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 כותנה!  –ובכל זאת                                    

 , לקחנולבקשת מנהל המחקר החקלאי                ש שקמהגד" –זריעה         
 על עצמנו לבצע מחקר להשקיה מדייקת של                                                    

 .גילתבחוות  –נוע ובאמצעות קוכותנה                                                     
 בעזרתם המופלאה של אנשי גד"ש שקמה 
 אנו מבצעים את בית קמה( -)משמר הנגב                                                    
 וזריעה.  קע: ריסוס, הכנת הקרהנדרש                                                    

 אנחנו שם כי המחקר הוא נשמת אפה של                                                    
 זרעים (אומוצ)אריה בוסק מחפש                       חקלאות מתקדמת. נעשה ונצליח!                                                    
     תלחתהל םישורדה הלעמ ימי תריבצל תוברקתהה לע (הנתוכה .מ תיגולומטנא) דורלסקא לכימ תמסרפמ ,ךכ ךותב
 .וזה תעב םישרדנה העינמה יכלהמ לע תרוכזתו דורווה לחזה תוחיג                                              

 מגוון . נוסף על היקף שטחים גדול, צבר קמהש גד" – לא שוקטים על השמרים                              
    .וצמיחהפיתוח  לע לשקודבגד"ש ה, ממשיכים מוטת שליטה רחבו מטעים ,שדהגידולי                                               
     באזור!! גידול חדש נוספים. 60נון כובת דונם בננות 100שתילת השבוע הסתיימה                                               

 בהצלחה!! , מנהל המטעים.יהודאי ודותן  , מנכ"ל צבר קמהאיל מוצ'ןבתמונה:                                               
לזקק את התובנות  מחייב אותנומשבר הקורונה  ! האם נעמוד בנטל?שעתנו הגדולהזו  – יסודות איתנים  

העולות  מחדד עובדות, ותובנותשראל, ן ביוהמזביטחון ל המחקר טבפרויק ,סודותן ימכוליום שאחרי. המרכזיות 
"אחת התובנות המרכזיות שלי  נברג,עמנואל טרכטהחקלאות היא תשתית חיונית, כפי שמבטא פרופ'  מהמחקר.

בין .... משבר הקורונה צריך לגרום לנו לההיא שאבוי לנו אם לא היתה לנו חקלאות מקומיתמהמשבר הזה, 
פירושו הסתכלות ארוכת טווח שתכנון אסטרטגי לביטחון המזון,  בימחי זה ...."ערך אסטרטגישלחקלאות יש 

ל ייצור ( יעמוד בנט0.9%האם אחוז כה קטן של חקלאים ) שמייצרת תנאים תומכים לביטחון המזון בישראל.
 או נשלח למגדלים(.ר במלו)המאמזה גם בידינו.  מיליון? 16שנים לכ  30ובעוד מיליון אנשים,  9המזון ל 

במופע "אבל, התבטאותו האחרונה, . תלוקעיתים במח, שנויות לאביב גפן, והיוצר הזמרדעותיו של  – יבאב חג ה 
ת. "ראינו כל כך הרבה שנים את החקלאים האלה שהגיעו באיזה אייטם קצר בסוף החדשו :, באו מהלב"הקורונה

על איזה שדה שנשרף להם או על רו פ. תמיד סיMute שי ה" )השתק(, הם היו בשבילי אנMuteותמיד לחצנו על "
... תמיד שמתי מחוץ לארץ כי זה היה יותר זול. הרשתות שקונות מוצריםאיזה תבואה שלא גדלה. הם דיברו על 

ניסו  Mute ה נשיפשה הבאה שלי בחו"ל.... ואהייתי עסוק בלחפש את החו , כי אותי זה לא עניין.Muteם על תאו
 םבשביל ז,א היינו צריכים להיות שםואה כמה תאום בתקופה האחרונה אתה רופ. לם לא הגיעו אלילדבר אלי ומעו

 . ..."Muteסליחה שהייתם על זור להם ולהקשיב לקולם. אז אני רוצה לומר לכם לע
מופיע הלאור  יה והמוח שלנום מערכת הראיאלא פרשנות שעושי אינם םיהצבע .ריחאין ו צורהלצבע אין  -צבעים

 הנשגבים ועד לחיי היום יום. מהדברים ,מליותסרגשיות ו תיוניקו לצבעים משמעוהע האדם בני .שוניםבאורכי גל 
 , והדימוייםאם נזנח את  אבל, .(להחיזבאל )או"מכבי"וצהוב זה  )או קומוניסטים( "הפועל", אדום זה אצלנו למשל

, (כחול-צהוב-)אדום יתנצבעופריחה  שילוב מדהים שלב חזה, נהקיבוצית ר לגדרמעב "לאט לאט נתגנב מהעיר"
  ... ותהנו.(?!מ' כן 100... ). צאוחושים רשכמ יופיפשוט . ללא משמעות, ללא מסר

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )שגרת הקורונה(  הגרלש ים זרוח שבוע הבא

 . סיכומים ישלחו למגדלים.הגנת הצומח פורוםו צוות ההדרכה  -ZOOM  נקיים שתי פגישות 20/4,  יום ב'

 . ים בהיסטוריה האנושיתלאת הימים האפ , נזכורבימי הקורונהגם  – גבורהלשואה והזיכרון ל וםי 21/4יום ג', 
 ובריאות   שבת שלום   .ורדיפותזוועות  שחוו אלף ניצולי שואה 192כ נזכור שחיים בינינו  ,ימי הקורונהבמיוחד ב
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