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מתחילים -קציר החיטה בפתח .פגישת הקציר הראשונה (זּום) בהשתתפות הזכיינים
ארגון עובדי הפלחה והרומאים ,עסקה בנהלי בדיקות איכות החיטה ,בתקופת
הקורונה .ההבנה היא שאסור להגיע למצב שתחנת קליטה נסגרת בגלל התפרצות
הנגיף .כולנו נדרשים לשמור על הנחיות הבריאות בתחנות קליטת החיטה .יאסרו
לחלוטין התערבות והתערבבות של נציגי הזכיינים ואו החקלאים עם בודקי ג'סקו.
מאחלים יבולים גבוהים ואיכות טובה" .דף קציר מס'  "1נשלח למגדלים.
פלטפורמת נתונים -ארגון עובדי הפלחה מוביל מהלך בנושא "מערכות לניהול גד"ש" .השבוע נפגשנו (זּום)
קבוצת מיקוד של חקלאים ,עם ברית פיקוח וחברת "אחדות ישראל" המתמחה
במערכים חשבונאיים ומציעה כלי לניתוח נתונים שונים בגד"ש ,על מנת לשמוע
ולהשמיע דעות בנושא .אין חולק על כך שאיסוף נתונים וניתוחם ,באופן אורכי ורוחבי,
הוא כלי חשוב ביותר לקבלת החלטות נכונות .יחד עם זאת ,קיימת מורכבות גדולה
במלאכת הניתוח של נתוני גד"שים בעלי מאפיינים שונים :סל גידולים ,תשומות,
אקלים ,היקפים ועוד .אם נצליח לרבע את המעגל (איסוף נתונים והשוואה עפ"י אזור
גיאוגרפי,למשל) ולזקק את התובנות העיקריות ,שכרנו יהיה בצידנו .הדרך עוד ארוכה.
באותו הנושא גם הפסקה הבאה....
מערכת סחר דיגיטלית -משקי דן מובילים פרויקט של מערכת סחר דיגיטלית ,שנועדה למצות את המידע הרב
העובר בארגון לטובת מימוש היתרון לגודל .מודרניזציה של תהליך הרכש בקיבוצים תוך מינוף היתרונות לגודל
ויכולות ניתוח השוק .כולנו מבינים היטב את כוחו של הידע והמידע על מנת לכוון דרכנו נכונה ולמקסם את
היתרונות הטמונים בכך .הדרך מהבנת היתרון למעשה הנכון איננה ארוכה! בעוד מספר שנים ,לא נבין איך עבדנו
פעם ......כנסו לקישור https://youtu.be/7OlDvg-Beek
כמיהה לפגישה – היענות לסיור מגדלים לאחר "פגרת הקורונה" ,היתה מחממת לב .תוך השתדלות על הקפדת
כללי הריחוק ,התייצבו מגדלים רבים ואנשי החברות לסיור והדרכה במגוון גידולים :חיטה ,חמניות ,אבטיח,
כותנה ,תירס וחימצה .פרופ' שוקי סרנגה הרחיב על גידול הטף בחלקת הניסוי .תודה גדולה לצוות ההדרכה ,לגד"ש
צבר קמה ולמשתתפים .התמונות פזורות ברחבי הדף כדי לעמוד בכללי הריחוק.....

לשמוע צעדיו של צב -מגפת הקורונה המיטה עלינו זעזוע .מיליון מובטלים ,עסקים קורסים ,מערכות החינוך,
התחבורה והתרבות עצרו מלכת .משפחות נצורות עם הילדים ובני הגיל השלישי
מנותקים .אבל יש גם צדדים אחרים במצב הזה :רוח ההתנדבות ,הטוב ,אהבת חינם
הסבלנות והאדיבות שנגעה בכולנו והקיפה אותנו סביב סביב .גם הדממה היתה
לדממה של חיים .שאון המכוניות נדם ,זיהום האוויר פג ופתאום התחלנו לשמוע
את הטבע .ציוץ ציפורים ,גדילת הצמחים ומיטיבי השמע אף שמעו את פעמי צעדיו
של הצב .הימים האחרונים מעידים שנגמר .חוזרים לרעש ,לדוחק ולחוסר הסבלנות.
את הרגעים ההם ,של שלוות הטבע ,נזכור בערגה .על השאר ,נוותר.
חוזר בגדול  -איתן סלע בגדש חפר
שבת שלום
שבוע הבא – פגישת פקחי הגנת הצומח .יום ב' .13:30 ,בזּום.
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