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  2020מרץ  -מהנעשה בארגון 

 

תקופת הקורונה, שבוודאי עוד תיכתב בדפי ההיסטוריה של האנושות, מכריחה אותנו להתנהל אחרת 

לשמירת ביטחון המזון  ומאתגרת אותנו. נראה כי החקלאות מתחילה לחזור למקומה הטבעי והחשוב

את החשיבות בקיום חקלאות יציבה  של המדינה וכולי תקווה שכאשר כל זה ייגמר, לא ישכחו

 שיוכיח לכל כי אנו תופסים חלק נכבד בחוסן הלאומי.מה  ,חקלאים שמתפרנסים בכבודו

שלא ניתן להתנהל בלעדיו. מיותר לציין שכל עובדי  י לכל ZOOMכמו כן, תקופה זו הפכה את ה 

 הנושאים בהם עסקנו.להלן עדכונים לגבי . הארגון עובדים ונמצאים כאן לרשותכם בכל רגע נתון

 חיטה

 העיסוק בחיטה החודש התבצע במספר מישורים:

שוטף לגבי מחירי החיטה שעלו החודש באופן משמעותי וכן שינויים בשער נו אתכם בעדכ .א

אנו נמשיך לעדכן במהלך החודש ₪ לטון.  1,000הדולר שהביא את מחיר החיטה לרמות של 

 הקרוב.

 . Aה אפשרית של הגנות בפול בעקבות זאת יצאו הודעות לגבי רכיש .ב

ניסיון של משרד הביטחון לבטל את התקציב לקציר ירוק בעוטף עזה, נענה על ידינו במכתב  .ג

ואנו חריף למשרד החקלאות ומשרד הכלכלה. לעת עתה, משרד הביטחון חזר בו מהבקשה 

 .מאזורים אחרים להגדלת כמות הגרעינים למלאי חירוםנעשה מאמץ 

בדוק ביצענו החודש איסוף נתוני שטחים כדי ל - למחסני החירוםחיטה  גרעיני בנושא מלאי  .ד

. ברוב חלקי הארץ ירדו גשמים יש התאמה בין היצע וביקוש ביעודים השונים של החיטהאם 

הגעת אנו נערכים ל על כן, .האחרונותשנים יותר מאשר ביבול גבוה לכך שיהיה רבים שיגרמו 

 ה שידענו בשנתיים האחרונות.ממבאופן משמעותי כמות חיטה גדולה 

שתהיה נשלח אליכם כתב התחייבות לאספקת חיטה. השנה שיפרנו את נוסח ההתחייבות  .ה

 בלבד במיילאבקש לשלוח  לאחר טענות שהגיעו אלינו מצד המגדלים.מובנת וברורה יותר 

 ואל ארגון הקניות שלכם (doron@cotton.co.il /lcha@cotton.co.ilfaאלי או אל טל  )

 למרות שבכתב ההתחייבות רשום תאריך מאוחר יותר. 10/4/20את ההצהרות בהקדם ועד ה 

לגרעינים  עפ"י בקשתנו מהקנט אושר לנו להאריך את מועד שינוי ייעוד השטח מתחמיץ ושחת .ו

 ה בנושא מופיעה גם באתר הארגון.(. הודע31/3/20)במקום עד ה  15/4/20 -עד ה וקש

 שעורה

טרם הסתיים המו"מ בעניין השיווק המשותף של גרעיני השעורה. בימים הקרובים נצא בהודעה 

 לכולכם בנושא.
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 אפונה

החודש החלה אספקת האפונה למפעלים. כידוע לכם, גם החקלאות וגם תעשיית המזון נחשבים למפעל 

מרץ. השנה ארגון עובדי הפלחה לקח על עצמו לאסוף את כל חיוני ולכן ממשיכים לעבוד במלוא ה

(. מחר מתכננים לפני שנהשם זה נעשה עד )את הפול במקום משקי עמק יזרעאל נתוני הקבלה ולנהל 

 לקיים פגישה של ההתארגנות במטרה לקבוע נהלים ואופן העבודה לשנה הבאה.

 תירס

 1%ועוד עליה של  2020במחיר לשנת  2%נחתם. נקבעה עליה של  2020-2022הסכם תירס לשנים 

סוכם כי עבור זני הסופרסוויט תמשיך להיות התוספת של  ,. כמו כן2022 -ו 2021לכל שנה נוספת 

גבי לגובה התוספת על עם המפעל  נדוןנחזור ואנו לאחר סיום העונה, . 2020שנת ב₪ לטון  70

 .2022 -ו 2021שנים ה

 כללי

לאות במטרה להשיב את מדריכי שה"מ לתפקוד מלא שלחנו מכתבים לראשי משרד החק  .1

 15%משרד ראש הממשלה לצמצום עובדי המדינה עד ל מ שהתקבלו בשדותינו. עקב הנחיות

העובדים, לא קל לקבל החלטות מסוג זה ולמרות זאת ראינו לנכון להדגיש בפניהם את כלל מ

פרי  שאויי  שהמכתבים קוויםמ אנו למדריכי שה"מ ובמיוחד בתקופה הזו.רוחשים החשיבות שאנו 

 בשטחים שלנו כבשגרה. "משה מדריכי ושנוכל לראות את 

שאלה  כלבכל עדכוני ההנחיות בנושא הקורונה הנוגעים לנו נמצאים באתר הארגון. כמובן ש .2

 , מנהלת ידע ורגולציה של הארגון,אטיאסלמירי אלינו ובמיוחד לפנות אתם מוזמנים  ,שעולה

 .כללי ההתנהלות באירוע הקורונהל שבקיאה מאוד בכל הקשור

קצת אירוני הדבר שבזמן היותנו את חג הפסח הממשמש ובא.  אירועי הקורונה כמעט והשכיחו מאיתנו

כמעט ו"כלואים" בבתינו, אנו אמורים לחגוג את חג החרות... בכל מקרה אין לי ספק כי החרות תגיע, 

 אם לא בפסח אז לאחריו... 

 , המשך עשייה פורייה וחג חרות שמח לכולכם. מאחל לכולכם בריאות טובה

 שלכם,

 doron@cotton.co.il  7779897-050 -דורון אליהו

 מדור גד"ש
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