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    מצא את ההבדלים                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     אחדשל  ,השבוע נחשפנו לסיפור שוד פשים ילט ...צרת רבים, נחמה

 צרותהאושמכיל את אוסף גרמניה,  בדרזדן ,המוזיאונים העתיקים בעולם
 . מוזיאון הבארוק ועד התקופה הקלאסית באירופה מתקופתהגדול ביותר 
 רך התכשיטים והיהלומיםע  " בארה"ב.נוקס הפורט"ר כמו שהוגדר כשמּו
? ובכל זאת, תחושת נלין על כמה שקי שקדים שנגנבו ממכון הפיצוחאז מה לנו כי  אירו. ארדימילבכשנגנבו מוערך 

    המר שמשאירה גניבת השקדים, לא מרפה. םעטההנזק הכספי ו ,בוןהעל

  איןים ומתממשים. עדיין ת המשקעים בחורף הנוכחי, הולכמּולּכ המודלים - יהיה מה
  המרבדים הירוקים המבצבצים .באופק גשם משמעותי                                                  

 .תוצאה של השקיות הנבטה ההולכות ומתרחבות הם                                                  
 בהשמנבאים המודלים, איננה מיטי נה, כפישנה שחּו                                                  

 היהת בפרט. גידולי החורף םעו גידולי הגד"ש עם כלל                                                  
  בעונה. מחירי התחמיציםל ע דרמטיתה לכך השפע                                                  

                                                 עדכונים בשבוע הבא............... תחמיצים הוגן בין המגדלים לרפתות. מחירשנתי ל-רב זו העת להגיע להסכם
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvLXnMM1NiNuDndhDt7vco6LVRxnRb8LaFJ- -חקלאית פשיעה סקר

j4P2cJxWsgA/viewform  מחקר שמטרתו לאמוד את היקף תופעת הפשיעה ב (נונימיתא) השתתפותל ריאהק זו
  .תלאית בישראל ואת השפעתה על החקלאים והחקלאוהחק

בב מקצועי למטעים, גיבשנו מתווה לפעילות שנתית. תחילתה בס, מרכז ניר קילמן  עם יחד – התארגנות מטעים 
ת מענה אפשרי אתגרי השטח והעמדעיקריות העולות מ-מגדלים, זיקוק התובנות המרכזיותהעם פרטניות פגישות 

סיורים במהלך השנה /מפגשים 4)בסיוע ד"ר ארנון דג(. כמו כן תכנון כ  , המחקר והמימוןניסוי/תבתחומי התצפי
מיצוב התארגנות המטעים כגורם יהיה  2020היעדים לשנת אחד מ המלצות.ו דפי מידע מעת לעת לעדכונים והוצאת
 בברכה!יתקבלו  –ולוגו צנוע  התארגנות מטעים  מקוםר בהצעות לשם אח  , מועיל ורלוונטי. אגב, מסייע

הדרכה, כנסים, סיורים, י: בהיבט מגדלי הדרום  סיכום ראשוני שלשמעה הנהלת מגדלי הדרום  – 2020תכנית 
אומדן הפעילות בתחום המעורבות החברתית. פורומים מקצועיים, פרויקט הבוצה, מחקרים ושיווק החיטה וכן 

משקפת מאמץ לשמור על היקפי הפעילות  2020)ראשון מזה שנים(. תוכנית  על גרעון עיד, מ2019 יכום תקציבסי
. 2020. ההנהלה אישרה את תוכנית איזון תקציביהמשותפת, תוך יצירת ערך מוסף למגדלים ועם זאת, לשמור על 

 ואישור. בפני פורום מנהלי הגד"ש להתייחסות ויובא היעדיםו התוכנית
 לים לגשם!!!בשלבי סיום ומייח ת החיטהזריע: מהלך שטחדיווח על הנעשה בצוות המדריכים  -ישיבת מדריכים 

הן יבולי הכותנה השנה, מסבים נחת המשך זריעות החורף. לעצירת הגשמים המסתמנת, משמעות מכרעת על 
 .הגנת הצומחבנושא  –למגדלים. עוד נדונו נושאי הכנסים הקרובים והשתלמות ינואר דריכים ובעיקר למ

י המזרע בגידולים בטבלה את היקפלמלא  שיםמנהלי הגד"שנה, בעת הזו, אני פונה לכמדי  – דיווח היקפי מזרע
בחשיבות ורלוונטיות הפעילות  וההכרה ההבנהפעילות שלנו. במימון ההשתתפות הגד"ש  ת, מהם נגזרהשונים
 גדולה מסך מרכיביו. יחד מורכב מסך חלקיו ותרומתו והכוח המניע לעשייה. הּבתפת היא המפתח המשו

ה מילדים קטנים וגדולים. דוכנים קטנים בגדרה, המהסיגד בגינה הקהילתית האתיופית  – ותקירוב לבב
קירוב זה לזה של  יותר מכול היה זה ערב לקירוב לבבות. .חמה ת יד ושתיהו, מלאכאתיופים מסורתייםלמאכלים 

)ר.מ.  יורם קריןצבעוני המרכיב את חלקי העם הזה. כותב פאזל מילדים, צעירים ומבוגרים, לתרבות שהיא חלק 
ז: "...כשאמיר סבהט סיים לספר את סיפורו מעופרויקט בסיכום מסע לאתיופיה שערך במסגרת ת( עמק המעיינו

.... אליו הגיעו בעבר המוני יהודים בחג הסיגד, השתרר שקט כבד ולא נותרה הכואב והמרגש על פסגת הר הסיגד
המסורת  על סיפרו בהתרגשות  . כולם..[]. ועין יבשה. הרגשנו כאילו קיבלנו אגרוף לפנים ורק רצינו לחבק אות

על הילדות באתיופיה, על קהילה המיוחדת והמגובשת שחייתה בכפרים בפשטות  העתיקה של ביתא ישראל,
מץ והנחישות בדרך רים ועל הכיסופים לישראל, על הגבורה, האוייבות להווצניעות, על משפחה מלוכדת, אהבה ומח

אימוץ הגינה ואנחנו...... חד..."ם וגם... על החיים הקשים בארץ, גילויי הגזענות, הסבל והפל  ס  נודעת לירּוהלא 
 ןגליליות בצרעה מחכות לתור                                    לקחת חלק בקירוב לבבות. גדולה  זכות לנו  הקהילתית נותן

                                                             שבוע הבא

 בצבר קמה( 13:30לדצמבר ) 3ג', יום  – מנהלי גדשמפגש 
 16:00לדצמבר,  3ג', יום  –במשקי הדרום  כנס קרקעות

                                                                                                                      לדצמבר, מועדון קיבוץ צרעה 5ה', יום  – יום הקרקע הבינלאומי
                                                                                

  שבת שלום                                                  

http://www.mhadarom.co.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvLXnMM1NiNuDndhDt7vco6LVRxnRb8LaFJ-j4P2cJxWsgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvLXnMM1NiNuDndhDt7vco6LVRxnRb8LaFJ-j4P2cJxWsgA/viewform

