
 אגרת לעובדים -מושבי הנגב 

 ,לכולםשלום                      

פינתה   2012שנת : עברנוהאחרון וכל כך הרבה עברו מאז פרסמנו את הניוזלטר רק  ארבעה חודשים 

היו מעניינות ומפתיעות והשאירו אותנו עם ממשלה   19-הבחירות לכנסת ה, את מקומה לשנה חדשה

זכרנו את ששת מיליון הנרצחים  , את פוריםחגגנו ! יגידוימים  –אם זה טוב או רע . ושרים חדשים

 .למדינת ישראל 65-ביום העצמאות ה" נפנפנו"התייחדנו עם הנופלים ביום הזיכרון ו, בשואה

הכרזנו על פתיחתה של תחרות צילומי טבע ולא מעט אנשים מוכשרים   –בפתח חג השבועות כבר 

 .   מאזורנו כבר שלחו אלינו תמונות שיתחרו על המקומות הראשונים

לשדותינו שהגיע בקול תרועה רמה  חגגנו את הגעת הגשם , יצאנו לסמינר השנתי, אצלנו בחברה

במקביל המשכנו והשקענו רבות בפעילות  . בשבטו "בסחיטת תפוזים בטונעלם ואפילו השתעשענו 

התחלנו . נראה טוב מתמיד וכך גם מטע הרימוניםהפרדס , ובוטניםכותנה , זרענו תירס, השוטפת

אתגר גדול מורכב  , מקווים לתוצאות טובות ובזמן הקרוב יחל הקציראנו ,מליחיםלגדל מלונים במים 

 .במיוחדהשנה , ומסובך 

                                  ל"מנכ ,מנעיאיר     ,קריאה נעימה                                                                                     

    050-2200900 -'טל  
 Yair@ngv.co.il -ל"דוא

 2013מאי 

 מהנעשה בשדותינו

  

 .תהליך ההוצאהשל בעיצומו  סתיו -תפוחי אדמה 

 .המשך גידול אביב                           

 .דונם 840בגודל שתי חלקות נזרעו השנה  - בוטנים

 דונם כולל השטחים   3,200השנה נזרעים כ  - כותנה

 .נגב ואשליםברמת 

 מלונים  -ניסוי של גידול במים מליחים – מלון

 במים מליחים מגלים אורך חיי מדף ארוך  שמושקים 

 אנו מקווים  . דופןוכן מתיקותם רבה ויוצאת יותר 

 יניב את התוצאות המקוות ואז נעבור  שהמהלך 

 .כהמלונים בהיקפים שלא היו עד לגידולי 

 בימים  ירד הניילון העליון , נראה יפההגידול 

 .המזרע האחרוןהקרובים ויישתל 

  

לצערנו אנו שוב בשנת בצורת השדות נראים   - חיטה

בתחילת חודש מאי יחל . יפה אך הגרעינים מצומקים

 .הקציר נתפלל לשנים טובות יותר

הבעל נמכר  . חלקות הזרעים נראות טוב  - אפונה

 .והכל נקצר

זו השנה הראשונה שאנו מגדלים לאחר   - שעורה

אנו נמשיך ללמוד את הגידול  , הרבה שנים שלא

     .בשנים הקרובות 

החלקות נראות יפה השקיה בעיצומה והחל  - חימצה

 .טיפול נגד מחלות

 נזרעה חלקה בבארי שאר החלקות יזרעו     - תירס

 .בהמשך לפי תכנון               

  
מתבצע טיפול  . רושתו מספר חלקות באזורים שונים

שוטף במערכות קיימות ומתקיים המשך השקיה  

 בגידולים שונים כולל הכנסת צנרת בבוטנים ובכותנה

  

יש נמטודות  . המטע מטופל ונראה בסדר - שקדים

בחלקה שנבדקים במכון וולקני ולאחר בדיקה  

 .והתייעצות יוחלט על טיפול

הוחלף מזן   116השטח סיים גיזום זן  - רימונים

בימים אלה יוחלט למי אנו נשווק את הפרי   וונרדפול

 .בעונה הקרובה

עדיין  . מטע הפרי נמכר במחירים יפים - נשירים

 .מתלבטים על שאר הגידולים

  כחישר , שנה יפה בכמות ובאיכות והמחיר – פרדס

 .לעודד ולצוות

 .המטע מטופל טוב -חוחובה

  
מתבצע טיפול  . רושתו מספר חלקות באזורים שונים

שוטף במערכות קיימות ומתקיים המשך השקיה  

 בגידולים שונים כולל הכנסת צנרת בבוטנים ובכותנה

נערכים  . המשך תנועה של קבלת והוצאת חיטה    

 .2013לקראת קציר 

 מהנעשה בחברתנו

ו בשבט  "השנה החלטנו לחגוג את ט
בצורה קצת שונה מהשנים  

התכנסנו יחד עם בני  . הקודמות
, קטפנו פרי הדר, משפחותינו בפרדס

נהנינו מאכילת פירות יבשים ואף  
השתתפנו בתחרות סחיטת תפוזים 

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

החברה  מספקת רשת ביטחון לחקלאים בכל ענפי החקלאות הצמחיים ובעלי 
 .החיים תוך שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים החקלאיים השונים

ט "ל חברת קנ"מנכ  גינזבורגדוד , אביגדור כלפה, בסיור השתתפו יאיר מנע
 .ל החברה"סמנכ, מן'ושמואל תורג

  קולחיהביקור החל בסקירה במשרדים ולאחר מכן יצאו כולם לסיור במתקן 
 .הנגב ובמטע הרימונים הגדול

אצלנו נשארו  , בעוד שבדצמבר המדינה כולה שמחה על התמלאות הכנרת
 .  שטחים רבים יבשים

במקביל . מאוד חששנו לעוד חורף שחון ולבעיות וההפסדים שהוא מביא אתו
 .התחלנו לזרוע חומוס בשדות אך עתיד הגידולים היה לא ידוע

חגגנו בחגיגה גדולה שיא של משקעים בשדות מושבי , כמה שבועות אחרי, ואז
 . הנגב

במדידות שערכנו יכולנו להצביע על ההבדל משמעותי בכמות המשקעים השנה 
 .  לזו של השנה שעברה

תלמי בילו ואזור בארי נתון נוסף היה  , האזורים הגשומים ביותר היו ניר משה
אזורים שמתאפיינים בגשמים  , כמות המשקעים שירדה באזור אורים וצאלים

מ  "מ 148בין החודשים נובמבר לינואר השנה נמדדו באורים . מועטים בדרך כלל
-מ ו"מ 91בתקופה המקבילה אשתקד המספרים היו . מ"מ 122גשם ובצאלים 

 .  כמעט פי שניים, מ בהתאמה"מ 61
של הגשם וקיווינו שאחרי הפוגה קצרה הוא ישוב אלינו   הבואוחגגנו ביחד את 

 .תהיה זו שנת בצורה, לצערנו, אך התבדינו וגם השנה

בקשה , לאחרונה הגשנו יחד עם התאחדות חקלאי ישראל ועותרים נוספים
במטרה להחזיר את תעריפי המים ליישובים הכפריים למחיר שהיה  צ"לבג

 .  בתוקף לפני התיקון
תעריפי מים המסופקים על ידי  )במסגרת תיקון כללי המים , בינואר השנה

 .  26%-עלה מחיר המים ליישובים הכפריים ב, (מקורות
  1.852-הועלה התעריף עבור המים לצריכה ביתית מ, במסגרת התיקון שהתקבל

 3.5שהיא כמות של , ביחס למכסה הראשונה, ק"למשח  2.550-ל ק"למשח 
-לכמות הנוספת עלה המחיר מ, בנוסף. 38%עלייה של  -ק לחודש לנפש "מ

באותו מועד עלו תעריפי המים . 14%עלייה של  - ק"למשח  6.975-שח ל 6.104
 .  בלבד 2.8%-הביתיים בישובים העירוניים ב

,  תעריף זה נקבע תוך התעלמות מעלויות החלוקה ביישובים הקטנים, לדעתנו
ותוך  , ללא תשתית עובדתית מספיקה, ללא כל הסבר שיתמוך בעלייה חדה זו

אנחנו מאמינים שנצליח לשנות . אפליה פסולה וקיצונית של הישובים הכפריים
 .את הגזרה לאחר שנשמיע את עמדתנו

הם לא אופטימיים בשל כמות הגשמים הזעומה  . החקלאים בנגב אופטימיים

הם לא אופטימיים בגלל הקלת מס זה או אחרת  , שירדה בחורף האחרון בנגב

שהובטחה להם ושהם לא קיבלו והם גם לא אופטימיים בשל עליית מחירי 

החקלאים בנגב אופטימיים כי יאיר שמיר מונה לתפקיד . התשומות החקלאיות

 .שר החקלאות

ממשרד כלכלי מוביל ומתווה דרך , בשנים האחרונות הפך משרד החקלאות

,  משה דיין, לוי אשכול, שבראשו עמדו מנהיגים מרכזיים במדינה כאריאל שרון

 .למשרד משני במדרג משרדי ממשלה, חיים אורון ואחרים

,  שגם נמנה עם בכירי מפלגת השלטון, מינויו של איש עשייה וכלכלה בכיר

איש בעל  , מבטיח שהפעם יעמוד בראש המשרד החשוב, לתפקיד שר החקלאות

כזה שיוכל להתוות מדיניות ברורה וכזה שיוכל להציג  , ראיה כלכלית רחבה

מול משרדי הממשלה , ולייצג כראוי את עמדת החקלאים והחקלאות בישראל

 .והרשויות השונות

זה קרה בעימותים . בשנים האחרונות ספגו החקלאים והחקלאות חבטות רבות

זה קרה במאבק מול משרד , עם משרד הפנים ורשויות ההגירה על ידיים עובדות

התשתיות ורשות המים על מחירי מים הוגנים וזה קרה גם בהתמודדות עם 

 .והאוצר על קביעת מחירי מטרה לתוצרת חקלאית ת"התממשרדי 

רבים לא יודעים או לא מבינים שהחקלאים בישראל מממשים למעשה את 

שומרים  , באמצעות עיבוד הקרקע ואחזקתה. החזון הציוני הלכה למעשה

.  החקלאים למעשה על אדמות המדינה מפני פלישות של גורמים שונים

החקלאים בישראל ניצבים בצמרת העולמית בכל הקשור לפיתוח ויישום שיטות 

החקלאות בישראל היא הסמל לאחיזה של  . ועודמודרניות ועוד  והשקייהגידול 

 .עם ישראל בקרקע ואת הסמל הזה יש לעודד ולחזק

.  לא תמיד מצליחים החקלאים לזכות בכתף תומכת בקרב משרדי הממשלה

ולא אחת יוצא שידם  , אינטרסים מאינטרסים שונים מתערבבים לעיתים זה בזה

הצליחו  , לאורך שנים רבים. על התחתונה, והחקלאות בכלל, של החקלאים

שנקודת המבט שלהם ומשנתם הכלכלית  , פקידי משרד האוצר להוכיח לכולנו

לנהל מדינה זה לא דבר פשוט  . נעדרת ראייה רחבה של חזון מדיני כלכלי

לפתוח  . ואינטרסים ארוכי טווח לא נמדדים בשאלה של רווח או הפסד כלכלי

זה לא עסק כלכלי רווחי אבל זה צורך , במלחמה או להפציץ במקום זה או אחר

שמאפשרת אי תלות  , גם להחזיק חקלאות יציבה וחסונה בישראל. קיומי

אבל הערך שלה עצום  , היא לא תמיד עסק כלכלי שנמדד ברווח, בגורמים זרים

אבל את זה יאיר שמיר , את זה פקידי האוצר לא אוהבים לדעת. והיא צורך קיומי

 .     יודע היטב

אמרו פעמים רבות שהם , ואביגדור ליברמן עצמו' ישראל ביתנו'בכירים מתנועת 

,  במהלך כהונת הכנסת הקודמת, ואכן. רואים עצמם כנציגי החקלאים בישראל

כים של "מצד ח, הכנסת השונות בועדותזכו החקלאים לתמיכה בלתי מסויגת 

מינויו של יאיר שמיר לתפקיד , בשל כל הסיבות שמניתי עד כה.  'ישראל ביתנו'

 .  מפיח רוח של תקווה בקרב חקלאים רבים, שר החקלאות
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 באמצע חודש מרץ יצאנו  
 כולנו לסדנת גיבוש  

 . בים המלח
 השתעשענו בפארק  
 ,האטרקציות ניצנים

 למדנו איך מכינים    
משקאות אלכוהוליים כמו  

 יפים  'שצריך ונסענו בג
 .למצדה 

 ...הנה כמה מהרשמים

 ,  היה מצוין
זה דבר מאוד  

 חשוב  
כשכולם  

 .נפגשים ביחד

 כל נושא גיבושי העובדים הוא חשוב
 ,  פעם בשנה להיות ביחד. מאוד לדעתי 

  –ללמוד אחד מהשני ולהיות בחברותא 
 בצורה הזו  . יש לזה הרבה יתרונות

 אנחנו מצליחים להכיר את האחר לא  
 אנחנו אומנם  . במסגרת העבודה

 מרגישים כמו משפחה אחת גדולה אבל  
 לא תמיד יוצא לנו לפגוש את כולם  

 ומפגש שכזה מחזק מאוד את הקשר בינינו

כל הצוות שלי הגיע 
לגיבוש וזה היה  

 . מעולה
האפשרות להכיר את 

   איתךמי שעובד 
מחוץ לשעות 

בלי , העבודה
 הוא , המשפחות

 .חשוב מאוד

 סדנה כזו פעמיים בשנה: המלצה

 מן הרוח לצדו
 והחבר שעל ידו 

 אשר מרים לו אגודל


