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ש"מדור גד

ניהול ידע ורגולציה

כספים

סיכום



 הארציתש ברמה "הפעילות הפוליטית להכרה במצוקה של הגדהרחבת

 ש והמלצה על פתרונות "מהלכים מול צמרת משרד החקלאות לבחינת צורכי הגדקידום

טווחלתוכנית עבודה ארוכת 

עבודה משותפת עם התאחדות התעשיינים

 יבוא שעועית  -עתירה לבית המשפט נגד משרד הכלכלה -פטור ממכס על יבוא תוצרת

ירוקה

מחאה ורפורמה במים ובחקלאות

ארגון לומד ומלמד
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הקדמה



?ומה עוד היה לנו השנה

התמודדות עם כשלים במחיר החיטה

פרמיה

  הובלה ימית

קציר ירוק בעוטף עזה

פיצויי בצורת בנגב

ביטוח הכנסה

הגנות חיטה

הכנות לשנת שמיטה

 הגסיםהקמת צוות משותף לדיון על ענף המזונות
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סיכום קציר
2021



הצהרה ארצית כנגד קבלה

קבלה בפועל

(18%)+טון ארצי 98,000•

(31%)+טון 42,000–צפון •

(10%)+ טון 56,000–דרום •

הצהרה

טון ארצי83,000•

טון32,000-צפון•

טון51,000-דרום•



קבלה ארצית

טון98,000כ התקבלו "סה•

(92.3%) טון 90,000-בסיסית •

(7%)טון 7,300-נמוכת איכות •

(0.7%)טון 700-חזור -אל•

לחותטון לרוב בגלל 4,500צפון + נקלטו במשטחי הטיוב דרום •

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpenelope.co.il%2Fcollections%2F%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%25AA%2Fproducts%2F%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25AA-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2592%25D7%2593%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2594-50-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D&psig=AOvVaw1C-yhmSOwC6LT2NYGw94qb&ust=1626700099720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCJjSuZbY7PECFQAAAAAdAAAAABAT


נתוני קבלה–משטח צפוני לעומת דרומי 

דרום

טון56,000•

(90%)טון 50,500–בסיסית •

(9.3%)טון 5,200–נמוכת איכות •

(0.6%)טון 361–חזור -אל•

(4%)טון 2,220מתוכם במשטח הטיוב •

צפון

טון42,000•

(94.2%)טון 39,500–בסיסית •

(5%)טון 2,100–נמוכת איכות •

(0.8%)טון 336–חזור -אל•

טון 2,300מתוכם במשטח הטיוב •
(5.5%)



סיכום

איכות מצוינת גם בדרום וגם בצפון•

לטון$ 5.3-לטון בצפון $ 6.4בדרום : פרסים ממוצעים•

לטון $ 5.73-פרס ארצי ממוצע •

י ארגון עובדי הפלחה"ניהול משטחי טיוב ע•

(לפני פרסים)לטון ₪ 1,103לטון $ 338.58-כ: מחיר חיטה בסיסית נקבע על•

החודשגמר חשבון אמור להתבצע מול הזכיינים עד סוף •

השנהתשלום לספקים יתבצע עד ראש , לא תהיינה תקלותאם •



עדכונים נוספים–ש "מדור גד
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  ירקות לתעשייה

משבר הסורגום

שנת שמיטה



ניהול ידע ורגולציה
2021
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לאתר האינטרנט
מחציתם גברים ומחציתם •

נשים

18-35בגילאים 60%•

הדף המתייחס לשנת  •

שמיטה הינו הפופולרי ביותר

יום ראשון הכי פופולרי•
(יום הפצה של ניר ותלם)•

45,000
כניסות

1700
חברים

15,000
כניסות

18
רעיונות

הפייסבוקבקבוצת 
חברים חדשים277•

פוסטים249•

תגובות305•

לייקיםסימוני 2,122•

יום שלישי הכי פופולרי•

2021מחצית ראשונה –וחדשנות דיגיטל

למחירון הדיגיטלי
מחצית באמצעות המחשב  •

ומחצית באמצעות הטלפון  

הנייד

דקות זמן ממוצע  5•

למשתמש

בתחום החדשנות
,  עשרות פגישות עם מגדלים•

חוקרים ומדריכים 

:רעיונות לדוגמא•

טיפול  , הערכת יבול, דישון מדויק

בעשבים רעים ועוד



עדכונים נוספים–ניהול ידע ורגולציה 
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מיכון חקלאי, חשמל טרקטורים, חשמל שירות, פיתוח מנהלים, מחירון דיגיטלי–ניהול ידע ,

מחקרים, ש"תהליך אסטרטגי בגד, ביג דאטה, חלבון אלטרנטיבי, ש בנחלים"לימודי גד

רגולציה-GPS ,העברת  , קומביין אסיף ירקות לתעשייה, טרקטור זחלי, דרכים חקלאיות

פשיעה חקלאית, בעלות



כספים

 טיפול שוטף בחברים וגביית חובות–דמי חבר

 2021גמר חשבון חיטה

 2021גמר חשבון הגנות חיטה

 2022פתיחת הגנות

 סגירת חובות וטיפול שוטף–מחקרים

מסמכים דיגיטליים
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סיכום

ש"ש ומשתדלים לקדם ולפתח את ענף הגד"אנו מייצגים את האינטרסים של הגד

!ארגון עובדי הפלחה עושה את מירב המאמצים על מנת לתת לכם תמורה לאגרה
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אנו מודים לכם על האמון  

נידרשעומדים לרשותכם בכל תחום שבו 



תודה רבה
ארגון עובדי הפלחה
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