31.05.2022
לכבוד משרד החקלאות,
הועדה לביטול תשלומי
חובה למועצת הצמחים.
הנדון השארת תשלומי החובה לענף ההדרים במועצת הצמחים.
ארגון מגדלי ההדרים מתנגד בכל תוקף לביטול תשלומי החובה למועצת הצמחים ענף
ההדרים.
גודלו של ענף הפרדס הינו  170,000דונם.
ישנם  30זנים מסחריים.
שלושה זני יצוא מרכזיים – מנדרינת אור ,אשכולית אדומה ופומלית.
כל השאר הזנים מחולקים בין שוק מקומי פרי טרי – מנדרינות ,למונים ותפוזים
זני תעשייה – תפוזים ואשכוליות לבנות.
סה"כ שיווק התוצרת מחולק שליש יצוא ,שליש שוק מקומי ושליש תעשייה.
הפרדסים ממוקמים בכל חלקי הארץ החל מהערבה הצחיחה דרך הנגב במדברי ,הנגב
המערבי  ,שפלת החוף ,השרון ,עמק יזרעאל ,הגליל ,עמק הירדן ,והגולן.
תפקידו של ענף ההדרים במועצת הצמחים:
 .1הדברה – ענף ההדרים מבצע הדברה של זבוב ים תיכון בצורה יעילה ומרוכזת –
בשנים האחרונות פונים ענפים שונים אל מערך ההדברה של ענף ההדרים על מנת
לקבל סיוע בהדברת זבוביי פירות בענפי הפירות האחרים.
 .2המכון להדברה ביולוגי – לענף ההדרים יש נכס גדול וחשוב – המכון להדברה ביולוגי
– במכון מבוצעים מחקרים ופיתוחי הדברה מיוחדים למזיקי הפרדס ומזיקי הסגר
חדשים.
 .3ביטוח – ענף ההדרים מבטח את כל הפרדסנים וחלקותיהם בביטוח בסיסי בקנ"ט.
במקרה זה הענף מנצל את יתרון הגודל .לכן הפרדסנים מקבלים הוזלה משמעותית

בפרמיה של הביטוח ומקבלים תנאים עדיפים לעומת חקלאים שעושים פוליסת ביטוח
נפרדת.
 .4הדרכה – בשל מדניות משרד החקלאות לצמצם את מערכת ההדרכה הממשלתית
הפרדסנים לקחו על עצמם ע"י ענף ההדרים במועצת הצמחים לקלוט ולהכשיר את
דור ההמשך של מדריכי העתיד של הענף ,כל זה על מנת למשמר את הידע הנצבר
ולהעבירו אל הפרדסנים.
 .5מו"פ – כל שנה הענף מאשר ע"י ועדת מחקרים בין  15-22מחקרים יישומים ותיאורטיים
חדשים אשר יגרמו להתייעלות בפרדס.
יושבים בוועדת המחקרים – פרדסנים ,נציגים מהוועדה הענפית ,מדריכי שה"מ ,חוקרים
ממכון וולקני ,נציגים של המכון להדברה ביולוגי וארגון מגדלי ההדרים .כל שנה הענף
משקיע  2.5-3מיליון שקלים לטובת מו"פ.
 .6זנים חדשים – לענף ההדרים יש חטיבה שתפקידה לפתח פרוטוקולים לגידול ופיתוח
של זני הדרים חדשים .הענף הקים אצל הפרדסנים חלקות מודל של זנים חדשים
לצורך נושא זה במימון הענף.
 .7פתיחת שווקים ותמיכה ביצוא – ענף ההדרים משקיע משאבים רבים על מנת לפתוח
ולפתח שווקים לזני ההדרים החדשים ,הדבר כולל ניסיונות אחסון ,סוגי אריזה ,בדיקת
איכות הפרי ביעד וקבלת משוב מהלקוחות הסופיים .כמו כן הענף יודע לתמוך ביצוא
של זן ספציפי אל יעד מיוחד – לדוגמה ענף ההדרים השקיע מאות אלפי שקלים
בשמירת היעד של מזרח אסיה עם זן הפומלית.
 .8קד"מ – אין ספק לקידום מכירות יש תפקיד חשוב מאוד בתהליך השיווק.
בעזרת הקד"מ מעלים את הביקוש למוצרים של פרדסני ישראל ויחד עם זאת שומרים
על רמת מכיר גבוה בשווקי היעד ביצוא ,הקד"מ מוערך בכ 2.2-מליון שקל בשנה.
כמובן הרשימה עוד ארוכה ומכובדת.
לענף ההדרים יש דירקטוריון – הוועדה הענפית שתפקידה לנהל את הנכסים של פרדסני
ישראל לטובת פרדסני ישראל .לוועדה הענפית יש בחירות והדברים נעשים בדמוקרטיה
ובשקיפות מלאה.

נכון הפרדסנים משלמים כסף – תשלום חובה – לענף ההדרים במועצת הצמחים אבל
בתמורה הפרדסנים מקבלים כל שקל חזרה בצורה של השקעות בשביל ולטובת הפרדסן
והפרדס.
את כל ההשקעה שנעשית והיא ענקית יכולה לקרות אך ורק כי מדובר בגוף אחד שמאגד
תחתיו משאבים רבים ,איני רואה איך פרדסן של  200דונם (נחשב לפרדסן בינוני ) יצליח
לעשות מו"פ ,לפתח זנים ,ליצור פרוטוקולי גידול ,להתנהל בצורה יעילה אל מול קנ"ט
ולהצליח לפרסם את מוצריו בארץ ובחול .את כל הנ"ל ניתן לעשות רק כאשר יש גוף אחד
שמרכז את כל המשאבים יחד לצורך קיום ,ייעול והצלחת הפרדסן והפרדס .
על כן אני דניאל קלוסקי ,פרדסן ,איש מקצוע ומזכיר ארגון מגדלי ההדרים ,מוצא את
הבמה הזו להגיד תודה לענף ההדרים במועצת הצמחים ,אני כנציג של ארגון מגדלי
ההדרים בישראל מבקש להשאיר את תשלומי החובה לענף ההדרים במועצת
הצמחים .אני יודע שללא עבודה סדירה של גוף סטטוטורי של ענף הפרדס ,הענף שלנו
יחדל להתקיים.
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