
ארגון עובדי הפלחה
אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ

!  "לארגן את חבריה ולפעול בדרך של שיתוף, קידום, מתן 
שירותים וייצוג האינטרסים שלהם מול רשויות המדינה 

והגורמים השונים, בכל הקשור לענפי: הפלחה, הירקות 
לתעשייה, המספוא, הכותנה בארץ ובחו"ל, המיכון חקלאי. 

להדריך, להכשיר כח אדם מיומן באמצעות הדרכה 
והשתלמות, לטפל בהסכמי עבודה, ברכישה, החזקה, 

הפעלה וביטוח של מיכון חקלאי וכל ציוד חקלאי או אחר 
המשרת את המשק החקלאי המושבי. לייצג בנושאי מחירים 

ומכסות, תשלום פיצויים שונים למשקים בגין נזקי טבע 
ובצורת, וביטוח גידוליהם. ליישב סכסוכים בין חבריה ובין 

בני אדם וגופים אשר אינם חברים באגודה ע"י מינוי בורר או 
בוררים. לפתח ולהפיץ את רעיונות האיגוד השיתופי והעזרה 

ההדדית ולעשות כל הנחוץ לשם ארגון פעולות משותפות 
של חבריה."

! הארגון הוא ארגון וולונטרי שמתקיים ממיסי חבר בלבד.
!  לארגון עשרה רכזי ועדות מגדלים אזוריות, הפרושות 

מהצפון ועד הנגב

 !  ארגון עובדי הפלחה מייצג את החקלאים בכל הנושאים הקשורים 
לגידולי השדה, תוך יישום האינטרסים של המגדלים והגנתם.

!  הארגון מייצג את המגדלים מול משרדי הממשלה, הקרן לנזקי 
טבע, חברות הזרעים, מכון התקנים, מועצת הכותנה, מועצת 

הצמחים, מפעלי ירקות לתעשייה ועוד, ומשמש גם כבורר בנושאים 
שונים, בין החקלאים לבין גופים אחרים או בינם לבין עצמם.

!  שיתוף פעולה הדוק מתקיים עם שה"מ בנושא ההדרכה, בארגון 
סיורים, כנסים והשתלמויות למגדלים בענפי גידולי השדה. הארגון 

שותף פעיל בהנהלות הענפים בכל הקשור לקביעת תוכניות 
המחקר, הממומנות ברובן ע"י המגדלים, בהכוונת המחקר לקידום 

פני הענף לעתיד וליישומו בשטח.

 !  הארגון מטפל בכל הנושאים השונים הקשורים לגידולי שדה, כאשר 
הגידול המרכזי הוא החיטה, הגדלה על כמיליון דונם.

ˆ  חיטה - הארגון דואג לספק את החיטה במועד למחסני החירום 
ולזכייני החיטה ולטייב אותה כך שהחקלאים ישיאו את הרווח 

המקסימלי מחיטה

ˆ  גידולי התעשייה - אחריות על ייצוג חקלאים מול המפעלים, 
עריכת הסכמים וקביעת מחירים ראויים 

̂   שאר הגידולים - טיפול בנושאי איכות, שיווק ומכסי מגן

סך כל הגידולים מגיע לכדי 1,770,000 דונם שהם כמחצית משטחי 
החקלאות בישראל
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ענף הגד"ש מאופיין בדור מתבגר, בדומה ליתר ענפי 
החקלאות. יצירת דור עתיד לגד"ש חיונית להמשכיות וחיזוק 
הענף. יש למצוא את הדרך לשמירה וקידום הידע המקצועי, 

הגדלת הרווחיות, קידום והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות וכן 
למצוא גידולים חדשים שיגדילו את הרווחיות בענף.

מזה שנים רבות, פועל הארגון להגנה על מחירי החיטה. הגנה על 
המחיר משמעה הפחתת הסיכון במידה ומחיר החיטה בעת הקציר 

ירד לרמה שאיננה רצויה. עלות רכישת הגנה הינה 10 $ לטון והרכישה 
מתבצעת בחוזים של 136 טון. מתבצעת רכישה רק כאשר קיימת הזמנה 

חתומה על ידי המגדל ומגיעים למחיר היעד. רק אז, המגדלים מחויבים 
בסכום הרכישה. לאחר הרכישה מועברת למגדלים אסמכתא לביצוע, 

כאישור לרכישה. בעת המימוש )בד"כ לקראת הקציר(, נמכר החוזה 
במחיר שעליו הגנו, נשלחת למגדלים הודעה על הזיכוי הצפוי ומתקבל 

תשלום. גם מגדלי חיטה לתחמיץ ושחת יכולים לרכוש הגנה וזאת כי 
מחירי התחמיץ והשחת נגזרים ממחירי החיטה בקציר.

ארגון עובדי הפלחה  משמש גם כבורר בנושאים שונים, בין החקלאים 
לבין גופים אחרים או בינם לבין עצמם. הפונים לצורך בוררות ע"י 
ארגון עובדי הפלחה הנם מקבלי ונותני שירותים ומוצרים בתחום 

החקלאות והמיכון החקלאי, בקשר עם אספקת השירות ו/או המוצר. 
מדי שנה מתקיימים הליכים רבים, המתנהלים ביעילות ומסתיימים 

בהצלחה. הארגון משמש כבורר במחלוקות הנוגעות לתחום 
החקלאות והמיכון החקלאי על נגזרותיהם.

על אף גילו המתקדם, ארגון עובדי הפלחה נשאר רלבנטי 
מתמיד. עובדה, החברות בארגון הינה וולונטרית וכמעט כל 
החברים ממשיכים בחברותם בארגון לאורך עשרות שנים. 

חשוב שנדע להתמודד עם אתגרי העתיד, במיוחד בנושא דור 
ההמשך. על אף כל הקשיים את המשימה החשובה ביותר אנו 

עושים בהצלחה כ-90 שנה: שמירה על אדמות הלאום תוך 
עיבוד התלם האחרון הנושק לגבול.

לאחרונה פיתחנו קורס מיכון בשיתוף עם מכללת 
ספיר והמכון להנדסה חקלאית. הקורס כולל 

נושאים כגון: הטרקטור כמכונה חקלאית, מבוא 
לעיבודי שדה, עיבודי יסוד, עיבוד משנה, כלי פיזור, 

מכונות לקציר ולאיסוף, שמנים וחומרי סיכה, 
הידראוליקה, ריתוך, פרקי מכונות ועוד

סדנת פיתוח מנהלים פיתוח והרחבת מיומנויות ניהול 
מתקדמות. מפגשי למידה - בכל מפגש יינתנו כלים 

ומיומנויות לצמיחה ניהולית ותתקיים למידת עמיתים 
אודות דילמות שכיחות בניהול גד"ש

אנו מארגנים למען החקלאים קורס 
"חשמלאי שירות" באישור משרד 
העבודה, עבור העוסקים בחשמל 
בגד"שים וענפי חקלאות אחרים. 

חוק החשמל ותקנותיו מחייבים 
בהתאם לאופי העבודה רישיון חשמל 

וכן ביצוע הדרכות בטיחות חשמל, 
בהתאם לסיכוני החשמל במתקן. בכל 
גד"ש ישנם עובדים אשר להם נגיעה 

במערכות חשמל או ציוד חשמלי 
שקיים בהם סיכון התחשמלות. עובדים 

אלו חייבים ברישיון "חשמלאי שירות".

ארגון עובדי הפלחה בונה ומפתח תוכניות הדרכה והכשרה בהתאם לדרישות השונות אשר עולות מהגד"ש. קורסים והכשרות 
לדוגמא שפותחו בשנים האחרונות:

ארגון עובדי הפלחה מציע קורס חשמל 
לטרקטורים לאנשי מיכון חקלאי בשיתוף 

עם איגוד המוסכים. בשנים האחרונות 
המיכון החקלאי עובר מהפכות גדולות 

בעקבות "החקלאות המדייקת", דרישות 
השוק האירופי למניעת זיהומי קרקע, 

מעבר למערכות חשמליות במקום מערכות 
הידראוליות, טרקטורים אוטונומיים, 

ניטור והדברת מזיקים ע"י רחפנים וציוד 
ייחודי מדייק. המערכות הללו דורשות ידע 
בשיטות תחזוקה ותיקון ברמה גבוהה יותר 

מבעבר והבסיס לתחזוקה זו מועבר בקורס 
"יסודות חשמל, שימוש בצב"ד סטנדרטי, 

איתור תקלות ותיקונים קלים במערכות 
חשמל במיכון חקלאי".
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 צומחים
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falcha.co.il
מטרות אתר האינטרנט של הארגון הינן הפצת ידע מקצועי, קידום חדשנות 

בתחום החקלאות ושיתוף בידע .

האתר כולל מידע רב על הארגון ופעילותו וכן מדורים שונים הרלוונטיים 
לתחום הפלחה ולחקלאות בכלל. 

קבוצת פייסבוק ווטצאפ
לארגון עובדי הפלחה יש קבוצת פייסבוק וקבוצת ווטצאפ 

 עם אלפי חברים.
בקבוצת הפייסבוק אנו מארחים בכל שבוע מרצה אורח 

במגוון רחב של נושאי עניין תחת פעילות של גד"ש בנעלי 
בית, זאת במטרה לקדם את הידע המקצועי, החדשנות 

והיזמות בתחום הגד"ש.

המחירון השנתי של ארגון עובדי הפלחה נמצא בשימוש החקלאים לאורך כל השנה ומשמש המקור האמין ביותר 
לעלויות של כלי עבודה ושירותים חקלאיים. מדובר במחירון הפעלת ציוד חקלאי לשעות עבודה ובקבלנות. המחירון 
והעקרונות המונחים ביסוד חישוביו עשויים לסייע לכל חקלאי לאמוד עלויותיו ולבדוק את היעילות בה הוא משתמש 

באמצעי היצור שבידיו. יש להתייחס אל נתוני המחירון מעבר למחירים בלבד- כאל מדדים שעל פיהם ניתן ללמוד 
אם לרכוש ציוד או לשכור אותו, אם לתקן ציוד או למכור אותו ואם משק התחזוקה פועל נכון או לא.

! חדשות ועדכונים !  מגזין ניר ותלם אונליין הכולל מחקרים 
וידיעות שונות בנושאים של מיכון וגד"ש !  מידע על קורסים !  

לוח אירועים הכולל כנסים ואירועים בארץ ובחו"ל בתחום החקלאות 

!  גישה למחירון !  ועוד
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הציוד הנכלל במחירון מתחלק לשישה סוגים בסיסיים:

שבועון דיגיטלי 

שבועון "ניר ותלם" מופץ מדי שבוע 
לחקלאים העוסקים בענף הפלחה, 
גד"ש, מרכזי משק, גזברים, חוקרים 

ועוד. השבועון כולל בתוכו חדשות 
מעולם הגד"ש והחקלאות, מחקרי 

גד"ש ונושאים של מיכון והנדסה 
חקלאית.

ספר החיטה
המהדורה הראשונה של הספר "גידול חיטה - הלכה 

למעשה" יצאה בשנת 1992. לאחר 25 שנה עלה הרצון 
והצורך לעדכן את הספר ולהוציא מהדורה חדשה. 

בישראל מגדלים מדי שנה כמיליון דונם חיטה, מעל 
שליש ועד מחצית מהשטח משמש להכנת מזון גס 

לבעלי חיים )כתחמיץ או שחת(. בשנות בצורת היקף 
השטחים המשמשים למספוא עולה ובמקביל כמות 

הגרגרים המשווקת יורדת. עקב שיפור באגרוטכניקה 
והכנסת זנים חדשים עתירי יבול למזרע, יבולי החיטה הממוצעים בישראל 

גבוהים מבעבר, אולם במקביל הגידול באוכלוסיה והגידול בצריכת חלב ובשר 
טרי גורמים להגדלת הכמויות הנצרכות הן כמזון גס )גם על חשבון כמות 

הגרגרים המיוצרת( והן כגרגרים לתעשיית המאפים. ספר זה אינו ספר הדרכה 
מפורט ומומלץ להשלים ידע בעזרת חוברות הדרכה של שה"מ בסיכומי 

מחקרים ובמדריכים האזוריים. חלק מהמפורט במהדורה הראשונה לא נכלל 
במהדורה מחודשת זו. אנו תקווה כי ספר זה יהווה גשר בין עולם הידע שנרכש 

בעבר לעולם המעשה של יוגבי המחר.

מחקרים
הארגון מממן עשרות 

מחקרים בנושא גידולי 
שדה, בשיתוף פעולה 
עם המדריכים, מינהל 
המחקר החקלאי ועם 

הפקולטה לחקלאות וכל 
האוניברסיטאות בארץ.

גיליון מס' 78
יוני-יולי 2018
תמוז תשע"ז

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות

6
זני חיטה בישראל,
סיכום רב שנתי,

2007 – 2017

12
השפעת הסרת אברי פרי 
ראשונית בצמח על אופן 

הצימוח והיבול של 
כותנת פימה.

 20
סיפורו של

מיזם חברתי בהודו

30
ממסרה רציפה
או פאוורשיפט

36
מערכת אוטונומית 

לניטור מחלות

ארגון עובדי הפלחה
אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ

כתובת: בית משקי הדרום, צומת מסמיה, דואר נע שקמים 7981300 

 מזכירות הארגון, טל בורינסקי:
tal@falcha.co.il  |  09-9604087 טל' 09-9604080  |  פקס

הארגון הוקם בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת
בארגון כ-270 חברים שברובם הם קיבוצים, מושבים ותאגידים חקלאיים

https://chat.whatsapp.com/BgJFSyuu20kI94uI6c0hhD
https://www.facebook.com/groups/237680894282146/?ref=bookmarks
https://chat.whatsapp.com/BgJFSyuu20kI94uI6c0hhD
https://www.facebook.com/groups/237680894282146/?ref=bookmarks
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