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 למגדלים שלום,

 מהנעשה בארגון  –  דצמבר  2019  

אזורים  החיטה שנזרעה בחודש נובמבר קיבלה גשמי הנבטה רק בסוף החודש ולא בכל האזורים.  

עדיין שחון עם מספר מילימטרים בודדים. אני רוצה להיות אזור הדרום  בצפון קיבלו גשמים בעודף ו

.יםהקרוב  יםחודשבמהלך ה  אופטימי ולאחל שנחווה גשמים  

 מו"מ מזונות גסים:

חווינו עליות ומורדות במהלך המו"מ ונותרה לנו פגישה אחרונה ומכרעת שתתקיים במהלך ינואר. אנו  

.    2022-2020מקווים מאוד שנצליח להגיע לסיכומים כדי שכל הצדדים יכירו במחירים לשנים  

, גרעינים  שחתות  ,מחירי תחמיצים  יתרבין ה נכלול  בו  ,"דף ירוק"בכוונתנו לפרסם באתר הארגון 

.ועוד  

 שיווק משותף שעורה:

אלף דונם מחקלאים שהביעו נכונות לשווק גרעיני שעורה באופן משותף. העלינו    20 -אספנו, עד כה כ

בפני הלקוח את הדרישות שלנו לביצוע המשימה ואנו ממתינים לתחילת מו"מ בנוגע למחיר. ברור לנו  

בסופו של יום האם יצטרפו המגדלים לשיווק. כמו כן, ברור כי אם תחליטו  כי מסגרת המחיר תקבע  

לשחת ולא להשאיר לגרעינים מכל סיבה שהיא, אזי ההתחייבות לאספקה לא תהיה  שטחים  להוריד  

אנו נודיע לכם על עדכונים, ככל שיהיו.  אספקה.-רלוונטית ולא תהיינה טענות לגבי אי  

 התארגנות אפונה:

רכישת זרעים, קבלת תמורות וחלוקתם וניהול הפול ברמה המפעלית, תיעשה   -  אפונהכל עניין פול ה

עדיין נותרו מספר מחלוקות ולכן אך  ע"י ארגון עובדי הפלחה. הנושא קיבל ביטוי בהסכמי האפונה  

טרם יצא הסכם לחתימה. אנו שוקדים על הנושא ומבינים את הדחיפות בפרסום ההסכם ואנו מקווים  

יסתיים בשבוע הבא. ברגע שיהיה הסכם דוגמה לחתימה, נפיץ אותו לכולכם.  כי כל הנושא  

 מחקרים:

לצורך ניהול מערך המחקרים באופן שוטף ולצורך הקמת פורום שבו יוכל להתנהל שיח מקצועי בין  

סברה במשקי  מגדלים, התחברנו לחברת תוכנה בשם "תוכי". החודש נערך כנס ה-מדריכים-חוקרים

הדרום על השימוש בתוכנה. אנו חושבים שהפלטפורמה הזו יכולה לסייע בקידום מקצועי של  

המחקרים ולהשאיר את הידע בארגון לאורך השנים. אני קורא לכל מי שהצטרף למיזם שיעלה  

 לתוכנה את החומרים הרלוונטיים כדי שניתן הזדמנות לרעיון.

 

 



 

 

 

 כנסים:

נערכו בבית דגן. המצגות והסיכומים   2019וסיכום מחקרי פלחה קיץ  סיכום מחקרי פלחה חורף  

ואנו מקווים שתוכלו    ות מאוד וישימותיפורסמו באתר הארגון. חלק מתוצאות המחקרים רלוונטי

 להיעזר בהם לקראת זריעות הקיץ של השנה.

שימת  ואתם מוזמנים לראות את ר  2020תקצבנו החודש מחקרי פלחה קיץ וחורף לשנת   ,כמו כן

 המחקרים שאושרה. הרשימה מפורסמת באתר הארגון.

 סיורים בגד"שים:

אני מתכנן להמשיך בפגישות.  ובמהלך ינואר  החודש ביצעתי מספר פגישות עם גד"שים באזור הנגב  

אני רואה חשיבות גדולה במפגשים של "אחד על אחד" לשמוע בעיות נקודתיות ולקבל ביקורת שרק  

יסוק והטיפול שלנו ואני מקדם זאת בברכה.יכולה לשפר את נושאי הע  

 מו"מ תירס לתעשייה:

במהלך ינואר, מתכננים מרתון פגישות עם סנפרוסט בנושא הסכם תירס לתעשייה לשנים  

. מתוכננת לנו פגישה עם מגדלים כדי להכין את המו"מ ולנסות להביא לתוצאות    2022-2020

 הרצויות.

 

חדש וטוב לכולכם.  אסיים בברכת שנה אזרחית טובה ועשור  

 שלכם,

 דורון אליהו

 מדור גד"ש.

 

  


