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               האגודה בנושא התמודדות עם  להתקיים יום עיון שהשבוע  – הרעים עשביםה הישראלית למדע האגודה
 את המועדון מגדלים גדשו  150-כ עשבים רעים ללא כימיה.                                                                                

 הושמעו  אוגוסט.-חום יולימצאו בו גם מפלט מו בקיבוץ ארז                                                                                
 גידולי שורה ובעשבים מכאנית בכלל  תהרצאות בנושאי הדבר                                                                                

  שמירה על הקרקע ל ,צמחי הכיסויבות בפרט. זאת לצד חשי                                                                                
  ין חקלאיים, גד"ש ומטעים. המתח ב בשטחי גידול  כמשאב טבע                                                                                
 , לבין שמירתם כצמחי כיסוי  מפריע , כגורםהדברת עשבים                                                                                

   "..לא על הדברת  שאמר אחד המרצים: כפי .קיים –למניעת סחף                                                                                 
 .מצגות נשלחוה  .על ניהול עשבייה..." עשבים צריך לדבר אלא                                                                                

ציר החיטה ותחנות הקליטה נסגרו. עתה נותר להמתין תמה עונת קלא נגמר עד שזה לא נגמר. זה  – שחקן נשמה
בסמכותו של משרד , שחלבון ולמחיר החיטה הסופיהפרמיות הפרס/קנס לבאום לקביעת -ם דוחות פסטרנקלפרסו

מתפקידנו לחלק ביניהם לא רק את הכמות היחסית, בהתאם שת הזכיינים מורכב. שלוהחקלאות. שיווק החיטה ל
מדור , דורון אליהו  מופקדביניהם. על נושא זה  במכרז, אלא גם להשוות איכויות ונטל פרס/קנס שווה םלזכיית

 רוח טובהוב זו השנה השנייה שדורון מנהל את המערכת הזו באופן צמוד, הדוק, שקוףגד"ש בארגון עובדי הפלחה. 
מגדלים( המתנהלות מדי שבוע, אינם זוכרים -ספקים-של שיתוף פעולה פורה. וותיקי ישיבות הקציר )זכיינים

 ... שחקן נשמה.י, כפי שמתקיים כעת. כמו שאמרתםרגועה ושיתוף פעולה בין הצדדיהאווירה 

מכתב  ון מגדלי הפירות, כותב לראש הממשלהבלחסן, המנכ"ל הנכנס של ארגירון  – מכתב לראש הממשלה
, "... בשם אלפי מגדלי הפירות בישראל אבקש התערבותך לעצירת בקשה להתערבותו בהתנהלות משרד החקלאות

 חשבנובתמימותנו,  רקות לישראל".להתרת יבוא דרקוני של פירות וי [...] מחטף שמשרד החקלאות מוביל
 . אז חשבנו.ישרת את החקלאות והחקלאים שהמשרד המופקד על החקלאות,

IBC - רגון נציגי אBCI עמידה בתקניהעולמי, היו אמורים לבצע מבדק "כשירות" ל 

 BCI וץחה משרדאקראי. באופן אקראי, מנעה שביתת  מדגם משקיםב ,לכותנה 

 Scott. המבדק נדחה אבל הנציג השני, כניסהמהנציגה הטורקיה לקבל אשרת  

 Exoלנו, במשקי הדרום,ישראל. בביקורו אצל נתהמתוכנ והגעתתר על , לא ווי  
 הדרכה מרכזית,מערכת : מרחב הפעילות של 'מגדלי הדרום'בפניו את  הצגתי
 דהערכית כמנוף לעמי-ות חברתיתופעיל יצירת מידע, כנסים, סיוריםמידע, שיתוף 

 מכבר. תחלנו בה, זהשה במעורבות חברתית . שיתפתי גם מול אתגריםמשותפת 

עבורנו קפיצת מדרגה.  לא היו BCIה  ניקימדבריו )אפילו שנאמרו באנגלית( שהתרשמותו גדולה. אימוץ ת הבנתי
  תודה גדולה וגם מקבל גושפנקא רשמית. מתועדכעת, זה גם כבר שנים, אלא ש יישמיםרובן של התקנות אנו מ את

 פרויקט החשוב הזה.רוקרטיה הנגזרת מהביכולת העמידה בביוהעזרה הבלתי נגמרת על , ליונתן ספנסר
 שנים... לך תזכור 50

 20-ב ,על הירח 11ת אפולו נחית. אחד לא שוכחים, שני לא זוכרים. 1969שני אירועים התרחשו במקביל ביולי 
"... זהו צעד קטן לאדם וזינוק עצום  , כמו גם המשפט של ניל ארמסטרונגפי ההיסטוריהחקקה בדנ ,ביולי
מתחם  .אי גריןה , שפשטו עלהיחידה'' לוחמי השייטת ו 40לא ישכחו לעולם  ,לו הקודםהלילה נושות...". את לא

סוף קרב עיקש בם. לבקרת אש נגד מטוסי מכ"מעמדת  שהוצבה בו ,ה הדרומי של תעלת סואץתחבפ ימי מבוצר
האירוע המדעי  אני קושר את  ה.מ  כ"מ ד  כמ התברר המכ"מחיילים מצרים הרוגים.  80"ל וכ חללי צה 6נספרו 
מדעיים עבור דה שהרבה )מאד( מהטכנולוגיות המתקדמות בחקלאות הגיעו מפיתוחים את העוב צייןכדי לי, והצבא

מיקום  יבול.... פיענוח רמותיכולת תחזית מז"א.....  ....... צילומי אוויר ולווין.צרכים צבאיים. חומרי הדברה

 זאת עובדה! טובה או רעה, כל אחד ישפוט. בהחלט. יתלקרשימה חת.... אפיון קרקעו...GPS גיאוגרפי
 ימים יבואול

 )נשלחה הזמנה וסדר יום( ליולי 22ב', יום    – סיור וכנס מגדלים
 , משקי הדרום13:30, ליולי 22ב', יום  –פורום הגנת הצומח 

 , משקי הדרום13:30, לאוגוסט  6ג' יום              –צוות הדרכה 
   , משקי הדרום13:30, לאוגוסט 7ד', יום   –פורום רכזי השקיה 

 שבת שלום             )פרטים בהמשך( לאוגוסט 14ד', יום  –סיור וכנס "לקראת שילוך" 
 .עשה ביחדנ...ר וחכו שאחזו, היעדריתעשו שטויות באל  .  קצרהבחופשה  (והד"ש)אני   2/8 – 24/7 תאריכיםב
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