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                                  ל"מנכ ,יאיר מנע  
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 Yair@ngv.co.il -ל"דוא

 ,שלום לכולם                  

 . אנחנו חוזרים לשגרה מבורכת', עמוד ענן'בה התמודדנו עם מבצע , לאחר תקופה לא פשוטה שעברנו

אליו מגיעה חלק  , התחלנו בשיווק הרימונים ובמסגרת זו ביקרנו בבית האריזה בשוהם. בין לבין המשכנו בעבודה כרגיל

אין ספק שהרימון הפך לפרי . מטרתו של הביקור הייתה לבחון מקרוב את תהליך המיון והאריזה. מהתוצרת שלנו

 .  פופולארי לאחרונה ולאט לאט הציבור מבין שאפשר וכדאי לצרוך אותו גם אחרי ראש השנה

 .זכינו ליבול טוב בחוחובה וזריעות הפלחה בעיצומן, מלבד זה הסתיים קטיף הכותנה

אנחנו מקווים שהחורף הבא עלינו לטובה . דבר שמשמח כל חקלאי באשר הוא, בורכנו בסופי שבוע גשומים במיוחד

 .ימשיך וישמח אותנו ואת השדות שלנו

 .כולי תקווה שאכן השקט ישרור באזורינו לאורך זמן

 אני מאחל לעובדי החברה                                                                    

  ,ולמשפחותיהם חג חנוכה שמח                                                                   
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 מהנעשה בשדותינו

  
 .מרשתים השנה אלפי דונמים ברשות תחתי

 .מערכות ההשקיה פזורות בחלקות 

  
רכבים  )התוכנית הושלמה ובחלקה מיושמת בימים אלה 

 (.טרקטורים וכלים

  
המערכת כמעט בת שנה ושיתוף הפעולה   - ERP-מערכת ה

 .ישר כוח לכולם, בתוך מושבי הנגב הוא מדהים

  

השנה נבחנו חומרים ושיטות  . הדישון לקראת סיום - חיטה

 (.ותמיסת אוריאה, אמוניה, בוצה, קומפוסט) דישון שונות 

 .משנעים את הכלים עקב הגשם והמלחמה, הזריעות בעיצומן

ויזרע בימים  הקרובים   בראונדאפאזור בארי מקבל ריסוס 

 (.באיחור עקב עמוד ענן)

 .בהצצה  - תחמיץ

השנה חוזרים לגדל שעורה אנו נבחן את הגידול   - שעורה

     .והשיווק 

,  השנה יעשה ניסוי להדברת עלקת בשיתוף עם נווה יער -חמניה

     .אולפנת צביה ועוז בן דוד שלנו, שער העמקים, נטפים

 אנו מרחיבים את הגידול ובשנה זו אנו נעשה מבחן   - חימצה

 .זנים ארצי לבחון זנים וקווים חדשים                

  
 .המחסן בתנועה מתמדת של הכנסה והוצאה של סחורה

 .בימים אלה זרעי החיטה והאפונה יוצאים לזריעה

  

היבול נראה סביר אך  . עדין לא הסתיים פיצוח היבול - שקדים

 .הפרי נראה נקי השנה ממזיקים. המיון נראה פחות טוב

השיווק  המשמעותי הראשון שלנו של זנים מוקדמים   - רימונים

 .עדיין לא שווק" וונדרפול"הזן , מחירים טובים

שנה עם כמות פרי גדולה מחירים נמוכים מחשבה   - נשירים

 .לעקירה

היבול טוב וגם  . הפומלית  והמיכל נקטפו, הסצומה – פרדס

 .שאר הפרדס מטופל . המחיר

נבחנת אפשרות להרחבת היקף  . גבוה, ב״ה, יבול -חוחובה

 .הגידול

 ייעשו בדיקות  . נבדקת אפשרות לגידול באזור בארי - אבוקדו

 .אקלים וקרקע                  

  

 .החלקות נזרעו חלקן בהצצה סתיו -תפוחי אדמה 

 .יעובד בזמן הקרוב אביב

הסכם יבולים המחודש נכנס לשנה השנייה ונראה ששיתוף  

 .הפעולה נושא פרי

לשנה הבאה  . היבולים יפים, הדייש הסתיים - בוטנים

 .מתוכננת  הרחבת  היקף הגידול

בשלב  . מחכים לתוצאות מהמנפטה, הקטיף הסתיים - כותנה

בתקווה לעליית  , זה החליטה המועצה על עצירת מכירות

 .מחירים

 השטחים   . דונם בהסכם גידול עם סעד ודורות 1000-כ – גזר

 .נראים טוב          

 .המערכת מספקת מים לחצרים ב״ש נבטים ומושבי הנגב   

 .המחלקה מטפלת בכל הכלים אחרי שסיימו את העונות השונות  

  
משה חדד יחד עם מנהלי האתרים משפרים ומפתחים את  

 !הריכוזים השונים המון תודות לעמי ברוכי

ט  "בסוף אוקטובר ביקרו אצלנו נציגי חברת קנ
 .שהתרשמו מהגידולים ודרכי העבודה שלנו

החברה  מספקת רשת ביטחון לחקלאים בכל  
ענפי החקלאות הצמחיים ובעלי החיים תוך  

שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים  
 .החקלאיים השונים

דוד  , אביגדור כלפה, בסיור השתתפו יאיר מנע
,  מן'ט ושמואל תורג"ל חברת קנ"גינזבורג  מנכ

 .ל החברה"סמנכ
הביקור החל בסקירה במשרדים ולאחר מכן  
יצאו כולם לסיור במתקן קולחי הנגב ובמטע  

 .הרימונים הגדול

עם תחילת שנת הלימודים ביקרו אותנו  
במהלך  . מתיכון מרחבים' תלמידי כיתה ז

שם  , הביקור הם סיירו במטעי הרימונים
 25. התחלנו לקטוף לראשונה לפני שנתיים

הגיעו במטרה ללמוד על  ' תלמידי כיתות ז
,  שהפך מבוקש בשנים האחרונות, הפרי

 .ולהשתתף בקטיף הרימונים
אנחנו מקווים שהביקור במטעי הרימונים  

יעודד מחשבה בכל הקשור ללימודים ועבודה  
 .  בתחום החקלאות בישראל

במהלך טקס הרמת כוסית המסורתי לקראת 
ר  "יו)סיפר מר אליעזר אבטבי , ראש השנה

 על חזון החברה להקים יקב  ( הדירקטוריון
 .גדול בנגב

מר אבטבי הבטיח כי הנושא ייבדק ואם 
תתכן שתילה של , תתברר התאמה לאקלים

 .כרם ענבים ליין



 בין פועלים זרים לשדות החיטה 
 כמו רקפות בין הסלעים 

 הפנים היפים של הארץ מתחבאים 
 אריאל הורביץ/                                                                        

 האחרון ציינו את סיום העונה ' ביום א
 .של מספר גידולים

 ברכות לכל העוסקים במלאכה יום יום
 !שנרבה בשמחות

 פינת הבישול  של שרה יצחק שדה

 -הגלגול

להניח על משטח עלה גפן ולשים  

לעטוף תחילה . מעט מהמילוי

מכן לגלגל -מהצדדים ולאחר

מהצד הרחב לכיוון הצד הצר של  

 .להניח בצפיפות בסיר, העלה

עם סיום המילוי יש להניח מכסה  

(  כדי שלא יתפרקו)הצמוד לעלים 

.  דקות 5-ולבשל על אש גבוהה כ

להוסיף מים עם מיץ לימון ומעט  

לכסות , מלח עד גובה העלים

. ולבשל על אש גבוהה כחצי שעה

להנמיך את הלהבה עד שכל  

 .הנוזלים יספגו וייעלמו

 

 בתיאבון

 :החומרים 

 (ניתן לקנות משומרים)עלי גפן 50-כ

 כוסות אורז 2

 בצלים 3

 נענע  , שמיר, כוסברה, פטרוזיליה

   
 :אופן ההכנה

 -עלי הגפן

 .לשטוף היטב במים רותחים -טריים

לסנן את  . להרתיח בסיר מים-משומרים

 .  העלים וליישר אותם

 -הכנת המילוי

 לקצוץ . לשטוף היטב את האורז

 להוסיף , את הבצל ולאדות קלות

 .  להוריד מהגז. את האורז ולערבב

 . להוסיף את הירק ואת התבלינים        

 ...לבדוק תיבול ולתקן                     


