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 פרוטוקול סיכום פעילות חצי שנתית של ארגון עובדי הפלחה 

 משתתפים  45 -בנוכחות כ 15/09/2020ב  zoomנערך ב 
 

 מטרות המפגש היו: 

 . סקירה של הפעילות שנעשתה בחצי השנה האחרונה ובמה נעסוק בהמשך .1

 .  לנסות ולקבל רעיונות להתמקדות בנושאים חשובים לגד"שים ולפעול לפיהם .2
 

דקות. הנושאים   15חולקו ל"חדרים" וכל חדר הגריל נושא שעליו היה צורך לקיים דיון במשך המשתתפים 
 הוגרלו רנדומלית וכן החלוקה לחדרים נעשתה רנדומלית.

 
 אלה הנושאים והנקודות שהועלו:

 
 מהם האתגרים הניצבים בפני הארגון:

 תמיכה בהדרכה ובמחקרים. .א

 ים קיימים )חימצה, חמניות, התמודדות עם ייבוא מקביל...(. שיקום והבראה של ענפים /גידול .ב

לאחד את כלל המגדלים לייצוג של ארגון אחד משמעותי ובתוך כך לייצר חזית אחת המטפלת  .ג

 מול כלל המטרות.

 ייצוג המגדלים מול מוסדות המדינה. .ד

 קשר שוטף ורציף עם המגדלים.  .ה

 צרים מתחרים. סיוע בקבלת תמיכות ממשלתיות ומלחמה מול ייבוא מו . ו

 שמירה על נושא החיטה והלינקג'. .ז

 חיבור של כלל הגד"שים בכל אזורי הגידול בארץ.  .ח

 מגדלים וצמצום הצורך במתווכים. בין האמון בין הארגון להמשך חיזוק ה .ט

 . דיזל מתירס וכדומה-כגון הפקת מוצר של ביו –איתור מנועי צמיחה   . י

 י הגד"ש.לגידולבחינת גידולים חדשים שיהוו אלטרנטיבות נוספות  .יא

 

 באילו תחומים יש "תמורה בעד האגרה" 

 ניהול מערך החיטה והלינקג'. .א

 ייצוג בתחום הפוליטי.  .ב

 מו"מ מול מפעלי התעשייה בגידול ירקות לתעשייה.  .ג

 הצלחה באיחוד של מגדלים רבים.  .ד

 

 הציפיות מהארגון: 

 איחוד כל נושא הצומח תחת קורת גג אחת.   .א

 ללא מתווכי ביניים ולדייק את הסטנדרטים. אחת,  לעסוק בשיווק משותף תחת הנהגה .ב

 מחיר/כמות וזמינות לענף.  –טיפול במשק המים  .ג

 טיפול ושיפור של איכות המוצרים של הגד"ש. .ד

 

מירי, ויויאן ודורון הציגו את הנושאים שטופלו על ידם במהלך חצי השנה שהיתה ואת  סקירה מהנעשה: 

 התכניות להמשך השנה. 

http://www.falcha.co.il/


 

 www.falcha.co.il  ∙email: tal@falcha.co.il ∙  7981300.נ. שקמים ד   ,ראםצומת  -∙ בית משקי הדרום  9604087-09∙ פקס:  9604080-09טל: 

 

 ם דברי סיכו - דיויד

החברה  אירוע של ייבוא תוצרת חקלאית ע"י חברת "שטראוס" במותג חדש הנקרא "דרך הטבע"

ירקות לתעשייה כגון אפונה, תירס, חומוס ועגבניות ולהכניסם לאריזת שימורים חדשנית.  החלה לייבא 

אנו קיימנו מספר דיונים במטרה להוריד אותם מהנושא. כרגע אנו "בהפסקת אש" מולם, אך ככל שיהיה 

 ולא נחסוך במאבק תקשורתי רחב היקף.   - צורך אנו נצא למאבק מולם בנושא

 

ו לפורום הרומ"אים ואנו מנהלים ישיבות קבועות בנושאים שונים. כמו כן  התחברנ - מבנה הארגון

 התחברנו לשולחן הארגונים והקמנו דירקטוריון לארגון. 

. אנו    22%עברנו "עשור אבוד" של הגד"ש. התפוקות נותרו באותו היקף והתשומות עלו ב  - מו"פ

 מקדמים עבודת עומק כדי לקדם את הגד"ש לעתיד טוב יותר. 

 אנו במגמת שיפור של כל ההתנהלות הפיננסית בארגון. - הלות פיננסיתהתנ

אירוע במהלך הקציר, בו עסקנו רבות עד להבאת המחיר הרצוי להובלה  -  מחיר חיטה והובלה ימית

 $ שנקבע במחיר הזמני.  $7.90 לעומת  22הימית שנקבע בסופו של דבר על 

מאוד עקבי לאורך כל   ההי  ,מגדליםה, כמייצג הארגון .אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לענף זה - כותנה

 הדרך. נמשיך ללוות את האירוע ולחפש פתרונות. 

היו לנו במהלך השנה לא מעט הצלחות בנושא מול אירועים של נסיונות לנצל   - טיפול בנושא מכסי מגן

 את תקופת הקורונה ולייבא מוצרים שונים.  

דש עברנו למשכננו החדש במטרה להיות קרובים יותר  לפני כחו - העברת המשרדים למשקי הדרום

 בעמק יזרעאל. –לשטח. בקרוב נתחיל בהקמת משרד בצפון 

 שונות: 

הינה שנת שמיטה ויש להיערך לקראתה בעוד מועד. לצורך כך נקיים פגישה עם גרשון   2022שנת 

 בכדי להבין את המשימות שיש לבצע לצורך התחלת הפעילות בנושא.  ,שליסל

חזור בנושא ייבוא של מוצרים רבים. יש -יש לשים לב כי שנת השמיטה יכולה להיות נקודת אל ,ןכמו כ

 לשים על כך דגש ולוודא שהגבולות של הייבוא לא ייפרצו עקב שנת השמיטה.

 

 רשם: דורון אליהו         
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