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 לכבוד
 והכורמים שתלני גפן

 
 

 חוות יזרעם – 2017אספקת חומר ריבוי לגפן הנדון: 
 

 נהלים והבדיקות הרגילות, על בסיסהכנת חומרי הריבוי לשתילי גפן ושיווקם יעשה השנה, בנוסף ל
המלצות אנשי המקצוע והמסקנות משנתו הראשונה של פרויקט חוס"ן בנושא הכנת שתילי גפן 

 ל הבדיקות שנעשו השנה במטרה לשפרמורכבים. אנחנו רואים מחויבות מלאה למסקנות הביניים ש
 ת את אחוזי ההצלחה במשתלות בהכנת שתילי הגפן תוך שמירה על בריאותם.שמעותימ
 15.1.17התקופה המומלצת להורדת חומר הריבוי קוצרה משמעותית ולרשותנו חודש עבודה בלבד,  

,  לביצוע העבודה. יש לקחת בחשבון שבחודש הזה צפויים ימי גשם בהם לא ניתן לצאת 15.2.17עד 
מוד במטלה הזו, גייסנו קבוצה גדולה של עובדים, שיעשו הכל ע"מ לעמוד לכרם. במטרה לנסות ולע

 במשימה. 
 .ברצוננו להדגיש כי לא תבוצע הורדת חומר מהכרם לאחר התאריך האחרון המומלץ

כפועל יוצא מכך, עלינו להתארגן בצורה הטובה והיעלה ביותר לחודש זה. מעבר לתיגבור משמעותי 
נו לעבוד מול רשימת הזמנות סופית ומלאה שנקבל מכם, הזמנות שיסגרו  של קבוצת העובדים, יעזור ל

 לקראת תחילת העבודה וזה בעיקר תלוי בכם.
 ברצוננו לרענן נהלים שלנו בעיקר בנושא הזמנות, אספקה ותשלום.

 

 היצע חומר הריבוי העומד לרשותכם השנה: .1
טבלה ובה פרוט הזנים והקלונים שניתן  ישנה www.hazera1939.comבאתר החברה 

 יהיה לספק השנה, בנוסף נעדכן באופן שוטף תוצאות הבדיקות שעורכים הגנה"צ לווירוסים.
אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו באינטרנט ולהתעדכן בכל הקשור להיצע החומר ונושאים 

 נוספים הקשורים לכרם האם. 
 

 אספקה ותשלום:הסדרי הזמנה  .2
  א. הזמנות:

כאמור, אנחנו ממליצים להעביר הזמנותיכם מוקדם ככל האפשר, ע"מ להקל עלינו בהכנת 
החומר בכמות המבוקשת. אנחנו רוצים להזכיר כי אספקת החומר נעשית לפי "הקודם זוכה", 

ומר לכן מומלץ להעביר הזמנות בהקדם האפשרי. אנחנו מדגישים פעם נוספת: סדר הורדת הח
ייגזר מסדר קבלת ההזמנות. ככל שההזמנות יוקדמו, כך הסיכוי שנצליח לעמוד בהן ולספק  

 יגבר.  –את החומר במהלך העונה הנוכחית 
(  או בפאקס anatv@hazera1939.co.ilאת ההזמנות יש להעביר, בצורה מרוכזת, במייל )

ת, אנחנו מבקשים לרכז (. על מנת להקל עלינו לטפל בהזמנו08-9941015למזכירת החווה )
הזמנות ולהעבירן  אחת לשלושה ימים עד שבוע ולא כל יום )או, כפי שקרה בעבר(, כמה 

 פעמים ביום.
        

 : אספקהב. 

אנחנו מצפים  –עם סיום הכנת החומר ע"פ ההזמנה שלכם תקבלו הודעה על כך לבוא ולהוציאו 
 .ומבקשים  שתגיעו בהקדם ולהקל עלינו בהמשך העבודה

בנוסף, אנחנו מעוניינים שתגיעו בעצמכם, או נציג מוסמך שלכם, לפני קבלת החומר במטרה 
 לבדוק התאמתו ואיכותו. עבור תלונות על חומר שיצא מהחווה לא נוכל לטפל.

 . 14.00עד  6.30ה בשעות -קבלת חומר הריבוי בחווה בימים א
 ם.מסירת החומר תתאפשר רק לאחר השלמת כל הסדרי התשלו
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עם קבלת החומר יש לקבל  ת. משלוח מלאה ומפורטת ואישור הגנה"צ שימסרו לכם 
ובתנאי שחומר זה הורד  15.2.17 -במשרדי החווה. נמשיך לספק חומר ריבוי גם לאחר ה

 והוכן בתקופה המומלצת.
 

   מחירים:ג. 

גדולה של השנה אנחנו נדרשים להשקעה גדולה יותר בהכנת הזמורות, כולל העסקת כמות 
עובדים לפרק זמן קצר, מה גורם לעבודה פחות יעילה ויותר יקרה. לאחר שבשנים האחרונות 

 לא עדכנו מחירים תוך החלטה לספוג ההתייקרויות.
 מטר לכל הזנים והסוגים )כנות ורוכבים(.₪/ 7  -השנה יעודכן המחיר ל 

   

 נושא התשלום עבורו.   לכיחד עם זאת אנו מזכירים שלפני קבלת החומר יש להסדיר את 
 הסדרי התשלומים יועברו אליכם לאחר קבלת ההזמנות ולפני מסירת החומר. 

נבקש שלא להעמידנו במצב בלתי אפשרי כאשר מגיע הנהג, מעמיס את החומר ואח"כ מסתבר  
 שנושא התשלום לא הוסדר.

ילות ואת הזן/כנה הלקוח או נציגו יהיו נוכחים בעת העמסת החומר בכדי לוודא את ספירת החב
 הנכונים.

 לא נאפשר הוצאת חומר מהחווה אם לא הוסדר נושא התשלום מראש. –אנחנו רוצים להדגיש 
 לסיכום,

גם אנחנו, כמו כל הגורמים המעורבים בתהליך הארוך והמורכב  של גידול ענבים בכרמים בריאים, 
יינברג ודדי עזרא מוולקני תוך שיתוף מגויסים למיזם חוס"ן, אותו מובילים, זו השנה השנייה,  דני שט

פעולה ושקיפות מלאה בכל הקשור לתהליכי הגידול והטיפול בכרם האם ביזרעם, ורואים תהליך זה 
 בברכה ומייחלים להצלחתו. 

נמשיך לעשות ככל הניתן במטרה להציע מגוון גדול של חומר ריבוי נקי, בריא ואיכותי בתנאי גידול  
 וטיפול מהטובים שיש. 

נשמח מאד לארח אצלנו בחוות יזרעם כל מי שירצה להתרשם מקרוב אחר כרם האם החדש ולקבל 
הסברים מפורטים על הגפנים, תהליך הכנת החומר, אחסונו ועוד. עליכם רק לתאם טלפונית מועד 

 (.08-6749310או במשרד  052-6215396הביקור עם מנהל הכרם, אסף ) 
 
 

 ואודי מאור אסף לזרוביץ
 

 (1939)הזרע 
 
 
 
 

 משרד החקלאות –ערן הרכבי   העתק: 
 משרד החקלאות -אייל רבן              
 משרד החקלאות -ראומה למבז              
 מועצת גפן היין -צחי דותן  
 מכון וולקני –דני שטיינברג ודדי  עזרא   

 
 


