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סיכום-2019קציר חיטה 
242.21$–מחיר סופי לקציר 

.לטון$ 3.4–משוקלל בצפון פרסים ממוצעים 

,  פסילות, זרעים, מצה שמורה) טון מהצפון אל מול ההתחייבות החתומה 12,000מחסור של 
(מחיר

אלף בדרום49,  אלף בצפון33–אלף טון 82.2–כ קציר "סה

.חפוריתטון חיטה עם 2,200טון חיטה פסולה ועוד כ 1,000כ –בצפון 

שולמה מקדמה. לטון לפני הוצאות$ 236–חזור -מחיר מכירה חיטת אל

גמר חשבון מתוכנן להתבצע בימים הקרובים
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הגנות חיטה
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לטון למי שביצע הגנה$ 25שולמו תוספות מחיר של –2019קציר 

(לטון$ 238עומד כרגע על כ ) אינו מאפשר ביצוע הזמנות –מחיר נמוך מאוד כיום 

אנו נפתח פולים לביצוע הזמנות עם עליית המחיר כדי לאפשר רכישת הזמנות

לטון$ 10טון במחיר של 136כל חוזה רכישה הינו בכמות של 

אנו מבצעים רכישה , עם קבלת ההזמנה חתומה וברגע שניתן לרכוש. אין צורך בתשלום
. והתשלום מתבצע דרך ארגון הקניות

לאחרונה נפתח בדרום קורס חד יומי לקבלת ) קורסים לניהול סיכונים מפורסמים באתר 
.(מושגים כלליים



2019שעורה 
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פיילוט של שיווק שעורה משותף

.טון שתוכננו1,000טון מתוך 630הגיעו כ 

(לטון מעל חיטה₪ 35-כ)לטון ₪ 900נקבע מחיר של 

בוצע–תשלום למגדלים 

יופקו לקחים ויוחלט איך ואם להמשיך את השיווק המשותף בשנה הבאה



ירקות לתעשייה
ללא התחשבות בפחת מעוכים בסיווג זהAהוספת סיווג : הסכם אפונה •

Bלטון מעל סיווג ₪ A–250מחיר סיווג •

שנים4הסכם ל •

2.5%שנה שניה ושלישית עוד  , בשנה הראשונה4%עליית מחיר של •

.  נוספים2%–שנה רביעית , כל שנה

למחיר12.5%תוספת של -(12עד שבוע )מוקדמים 

סדוקים ומצומקים

מענק חתימה

הסנטינלזן –הסכם תירס •

עדכון-הסכם עגבניות•
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מ מזונות גסים"מו
מ עם מרכזי המזון  "החל המו•

הצמדה למנגנון•

העלאת מחיר•

הכנסת הקש למשוואה•

מחיר לשחתות•

מחיר לתחמיצי תירס•
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קנט

הכנסת שינויים לביטוח פלחה•

הכנסת שינויים לביטוח הכנסה•

בדיקת פוליסת ירקות לתעשייה•

טיפול בבעיות נקודתיות ואזוריות•
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מחקרי פלחה

מתקציב הארגון מממן מחקרי פלחה חורף ופלחה קיץ20%-כ•

מעקב  , מבחינת נושאי המחקר-אנו בבחינה מחודשת של כל הנושא•
ניהול תקציבי שלו והנגשתו לחקלאים, אחרי המחקר

הוקם צוות מחקרים שיעביר המלצותיו לשינויים הדרושים•
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שינוי מבני לארגון

רשם האגודות אישר את השינויים במבנה הארגוני כפי שהוצע לאסיפת  •
החברים לפני כחצי שנה

(  יעקב בכר)יבחר דירקטוריון בו יכהן מנהל שולחן הארגונים -עקב כך•
עמק  , משקי הנגב, גליל עליון, משקי דרום)מנהלי ארגונים 4, ר"כיו

מגדלים שיבחרו  6ועוד ( יוסי ישי)מנהל מושבי הנגב , (יזרעאל
.לדירקטוריון

תיפתח עם דירקטוריון חדש ומסודר  2020אנו פועלים לכך כי שנת •
.לארגון
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חידושים בארגון עובדי הפלחה

052-3610047כניסת מירי אטיאס כמנהלת ידע ורגולציה •

החזרי בלו ומחירון הארגון, מטפלת בנושא רישוי טרקטורים-במסגרת תפקידה•

פיילוט התקיים בקיבוץ ניר עם–" חקלאות על הבר"•

050-5625564חיים כמנהלת הכספים ויויאןכניסת •

•

https://falcha.co.il: אתר חדש בארגון•

!תודה על ההקשבה
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https://falcha.co.il/
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!!שנה טובה 

ברוכה בגשמים בעיתם  שתהיה שנה 
!  ובשנה חקלאית מוצלחת לכולם


