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 )מאת מיכה א.( בתםמה שחשמ יותר –משקי דן 

אותן ללא גורמי המציאות שבה אנחנו חיים, הקידמה, החדשנות והטכנולוגיה מזמנים מגוון הזדמנויות ומנגישים 
במציאות הזאת, תיווך. במשקי דן יושבים על המדוכה ובוחנים יתרונות וערכים הנובעים מפעילות משותפת. 

עולם הסחר כבר פועל בצורה מקוונת.  שתף במידע. לאסוף, למיין ולנתח אותו.היתרון נובע מהיכולת שלנו ל

 ... (Amazon, EBay, Bookingקיימות זירות מסחריות בתחומים רבים בארץ ובעולם )

הכוונה היא ליצור מערכת סחר דומה עבור לקוחות עסקיים בקיבוץ. בדרך אל היעד הסופי, ובעקבות מהלך מוצלח 
עינים לרפת, התחילו במשקי דן לאסוף מידע על רכש בגידולי שדה. מדובר בפיילוט שמשתתפים בתחום של רכש גר

ע מפורט על רכש של חומרי הדברה ומקבלים ניתוח אנונימי של תנאי דן מיד בו ששה גד"שים. הם מעבירים למשקי
 בהצלחה! ם אצל רענן.פרטים נוספי הסחר. זה לכשעצמו כבר שופך אור על הזירה, מאיר פינות ומחדד תובנות.

תיאור הישגיה עם 'דשן הצפון' נערך השבוע, בהשתתפות גדולה של מגדלים מהדרום והנגב.  מפגש  -דשן הצפון
, נוסכים את התחושה שיש כאן משהו שהוא להוות גורם משמעותי בשוק הדשנים לחקלאים, ופירוט שאיפותיה

רכישות הדשנים מדשן הצפון, מבלי להתפשר על איכות או תתגשם אם נדע לתת חלק הולך וגדל בשלנו. התחושה 
מחיר. חתמה את המפגש, פרופ' רחל אמיר, בהרצאה מרתקת על צמחים מהונדסים תחת הכותרת "שדות ברכה או 

 שדות אימה". 
 בין נציגי הזכיינים,שבוע בתקופת הקציר, מתקיימת פגישה שבועית כמדי  – זמן קציר

 . הפגישה נועדהיג מ. החקלאות ומנכ"ל חברת ההשגחה, ג'סקו.ע. הפלחה, נצהספקים, א
 . כמו כןוקליטת החיטה במחסני הזכיינים , איכויות החיטהלדיווח על התקדמות הקציר

 דיון על סוגיות ובעיות המתעוררות במהלך התהליך. נכון להיום, מגיעה חיטה באיכויות
. חפורית'זרעי על המצאות ' משאיות )בצפון בעיקר( נפסלותאידך, . מהקליטה מתנהלת באופן סדירו טובות )מאד(

: החיטה צריכה לעבור ניקוי ואח"כ להיבדק מחדש, דעתו לסוגיה, שנתן משה קוסטויובסקילפגישה הוזמן ד"ר 
 היות והמצאות זרעי חפורית בחיטה, משבשת את בדיקות האיכות. 

 , לסיור בשטחארציהכותנה האת צוות צלנו א אירחנו  מפילודה פרי –צוות כותנה יום 
 . סיור הבוקר לקח מלאותלגהפורש  )פילו( מגד פישלר  , שהוקדש לפרידהוכנס באולם 

 טוריה, ארכיאולוגיה ומה , לתל צפית )היסמיכה וויצמן של  רתקתהמאותנו, בהדרכתו 
 מי הרי יהודה.  והסבר של ג'ף ניר, מנכ"ל צובה המשופץ מאגרשביניהם( ומשם ל

 חבריו, מוקיריו ומגדלי כותנה, באו לכנס כדי לומר לפילומרבים                                         
 חקר שנות מ 50בתום  פועלותרומתו ותודה והוקרה ל  .תודה                                            

 הירצה על מחלות יעקב קטן  פרופ'פוריות בענף הכותנה. ח וטיפו                                           
 בסיום דבריו,  זני הכותנה.נשא הרצאה על טיפוח  ופילו ע קרק                                           
 לבד, היו זאת " לא עשיתי ובצניעות האופיינית לו  נרגשר אמ                                           
 :כתב עליו מיודענו יורם שטיינברג. אנשים טובים" ביסבי                                           
 הצלחתו של חוקר ביכולתו לראות את הנולד ולא להיות חכם"                                           

 .מיון"ישרון, רגליים על הקרקע אך בעל הרבה ד. פילו ניחן בכזה כבדיעבד                                              

גב ההר בואכה לירדן, למרות נימוקים , מנע דוד בן גוריון את המשך כיבוש תש"חסיום קרבות  עם - 67ל  48בין 
בן  .(שליםת ירוולחץ מצד יגאל אלון )מפקד חזית הדרום( ומשה דיין )מפקד חזיכבדי משקל  טחונייםיב-צבאיים

ך המש ותוצאתו היאלמימוש החלטת החלוקה,  האו"ם ו שלהטלת מרותכי המשך הכיבוש יביא ל חששון גורי
-בן" )]...[ מוכרחים לקצץ את כוח האדם בצבא "מוכרחים להיות מדינה עובדת, יוצרת וקולטת .צבא גדול החזקת

. והצניעו את מצפן החזוןהמציאות להוביל פן למצנתנו  ית ותבונה מעשיתפרגמט מנהיגות(. 1949יולי  21גוריון , 
יהודה את  םימי 6תוך  שנכפתה עליה וכבשה , השתחררה ישראל מטבעת החנקויום שנה 52לפני  יוניב 6-, ההיום

מעשית ת פרגמטית ותבונה ואנו זקוקים יותר מכל, למנהיג ,2019 ביוני 6-, סיני ורמת הגולן. היום, הושומרון
 אמן. .הנחלהו אל המנוחהו ביאתו, ם ישראלשתאחד את ע

 (סדר יום יפורסם) 12/6ד', : יום מגדליםוכנס סיור  – שבוע הבא

אטוטים נראה זועוד יבואו ימים ..."צי ואמרתי כי על הבמה בחג הקיבו, עמדתי ומחצה עשור לפני – שבועותג הח
"מלאו  מילות השירחווים את , כולנו והנה בשנים האחרונות" ..בחולצות לבנות, זר על הראש וסלסלת פירות ביד

 . מתינוקות" , הומיםנו יין, ובתינו הומיםיויקב אסמינו בר
 ושר!אחג שמח בריאות ו, שבת שלום                                                                                                
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