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המטעים השבוע הפגיש אותנו עם ד"ר תרצה זהבי שסקרה את מזיקי הכרם השונים ודרכי הטיפול,  כנס - מטעים
מדינת ישראל לייצר בעתיד  ה )?( שלעל יכולתביצוע פעילותם של תכשירים חדשים של חברת לוכסמבורג, הרצאה 

אוויר. נושאים שונים  עזרת צילומיברכות יבול , צמחיית כיסוי בכרם והעאת הערכים התזונתיים המומלצים
התורמים לנדבכי מידע והבנה נוספים על הידוע. שוב אני מוצא לנכון להודות לד"ר צפריר גרינהוט ואופיר אטינגר 

 על ארגון תכני הכנסים.

)מנהל  מאיר ברוקנטלבנושא המאגרים. הפעם  הפורום עסקה פגישת - זהבעצות  – פורום מרכזי השקיה
יחסי הגומלין בין את בפריסה ארצית ואזורית, י המים במבט על את מאגר סקר שדרות ושער הנגב( ,קולחי לכיש

מי להשקיית ש והמאגרים בחפץ חיים, הציג את התובנות המעשיות "הגדמנהל  – אשר יעקב . ספק המים לחקלאי
דומות במשקים  נותמסק , תוך דוגמה מעשית )וכואבת( לאתגרים שמציבים המים באיכות זו.טפטוףקולחין ב

תבוא  – ונושאמועד המפגש הבא ו)כלומר, כסף(. על  עצות של זהבהן  –העברת המידע והחלפת הדיעות , אחרים
 בינתיים, קבוצת הווטסאפ פתוחה. הודעה.

 הנושא המרכזיהמזיקים המתעוררים לעת הזו ודרכי הטיפול היעילים כנגדם, היו מגוון  – פורום הגנת הצומח

 .בכותנה  'םדינמיקה של מזיקי'ניסוי ב על סיכום ראשוני מפי אריה בוסק ת הצומח. עוד שמענוהגנ אנשימפגש ב
 .לטיפול במזיקים אזורית-עיל, חשיבות רבה בעיני לראייה מערכתיתל למפגש זה, כמו הקודם

הקציר ה. תעודות אזור הדרום תיהיה ביושיביטה מה לקליטת החיתחנהקציר החיטה בפתח.  - כמעט מתחילים
 עדי. םואיכותייבתקווה ליבולים גבוהים  אפרסם בשבוע הבא.נהלי הקציר, הקבלה והאחסון את ות אצלי ונמצא
לקצור השבוע את החיטה המתחילים  החקלאים הישראלים ..." , הברוקר שלנו בבורסת הגרעינים כותבפינחס

הנו מהחזר יי ]...[שעשו הגנות חקלאים אלו מה !2005כה ביותר מאז קציר ים היא הנמוכשרמת המחירם זאת עושי
 ..."גם אלו שקצרו לשחת ותחמיץ()  לטון ! 50$עד  25$של 

 .ניקיוןהצטרפות למערך נאמני חודש מרץ עברנו הדרכה לבמהלך  – מערך נאמני ניקיון 
  הניקיון הגיעו וניתן לקבלן אצלי. מעתה, נאמני תפי הקורס משת התעודות החתומות של                                       

                            ה נגד משליכי פסולת ברשות הרבים, , לעזור באכיפוברשות וסמכות יוכלו, על פי חוק                                      
 נאמנים...(של אחד ה ,תעודה לדוגמה)מצורפת   בשדות ובשטחים הפתוחים                                      

                                               
                                                           8בן  פרנקלברנרד  

 תא הגזיםב ילד זעקתו של ) ", הן הייתי ילד טוב. חושך! חושך!ה'מאלי"א
 .דולף רדר(והיחיד מהמחנה, ריהודי ה, על פי עדות השריד 1942, בבזלץ'

 . הוא לא1942ברכבת משא לבלזץ' בדצמבר עם הוריו  הגיע 8-ברנרד בן ה
 . הוא לא יכול היה לדעתתם במכות לרציף..ויכול היה לדעת... כאשר הורידו א

 בים ונביחות ול קני הרומ, ל, בין גדרות התי... כאשר הריצו אותם "בצינור"
 לזץ'ההנצחה בב אתר                    אימוה שעבש הוגפו דלתות הצריף....בנפשו... כאשר  שיער הוא לא .הכלבים

הגיע סוף . ונדם רונההאח, הוא רק שמע את הזעקה הגדולה. אל ליבה, בחושךאימצה אותו , מאימה תתבועהמ
לעם היהודי.  תקום מדינהמתוך אפר ועפר , נים אחר כךש שפחות משש היה יכול לדמיין לא הוא העולם.

שחקלאים ישראלים גאים  .....כבשניםעל אדמת היצעדו בחרדת קודש  אל,רבא ההגנה לישצ במדי חייליםש
 8הוא היה רק בן  ....הוא לא היה יכול לדמייןלזכרו.   'התקווה'את בדמע חרישית ווישירו יניחו זר , ידליקו נר

 .(2018, במחנה ההשמדה בלזץ' י הדרוםדלמג  חתשל)מ ואיננו עוד.
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