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 2020ספטמבר  –מהנעשה בארגון 

היה נציג מגדלי ירקות  מיכי צער ויגון רב מלווים אותנו עם לכתו של מיכאל )מיכי( בדוח.

מיכי נפטר במוצאי יום  בבדיקות הנערכות במפעלים לקביעת הפחת ואיכות התוצרת. ,לתעשייה

עם הבנה מדויקת של מפרטי  ,גיןמעבר למקצועיות הרבה אותה הפ הכיפורים מסיבוכי הקורונה.

וכבוד רב לכל מי שהיה  הוגנותהקבלה, ידע מיכי להילחם מתי שצריך למעננו ועשה זאת בהגינות, 

 איש עם לב ענק וחקלאי בנשמתו ויחסר לנו מאוד. -להסביבו. מיכי הינו אבדה גדו

 יהי זכרו ברוך!

ש. לא די בכך, מדינה שלמה נכנסה לסגר שאין יודעים חודש ספטמבר אופיין במזג אוויר שרבי כמעט לאורך כל החוד

את נת אך האווירה הקשה של אי הוודאות לגבי ההמשך, נות ,מתי יסתיים. אנו כעובדים חיוניים ממשיכים לעבוד כרגיל

 שנצא מזה מהר ומחוזקים. ,כמו כולם ,הואני מקווה אותותי

לי הסורגום שנשלח קת סורגום שנקצרה. רצ"ב מכתב למגדנמצא בחל ארגוטאם התחלתי בפסימיות, אצטרך להמשיך...

 אנא שימו לב להנחיות. –ממדריכי הגידול 

 ועכשיו ברשותכם, קצת אופטימיות...

הועברו החודש לספקים כל התשלומים הסופיים בגין החיטה, כולל פרסים והובלות וכן הועברו כלל  -חיטה ושעורה

  התשלומים בגין החיטה הפסולה והשעורה. 

 (.2021הינה שנת שמיטה ואנו מתחילים להיערך לקראתה כבר בחודש הקרוב )זריעות של נובמבר  2022שנת כידוע, 

הסתיים התשלום בגין הגנות חיטה של העונה הקודמת וכבר התחלנו ברכישת חוזים לעונה הקרובה.  -הגנות חיטה

. יתכן ובקרוב נוכל Aהצלחנו לרכוש לא מעט חוזים בפול מחיר החיטה בבורסה עלה באופן משמעותי בחודש האחרון ו

)מחירי הבורסה כבר ממש מתקרבים לשם(. בהזדמנות זו, אזכיר לכל מי  Bאף לרכוש חוזים במחיר טוב יותר של פול 

לעמוד  במילוי הטופס, ויויאן ואני נשמחעזרה אם יש צורך בהסבר או  .שישלח אלינו את הטופסנות גהשחפץ ברכישת 

 לרשותכם.

בעוד כשבועיים, נבצע בזום פאנל לבחינת מחקרי פלחה חורף לשנה הבאה. בנוסף לכך, ביצענו החודש  -מחקרים

. עים אלינו לצורך עבודת מבחן הזניםזני החיטה המגיבחינת פגישה עם חברות הזרעים במטרה לייעל את תהליך 

שך תקצוב מחקרים של מספוא ואני מקווה שיתקצבו מחקרים לשנה התקיימה גם שיחה עם מועצת החלב בנוגע להמ

 למרות שהם תיכננו צמצום בתקציבי המחקר שלהם. ,הבאה

בה סקרו בפנינו את הזנים והעיסוק של  ,החודש ערכנו פגישה עם אבישי ואביה מזרעי דליה -פגישה עם "זרעי דליה"

לי בעתיד מנת חלקו של הגד"ש באופן משמעותי יותר. מתוך שיהיה או -החברה בקידום גידולים ותוצרים מהגידולים 

שיפון, פריקי וכמובן קינואה. בנוגע לקינואה, סוכם כי אנו נגיע כך קיבלנו סקירה על גידול הטף, כוסמין, חיטת אמר, 

 ה!יחתם עם המגדלים עוד השנה. תודה רבה לאבישי ואביה על הפגישה המחכימילהסכמות בדבר סעיפי ההסכם ש
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והיבוא המתחרה. עלה גם  החודש במטרה לנסות למצוא דרכים להתמודדות עם השוקגם בחמניות עסקנו  -חמניות

 רעיון של שיווק משותף )בדומה לשעורה( והנושא ייבחן על ידנו.

בחודש שעבר החל מאבק עם חברת שטראוס על ייבוא של ירקות לתעשייה בקופסאות שימורים  -ירקות לתעשייה

"חדשניות" שכביכול אמורות להיות אריזות שניתן למחזרן. הוויכוח שלנו עם שטראוס נבע מעצם החלטתם לייבא 

בק שזלג כמובן גם חומוס ועוד. לאחר מאעגבניות, שעועית, אפונה, תירס,  :תוצרת חקלאית שאנו מגדלים כמו

לתקשורת, הם ביקשו שנמתין עם המאבק כדי שיוכלו לבחון מחדש את הצעד שלהם. הסכמנו להמתין וכמובן, לאחר 

החגים נפתח שוב את הדיונים מולם. אנו לא נעמוד בצד וניתן לייבוא של תוצרת חקלאית להמשיך ולכרסם בנו ואם 

 ם ונבקש את עזרתכם.אבק בהיקף נרחב יותר, נעדכן אתכיהיה צורך במ

התקיימה פגישה של ועדת חריגים באפונה בכדי לקדם החלטה על גובה הפחת שנקבע למספר מגדלים. הנושא  -אפונה

 ממתין לתגובת המפעלים.

לבדוק התנהלות אספקת כלל תוצרת התעשייה דרך מועצת  מטרההפגישה התקיימה ב - פגישה עם מועצת הצמחים

 הביטחונות והערבויות המתאימות. אנו נעדכן אתכם על ההתקדמות בנושא.בכפוף להשגת  ,)בדומה לתירס( הצמחים

רם שיחליף את מיכי ז"ל. אנו בודקים גו למנותצטרך נאנו נתחיל החודש באספקת שעועית סתווית למפעלי התעשייה ו

 . אלי פרטיםעביר את שי – לגבי איוש התפקיד המלצהאת האפשרויות ואבקש ממי שיש לו 

רב של פניות הועברו אלינו בנושא קנט. החודש נערכו מספר דיונים עם קנט בנוגע לפיצוי בביטוח הכנסה  מספר -קנט

לגבי . שולמו לחקלאים הפיצויים, שעליהם הסכמנו. בחלק מהנושאים פיצוי למגדלים ששטחיהם הוצפולפי אזורים וב

את אני מניח שבמהלך החודש הקרוב נסיים  .לידי הסכמותו נעגההמוצפים, טרם  שאר האזורים וכן פיצוי על השטחים

 נושא זה. הטיפול ב

 התקבלו ויקבלו ביטוי בפוליסה החדשה. 2020/21כמו כן, חלק נכבד מדרישותינו לשינויים בפוליסת פלחה לשנת 

תה קצת שונה כי ימגדלים. המתכונת הי 45-בו כהתקיים בזום החודש והשתתפו  ןהארגופעילות של  סיכום חצי שנתי

היה לנו חשוב לשמוע מהשטח יותר מאשר להשמיע. אנחנו יצאנו עם מספר תובנות ואני מודה לכל מי שלקח חלק 

 המפגש.

יצאנו עם הבנה  במסגרת פורום רומ"א שהתקיים החודש, דנו בנושא ההון האנושי בגד"ש. -ההון האנושי בגד"ש

 טובה יותר לגבי הקשיים והאתגרים הניצבים בפנינו ואני מקווה שנוכל לקדם את הנושא לטובת כולנו.

, המחר יחל חג הסוכות במתכונת של סגר וללא אושפיזין. למרות זאת אני מאחל לכולם חג שמח והמשך עשייה פוריי

 תשמרו על עצכם והיו בריאים!

 שלכם,

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