
 דבר מנהל התחום

 בעלי אגף, הצומח ענפי אגף :ראשיים אגפים לשלושה חולק הארגוןכש ,ארגוני שינוי מ"בשה נעשה לאחרונה

. עומר שמשון הוא האגף מנהל. הצומח ענפי לאגף כמובן שייכים, פרחים תחום, אנו. רותיש ענפי ואגף חיים

 מנהל הוא, כאמור וכיום ,הירקות אגף למנהל ןכמ אחרל התמנה ,רבות שנים במשך ירקות מדריך היה שמשון

 לענף בלב חמה פינה לו שיש כך ,וסייפנים ורדים מגדל בצעירותו היה שמשון .הצומח ענפי של בכיר אגף

 ועדיין ,עשתה ואשר ארוכות שנים במשך עבדנו שעמה, בי'חג מירב' הגב, ההדרכה מרכזת נפרדנו. הפרחים

 תפגשו ועוד ,מוטיבציה ורבת ניתמקצוע היא שאף ,בדוח שבע בת' הגב החליפה מירב את. נפלאה עבודה ,עושה

 . הבאים בכנסים הב

. לגמלאות פרש ,גיאופיטים ר"כממ שימש אשר ,שניר פיני

 לו חלנויוא וינברג נתן של בחצרו צנוע בטקס ממנו נפרדנו

 שהתבצעו מעבודותיו כמה מתפרסמות זה בעלון. הצלחה

 חדשים וזנים פרחים בהבאת רבות עסק פיני. 2020 בשנת

 . אסטילבה גידול על ומקיף יפה מאמר מתפרסם בעלון ואכן

 אתיופיקה לקאלה, רדיםולו שלנו המומחית ,ויצמן שוש

 מי. הקרוב יץקב לגמלאות פורשת ,פרחים מגוון עודלו

 ולא ,המקומי לשוק צורימהי 20% יוםכ מהווים ורדיםהו. במהרה מקצועה את ללמוד יצטרך לתפקיד יכנסיש

 ללמוד דומא עליו קלי ,ורדיםוה גידול מקצוע את שילמד לאחר, מכך יתרה. מדריך ללא הענף את להשאיר ניתן

 .לשורותינו יצטרף אשר חדש למדריך מכרז התפרסם אלו בימים .אחר פרח כל של הגידול רזי את

 (.לנשים גם ,כמובן ,נותמכוו הןו, בלבד נוחות מטעמי זה אך ,זכר בלשון אמנם ונכתב האחרונות הפסקות)

 רק שרוא בהםש ,ימים מכמה חוץ, כרגיל עבדנו הקורונה בשנת

 כפי, דבר של בסיכומו .בשטח להימצא מדריכים שהושל-שנייםל

 לקיים הצלחנו ואפילו, כך פעלנו אנו אף ,כרגיל ועבד החקלאיםש

 להיות אמור שהיה ,25-ה השנתי אדמוניתה כנס. וסיורים כנסים

 הכנס זה היה. בזום דבר של בסופו נערך, בתוכן ועשיר חגיגי כנס

 כנסיםבו עיון בימי השתתפתם חלקכם כי אם, בזום נוכשער היחיד

 .מקוון אופןב מ"שה של נוספים

 הרבה עם, הקיץ בתחילת כבר לשגרה חזר הפרחים שוק

ל ימים  השנה לסיכום. כבדים וחששות וודאות חוסר ש

 איתםש ,החקלאים כל שאומרים מה נאמר הזו המוזרה

 אפילו אולי, הזו מהשנה בשלום יצאנו, נכון' :שוחחתי

 ובלי תיתשגר שנה מעדיפים אנחנו אבל, מזה יותר

 '.קורונה

 

מנוהל בזום מהמשרד  25-כנס מגדלי אדמונית ה

בבית דגן. מימין בת שבע, רכזת ההדרכה. מימין 

 אנוכי הח"מ



 לאיכות המשרד מול עובדה ,היערות פקיד של טיפולול עבר שהנושא הרי ,לשרפות הקשור בכל – בגזם טיפול

, פותמשר להימנע יש :התחתונה ובשורה ,מכבר זה ופורסמו נכתבו חקלאי גזם של השרפה תקנות. ביבהסה

 . קוסיר לפעולות עבורל להתרגל וכדאי

 וזה ,נוספיםה המשרד באגפי המגדלים את מייצגים אנו לעתים, הפרחים לענף 'פוליטי גוף'כ עבודתנו במסגרת

 ריםז בדיםלעו המפתח על ערר הגשנו. ועוד ההשקעות מנהלת, זרים עובדים במפתח למשל ביטוי לידי בא

 ,שינוי נעשה םמהמקרי בחלק. ועוד ןלמיניה משתלות, רוסקוס, אקליפטוס, שעווה פרח, ורדים :כמו בגידולים

 ,חדשות טכנולוגיות הזנקתל הסיוע הוא כעת ההשקעות במנהלת החם הנושא. הסתיים טרם הטיפול מהם ובחלק

 ;טיתתפוטוסינ לד תאורת. 1: אחדים נושאים הטכנולוגיות ספקי ועם אתכם יחד לקדם מנסים אנו זה בהקשרו

 רובוטיות מערכות. 4 ;'בטוח על' לגדל שניתן( לגמרי) חדשים פרחים. 3 ;קרקע וחימום צינון מערכות. 2

 .אפריל חודש סוף עד יעלו אם ,נוספים עניינים כןו ;למשתלות

 

 ,וכשר שמח פסח חג בברכת

 המדריכים אחיי בשםו

 יחיאל שטיינמץ

 


