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ZOOM –  סדר  המשיךל מאפשרת ?איך לא חשבנו על זה קודם ם לחיינו.ת הזּויקצייפת הקורונה, פרצה אפלמגכמו
 שארית ביום שאחרי הקורונה בדרכים.ולחסוך זמן  דיון והחלטות לנהל, משתתפים-פגישות רבות יום של

קציה א, אינטרמבטהצלבת  פנים אל פנים, פרונטליות,האם בכך תם עידן הפגישות ה .בשימוש רב וטכנולוגיה הזה
 . הנכון איזוןהאת  מצאנבוודאי  ?אישית-בין

בשנה  המשותפת פעילותהעל סיכום שמוע ולדון ל( ZOOMנסה )בפגישת כמגדלי הדרום התהנהלת  – 2019סיכום 

-הדרכה) סף לחקלאיםבעלת ערך מופה, ענילות במשפט אחד ניתן לומר שלצד פעדו"חות הכספיים. החולפת וה
, הצלחנו לסיים את השנה עם ערכית(-ופעילות חברתית -מחקרים-דפי מידע-רומים מקצועייםופ-סיורים-כנסים

-מגדלי הדרום תמשיך להתמקד בשנים הבאות במתן ערך מוסף מקצועי: בדברי הסיכום כתבתייתרות חיוביות. 
 ."ורונהי הקשאחריום ה"לכך נוסיף אתגר  .חקלאות, תוך התמודדות משותפת מול אתגרי הערכי למגדלים-חברתי

ZOOM-ROMA –  ם. נדונו נושאים שונים: הסכמי אפונה בזּו נערכהארגון עובדי הפלחה, -"איםהרומפגישת
זה  והתנהלות חקלאית בימי הקורונה.  לגרעיניםחיטה , משותף לשעורהס לתעשייה, שיווק לסנפרוסט, הסכמי תיר

 לחקלאים.החדשות  ההנחיות של שוטפת ההעברעם משרד החקלאות והקשר  על יאסמירי אטאת  צייןהמקום ל
החיטה הארצי  . מלאיל החקלאיםכולם מופנות א עיניו של קציר החיטים וחבפתאנו  – לבן-גרעינים כחול 

 ינההמד. שעתנו הגדולהיכולה להיות בתקופת טרום קציר( ואיש איננו יודע מה ילד יום. זו מתמעט )באופן מובנה 
כמה שיותר חובה עלינו להביא  הדולר מקבלים רוח גבית.שער וגם החיטה מחיר  גם .ציונית-גביתזקוקה לרוח 

 זאת בהקדם!לעשות מתבקשים  – טפסי הערכת יבולמילאו שטרם  מגדלים .גרעינים למלאי החרום של המדינה
מסתערים ניקים הגד"שילו אין קורונה. בקורונה כאילו אין חקלאות וממשיכים לעבוד כאנלחמים  – ימי הקורונה

ת טפטוף, ריסוסים, , פריס, זריעות כותנה ותירסם: קצירידהעל עבודות הש ,של אחרי החורף, שבימי השמ
. רשתות המזוןהיום, כאשר השוק הסיטונאי, המסעדות והמלונות סגורים, נתונים החקלאים לחסדי . שתילות

 ה ישירה. וקניאסיף  יף,בקט הרבים נרתמים לעזרו החקלאיםעם ישראל יודע להעריך את אבל, 
 דו אבוקשתילת  –גברעם  נוער                                                                                                                                                                                               

            אבוקדוטיף ק  –ג. ברנר                                                                                    התקהלות לא חוקית 

 
 
 
 

 אספסת  קציר – צרעה
                                                                     

 
 
 
 
 
 

 וף טפטפריסת   –לאון ג                                              כותנהזריעת  –צבר קמה                                                                                          ריסוס חימצה 

 
 רתי... הזכהנהאז  –פוליטיקה  זכירא להאי אפשר שלבימים אלו  - פת הפוליטיקהמג

מול עזות המצח של מפרי העוצר. כאילו הסגר איננו  תדהמהב העיניים מתבוננות -י הסגרעזות המצח של מפר
, כאילו אין להכעיס. ממשיכים בשגרת חייהם כאילו אין קורונה"אצבע משולשת"  חל עליהם. מוציאים לעברנו

ם! הם חוגגים יין אותכאן מיליון מובטלים והכלכלה קורסת. זה לא מענ מדינה שלמה שעצרה מלכת, כאילו אין
ללא שמירת מרחק, הסתובבות חופשית ללא הגבלות  נתם: התכנסויות המוניותם, חיוניותם ואמּובמלוא עוצמת

וצרות, מזהירות, רושמות קנסות. היי, מה קורה זמן ומקום. רשויות האכיפה חסרות אונים. אינן ע וגבולות של
מתו. התכנסויות המוניות של פריחה צפופה עוצ מלואינו ב. האביב פורץ לנגד עינטבעאני מתכוון כמובן ל...  ?ןאכ

הטבע איננו עוצר מלכת, פרעה. וחיות בר הגומאות מרחקים בלא ה , מדבר פורחומשגעת, מרחבי אין קץ ירוקים
ואין באפשרותנו לגעת, למשש, להריח. לראות מנגד ולא  כל זה עומד מול עינינו המשתאות "מפעל חיוני".הוא 

יב בכיליון עיניים לאבנצפה  לו. אן עד כלות. האביב לא מחכה לנו אבל אנחנו נחכהשחוגג כ מטורףלהנות מאביב 
 )שלמה ארצי(לאט לאט נתגנב מהעיר, נתבונן בזריחת השמש...." .." , בינתיים הבא.
   יפים.יגיעו ימים עוד ....   נזכורנזכור אותו שנים ארוכות וצנוע, משפחתי, מגבש. זה יהיה חג אחר.  – פסח

      ג שמח חו   בריאות ,  לום שבת ש                                                  
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