שלום לכולם,
גשמי נובמבר התקבלו על ידינו בברכה וכולנו מייחלים לחורף גשום שישקה וימטיר מים רבים על שדותינו ועל הנגב .אנו נערכים לכל תרחיש אפשרי
ומכלכלים את מעשינו תוך חשיבה רבה ושימת דגש על ההתפתחות העתידית של החברה .אני מבקש להודות לכל עובדי החברה על המסירות ,ההשקעה
המרובה ועל העבודה המאומצת ,לא אחת ,בתנאים לא קלים .בזכותכם אנחנו מתקדמים ,מתחדשים ,מצליחים להוביל בתחומים רבים וחברת מושבי הנגב
היא מקור גאווה למושבים השותפים ולנגב כולו .אני מאחל לכולנו חורף גשום .אני בטוח שנמשיך ,כולנו ביחד יחד עם שותפינו וקבלני המשנה שלנו ,להטות
כתף ,לתת יד ולהוביל בתחום החקלאי והערכי בנגב ובמדינת ישראל .אני מלא אמונה ביכולתנו להצליח ולהמריא לשיאים חדשים ,כפי שעשינו גם בעבר.

לבסוף ,אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ,האתר ידידותי ,נעים ומתעדכן יום יומית בנושאים שונים ,הכתובת http://www.ngv.co.il
שלכם תמיד,
יאיר מנע ,מנכ"ל
טל'050-2200900 -
דוא"לyair@ngv.co.il -

מהנעשה בשדותינו
חיטה  -אנו בעיצומו של מזרע החיטה.

ביום שלישי  6/9/2011חנכנו את מתקן טיהור והשבת המים

פרדס  -אנו בעיצומו של הקטיף .הפרדס מטופל ונראה יפה .אנו

'קולחי הנגב' .לטקס הגיעו עובדי החברה ואורחים רבים.

עברנו לשעון חורף והתחלנו לעבד ולדשן את החלקות

בוחנים בימים אלה אפשרות להגדלת הפרדס.

'קולחי הנגב' הוקמה בשנת  2003כדי לטהר ולספק מים

לקראת החודשים הקרובים .עוד לא הסתיים המאבק על

שקדים – סיימנו את אסיף היבול ,נראה כי היבול השנה יהיה

להשקיה בנגב ,באמצעות השימוש במים מושבים .לשם כך,

מחיר המים ,גם כיום השמש הדרומית עדיין יוקדת ואנו

ברמה סבירה ,למרות שלא היו מספיק מנות קור .אנו ממתינים

שודרגה מערכת סינון וחיטוי מים באיכות "שניוני"

ממשיכים בהשקיית השטחים ומציגים תוצאות יפות

לתוצאות לאחר הפיצוח.

ל"שלישוני" ,כולל חיטוי UV,ומערכת איגום והולכה לשטחים

בחלקות השונות:

תודה לאורי ולצוות על העבודה המאומצת.

חקלאים ולגינון עירוני .בסוף תהליך ההקמה ולאחר פיתוח

תפוחי אדמה סתיו  -נזרעו כבר כ  3400דונם .נותרו עוד

חוחובה  -סיימנו לאסוף ,היבול מבחינה כמותית נראה טוב.

והשמשת כל המערכות ,נספק למעלה מ –  20מליון קו"ב מי

 670דונם לסיום זריעות הסתיו .

השנה אנחנו מקבלים גם פיצוי על איכות השמן המופק שהוגדר

השקיה לנגב.

כותנה  -סיימנו לקטוף את חלקות הכותנה  .היבול נראה

כסופר איכותי!! חידוש נוסף ,השנה הניקוי מתבצע אצלנו ע"י

טוב מאוד ,אנו ממתנים לתוצאות ניפוט הכותנה  .מגיע

הצוות במעליה ונראה שגם לזה יש תרומה לאיכות המעולה.

יישר כח לשלמה אליסים ,שלמה אנקרי ולצוות כולו.

רימונים  -קטיף הרימונים הסתיים ותוצאות המיון הראשוניות

תירס תחמיץ  -החלקה האחרונה נקצרה במשאבי שדה,

יפות מאוד.

היבול בחלקות המוקדמות היה מדהים ,במיוחד לאור

השנה קטפנו לראשונה את הרימונים במטעי החברה .לאחר

העובדה שגידלנו תירס במים מליחים .

שנתיים של עבודה קשה וסבלנות רבה נקטפו רימונים משישה

בוטנים  -סיימנו לאסוף את יבול הבוטנים .גידלנו כ900 -

זנים שונים :עמק ,עכו ,שני ,116 ,כאמל וונדרפול ,חלקם

דונם בשלוש חלקות .ממוצע היבול בחלקות היה כ 570-ק"ג

חמוצים וחלקם מתוקים .אנו מצפים ליבול של כ 2000 -טון,

לפני הלקט.

המיועדים בעיקר ליצוא לצרפת איטליה ,גרמניה ,אנגליה

גזר  -גידול הגזר חזר ובגדול .זרענו כ 900 -דונם גזר,

ורוסיה  .תודה לדקל ולצוות על העבודה הטובה וההשקעה.

שמיועדים להישלח לשלושה בתי אריזה.

ערב ראש השנה הגיע למטעי החברה השף מיקי סוויסה,
ממסעדת 'לונה' באשקלון .מיקי בישל מתכונים עם רימונים
והסביר כי הרימון בריא ומתאים לבישול לאורך כל השנה ולא

בתחילת החודש הגיעו נציגי 'מקורות' לסגור את המים לחלק
מחקלאי הנגב .כזכור ,שנת  2010הייתה שנת בצורת קשה בנגב
ובשל כך נאלצנו לחרוג ממכסת המים שהוקצתה לנו .חקלאי
הנגב שילמו את כל חובותיהם לחב' מקורות ,אך סירבו לשלם
את הקנסות שהוטלו עליהם ,ע"י רשות המים ,על שימוש במים
שפירים וחריגה מההקצאה.
פנייה שלנו ,לבית משפט השלום בבאר שבע ,גרמה לעיכוב
בסגירת המים וזאת על ידי מתן צו מניעה זמני .בתאריך 24.11
בשעה  14:30נתייצב בבית המשפט מול נציגי רשות המים על
מנת להגיע להסכם בין הצדדים ולהסיר את רוע הגזרה.

רק בחגי תשרי .את המתכונים ניתן למצוא באתר האינטרנט.

הסתיים מבצע עקירת האקליפטוסים שניטעו בשטחי

מבצעת רישות של חלקות תפוחי האדמה סתיו והאביב .

במחסן מבצעים כבר ספירת מלאי וממשיכים בשוטף:

כעת מכינים את הזרעים למזרע הקרוב .אנו ממשיכים לקבל

החברה ,באזור בארי ,ובמקביל כבר עובדים על החזרת

להשקות ולבדוק את החלקות.

ולהוציא סחורות.

השטחים והתאמתם לגידולי שדה.

"כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם מקול.
מה עוד נבקש ,אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.
את הגשם תן רק בעתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים".
/אבי קורן

בוטנים
גלגוליה של כותנה

פינת הבישול של שרה יצחק שדה
והשבוע
קובה בטטה (תפו"א) מטוגן

החומרים:
 .2את התפו"א להרתיח עד לריכוך
 1/2ק"ג בשר טחון
ואז לכלף ולמעוד לפירה .לתבל במלח
 4בצלים גדולים קצוצים
וכורכום
 5-6תפו"א
אופן ההכנה:
תבלינים  :מלח ,פלפל שחור ,כף
לוקחים מעט מהפירה ולגלגל ,בעזרת
בהרט.
 .1מאדים את הבצל מאדים שיתייבש הבוהן לעשות גומה במרכז הכדור
להכניס פנימה בשר יש להרטיב את
ויקבל צבע שקוף ומוסיפים כ 2-כפות
הידיים מדי פעם במעט מים ולסגור
שמן.
להוסיף את הבשר ולהמשיך לטגן תוך כאשר המעטפת צריכה להיות כמה
שיותר דקה לגלגל ולמעוך לצורה
כדי פירור הבשר כדי שלא ייווצרו
גושים .כאשר התערובת מטוגנת היטב עגולה פחוסה.
לצפות את הקובות בקמח וביצה
ויבשה ,יש להוסיף תבלינים( .את
ולטגן בשמן משני הצדדים עד
התערובת רצוי להכין יום קודם כדי
להזהבה.
שיהיה קר ואפשרי לעבודה)
בתיאבון
ארובס יוסף

רימונים

אפרים אלמסי

מאיר ועקנין

רונית ברוכי

תירס תחמיץ

רחמים חלילי
שלמה אלייסים

אורי קלימי
שאול גאוטה

חברת מושבי הנגב
אתר אינטרנט.www.ngv.co.il -
אם יש ברשותכם
תמונות מעניינות או מידע מרתק נשמח
אם תעבירו אלינו כדי שנוכל להעשיר את האתר

דני ברמן

