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הצמחים
מועצת
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

The Plants Production and Marketing Board

ארגון מגדלי ההדרים בישראל

ענני אבק

(המכונים "שטחי פודרה")

כיסו את הפרדסים במהלך
מבצע "צוק איתן"

דיווח מכנס הפרדסנים "בפרלמנט בני דרור" שהתקיים שבועיים לאחר שהוכרז על הפסקת האש
ראיון עם אלי כהן (מוגרבי) רכז הוועדה החקלאית המשותפת למועצות שדות נגב ,בני שמעון ומרחבים
מומחה  -עלות העסקת כוח האדם בקטיף ההדרים גבוהה בהשוואה לאלה שבענפים אחרים

דשנים זה כיל

חברת דשנים וחמרים כימיים ,המספקת זה למעלה משישים שנה מוצרי דשן לחקלאות ,חוברת )יחד עם חברות
בנות נוספות( לחברת האם כיל )כימיקלים לישראל( על מנת להגדיר מחדש את חזונה העסקי :מחברות ממוקדות
מוצרים למותג בינלאומי אחד הממוקד בצרכים החיוניים של העולם .בעולם הדינמי של היום נוצרות כל הזמן
בעיות חדשות ,היוצרות אתגרים חדשים ,המחייבים פתרונות יצירתיים .גם החקלאות בעולם מתפתחת כל הזמן...
ואנחנו איתה! "כיל אחת" מעצימה את כל מרכיביה ומאפשרת לספק פתרונות הטומנים בחובם חדשנות וקדמה
מדעית .המטרה החדשה שלנו היא ליצור כבר היום פתרונות לצרכי העתיד של כולנו!

חברת דשנים וחמרים כימיים תמשיך לספק ללקוחותיה שרות מקצועי מעולה ,מוצרים איכותיים ,יחס
אישי ומותאם לכל עונה ,מחסור או צורך ,גם בשמה החדש .כי דשנים זה כיל!

ייצור דשנים

ייצור "דשני מדף" יחד עם הזמנות
מיוחדות " ."Tailor madeהייצור
מתבצע במתקני ייצור מודרניים
וממוחשבים ,בכפוף לתקני אבטחת
איכות מהמתקדמים ביותר בעולם.

לוגיסטיקה ואספקה

שירות "דשן עד לבית
הלקוח","Door to door" ,
עד למיכל .המתנה לתדלוק
און-ליין ,בכל מקום ,מזג
אוויר או תוואי שטח.

ייעוץ אגרונומי

ביקורי אגרונום בשטח ,ייעוץ
מקצועי ,הכנת תוכניות
דישון ,בדיקות מעבדה,
התאמת הדשן הנחוץ
וביצוע שירותי הדישון.

תפעול וקשרי לקוחות

שירות הנמצא בשטח ובקשר
מתמיד עם הלקוחות .תמיכה,
מעקב ובקרת שביעות רצון
הלקוחות להמשך עבודה
יעילה המותאמת לצרכיהם.

הזמנות1-800-77-88-77 :

דשנים וחמרים כימיים בע"מ
ת.ד ,1428 .חיפה 31013
טל 04-8468178/9 .פקס04-8468296 .
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רכז ענף ההדרים:

טל עמית

tal@plants.org.il

תוכן
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תמונת מצב
טל עמית

עורך:

יצחק ליס

liss1@netvision.net.il
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צוותים ישראלים וסינים התכנסו בסין לקדם
הזדמנויות בתחום החקלאות

חברי המערכת

חי בנימיני ,רוני נקר ,דורון טימר ,אריה שרייבר,
ד"ר יוסי גרינברג ,ד"ר ערן רוה
כתובת המערכת
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שיאים
טל' ,03-5711908 :פקס03-5730866 :
הפקה והדפסה:

ראיון עם אלי כהן (מוגרבי)
רכז הוועדה החקלאית המשותפת בדרום הארץ
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שיתופי פעולה בינלאומיים

9

כנסים
אופטימיות ב"פרלמנט תל מונד"
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שנת שמיטה
מערכת הביטחון מעדיפה לייבא תוצרת חקלאית
על תוצרת הארץ

דפוס האוזר בע"מ ,גבעתיים
טל'03-5711908 :
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מה קורה
לקט חדשות

22

בפרדס
לקט המלצות למגדלים

ענני אבק (המכונים "שטחי פודרה")
כיסו את הפרדסים במהלך מבצע "צוק איתן"
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תמונת מצב

מאת :טל עמית

החלה עונת ההדרים
2014/2015
היצוא החל במגמה טובה מאוד
יצוא

בשעה טובה החלה עונת ההדרים  ,2014/2015כשאת פתיחתה
של העונה הנוכחית מסמן קטיף הזנים המוקדמים (פומלו אדום,
לימונים ,אשכוליות אדומות ועוד לפניהם הליים).
בעת הזו נראה ,כי היצוא החל במגמה טובה מאוד ,יחסית
לעונות הקודמות וכי השוק "רעב" לפרי .מסתמן ביקוש רב לפרי
שפוגש מחירים טובים לכל הזנים ובנוסף לכך ,יש גם לציין לטובה
את שער הדולר שמתחזק נכון לתקופה זו של ראשית העונה.
באשר לזנים השונים:
המחסור בלימון בשוקי היצוא שלנו נבע מירידה ביבול שלו
בארגנטינה .כתוצאה מכך הגיע יצוא הלימון מישראל לכמות
של כ  1,000טון כבר בשלב מוקדם מאוד של העונה ובמחירים
יפים מאוד.
האשכוליות האדומות שיצאו לדרך בשבוע ( 38הסתיים ב
 ,) 20/9אמורות היו "לפגוש" בשוק ריק עם מחירים שלא ידענו
כמותם ב  5השנים האחרונות.
לנו אין קליפים מוקדמים ליצוא ,אך הספרדים שייצאו את 2
הזנים המוקדמים שלהם פדו מחירים של כ –  2יורו /ק"ג (מחיר
סיטונאי ) ,למרות שמדובר בפרי קטן.
יש לקוות שהמגמה הזו תימשך ,גם אם לא באותה רמת מחירים.

היצוא למזרח הרחוק
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בנוסף ,אנו עומדים לפני התחלת היצוא למזרח הרחוק .לצורך
ביצוע היצוא אנחנו מארחים מידי שנה ,בארץ ,את פקחי הגנת
הצומח מקוריאה ומיפן ואכן ,אנו ממשיכים במסורת האירוח של
הנציגים הללו המגיעים מהמזרח הרחוק גם השנה.
כמו בכל שנה אף גייסנו מלווה שלוקח את הפקחים לנקודות
הביקורת ודואג לביטחונם ולכל מחסורם.
יש לציין ,כי סוף סוף אף מגיעות בשורות טובות מכיוון סין
 לאחר שבמשך  3עונות היינו מנועים לייצא ליעד זה.בשל פטריית הסגר שנמצאה במשלוחים שלנו ,החליטו הסינים
להתיר יצוא הדרים מישראל אליהם למשך שנתיים ,תחת ביקורת
מוקפדת.
אנו מחכים לקבלת האישור הרשמי הסופי מהם ,כדי לראות
מתי נוכל להתחיל לייצא ליעד חשוב זה.

הדברה

עונת ההדברה החלה מבחינתנו במחצית אוגוסט .
למרות הקשיים והאתגרים שהציב לנו מבצע "צוק איתן"
מתבצעת ההדברה היטב עד כה וללא שיבושים ותקלות.
השנה אף השגנו הנחה מספקי התשומות של ההדברה (חמרים
ועלויות ריסוס) ,שיחסכו לקופתנו הדלה כ – .₪ 300,000
ברגע האחרון ,ממש לפני סגירת הגיליון ,הגיעה בשורה
נוספת ,כי המלתיון ,בתצורתו החדשה אושר לשימוש ,עם
רמת שאריות סבירה ,דבר שיאפשר לנו לבחון שימוש מחדש
בחומר החדש/ישן – ואולי להוזיל עוד יותר את עלויות ההדברה.

סקר הדרים

נטרי המועצה סיימו לבצע את סקר הקיץ ,אותו אנו מעדכנים
כל שנה.
תוצאות הסקר במלואן יובאו בגיליון הבא (יחד עם הערכת
היבול שלנו ושל המתחרים) ,אך הנה מספר "טעימות" של
הנתונים:
*הענף גדל בכ  1,500דונם ועומד היום על  194,000דונם.
* הזן המוביל בשטח הוא ה"אורי"  56,000 -דונם.
* זני הקליפים מאכלסים שטח של  94,000דונם.
* המשבר הנמשך באשכוליות אדומות הביא השנה לעקירה
של  4,500דונם (סטאר רובי וריו רד) ובסך הכל נותרנו עם קצת
יותר מ  17,000דונם אשכוליות אדומות (לפני  6שנים השטח
היה  28,000דונם).
כל זני האשכוליות ( לבנה  ,אדומה ופומלית) הגיעו לשפל
של כל הזמנים –  33,000דונם.
נקווה שהעונה הנוכחית תביא לעצירת העקירה.
* זני התזי"ם משתדלים עדין לשמור על איזון בין העקירות
והנטיעות ועם שטח של כ –  40,000דונם.
מספר זנים ששווה להקדיש להם כמה מילים:
מיכל – קיים איזון יפה בין הנטיעות החדשות ועקירות של
חלקות מבוגרות –  6,200דונם.
לימון – בוצעו נטיעות מאסיביות של מעל  1,000דונם בכ"א
מ 4-השנים האחרונות ואנחנו עתה עם יותר מ  20,000דונם לימון.

אם המגמה הזו תימשך ולא יהיה יצוא ,אנחנו צפויים בעוד
 3-4שנים לעודף תוצרת ולבעיות שיווקיות קשות.
פומלו לבן – נטיעות מאסיביות ב  3השנים האחרונות הכפילו
את השטח הנטוע מ  1,600דונם לכדי  3,000דונם .גם זן זה
משווק ברובו לשוק המקומי – שוק שלא יוכל להתמודד עם
כמויות כפולות של פרי זה.

שונות

לסיום – ברכת שנה טובה  ,בריאות ועונה מוצלחת לכולנו !!
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א .בימים אלו סיימנו לנפק למגדלים אישורים על גודל
השטח ,לצורך מילוי חוברות משרד החקלאות וע"מ לקבל
זכאות לעובדים זרים .אני מקווה שכולם קיבלו מענה ושרות
טוב מצוות העובדים בענף.
ב .ד"ר רועי כספי ( מהמכון להדברה ) ,נמצא בשלבים האחרונים

של הכנת חוברת מזיקים חדשה .מאז פרסום החוברת הקודמת,
שהייתה מהדורת  ,2000יש לנו לצערי ,הרבה מזיקים חדשים
והרבה פחות חמרים יעילים להתמודד עימם.
רועי צילם צילומים רבים ,מרהיבים וחדשים ,של המזיקים,
בדרגות שונות ,ע"מ שיהיו למגדלים כלים טובים לזיהוי מוקדם של
המזיקים ,בדיוק כפי ששימש הספרון לזיהוי העשים שיצא לפני שנה.
לכשתושלם העבודה ניידע את המגדלים כיצד ניתן לרכשה.
בקרוב אנחנו עורכים מפגש כלכלי עם מגדלים ,יצואנים ואנשים
מובילים בענף ,שמטרתו לדון בכל ההיבטים הקשורים לגידול
ולשיווק ה"אורי" והאשכוליות האדומות וכדי לבחון האם יש
צורך ,וכיצד ,להתערב ולשפר את מעמדנו בשוק.

נתוני ייצוא פרי הדר
כמויות פרי ההדר (בטונות) שיוצאו מישראל עד לשבוע  38המסתיים ב( 20/09/2014-עונתי)
זן

שבוע 38

2014/2015

מצטבר
2013/14

2012/13

אשכ’ רגילות
סנרייז
סוויטי
לימון צהוב
לימקואט
קומקואט
ליים
פומלו אדום
סה"כ

27
609
53
162

27
646
53
909
1

81
2,026
36
189
3

65
163
49
11
3

11
106
968

707
267
2,610

421
589
3,345

204
411
906

שינוי ב%-
14/15 / 13/14
-67%
-68%
47%
381%
-67%
0%
68%
-55%
-22%

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

אנא התקשרו לפרסום "שיאים"
טלפון # 03-7516615 :פקס03-7516614 :
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שיתופי פעולה בעולם

מאת כתב עת הדר

צוותים ישראלים וסינים התכנסו בסין במטרה
לקדם הזדמנויות לשיתוף פעולה בין חברות
ישראליות וסיניות בתחום החקלאות
הצוות בראשות רמי כהן ,מנכ"ל משרד החקלאות פעל ישירות מול הצוות
הממשלתי המקביל בסין • על פי תוכנית פעולה כוללת שאושרה על ידי
ועדת השרים לענייניי סין ,הוחלט כי קבוצות עבודה שיוקמו לכל תחום
יעבדו עם מקביליהם הסינים ויקדמו את יכולות החברות הישראליות בסין
כחלק מהמאמץ לקידום הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין,
פועלים המועצה הלאומית לכלכלה וצוות מקצועי בהובלתו של
רמי כהן ,מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,כצוות משימה
בין-משרדי ממשלתי ליצירת הזדמנויות לשיתוף פעולה בין
חברות ישראליות וסיניות בתחום החקלאות .צוות זה מרכז
את התהליך מול צוות ממשלתי סיני מקביל מהמשרד הסיני
לפיתוח ויישום רפורמות לאומיות National Development and
).)Reform Committee – NDRC

משלחת של צוות העבודה לתחומי החקלאות יצאה לבייג'ינג
למפגש עבודה ראשון .מפגשים דומים כבר נערכו בישראל
של צוות העבודה מתחום ההייטק .במסגרת המפגש הציג הצד
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הסיני מספר תחומים בהם הם מעוניינים לשתף פעולה בדגש
על סקטור החלב ,חקלאות מדברית ובטיחות בפירות וירקות.
בשבועות הקרובים יגובשו צוותי עבודה משותפים לקידום
הפעילות הכלכלית בתחומים אלו.
רמי כהן ,מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר" :המפגש בין
חברות תעשייה ישראליות לחברות סיניות במסגרת פעילות זאת
יביא לתוצאות עסקיות אמתיות אשר ספק אם היו מתרחשות
לולא השת"פ הרשמי והמדיניות בשמה אנו פועלים .לישראל יש
מנוע אדיר של חדשנות וטכנולוגיה חקלאית אשר יכול לתרום
תרומה משמעותית לפיתוח החקלאות הסינית ולתרום תרומה
משמעותית לכלכלה הישראלית".

ראיון

מאת יצחק ליס

הצמצום במספר המדריכים החקלאיים
בישובי הדרום מקשה על שיקום המשקים
ראיון עם אלי כהן (מוגרבי) רכז הוועדה החקלאית המשותפת למועצות בני שמעון,
מרחבים ושדות נגב שמספר על התמודדות החקלאים שמיוצגים בוועדה המשותפת עם
הנזקים שנגרמו להם במבצע "צוק איתן" • הראיון התקיים שבועיים לאחר הפסקת האש
בתחילת שנה זו וליתר דיוק ביום  6בפברואר  ,2014הושקה
רשמית הוועדה החקלאית המשותפת למועצות בני שמעון,
מרחבים ושדות נגב ,שמטרתה לפתח את החקלאות באזור
עליו מופקדות המועצות הללו וללוות את פעילות החקלאים
שם בנושאים הבוערים כמו עובדים זרים ,איכות סביבה ,נזקי
טבע ,השקעות ,מים ,היתרים ,הלוואות וכיוצ"ב.
לתפקיד מרכז הוועדה מונה אלי כהן (מוגרבי) והחברים בה הם ראשי
המועצות ושני חקלאים מכל מועצה .משרדי הוועדה נקבעו בחוות
גילת ,מיקום מרכזי לשלושת המועצות ובסמוך למשרד החקלאות.
במעמד השקתה של הוועדה מסרו ראשי שלוש המועצות את חזונם
באשר למטרות שהביאו להקמתה .להלן עיקרי דבריהם בקצרה:

המטרות לשמה הוקמה המועצה המשותפת

שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים אמר בין השאר,
''תפקיד הוועדה לייעל את השירותים הניתנים לחקלאים ולהעניק
להם ייצוג ראוי במשרדים הממשלתיים" .....הוועדה מייצגת מאות
חקלאים ותהיה לה השפעה משמעותית על אופי החקלאות באזור''.
סיגל מורן ,ראש המועצה האזורית בני שמעון'' :כחלק
משתופי הפעולה המתהדקים עם המועצות השכנות ומתוך
הבנת היתרון לגודל ,החלטנו כאמור להקים מחלקה
משותפת שתיתן מענים אמתיים וקונקרטיים לחקלאים
במושבים והקיבוצים של המועצות .כמו כן ,המחלקה
החקלאית תהווה חוליה מקשרת מול משרדי הממשלה ותפעל
להגדלת גורמי הייצור לטובת פיתוח החקלאות באזור''.
תמיר עידאן ,ראש המועצה האזורית שדות נגב'' :הוועדה
החקלאית המשותפת היא גוף חזק שיכול לעמוד מול משרדי
הממשלה ולקבל מענה יעיל ומהיר יותר מהמענה שמקבל
היום חקלאי בודד .כראיה לכך הם פיצויי מבצע 'עמוד ענן'
עליהם נלחמו חקלאי עוטף עזה כבודדים ולכן זמן הטיפול
בפניותיהם היה ארוך ומייגע .הוועדה החלה לפעול ברגע
חשוב ,לאחר הסופה שגרמה נזקים רבים לחקלאי האזור''.
מספר חודשים לאחר השקתה של הוועדה המשותפת החדשה,
השתנתה המציאות וחקלאי האזור ובני משפחותיהם מצאו
עצמם במרכזה של חזית ,של מלחמה שנמשכה  50ימים .מה
שהחל כמבצע בשם "צוק איתן" הסתבך ועד היום ,ערב ראש

השנה תשע"ה לא ברור עדיין מתי יופיע האור בקצה המנהרה.
מה שכן ברור הוא ,כי למשקי החקלאים המאורגנים בוועדה
החקלאית המשותפת ,נגרמו נזקים חמורים שזקוקים לשיקום,
בנוסף כמובן ,לסבל הנפשי שנגרם למי שנקלעו לאש תופת
בפרק זמן כל כך ממושך.
כדי להתרשם ממקור ראשון על מה שקרה בשטח ,שוחחנו עם מרכז
הוועדה המשותפת אלי כהן (מוגרבי) ושאלנו אותו כיצד התמודדו
החקלאים עם שגרת היום יום בעבודתם החקלאית במהלך ימי
הקרבות ,על הנזקים שנגרמו להם ובעיקר ביקשנו להיות מעודכנים
ככל הניתן ,מה עושות הרשויות כדי לסייע בשיקום ההריסות.
את הראיון איתו ערכנו כשבועיים לאחר כניסת הפסקת האש
לתוקפה ,כשטרם היה ברור ,כאמור ,אם היא תמשך? עד מתי?
ואם בכלל.
למען הגלוי הנאות נציין ,כי פנינו לאלי מוגרבי ,בהצעה
לראיין אותו עוד לפני שפרצה המלחמה .החלטנו לראיין
את אלי מוגרבי לאחר ששמענו על השקתה של הוועדה
החקלאית המשותפת ועל בחירתו להיות הרכז שלה .נראה
היה לנו שמסקרן יהיה לקוראנו לשמוע ממנו על תוכניותיו
בתפקידו החדש (כרכז הוועדה) ,במיוחד בטיפולו בנושא ענף
ההדרים שבתחום שיפוטה של הוועדה שאותה הוא מרכז.
אבל ,משפרצו הקרבות ,והמציאות השתנתה מהקצה לקצה
במרחבי המדינה שלנו ובמיוחד בדרום ,חיכינו עד להפוגה
בלחימה וכשזה קרה מיהרנו להיפגש עמו ,כשכמובן גם נושאי
הריאיון עודכנו.

חלק מההיסטוריה החקלאית של האזור

לדבריו של אלי כהן (מוגרבי) יש משנה תוקף בימים אלה,
מכיוון שהוא בן הדרום .גדל בביתם של הורים חקלאים במושב
בית הגדי ,עזר להם בטיפול במשקם בנעוריו ולאחר שנישא,
הקים את ביתו בישוב הקהילתי מעגלים שלא רחוק משם.
אלי הוא חלק מההיסטוריה החקלאית של האזור ובקי בה ובימים
אלה הוא אף מופקד על שיקום חקלאי האזור וגם מחזיק במידע
עדכני על מה שקורה בו.
שאלה :גדלת לחקלאות בנגב מגיל צעיר .כיצד זה השפיע
על דרך חייך?
אלי מוגרבי :הורי הקימו את ביתם במושב בית הגדי
שממול נתיבות .הם היו חקלאים שבתחילה גידלו ירקות
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ראיון
ומאוחר יותר פרחים .גדלתי לחקלאות שהייתה במרכז
חיינו .כנער עזרתי בעבודות המשק ,אהבתי לצאת עם
הסוס והעגלה ולאחר מכן לצאת עם הטרקטור לשטח.
"היה זה אך טבעי כי בתום הלימודים בחינוך היסודי ,פניתי
לבית הספר החקלאי מקווה ישראל ,שם לראשונה התודעתי
לענף ההדרים .כתלמיד בכיתה ט' הגעתי לעבודה בפרדס ,שם
קטפנו תפוזים  -שמוטי ,ולנסיה וושינגטון .קטפנו גם קליפים
(מיכל)  .הנורמה שלנו הייתה קטיף של  17תרמילים ביום .מנהל
עבודה ספר כמה תרמילים קטף כל נער ועגלה מיוחדת הייתה
מגיעה בתום הקטיף להוציא את המיכלים מהשורה.
"לאחר מכן התגייסתי לשרות סדיר בצה"ל ובסיומו חזרתי לבית
הורי והצטרפתי לעבודות במשק המשפחתי .בשעות הפנאי שיחקתי
טניס שולחן והצטיינתי ברמה ארצית .למעלה מ 25-שנים
מחיי הקדשתי לטניס השולחן במסגרת קבוצות אליצור השונות
כשבחלקן הייתי גם מאמן ילדים ומבוגרים יותר ,לאחר שעברתי
גם קורס מאמנים וקורס מינהל ספורט .שגרת חיי הייתה בבוקר
חקלאות ,קטיף פרחים ,ואחר הצהריים נסיעה לוינגיט ללימודים.
"בשנות ה '80-פניתי לניהול והדרכה בספורט במועצה
האזורית עזתה ,כיום "שדות נגב" ,ומאותה העת אני ממלא
תפקידי ניהול מגוונים  -ניהלתי בין השאר את מחלקת
הספורט במועצה האזורית וכן כיהנתי כחבר בהנהלת איגוד
הכדורסל והייתי חבר ההנהלה במרכז אליצור בתל אביב.
"בשנת  1998נתבקשתי על ידי ראש המועצה לנהל את
הועדה החקלאית ב"שדות נגב" ,המונה  16ישובים –  2מהם
קיבוצים 2 ,נוספים ישובים קהילתיים ו 12-מושבים פרטיים.
למועצה שדות נגב  200אלף דונם בענפים מגוונים .גם הדרים
( 6000דונם) .לאחר מכן ,עברתי לארגון מגדלי ירקות בת"א
שם הייתי למנהל המקצועי .במקביל שימשתי גם כרכז הועדה
החקלאית בחוף הכרמל ,בעקבות פנייתו של יוסטה בלייר ז"ל.
"וכאמור ,בסוף  2013נקראתי ע"י  3ראשי מועצות אזוריות (בני
שמעון ,מרחבים ושדות נגב) לעמוד בראש הוועדה המקצועית
שהם הקימו  -הוועדה החקלאית המשותפת כדי לאחד כוחות
ומשאבים למען ישובי האזור.

 19,000דונם פרדסים
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שאלה :מה הוא מרחב פעילותה של הוועדה המשותפת
שהוקמה?
אלי מוגרבי" :משרדי הוועדה החקלאית המשותפת נמצאים
במתחם משרד החקלאות גילת  -מיקום המאפשר נגישות וזמינות
נוחים ,לכל חקלאי האזור.
"הוועדה הזו חולשת על פעילות חקלאית שמתקיימת ב-
 40ישובים .השטח המוניציפאלי של כל המועצות משתרע
על  1.1מליון דונם – מרצועת עזה ועד לנבטים וחצרים.
"בשטח זה כלולים  19,000דונם פרדסי הדרים כאשר ב8,000-
דונם מהם מגדלים לימונים .זהו שטח שבו גדלים כ 40%-משטחי
גידול הלימונים בארץ".
שאלה :מה הסיבה לכך?
אלי מוגרבי" :קיימים אצלנו תנאים מתאימים (קרקע ,מזג
אוויר וכיוצ"ב) לגידול הלימונים וגם לגידול הדרים נוספים.

"באחרונה נמשכה תנופת הנטיעות של פרי הדר באזורנו וכך,
למרות שאנו ערב שנת שמיטה ניטעו אצלנו כ 1500-דונם פרי
הדר נוספים .כך למשל בגילת נטעו למעלה מ 700-דונם של
מספר זנים כמו ניו הול ,אור וכיוצ"ב".
שאלה" :לפני פחות משנה נכנסת לתפקיד חדש ומרכזי
בעשייה החקלאית באזורכם .מה לדעתך היא הבעיה בנושא
ההדרים המחייבת טיפול מיידי?
אלי מוגרבי" :ענף ההדרים ,כמו ענפי חקלאות נוספים
באזורנו ואולי גם בכל הארץ ,סובל מצמצום מספר המדריכים
החקלאים .כיום אין אצלנו אף לא מדריך אחד של שה"מ.
כשנכנסתי לתפקידי כמנהל הוועדה החקלאית המשותפת היה
לנו מדריך אחד מצוין ,שמעל'ה הולצמן ,שכולם מכירים אותו
ולא נכביר מילים בשבחו .אבל ,שמעל'ה שהיה ערב פרישה
לגימלאות פרש תוך זמן קצר ונותרנו ללא אף מדריך .מאז הגיע
מדריך אחד שפרש לאחר תקופה קצרה ונותרנו ללא הדרכה".
"המצוקה גוברת בעקבות המלחמה שפרצה ,זו המכונה מבצע
"צוק איתן" .וכשאין לנו מדריכים ואין מי שיסייע בידנו בשיקום
ההריסות במישקנו אנחנו בבעיה".

"שטחי פודרה"

שאלה :כיצד יש לכך ביטוי בשטח? תוכל לתת דוגמאות?
אלי מוגרבי :חלק מהשטחים שלנו גובלים ברצועת עזה .רק
לפני מספר שבועות עברו בהם גדודי הטנקים ונגמשי הח"יר
ששעטו לעבר הגבול .חלק אחר של החלקות שלנו שימש כשטחי
כינוס בטרם קרב .כתוצאה מכך הופיעו ענני אבק בפרדסים
והחקלאים מתקשים להתמודד איתם .ענני האבק בשטחי הגידולים
שלנו מכונים "שטחי הפודרה" ובשעה קשה זו המגדלים שלנו
נעזרים לא אחת בותיקים שזוכרים כיצד התמודדו לפני שנים
עם התופעה .זה לא פיתרון מספק עבורנו .וכל זאת בנוסף,
לקאסמים ולגראדים של האויב שהרסו כל חלקה טובה והקשו
על העבודה השוטפת ,גרמו הפסד כספי שנגרם לחקלאים.
אבל ,הקשה מכל היא המצוקה הנפשית הכרוכה בעבודה תחת
מטחי טילים ללא מיגוניות והחמור אפילו מכך היא השפעת
הפגיעות בחברים קרובים שלנו.
שאלה :איך התמודדתם עם הבעיות השונות?
אלי מוגרבי" :במהלך הלחימה פניתי לרמי כהן מנכ"ל משרד
החקלאות ולח"כ זבולון כליפה יו"ר השדולה החקלאית בכנסת,
ודיווחתי להם כי אנחנו חשופים בשטחים החקלאים וכי כתוצאה
מכך גם העובדים הזרים שלנו חוששים לצאת לעבודה ויש
בהם הבורחים מהאזור .כתוצאה מהלחץ שהפעלנו בשיתוף עם
חברים באזורים אחרים שבשטחי עוטף עזה ,אושרה לנו קבלתם
של  119מיגוניות לכל שטח עוטף עזה .לחקלאים בוועדה
החקלאית המשותפת אושרה קבלה של  30מיגוניות מכמות זו.
"באשר לנושא ההדרכה ,הובטח לי מהנהלת משרד החקלאות
ולחברי בעוטף עזה כי מכינים תוכניות לאספקת מדריכים חקלאים
לאזורנו .ההערכה היא שהתוכניות יתגשמו בתוך כשנתיים".
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כנסים

מאת יצחק ליס

אופטימיות

ב"פרלמנט תל מונד"
בכנס הפרדסנים "פרלמנט תל מונד" ,שהתקיים לאחר מבצע "צוק איתן" ,במנחת עין ורד ,דיווח טל עמית
מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים כי בשנה שעברה גדל מספר עצי פרי ההדר שנטעו בהשוואה לאלו
שנעקרו "גדלנו ב– 1500דונם" • חי בנימיני מזכיר ארגון המגדלים ,דיווח כי מי שיצטרף למסגרת קבוצת
הרכישה שהוא מקים עבור הפרדסנים יוכל להנות ממחיר מוזל של דלק ומקניות מוזלות במגה וזאת בנוסף
למטרה העיקרית של קבוצת הרכישה – האפשרות לרכוש תשומות ייצור לפרדסים במחיר מוזל • עו"ד
שמואליק גלנץ – עלות העסקת כוח האדם בקטיף ההדרים גבוה בהשוואה לאלה שבענפים אחרים • רווח
חשש כי הפרי שלא נשלח לרוסיה בגלל החרם יצטבר בשווקים האחרים ויכביד על היצוא

שבועיים לאחר ההכרזה על הפסקת האש בעזה ,ובאווירה של אי
ודאות באשר לצפוי בהמשך ,התכנסו הפרדסנים ,חברי "פרלמנט
תל מונד" למפגש במנחת עין ורד ,לעדכונים ולהחלפת דעות
על העונה שהסתיימה ועל הצפוי להתרחש בענף ההדרים בעונה
החדשה .כל זאת קרה כשאת עולם העסקים בארץ אופף חשש,
כי אנו נמצאים ערב מיתון ,כשגם לא ברור אם חלילה יחודשו
הקרבות בדרום הארץ ולאן יובילו האיומים בצפונה .הדוברים
באירוע שהוזמנו לשאת דברים ע"י הרוח החיה שמאחרי הקמת
ה"פרלמנט" והפעלתו שוקי קנוניץ הבלתי נלאה ,שרטטו בפני
המשתתפים תמונת מצב שנכרה בה אופטימיות יחסית ,בוודאי
בהשוואה למה שנאמר בהתכנסות הקודמת של ה"פרלמנט",
מיד בתום עונת ההדרים.

שוק מקומי

לאחר ששוקי שהציג בפני הדוברים דגשים מקצועיים בטיפול
בפרדס לקראת סוף הקיץ ,מסר עמיתו יעקב הרצנו סקירה על השוק
המקומי כשהוא מציין כי "שוק הלימון היה טוב השנה" ,כאשר הוא
(הלימון) נתן  ₪ 3למגדל ביד וגם האריזה הייתה גבוהה .כתוצאה
מכך היו מגדלים שמיהרו למכור את הפרי שלהם מוקדם מדי.
רק מאוחר יותר התברר למגדלי הלימון כי נרשם ביקוש לא
צפוי ללימון בשוקי היצוא וזאת בנוסף ללחימה שפרצה בדרום
וכתוצאה מכל אלה "נתקע" השוק המקומי של הלימון.
הרצנו הוסיף כי "הופיעו ביקושים גדולים לפומלו" מה שתרם

למחיר טוב שלו (של הפומלו) בשוק המקומי .מחיר סיטונאי
טוב הסתמן לפומלית וגם הסצומה זכתה למחיר סביר .הוא
הוסיף ,כי בשנה האחרונה נטעו שטחי ולנסיה נרחבים ,ואפילו
הסתמנה התלהבות לכך של המגדלים ,אך נראה שעודף הפרי
גרם להפתעה רעה בהמשך.

כמחצית מהנטיעות השנה היו של זן האור

טל עמית דיווח למשתתפים על סקר שלפיו גדל מספר עצי פרי
הדר שנטעו בשנה האחרונה בישראל בהשוואה לאלו שנעקרו
ובלשונו "גדלנו ב 1500-דונם" ,וזאת למרות הפגיעה באשכולית
האדומה .על פי אותו הסקר כמחצית מהנטיעות השנה היו של
זן האור ,וכך עם הנטיעות החדשות יסתכם שטח האור מעל
 55,000דונם .בזן המיכל נשמר האיזון בין נטיעות לעקירות והוא
משתרע על כ– 6000דונם .לימונים נטועים על כ 20,000-דונם
ועמית מעריך ,כי ניטעו הרבה מדי עצי לימון .חוסר בהירות קיים
גם לגבי הפומלו הלבן ,שנמכר בשוק המקומי ואשר נטיעותיו
הוכפלו ב– 3השנים האחרונות על פי הסקר .טל עמית ציין ,כי
לא ברור לאן מובילה מגמה זו.
בהתייחסו למשבר הפוקד את האשכולית האדומה ציין עמית,
כי על פי הסקר נעקרו בשנה האחרונה כ– 4,500דונם מזני
האשכולית האדומה ,הפסד של  20-25אלף טון פרי.
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כנסים
עקירות עצי האשכולית האדומה ישפיעו על האספקה
לתעשייה ולא על יצוא הפרי

עם זאת הוא הדגיש ,כי הכמות שצוינה תגרע מהתעשייה
ומכיוון שזן זה אינו נמכר לשוק המקומי ,הרי קיימת
תקווה כי היצוא של האשכולית האדמה לא יפגע השנה.
לדבריו ,רווחות שמועות ,כי גם לטורקים בעיות עם האשכולית
האדומה ,הם גם לא ייצאו פרי זה לשוק בתחילת העונה.
נדע טוב יותר את מצבם בתוך מספר שבועות .קיים גם צפי
לירידה ביצוא האשכולית האדומה השנה גם מפלורידה.
בנוסף ,דרום אפריקה הכריזה על הפסקת היצוא של ת"זים
ואשכוליות ועל המשך יצוא הקליפים .בעונת היצוא האחרונה
שלהם ירד יצוא האשכוליות שלהם בשיעור של  .27%מאידך,
יבולי הלימון היו טובים אצלם אך נתוני היצוא שלהם בזן
זה אינם סופיים .בכל מקרה ,לא הצטברו באירופה מלאים
מדרום אפריקה והיצוא שלהם לא מפריע ליצוא הישראלי.
בשבוע הראשון של ספטמבר לא היו כמעט אשכוליות בשוק.
והמחירים שלנו פגשו ברמת מחירים שבמגמת עליה .כאן חשוב
לציין ,כי השנה שכנעה המועצה את המגדלים לייצא אשכוליות
באיכות טובה יותר ליצוא ( )1:6ובשנה הבאה תמשך המגמה
לשכנע אותם לשפר הפרי ליצוא .באשר להשפעת הסנקציות
ההדדיות בין רוסיה לאיחוד אירופה והאמריקאים ציין עמית כי
התשובה היא מורכבת .נכון ,הספרדים ואולי נוספים לא ישלחו
פרי לרוסיה ,אבל ,כתוצאה מכך עלולים להצטבר עודפים ביצוא
למדינות אחרות באירופה ואלה עלולים להוזיל המחירים ולפגוע
ביצוא הישראלי.

אתגרים בפני ענף ההדרים

טל עמית מסר למשתתפים פרטים על התמודדות ענף ההדרים,
בראשו הוא עומד ,עם אתגרים שעומדים בפניו:
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• ריסוס הפרי – בעקבות הלחימה בעזה ,התעוררו קשיים
בריסוס פרדסי מח"א מכיוון שחיל האוויר הקשה על ביצוע
הריסוסים הללו מטעמי ביטחון .מדובר בכ 26,000-דונם.
• מתקיים מו"מ עם היפנים במסגרתו המועצה משכנעת את
היפנים לשלוח מפקחים לבדיקת הפרי המיועד למשלוח
אליהם .היפנים רואים בחלקים שונים בארץ אזור מלחמה
מסוכן.
• ענף ההדרים יוזם מפגש של מגדלים ואחרים לסיעור מוחות,
באשר לדרכים שיש לנקוט בנושאים הבאים:
א) האם על הענף להתערב במשבר האשכוליות האדומות? וכיצד?
ב) הצלחתו המרשימה של זן האור הופכת אותו לחשוב יותר ויותר
בענף .היא אף גורמת לתופעות מגוונות כמו הרחבת נטיעת
הזן המצליח הזה בארץ בשיעור מדהים ואולי מוגזם ,גם
להעתקתו ע"י מתחרים בחו"ל .לכן ,שימורו של הזן המרכזי
הזה והתנהלות נכונה של המערכת כולה בכל הקשור אליו
הם קריטיים ,חייבים להתנהל בשיקול דעת מקצועי ובהקדם.
החלפת דעות בדרכים להתמודדות עם האתגר חיונית ביותר.
• הסינים מערימים קשיים על יצוא הדרים מישראל לארצם.
המועצה מטפלת בדרכים לשכנעם לעשות זאת.

עמית אף התייחס לפרסומים על קשיים בשיווק תוצרת
חקלאית ישראלית בחו"ל וציין כי בכל הקשור לפרי הדר
בעיקר בבריטניה ,נראה כי פרט למקרה אחד אין בעיות יותר
מבעבר ,הכל זורם כרגיל וכבר סוכמו תוכניות השיווק לעונה
שבפתח .הרשת היחידה המחרימה תוצרת ישראלית ,אינה
המובילה בשוק.

עו"ד שמוליק גלנץ

בהרצאה נוספת שהתקיימה בכנס עדכן עו"ד שמוליק גלנץ
את המשתתפים בכל הקשור להעסקת עובדים בחקלאות כולל
עובדי שטחים.

לדבריו ,עלות העסקת כוח האדם בקטיף ההדרים גבוהה
בהשוואה לאלה שבענפים אחרים .הסיבות לכך שתיים:
 .1העובדים הזרים תובעים מהמעסיקים לשלם להם את כל
התנאים הסוציאליים לפי הספר .בנוסף ,גם הרשויות מטילות
על המעסיקים מגוון היטלים ואגרות וכיוצ"ב בגין העובדים
הזרים.
 .2הרשויות מטילות פיקוח קפדני על תשלומי העסקים כדי
להבטיח את התשלומים .להערכתו של הדובר ההיטלים
והאגרות שמשלמים המעסיקים למדינה בגין העסקת עובדים
זרים מסתכמים במיליוני  ₪וזו הכנסה שהמדינה לא מוכנה
לוותר עליה.
עו"ד גלנץ מעריך כי המדינה גובה בס"ה מהמעסיק בהדרים בגין
העסקת עובד זר כ  ₪ 1150בחודש .ואם נוסיף את התשלומים
הנגבים בידי הזרים כתנאים נלווים להעסקתם ,הסכום גבוה
הרבה יותר ולכן אין זה פלא שידוע על משקים רבים שנסגרים
או מצטמצמים .הנושא הגיע לפתחו של שר הכלכלה בנט
שהבטיח להוזיל ההיטלים והאגרות לכדי ( ₪755במקום ₪1150
כמצוין לעי"ל).

חי בנימיני

יו"ר ארגון מגדלי ההדרים חי בנימיני הדגיש בדבריו את
מצוקת המדריכים החקלאיים בענף ההדרים .לדבריו ,כיום
במערכת נותרו  3-4מדריכי שה"ם מתוך  11שהיו בדרך כלל
עד כה .לצידם פועלים מדריכים פרטיים שפרשו משה"ם.
כתוצאה מכך ,יש בענף ההדרים לחצים כמו בענפים אחרים,
להרחיב את מספר המדריכים ,כי בנתונים החדשים אין מי שיבצע
הניסויים והמו"פ מתמוטט.
בנימיני גם התריע ,כי לא כל המגדלים משתתפים במימון
הריסוסים מהאוויר ,למרות שהריסוס מטפל בכל הפרדסים.
כתוצאה מכך יש מי שמשלם כנדרש ומקבל את ההדברה המגיעה
לו ויש מי שנהנה מההדברה אבל אינו משלם על כך ולכן חברו
נאלץ לשלם עבורו.
בנימיני מסר גם פרטים נוספים ,על קבוצת הרכישה שהוא
מקים עבור המגדלים .לדבריו כבר מתקיים מו"מ מתקדם ולפיו
המצטרפים לקבוצת הרכישה ייהנו לא רק ממחיר מוזל של
התשומות ,אלא גם מהנחה של  25אגורות בקניית דלק בחברת
דלק וכן בקניות במגה.

שנת שמיטה

מאת כתב עת הדר

התאחדות החקלאים:
מערכת הביטחון מתכוונת לייבא בשנה
הקרובה פרות וירקות עבור
צה"ל בעשרות מיליוני שקלים
בגלל שנת השמיטה
"לראשונה מאז קום המדינה ובאופן חריג ,משרד הביטחון וצה"ל בחרו
לנהוג השנה ב"גישה מחמירה" של ההלכה היהודית ולייבא את הפירות
ואת הירקות מהרשות הפלסטינית ומירדן" • במשרד הביטחון מכחישים את
הידיעה • שר החקלאות פנה לשר הביטחון :הרב הראשי של צה"ל ,תא"ל
רפי פרץ ,אימץ גישה חרדית קיצונית הפוגעת בחקלאים ובדמותו
של צה"ל .....זה צעד נוסף בהתחרדותו של צה"ל"
מספר ימים לפני ראש השנה התפרסמה בתקשורת טענת
התאחדות החקלאים כי קיים חשש ששנת השמיטה שבפתח
עלולה להעיק באופן יוצא דופן ,על תקציב הביטחון .על פי
הידיעה טוענים החקלאים כי מערכת הביטחון עומדת להוציא
עשרות מיליוני שקלים במהלך השנה על יבוא של פירות וירקות
עבור צה"ל .מערכת הביטחון הכחישה את הידיעה .עוד נמסר
כי ,כשבוע לפני ראש השנה התפוצץ המו"מ שהתקיים בין
נציגי החקלאים לבין משרד הביטחון ומשרד החקלאות בנוגע
לאופן שבו יקבלו יחידות צה"ל את הפירות והירקות במהלך
שנת השמיטה .החקלאים טוענים כי לראשונה מאז קום המדינה
ובאופן חריג ,משרד הביטחון וצה"ל בחרו לנהוג השנה ב"גישה
מחמירה" של ההלכה היהודית ולייבא את הפירות ואת הירקות
מהרשות הפלסטינית ומירדן.

עלול גם לפגוע קשות בחקלאים שחלק ניכר מהם מדרום
הארץ ועוטף עזה

לטענת החקלאים ,עצם יבוא התוצרת הטריה ייקר את ההוצאה
בעשרות מיליוני שקלים  -ובמקביל ,יסב פגיעה קשה בחקלאות
הישראלית .חלק ניכר מהתוצרת החקלאית בישראל מגיע מאזור
הדרום ועוטף עזה .לטענת החקלאים ,החלטת מערכת הביטחון
בתקופה שבה ענפי החקלאות באזור זקוקים לזריקת מרץ תחמיר
עוד יותר את מצבם.

שר החקלאות ,יאיר שמיר ,פנה לשר הביטחון ,משה (בוגי)
יעלון ,וביקר את הרב הצבאי הראשי של צה"ל ,תא"ל רפי פרץ,
בכך שאימץ גישה חרדית קיצונית:
"הרב פרץ אימץ את התפיסה החרדית הקיצונית המחמירה,
ובכך הוא לא פוגע רק בחקלאי ישראל אלא גם בדמותו של צה"ל.
"זה צעד נוסף בהתחרדותו של צה"ל וזה תקדים שהרי אין שום
ארגון ציבורי אחר במדינה שנקט בצעד כזה" .השר שמיר הוסיף
ואמר כי "מקומם לא פחות הוא תג המחיר הכספי  -עשרות מיליוני
שקלים  -שיצטרכו לשלם כלל אזרחי ישראל .החלטה זו מקבל
ממד של ניתוק מהמציאות התקציבית הנוכחית" .שמיר קרא ליעלון
להורות על קניית הפירות והירקות מחקלאים ישראליים בלבד.

תגובת מערכת הביטחון

ממערכת הביטחון נמסר כי "במסגרת ההערכות לשנת השמיטה,
צה"ל ומשרד הביטחון הבטיחו כי לחברה שזכתה במכרז לאספקת
ירקות לחיילי צה"ל יש מספיק מקורות שיבטיחו שהרוב המכריע
של התוצרת תסופק באמצעות חקלאים ישראליים .בשלב זה,
ההסכם הוא לחצי שנה בלבד וללא שינוי בעלויות ובמחירים של
אספקת ירקות בשנה רגילה .ההסכם לרכש ליתרת שנת השמיטה
עדיין לא סוכם ,ובכל מקרה כולו יהיה מחקלאים ישראליים.
"צר לנו על הניסיון המגמתי של גורמים בעלי אינטרס מסחרי,
להכפיש את מערכת הביטחון" ,הם אמרו.
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מה קורה

מבצע "צוק איתן" גרם לעיכוב בהערכות
לשנת השמיטה במשקים החקלאיים
הדתיים בדרום
מאמץ לביצוע ההכנות עד לראש השנה .במסגרתו התקיים כנס הלכות
שמיטה בחקלאות בקיבוץ עלומים שבעוטף עזה
מבצע "צוק איתן" גרם לעיכוב בהערכות לשנת השמיטה
במשקים החקלאיים הדתיים בדרום הארץ .חודשי הקיץ שלפני
השמיטה צריכים להיות מנוצלים לביצוע עבודות של הקדמת
שתילה ,זריעה ועיבודים במטעים ובשדות ,מלאכות האסורות
בשמיטה עצמה ,אולם בשל התארכות המבצע והאיסור על
כניסה לשטחי החקלאות בנגב המערבי התעכבו חלק מההכנות.
לדברי מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,נחמיה רפל ,הקיבוצים בדרום
נמצאים מאז סיום המבצע ב"מרתון" להשלמת העבודות בשבועות
שנותרו עד ראש השנה ,אולם ניתן להעריך שחלק מהנזק בלתי
הפיך בשל לוח הזמנים הקצר.
ביום ראשון ,י"ט באלול 14 ,בספטמבר ,התקיים בקיבוץ
עלומים כנס של רבנים וחקלאים מהקיבוץ הדתי שעסק
בהיבטים ההלכתיים והמעשיים של שנת השמיטה בחקלאות.

בכנס הוצגו נושאים מגוונים ,כגון :פתרונות טכנולוגיים,
זריעה מוקדמת ,אוצר בית דין ועוד .התארחו בו הרב יעקב
אריאל ,ראש ועדת השמיטה של הרבנות הראשית בישראל,
הרב פרופ' נריה גוטל ,נשיא מכללת 'אורות ישראל' ,הרב
זאב ויטמן ,רב תנובה ,ורבני הקיבוץ הדתי שהציגו נושאים
מתוך הליווי ההלכתי הצמוד שהם נותנים לחקלאי קיבוצם.
את הכנס כבדו בהשתתפותם סמנכ"ל משרד החקלאות ,צביקה
כהן ,ומנהל תחום הנוי בשרות ההדרכה ,ישראל גלון ,שהציגו
את הערכות משרד החקלאות לשנת השמיטה.
במקביל למושבים שעסקו בחקלאות ,הוקדשו הרצאות לעובדי
מערכת החינוך בגיל הרך ובבית הספר היסודי ,וביניהן :שביעית
הלכה למעשה בגן הילדים ובבית הספר ,וכן שמיטה כחוויה
בבית הספר ובגן הילדים.

תיעוד " -עשר מיגוניות ראשונות הוצבו
בשטחים החקלאיים בדרום"
יו"ר הלובי החקלאי ח"כ זבולון כלפה" :המיגוניות מצילות חיי אדם"
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בשבוע האחרון של חודש אוגוסט הגיעו עשר המיגוניות
הראשונות לישובים החקלאיים בדרום ופוזרו בשטחים שבין
בית הגדי ושרשרת .מאוחר יותר הגיעו לעוטף עזה מיגוניות,
נוספות זאת לאחר מאבק שהוביל ח"כ זבולון כלפה ,יו"ר הלובי
החקלאי בכנסת מול משרד האוצר.
כלפה סיפר" :המיגוניות הוצבו בעשרים ותשעה יישובים
בהם נמצאים שטחים חקלאיים בהם אין מיגון בתחומים של עד
 20ק"מ מרצועת עזה ושמשו את החקלאים והעובדים הזרים.
היישובים והקיבוצים שמוגנו הם :נתיב העשרה ,ניצני זיקים,
גהה ,משען ,ברכיה ,סעד ,עלומים ,בית הגדי ,שרשרת ,מלילות,
רנן ,שובה ,גילת ,אור הנר ,ארז ,ניר עם מפלסים ,כפר עזה ,נחל
עוז ,מבטחים ,עמיעוז ,ישע ,עין הבשור ,שדה ניצן ,יתד ,יבול,
בני נצרים ,נווה ,ניר עוז ,עין השלושה".
והואהמשיך" :כזכור ,לפני מספר שבועות בעקבות לחצים
שהפעיל ח"כ כלפה על משרד האוצר ,הודיע אודי אדירי סגן

ראש אגף התקציבים כי יקצה מיידית  3.5מיליון שקלים לטובת
הצבת מיגוניות בשטחים החקלאיים בדרום .מנהל מחוז הדרום
במשרד החקלאות יואב מורג אמון על חלוקת המיגוניות לחקלאים
בהתאם לרמת הסיכו"ן.
וכך ,החקלאים המשיכו לקיים פעילות יומיומית שגרתית של
הכנת השדות לעונה הבאה ,זריעה ,השקיה קטיף ,ועיבוד השדות
אך בשל גודל השטח ,לא לכולם יש אפשרות לרוץ למרחבים
מוגנים בעת אזעקה.
כזכור ,במהלך הלחימה נהרג לפני כחודש נרקורן קיטיאנגל,
עובד זר מתאילנד כתוצאה מפגיעה ישירה של פצמ"ר ביישוב
בשטח המועצה האזורית חוף אשקלון.
ראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידן" :נוכח בעיית
המיגון של העובדים הזרים החלו היום בהפצת המיגוניות סמוך
למגורי העובדים הזרים ביישובי שדות נגב .אני מודה לח"כ
זבולון כלפה ולמשרד החקלאות על הנכונות והסיוע".

מה קורה

ההסתדרות והמעסיקים נגד יבוא תוצרת חקלאית
נשיאות הארגונים העסקיים בשיתוף עם ההסתדרות החדשה,
שלחו מכתב לשר הביטחון המביע תמיכה מלאה במאבק שמובילה
התאחדות האיכרים נגד החלטת הרב הראשי לצה"ל.
הרב הראשי לצה"ל החליט למנוע רכישה של תוצרת חקלאית
בהיתר מכירה לשנת שמיטה.
המכתב קורא לשר הביטחון לשמר את הסטטוס קוו בתחום,
על מנת לשמר את צביונו הערכי ואמיתי של צה"ל ואת יחסי

הגומלין בינו לבין המגזר העסקי בישראל.
במכתב נרשם כי" :נשיאות הארגונים העסקיים בישראל
וההסתדרות החדשה עומדות איתן מאחורי עמדת התאחדות
האיכרים בישראל וחקלאי ישראל וקוראות לך להפעיל את כל
הכלים אשר בידך על מנת להפוך החלטה זו ולחזור לסטטוס
קוו אשר היה נהוג עד כה".
מצ"ב המכתב המלא
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האם הירקות והפירות האורגניים
שאתם רוכשים באמת אורגניים?
משרד החקלאות פרסם את הסקר השנתי לבדיקת "כשרות"
התוצרת האורגנית בישראל
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,יאיר שמיר טוען כי "החקלאות
האורגנית מהווה סקטור צומח בחקלאות הישראלית .הירידה
בהיקף החריגות בתוצרת האורגנית המשווקת בישראל מצביעה
על השיפור המתמיד במערך הפיקוח והבקרה  -משרד החקלאות
ימשיך לפעול לאכיפת התקנות מול רשתות השיווק על מנת לוודא
כי הצרכנים יקבלו תוצרת טרייה ואיכותית בנקודות המכירה"
התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה והמעובדת מן הצומח
מפוקחת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי חוק משנת
 ,2008עת נכנסו התקנות להסדרת הייצור והמכירה של תוצרת
אורגנית מן הצומח לתוקף ,ומשנת  2013תקנות תוצרת אורגנית
מן החי .צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית צריך לחפש את
הסמל האורגני האחיד של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על
המוצרים האורגניים ,על מנת לדעת בביטחון כי המוצר שהוא
רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על
ידי אחד מגופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות ("סקאל
ישראל"" ,אגריאור" ו"איי קיו סי  -המכון לבקרה ואיכות").

סקר תוצרת טריה ומעובדת

מאז כניסת החוק לתוקף ,מבצע המשרד "פיקוח על" בנוסף
לביקורת השוטפת שמבצעים גופי הפיקוח על התוצרת האורגנית
בישראל הן ברמת שאריות חומרי הדברה והן ברמת עקיבות
וסימון המוצרים לצרכן .המוצרים שנבדקו במסגרת סקר שנת
 2013כללו תוצרת טרייה ומעובדת ,ביניהם :פירות וירקות,
תבלינים טריים ,לחמים ,פריכיות אורז ,עגבניות חתוכות ועוד.
תוצאות הסקר של שאריות חומרי הדברה בשנת  2013מעודדות
מאוד ומורות על מגמת הירידה בשאריות חומרי הדברה אסורים
במוצרים האורגנים  -ירידה ניכרת של  56%באחוז החריגה.
כמו כן ,התוצאות מורות על שיפור בסימון הנכון של המוצרים
האורגנים בסמלים .על פי תוצאות הסקר ,בשנה שחלפה נמצאו
חריגות ב 3.8%-בלבד מהדגימות ,לעומת  6.8%בשנת ,2012
מהמוצרים עם חריגה בשאריות חומרי הדברה.
להלן השינוי באחוזים בין השנים  2013-2009לחריגות בסימון,
עקיבות ושאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית:
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%חריגה

2009

2010

2011

2012

2013

שאריות חומרי
הדברה

24%

8.6%

3.6%

6.8%

3.8%

מנהלת תחום סטנדרטים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת
במשרד החקלאות ,מירית עמרני" :הסקרים והבדיקות שאנו

עורכים מסייעים לנו לאתר בעיות רוחביות בתחום האורגני
ונושאים הנדרשים לטיפול בשלב המקדמי שלהם.
החקיקה האורגנית בישראל הינה חקיקה חדשה יחסית .החוק
להסדרת תוצרת אורגנית נכנס לתוקף לפני כחמש שנים עם
אישור התקנות ,ולכן הפיקוח האורגני עדין בחיתוליו בישראל.
אנו מאמינים שבד ובבד עם הגברת פעולות הפיקוח והאכיפה
יש להמשיך ולבצע פעולות של הדרכה והטמעה על מנת לחנך
את היצרנים למחויבותם לעמידה בדרישות החוק ובד בבד
להגביר את הפיקוח בנקודות המכירה במטרה להבטיח לציבור
הצרכנים הישראלים שתוצרת שנושאת את סמלי החוק היא אכן
תוצרת אורגנית".

רקע על החקלאות האורגנית

החקלאות האורגנית בישראל מהווה כ 1.5%-מכלל התוצרת
החקלאית המיוצרת בישראל וכ 13%-מכלל הייצוא החקלאי.
בענף עוסקים כ 600-אנשים ,מתוכם כ 330-מגדלים .כ62,500-
דונם מגודלים כאורגני לפי הפילוח :גידולי שדה –  ,26.5%ירקות
–  ,33.5%פירות –  ,31%תבלינים –  ,1%שונות – ( 8%צמחי
מרפא ,פרחים וכו' .)..בנוסף לגידול לטובת הצריכה המקומית,
מייצאת ישראל תוצרת אורגנית למדינות האיחוד האירופי בשנת
 2013יוצאו  85,504טון ירקות 2,192 ,טון פירות ו 2,230-טון
פירות הדר .מיום החלת החוק הוסדר נושא התוצרת האורגנית
במדינת ישראל – באילו רכיבים אסור ומותר להשתמש במוצרים
אורגניים ,איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות (מרחק
משדה גידול "רגיל" ,השקיה ,מניעת סחף) ,כיצד ניתן להסב
חלקה "קונבנציונאלית" לאורגנית ,כיצד יש לארוז ,לאחסן
ולשנע את התוצרת החקלאית האורגנית ,איך יש להציג את
התוצרת האורגנית בנקודות השיווק ,כיצד עליה להיות ארוזה
ומה צריך להיות מסומן עליה ,איזה פיקוח ובקרה נעשה על
תוצרת אורגנית ועוד.
יש לחפש את הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל
(משרד החקלאות) על אריזת המוצר (פירות ,ירקות ,מוצרים
ארוזים) ואת סמל הפיקוח של אחד מגופי האישור והבקרה
המוסמכים לתת למגדל וליצרן האורגני את ההיתר לסמן את
המוצר כאורגני .בינואר  2014אישרה הכנסת תיקון בחוק האורגני
לפיו "מופקעת" המילה אורגני אך ורק למוצרים הנושאים את
סמל המשרד .המשמעות היא כי מוצר שנקרא "אורגני" מחויב
לשאת הסמלים ולעמוד בדרישות קורס ברמת הגולן ראה מייל
 1.9שעה  15:19נשלח בנפרד

איכות

ואמינות

עצי פרי

כל זני ההדרים
אפרסמון שסק אנונה
פקאן תאנה רימון גויאבה

ה סטודיו

שנה טובה ומתוקה
שנת לבלוב וצמיחה
שנת גשמים ברוכה
משתלות בני דרור בע¢מ

דÆנ Æהשרון התיכון
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"החמאס לא הצליח לפגוע בעונה
החקלאית החדשה באשקלון"
משתלת חישתיל באשקלון הצליחה לספק את מלוא
ההזמנות גם במהלך מבצע "צוק איתן"
אין ספק שמבצע "צוק איתן" ובמיוחד ירי הטילים על ישראל
גרם לנזקים קשים לחקלאות והנה מתברר ,כי דווקא באשקלון
העיר המופגזת ביותר לא הצליח החמס לשבש את אספקת
השתילים לעונה החקלאית החדשה.
משתלת חישתיל באשקלון ,פרסמה באחרונה כי הצליחה לעמוד
במלוא ההזמנות של בהיקף של עשרות מיליוני שתילים וזאת
למרות ירי הטילים הבלתי פוסק באזור המשתלה הממוקמת באזור
התעשייה הדרומי של העיר אשקלון .במספר מקרים נפלו בשטח

המשתלה וסמוך לה רקטות ורסיסים שאף גרמו להתלקחויות.
לדברי מני שדמי ,מנהל השיווק של חישתיל ,עובדי
המשתלה עשו מאמץ עליון לעמוד במלוא ההזמנות
והצליחו בכך .שיעור ההעדרויות בתקופת המבצע היה
מינימלי למרות הקשיים האישיים והמשפחתיים והסכנה.
הנהלת חישתיל הקימה על חשבונה מקלטים ופיזרה בשטחי
החממות מיגוניות ששימשו את העובדים בעת האזעקות .בכך
מרוויחים החקלאים.

בפרוס השנה החדשה תשע"ה
ועונת 2014/2015
אנו מברכים את קוראינו,
אנשי ענף ההדרים,
בברכת שנה טובה ,שלוה ופורייה,
והרבה בריאות
ענף ההדרים מועצת הצמחים
ומערכת "עת הדר"
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פטיטיף
סולמות

סולמות ועגלות למטעים וקטיף
מגוון רחב של אביזרים לחקלאות וקטיף

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

אספקה מיידית

שדה אליעזר .טלפקס ,04-6930082 :נייד050-5358456 :

ה סטודיו

זה פטיטיף
ציוד קטיף

ראיון

(המשך מעמוד )8

פיצוי כספי לנזקים

שאלה :איך אתה מתרשם מהטיפול בנזק הכספי של המגדלים?
אלי מוגרבי" :כרגע ניתן להתייחס במיוחד לנזק שנגרם ללימון
שהיה בעונת הקטיף בזמן הלחימה .באשר לנזקים שנגרמו לזנים
המאוחרים יותר ,נוכל להתייחס לכך מאוחר יותר.
"חשוב לציין מספר דברים:
• כל חקלאי הנמצא באזורנו (הוועדה החקלאית המשותפת)
שנפגע וזקוק למידע ,לסיוע ,לעצה ,גם אם הוא מתלבט כיצד
לפעול וכיוצ"ב ,הרי שהוא יוכל לפנות למשרדנו בגילת וייענה.
• רשות המיסים קבעה נהלים לקבלת הפיצויים:
א .כל מי שמעבד שטח בטווח  0-7ק"מ מרצועת עזה ,יפוצה
על הנזקים שנגרמו לו כשהוא יוכל לבחור ב 2מסלולים -
מסלול אדום או במסלול ירוק שהוא מסלול מהיר.
ב .מי שמעבד שטח במרחק של למעלה מ 7-ק"מ ועד  40ק"מ
מרצועת עזה לא יבדקו נזקיו בשטח .אבל ,יוענק לו פיצוי על
פי ההיקף הכספי של פעילותו הכספית בשנים קודמות .דהיינו
יוענק לו פיצוי עפ"י הדיווחים שהעביר לרשות המסים בשנים
קודמות .אחוזי הפיצוי יקבעו לפי המרחק מגבול רצועת עזה.
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של רשות המיסים.

"פודרה" על העצים
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אלי כהו מוגרבי

שאלה":ולסיום ,אנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה .כיצד
ניתן לקדם ,את החקלאות בכלל ואת ענף ההדרים בפרט?
אלי מוגרבי" :אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה כשזיכרון המלחמה
טרם פג במיוחד אצלנו ,אנשי הדרום .נראה לי ,כי אסור לנו לשקוט
על השמרים וכי עלינו להמשיך ולפתח את ענפי החקלאות השונים.
"באשר לענף ההדרים ,אני סבור ,כי עלינו לחזק את פיתוח הזנים
המוצלחים שלנו כמו האור וגם את הזנים האחרים שבצנרת.
"בנוסף ,נראה לי שעלינו לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר
כיום בשל השינויים הגיאופוליטיים בארץ ובעולם .למשל,
החרם שמטילה אירופה המערבית על רוסיה באספקת תוצרת
חקלאית מאפשר אולי להרחיב את יצוא ההדרים שלנו לשם.
"בנוסף עלינו גם להיות ערים לשימוש מושכל במי ההשקיה
בתקופה שבה שיש הפרשי מחירים של מי ההשקיה המסופקים
לפרדסים ממקורות שונים.
חשוב כי דווקא בעת הזו קברניטי המדינה לא ישכחו ,כי
החקלאות היא שקובעת את גבולות המדינה שלנו .השטחים
המעובדים שלנו על גבול גדר רצועת עזה למשל ,מסמנים את
גבול המדינה שם וכך גם במקומות אחרים.
שתהייה זו שנה טובה וברוכה וגשומה ועם שפע פרי לכולם.

בטקס משרדי הוועדה המשותפת – אבו וילן ,שי חג'ג' ,סיגל מורן ,ותמיר
עידאן ,אלי מוגרבי וכרמל סלע ראש מועצת חוף כרמל שבא לכבד את הארוע

מיגוניות מגיעות לשטח לאחר לחצים
(בתמונה יו"ר שדולת החקלאים בכנסת ח"כ כלפה)
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לוחמה ביולוגית בערבה
השטחים החקלאיים של מושב עין יהב בערבה הפכו לשדה
קרב של לוחמה ביולוגית בין חרקים.
החרקים הטורפים מנקים את שטחי את החממות ממזיקים
בשיטות שהיו גורמות לעורפי הראשים של דאעש להחוויר
מקנאה :חלקם מוצצים את נוזלי הגוף של המזיקים בחיים ואילו
אחרים מטילים ביצה בתוך הגוף של החרק ממנה בוקע זחל
שאוכל את החרק מבפנים בעודו בחיים.
הודות לפעילות של החרקים הטורפים יכולים חקלאי עין יהב
לוותר על ריסוסים כבר בשלב הגידול המוקדם של הירקות וכך
לספק לצרכנים ירקות נקיים ובריאים .החרקים הטורפים לא
פוגעים בירקות מאחר והם אינם ניזונים מהם .הירקות נשטפים
היטב טרם השיווק ,כחלק מבקרת האיכות של עין יהב כדי לוודא
שאף חרק לא תפס טרמפ על ירק.
כל החרקים אינם מסוכנים בשום דרך לבני אדם ופוגעים אך
ורק במזיקים שאליהם הם מיועדים .במבצע יפוזרו קרוב לחצי
מיליארד חרקים טורפים ממספר מינים :אקרית טורפת שעונה
לשם "סבירסקי" על שם הממציא שלה" ,אוריוס" ו"פרסימיליס".
אליהם מצטרפות צרעות טפיליות אכזריות.

רמי שדה ,אגרונום אגודת "יופי של ירקות" של חקלאי עין
יהב ,מספר שאספקת החרקים מתנהלת כמבצע צבאי .החרקים
מגיעים לערבה במשאיות קירור מיוחדות ,כל חקלאי מקבל
ישירות לחממה קופסאות עם החרקים שדרושים לו בהתאם
לשטח הגידול ולאוכלוסיית החרקים שנמצאת אצלו והודעה
כתובה ישירות לסלולרי שמדווחת על הגעת החרקים.
החרקים הטורפים מגיעים לעין יהב לאחר שבקיץ נערכה
השבתה יזומה של כל הגידולים לתקופה של כחודש ימים.
השטחים כוסו ביריעות שיצרו תחתן חום עצום שניקה את השטח
באופן מוחלט ממזיקים ואיפשר פתיחת עונה חדשה בלי אורחים
לא רצויים מהעבר.
האגודה החקלאית 'יופי של ירקות' עין-יהב היא יצרנית
הירקות הגדולה ביותר לשוק המקומי בישראל ומחויבת לתקנים
מחמירים בכל הנוגע לניקיון התוצרת .האגודה עובדת מול
כל רשתות השיווק והסיטונאים הגדולים שדורשים ומקבלים
ירקות נקיים משאריות חומרי הדברה .לכן ננקטים האמצעים
הביולוגים המיוחדים ובנוסף בדיקות מעבדה מתקדמות באופן
שוטף למניעת מקרים חריגים.

הנוהל לתמיכה בהתארגנויות מגדלים יצא לדרך
החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה משרד החקלאות
ופיתוח הכפר שבבית דגן הודיעה ערב החג כי הנוהל לתמיכה
בהתארגנויות מגדלים יצא לדרך והוא זמין לצפייה והורדה
בקישור שהיא פרסמה.
כתובת הקישור הוא:
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/
_research_economy_strategy/nehalim/tmicha
hitargenuyot_haklaim.htm
רוני הרשקוביץ מרכזת כלכלה ומדיניות בחטיבה מסרה כי
"השינויים העיקריים שערכנו בנוהל כוללים:
 .1הגמשת תנאי זכאות להגשת הנוהל.
 .2גמישות תקציבית בין סלים  1+2והעלאת סכום השתתפות
המשרד.
 .3גמישות תקציבית בסל מס' .3
ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד תאריך  16.11.14דרך מחוזות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר .הבקשות יבחנו על פי סדר הגשתן
ובתנאי שהוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
כמו כן ,ניתן להגיש בקשות גם בין התאריכים  16.11.14ועד
ה .30.3.15-אך אלו ייבחנו בכפוף לאישור תקציב  2015לנושא".

תוכנית לעידוד החקלאים
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עוד נמסר ,כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר גיבש תכנית
חדשה לעידוד חקלאים על ידי סיוע להתארגנות -באמצעות
תמיכה בשלבים שונים של התגבשותה והפעלתה.

מטרת התוכנית לתמרץ את החקלאי הבודד ולחזק את
ההתיישבות .על ידי התאגדות בהתארגנויות החקלאים נהנים
מיתרונות לגודל ויכולים לשפר את כוח המיקוח ואת הרווחיות
העסקית שלהם.

 3מסלולי תמיכה

התוכנית שגובשה כוללת שלושה מסלולי תמיכה :סיוע
בשלב "בחינת ההיתכנות" להשתתפות בעלות שירותי ייעוץ
לבדיקת היתכנות להתארגנות חקלאים ולהכנת תכנית עסקית.
מסלול נוסף הינו השתתפות בעלות גיבוש המסמכים המשפטיים
ליצירת ההתארגנות לבניית התשתית המשפטית לצורך ייסוד
ההתארגנות עד להעמדת תקנון וכלל מסמכי ההקמה הנדרשים
לרישומם כאגודה שיתופית על ידי רשם האגודות השיתופיות.
מסלול שלישי יתמוך בעלויות לניהול ההתארגנות וגם לפעולות
מיתוג ושיווק של ההתארגנות ,כדוגמת :שירותי הדרכה לחקלאי
האגודה או עבור שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי לאגודה ,השתתפות
בפרסום ,מחקרי שוק ,הקמת אתר אינטרנט ויחסי ציבור.
רוני הרשקוביץ מדגישה "נשמח לקבל את בקשותיכם לתמיכה
ואת הסיוע לצורך הפצת הנוהל" לצורך כך ניתן להתקשר
לכתובת הבאה:
רוני הרשקוביץ
מרכזת כלכלה ומדיניות ,החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר בית דגן
()www.moag.gov.il 0502535308, 039485669
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קנט שילמה לחקלאים פיצוי
של כ 107-מיליון  ₪בגין נזקי
טבע ואסונות טבע
מתחילת שנת 2014
יצוין כי הנזקים הללו לא כוללים התייחסות לנזקים שנגרמו לחקלאים
כתוצאה ממבצע "צוק איתן" • מתחילת השנה התקבלו בחברה כ7400-
הודעות נזק ,כאשר  65%מהן מענף הירקות והפירות • דוד גינזבורג ,מנכ"ל
קנט" :בשל חוסר היכולת לחזות את תופעות הטבע ולעיתים חוסר היכולת
להיערך ולהתגונן מפניהן ,ענף החקלאות ,בניגוד לכל ענף אחר ,חשוף
ל"חסדי שמים" תרתי משמע"
קנט ,הקרן לנזקי טבע בחקלאות ,שילמה לחקלאים תגמולי
ביטוח של למעלה מ 107-מיליון  ₪עבור נזקי טבע ואסונות טבע
שאירעו בשמונת החודשים הראשונים של  .2014כך עולה מסיכום
נתוני החברה .מהבדיקה שנערכה בקנט עולה כי חלק ניכר מהנזקים
נגרם כתוצאה ממספר אירועי אקלים חריגים ובכללם גשמים חזקים
בעוצמתם שאירעו בחודש מאי ואירוע שרב כבד בחודש יוני .2014
יצוין כי נזקים אלו מתייחסים רק לנזקי טבע אותם מכסה
קנט ולא כוללים התייחסות לנזקים שנגרמו לחקלאים כתוצאה
ממבצע "צוק איתן".
מנתוני קנט עולה כי החברה שילמה מתחילת שנת  2014למגדלי
הירקות כ 19-מיליון  ,₪כאשר עיקר הנזק נגרם בעקבות סערה
וברד המכוסים בביטוח נזקי טבע וכן מאירועי אקלים חריגים,
מחלות ומזיקים ,המכוסים בביטוח אסונות טבע .מגדלי הפירות
פוצו בכ 25-מיליון  ,₪בעיקר בשל הברד והגשמים שירדו בחודש
מאי  2014ופגעו בגידולי פירות ובכללם ענבים משמש ,אפרסקים
ונקטרינות ובגידולי הדובדבנים .למגדלי הפלחה שולמו כ20-
מיליון  ₪במסגרת ביטוח נזקי טבע בעיקר כתוצאה מגשמים
רבים בחודש מאי שפגעו בשחתות שהיו בשלב ייבוש ועוד כ-
 4מיליון  ₪במסגרת ביטוח הכנסה .למגדלי האבוקדו הבננות
וההדרים שילמה החברה כ 8.5-מיליון  ₪ולמגדלי הפרחים כ-
 600אלף  .₪מתחילת השנה נגרמו נזקים גם למגדלים בענפי
החי והחברה שילמה כ 6.4-מיליון  ₪למגדלים בענפי הבקר,
כ 300-אלף  ₪למגדלי המדגה וכ 21.4-מיליון  ₪למגדלים
בענפי הלול .יצוין כי בשמונת החודשים הראשונים של 2014

התקבלו בחברה כ 7400-הודעות נזק ,כאשר  65%מסך ההודעות
הם מענף הירקות והפירות.

האירועים המרכזיים מתחילת שנת 2014

מתחילת שנת  2014פקדו את ישראל שני אירועי מזג אויר
קיצוניים :האחד סופה קיצונית בחודש מאי והשני שרב בתחילת
יוני .על פי נתוני החברה עולה כי בעקבות הגשמים שפקדו
את ישראל בחודש מאי ,שכמותם לא היו באזורנו בחודש מאי
ב 100-השנים האחרונות ,נגרם נזק רב לגידולי השחת השונים,
בכל רחבי הארץ ,והחמרה בנזק לגידולי הדובדבנים בגליל
העליון וברמת הגולן ולגידולי הפירות ובכללם ענבים משמש,
אפרסקים ונקטרינות .אירוע חריג נוסף היה השרב שפקד את
ישראל בתחילת יוני גרם לנזקים של למעלה מ 4-מיליון .₪
מרבית הנזקים נגרמו לענף הלול בשלוחות ההטלה ,הפטם,
הרבייה ותרנגולי ההודו בשל החום הכבד שהביא לתמותת
העופות .בנוסף ,נגרמו נזקים כבדים לגידולי הענבים ,הנקטרינה
והמשמש בעיקר באזורי דרום והמרכז ולגידולי הירקות וצמחי
הנוי באזורים השונים ברחבי הארץ.
דודי גינזבורג ,מנכ"ל קנט" ,בשל חוסר היכולת לחזות את
תופעות הטבע ולעיתים חוסר היכולת להיערך ולהתגונן מפניהן,
ענף החקלאות ,בניגוד לכל ענף אחר ,חשוף יותר ל"חסדי שמים"
תרתי משמע .לכן חשוב שהחקלאים יהיו מוגנים כלכלית מפני
כל אירוע אקלימי חריג ככל שיהיה .במהלך השנתיים האחרונות
הרחיבה קנט את קשת הביטוחים ואף השיקה ביטוחים חדשים וכל
זאת כדי לתת את המענה הביטוחי המקיף ביותר ללקוחותיה".
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בפרדס
נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות לעונה
ספטמבר-אוקטובר 2014
אנו נמצאים כעת לאחר קיץ "חם" ,שעבר בעיקר על פרדסני
עוטף עזה במבצע "צוק איתן" .כל מדריכי ההדרים התגייסו
ומגויסים לעזרתם של הפרדסנים בחבל ארץ זה .ה'ליים' -
הזן המוקדם ביותר בענף ההדרים  -נקטף בהצלחה בחודשים
יולי-אוגוסט .זן זה גדל בעיקר בפרדסי עמק בית שאן ובאזור
גליל-גולן .כעת אנו בעיצומו של קטיף הפומלו האדום
והאשכוליות הבכירות בעמקים הפנימיים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הפירות

ההנחיות מתארות את המסגרת ההלכתית של דיני השמיטה.
שימרו נא דפון זה והיעזרו בהנחיות.

השקיה

להלן טבלאות מקדמי השקיה לעצים בוגרים המבוססות על
התאדות מחושבת לפי פנמן-מונטיס .יש לזכור שטבלאות אלו
מבוססות על פרדס נורמטיבי ,בריא ,עם יבול ממוצע בינוני עד
גבוה .אם צפוי בפרדס יבול גבוה  -יש להגדיל את מנת המים
בכ .20%-15-יש להתאים את כמות המים ליבול.
מקדמי השקיה לפי התאדות מחושבת בשיטת פנמן-מונטיס*
חלקה שבה עצים בוגרים  -מעל  5שנים; חודשים :ספטמבר,
אוקטובר ונובמבר.
טבלה  .1תחנת תל מונד (תת-אזור בית דגן)
חודש

נזק של תריפס הקיקיון בתפוז הטבורי 'ניוהול'
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השווקים קפדניים ביותר ודורשים פרי איכותי .פירות קטנים או
נגועים במזיקים ובפטריות (אלטרנריה ,פייחת) נפסלים לייצוא
ומועברים לבררה .הצטברות מלחים באזור בית השורשים עלולה
לגרום נזקי המלחה המתבטאים בנשירת עלים ובפגיעה ביבול ,לכן
יש לשטוף את הקרקע במנות מים גדולות ,בהתאם לסוג הקרקע
ולצורת ההשקיה .גשמים מוקדמים בחודשים החמימים  -אוקטובר
ונובמבר ,עלולים לגרום להתפרצות מחלת האלטרנריה ולפגיעה
בפרי בזנים הרגישים ,ומשום כך יש לרסס נגד אלטרנריה לפני
תחילת הגשם .בתקופה זו נתמקד בפיקוח צמוד על המזיקים
והאלטרנריה ,בדילול פרי ידני ובהשקיה נכונה .בחלקות עם
עודף פרי מומלץ לבצע דילול ידני ,ובכך להימנע מעודף מפרי,
מפרי קטן ומחוסר יבול בשנה הבאה .בסוף ההמלצות לעונה אנו
מביאים הנחיות לשמיטה בפרדס ההדרים תשע"ה .ההנחיות
נערכו ע"י פרופ' אליעזר גולדשמידט ,הפקולטה לחקלאות
ועברו את ביקורתו של הרב יהודה עמיחי ,מכון התורה והארץ.

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר

קבוצה ב'
קבוצה א'
יבול נמוך,
פרי גדול,
יבול גבוה מהממוצע חשש לקבלת פרי גדול

0.90
0.95
1.05

0.75
0.80
0.85

זן אור

0.60
0.55
0.50

טבלה  .2עכו (תת-אזור עכו)
חודש

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר

קבוצה ב'
קבוצה א'
יבול נמוך,
פרי גדול,
יבול גבוה מהממוצע חשש לקבלת פרי גדול

0.90
1.00
1.05

0.80
0.85
0.90

זן אור

0.60
0.55
0.50

טבלה  .3ניר העמק (תת-אזור העמקים הצפונים)
חודש

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר

קבוצה ב'
קבוצה א'
יבול נמוך,
פרי גדול,
יבול גבוה מהממוצע חשש לקבלת פרי גדול

0.80
0.85
0.80

0.70
0.70
0.65

זן אור

0.55
0.45
0.35

בפרדס
טבלה  .4גילת (תת-אזור הנגב הצפוני)
חודש

קבוצה א'
פרי גדול,
יבול גבוה
מהממוצע

קבוצה ב'
יבול נמוך,
חשש לקבלת פרי גדול

זן אור

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר

0.95
1.10
1.15

0.85
0.90
0.95

0.65
0.60
0.50

* יש לציין שהנתונים בטבלאות שלעיל חושבו בשיטת פנמן-
מונטיס במהלך היממה כולה (יום ולילה) ,כפי שמקובל בכל
הגידולים במקומות רבים בעולם .לפי מדיניות משרד החקלאות
ושה"מ ,מומלץ להשתמש בשיטה זו באופן בלעדי ,כדי למנוע
חוסר אחידות העלולה להתקבל מעירוב של שיטות מדידה
אחרות.
טבלאות אקסל מדויקות ומפורטות לפי תת-אזורים ,תחנות
התאדות וזני הדרים שונים ניתן למצוא באתר שה"מ בכתובת:
 ,http://www.shaham.moag.gov.ilבקישור :תחום שירות
שדה> מידע מקצועי> מקדמי השקיה להתאדות מחושבת במטעים,
בפרדס  .2013את נתוני ההתאדות המחושבת בזמן אמת ניתן
למצוא באתר שימור קרקע של משרד החקלאות בכתובתhttp:// :
 .www.meteo.co.il/Default.he.il.htmבאתר זה מוצגים
נתונים של תחנות משרד החקלאות ושל השירות המטאורולוגי.
לאחרונה נוספה אפשרות לחיזוי ההתאדות המחושבת ל 3-ימי
קריאה עתידיים.

השקיה לפי גודל פרי

מגדלים המכוונים את גודל הפרי ע"י ויסות כמויות ההשקיה
(הפחתה או הגברה של כמות המים מהמנה המומלצת הנגזרת
מטבלאות ההשקיה) יכולים להיעזר בדפון "השקיית הדרים לפי
גודל פרי" ,שפורסם ע"י ניצן רוטמן בקיץ .2014

השקיית פרדס צעיר לאחר הנטיעה

השקיה נכונה וטיפול מתאים בשתילים לאחר נטיעתם ,במיוחד
בנטיעה סתווית ,יאפשרו להם להצמיח שורשים חדשים ,ולאחר
מכן להצמיח ענפים חדשים ולהתבסס היטב בקרקע .התבססות
השתילים חשובה מאוד טרם כניסת החורף ,המלווה ברוחות עזות
שבעטיין נגרם נזק להתפתחות העצים .כמויות המים ותדירות
ההשקיה לאחר הנטיעה ישתנו בהתאם לשתי תקופות:
 .1התקופה הראשונה  -כ 4-3-שבועות מהנטיעה  -טרם פריצת
שורשונים מחוץ לגוש .בתקופה זו יש להשקות מדי  3-2ימים
(למעט קרקעות חוליות ,שבהן יש להשקות מדי יום או יומיים)
ולהקפיד שהטפטפת תהיה על גוש השורשים .כמות המים
להשקיה 2-0.5 :ליטר לעץ ליום ,בהתאם לגודל השתיל ולאזור
הגידול .במקרה שמנת המים נמוכה או גבוהה ונוצר גירעון
או עודף ,יש להתאים את כמות המים לשתילים .שתילים על

מצע טוף יושקו פעמיים ביום עד פריצת השורשים מהגוש.
בקרקעות חרסיתיות כבדות הגורם המגביל את התפתחות
השתיל הוא לעתים קרובות עודף מים .במקרים אלו יש חשיבות
רבה לבדיקה פיזית של רטיבות הקרקע באמצעות חפירה
מסביב לגוש ומישוש הקרקע כדי לאבחן עודפי מים .בנטיעות
סתוויות בקרקעות כבדות ,במקרה של ספק עדיף שההשקיה
תהיה חסרה מאשר עודפת .נזקים שנגרמים לשתיל כתוצאה
מעודפי מים בשלבים אלו הם קשים יותר לתיקון מגירעון
מה במים ,הניתן לתיקון ביתר קלות בהשקיה העוקבת.
 .2התקופה השנייה היא לאחר פריצת השורשונים בכמות
משמעותית (לפחות עד הכפלת כמותם) אל מחוץ לגוש.
בתקופה זו יש להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע :בקרקעות
חול  -פעם עד פעמיים ביום; בקרקעות קלות ובינוניות פעמיים
עד  3פעמים בשבוע; בקרקעות כבדות אחת לשבוע .מנת
המים תיקבע בהתאם לגודל השתיל ולאזור הגידול (כ3-2-
ליטרים לעץ ליום).
סיום הצמאת לימון
אם מבחינים בשעות הבוקר המוקדמות בעקת מים ניכרת,
יש להמתין שבוע נוסף ,ולאחר מכן להשקות במנת מים גדושה
של  30-25מ"מ (מ"מ = מ"ק/דונם) ללא דשן בקרקעות קלות;
וב 60-50-מ"מ מים בקרקעות כבדות .מטרת ההשקיה במנה
גדושה תסייע להדחת מלחים שנצברו בשכבות העליונות של
הקרקע אל השכבות התחתונות מתחת לבית השורשים הפעיל.
לאחר שבוע נוסף משקים במשך  5שבועות ב 25%-יותר מהמנה
המומלצת לעונה בצירוף דישון מרבי (עד ריכוז של  1ק"ג גופרת
אמון למ"ק מים או  0.8ליטר אמון חנקתי נוזלי /21%מ"ק מים
או  0.5ק"ג אוריאה/מ"ק מים) .בשיטת ורדלי להצמאת לימון
מומלץ ליישם זרחן לאחר סיום ההצמאה.
עם הופעת פקעי הפריחה יש לנטר את עש הפריחה באמצעות
מלכודות או באופן ויזואלי ולרסס בהתאם.

יבושת סתווית

בחודשי הסתיו צפויות רוחות מזרחיות שרביות ,העלולות
לגרום ליבושת סתווית המאופיינת בנשירת עלים ובהתייבשות
ענפים .שמירה על השקיה נכונה תפחית את הנזק.

בדיקות עלים

בדיקות עלים הן מדד טוב לקביעת רמת יסודות ההזנה בעץ
וצורכי הדישון של פרדס מניב .מועד הדיגום הוא ספטמבר-
אוקטובר (באזור המרכז החל מתחילת אוקטובר) .דוגמים 100
עלים לחלקה מכ 50-עצים בכל החלקה; עלים שלמים ובריאים
ללא סימני מחסור או עודף מצמיחה אביבית ,הצמודים לפרי או
המצויים פרק או שניים מעל העלים הצמודים לפרי.
• בוחרים בעלים הנמצאים בגובה של  2.0-1.5מ' מעל פני
הקרקע .יש לדגום מספר שווה של עלים משני צדי השורה.
• יש לארוז את הדגימות בשקית נייר ולהעבירן מיד למעבדה.
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בפרדס
לפני החורף .בכל מקרה ,מנת הדשן לא תעלה על  1/3מהמנה
המומלצת .יש לדשן לאחר שבירת צבע הפרי.
להלן מספרי הטלפון של מעבדות שירות השדה שבהן ניתן
לבצע את בדיקות העלים:
 צמח04-6773210 : נווה יער ,04-9830214 :פקס04-9531334 : חדרה04-6303411 : -חוות גילת08-9928681 ,08-9928680 :

דישון

דישון חנקני סתווי  -בזנים המבכירים ,שהופסק בהם הדישון
בחודש יוני ,יש לחדשו עם שבירת הצבע או בסיום הקטיף ,תוך
התחשבות בחנקן (אמוניקלי וחנקתי) שבמי ההשקיה .בזנים
שבהם מעוניינים לדחות את שבירת הצבע ובזנים שבהם לא
קיימת בעיה של צבע ירוק בקטיף  -מומלץ להמשיך בדישון
חנקני רצוף עד תום ההשקיה ,תוך התחשבות בכמות החנקן

24

• יש לבדוק בעלים את רמת היסודות חנקן ,זרחן ,אשלגן,
סידן ,מגניון ,אבץ ומנגן.
• בחלקות שרוססו באבץ ובמנגן במהלך האביב  -תוצאות
הבדיקות חסרות משמעות ,ולכן אין טעם בבדיקת אבץ ומנגן
בעלים בשנה זו.
• בחלקות המושקות במי קולחין ,במים מושבים או במים מליחים
 הכרחי לדגום את הכלור ,הנתרן והבורון בעלים .בקרקעותהידועות ברמות בורון גבוהות יש להמשיך ולנטר את רמת
הבורון בעלים ,גם אם ריכוז הבורון במי ההשקיה נמוך.
• בדיקת הסידן בעלים הכרחית להערכת גיל העלה הנדגם ואיכות
הדגימה כולה .כאשר העלה הנדגם צעיר מדי  -ריכוז הסידן
נמוך; בעלה מבוגר מדי ריכוז הסידן גבוה .רמת הסידן בעלה
מצביעה במקרים רבים על מהימנות מועד הדגימה או על סוג
העלה הדיאגנוסטי שנבחר בחלקה .במקרה שהערכים חריגים
יש להתייחס לדגימה כבלתי מייצגת עבור שאר היסודות.
• בדיקת ברזל פעיל  -לאחרונה פותחה בדיקה מהימנה
המשמשת לבדיקת הברזל הפעיל .בדיקת הברזל הפעיל
מומלצת ביותר למגדלים שבחלקותיהם נראות בקביעות
כלורוזות הנובעות מחוסר ברזל (בגלל בעיות באוורור קרקע
וגיר פעיל גבוה) .בדיקה זו מבוצעת במעבדת שירות השדה
בצמח ,בהנהלת נורית בן הגיא (טלפון נייד.)050-7550053 :
בימים אלה מתגבשות טבלאות ערכי סף עבור גידולי מטע,
כולל פרדסים ,המציינים מצבי חוסר בברזל .ניתן לבצע
במעבדה גם בדיקות מנגן ואבץ פעיל שתוצאותיהן מהימנות
יותר מאלה המתקבלות בשיטת השריפה המקובלת.
הערה:
מגדלים שמסרו את בדיקות העלים מוקדם וקיבלו תוצאות לפני
החורף  -יכולים לדשן בהתאם להנחיות שנמסרו בהמלצות עוד

מחסור בברזל

מחסור במגנזיום

בפרדס
האמוניקלי והחנקתי במי ההשקיה .בחלקות שיבולן גבוה מומלץ
להוסיף עד  20%חנקן למנה השנתית המתוכננת.
מגנזיום ,אבץ ומנגן  -בעונה זו (אוקטובר) קל להבחין בעלים
בסימני המחסור של יסודות אלה .יש לסמן את החלקות שבהן
אובחנו מחסורים קלים ובינוניים במגנזיום ולטפל באביב.
במחסורי מגנזיום קשים רצוי לרסס גם בסתיו (רק אם יש עלים
צעירים שיקלטו את המגנזיום) .במחסורי אבץ ומנגן קשים ניתן
לטפל גם בסתיו.

הדברת מזיקים

בפרי המיועד ליצוא ,יש לטפל אך ורק על פי רשימת תכשירי
ההדברה המותרים לשימוש בתוצרת חקלאית המיועדת ליצוא
שפורסמה ע"י חברת יתרולאב .ישנם קניינים/רשתות בחו"ל
בעלי דרישות מחמירות יותר .על מנת לשווק לאותן רשתות,
היצואנים הטילו מגבלות שימוש נוספות .על המגדלים לקבל
בנוסף את רשימת החומרים המותרים לשימוש מחברת השיווק
איתם הם עובדים .יש אפשרות להבדלים בחלק מהחומרים בין
חברות השיווק השונות.
המגדלים מתבקשים לטפל רק בחומרים המורשים ע"י
היצואנים להם הם משווקים את הפרי.

נזק מתריפס הקיקיון בחנטים של לימון

אקרית החלודה  -יש להמשיך לנטר בקפדנות ולזהות
התחדשות .במקרה שנתגלתה נגיעות ,יש לבדוק אם עלול
להיגרם נזק כלכלי על פי מועד הקטיף .בזנים הנקטפים בתקופה
זו ,יש לשקול את כדאיות ההדברה ,וכמובן ,להקפיד על ימי
ההמתנה עד לקטיף ,בהתאם לתכשירים שבשימוש .יש ליישם
בקפידה את הריסוס ולדאוג לכיסוי פנים העץ ומקומות המגע
בין הפירות ,בעיקר בזני האשכולית והפומלית .מתברר שעיקר
הכישלונות בהדברת מזיק זה נובעים מיישום לקוי .בתקופה זו
ניתן להשתמש בכל התכשירים המומלצים ,בהתאם למינונים
ועל פי המועד מהקטיף .רצוי שלא להשתמש בעונה אחת באותו
תכשיר פעמיים ,אלא לבחור תכשיר מקבוצה שונה.
אקריות קורים (מזרחית ,ארגמנית ,שטוחה)  -נגיעות ברמה
גבוהה באקריות אלה עלולה לגרום נזק בעלווה עד כדי התייבשות
ונשירת עלים.
כנימה אדומה  -יש לשים לב להתפתחות הדור הסתווי.
במרבית המקרים אין באפשרותנו לרסס בשל ימי המתנה קצרים.
אם קיימת אוכלוסייה גבוהה ,מומלץ להיוועץ במדריך.
פייחת  -מהווה סיבה עיקרית לבררה .בחלקות שבהן הפרי
נקטף מאוחר או ירוק (פומלית) ומכוסה בפייחת רבה ,ניתן לרסס
בשמן בריכוז שלא יפחת מ .1%-יש לזכור כי בזנים שקליפת
פריים נוטה להיות גסה ומחוספסת ,כמו טופז ,אור ,אורה ושמוטי
בחלקו העליון ,שטיפת הפייחת בבתי האריזה חלקית בלבד,
גם לאחר ריסוס בשמן .בכל הזנים ,ובעיקר באלה שהוזכרו ,יש
לנקוט בכל דרך אפשרית למניעת אילוח בפייחת מבעוד מועד.
זבוב הפירות הים-תיכוני  -יש לעקוב אחר נגיעות חריגה.

אוכלוסייה גבוהה של תריפס הקיקיון על פירות ליים

בחלקות שאינן מטופלות מהאוויר (בשל מגבלות שונות) יש
לוודא יישום מהקרקע בטרקטורונים על ידי מועצת הצמחים ,או
לטפל בכתמים ,טיפול המבוצע באחריותו הבלעדית של הפרדסן.
חקלאים המעוניינים להדביר באמצעות מתקני לכידה וקטילה
צריכים לבצע זאת בתיאום ובהסכמה של המכון להדברה ביולוגית
של ענף ההדרים; ולשם כך יש לפנות לדורון טימר ,מנהל המכון.
הוראות מפורטות בנושא מתקני הקטילה והלכידה פורסמו
בדפון יולי-אוגוסט .2014
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בפרדס
תריפס הקיקיון  -בנטיעות צעירות ובהחלפת זן עלול התריפס
לפתח בתקופה זו אוכלוסייה סתווית גבוהה שתגרום נזק לצימוח.
עם זיהוי אוכלוסייה משמעותית בצימוח הצעיר ,יש לבצע הדברה
בתכשירי אבמקטין בשילוב שמן קיצי .התריפס פוגע בפירות
זני לימון החונטים בתקופת הסתיו ,ויש להדבירו כאמור לעיל,
בתכשירי אבמקטין בשילוב שמן קיצי.
כנימה רכה דמוית אגס וכנימה רכה חצי-כדורית  -מזיקים
אלו גורמים לעתים נזקי פייחת קשים.
כנימות עש  -צמרית וגדילנית (מקננת)  -מזיקים הגורמים
בשנים האחרונות להיווצרות רבה של טל דבש ופייחת .התפתחות
הכנימה בסתיו נעשית במרבית המקרים על עלווה צעירה שהגיעה
לגודלה הסופי .במרבית החלקות הייתה השנה הדברה טבעית
טובה בקיץ .יש לעקוב אחר התפתחות הכנימה ומידת ההדברה
הטבעית ,בעיקר בחלקות שהיו נגועות בכנימות עש בשנה
שעברה .לרוב ניתן להסתפק במקרים אלה בטיפול בפייחת,
בעזרת ריסוס בשמן.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בפומלית

מומלץ להמשיך ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל
עונת ההשקיה .בתקופה זו לרוב כבר בוצע הריסוס הראשון
בג'יברלין לשמירת הצבע הירוק בפומלית .את הריסוס השני
מבצעים כ 40-30-יום ממועד ביצוע הריסוס הראשון .לעתים
יש לבצע גם ריסוס שלישי.
מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן:
 GA3 .1בריכוז  5ח"מ  +משטח  L-77בריכוז .0.04%
 GA3 .2בריכוז  10-5ח"מ  +חומצה זרחתית בריכוז + 0.1%
משטח (טריטון  1956 Bבריכוז  0.025%או  BB5בריכוז
 0.05%או טיבולין בריכוז .)0.025%
 GA3 .3בריכוז  5ח"מ  +משטח  BB5בריכוז .0.15%
הערה :אם מרססים נגד מזיקים בשמן בריכוז  ,1.75%-1%מומלץ
לשלבו ב GA3-בריכוז  5ח"מ.
יש להשתמש רק בתכשירי  GA3המורשים על פי הרשום בתווית.

ריסוסים להארכת עונת הקטיף

הריסוסים מיועדים לשמור על מוצקות הפרי ועל צבע קליפתו
מעבר לעונת הקטיף הרגילה .הטיפולים בזנים מינאולה ונובה
מומלצים בחודש אוקטובר; באשכוליות – בחודשים אוקטובר-
דצמבר (לעתים הריסוס מומלץ לאחר קטיף סלקטיבי של הפרי
הגדול); בשמוטי  -לאחר שבירת הצבע.
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הריסוסים עלולים להפחית לעתים את יבול השנה העוקבת.
נוסחאות הריסוס:
 GA3 .1בריכוז  10ח"מ  +חומצה זרחתית בריכוז -2,4-D + 0.1%
בריכוז  18ח"מ  +משטח (טריטון  1956 Bבריכוז  0.025%או
 BB5בריכוז  0.05%או טיבולין בריכוז .)0.025%

 GA3 .2בריכוז  10ח"מ  2,4-D +בריכוז  18ח"מ  BB5 +בריכוז
 0.05%יש להשתמש רק בתכשירי  GA3המורשים על פי
הרשום בתווית.

מוטציות

בעונה זו אנו מתחילים לעקוב אחר המוטציות בזנים המוקדמים:
קווי סטסומה ,טבורי ניוהול ,ראשון ומיכל .עיקר תשומת הלב
בחודשיים הקרובים תתמקד בגילוי מוטציות מבכירות של מיכל
ואור :פירות המבשילים מוקדם יותר ,פירות גדולים ,פירות
מתוקים ופירות חסרי זרעים .כדי לאתר מוטציות יש לסרוק
היטב את כל העצים בפרדס ולשים לב לשינויים כמו גודל הפרי,
צורתו ,צבע הקליפה והציפה ,הקדמה או איחור בשבירת צבע,
חוסר זרעים או מיעוט זרעים וטעם משובח בהשוואה לפירות
האחרים .אם מתגלית מוטציה בענף בודד או בכל העץ ,יש
לסמנה בבירור בסרט סימון ולפנות בהקדם ליעקב הרצנו במחוז
חדרה ,טל'.050-6241436 ,04-6303411 :

הדברת עשבים

לפני נטיעה סתווית  -לאחר הכנת השטח ופריסת מערכת
ההשקיה משקים במנת מים של כ 25-מ"ק/ד' ,מחכים לנביטת
העשבייה ומרססים בבסטה או בדו-קטלון בריכוז  0.3%עם
שטח  90בריכוז  ;0.03%הריסוס מיועד להדברת הנבטים .אם
השטח משובש בינבוט ,בהגה או בשברק קוצני  -מומלץ לשלב
באחד מתכשירי .2,4-D
פרדסים בשנה הראשונה
מומלץ לרסס בבסטה בריכוז  2.0%-1.5%או בפאסטר בריכוז
של  2.0%-1.5%או בטרגט בריכוז ( 3%טרגט מורשה לשימוש
רק בפרדסים שאינם מניבים והוא מומלץ לריסוס בטמפרטורה
שמעל .)25°C
יש להגן על הגזעים מהרטבה של תרסיס הריסוס.

הדברה בעצים צעירים בני שנתיים-שלוש

מומלץ לרסס לאחר נביטת עשבי החורף בגלייפוסט + 1%
אחד ממונעי הנביטה :דיפלופניקון (קווארץ ,לגאטו ,פאלקון)
 50ג' לדונם או גלייפוסט  + 1%מגלן  200סמ"ק לדונם (המגלן
יעיל למניעת הצצה של דגניים.
בריסוסים שיבוצעו מאוחר יותר ,לאחר ירידת הטמפרטורות,
ניתן לרסס בגלייפוסט  1%בשילוב תכשיר אוקסיפלורפן (גול
ודומיו).
זהירות:
• בכמה פרדסים צעירים נפסק הצימוח והתפתחותם נעצרה עקב
שימוש לא נכון בגלייפוסט (ריסוס במינונים גבוהים ,רחף
ופגיעה ישירה בנוף השתיל ,ריסוס על קרקע רטובה מאוד
או השקיה מיד לאחר הריסוס) .לעתים היה צורך בהחלפת
שתילים שסבלו קשה .יש לשמור על כללי הריסוס ולזכור
שתכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים ,במיוחד אם
מפריזים במינון .הגלייפוסט מורשה לפרדס רק מגיל שנתיים

בפרדס
ומעלה .לא מומלץ להשתמש בגלייפוסט כאשר משקים במים
מושבים ברמה ראשונית.
• בשימוש בקוטלי עשבייה יש להקפיד שלא להגדיל את כמות
החומר ליחידת שטח ,גם אם מרססים בריכוז נמוך .כאשר
כמות התרסיס גדולה ,יש סכנה מריסוס כמות רבה של חומר
ליחידת שטח העלולה להסב נזקים לעץ.

הדברת עשבייה בפרדסים בוגרים

מומלץ לרסס באחת מנוסחאות הריסוס שלהלן ,לאחר נביטת
עשבי החורף:
 .1הייבר  ,Xאורגן  80או הנטר  100ג'/ד'  +דיאורון  300-250ג'/ד'.
 .2גלייפוסט  + 1.5%-1%אוקסיפלורפן (גול ודומיו) 500-250
סמ"ק/ד'.
 .3גלייפוסט  + 1.5%-1%דיאורון  250ג'/ד'  +אוקסיפלורפן
(גול ודומיו) או  25ג'/ד'.
תוספת אוקסיפלורפן לגלייפוסט משפרת את פעילות הגלייפוסט.
אנו מזכירים כי הריסוס באוקסיפלורפן יבוצע רק לאחר ירידת
הטמפרטורות ,ואין לרסס בתכשירי אוקסיפלורפן בימים חמים.
ינבוט והגה  -בחלקות המשובשות בעשבים הללו מומלץ לרסס
לפני כניסתם לתרדמת החורף בתכשירי ( 2,4-Dבר ,אמינובר או
אלבר סופר)  ;0.3%ובשולי החלקות  -בטומהוק .0.5%

מחלות

ריקבון צוואר השורש והשורשים וריקבון חום בפרי
פטריית הפיטופטורה שוכנת בקרקע ומתפתחת בתנאי רטיבות,
עודפי מים וטמפרטורות נמוכות יחסית .הפטרייה גורמת לריקבון
שורשונים ושורשים בקרקע בתנאים של עודף מים ,במיוחד
בשתילים צעירים .תופעה זו קיימת גם בקרקעות קלות כאשר
משקים בטפטוף לעתים קרובות מדי ובמנות מים גדולות.
בשתילים שנפגעו יש להקטין את מנת המים ,להגדיל את
מרווחי ההשקיה ולהרחיק את הטפטפת מהגזע .ניתן להדביר
את הפטרייה על ידי הגמעה ברידומיל גולד  480ת"נ (48%
חומר פעיל) בריכוז  0.04%בכמות של  500-200סמ"ק לשתיל,
בהתאם לגודלו.
הריקבון החום בפרי נוצר בדרך כלל בתנאי גשמים מרובים
המקנים תנאים טובים להתפתחות הפטרייה הגדלה בקרקע
ומייצרת גופי פרי שבתוכם נמצאים נבגי הפטרייה .טיפות המים
המותזות מהקרקע אל הפרי נושאות את הנבגים ומדביקות את
הפרי במחלה.
חובה לרסס נגד המחלה במיוחד פרי המיועד ליצוא ,לפחות
שבוע ימים לפני הגעתו לבית האריזה .מרססים את שמלת העץ
עד לגובה של  1מטר באחד מהתכשירים :מרק בורדו ,תכשירי
הידרוקסיד הנחושת (בלושילד ,קוצייד ,פונגורן) או תכשירי זרחית
(קנון ,קורדון ,קיפ ,קנונחושת) או נחושת גפרתית (נחושתן .)0.3%
יש לרסס חומרים אלו  10ימים לפני קטיף.

אלטרנריה

המחלה מתפתחת במהירות בתנאים של לחות גבוהה
וטמפרטורה נוחה ,המתאימים לעונה זו .ניסיון העבר הראה
כי ירידת גשם ,אף גשם קל ,בחודשי הסתיו גורמת לאילוח
קשה מאוד של הפטרייה על הפרי .הנביטה של נבגי המחלה
וחדירת התפטיר לעלה או לפרי מתבצעות תוך שעות ספורות.
לאחר שלב החדירה של הנבגים לעלה או לקליפת הפרי ,יעילות
הריסוסים בהדברת הפטרייה ובמניעת הנזק שבעקבותיו נמוכה
מאוד ,ולכן מומלץ לרסס לפני הגשם .בינתיים יש לבצע ניטור
לגילוי הדבקות חדשות בעלים צעירים ובפרי בפנים נוף העץ
ובפרי חיצוני.
הזנים הרגישים לאלטרנריה הם :מינאולה ,מנדרינה דייזי,
נובה ,ינוב ,מיכל ,מורקוט ,מור ,מירב ,וינולה ועידית .אשכולית
אדומה ולבנה רגישות אף הן ,אך פחות .תכשירים אפשריים
לריסוס :הרקולס (קנון נחושת)  ,0.4%קוצייד 0.25% 2000
(בעדיפות ראשונה בסמוך לאירועי גשם ומיד לאחריהם),
אנטראקול  ,0.25%קנון ,קיפ ,קורדון ,פוספירון  .0.25%מומלץ
לבצע תחלופה בין התכשירים ולהקפיד על זמן טיפול לפני
קטיף לגבי כל חומר.

מלסקו

אנו עדים להתפשטות מחלה קשה זו ,עד כדי עקירת חלקות
לימון ,במיוחד בזנים יוריקה וקוק ובחלקות ליים .המחלה
מופיעה לעתים גם בקליפים .כדי לעכב את התפשטות המחלה
חשוב לנקוט בפעולות סניטציה :טיפול בכל עץ נגוע מיד
כשמבחינים בסימני המחלה ,שהם הצהבת עלים ונשירתם ללא
פטוטרת והתייבשות ענפונים .כדי לנקות את הפטרייה מהעץ יש
לבצע טיפול עמוק :אם נראית התייבשות קלה של ענפון עליון
או צדדי  -גיזום הענף כולו; אם העצים נגועים ברמה בינונית
או קשה  -עקירת העצים; באופן כללי ,גם בעצים הנגועים קל
יש לטפל בגיזום מסיבי ושרפת הגזם .חשוב לסמן עצים אלו
ולעקוב אחר מצבם מדי  15-10יום .אם המחלה חוזרת שוב,
כדאי לעקור את העצים.
נבגי המחלה מתפתחים על הגזם הנגוע היבש ומתפזרים
ברוח .יש להדגיש כי לאחר הגיזום חובה לשרוף את כל הענפים
הנגועים שנגזמו .החומרים המומלצים לריסוס למניעת הדבקת
נבגי המלסקו הם מרק בורדו  1%וקוצייד .0.25%
זני ההדר העמידים להדבקה במלסקו מהעלווה עלולים להידבק
במחלה דרך סורים של הכנה הרגישה למחלה ,ולכן יש להקפיד
להסיר את הסורים בכנות הרגישות (בעיקר חושחש וכנות
לימוניות).
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בפרדס
הנחיות לשמיטה בפרדס
ההדרים תשע"ה*
נערכו ע"י פרופ' אליעזר גולדשמידט ,הפקולטה לחקלאות ,עברו את ביקורתו
של הרב יהודה עמיחי ,מכון התורה והארץ

{*ההנחיות מתארות את המסגרת ההלכתית של דיני השמיטה
[=שביעית] בקווים כלליים בלבד ואין לראות בהן פסקי הלכה
מדויקים .פרוט המלאכות האסורות והמותרות נמצא בחוברת
לחקלאים של מכון התורה והארץ לשמיטת תשע"ה (http://
.)www.toraland.org.il/media/chovret_haklaim.pdf
בכל שאלה המתעוררת ניתן לפנות למכון התורה והארץ ,טל.
( .machon@toraland.org.il ;08-6847325הנחיות אלו אינן
כוללות את גידול האתרוגים}).
 .1מבוא
מצוות השמיטה תופסת מקום מרכזי במערכת המצוות התלויות
בארץ – מצוות שעניינן בחקלאות ובתוצרת החקלאית של
אדמת ארץ ישראל .בבסיסה דומה מצוות השמיטה למצוות
השבת – "שש שנים תזרע שדך ,ושש שנים תזמור כרמך...
ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ ,שבת לה' (...ויקרא
כ"ה ,ג'-ד')" .כמו במצוות השבת ,כך גם במצוות השמיטה,
משתלבים היבטים דתיים עם היבטים סוציאליים .מעבר
לשביתה מעבודת האדמה ישנה חובת הפקרת יבול השנה
השביעית – "והשביעית תשמטנה ונטשתה ,ואכלו אביוני
עמך( ...שמות כ"ג ,י"א)" .מלבד השמיטה החקלאית ישנה
גם מצות שמיטת כספים – "...שמוט כל בעל משה ידו אשר
ישה ברעהו ,לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה
לה' (דברים ט"ו ,ב')" – שעבורה הסדיר הלל הזקן את תקנת
הפרוזבול (משנה שביעית ,י' ,ג' -ד').
חידוש קיומה של מצות השמיטה הוא אחד האתגרים הגדולים
בדורנו ,מאז חידוש ההתיישבות היהודית החקלאית בארץ
ישראל ,בשלהי המאה ה .19-גדולי ישראל בדורות האחרונים
עמלו וטרחו בבירור ההלכות ואופן יישומן בתנאי החקלאות
של ימינו.
שנת השמיטה תשע"ה העומדת בפתח מתחילה בתאריך א' בתשרי
תשע"ה ( )25.9.2014ותסתיים בתאריך כ"ט באלול תשע"ה
( .)13.9.2015בקטעים דלקמן יובאו עיקרי הלכות השמיטה כפי
שהם באים לידי ביטוי בפרדס ההדרים המסחרי בימינו.
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 .2הפעילות החקלאית בשמיטה :עקרונות
הלכות השמיטה מתחלקות לשנים :הפעולות החקלאיות בשדה

ובמטע ,והטיפול בתוצרת החקלאית – האסיף ,השיווק והיצוא.
הפעולות החקלאיות האסורות מן התורה [=מדאורייתא] בשנת
השמיטה הן מלאכות הזריעה והזמירה וגם החרישה .פעולות
חקלאיות אחרות אסורות מדרבנן וחכמים התירו את ביצוען
בעת הצורך בתנאים מסויימים.
השקיה של גידולי שלחין ,לרבות מטעים מושקים ,היא הדוגמה
המובהקת ביותר של פעולה שהותרה בשביעית (משנה מועד
קטן א' ,א') ,בגלל הנזק שייגרם במחסור במים ,עד כדי
התייבשות ותמותת הצמחים .כמוכן מותר להשקות את המטע
אם ע"י מניעת ההשקיה ייגרם נזק כלכלי משמעותי לפירות,
בכמות או באיכות .גם פעולות חקלאיות אחרות האסורות
מדרבנן ,כגון דישון ,ניתן להתיר כאשר בהיעדרן ייגרם נזק
כלכלי משמעותי לעץ או לפרי.
בפעולות חקלאיות האסורות מדרבנן ישנה הבחנה חשובה בין
פעולות שהן 'לאוקמי' – שמירת הקיים ומניעת קלקול ונזק,
לבין פעולות שהן 'לאברויי' – חיזוק העץ ,שיפור צמיחתו
והשבחת הפרי .פעולות שהן 'לאוקמי' מותרות ,מפעולות
שהן 'לאברויי' יש להימנע ,בדרך כלל.
נושא התוצרת החקלאית והטיפול בה יידון כאן באופן חלקי
בלבד ,במה שנוגע לפרדסי ההדרים ,בפרק ' .6פירות שנת
השמיטה בהדרים'.
 .3היתר המכירה
החיפוש אחר פתרון הלכתי שיאפשר את המשך הפעילות
החקלאית והיצוא לחו"ל החל לקראת שנת השמיטה תרמ"ט
( )1889/90כאשר המושבות החדשות היו בראשיתן' .היתר
המכירה' הוצע לקראת שמיטה זו ע"י שלושה מחשובי הרבנים
וזכה לאישורו של הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנה
והונהג למעשה ברוב המושבות למרות התנגדותם של רבני
ירושלים ורבים מגדולי ישראל באותו הדור .עיקרו של ההיתר
הוא אפשרות לבצע פעולות חקלאיות בשדות ומטעים שנמכרו
לגוי לזמן מוגבל ,ולייצא את פירותיהם לחו"ל .אמנם ,הפעולות
האסורות מן התורה ,כגון זריעה ,זמירה וגם חרישה ,אינן
מותרות לביצוע גם על פי 'היתר המכירה' ע"י יהודים ,אלא
רק ע"י גויים.
'היתר המכירה' נחשב מבחינה הלכתית כפתרון לשעת הדחק

בפרדס
עבור מי שאינו יכול לקיים את מצוות השמיטה במלואה .פרדסן
הרוצה לנהוג על פי 'היתר המכירה' חייב לחתום ברבנות על
טופסי הצטרפות להיתר המכירה.
ההנחיות דלקמן ניתנות בשתי רמות; עבור מקיימי מצוות השמיטה
במלואה ,ובפרק נפרד [ ].8עבור הנוהגים על פי 'היתר המכירה'.
 .4היערכות לקראת השמיטה
קיום שמיטה כהלכתה תלוי בהיערכות מבעוד מועד .ככלל,
פעולות לטווח ארוך כגון דישון ,רוב סוגי הגיזום ,עיבודי קרקע
וגם הדברת עשבייה צריכים להיעשות לפני תחילת השמיטה.
את הנטיעות בשטח הפרדס יש לסיים עד ט"ו באב תשע"ד
( .)11.08.2014אמנם ,בנטיעה של שתילים בגוש ,כמקובל
היום ,ניתן להקל בתנאים מסויימים ,על פי יעוץ רבני.
 .5הפעילות בפרדס במהלך השמיטה
 .5.1טיפול בפרדס הצעיר
בדרך כלל ,אין צורך לכלול שטח של פרדס צעיר שאינו מניב
פרי ב'-היתר המכירה' ,כי ניתן לקיים בו את מצוות השמיטה
במלואה ללא קושי מיוחד.
מותר לבצע בפרדס את הפעולות הדרושות לקיום העצים כגון
השקיה ,הדברה כימית של עשבייה חונקת ,הגנה מנזקי רוח
וקרינת שמש ,הדברת מחלות ומזיקים .דישון יש לתת בכמות
הדרושה לקיום העצים ,רצוי לדשן דרך מערכת ההשקיה .מותר
לבצע פעולות להגנה על ההרכבות ,בפרדס צעיר ובהחלפת זן.
אסור לבצע גיזום וקיטום לעיצוב העץ .מותר בשעת הצורך
לשבור ביד או לקצוץ במעדר סורים ונצרים היוצאים מן הכנה
או מן השורשים.
מותר להסיר פריחת עצים הנמצאים עדין בשנות הערלה אם פריחה
זו מזיקה להתפתחות העצים ,רצוי לעשות זאת בריסוס כימי.
 .5.2פרדס נושא פרי
קיום מצוות השמיטה מחייב להימנע מפעולות הנכללות
במלאכות האסורות מדאורייתא – זריעה ,זמירה וחרישה.
בגלל קושי בהגדרה הלכתית מדוייקת של פעולות אלה אנו
נמנעים גם מפעולות גיזום שהן אולי בגדר 'זמירה' ומעיבודי
קרקע שניתן לראות בהם 'חרישה' .לגבי פעולות חקלאיות
אחרות אנו דנים בעיקר על פי ההבחנה בין 'לאוקמי' [=
שמירת הקיים ומניעת נזק] ובין 'לאברויי' [=השבחת הגידול
ועידוד הצמיחה] כפי שהוסבר לעיל [.].2
השקייה השקייה היא הדוגמה המובהקת ביותר לפעילות
חקלאית שחייבת להימשך במשך כל שנת השמיטה בגידולים
מושקים; פרדס ההדרים היה תמיד גידול תלוי-השקייה.
השקייה ופעולות לתחזוק מתקני השקייה בפרדס מותרות
בשנת השמיטה.
דישון את הדישון הסתוי יש לתת לפני השמיטה .במהלך
השמיטה יש לדשן בכמות מינימלית הדרושה לקיום העצים
ועדיף לדשן במערכת ההשקייה .אין לדשן בשמיטה דישון

סתווי לקראת השנה שאחרי השמיטה.
גיזום מרבית סוגי הגיזום ,לרבות 'חילון' ,מכוונים לעידוד
הצמיחה והפוריות ויש לבצע אותם לקראת שנת השמיטה
ולהימנע מהם בשמיטה .יוצאים מכלל זה 'גיזום מעברים' בין
השורות ,ו'-גיזום שמלה' שמטרתו למנוע מחלות ולשפר את
ההשקייה ,אלה מותרים בשמיטה .כמו כן ,במצב של צפיפות
יתר העלולה לגרום התפרצות מזיקים ,בעיקר מקבוצת הכנימות
הממוגנות ,ניתן להתיר את הגיזום ההכרחי .ענפים שנשברו
מותר לקשור אותם כדי שלא יוסיפו להישבר ואם יש צורך
מותר לגזום אותם.
דילול אסור לדלל את עצי הפרדס בשנת השמיטה.
הגנת הצומח ככלל ,מקובל להתייחס לפעולות של הגנת
הצומח בתור 'לאוקמי' ולהתיר את ביצוען למניעת נזק כלכלי.
מדובר בעיקר בריסוסים למיניהם .כאשר דרוש עיבוד קרקעי
או גיזום יש צורך ביעוץ רבני .זה כולל נזקי עשבייה ,מחלות
ומזיקים .יש להעדיף טיפולי מנע (כגון ריסוס במונעי נביטה).
 .6פירות שנת השמיטה בהדרים  :עקרונות
שיוך הפירות לשנה מסויימת יש לו משמעות הלכתית בדיני
ערלה ,תרומות ומעשרות ושמיטה [=שביעית] .פירות שנת
השמיטה נקראים 'פירות שביעית' ויש מגבלות על דרכי
השיווק והיצוא שלהם.
שיוך הפירות לשנת השמיטה נקבע לפי מועד החנטה; חנטת
ההדרים היא 'משיעגילו'  -כאשר הפירות ניכרים ככדור קטן
לאחר סיום הפריחה .מרבית זני ההדרים (תזי"ם ,אשכוליות,
קליפים) פורחים וחונטים באביב ,והפירות מבשילים וראויים
לקטיף במהלך סתיו והחורף הבא .לכן ,הפירות הנמצאים
כעת על העצים ועתידים להיקטף בתשע"ה (סתיו-חורף
 ,)2014/15שייכים לשנה השישית [='פירות שישית'] ואינם
'פירות שביעית' .לעומת זאת ,הפירות שיחנטו באביב תשע"ה
( )2015ויגיעו לקטיף בתשע"ו הם 'פירות שביעית' ועליהם
יחולו הדינים המיוחדים לפירות שביעית.
יוצאים מכלל זה זנים כגון 'ליים' המגיעים לקטיף כבר בקיץ
של אותה שנה בה חנטו; פירות 'ליים' שיגיעו לקטיף בקיץ
תשע"ה (יולי-אוגוסט  )2015יהיו 'פירות שביעית' .כמוכן,
לימונים שיחנטו בעקבות טיפולי הצמאה בסתיו תשע"ה
(אוקטובר  )2014ויגיעו לקטיף בקיץ תשע"ה (יוני-יולי )2015
יהיו 'פירות שביעית'.
 .6.1פירות שביעית :אוצר בית דין
על פי הכתוב בתורה ,פירות השנה השביעית הם הפקר
ומותרים באכילה לכל אדם אבל אסור לסחור בהם .למעשה
נהוג להעביר את הפירות לאחריותו של הציבור ,לגוף המכונה
'אוצר בית דין' .לבית הדין יש סמכויות נרחבות בכל הנוגע
לאסיף הפירות ,טיפול בתוצרת ועיבודה וחלוקתה לאוכלוסיה.
בית הדין רשאי לשכור פועלים – 'שלוחי בית דין'  -לביצוע
כל עבודות האסיף והטיפול בתוצרת .בפועל כיום ,ממנים את

29

בפרדס
החקלאי לשליח בית דין ומפקחים על פעולותיו .מן התמורה
המתקבלת מן הצרכנים עבור חלוקת הפירות מקבל החקלאי
את שכרו ,הנקבע ע"י בית הדין.
 .6.2יצוא פירות שביעית לחו"ל
מלבד איסור הסחורה ,יש איסור לייצא פירות שביעית לחו"ל.
איסור זה מכביד מאד על הפרדסנים המייצרים כמויות פרי
גדולות המיועדות ליצוא ,שאין כל אפשרות לחלקן לצרכנים
בארץ באמצעות אוצר בית דין .למעשה ,יצוא פירות שביעית
לחו"ל אפשרי רק לנוהגים על פי 'היתר המכירה'.
 .7פוריות וטיפולים בפירות בשמיטה
כאשר אנו נכנסים לשנת השמיטה עלינו להימנע מייד מטיפולים
הניתנים לעץ האסורים בשמיטה (כגון גיזום) .אבל ,כפי שהוסבר
לעיל [ ,].6הפירות הנמצאים כעת על העצים הם 'פירות שישית'
ומותר לתת להם את הטיפולים כרגיל .לעומת זאת ,הפירות
החונטים בעץ במהלך שנת השמיטה הם 'פירות שביעית' ודרכי
הטיפול בהם (גם לאחר תום שנת השמיטה) יידונו בהמשך.
{בלימון ייתכן מצב בו ישנם על העץ בו-זמנית 'פירות שישית'
שחנטו באביב תשע"ד ( )2014ולימונים שחנטו בסתיו בעקבות
טיפולי הצמאה ,לאחר תחילתה של שנת השמיטה ,והם 'פירות
שביעית' .בעצי לימון בהם יש גלי פריחה כל השנה דרושה
תשומת לב מיוחדת להבחנה בין 'פירות שישית' לבין 'פירות
שביעית'}.
חיגורים אביביים חיגור הוא פעולה מכנית הנעשית בענפי
העץ או בגזע .יש להימנע מחיגור שמטרתו העלאת היבול.
בזנים בהם ללא חיגור לא יהיה כל יבול ניתן להתיר.
ריסוס בג'יברלין ( )GAבזנים בהם טיפול בג'יברלין חיוני
לקבלת יבול – ניתן להתיר.
דילול פירות דילול של 'פירות שביעית' מעורר שאלות
הלכתיות רציניות .כעיקרון ,מותר לדלל את הפירות רק על
מנת לקבל פירות בגודל מתאים ,שניתן יהיה לחלק אותם
לצרכנים במסגרת 'אוצר בית דין' .דילול ע"י ריסוס מווסתי
צמיחה ,כמקובל בקליפים ,עדיף על דילול ידני .דילול ע"י
ריסוס להפחתת הפריחה רצוי עוד יותר .במידה וצריכים לבצע
דילול ידני רצוי לעשותו ע"י גוי .מותר לדלל כדי למנוע
שבירת ענפים מכובד הפירות.
קטיף סלקטיבי קטיף של פירות שביעית שהגיעו לגודל הרצוי
ודחיית הקטיף של האחרים מותרת.
הבשלה ושבירת צבע יש להימנע מטיפולים להקדמת הבשלה.
טיפולים לדחיית הבשלה והארכת העונה מותרים ,לפי שיקול
דעתו של 'אוצר בית דין' .ריסוס בג'יברלין למניעת שבירת
הצבע מותר.
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נשירה טרום קטיפית מותר לרסס במווסתי צמיחה למניעת
נשירה טרום קטיפית של פירות שביעית.

היסדקות ,קמטת בזנים ואיזורים בהם צפוי נזק כלכלי מהיסדקות
או קמטת מותר לרסס בחמרי הזנה ומווסתי צמיחה למניעת
התופעות.
הדברת מחלות ומזיקים מניעת מחלות ומזיקים הפוגעים
בפרי או הדברתם ע"י ריסוס מותרת אם הם גורמים נזק כלכלי,
המקשה על קבלתם ע"י הצרכנים במסגרת אוצר בית דין.

טיפולי פוריות בלימון

לקבלת לימון קייצי נהוג להצמיא את העצים [יולי-אוגוסט].
עם תום ההצמאה חוזרים להשקות ואז מתעורר גל של פריחה
שממנו חונטים פירות הלימון הקייצי .מותר להצמיא את העצים
בשנת השמיטה [קיץ תשע"ה] ולחזור ולהשקות אותם ,אבל
את הדישון בחנקן יש לדחות עד לאחר תום שנת השמיטה,
מכיוון שדישון זה מטרתו להצמיח את פירות השנה הבאה
[= השמינית] .כמוכן אסור לבצע פעולות גיזום או קיטום של
הצימוח הצעיר על מנת לעודד את התהוות הפריחה.
 .8הנחיות לנוהגים על פי 'היתר המכירה'
עקרונות 'היתר המכירה' הוסברו לעיל ,בפרק  .3כאן נעמוד
על ההנחיות המעשיות העיקריות לפרדסנים .העיקרון המנחה
הוא שגם לנוהגים על פי 'היתר המכירה' לא הותר לבצע פעולות
חקלאיות האסורות בשנת השמיטה מדאורייתא [=מן התורה];
פעולות אלו ,במידה והן הכרחיות ,יש לבצען ע"י גויים.
נטיעה והרכבה אין לטעת עצים בשנת השמיטה .איסור זה
כולל נטיעת עצי מילואים ,וגם עצים הנמצאים בגוש .אין לבצע
החלפות זן .יש להימנע מביצוע הרכבות ,אך אם יש הכרח
להרכיב בשמיטה – כגון הרכבות מילואים דחופות – מותר
להרכיב ע"י גוי .יש להימנע מדילול עצים בפרדס במהלך
השמיטה.
השקייה ודישון מתבצעים כרגיל כדרוש לקיום העצים
ולמניעת פחיתה ביבול.
גיזום גיזומים לעיצוב העץ ולעידוד הצמיחה והפוריות נחשבים,
במידה מסויימת ,לפעולה של 'זמירה' ,האסורה בשמיטה
מדאורייתא .במידה ויש בהם הכרח צריך לעשותם ע"י גוי.
הדברת עשבייה והגנת הצומח מותר לעשותן ע"י ריסוס .יש
להימנע עד כמה שאפשר מעיבוד מכני של הקרקע ,הנכלל
בפעולת 'חרישה' .במידה ויש צורך בעיבודים מכניים יש
לבצעם ע"י גוי.

קטיף ,שיווק ויצוא

העקרונות של פירות שנת השמיטה בפרדס נידונו לעיל בפרק
 .6לנוהגים על פי 'היתר המכירה' ,פעולות הקטיף ,האריזה,
והשיווק של הפירות בשנת השמיטה [שהם בדרך כלל 'פירות
שישית'] ,ובשנה שאחריה [שהם 'פירות שביעית'] ,מתבצעות
כרגיל .גם היצוא לחו"ל מתנהל כרגיל.

מיגון טרקטורים
מסגריית עין החורש
אנו בעלי ניסיון עשיר במיגון טרקטורים  -ג‘ון דיר ,ניו הולנד,
סאמה ,לאנדיני ,קיוטי ,קובוטה ועוד.
המיגון בנוי באופן שמבטיח את שימור העקרונות הבאים:
 .1גישה נוחה לתחזוקה השוטפת של הכלי.
 .2הגנה על הטרקטור בזמן עבודות ריסוק ,כיסוח וריסוס.
 .3שמירה על שדה הראייה של המפעיל.
 .4המיגון אינו פוגע בביצועי הטרקטור.

יש על מי לסמוךÆÆÆ

חפשו אותנו גם בפייסבוק

04-6127301 | 050-7781979

Metalwork10@gmail.com

www.Metalwork.co.il

פתרונות מתקדמים לחקלאות

מעל  ∑µשנה מטאור מייצרת רשתות עבורך
רשת קריסטל •∞ ±צל להגנה בפני ברד
הרשת המובילה בהגנה בפני ברד בזנים אור ו אורהÆ

אליאור ©איש מכירות®∫ ≥≥≤≥≤∞µ∞≠ππ
רז ©אגרונום®∫ ∞∑∞µ≤≠≤µ∂µµ
רח‘ הרצל  ¨±תÆד ¨±ππµ Æדימונה ∏∂±±π
טל∫ ∏∏∏∂∏∂∂≠∏∞ פקס∫ ∑∑∏∂∏∂∂≠∏∞

Since 1929

Ein Hahoresh Metal workshop

info@meteor-nets.com www.meteor-nets.com

‰¯Î˘‰Ï
‰¯ËÓ ÏÎÏ ·ÏÂ„ ÈÏÎÈÓ
˙Â¯ˆ˜Â ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ≠ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙ Ø ˙È‡Ï˜Á

∞¥≠∂∂µ∞∞≤π ∫Ò˜Ù ˇ ∞µ∞≠µ≤±±∞∏¥ ∫„ÈÈ

חותינו
לקהל לקות ישראל שלום,
ולכל בטיובה ,שנתמיחה,
שנה לוב ,צ
שנת לבברכה
שפע ו

