי עסקים לביקור בן שלושה ימים בבלארוס בסוף
שנת  2013במהלכו נפגשו הישראלים עם שר החקלאות הבלרוסי,
לאוניד זייץ ,עם שר החוץ הבלארוסי ,שר המדע והטכנולוגיה
וסגן ראש ממשלת בלארוס ,ודנו איתם בקידום פרויקטים חקלאיים
חדשים בבלארוס בהובלה ישראלית.
מאז פועלים הצדדים לחיזוק שיתוף הפעולה החקלאי בין

שתי המדינות וביסוס המשך פעילות החברות הישראליות
בתחום החקלאות במדינה ופעילות להרחיבה .לצד זה ,סייע
שמיר לפתוח צוהר לחברות ישראליות חדשות לפעול בבלארוס.
פעילות חברות ישראליות בבלארוס תסייע בנוסף בפיתוח קשרי
מסחר וקשרים עסקיים ברוסיה וקזחסטן ,המצויים בהליכי איחוד
כלכלי בין שלוש המדינות.
שמיר אף הציע לבלארוס להסתייע בידע ובחוקרים הישראלים
לטובת הנושאים שחשוב לעמיתיו בבלארוס לקדם ,באמצעות
הטכנולוגיה הישראלית ובסיוע חוקרי מכון וולקני במשרד החקלאות.

שר החקלאות יאיר שמיר בוועדת הכספים" :אנשי רשות המיסים
מתייחסים כאילו החקלאים הם עושקי המדינה"
יו"ר ועדת המשנה לענייני פריפריה של ועדת הכספים" :החקלאים מתמודדים עם מציאות כלכלית לא פשוטה.
צריך לוח זמנים לתשלום הפיצויים כדי לאפשר לחקלאים להתקיים בכבוד"
ועדת המשנה לענייני פריפריה של וועדת הכספים בראשות
חבר הכנסת זבולון כלפה (הבית היהודי) ,התכנסה לדון בנושא
פיצויים לחקלאים בגין נזקי מבצע 'עמוד ענן' .למרות שחלפה
למעלה משנה מאז סיום המבצע ,עשרות חקלאים עדיין מנהלים
תביעות מול רשות המיסים על מנת לקבל את הפיצויים המגיעים
להם .שר החקלאות יאיר שמיר אמר בפתח הדיון" :צורמת לי
ההנחה שהחקלאי הוא עושק המדינה ורק רוצה לחמוס את כספי
הציבור .האי גמישות והאי רצון ללכת לקראת החקלאים ,בפרט

בשעת מלחמה זה דבר שלא מתאים .יכול להיות שבגלל מרחק
הזמן שחלף מאז עמוד ענן ,הסימפתיה הפכה לאמפתיה .הפריע
לי מאוד "הסחר סוסים" שעשו אנשי רשות המיסים על החקלאים:
'אתה רוצה מזומן? קבל רק  15אחוז מהסכום' ,על תביעה של
סכום עתק נותנים לך רק כמה מאות שקלים .אני מציע להעביר
את הטיפול לקרן לנזקי טבע ולא לרשות המיסים"
יו"ר הועדה ח"כ זבולון כלפה" :החקלאים נדרשים להתמודד
עם מציאות מאוד מורכבת .חקלאי נדרש להיות מגדל מעולה,
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כלכלן ,עורך דין ,מנהל צוות עובדים ובעל משפחה לא כל
אחד יכול לעמוד בזה ואני אישית יודע על חקלאי מאזור לכיש
שהתאבד בגלל הקשיים הכלכליים וחוסר הסיוע מהמדינה .צריך
כאן לוחות זמנים ברורים לתשלום הפיצויים על מנת לאפשר
לחקלאים להתעסק בייעוד האמיתי שלהם ולהתקיים בכבוד"
לוועדה הגיעו חקלאים רבים מאזור הדרום שספגו נזקים כבדים
בזמן מבצע עמוד ענן ,שמאים ונציגים של משרד החקלאות
משרד האוצר ורשות המיסים.
אמיר דהן נציג רשות המיסים הסביר כי עד כה הוגשו לרשות
המיסים  14,371תביעות בגין נזקי עמוד ענן 534 ,מתוכן חקלאיות.
כרגע נותרו פתוחים  42תיקים חברת הכנסת מיכל בירן (עבודה):
"אני רוצה להגיד לחקלאים ,אנחנו מאחוריכם .אלו לא דברים
שקרו בגלל שחקלאי לקח הימור אלא בגלל שאתם חלק ממדינת
ישראל והבעיות הביטחוניות פה .והמדינה צריכה לקחת אחריות

על זה ולפצות אתכם ובזמן סביר .אנחנו כאן בוועדת הכספים
מבטיחים לעקוב".
יושב ראש הועדה חבר הכנסת כלפה סיכם את הדיון:
"אני מתרשם שיש כאן רצון לספק פתרונות בשטח.
הסוגיה שנותרה בעייתית היא טיפול בתביעות מחקלאים
המתגוררים במרחק של עד  7ק"מ מהגבול כאשר רשות המיסים
מבקשת הוכחת נזק שהחקלאים לא מסוגלים להתמודד איתה.
נזק ישיר הוא מוחשי ורואים אותו אבל נזק עקיף בעייתי להוכיח.
צריך גם לתת פתרונות לתביעות שהוגשו מחקלאים המתגוררים
מעל  7ק"מ מהגבול.
בכוונתנו לדון בתיקנון תקנות חדשות על מנת להתמודד עם
הבעיה ולהקל על החקלאים בסבב הלחימה הבא ועדיפה שעה
אחת קודם".

רשות מקרקעי ישראל מרחיבה את ההגדרה של
הפעילות החקלאית בנחלה
המתמודד עם שחיקה ופגיעה ברווחיות החקלאות • רמי כהן ,מנכ"ל משרד
החקלאות ופיתוח הכפר" :מדובר בהחלטה היסטורית אשר תתרום לחיזוק המשק
המשפחתי וההתיישבות כולה"
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בשנים האחרונות משנה
המרחב הכפרי בישראל את
פניו – המשק המשפחתי מפתח
לצד החקלאות המסורתית
גם יזמות כפרית .תופעה זו
הינה חלק מתהליך רחב יותר,
המתרחש במרבית המדינות
המפותחות ,ואשר הופך את
המרחב הכפרי למגוון ורחב
יותר .מרבית המיזמים קטנים
יחסית הן במספר העובדים
בהם והן בשטחם ,אך תרומתם
לפיתוח המקומי והאזורי
ולחוסן הקהילתי משמעותי.
ולאור כך ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר מקדם את פיתוח
היזמות המשלימה לחקלאות
בכל ענפיה.
כיום ,על פי הכללים
הקבועים על ידי מועצת
מקרקעי ישראל ,חוכר בעל
זכויות בנחלה רשאי לקיים
תעסוקה לא חקלאית בחלקת
המגורים .משרד החקלאות

נוכח כי בתנאים אלה ,לא ניתן
לפתח שימושים משלימים
לפעילות החקלאית.
ועל כן ,יזם המשרד פתרונות
תעסוקתיים משלימים
לפעילות החקלאית ,בעלי
אופי כפרי מובהק ,בתמורה
לתשלום דמי חכירה של השטח
החקלאי לרשות מקרקעי
ישראל .ההחלטה שהתקבלה
במועצת רשות מקרקעי ישראל
מרחיבה את ההגדרה של
פעילות חקלאית.
ההחלטה מאמצת את תכנית
משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
ומהווה מענה לשימושים
משלימים לחקלאות בכל
ענפיה).
כך יתקיים עיבוד תוצרת
חקלאית אשר יתאפשר במבנים
חקלאיים על פי המלצת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר],
כדוגמת :מבנים ומתקנים
המשמשים לטיפול ועיבוד

תוצרת חקלאית.
תחום נוסף לפעילות
משלימה הינו פיתוח פעילות
בחקלאות התיירותית .מדובר
בפעילות חקלאית לכל דבר
אשר נלווה אליה היצע
תיירותי ,כדוגמת גידול פירות
אקזוטיים ,שיתוף המבקרים
בקטיף פרי או פרחים ,צפייה
בהליכי עיבוד התוצרת
החקלאית ,לימוד והתנסות
בגידול בעלי חיים (ציפורים,
תנינים ,דגי נוי ,צאן וכד').
בכל הפעילויות הללו תותר
גם מכירת תוצרת המקום ,מן
היצרן לצרכן.
על כך אמר רמי כהן מנכ"ל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
"מדובר בהחלטה היסטורית
אשר תתרום לחיזוק המשק
המשפחתי וההתיישבות כולה.
אני מודה לרשות מקרקעי
ישראל שסייעה לנו לעשות את
השינוי ההיסטורי והמתבקש.

הישג זה מצטרף לרשימת
הישגים הולכת ומתארכת בחצי
השנה האחרונה ,המגלמות
תוספת משמעותית בכלל
אמצעי הייצור ,ביניהם :תוספת
מים שפירים לחקלאות והגדלת
מכסת העובדים הזרים בענף"
רותי פרום-אריכא ,סגנית
מנהל הרשות לתכנון במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר:
"פיתוח ענפים משלימים אלו,
יאפשר את גיוון התעסוקה
במרחב הכפרי ויתרום לחיזוק
הישובים החקלאיים ,תוך
שמירה על האופי החקלאי
והכפרי שלהם .פעילות
זו הינה פעילות התומכת
בחקלאות ותאפשר את המשך
קיומה ותפקודה של הפעילות
החקלאית החשובה כל כך
הן מבחינת השפעה ותרומה
חברתית-חינוכית ,והן מבחינה
ערכית כחלון ראווה לערכי
החקלאות ,הטבע והסביבה".

פטיטיף

סולמות ועגלות למטעים וקטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

סולמות

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

צוות מנוסה
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זה פטיטיף
ציוד קטיף

∑≥
שנים

שפיגל

קנייני פרי הדר
לתעשייה ≠ ייצוא ≠ שוק מקומי
במחירי מפעלØיצואןØשוק מקומי

פרדסנים יקרים ≠ חיממתם לנו את הלב°
זה הזמן

גיד לכם
לה

ו ד ה °°°
ת
לאחר שהעברנו
את עמלתינו
למגדלי הקליפים
©בעקבות נזקי
הסערה® קיבלנו ≠

האחים שפיגל

מאות תגובות
נלהבות ומילים
חמות מכם ≠
לקוחותינו הנאמנים
וגם מפרדסנים
שאינם בקשרי
עבודה עימנוÆ

נעים היה לשמוע∫
¢הלואי ואחרים היו לומדים
מכם שלא רק חשבון הבנק
חשוב מכל אלא בראש
ובראשונה ≠ מתן עזרה
בזמנים קשיםÆ¢
פרדסנים°

כקניינים אנו הנאמנים שלכם
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