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.  עסוקים בעבודה, מושבי הנגבחקלאי  ועובדי , אנחנו  , בארץ מבלים את חופשת הקיץ שלהםכשרבים  , בחודשים אלה

 .  אוספים וקוצרים, קוטפים, זורעים, שותליםאנחנו 

 .בצורה חריגהנאלצנו להשקות יותר אך לא , הטמפרטורות הגבוהות מהרגיל לא פגעו ביבולים

השקיעו  , העובדים יחד עם צוותים נוספיםועד  . המשכנו גם להשקיע בגיבוש החברתי בחברהלעבודה  במקביל 

אני מבקש להודות לכל אלה שטרחו ועמלו  . המשפחות וביחדואהבה רבה כדי להעניק לנו זמן איכותי עם זמן , יצירתיות

 . למען הכלל

עם המבקרים הרבים נמנים גם אנשי שירות  . מדי שבוע מגיעים מבקרים רבים אלינו על מנת ללמוד ולהתרשם

אני גאה בעובדה  . נציגי ארגון הפלחה ואחרים, ל מועצת הכותנה ואנשיו"מנכ, מגדלים, ההדרכה של משרד החקלאות

 .  שהחברה שלנו משמשת כמודל חיקוי מקצועי ואיכותי לחקלאים רבים

 ,שלכם תמיד                                 
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 מהנעשה בשדותינו

 .ממשכים לרשת חלקות לגידולים ורישות קבוע  

  
ומתארגנים לדיש  מלווים את האסיף של האבטיח והשקדים 

 .  כותנהבוטנים וקטיף 

 .יפה מתקדמת  ERP-הטמעת מערכת ה  

  

נתחיל בדישון לעונה הבאה ספטמבר בחודש . מעבדים - חיטה

 .עלינו לטובה

דונם ובאיכות  /ג"ק 450-מצוין כהקציר הסתיים ביבול  - חימצה

.  לשמחתנו מחירי החימצה השנה שברו השנה שיא חדש. מעולה

לקוחות ביניהם  5-לבנוסף יש לציין כי השנה מכרנו את היבול 

כל הלקוחות חזרו אלינו עם ". שטראוס"לקוח חדש ומכובד 

       .על איכות הסחורה והקשר עם אנשי החברהתשבחות 

 .   שוניםד׳ מזנים  150בחלקה החדשה נשתלו   - פרדס

 .קיץלקטוף לימון מתחילים 

והפרי איכות הקטיף . אוגוסטהקטיף התחיל בתחילת  - רימונים

 .כךשימשיך נקווה , טובים

איסוף השקדים תיאסף בסיום . יבשה לאחר הניעור -חוחובה

 .החוחובה

 ומתחיל   " פחם-אלאום "לנער את העצים מזן סיימנו  - שקדים

 .הפריאסיף      

  

ובכך תורם , לובאינטנסיביות הראויה חזר לפעול האתר      

פעילות נכונה ומקצועית של . באופן משמעותי לפעילות החברה

העלאת  , האתר תקדם אותנו  בייצור זרעים איכותיים וזולים

ובעיקר שליטה על  . חוחובה ועוד, יכולות השיווק בחימצה

 .שיווק החיטה

ובעתיד  , מטאטארכשנו , השנה שידרגנו את מערכת השקילה 

 .מתוכננים מהלכים נוספים שיקדמו אותנו למקום ראוי

עובד במהלך  , (ורד ויהודה , סמי, ריקי)במעליה צוות העובדים 

,  מנקים ואורזים, מקבלים ומוציאים סחורות, כל השנה

אבל בעונת קציר החיטה העבודה היא , מרססים ומתחזקים

עמדנו בכבוד בכל המטרות בעיקר , מסביב לשעון ללא פשרות

 הניסיון והרצון לעשות טוב למושבי  , החריצות, בזכות המסירות

 !תבורכועל כך . מכךהמשתמע על כל הנגב      

  

בחלקה מדברית , דונם כותנה 1200 -לפני כמה חודשים זרענו כ

בעקבות הניסוי המוצלח שערכנו  . בשטחה של מועצת רמת נגב

גם השנה אנו משקים את החלקה במים  , בשנה שעברה

בשנה שעברה הניבה החלקה שהושקתה במים , כזכור. מליחים

ג כותנה לדונם וקבענו בזה שיא עולמי של  "ק 276, מליחים

 .תפוקה לדונם

  -בחלקת הכותנה ברמת נגב מגדלים כיום שני סוגי כותנה

 זו הפעם הראשונה שאנחנו מגדלים את זן . פימה ואקלה

 .אלהבתנאים הפימה      

  

בזכות גשמי . כשבוע לפני חג השבועות התחלנו בקציר החיטה

קצרנו השנה חיטה , הברכה שפקדו אותנו בחורף האחרון

שעולה בטיבה בהרבה מהחיטה שגידלנו  , איכותית וטובה

 .  בשנים האחרונות

דונם לייצור   5000 -אלף דונם חיטה מתוכם כ 90 -השנה זרענו כ

.  אלף דונם לגרעינים 82 -דונם לתחמיץ וכ 4000 -כ, זרעים

שם כמות הגשמים , שליש מהחלקות נזרעו מתחת לקו הבצורת

 .הייתה נמוכה והיבול סבל מאיכות ירודה

 !יישר כוח, על עונה מפוארתמגיעות תשבחות הפלחה לצוות    

  

,  מלווים בנציגי מחוז דרום של משרד החקלאות, מ"מנהלי שה   

,  אביגדור כלפה וחיים לוי. הגיעו לביקור לימודי בשטחים שלנו

 .סיירו עם המבקרים והציגו להם את החידושים בחברה

חיים העביר . התחנה הראשונה בסיור היתה בקולחי הנגב

שנמנה עם המתקנים , הרצאה מקיפה על מתקן טיהור המים

לאחר מכן המשיכו המבקרים לסיור במטעי . המתקדמים בעולם

 ,  שנקטפו לראשונה בשנה שעברה וצפויים, הרימונים שלנו

 .להכניס רווחים נאים לקופתנו, ה"אי      

  

 :והמים המזרע תוכנית בימים אלה אנו מתכננים את 

 .ורישותדישון , בעיבודהחלקות  - תפוחי אדמה סתיו

השטח  . ומתארגנים לקצירהשקיה הפסקנו   - תירס תחמיץ

 .פחותהמחירים , נראה יפה

 .שוטףהשקיה וטיפול  - בוטנים

 .יתחיל הקצירבימים הקרובים  - חמניות

 .  אוגוסט תסתיים השקיית הכותנהלקראת סוף  - כותנה

 .לקטיףמתארגנים               

  

:  לדוגמא , מול מוסדות המדינההמתישה נמשכת הפעילות 

או , שאושרו בעברהפרויקט שעצרה את תקציבי , רשות המים

מנהל מקרקעי ישראל שצריך להנפיק אישורים שבלעדיהם אי  

הדף מלהכיל את האבסורדים  קצר . אפשר להתחבר לחשמל

 .ל"הנבתחומים 

מחודש פברואר  מאגר תפרח התחיל לתפקד , יחד עם זאת

ממשיכים לרשת שטחים נוספים ובכך להגדיל את ובמקביל 

 .יכולות החברה



 המסורתיהחודש יצאנו לנופש החברה 

 נהנוהנופש לאורך . והפעם נסענו לכפר בלום 

 .  ופעילויות ימיות שונותקייקים משייט  

 ובראשורוצה להודות לוועד העובדים אני 

 .נפלאנופש חדד על משה  

 כשלושה חודשים יצאנו לפני 
 .  החברהשל המסורתי לגיבוש 

 ,  תחרותי מאודהגיבוש היה 
 ובחן דרגות  מרתק ומעניין 

 מאתנו  כל אחד תפקוד של 
 במהלך היום  . שוניםבמצבים 
 הספקנו להתחרות  הראשון 

 לגולן לצאת לשייט במרוץ 
 ולרקוד עד שעות הלילה  לילי 

 .  המאוחרות

 אנו בהזדמנות זו 
 להביע את מבקשים 

 הרבה הערכתנו 
 .למארגנים

 לבדוק תיבול  . כף קינמון½  

לסנן את  , במידת הצורךולהוסיף 

,  האורז היטב ולהוסיף אותו לסיר

להשאיר  , לערבב פעם אחת ולכסות

דקות ולאחר   2-על להבה גבוהה כ

שכל  לבשל עד . הלהבהמכן להנמיך 

. ולהמתין מעטלכבות , נספגיםהמים 

כאשר האורז לא חם מאוד לשפוך  

גדול ולהוסיף לזה את הבצל  למגש 

לערבב היטב  , המטוגן והירק הקצוץ

לשים  . ותוך כדי לאוורר את האורז

כפות שמן ואת פרוסות   2-בסיר כ

ועל זה לשפוך את האורז   א"התפו

דקות   8-על להבה גבוהה כלבשל 

     15 -ואז להנמיך הלהבה לעוד כ

 .דקות

 

 :החומרים 

 כוסות אורז 2-3

 כוסברה' חב 1

 שמיר' חב 1

 בצל יבש גדול 1

 תפוחי אדמה פרוסים לפרוסות 1-2

   

 :אופן ההכנה
ולהשרות  לשטוף היטב את האורז 

 .בקערה של מים

לייבשו ולקצוץ  , לשטוף היטב את הירק

את הבצל לרצועות ולטגן  לחתוך . דק

שמן עד שישחים  כפות  4-5ב 

 (.שיתקררלהשאיר עד )

כוסות מים ולהביא   3 -לשים בסיר כ

 1כשהמים רותחים להוסיף , לרתיחה

 ,כף מלח½ , כף פפריקה מתוקה

 ,כף כורכום½                            

 פינת הבישול  של שרה יצחק שדה

 בתיאבון


