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ארכאי מנגנון . הכוונה לאותו המנגנון מתמבחינתנו הכרזתי בישיבת הרומ"אים כי  לא צער ויגוןל - המנגנון מת

ראת המשך המו"מ לקה שעסקה גם במחירי התחמיצים, בישיבהחיטה.  ע את מחיר התחמיצים ביחס למחירשקב
, עם יםאחר יםגידולל ציםגידול התחמיאת  ,נציגי האזורים שוו,החה כל פעם מחדש(, )מו"מ שנד מול מרכזי המזון

טון ח"י. יתרה ל/₪ 850 –תירס  תחמיץלטון חומר יבש ו/₪ 700 –תחמיץ דגן  :. הצעות האזורים דומיםרתג מחי
לקיים  מצידנו , תוך התחייבותתעשייתי"לשקט "כות את המער , שיכניסשנתי-הסכם רב לקיים , אנו מבקשיםמכך

שסיפקנו  "הצידה לדרך"משובחת. זו באיכות  בישראל, זון הגס לרפתותספק את תצרוכת המלאת ההסכמים ו
 למובילי המו"מ מול הרפתות ומרכזי המזון.

ה , בניסיון להגיע להבנדרוםי המשקב רפתהתארגנות יג צנ, פרץ שורקואני, עם  איל מוצ'ןנפגשנו,  במקביל......
 אמון-אימחסומי במתמקד  המהותיהנימוק . טקטיונימוק  מהותיבנימוק  נויתו, דחה פרץ את הצעמצערל אזורית.

במחירים )"מבחינתי זה כמו היה  הטקטיוהנימוק לעמוד בהסכמים ביכולתם עמוק וים של חשדנות כלפי המגדלים 
 ירי התחמיצים בפניאת מח שיביאבקשתנו גם  .יבוא חלב פתיחתאשמה ללפתחנו הונחה ה (.טלפון", אמר מספר

 לקבל החלטות יצירתיות, מחוץ לקופסא, תמעשה מנהיגותי נבחן ביכולה בשלילה. חבל!! תכזי המזון נעננהלי מרמ
 אני יודע שיש בין מנהלי מרכזי המזון כאלוא להיטיב את המצב הנתון. יתוצאתן הלעיתים לא פופולריות, אך 

 . אנישנים ארוכת ין של שותפותיהלבנה המרכזית בבנאת  –נם ובין החקלאים הרואים בהגינות, הוגנות והדדיות בי
 אופטימי. ןיידע

יני המספוא שרוכשים לאסוף נתונים ולנתח את מחירי גרע )משקי דן( רענן כץ  חלשנים ה 3לפני  - מדד משקי דן
 וגדרומטרות שההמדדי משקי דן". יץ בדוא"ל מצגת חודשית בשם "ים בקיבוצי הדרום והנגב ולהפכל חודש הרפתנ

התייעלות ברכש, הנמכת מחיצות המחיר יצירת חיסכון כספי ו, לתהליך היו: יצירת כלי בקרה והשוואת מחירים
רת בסיס לרכש קבוצתי ומעקב אחר המחירים והתנהגות השוק בין הלקוחות, שיפור תנאי הסחר מול הספקים, יצי

 , הצלחה הובילה להחלטה להרחיב את היריעה. כותב רענןיך שהתמסד הפך לכלי עבודה יעיל. ההתהלמן. לאורך ז
מהדרום והנגב כשהפעם "על הכוונת" מחירי  גד"שים 6התחלנו פיילוט מצומצם עם קבוצה "פורצת דרך" של "

וח והשוואת ודשי טבלת ניתלים על בסיס חגד"שים שמקב 20וכולל כ  הפיילוטהתרחב היום . ניםחומרי הדברה ודש
 2020מחירי רכישה של עשרות חומרי הדברה ודשנים שנרכשו ע"י אותם משתתפים באותו החודש. לאן פנינו? ב 

ך איסוף מידע ושיתוף אנו נמשיך ונצרף לתהליך את כל הגד"שים שעדיין לא... ושירצו להצטרף. אנו נפעל להמש
תהליך מערכת מתו כחלק ונשכלל, נשפר ונשלב א ]...[ דמקביל ביחלת וחיסכון ובידע באופן שיביא למשקים תוע

 4תחתונה ב   שורה "הסחר הדיגיטלי" שעתידה לקום בשיתוף פעולה של משקי דן עם משקי הדרום ומשקי הנגב.
 8100565-050  סלולרי  ildana.co.-dana@m-mמוזמנים לפנות לרענן  ".מילים: הארגון שלך, תמיד אתך

 מחדש פעם אני נפעםכל  – נפעם מחדש                                                           
 ינהשונות בג לפעולותות הגד"שים היענמ                                                           

 רחפחות מיממה לא הקהילתית האתיופית.                                                           
 )גד"ש יבנה(, סיוע פישביין  עםמנ  ישביקשת                                                           

 התייצבוה, בעבודת משתת להרחבת הגינ                                                           
 מושלם. והטרקטור, לביצועמוזס הוא, אלי                                                            

 לא מובן מאליו, במיוחד בעומס העבודותה ז                                                           
 !!אלופים אחד מהם!זה , ה(זאת )ויש המון כאלהחבורה ל שייךאם יש רגעים שאני גאה להיות  לעת הזו. בגד"ש

לת גזי ל, שמובילה רמ"תהליךה, בתסכול ואכזבה, על שים האחרונים אני כותבבד" – (4) הגדול גזל קרקעות
. הפגישה נעשהבר מה שהמילים יהדהדו ויעודדו לפעולה, או לכל הפחות נקבל הסתי . קיוויהקרקעות מהקיבוצים

השמיעה  בעייתבהמשך לה למועד רחוק. תנדחי התנועה הקיבוצית שביקש מיקי לזר )יו"ר משקי הדרום( עם בכיר
לא בגלל כנראה ש)ו מוגבל בנושא,הקיבוצית  ראייתי לפעילות התנועהכושר , גם (M-16)האוזן וה  שדובר בה בעבר

 .הכיסוי על עדשות המשקפת(
 ,מכלל שטחי הכותנה 20%כ ף ילקט  ונותר – חוק רואים שקוףרואים ר

 .שנשארלא יעיב על חדוות הקטיף  בסופ"שבאזור. בתקווה שהגשם הצפוי 
                                                       שבוע הבא

 ר", משקי הדרום, אולם "תמ08:30, 28/10ב', ם יו – כנס חימצה
 .אולם "תמר", 13:30, 29/10ג', יום  – נגב-התארגנות מטעים דרוםפורום 

אגרו ישראל הינה תערוכה חקלאית מקצועית   חרוד. גן לאומי מעין, 30-31/10ה' -ד'ימים  – ישראל-תערוכת אגרו
בו ידונו על  במהלך התערוכה יתקיים כנס מקצועי החקלאות. חברות העוסקות בתחומי 120-בה יציגו למעלה מ

  שלום  שבת                          .יוהמגזר ההתיישבות הנושאים המשפיעים ביותר בתחום החקלאות
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