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 של  ( התכנסנו בממלכתו19/2-16ירדן )ב סיור המגדליםלקראת  – ביקור מלכותי
 קרה , שתיהמעולהאוכל  .היכרות עם המדריךהכנה ו, למשה סעדון, בבארות יצחק

 ובעיקר הכנסת האורחים מכל הלב של .(שמבין.. חמה וחריפה, יין משובח )למי
 .המהות גם יחדהן את ו את האווירה הן , היוו וצוות הגד"ש עדוןיהודית ומשה ס 
 מסלול הסיור והרחיב על ממלכת ירדןר על סיפ( קריית ענבים ,)המדריך בייטנר שי 
 תפילה חרישית לימים שקטים עד  ושאיםנעם ישראל.  המורכבים והיחסים 

 . תודה גדולה למארחים. גם אחרי!!(אפשר.... םא)ו רלמועד הסיו
הדברה ביולוגית   על עבודת המאסטר שלו, נדב גנות  מדה סקירתו שלע פגישת פקחי הגנת הצומחבמרכז  -פורום ה

סיסטמה ה את ו, בניסיון להביןנתיבי התעופה של הבז המצוי ושדות הציד של. מעקב אחר של מכרסמים
לאיסוף נתונים עדכניים על משותפת על חשיבותה של פלטפורמה כך, נערך דיון על  נוסף לצרכינו. ולהתאימה

פורמה מתאימה, האתגר הוא למצוא פלט קיימת. –ההבנה ששיתוף נתונים יש בו תועלת אדירה . המזיקים בשדות
 נגישה, פשוטה לתפעול וידידותית למשתמשים. הצעה אופרטיבית נבדקת על ידי אחת מחברות ההדברה.

נמצאת  צמה לניתוח, תובנות והמלצותרב עו מנוףכגידולים בפרט, נתוני ם בכלל, ונתונישיתוף סוגיית  – תויפותיש
על הפרק. השבוע נפגשנו, דוד קצב, אריה בוסק ואנוכי, עם פרופ' גלעד רביד, מומחה לאיסוף נתונים וניתוחם. אין 

 בשלב השניהחקלאיות והנתונים החשובים לאיסוף. הפעולות יוגדרו  – שבשלב הראשוןחולק על החשיבות. סוכם 
 השלבבגד"שים(.  ניהול קיימותמתוכנות  " בהרשאהשאיבה"והפלטפורמה שתאגור את הנתונים )יוגדר הפורמט 

הבנת קצרה יותר. הדרך  –גד"שים המעוניינים. מכאן ועד לניתוח נתונים ותובנות פיילוט למספר הצבת  – השלישי
ת כלי עבודה ציריביאו לי - הדגשת החריגעים, יבחנת הגורמים המשפא, צבעה על סיסטמיותתהליכים חקלאיים, ה

 איתן עובדים. רור תוכנות הגד"שיבל, בהמשך ישלח שאלון לגד"שים החלטות.נוסף וחשוב לקבלת 
 ת משותפה תוכנית הפעילותמהנעשה בשדות )שנה גשומה, דישוני ראש, ריסוס עשבייה(, דיווח  – צוות הדרכה

 למגדלים. שלחפרוטוקול י. נושאי הפגישההיו  –סיכום הכותנה לכנס  המקצועי סדר היוםלחודשים הקרובים ו
לם לא היה מלא , התקיימה השבוע בבית דגן. האּו2019 כותנהמחקרי סיכום הצגת  – הכותנה דיווח מחקרי

נכ"ל מ. הכותנה( הדגיש )מ אורי גלעד .חקלאיות בשטח עולותביצוע פוצל חלון הזמן היבש, לשנומעיד, כנראה.... 
בענף הכותנה. שירטט את האתגרים: שמירה על  התקדם"לו, שבעת הזאת, לא מובן מאליו "להתקיים ובדברי

נף, שמירה על התשתיות מול פני העהיכולת להתמודד מול איומים ואתגרים הניצבים עתודה מקצועית ומחוייבת, 
! להמשיך בחיפוש אחר פתרונות יצירתיים. לא להפסיק להאמין! לחלוםלהפסיק לא  –יות בענף והעיקר המקצוע

מת של משאבים. מחקר , הנתון במסגרת מצומצדילמה איך נכון לנהל את המחקר בכותנההבתוך כך, ממשיכה 
וקרים/מדריכים על תוצאות ח 16שמענו מפי  מחקר אחד מרכזי או תפזורת של נושאים?שומי או כללי, יי

 לעופרהתודות הבנה לגידול כותנה מיטבי ואיכותי. המחקרים בשלל נושאים מגוונים. מחקרים שנועדו לשפר את ה
 ל הדרי ניצנים מנכ" –צביקה שפירר                                                          שנים רבות על ארגון היום וריכוז המחקרים גורן

 בית הספר "אילנות" ירושלים, הנו בית ספר לילדים/ות  - הו קטן וטובמש
 בעלי נכויות פיזיות קשות. מרבית התלמידים ישובים בכיסאות ונערים/ות

 במהלך השנים האחרונות התבססה גלגלים ונעזרים לסיוע בתפקודי היומיום.
 ק ביום השו מסורת בבית הספר אילנות לקיים יום שוק לקראת ט"ו בשבט.

 נמכרים מוצרים חקלאיים: פירות, ירקות, פרחים ותבלינים אותם קונים תלמידי
 הכסף הנאסף מן ית הספר "אילנות" , צוות בית הספר ואורחים מהשכונה.ב

משמש לשם יציאה לטיולים שנתיים עבור תלמידי "אילנות" שעלותם יקרה מאוד מפאת הצורך להשתמש  המכירה
, אותם גזי פירות למען מטרה מרגשת זואר "הדרי ניצנים"גם השנה, תרמו גלים. בהסעות מותאמות לכיסאות גל

 משהו קטן, טוב ומרגש. העברנו לבית הספר.
 שבוע הבא                                                 

  יים השנה טקס נטיעות בקיבוץ הראל, שניזוק אנושות נק - נטיעות ט"ו בשבט                                                  
 ולבלוביות, ציונות, צמיחה חלוצללטעת עץ בישראל היא סמל  הגדולה. בשריפה                                                  
 .13:00, שעה 10/2יום ב', . הוכמאחת כמה  על –לעשות זאת בקיבוץ הראל                                                   

 .במשואות יצחק, 12/2ד', יום  – כנס סיכום כותנה אזורי                                                  
  עם הכותנה""לרקוד  דק'( 6)מקומי הקרנת בכורה לסרט  - מהלך הכנסב        מהרוחפריחה אדומה בקיבוץ    
 https://www.dropbox.com/s/4rv7heu3rb8pucm/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F.wmv?dl=0      טריילרצפו ב  

                                                                                                                                                                                                                           

   שלום   בת ש                                                                                                    
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