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 2020מהנעשה בארגון יוני 

ימי הקורונה עדיין כאן ואני מקווה שהיא לא כאן כדי להישאר, משתדלים להימנע ממגע מיותר 

 .ממשיכים את העשייה הברוכה ועובדים כרגיללמרות הכל, ו

 חיטה חיטה חיטה...

טון ונכון  104,000החודש עסקנו כמובן בקליטת החיטה למלאי החירום. ההצהרה שלנו עומדת על 

 טון. 29,000-טון. בצפון הסתיימה הקליטה ב כ 101,000 –לאתמול נקלטו במחסנים 

מהחיטה מוגדרת  30%-כמהחיטה מוגדרת כבסיסית )תזכה בפרסים(,  67%-כבצפון  - איכות החיטה

 חזור(.-פסולה )אל 3%-כנמוכת איכות ועוד כ

מהחיטה מוגדרת נמוכת איכות  3.5%בפרסים(, מהחיטה מוגדרת כבסיסית )תזכה  96%-כבדרום, 

 פסולה.  0.4%ורק 

 החיטה ממשיכה להגיע ונראה כי הקליטה תימשך עד אמצע יולי.

אנו עדיין נמצאים בתהליך משא ומתן בקשר למחיר ההובלה הימית ואנו מקווים שבקרוב יימצא 

 פתרון ראוי.

 .15/8-המחיר החיטה יקבע לאחר  ,להזכירכם

 וק משותף:שיו - שעורה

. גמר חשבון יתבצע בשבוע השני של אוגוסט. בסה"כ טון שעורה 4,000-החודש נקלטו על ידינו כ

נראה כי המגדלים זכו למחיר הוגן על הסחורה ואני מקווה שבשנה הבאה נוכל למכור במשותף כמות 

 גדולה יותר.

 אפונה:

עים למגדלים לאחר קיום מספר בישיבת התארגנות האפונה הוחלט כי אפשר יהיה להמשיך ולספק זר

 תנאים. בעקבות החלטה זו יתקיימו בקרוב פגישות עם חברות הזרעים.

באותה ישיבה הוחלט כי אופן התנהלות פול האפונה וקבלת התמורות מהמפעלים ידון בשיתוף עם 

 מועצת הצמחים וארגון מגדלי ירקות וביחד נביא מודל לאופן ההתנהלות. 

להחלטה סופית בישיבת ההתארגנות הבאה. הודעה מסודרת תועבר לידי  שני נושאים אלה יובאו

 .2020-21לעונת מגדלי האפונה לתעשייה כדי שיובן הנושא לפני זריעת האפונה 

 

 



 

 

 

 עגבניות לתעשייה:

עלות את מחיר הקטיף. הומסתבר כי עלתה דרישה מצד קבלני הקטיף לקטיף עגבניות החל החודש 

מיותר לציין שהנושא לא עלה בפנינו או בפני המגדלים ולכן גם לא קיבל ביטוי בהסכם שנחתם מול 

ובא לידיעתכם. אנו לא תא יהמפעלים. הנושא בטיפול אזורי ואם תהיה החלטה כלשהי בנושא ה

 נדרשנו בשלב זה להתערב בסוגיה.

 חמניות:

בעיות הנובעות מיבוא במחירים נמוכים, מכניסת זנים מתחרים כידוע, ענף זה נמצא מספר שנים ב

השרב הארוך שפקד אותנו בחודש מאי  - ובצמצום שטחי המזרע. השנה נראה כי נוספה בעיה נוספת

גרם להפריה לקויה ולחמניות ריקות מה שבוודאי יפגע ביבול. אנו ננסה לבדוק מול קנט האם ניתן 

 מופיע בפוליסת הפלחה בחמניות. לקבל פיצוי למרות שנזק שרב אינו

 כללי:

 יזהר לנדאו מגבעת חיים ומכאן אנו שולחים לו הצלחה  - מועצת הכותנה בחרה מנכ"ל חדש

רבה בתפקיד. יש ליזהר לא מעט אתגרים לצלוח... באותה הזדמנות אנו נודה לאורי גלעד על 

 יבחר. שנים ארוכות בתפקיד מנכ"ל המועצה ונאחל לו הצלחה בכל דרך שבה 14

  בבניין משקי הדרום 1החודש אנו מתכננים לעבור למשרדים החדשים הממוקמים בקומה 

אנו  ,בנוסףומאוד נגיש לכולם.  6המתחם של משקי הדרום קרוב מאוד לכביש . בצומת מסמיה

 "שים הצפוניים.לגד נגישיםנוסף במשקי עמק יזרעאל כדי להיות  משרד קטןנערכים ל

 כם.מאחל לכולכם ברכה בעמל

 שלכם,

 דורון אליהו

7779897-050  doron@cotton.co.il 
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