
 לשיווק ב..גועצה דגירחמת־שיחווו
ידיו. על אזיקים שגה היא אותו.

וה המייצרים הקבלנים, המגדלים,
 למועצה הפרדסן׳ בין היחסים אורזים.
 העבדות. מימי נלקחו כאילו תמוהים,

למועצה, הפרי את מוסר הפרדסן

 פקודת החוק. בחסות נעשה זה כל
 משנת מנדטורי חוק פרי־ההרר. שיווק
 ״פרדסן כי השאר, בין קובעת, ,1947

וימסרו שבפרדסו פרי״ההדר את יקטוף

פוקס פרדסן
בשוק דוכן סלל פלילית תביעה

 קבלן־האריזה כספית. תמורה כל ללא
 תיבות־ההדרים את ושולח אורז ממיין,
 כאלה: קבלנים שיבעה יש בארץ לנמל.
 יכין סינדיקט, פרדס אקספורט, תנובה
 איחוד פריחז, פרי־אור, מהדרין, תקל,

הדרים. משלחי

 מיקצתו, או כולו שיווק, לשם למועצה
 ובהתאם המועצה מאת הוראות על־פי

להן.
 בכל פרי־ההדר את תשווק ״המועצה

 הפיר־ את ותקבע לנכון, שתמצא צורה
לנכון.' שתמצא שיטת־חישוב לפי יון

מאור פרדסן
שליו׳ המים כמו הם ,העצים

מישרד־ על־ידי הפרי נבדק בנמל
 האחראית היא המועצה החקלאות.

 ושיווקו האוניות על הפרי לטעינת
בחוץ־לארץ.

 הפרדסן מקבל עת אותה בכל
 מתחייבת אינה המועצה מפרעות־שכר.

 אינו הפרדסן לפרי. למחיר־מינימום
 שכרו העונה. בסוף ירוויח כמה יודע 5י

 נבון, בשיווק האריזה, בטיב תלוי
בתנאי־השוק.

 מאיר חבר־הכנסת זאת לתאר היטיב
 לביטול בהצעת־חוק בדיון שיטרית
 בכנסת שנערך פרי־הדר, שיווק פקודת

 אחרי רווחים נשארו אם ״רק שנה. לפני
 השיווק, של ההוצאות כל את שניכו

 הוצאות גם המיון, האריזה, המישלוח,
 ששכחו נניח — פשלות בשל שנגרמו

 בנמל שבוע במשך פרי עמוסה אוניה
 כל את מההכנסות מנכים כל קודם —

 זה כל אחרי נשאר ואם האלה. ההוצאות
אותו." מקבל הפרדסן רווח,

 מסידור נוחה אינה שדעתו פרדסן, 5י״
תוצרתו, על לשלוט שמבקש מי זה,

 או יותר, גבוה מחיר בעבורה לבקש
 סמוך פרי־הדר למימכר דוכן לפתוח
פלילי. כעבריין נחשב לביתו,
 בשנה פעמים שש לפוקס. קרה כך

 של בשוק מתפוזיו מכר הוא האחרונה
פשעיו, את חשפו המועצה ,פקחי רמלה.
 נקנס הוא לבית־המישפט. אותו הזמינו

במעצר. שעות כמה וישב
נפדו עם מאור

הפרדסן!׳ מ׳ ויודע בפרדס מבט מעיף ,אוי

 הפרי את ממני גוזלים הם ״מדוע
 בכפות־ידיו ומנפנף מאור, צועק שלי?"

 יכה מעט עוד כי נדמה לרגע הגדולות.
שלו. פרי־ההדר את לו שלוקח מי את

 אזיקים הניחו אותנו, עושקים ״הם
אותנו! לשחרר מוכנים ולא ידינו על

 את מגדל אני הזה במצב ״אולם
 לשיווק. המועצה פקידי למען פירותי

 משכורות מקבלים טוב, חיים הם
 הטוב מהפרי מעבודתי, נהנים שמנות,

מגדל.״ שאני
 :1979 מבקר־המדינה, דו״ח מתוך

 קבלני־ בין אינטרסים ניגוד ״קיים
הבורר.״ המגדל לבין השיווק

בלייקגיק,
גערנגיק לא

 פרי־ מאור מגדל שנים 30 זה **
 כל דונם. 60 שלו. בפרדס הדר 1̂
פרי. טון 7־10 בין מניב דונם

 ״אני אומר. הוא טוב,״ שלי ״הפרי
 הכל אצלי צבאית. בצורה ועובד חושב

 בערכניק. ולא בריוקניק אני מאורגן.
 וטעים, טוב הפרי עבודה, וכשמשקיעים

 לרמות. אי־אפשר הפרדס את רווי־מיץ.
מצויץ. זיכרון יש לעץ

 לאישיותו יותר טוב קנה־מידה ״אין
הצצה שלו. הפרדס מאשר אדם של

ליבובי*;■. שרד,
)36 בעמוד (המשך

... 17—̂


