
,עובדים יקרים

:חג הביכורים, נקודת ציון לחקלאים, הגענו לחג השבועות

.רמון קוצר את החיטה המושקית. דקל משווק בפעם הראשונה יבול נקטרינה ומשמש מובחר לשווקים

.אדמה אביב ובמוסך החלו להכין את כלי אסיף השקדים-בני ויגאל אוספים את יבול תפוח

.אין רגע דל, כרגיל, במושבי הנגב

לא רק לעבור , שיאפשרו לנו, מציבה בפנינו אתגר אמיתי ואנו כבר עסוקים בתכנון וביישום של שיטות, כמות הגשמים הקטנה שירדו אצלנו בחורף האחרון

.לצד העבודה השגרתית הרבה. אלא גם להתחזק ולהרחיב את תחומי פעילות החברה, "שלום"את הקיץ ב

(.ועודצמצום מכסות המים ועוד , בצורת חמישית רצוף)אנו מיישמים מספר צעדי ייעול ומנסים להתגבר על גזירות הטבע שנחתו עלינו 

 זרתאני גאה לציין כי אתם עובדי החברה מהווים את החזקה הבולטת ביותר מתוך חוזק החברה ובכך מקנים לי את הביטחון כי נגיע ליעדי החברה בע

.מסירותכם והרצון העז שלכם להצליח, כישוריכם

,שלכם תמיד

ל"מנכ ,יאיר מנע                                                 

   050-2200900 -'טל                                                

@net.net013yngv -ל"דוא                                       
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האביב שפקד את מחוזותינו הביא גשמים מועטים ופינה  

למרות זאת ניתן לראות  . בזריזות את מקומו לקיץ החם

פריחה ונביטה ועימה בשורות  , הבשלה יפה של הגידולים

.טובות

היבולים יפים  . תמה הוצאת היבולים–סתיו אדמה תפוחי 

.ובאיכות טובה

.  החלקות נראות טוב ומטופלות כיאות–אביב אדמה תפוחי 

חלקות  , ממשיכים לשמור על החלקות בטיפול מניעה

 3-ראשונות שורפים את הנוף ומכינים לאסיף בעוד כ

.שבועות

דונם באזור   200-השנה נזרעו כ. החלקות בנביטה -כותנה

גידול באזור זה הוא בחזקת  . במים מליחים, רמת נגב

במידה ותהיה הצלחה קיימת אפשרות להרחיב את  , ניסיון

.היקף הגידול

בימים אלו מתנהל  . החלקות בפריחה ונראות יפה -חימצה

.משא ומן לגבי השיווק

מתחילה נביטה -בוטנים

מהנעשה בשדותינו

 

.  השנה ניזוקו משמעותית עקב מחסור בגשמיםהפלחה גידולי  

.רוב החלקות  שווקו לשחת -גידולי החיטה 

,  גם חלקות אלו משקפות את החורף שחלף– תחמיץ/חיטה שלחין

  .החלקות נקצרו. את החום והמחסור בגשמים

  .החלקות מתייבשות לקראת אסיף– אפונה לזרעים

.ידי הזוכה-החלקות נקצרות על– אפונה בעל

מכינים את הפרדס  . לקראת סיום קטיף לימון -מטעים ופרדס

.  לעונה הקרובה

אך עדיין  , במטע הבוגר חל שיפור משנה לשנה -השקדים

(.חוסר במנות קור)היבולים לא גבוהים 

.היבול נראה סביר, אנחנו בעיצומו של הקטיף -גידולים נשירים

מתנהל משא ומתן לגבי  . בהנבהדונם נמצאים  500 -כ - הרימון

.השיווק

.המטע נראה יפה ומטופל היטב, בשורות משמחות -החוחובה

 

. בתחילת חודש מאי נמצא גזר לא שגרתי באחת החלקות

אין ספק  . ג"ק 2.1מ ומשקלו "ס 50אורכו של הגזר מעל 

שגזר בגודל כזה יכול להאכיל משפחה מורחבת למשך חג  

שלם או לפחות להשקות עשרה אנשים צמאים מאוד בקיץ  

...החם שמתקרב אלינו בצעדי ענק

 

.  פרויקט הטיהור השלישוני לקראת סיום ונמצא בשלבי הרצה

כך תבוא  -במהלך חודש יולי יחנך המפעל באופן רשמי ועל

.הודעה בהמשך

.שלבי סיום עבודות עפר–מאגר נבטים 

הסתיימה עבודת גידור ואיטום והמאגר ערוך  –מאגר תפרח 

.לקליטת מים

 

לגבי   שרברלאחרונה נוצר קשר מסחרי עם חברת . שיא חדש

החודש שברנו שיא  . שעות ביום 24, אחסון חיטה מיבוא

,  טון חיטה ביום 5,000-נקלטו במחסננו כ, בקליטת חיטה

זה הינו  . טון ליום 3,280לעומת השיא הקודם שעמד על 

מבצע לוגיסטי מורכב שבסופו יועברו הגידולים לשיווק  

ידי יהודה רחמני  -פרויקט זה מנוהל היטב על. במגזר הערבי

!  ישר כוח, וורד בנימיני

במסגרת המאמצים להגדלת הרווחים וניצול   -הסכם שכירות

"  מנרב"דונמים במעליה לחברת  2השכרנו , יכולות החברה

.לחמש השנים הבאות   



מושבי הנגב  חברת 

. www.ngv.co.il-אינטרנטאתר 
יש ברשותכם  אם 

מעניינות או מידע מרתק נשמח תמונות 

תעבירו אלינו כדי שנוכל להעשיר את האתראם 

שריקיבני 

 

השארנו בבית  . בתחילת חודש אפריל יצאנו לטיול גיבוש ואתגר

את המשפחות העמסנו את עצמנו על רכבי החברה ויצאנו  

אכלנו ללא הכרה ואפילו  , רצנו למיליון. ליומיים עמוסים בצפון

גרמי השמיים לא שינו את תכניותינו וצלחנו את נחל דישון  

.  הבוצי והרטוב

!ברצוננו להודות ליאיר על היוזמה והביצוע של הטיול

:והנה כמה הוכחות..." אומרים שהיה שם שמח" 


