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  2020יולי   –מהנעשה בארגון 

 חיטה: 

באמצע   יתפרסם  סופי  מחיר  יולי.  של  השלישי  השבוע  עד  שנמשך  החיטה  קציר  הסתיים  החודש 

 אוגוסט. עד אז יש להמתין בסבלנות... 

ה אבן נגף במהלך כל הקציר. הגענו  שהי  ,במחיר הסופי של החיטה יתפרסם גם מחיר ההובלה הימית

 יבואו לידי ביטוי במחיר הסופי. והסכמות אלה הנוגעים בדבר  להסכמות עם כל

לומר כי הקציר עבר ללא תקלות שמישהו    ,היהממנו  ביותר שחששנו  , כשהדבר הגדול  בסה"כ ניתן 

 או שמי מהעובדים יצטרך להיכנס לבידוד. כאמור, עברנו את זה בשלום לשמחת כולנו.  ,חלילה יחלה

 ה למגדלים עבור חיטה זו הועברה בסוף שבוע שעבר.מכלל החיטה נפסלה. מקדמ  1.2% -כ

 במחצית השנייה של אוגוסט )לאחר פרסום המחיר הסופי(. תערך לגבי כלל החיטה  סופית  התחשבנות  

 שעורה: 

חודש   במהלך  תיערך  היא  גם  הסופית,  וההתחשבנות  שולמו  מקדמות  השעורה,  שיווק  גם  הסתיים 

 ן שעורה.טו 4,000  -אוגוסט. בסה"כ שווקו במשותף כ

 חמניות:  

היא שלנו  המטרה  חמניות.  בנושא  פגישות  מספר  החודש  רלוונטי    נערכו  להיות  ימשיך  שהגידול 

לגד"שים ואולי אף להרחיב אותו. הנ"ל תלוי במספר גורמים שצריך לסנכרן ביניהם: טיפוח זן שידע 

מח ייצוא  פתיחת  גם  )ואולי  שיווק  ו...  ייבוא  הקטנת  או  עצירת  יבול,  אלו  להגדיל  נושאים  דש(. 

 ממשיכים להעסיק אותנו ואנו ננסה למצוא פתרונות לסוגיות אלו. 

השרב עקב  החמניות  בשדות  קשה  פגיעה  לגבי  דיווחים  אצלנו  התקבלו  לכך,  אותנו    בנוסף  שפקד 

כל  מ)בינתיים מאזור עמק בית שאן(. למרות שנשלח למגדלים מכתב בנושא, אני מבקש    בחודש מאי

שנת בעמי  בבעיה  הקצירקל  את    ,ת  לרכז  שנוכל  כדי  מהדיווח  העתק  אלינו  ויעביר  לקנט  שידווח 

 הנתונים. 

 עגבניות: 

כמתוכנ ממשיך  העגבניות,  לאסיף  בהתאם  יותר  או  פחות  עומדים  ובינתיים    המתוכננות כמויות  ן 

נתקלנול נזקים  גם כאן, בתלונות    מפעלים.  ימי על  לעגבניות שהגיעו למפעלים בשבוע שעבר, בגלל 

 שוב, מבקשים לדווח באם קיים נזק כלשהו שידוע עליו.  השרב.

 



 

 

מו"מ   נערך  יזרעאל    ביןבנוסף,  אנו וקבלני הקטיף  לבין  מגדלי עמק  מחיר הקטיף.  בסיומו העלו את 

ונכון היה להיכנס למו"מ על  מצדנו חושבים שלא נכון היה להעלות את המחיר כבר בעונה הקרובה 

 השנה. נאים  ווים שהגידול יצליח לשאת רווחיםמחיר הקטיף רק לגבי העונה הבאה. מק

 קנט: 

נערכו מספר פגישות עם מדריכים והתקבלו נתונים רבים לגבי שינויים נדרשים בפוליסת פלחה לעונה  

לקנט2020-2021 והעברנו  לשינוי  והבקשות  הנתונים  כלל  את  אספנו  כבר   ,.  איתם  לדון  במטרה 

 וכחית. החודש על מנת שהשינויים יוכנסו לפוליסה הנ 

בנוסף לכך, אנו נמצאים בהתדיינות מול קנט לגבי נזקי הצפה שהיו השנה ואני מקווה שנוכל להגיע  

 להסכמות לגבי פיצוי על השטחים שניזוקו.

על   יחולו  לערוך לא  והשינויים שנתבקשנו  יתכן  ירקות לתעשייה.  פוליסת  בנושא  גם  פגישות  נערכו 

 הפוליסה הנוכחית אלא יוכלו להיכנס רק לפוליסה הבאה. 

 העברת משרדים: 

נהיה במשכננו החדש  ו  משרדינו "יעברו דירה"  ,09.08.2020החל מיום א'  אנו בעיצומו של המעבר.  

 בכתובת: 

 רום בית משקי הד

 צומת ראם )מסמיה( 

   7981300ד.נ. שקמים 

 

 שהיו. פי נשארים כ – ופקסיםטלפונים 

ניתן לשלוח לכתובות  המייל  כתובות ה השמות    -המיילים החדשים שלנו    הישנות.שתנו אך בינתיים 

 .  falcha.co.il תבוא הסיומת cotton.co.il הסיומת של כל אחד ובמקוםהפרטיים 

 doron@falcha.co.il לדוגמה:  

 שלכם, 
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