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משה  הפירות., מנהל אגף ושוקי קנוניץ , מנהל שה"מ הנכנסחגי שנירפגשנו השבוע את  – הדרכת מטעים  
ו ה לה אנוהתמיכ במגדלי הדרוםמגדלי המטעים את התארגנות  הם, פרסנו בפניכיברוקנטל, איל מוצ'ן ואנו

מעט מלאות ו. רבים ממדריכיו פורשים לגמחליף דורהאגף . מפעיל המשרדר חוץ שתוכנית מיקּוזקוקים, במסגרת 
ככלי , ר החוץרואה במיקּוו הכוח" בנייןל"מגדיר את התקופה הקרובה כזמן חגי צעירים תופסים מקומם. 

המכרז למיקור חוץ במטעים ריך את האבדק האפשרות לילהבטחתו, תלהשלמת פערי הדרכה ולהכשרת צעירים. 
. למיקור חוץ בגד"שדק במניעת הכללתנו בזכאות גם את חוסר הצ לא חסכתי מחגי , ע"מ שנוכל להשתלב.באזורנו

  במגדלי הדרום. חגי הוזמן לבקר אצלנו ולראות מקרוב את העשייה
 מכובד , היה זה כנס סיכוםבארץ דולהג גידול הכותנה.. עוד כנס. אבל לא. כאזור לכאורה. – 2019 סיכום כותנה 

 מיקי לזרפוט ראויה לכל שבח. ואיכות הניהערכה, ל יםראוי ,יםגבוהה כותנהה יביבול מגדליםומכבד. הישגי ה
את , )מנכ"ל מ. הכותנה(, ברכו את המשתתפים ואורי גלעד)יו"ר מ. הכותנה(  מורדי ונטורהם(, )יו"ר משקי הדרו

, הציגו את , אריה בוסק, מתניה צונץ ומיכל אקסלרודאיתן סלעמושי צו'לק, . תוך מבט לעתיד לבוא ההישגים
, נות אישית ועסקיתים העונה, מבט משווה וגם, מה קורה מעבר לים. הרצאתו של ד"ר צבי ברק, על מצויסיכו

הקריטי באמנות , בנתיב מרכזיותההמיומנויות  5. הגדיר את היתה מלאת הומור והרבה חומר למחשבה
 החשיבה לביטויהמלווה את המילים כמו מנגינה, תרגום  שפת הגוף, איכות משדרתה קהיטטאסהתנהגותית: ה

, הברכות למשתתפים, משמעו שמירה על בריאות הגוף והנפש. ואיזון אישי תפקודי מצביתרגישות , לימילו
 על ההפקה כולה. ,לרינה  גדולהותודה  משואות יצחק, -, למארחים. הכותנהאנשי מם, מדריכיהתודות לצוות ה

 

 

 

 

החקלאית הגדולה לתערוכה  –)מו"פ ערבה תיכונה וצפונית(  "ערבהפתוח יום "הפך  זה שניםמ – יום פתוח ערבה 
מיכון, השקיה, דישון, מאות חברות ישראליות מציגות מוצרים חקלאיים, על פני שטח תערוכה נרחב:  בישראל.
, אביזרי ספורט, עבודות ידו ביגוד, ות תומכות ועוד ועוד. לכך תוסיפפתרונות השקיה, מערכות טכנולוגיזרעים, 

גה אמיתית. מעצמה חקלאית. ביציאה מהתערוכה התערוכה. חגי עשרות אלפי אנשים הממלאים את....ומאכלים 
בעוד מספר זו שירת הברבור..., "... פרטי, בעל שנות וותק רבות בחקלאות, האומר לי בעצב גדול יפגשתי בחקלא

  !. אבל אסור להתעלםן, רואה שחורות, נביא זעםמקצי, . אולי הוא מגזיםהיה חקלאות בישראל..."א תשנים כבר ל
 2050 אותכנית אסטרטגית לחקלות ציגההמוטלת עליה ובמקביל ל זרהלחם בכל גיהחייבת להחקלאות הישראלית 

 ובמקביל לייבש את הביצה. ,יתוש ,יתוש , צריך להרוג)מנכ"ל מכון יסודות(צור -א עמית בן. כפי שהתבט2100ו 
הפועלת לשיפור החברה הישראלית באמצעות  ח,ות רוורללא מט עמותההיא "עיגול לטובה"  – אגורות בודדות

, כל רישוםהלאחר  , כך שסך כל התרומות יצטברו לסכום היכול לעשות שינוי.תרומה של מספר אגורות בכל קנייה
לפי רשומות כלפי מעלה, לשקל הקרוב והאגורות יתרמו לעמותות ייה יתעגל , סכום הקנקנייה בכרטיס אשראי

עלה מספר המעגלים שנים  9. תוך 2019בשנת  ₪ 12,061,529 ל ,בחודש ₪ 4סכום של כ  להפוך  ,עזרתי. כך בחירתך
  נוי גדול.. איך אגורות בודדות עושות שיראו את הטובו, עיגול לטובהכנסו לדוח השנתי של  .342,723ל  8993מ 

חווית שמוע על רגש לה מיה זה היה טו בשבט מיוחד. "..., באואר-יהב אלהכותבת  – בהראל  מיוחד  ט"ו בשבט 
והתחושה  ....שלהםתרגשתי לשמוע את התודה ניצבים בפני הקהילה. הבהראל, על הקשיים והאתגרים ה השריפה
וץ ולטעת עצים בל היה כייף להתבוסס בב, מהתנועה. לא תאמינו אגוןמהאר –חלק ממשהו גדול שהם  החזקה

יש משמעות מיוחדת , אבל ה חשובשתרומה זלנו  , אמרבשכונה החדשה. אחד התושבים )עדו אדלר( שביתו נשרף
קיבוץ המצווה מקבוצת ליצ'י ) ות ובניבנ ,רביםשניקים ה"גדל מצדיע. ..".. שמחתי להיות חלקלנטיעות שלנו היום

  את ההזדמנות ותודה מיוחדתשנתנו לנו  לחברי הראלגדולה תודה  .ק בנטיעותשלקחו חל ואנשי הארגונים רעים(
 שחלם, האמין ודחף לביצוע. דן( -ל משקי)מנכ" למיכה אמיר
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 2019כותנה  עונת הסיכום ל  םרידב
 

 !ברוכים הבאים

ושאלת ? ואיך היום איך היה פעם ,השוואותיכויות, נים, איפימאום עונה. תנה. סיכום על כומן הסתם נדבר הי

 השאלות, מה יהיה מחר? 

המשתתפים את בפני  פרסתי בקמבודיה, BCIבכנס  .מגדלי הדרוםעליכם, עלינו. על משהו אחר. אני בוחר לדבר על 

דליקים את . אבל כאשר מחושפת פעולה או אירוע, אלומת האור בחושך שם הראיה מתחדדת. תארגנות שלנו.הה

: היא שילוב של מגדלי הדרוםהתארגנות . סך חלקיומכל האורות באולם, פתאום נוכחים שיש כאן משהו הגדול 

 ,יצירת ידע, ידעמשיתוף דע, ים, דפי מים, כנספגישות פורומים מקצועיים, סיוריהדרכה מרכזית, מערכת 

התמהיל ממנו  . כל אלו הןרבות בחברהמעו גיבוש חברתי, אחריות הדדית, ,אינטגרציה עם מערכות עוטפות

 זכות גדולה להיות אתכם.בכנות ובצניעות אומר שיש לי . נומורכבת התארגנות החקלאים של

הוא גם של הגוש סיפורו  .כפר עציוןעמדנו בכותנה בכנס השנה לפני  גדול מכך....יש משהו אבל  

שאנו במעשה  ציינתי אז .ן השבי הירדנישהוקמה מחדש על ידי חבריה שחזרו מ, ואות יצחקסיפורה של מש

 .חקלאותיונות התיישבות והמשלב צציור ערכי מציירים את דמותה של המדינה. היום יומי החקלאי 

 כאבן יסודאת החקלאות י מתפורר. המדינה איננה רואה עוד קלאהח האתוס סדק.הו נמש בעשורים האחרונים

 ן נגף.באכ ריםאנו מצויעיתים . לעוצמתהב

 הםבימים ו ימים אחרים. שעוד יבוא אני מאמין למרות זאת .תמים או חולםדו שאני הוזה, תגי 

לא רק  ,ההכרהוהבנה זור ה. או אז תחדינהמה כח הצרכים הקיומיים שלשל החקלאות בישראל לנותקבע דמותה 

וביטחון  ותיהירטוט גבולאדמות המדינה, ש ירה עלבשמ :להתקיים בחובתהשל החקלאות להתקיים, אלא  בזכותה

-ציונות :די המשולשקודקו להאתוס ש. של החקלאותלים בשדה הקרב הרעיוני והערכי יעד אז, כולנו חי מזונה.

  נח. ...רק לא מת, הוא חקלאות-התיישבות

 מתאפשר זה לא היה נזכור שכל ,שקיעהשעת עת זריחה ונשוב הביתה בל ים קוםכ  נשכאשר ואנחנו,  

כפר מנחם  בני ןחורי-עמרם ויוחנן בןהאחים כרם של כנס זה לז אנו מקדישים  .םהייחב ומלישש בניםה אלול

 . יהי זכרם ברוך.במלחמת ששת הימים, 6.6.1967באותו היום, שנפלו 
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