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 שתלמותה מפגשי 4את  סיימנוהשבוע  – "שומרי הסף"
 הנושאים הקיפו מגוון רחב שלשקיימנו אצלנו.  הגנה"צ 
 לוגיה, מזיקים ומחלות,מבוא לאנטמו  ובהם:  תחומים 
 חרקיםהול הדברה ועל הדברה ביולוגית, ני יעיל ריסוס 
 ואת הטעון שיפור חיובי ההי שקיבלנו במשו  ה וצמחים בכלל. 

 , למעןידשו ידעחיזקו וחסמוך ובטוח שהמפגשים אני  שם.ניי
 ,עוזי, נועםתודות למארגנים: העשיית חקלאות טובה יותר. 

 !. תודה גדולהניב אריאלה ראשם,וב אריה
        מללי התקיים אבטיח לקראת זריעות חמניות וכנס  – לליחמניות ומ                                      

 בשדות החיטהמפגש: המצב ב הוצגושלל נושאים . במועדון קיבוץ נען                                                                       
 ומללי, מחלת הנחיות לזריעת חמניות, חשיבה אחרת לגידול חמניות                                                                        

                        קרקע, מחלות בהדברת עשבים הדוררת באבטיח, ניסויי שדה                                                                        
 על  תודה לצוות ההדרכה וד"ר לאה צרור והנחיות לזריעת מללי.                                                                       

      . קישור למצגות מהכנס, נשלח למשתתפים.תהמצגו                                                                      
 . דהיםהמלאנשי גד"ש נען, ומיכל בראשם, על האירוח  הגדולתודה ...ו                                                                       

 

 ות לסיכוםמקיפה על שוק הסחורסקירה  – סקירת מערכות

  commodex, נערכה על ידי חברת 2020לעבר ומבט  2019
 הכלכלה ממשיכה להתחזק ומציגהבעיקרו: ומצורפת למייל. 

 ם ברצף של שידחו 125. רות של העשוהשנים הטוב את אחת

  !רצות הבריתא..... לא אצלנו.... באבלכלכלית.  צמיחה
 נכון להיום, הכיוון חיובי. שדש, אבל ישוק הגרעינים דאמנם, 

  של  השווים קבוצת. במשקי הדרום מנהלים חדש פורוםבמפגש ראשון ומוצלח במיוחד, נוסד  -לדרך יוצאים       
                 בנושאים ומשתף  במהלך השנה, תיצור שיח מחבר ים קבועיםגשמפ שלמסגרת בניית  .מנהלי הקיבוצים                
 בין המשקים לבין עצמם ובינם לבין הארגון.  חיבור לעתיד.משותפת העומדים על סדר היום וחשיבה                 

         את אזורית שתוביל קדימה -המקומיתהמנהיגות החבורה הזו היא                                                                             
            , שיהוו מות של כלכלה שיתופיתפלטפורתוך בניית  ,היחיד המשק                                                                             

 המפגש הבא יעסוק בחקלאות. !יש למה לצפות כוח מניע לעתיד.                                                                              
השנתי של הכנס  –חציתי את הקוים וניגשתי לשמוע מה מתרחש בצידו המואר של הירח השבוע  – חוצה גבולות

של היצוא מ 80% כמעטשלמדתי  מתי מעט בלבד. רקמכיר ה אתוצית. מסוג הכנסים שאיגוד התעשייה הקיב
 )אגב,  טק-נחשב לתעשיית היימהיצוא  20%כ  מסורתית ורקתעשייה  שייך לקטגוריה של תהקיבוצי התעשייה

ות , על המגמדוד פסיג  סורפרופהעתידן, לצד זה שמעתי את המדינה(.  כלל לייצוא התעשייתי שלהפוך בדיוק 
 מיליארד אנשים 9.7ל  2050אוכלוסיית העולם תגיע בשנת הדמוגרפי הגלובאלי,  בחורף. בליותהגלוהדמוגרפיות 

מיליון  14)מהם כ  בני אדםמיליון  18כ  בישראליחיו  2050בשנת , על פי מחקרויליארד(. מ 2 עם ,1930)לעומת 
הבטיח את לע מקומית שתדת חקלאולתכנן חייבת  מדינת ישראל  !תכנון אסטרטגיזאת בדיוק הנקודה! ויהודים(. 

לאבן  בעיני רבים, בהקמת המדינה, הופך אבן יסודת, שהיה נדמה שאתוס של התיישבות וחקלאו ביטחון המזון.
. וביישוםבקודים , תכנון אסטרטגי שידבר בשפהנדרש  .נסיגה והשהייה ,חפירות לנהל קרב ואנו ממשיכים נגף

  מדינה.העוצמתה של ן י, בבניטבעייחזיר את החקלאות למקומה הש ויישום, תכנון

  ....במדינת ישראל  .הפך לרוב "המיעוט הנרדף"כי  ,באותו הכנס ,שמעתי גם, אז לדעת למי שזה ממש חשובאגב
 .ת..... שערכנו יורד עוד יותרהמשמעות האמיתיבשוק של היצע וביקוש,  שים.יותר גברים מנ 5% יש כ

 תוכניות 

 10:30, 3/2ב', ם יו – נת הצומחפורום הג
 13:30, 4/2ג', יום  – צוות הדרכה

 , בית דגן5/2ד', יום  – דיווח מחקרי כותנה
 .10/2ו בשבט, ט" – ים בהראלשותל

 , משואות יצחק12/2ד', יום  – סיכום כותנה אזורי
    שלום   שבת                                                                   
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