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 מגדלי הפרחים שלום
 

 אנו שמחים לבשר על תחילת פעילותו של שולחן ענף הפרחים בתנועת המושבים.
ייעוד השולחן הינו לקדם את כלל האינטרסים של העוסקים בענף: מגדלים 

  ומשווקים, מטפחים ושתלנים, אנשי שוק מקומי וייצוא כאחד.
מרכזי אחד ולתת מקום  בכוונתנו לאחד את כלל הארגונים והעוסקים בענף לכח

 לכולם בעשיה.

סובל מאי ודאות עתיד ענף הפרחים בישראל, בדומה לעתיד החקלאות כולה, 
 ותמורות גדולות בענף שאינן תורמות להגדלת הוודאות.  ומורכבות גדולה

דווקא במציאות שכזו, השגת יתרון למשקים אשר רואים את עתידם בגידול פרחי 
 שיתופי פעולה והתארגנויות מסוג זה. קטיף, יכול לנבוע מיצירת

הוצאתה על  שאנו מקבלים מכם, והפרגון הרב אנו מבקשים להודות לכל המברכים
 לפועל של החלטת מנהלת הפרחים, והקמת שולחן הפרחים בבית תנועת המושבים. 

            ימים אלו ובמהלך החודשים הקרובים עורך צוות בהשתתפות הח"מ ופלג ב
 יו"ר אגף משק בתנועת המושבים ביקורים במשקי המגדלים.אוריון, 

מבנה  ולמידתמכם מטרת הביקורים הינה היכרות אישית עם כל אחד ואחד 
 הצרכים, הבעיות והרצונות של כל מגדל. המשקים,

ושייך לכולכם וכל ציבורי חשוב לנו לחזור ולהדגיש כי שולחן מגדלי הפרחים הינו 
 .בדברנה מותנה אי שתתבצע עבורכםהפעילות 

ונקדיש את כל הזמן שנחוץ לשם  להכיר אישית כל אחד ואחת מכם חשוב לנו מאוד 
מוזמנים ליצור עימי קשר  ,חקלאים המעוניינים שנבוא אליהם לביקור במשקכך. 

נייד ונתאם פגישה. במהלך התקופה הקרובה נכנס ישיבת מועצה טלפון הבמייל או ב
ראשי שולחנות המגדלים וכמובן כל המגדלים שיחפצו ראשונה אליה יהיו מוזמנים 

 לקחת בה חלק.

לפתוח יבוא של שביקרנו הועלתה בקשה  ,אצל מגדליםבינתיים בין הצרכים שעלו 
. לאחר בדיקה מסתבר כי הדבר ניתן ואף יצרנו קשר עם אחד 150Wנורות ליבון 

הטיפול בעניין.  מיבואני הנורות הגדולים אשר מוכן ביחד איתנו לקחת על עצמו את
יחד עם זאת נצטרך להתארגן בהזמנה מרוכזת. חקלאים המעוניינים בהזמנת נורות 
אלו מוזמנים ליצור איתי קשר במייל או בטלפון הנייד שלי ולבצע את ההזמנה עד 

לאחר מכן ננהל את המו"מ על המחיר וזאת עפ"י  .2015לפברואר  18תאריך ל
 הכמות המרוכזת שתוזמן.

 

 

 



 
 

 פרטים ליצירת קשר: 

 5450800-052נייד:    haim@tmoshavim.org.il רכז השולחן: מייל: -ן בלייים חח

  9720736-054נייד:    mydvir@gmail.comיו"ר השולחן:  –רותם דביר 

 
 בברכה

 
 וחיים חבלין   רותם דביר

 
 

 
 העתקים:
 מזכ"ל תנועת המושבים –מאיר צור 

 מנהל שה"מ –חנן בזק 
 ראש תחום פרחים שה"מ –אליעזר שפיגל 
 חברות היצוא
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