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 ,בעוצמות גבוהות ,מופעשהוצגה בפורום הגנת הצומח, נשמעה הערכה לצפי  ,המזיקיםבסקירת  – הגנת הצומח
יטבי במספר טי בלבול באופן לא מם חוהושמעה ביקורת על יישופו(. צ)סימנים ראשונים כבר נ הזחל הוורודשל 

 –בהנחת חוטי הבלבול  ף הקהילה"תושי"לעומת זאת, גם שמענו על פרויקט משקים, מה שמפחית את יעילותם. 
ת מדהימות על האויבים הטבעיים בגידולי ניקולאי מלצר )פקח מזיקים באזור( נשא הרצאה מלווה בתמונו יפה!

בתחילת העונה והשפעתם על גובה בוסק העלה בפני המשתתפים את תופעת הפיצול בצמחי כותנה  הגד"ש. אריה
 , מפגש חשוב ומועיל. בסיכום לדברי המשתתפים ת אחוזים מהצמחים.במיוחד, עשרו רחבהתופעה היקף הצמח. 

: סקירה נערכה סקירה על הגידולים "המככבים" בעת הזו, ובראשם הכותנה המדריכיםבמפגש  – צוות הדרכה
חות תהכותנה. "הפיגור" בהתפ תופעת הפיצול בצמחיו אקלימית, לוח מים מומלץ, נתוני גידול של הפימה והאקלפי

הכותנה ועדים מאוחרים יותר. ההתרשמות שסה"כ תכתיב ככל הנראה גם קטיף במשנתי, -, לעומת הרבמחהצ
 ליולי. 22מתפתחת יפה, אבל.... אסור להוריד את הרגל מדוושת הגז. סוכם מתווה הסיור וכנס המגדלים ב 

  שמש. שיתוף הפעולה בין מגדלי -)צרעה(, עשרים שנות ניהול מטש בית אריה פורת אלו סיים בימים  – אריה פורת

 . N-VIROבשיטת בוצה לחקלאות  ולעבר לטיפכאשר  תבססקמתו וה"ש, החל מיד עם ההדרום למט                        
 בו הופכים מטרד למשאב, בו שני הצדדים נשכרים, הוא שהמהלך ציינתי  ,לאריה במכתב שכתבתי                        
 היה חלק גדול בשיתוף פעולה  לאריהרב ערך לחקלאות למחזוריות הטבע והשמירה על הסביבה.                         

  כונות ורצון לסייע, להתחשב ובהבנה עמוקה שהחקלאות היא ערך ויש לעשות כל מאמץ , בנפורה                        
 .הדרום יודעים זאת ומעריכים מאד אנו, חקלאי על כך מגיעה לו תודה גדולה!! להגיע להבנות.                        

 .בתקווה להמשך שיתוף הפעולה, ליפיםלמחו ,גדולה לאריה בדרכו החדשהבהצלחה 
ן בלחסן )רמות נפתלי( נבחר ירוארגון מגדלי הפירות בישראל. בחירות לתפקיד מנכ"ל  נערכוהשבוע  – בחירות

?". רגון"למה צריך עוד אן טבעי נשאלת השאלה באופ בהצלחה גדולה!! ברוב קולות הבוחרים ויכהן בתפקיד.
אצטט ממכתבו של המנכ"ל היוצא, איציק כהן, איש אציל רוח שהודיע על סיום תפקידו בטרם עת: "...השנים 

... מול היבוא, מגבלות המים, הסיוע הממשלתי והבטחת םהאחרונות היו מאתגרות לענף הפירות.... בנוסף למאבקי
עם שרי חקלאות שלא ראו אל מול עיניהם את צרכי החקלאות והחקלאים... נאלצנו עובדים לענף, התמודדנו 

ר איש לא ישמו. אין אני לי מי לי"אם ". בבחינת, עימותים בבתי משפט כדי להבטיח זכויות החקלאים...."להגיע ל
 אם אנחנו לא נעשה זאת. זכויותינו,על 
 מיוחדיםמבצעים  רח"טהיוודע דבר התפטרותו של עם  השבועהצבאית געשה המערכת  – אשמהואחריות  על

 יכרותי. בהבאחריותד בין חקלאות לצבאיות עוברים מספר קווי דמיון. בחרתי להתמק. שפורסםהתחקיר ו

כרחוק מזרח "הוא , במקרה זהשהפער בין אחריות לאשמה  ,ביטחון, אני יכול לומר ב"ההוא" העולםאת  ()הצנועה

תחקיר  וודאות.ה-איאת  תזערומהיסודיות מנות ההכ ,שאני מכיר . בתרבות הארגונית)תהילים קג, יב( "ממערב

קשר ישיר בכך  אני מוצא לא!! םה ריחה מאחריותבוראשים עריפת  .לחם חוק""למידה והשתפרות הם אמת, 

על מנת להשיא רווחים לטווח ארוך.  ,חקלאי ציודו, אדמה אנשיםעל  האחריות נוניתנה ל .נהלי הגד"שלמ

 מחיי הניהול.ד בלתי נפרהם חלק ביום, החלטות  עשרותניהול אנשים, שיקול דעת ו. וקשה מורכבתההתמודדות 

תנאים מסייעים  יצירת הוא ושלנ דה העיקרי של ההתארגנותתפקי. ומנות גם סיכון בחובןהחלטות פורצות דרך ט

 ע טוב יותרוצילב ידע, תהליך למידה משותףיצור , הנגשת מידע, יהדרכה :ווחית ותרבות חקלאיתלקיום חקלאות ר

. לעיתים )קרובות( נזקקים ות לסביבה ולחברהערכי פעולותוגם  ,עם כל הכלים העומדים לרשותנו ,נכון יותרו

. 24/7פי מנהלי הגד"ש, על כתת לחסדי שמים, חסדי הריבון וחוקי הטבע של הגלובליזציה. האחריות היתה ונשאר

דעת לו לעשות נכון יותר, לתקן ,פירושה ללמוד אחריות. אחריות איננה אשמה. אבל הם אינם בורחים מאחריות

 בעיני.שגויה  – ניה וצמיחהבטומנת בחובה לכן, ביקורת שאיננה  .הצלחותימה לקד להנהיג

 בוע הבאש

 ולילי 15ב', יום  –יזרעאל עמק למעוניינים: יום צוות כותנה ארצי ב

 !!(בנושא זהשיועברו )שימו לב להודעות  ליולי 16ג', יום  –גדלי הכותנה באזור הדרום למ BCIמבדק 
 .מועדון קיבוץ ארז, ליולי 17ד', יום  –כנס האגודה למדע העשבים 
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