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נף ההדרים, וזאת מעט אנשים יודעים, 
בעולם  הגדול  החקלאי  הענף  הוא 
מבחינת גודל הייצור שלו. ב–25  השנים  
האחרונות  גדל  הענף  בעולם באופן 
מרשים; מייצור של כ-70 מיליון טון לייצור של 
כ-100 מיליון טון. עם זאת, מגיפת הקורונה, 
שפגעה בכל העולם, גרמה גם לענף ההדרים 
הישראלי לחשב מסלול מחדש. כיצד זה השפיע 
על עונת 2019/20? וכיצד מתכננים את העתיד? 
ישבתי לשיחת סיכום עם טל עמית, מנהל ענף 

ההדרים במועצת הצמחים.
ההדרים  עונת  את  רואה  אתה  כיצד  ש: 

שהסתיימה?
2019/20 הייתה מהעונות המוזרות  ת: עונת 
העונה  פעם.  אי  ההדרים  מגדלי  על  שעברו 
החלה בצורה נורמלית ורגועה ואז, מתחילת 
ינואר, החלו אינספור אירועי גשם, שכמעט 
השביתו את הענף למשך חודש וחצי, כך שבסוף 
ינואר נוצר פיגור של כ-30% בקטיף. רק התחלנו 
מרץ  ובתחילת  הגשם,  מאירועי  להתאושש 

הגיעה מגפת הקורונה שגרמה להאטה נוספת 
לתחילת  עד  התארכה  שהעונה  כך  בקטיף, 
יוני. בעונה אופיינית, לשם ההשוואה, אנו 

מסיימים בין אמצע אפריל לאמצע מאי.
ש: האם זה ניכר בתוצאות הענף?

ת:  מבחינה כמותית, כלומר - היבול והחלוקה 
ליעדים השונים, התוצאות היו דומות לעונה 
מהם  הדרים,  טון   460,000 כ- הקודמת: 
כ-170,000 טון שווקו בשוק המקומי, 160,000 
הועברו  טון  וכ-130,000  לייצוא  הופנו  טון 
לתעשיית המיצים. מבחינה כלכלית העונה 
הייתה טובה מקודמותיה, ודאי כאשר משווים 

את התוצאות לעונה הקודמת.
ש: האם תוכל לאפיין מגמות מרכזיות בעונות 

האחרונות? 
ביותר  מאופיינות  האחרונות  העונות  ת: 
ומיוחדים,  רחוקים  ליעדים  שמופנה  פרי 
אחרות,  יצרניות  מדינות  עם  התחרות  בשל 
שהוצאות הגידול שלהן נמוכות ביחס אלינו. 
מיטב התוצרת של אותן מדינות, שהבולטות 
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מגיעה  ומרוקו,  מצרים  טורקיה,  הן  בהן 
לשוק האירופי ובשל עלויות ייצור נמוכות, 
לחקלאי  שבהם  במחירים  נמכרת  התוצרת 
הישראלי ייגרם הפסד כספי. אותן מדינות גם 
דואגות לעודד את הייצוא ממדינותיהן בעזרת 
פיחות מטבע )כל אחת ממדינות אלו פיחתה 
את המטבע שלה בשיעור של למעלה מ-150% 
בעשור האחרון(, דבר שאצלנו לא קיים כבר 
שנים רבות, ואנו נאלצים לאורך שנים לרכוש 
תשומות שמתייקרות משנה לשנה )בשקלים(, 
בשל  שקלים  ופחות  פחות  שנה  מדי  ולקבל 

חוזקו של השקל מול האירו והדולר. 
ש: מהם היעדים העיקריים אליהם מיוצאים 

ההדרים הישראלים?
ת: ישראל ה"קטנה", בה מגדלים הדרים כבר 
למעלה מ-150 שנים, נחשבת ליצואנית גדולה 
בכל הנוגע להדרים. ייצוא ההדרים מישראל 
נעשה לכ-40 יעדים ברחבי העולם: מיפן, סין 
וקוריאה במזרח הרחוק, ועד ארה"ב וקנדה 
במערב. רוב התוצרת, כ-75%, מיוצאת ליבשת 

אירופה.
ענף  על  השפיעו  הקורונה  מגבלות  איך  ש: 

ההדרים?
ת: אמנם לשמחתי, לא היו מגבלות על קטיף 
בשטח פתוח, אך מעבר לכך – האתגרים היו 
על כמות האנשים בהסעות,  רבים. מגבלות 
מחסור  האריזה,  בבתי  בקפסולות  העבודה 
שנבעו  סגרים  בשל  קטיף  בפועלי  מתמיד 
מתקנות הבריאות, בעיות לוגיסטיות קשות 
בשינוע הפרי לחו"ל )אי-הגעת אניות, מחסור 
בפני  העמידו  אלו  כל   - יבשתית(  בתחבורה 
קשיים  והיצואנים  האורזים  הפרדסנים, 
לקטוף  היכולת  על  אמיתי  איום  שהציבו 
היכולת  בעזרת  בזמן.  הפרי  את  ולשווק 
של  הרב  והניסיון  המקצועי  הידע  הגבוהה, 
הרבה  של  טוב  רצון  לצד  בענף,  החקלאים 

גורמים, מתנדבים, ארגון "השומר החדש", 
משרדי הממשלה )שאפשרו הלנת פועלי קטיף 
במקום נסיעות הלוך-חזור בכל יום( וגורמים 
נוספים, התגברנו על הקשיים וכל הפרי נקטף, 
נארז ושווק. אגב, יש גם צד שני למטבע: המגפה 
 C )ויטמין  הדר  לפרי  רבים  ביקושים  גרמה 
לחיזוק המערכת החיסונית(, והפרי שהגיע 
ובמחירים טובים  נחטף,   - לשווקים בחו"ל 
מעונות הקודמות. לא נוצרו מלאים במחסנים 
בחו"ל, והפרי הגיע מהר וטרי לצרכן הסופי.

ש: איזה עתיד אתה צופה לענף ההדרים?
ת: זו בהחלט שאלה מורכבת. אני כמובן רחוק 
מלהיות נביא, אבל בכל זאת עלינו לתכנן כמה 
עסוקים  אנחנו  כרגע  ולכן   – קדימה  צעדים 
תחת  הקרובה  העונה  תיראה  כיצד  בשאלה 
איום הקורונה. אני סבור כי אם נכלכל את 
דרכינו בחכמה, נוכל לשמר את הענף בגודלו 

הנוכחי - ואולי אף להרחיבו במקצת.
אני רואה מספר הזדמנויות שאליהן אנחנו 
צריכים לשאוף בעונה הקרובה: פתיחת יעדי 
טאיוואן  הודו,  על  )בדגש  חדשים  שיווק 
ותאילנד(; המשך פיתוח השווקים הקיימים 
וקוריאה(  סין  יפן,  )בעיקר  הרחוק  במזרח 
וכן במערב )ארה"ב וקנדה(; פיתוח אמצעים 
להגנה על הפרדסים מפני נזקי אקלים )למשל, 
כולל  חדשים,  מוצרים  ייבוא  רשת(;  בתי 
גידולי נישה, שמתאימים למשקים קטנים; 
וכמובן גם הפחתת התלות בידיים עובדות, 
במיוחד חלופה לפועלי קטיף באמצעות מיכון 
ורובוטיקה. אלה יעדים לא פשוטים להשגה, 
הישראלי,  בחקלאי  גדול  מאמין  אני  אך 
של  הפעולה  ובשיתוף  המקומית  בחקלאות 
המגדלים עם מועצת הצמחים, ומאמין שניתן 

להשיג את היעדים הללו.  


