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משוב פועלת שנים רבות בהוצאה לאור של כנסים וארגון תערוכות חקלאיות וגם ירחון קבוצת  – תערוכת משוב 
יחד אלוש. חיים  –בוצהומנכ"ל הקהרוח החיה  , דבקות במשימה ותחושת שליחות שלמקצועי. כל זאת בנחישות

 את  מייצג נואינ פיםתתמשוציגים עוט מי"חלשה" בלשון המעטה. מ עם זאת, התערוכה השנה היתה
 מדריכיםחקלאים, כנס  נערך והחקלאים הישראלים. במסגרת התערוכה תוחקלאהעוצמתה האמיתית של 

 אים הקשורים לשעורה, משכהבין שלל הנוש א.ע. הפלחה. חסותב שעורה בישראלאקדמיה, בנושא ואנשי  
 .מבשלת אלכסנדר , מנכ"ל ומייסדאורי שגיא ך, הרצאתו של את תשומת הלב, העין והח 

 )קצין, ג'נטלמן וטייס מסק"ר במיל.( הפך חלום למציאות  שגיאאורי  – וערכיםמצב רוח בירה 
  שיאברגעי ההתנסות שלי  בין בבירה.ני רחוק מלהא. "אלכסנדר" –בוטיק הת והקים את מבשלת ביר

 ,חודייי בעלות טעם הןכי בירות הבוטיק ובכל זאת קלטתי מההרצאה  .ירה... שחורהב היאהתפרעות, הו
 אבל ת )ממשפחת הקנאביסשּו, ּכ)שעורה או דגנים אחרים( תת  המרכיבים לבירה: ל   4 טיפול בובע מהנ 
 איכותיים. אז ומיםל( והולכא)המפרקים סוכרים ל(, שמרים ללא התכונות המשמחות של המשפחה 
 ים עולים באש"שדות ויבולעי הלב של "אינני יכול להישאר אדיש מול המראות קור איפה הערכים?  
 ממכירת רווחיםכל הששרדה את השריפות. מחיטה  עזה"זם את בירת "עוטף וי בקיץ שעבראמר שגיא  
 ף. העוט לחקלאי חזרוה הוהביר 

צבר קמה . סיירנו בשדות בכנס )פורמט מוצלח שהתחלנו לפני שנתיים( מנו סיור משולביקיהשבוע  – סיור וכנס
ך שאלות ודיון. אסיפי בר , תונההש אתגריו . הסברים על מהלך הגידולתנה, חומוס ואבטיחוכחמניות, : ואסיפי בר

, , טבולות בחומר קוטל מגערתומות לטרקטור מסתובבותמברשות  –בפעולה הציגו את "המרסס המלטף" 
ת השריגים שיעור קומה מעל הגידול )מללי(. נערך דיון על התועלת מול הנזק שבדריסהמלטפות את העשבים בעלי 

 דיעויזה עוד כלי י, עשביםהדברת המתאים ליישום האת  ,כל גידולללהתאים  מתחייבמתוך ההנחה ששל האבטיח. 
מצב הכותנה נכון להיום, תוצאות  הוצגבכנס , להחלטה מתי ואיך להשתמש בו. , בארגז הכלים של המגדלחשוב

)מצגות מהכנס הועברו למגדלים(.  אזוריקים בוגן ומצב המזי והמלצות להמשך, תובנות מריסוס מהניטור הצמח
בהרצאה מעניינת על נושא מרתק ומצית  שוד עתיקות בישראלביחידה למניעת חתם את הכנס, אילן חדד, מפקח 

 צוות ההדרכה.לכל )אסיפי בר( ו ינון שחם , )צבר קמה( ליגב קילמן  התודותאת הדמיון. 
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 ברכה גבאישנים עובדת  17מצב שבמילים הבאות אני שם נפשי בכפי, אבל... בכל זאת. יש  – רק מילה טובה
דואגת שאולם הכנסים יהיה מסודר אמא אמיתית. היא  ,מגדלי הדרום נו,עבורבתפקיד אם הבית במשקי הדרום. 

 ורים.לקפה ומאפה של בוקר הסי ואחריהן, טורחת להביא כיבוד לישיבות, מכינה את הנדרש ונקי לפני הפגישות
, מילה אני מנצל את הטור הזה, להגיד בשמי ובשמכםצה. ברוח טובה ונפש חפ ,מתעניינת תמיד האם הכול בסדר

  תודה! –פשוטה שהיא עולם ומלואו 
, שילוב הכלים שדותנה מחגים אחרים. היציאה לוחד, אחר ושו  יבקיבוצים באופן מקלאים נחגג חהחג  – שבועות
לחוג  אירח את חברי הראלכאשר קיבוץ נחשון עשה  תמחווה מרגשעוצמה מלווים חג זה. ותחושת הים החקלאי

חו לכבות אים לא יצליאים, לצלילי "אלף כבריקוד, במדי כבבצוותא. ברגע של הפתעה, הכינו החברים מהראל 
 חג: קבץ תמונותמי". אות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 שבת שלום                      18/6 ג'יום  – ות הדרכהצו.  17/6 ב'יום  – פורום הגנת הצומח  -שבוע הבא

http://www.mhadarom.co.il/

