סיכום פעילות 2019
ארגון עובדי הפלחה

תוכן עניינים
1

פעילויות הארגון  -כללי
פעילויות לפי מדורים:
• מדור גד"ש
• תיאור כללי
• פעילויות והישגים
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• מדור ניהול ידע ורגולציה
• תיאור כללי
• פעילויות והישגים

• מדור כספים
• תיאור כללי
• פעילויות והישגים
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מילות סיכום
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פעילויות הארגון
כללי

ארגון עובדי הפלחה  -הקדמה
ארגון עובדי הפלחה מייצג את החקלאים בכל הנושאים הקשורים לגידולי השדה ,תוך יישום
האינטרסים של המגדלים והגנתם.

הארגון מייצג את המגדלים מול משרדי הממשלה ,הקרן לנזקי טבע ,חברות הזרעים ,מכון
התקנים ,מועצת הכותנה ,מועצת הצמחים ,מפעלי ירקות לתעשייה ועוד ,ומשמש גם כבורר
בנושאים שונים ,בין החקלאים לבין גופים אחרים או בינם לבין עצמם.
שיתוף פעולה הדוק מתקיים עם שה"מ בנושא ההדרכה ,בארגון סיורים ,כנסים והשתלמויות
למגדלים בענפי גידולי השדה .הארגון שותף פעיל בהנהלות הענפים בכל הקשור לקביעת
תוכניות המחקר ,הממומנות ברובן ע"י המגדלים ,בהכוונת המחקר לקידום פני הענף לעתיד
וליישומו בשטח.
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ארגון עובדי הפלחה – שנת 2019
תהליך אסטרטגי
• שינויי תקנון וממשל תאגידי
• אישור שינוי תקנון ע"י רשם האגודות
• תהליך קביעת הרכב דירקטוריון
• קביעת יו"ר

מהלכים נוספים
• ניהול משא ומתן על הסדר הלינקג' החדש 2019-2021
• הפעלה של צוות הגנות יחד עם ארגוני הקניות
• העברת התארגנות אפונה לניהולו של הארגון
• העברת פול זרעי אפונה לניהולו של הארגון
• קידום מהלכים בתחום מכסים

השתתפות בכנסים סיורים ומפגשים
• השתתפות בעשרות סיורים
• השתתפות בעשרות כנסים
• פגישות עם מנהלי גד"שים בכל האזורים בארץ

גיוס עובדים/ת
• קליטת מנהלת ידע ורגולציה
• קליטת מנהלת כספים חדשה
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ארגון עובדי הפלחה – שנת 2020
המשך הידוק
הקשר עם
מגדלים

הידוק הקשר עם
שולחן הארגונים

מעבר משרד
למשקי הדרום
(משרד אזורי
במשקי עמק
יזרעאל)

בחירת חברי
דירקטוריון
והפעלתו
בפורמט החדש

השתתפות בימי
עיון ,סיורים,
כנסים

המשך הטמעת
תהליך השינוי
האסטרטגי

הידוק הקשר עם
פורום רומ"א
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פעילויות לפי מדורים
מדור גד"ש ,מדור ניהול ידע ורגולציה ,מדור כספים

מדור גד"ש – תיאור כללי
המדור מטפל בכל הנושאים השונים הקשורים לגידולי שדה ,כאשר הגידול המרכזי הוא החיטה,
הגדלה על כמיליון דונם.
• חיטה – המדור דואג לספק את החיטה במועד למחסני החירום ולזכייני החיטה ולטייב אותה כך שהחקלאים ישיאו את
הרווח המקסימלי מחיטה
• גידולי התעשייה – אחריות על ייצוג חקלאים מול המפעלים ,עריכת הסכמים וקביעת מחירים ראויים
• שאר הגידולים – טיפול בנושאי איכות ,שיווק ומכסי מגן
פלחה חורף

חיטה לגרעינים כ–  450אלף דונם
גידולי חיטה ושעורה למספוא כ 500-אלף דונם
שעורה כ–  40אלף דונם
גידולים שונים -סורגום ,תירס תחמיץ ,תלתן ,בקיה – כ 320 -אלף דונם

גידולי קיץ

חמניות כ 45-אלף דונם
חמצה כ 50-אלף דונם
אבטיח לפיצוח כ 100-אלף דונם

ירקות לתעשייה

עגבניות כ 20-אלף דונם
תירס מתוק כ 70-אלף דונם
אפונה כ 22-אלף דונם
שעועית כ 10-אלף דונם
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מדור גד"ש – פעילויות והישגים 2019
ביטוח

שווק משותף

הסכמים ושונות

פוליסות פלחה

הוצאה לפועל של הסכם הלינקג'

הסכם לינקג' חדש

העלאת ביטוח הכנסה לאזורים מתחת לקו הבצורת
מ ₪ 160-ל ₪ 200-לדונם

מעורבות בקביעת תנאי הלינקג' לחיטה

משא ומתן מזונות גסים

טיפול בבעיות של מגדלים מול קנ"ט בנושאים של:
חמצה ,חיטה ,אפונה

שווק משותף שעורה

הגנות חיטה – שיפור ושינוי רכישות בבורסה ,הגדלת
סל הגנות החיטה

בצורת – סיורי נזקי טבע וביטוח הכנסה ,הכרזה על
בצורת

הגנה/שמירה על מחירי התירס המתוק סופר
סוויט

הסכם עגבניות חדש 2020-2022

אירועים ביטחוניים – גיוס תקציב לקציר ירוק בעוטף
עזה 8 :מיליון ש"ח

התארגנות אפונה

הסכם אפונה 2020-2023

טיפול בפוליסות ירקות לתעשייה

הסכם שעועית אביב 2019-2021

העלאת גבול ביטוח אחריות לעגבניות לתעשייה מ-
 2600ל ₪ 3500-לדונם

מפגשי הכנה במספר אזורים עם החקלאים לקביעת
גבולות הגזרה של משא ומתן
הכנה למו"מ תירס בתעשייה
גיוס ממ"ר חורף וממ"ר קיץ
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מדור גד"ש – שנת 2020
ביצוע שנה שנייה
של הסכם הלינקג'

הגנות מחיר על
חיטה

בחינת מהלכים
אופרטיביים לקידום
שיווק של חמצה
וחמניות

הסכם תירס

שווק שעורה

היערכות
להתארגנות אפונה

שינויים בפוליסות
קנ"ט בפלחה וירקות
לתעשייה
הפקת לקחים
לקראת הסכם
מזונות גסים ארוך
טווח

השגת תקציב לקציר
ירוק בעוטף עזה
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מדור ניהול ידע ורגולציה – תיאור כללי
ניהול ידע  -המדור מטפל בנושאים של דיגיטל וטרנספורמציה דיגיטלית ,ניהול תוכן ,הטמעת מערכות מידע,
למידה ,תחקיר והפקת לקחים ,מתודולוגיות ,יישום תהליכים ,הנגשת מידע ,מיצוי מידע ,תרבות ארגונית ,חווית
מגדל ועוד
רגולציה – המדור מטפל בקשר מול גורמי ממשל ובתלונות ובעיות מגדלים מול משרדי הממשלה השונים

ניהול ידע
תיעוד ,הבניית ,שיתוף

ומיצוי הידע הקיים

הפקת לקחים

פיתוח הידע החדש

העשרת ידע
מומחים

חדשנות
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מדור ניהול ידע ורגולציה – פעילויות והישגים 2019
מחקר ,אסטרטגיה
וחדשנות
• מיסוד הקשר מול קהילת החוקרים והמדריכים
• השקת פיילוט מערכת "תוכי" לקהילת המחקר
• השקת מהדורה חדשה של "ספר החיטה"
• אפיון וחשיבה על מחקרים אסטרטגיים על שוק
הגד"ש
• מיכון  -השקת מחירון עבודות חקלאיות לשנת
 ,2020הערכות שווי לציוד חקלאי ,תכנון משותף

של קורס מפעילים חקלאיים ביחד עם שה"מ
• מפגש למידה בלתי פורמלי "חקלאות על הבר"
בניר עם

רגולציה
• טיפול בנושא אישור לטסטים לטרקטורים גדולים
אצל החקלאים
• הוגשה הצעה לתיקון תקנה  ,153לטובת נסיעה
של טרקטור עם רצועת גומי
• סיוע בנושאים הקשורים להחזר מס על הבלו
• סיוע בבעיות הקשורות לתדרים מול משרד
התקשורת

• שת"פ עם מג"ב בנושאים של פשיעה חקלאית
• נושא המיסוי על טנדרים נבדק בשיתוף עם
העמותה לשווי מס רכב הוגן

דיגיטל ומערכות
מידע
• אתר אינטרנט חדש החל ממאי 2019
• השקת קטגוריה "מים והשקיה" בשיתוף ארגון
עובדי המים
• שיתוף פעולה עם אגירניוז בתחום חדשות
במיכון ב"ניר ותלם אונליין"
• שיתוף פעולה עם אתר Machine
• העשרת האתר בתכנים כגון :ראיון חודשי עם

חקלאי
• השקת קבוצת ווטצאפ של הארגון לעדכונים
שוטפים

• בדיקת נושא המכסים בירקות לתעשייה

• מערכת  CRMלצוות הארגון

• מעקב שוטף אחר נושאים הקשורים לחומרי

• בדיקת הנושא של מערכות ניהול גד"ש וכן נושא

הדברה ,מכסות מים ,קרקעות ועוד

של איסוף  Big Dataבגד"ש
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מחקרי פלחה חורף שהוגשו ב2019-
חוקר

שם המחקר

1

אור רם

דוח מבחן זני חיטה לגרגרים מולדת

2

אור רם

דוח מבחן זני חיטה לגרגרים עמק יזרעאל

3

דוד בונפיל

סיכום תשעט חלקות קבועות

4

דוד בונפיל

דוח איכות חיטה

5

חנן סלע

דוח ניטור אלימויות של חלדונות בחיטה

6

עוזי נפתליהו

גידול קינואה בנגב  -נירים

7

עוזי נפתליהו

דישון תמיסת אוראה וזמן המתנה להצנעה בגשם בחיטה

8

עידן ריצ'קר

פסי ייחוס בחיטה

9

שלמה שריג

ניטור תכולת בחנקן בחיטה
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מחקרי פלחה קיץ שהוגשו ב2019-
חוקר

שם המחקר

1

און רבינוביץ

סיכום מבחן זני תירס למספוא להתייבשויות יבנה

2

אופיר דגני

מחלת מ .מיידיס בתירס למספוא

3

אסף אבנרי

פיתוח ושיפור ממשק השקיה בחימצה 2019

4

יוסי פורטל

דיווח ניסוי השקיה בתירס 2019

5

יפתח גלעדי

הדברת עשבים באספסת  -טירת צבי ושדה אליהו

6

עוזי נפתליהו

דוררת באבטיח מללי 2019

7

עוזי נפתליהו

דישון חנקן להעלאת יבול הגרגרים בחימצה

8

יגאל פלש ,אור
רם

מבחני זני החימצה לשנת 2019
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מדור ניהול ידע ורגולציה  -שנת 2020
בחינת מעבר למחירון
דיגיטלי (תואם
סמארטפון) גם שעתי
וגם קבלני

פיתוח שיטות מדידה
למחקרים

חיזוק הטיפול במחקרים

שיפור והעשרה מתמדת
של אתר האינטרנט

הקמת פורום חדשנות

עבודות אסטרטגיות על
מנת לבחון את הנושא
של "הגד"ש לאן?"

קידום מהלכים לניצול
 Big dataוניתוח של
מערכות המידע
בגד"שים ברמה ארצית

המשך הידוק הקשר עם
ספקי הציוד החקלאי

קידום מהלכי רגולציה
עם חברת לובינג

הרחבת הפעילות מול
גורמי ממשל בתחומים
רגולטוריים

קיום מפגשי מגדלים
פורמליים ובלתי
פורמליים

מעורבות בכנס הגדול
של הגד"ש

3/3/2020

15

מחקרי פלחה חורף מתוכננים ל2020-
חוקר

נושא

ארצי

דוד בונפיל

חלקות קבועות ככלי מחקרי עבור שיפור ממשק הגידול בפלחה

ארצי

איציק אברבנאל

מבחן זני חיטה ושעורה ארצי 2020

ארצי

עמיר שרון

אומדן העמידות לחלדון של זני חיטה חדשים

ארצי

תמר קרוגמן

מיפוי QTLבחיטת הבר והעברתו לחיטה תרבותית

אזורי

עוזי נפתליהו

בחינת גידול קינואה לגרעינים ושחת בנגב

אזורי

אור רם

פיתוח כלים אגרוטכניים לגידול קינואה בעמק יזרעאל

אזורי

דודי שמש

קינואה כמספוא לרפת החלב

ארצי

רוחי רבינוביץ

חידוש רישוי לתכשיר פוליקור בחיטה

אזורי

עידן ריצ'קר

פסי ייחוס כתמיכה בהחלטה על דישון ראש בחיטה

ארצי

איציק אברבנאל

הכנסת גידול הקינואה לרמה המשקית

אזורי

עידן ריצ'קר

אבחון הפחיתה ביבול בכתמי החול

ארצי

מולי גלילי

סריקת מוטנטים של קינואה לעמידות לקוטלי העשבים
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מחקרי פלחה קיץ מתוכננים ל2020-
נושא

חוקר ראשי

שם המחקר

חמניות
חימצה
חימצה
חימצה
גידולי קיץ כללי
חימצה

אור רם
אור רם
איתי הרמן
אסף אבנרי
ברוך רובין
רוחי רבינוביץ'

מבחן זני חמניות ארצי 2020
מבחן זני חימצה ארצי 2020
שימוש במידע ספקטרלי להערכת פוטנציאל מים בעלה ,יבול ושלב גידול של חימצה
פיתוח ושיפור ממשק השקיה בחימצה
השמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר 2020
השפעת חיטוי זרעים בתכשיר אפרון XLעל נגיעות כשותית בחימצה

אבטיח לפיצוח
אבטיח לפיצוח

עידן ריצ'קר
מרי דפני ילין

יישום קוטלי מחלות קרקע למניעת התמוטטות מוקדמת של הגידול אבטיח מללי
פיתוח ממשק הדברה משולב נגד פטריית קשיון רולפסי באבטיח מללי

גידולי קיץ כללי

רוחי רבינוביץ'

אבטיח לפיצוח

אריה בוסק

התמודדות עם נובר הקנה המנוקד ועם כנימה מזיקה חדשה -כנימת קנה הסוכר -בסורגום סתווי
לאחר הקציר הראשון
בחינת שיטות ישום להדברת עשבייה על ודרך שלוחת הטיפטוף באבטיח לגרעינים 2020

גידולי קיץ כללי

יפתח גלעדי

בחינת גידול טף כגידול מספוא בעמקי המזרח ובתנאי סביבה קשים

גידולי קיץ כללי
חימצה
אבטיח לפיצוח

חנן איזנברג
אריה בוסק
עוזי נפתליהו

הדברת עשבים באספסת רב קצירית 2020
בחינת שיטות ישום להדברת עשבייה על ודרך שלוחת הטיפטוף בחימצה 2020
עשבי בר כפונדקאים לוירוסים וכע"ט ,הגורמים להפצת וירוסים בשדות אבטיח מללי לגרעינים
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מדור כספים – תיאור כללי
• ניהול כספי הארגון המיועדים לפעילות שוטפת ולפיתוח פעילויות חדשות.
• דיווח כספי ,תקציבי וחשבונאי להנהלת הארגון ולגופי חוץ.
• ניהול חשבונות בנק בארץ וחשבון בורסה בחו"ל.

• גביית כספים מגורמים מממנים.
• גביית חובות עבר.
• מעקב ותשלום מחקרים.

• קביעת נהלי /דרכי עבודה ובניית כלי עבודה מתאימים לביצוע פעילויות המדורים השונים בדגש על יצירת שפה
משותפת כדי להגיע לשקיפות ,יעילות ומקצועיות.
• אחריות על יישום החלטות.
• התרעה  /הצגה של בעיות שעלולות להיות להן השלכות כספיות על הארגון.
• ניהול ,הקמה ,פיתוח ותחזוקה של המערכת הפיננסית כך שיתמכו בפעילות של הארגון באופן מיטבי.

תקציבים

גבייה ובקרה

פיתוח ונהלים

3/3/2020
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מדור כספים – פעילויות והישגים 2019

ניהול תקציבי
פרויקטים

ניהול בקרות

תשלום חיטה -בדיקת נתונים ,תשלום גמר
חשבון חיטה ומאזן לפעילות.

בדיקת ובקרה על חשבונות ספקים ויצירת נוהל
תשלום קבוע.

טיפול בחשבון הגנות חיטה  2018ו.2019-

קומביין– בדיקת חשבונות עבר ,טיפול חשבונות
 ,2019מאזן פעילות.

אפונה -מאזן אפונה ופול אפונה.

גבייה שונות ודמי חבר– טיפול בכל הבירורים
ויישור קו לתשלום ,טיפול בחובות עבר.

השתתפות בבדיקת מערכות מידע.

ביטוחים.

טיפול בתשלומי מחקרים (חלקי).

טיפול ופיתוח המערכת הפיננסית.

חשבונאות
סגירת מאזן 2018

טיפול במאזן 2019

טיפול בחשבונות בנק ,מעקב בדיקה והתאמות
ליתרה המדויקת.
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מדור כספים  -שנת 2020
הארגון רואה חשיבות עליונה במתן שירות מהימן ,מקצועי ,אחראי ושקוף לצד עבודה שוטפת ומשותפת ובכללי
עבודה נהירים .הידוק הקשר עם השטח מוביל לעשייה משותפת טובה יותר .

גבייה – טיפול אינטנסיבי,
השאיפה לטפל בחובות
שוטפים ,תוך יצירת חיבור,
קשר ומענה לכל שאלה
מהשטח

חיטה – השתלבות מתחילת
קציר חיטה ,מעקב נתונים
שבועי ,הצגת גמ"ח לארגונים

הגנות חיטה – דיווח ,רכישות
הגנה ,גבייה ,מעקב ,מימוש
בורסה ותשלום .פגישות צוות
הגנות חיטה ומימוש
הזדמנויות מוצעות

הכנות ל  - 2020סגירת מאזן
2019

התנהלות כספית פול אפונה
– הוצאה לפועל של פול זרעי
אפונה ופול תמורות אפונה

בניית תקציב רבעוני,
השוואה לשנה קודמת,
שאיפה לשנה הבאה ( יוצג
ברבעון הראשון)
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מילות סיכום

22

3/3/2020

ארגון עובדי הפלחה משנה כיוון בשאיפה לשנות תהליכים בגד"ש בשנים הבאות.
קידום הענף יוכל לרקום עור וגידים אתכם – המגדלים

זה בידיים של כולנו!
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תודה רבה
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