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 ציונות גם בחקלאות

 חודשים הוקמה ליד מבצר לטרון חוות עולם 4"... לפני בים, עלשמ יונתן הראל  כותב לי
 ים שונים של טף ואתחדש. מטרת החווה להדגים את חיי הכפר באתיופיה ולגדל זנ 
 דונם אדמה בתולית ונעזור להם 20שגידלו שם. גם אנחנו נרתמנו ודיסקנו כ  התבלינים 
 לאיסי, יונתן .גם בחקלאות" עיבודים. כייף לראות ציונות של יהודי אתיופיהבהמשך ה 
 זאת –הקרבה. אם אתה נותן ומתמלא זאת  –אם אתה נותן ומתרוקן ": ! אצטט מן העיתונותשעלבים וגד"ש 

 אין לי ספק שזאת אהבה. ."אהבה
מזרע התקיים במועצת הכותנה. מהסקירה עולה כי היקף  2019ת תוצאות ניפוט כותנראשוני של סיכום  – כותנה

סיבי מנפטת בלפימה טון אקלפי. הממוצע  4200טון סיבי פימה ו  3600אלף דונם. יוצרו כ  45הכותנה עמד על כ 
מגדלים טובים, הדרכה  של תוצאת שילוב, שהן ק"ג/ד'. תוצאות מכובדות 215! והאקלפי ק"ג/דונם 220 היה הדרום
 .וטוקול הישיבה ישלח למגדליםפר .מיעוט מזיקים ומחלותו טיפונת מזל עם מזג האוויר, יעילה

  )ח"כ וחבר(, לקחת  אלון שוסטר  ל הקרקעות" שעלתה במחוזותינו, הובילה אתזעקת "גז      - הסדרה או הסרה  

  בכנסת נו, החקלאים,של החקלאי" הקול"הוא  אלוןבטיפול מערכתי בנושא.  פעיל חלק                                        
  במשקי  ואיתן אלון  רחנו אתיהיום א. לשמירה על החקלאות בישראל ורואה עצמו מחוי                                        
 , תוך התייחסות מגדלי הדרום  התארגנותו משקי הדרום ארגון כדי להציג את  הדרום                                        
 בקיבוצים. כמונו חושב  רקעות הזמניותשל רמ"י בנושא הק קוממתהמ למדיניות ממוקדת                                        
  בראייה כוללת של משבצות הקבע, החכרה לעיבוד  הסדרהנושא הקרקעות מחייב  אלון כי                                        

המפגש היה חשוב ומועיל, הן  מסדר היום. הסרהאו  רקע זמנית.קה לוהחכרמיטבי                                         
 שאכפת לו. ,אדם, חבר וח"כ תקווה שיש כאןלהכרת והוקרת הפעילות האזורית המתקיימת כאן והן להבנה ו

 זה אלון.. והכי טוב שאפשר מהלבמשמעותה לעשות את הדברים  כפתיותא
 התארגנות חקלאיםאסטרטגיה ל

 , כנציגבקמבודיה BCIארגון  של  כנס בתחילת ינואר, אצא ל
  מנהל אזור הדרום של הארגון בישראל.כומועצת הכותנה 

 התארגנותאת האסטרטגיה שלנו לבניית  בכנס אציג

 .BCI, המשרתת גם את האג'נדה של פרויקט יעילהחקלאים 
 :עשיותפעולות מ שלף ר  צ  מ  קיום התארגנות יעילה ונכונה היא 

 וסיורים מקצועיים, כינוס מערכת הדרכה מרכזית, קיום כנסים
 , מערכת מחקר אזורית, אימוץפורומים מקצועיים, שיתוף מידע

 היא החשיבות המוענקת לעשייהדישות ועוד. יתרה מכך, טכנולוגיות ח
 , לצד פיתוח הקשר האישי ביןשל משמעות בתחום המעורבות החברתית

 ליה.ביתרונותיה של התארגנות ואמון במופקדים עים. מעל לכל זה פועלת האחדות, הנשענת על אמונה החקלא
  ת לשבועכניות

 13:30,  31/12ג', יום  – פורום הגנת הצומח
 , בית דגן08:00, 1/1ד', יום  – דיווח מחקרי פלחה קיץ

 08:30, 2/1ה', יום  – צוות הדרכה
 ו זהזה

את הדעת לכתוב כמה מילות סיכום. במהלך  חי. סוף שנה הוא תמיד תירוץ מנ2019ן לשנת אחרווה 50 זהו הד"ש ה
. אני מגדלי הדרוםאור זרקורים, לנעשה בהתארגנות בבמה מוארת ש "מהווה הד (וחצי 8) השנים האחרונות

. תמונה של אותיות המביאות לידי סקאות קצרותמשתדל לחבר אותיות למילים, מילים למשפטים ומשפטים לפ
ם, לא )ומן הסת ה אישיתיוית ראיוביטוי את העשייה, המחשבות, הרעיונות והתוכניות לעתיד. כל זאת מתוך ז

 חקלאות טובה יותר. הובלת דרך לעשייתייצוג  אווה, אמור לשרת את מטרת העל הד"שתמיד אובייקטיבית(. 
. מתוך הכרת שותפות אתגרים . חיבור מתוךחיבור זה לזה, חיבור האנשים לעשייה המשותפת דרך עובר מסלולה

אנשים ל, מעורבות חברתית לנעשה סביבנו, עוברת דרך משמעות בחייםנה ונכוקלאות טובה י בכך. חד לא
                                                                               דייני. –, הצליחו לגעת באנשים אהבהשל טיפות ושותפות מת ותחושמ קמצוץ, סביבה. אם משהו מרסיסי המידעלו

 שלום   שבת                                                

  ושנה )אזרחית( מעולה                                                     
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