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למאה ה  5בין המאה . את ההגדרה לתקופה זו )'ייםנ  יבימי הב  'יים לא ידעו שהם חיים ינ  אנשי ימי הב   -מהפיכות
נמצאים כדי לקבוע שאנחנו . אני מציין זאת, כי לא צריך היסטוריונים הרנסאנס תקופתב סטוריוניםיהקבעו ( 15

מכוננת ומשנה  השחוותה האנושות והשפעת לותדועל כל המהפכות הג מהפכה העולה .כה הדיגיטליתהמהפבעידן 
טכנולוגיה הגלומות בניהלנו והתנהלנו ללא האפשרויות נים, לא נבין איך בעוד מספר שאו , כבר עכשיוסדרי עולם. 
 המאפשרת לנו מידע במערכת סחר דיגיטליתלכולנו להשתלב ים למים" ומציעים משקי דן "קופצהדיגיטלית. 

להיכנס לקישור המצורף, .(. כל שצריך הוא ור )אולי בשניים..שה, ממש בלחיצת כפתיכהר ושליטה על תהליכי

               )הוא שאמרנו... לחיצת כפתור(  https://forms.gle/C93giS3H2TYQN98V7לחתום ולשלוח 
: שוק עולמי עמוק ל כי הענף נמצא במשברו השנה, מעידים יותר מכרענזה אלף דונם בלבד של כותנ 30כ  – כותנה

רגונים הכלכליים. הא תחם שלפעברו ל 2020ומקדמות ליבולי  וטרם נמכר 2019 ירווי וקפוא, מחירים נמוכים, יבול
! ך!כ זהיטב החקלאים, המדריכים והחוקרים. גם היום וחקרו מ , עבדו, טיפחולאורך שנות קיום הכותנה בישראל

אם אכן זהו משבר  ?"הזהב הלבן"קריסתו של משבר חולף או עם זאת, אי אפשר להתעלם מהמציאות. האם זה 
 לצמצם עלויות הגידול, מבלי לפגוע ביבול, )של ההוצאות( ר את העקומה""ליישף, יש לעשות את כל המאמצים חול
"ח מסודר ר דוהעבימגדלי כותנה וש עם ה"ב, נפגהשתתף בכנס כותנה באראריה בוסק  .תקופת המשברח את ולולצ

 .גם בידיים שלנונמצא . הכדור זיל עלויות גידולכדי להו צריך/אפשר לנקוטהפעולות שלמועצת הכותנה, על 
הציע צוות  מית ש בחסות מועצת הכותנה. בפגישה זּוניע מחד, מבין הטבע לעסקים שילובפרויקט ה -ביז-טבע 

ל הגידול, מיפוי מפורט של בתי יהיה היכרות עם המגדלים, הבנת פרוטוקו הבא השלב .מודל אזורי החוקרים,
אנו רואים את השמירה על הטבע כחלק בלתי נפרד מהעשייה  ני כללי להבנת המערכת הטבעית.סקר בוטו הגידול

 לצר יקולאי מ צילום: נ .                   .ת ופרויקט זה נועד לשרת את כל "המשתמשים" והחיים בסביבה הפתוחההחקלאי
 סקירה יקי העונה.ן על מזסקירה ודיול "נפגשו" השבוע  הגנת הצומחאנשי  18 – הב  -ם זו  

 והליוטיס. חוטי בלבול שות,לי, ּכשל מרבית הגידולים מעלה את איומי הווירוס באבטיח מל
 בהחלטה על ריסוסים. חשובשיקול  יםבעיים, המהווט ביםפה של אויענ םפעילות הודגשה
פעילות  רוחשתשל פורום הגנת הצומח  קבוצת הווטסאפ  .אל פניםהבאים נערוך פנים  שאת המפגשיםתקווה כולנו 

                  מדהימות של חי וצומח. טבענות , ותמותשובות, , שאלותמידע רתהעב ללא הפסקה:
 :בליןיר נשיאה  אמר 'עוטף ישראלב' בביקורו אתמול "מלחמת העצמאות החקלאית " 
  שהיו בזמנו ברורים מאליהם נינו לדבריםיהקורונה האירה את ע"                                

 ובליהחשוב ביותר היא הדבר  .... עצמאות ישראלכחנוואנחנו פשוט ש                                
 בחודשעי שני ימי רבי חלפובתוך כך, . חקלאות אין עצמאות בישראל                                
 .בתחילת השבוע פורסם, שילצורך קביעת המחיר הזמני לחיטהי מא                                

 על פי הערכות המגדלים קרובים.הקציר בצפון החל ואצלנו בימים ה                                
 הנשיא על הקומביין בסעד                                                .איכותית טון חיטהאלף  24כ  נוייקצרו באזור                               

ניהול חקלאי, אשון בתואר רל מסלולסטודנטים בהתארגנות שלנו בפני לספר על הזומנתי השבוע  -התארגנות
, אחורל תבונןלהק זמן כדי מספי .אבל מי סופר(....)איך שהזמן רץבתפקיד שנים  9 לי . החודש מלאובמכללת ספיר

ואת  שלונותיאת הכ ,את ההישגיםאת הקשרים שרקמנו, את המבנה שבנינו, ן את התהליכים שעברנו, לבחו
נושם  ,גני, חימבנה אור היאהתארגנות נכון יותר. ו , כדי לעשות טובממנו ניתן ללמודש צרף. מ  האתגרים שלפנינו

 .תנועה לעתיד טוב פול.יפניים, חייבים להיות בתנועה כל הזמן, כדי לא ל, כמו רכיבה על אולכן – מגיבמשתנה ו
. יש דיכאוןע לבין ושעשרגעים במנעד בין של אופנת הפגישות בזום מזמנת לנו מגוון אינסופי  -םמזו  בחייאת זו  

זה הבעל  . אםמות מאחורהד חולפתאו על רקע המטבח. או אז תמיד  ספרים עמוסת בזום שברקע כוננית מופיעיםה
חסר , מסךעל ההתורן  המשתתףה נראלעיתים, נינג השינה. טרב , או לחילופין האישהלמחצה בדרכו למקרר ערום

ה יבעיה בשניפותרים את ה, מהחנים לעבר המצלגו .האישה או הילדבדמות , "התמיכה הטכנית"אז מגיעה  ישע. או
שלך עצמך, חות הוא הדמות שעשע. החלק הפזה החלק המ .ומפטירים דעתם על "המאותגר טכנולוגית" וחצי

התשובה בדרך  הזו היא אני?האם הדמות  הואיל.ללא  רחק מהמצלמה.מנסה לשנות תנוחה, מ ך.הניבטת מהמס
ת זה לא ישנה א . אגב,גרה הטובהלש זורח, נקווה לחוויה קשהלכול אלו שהזום עבורם בקיצר,  !!כן כלל היא

 יאללה, נפגשים. עצמנו. בעיני , לפחותהמראה שלנו
                                        ת ליו פרונט   תוכניות 

 19/5ג', יום  – צוות הדרכהמפגש 
 13:00, שעה 20/5ד', יום  –ם בזּו כנס נוטעים

 25/5ב', יום   – למגדלי הזיתהתארגנות מטעים סיור 
                                                26/5יום ג',  -מגדלים גד"שסיור 
  שבת שלום                                                                            2/6, ג'יום  – למגדלי השקדגנות מטעים התארסיור 

 אלון שוסטר מברכים את  

 אות שר החקל ל ומינויעל   

 של מדינת ישראל       
ו כי  "... כבר בתחילת הדרך ידענ

       עצמנו..." מלאכה נכבדה לקחנו על 

                                       ("מסע בארץ ישראל": )נתן שחם        

 חבר!  בהצלחה           

http://www.mhadarom.co.il/
https://forms.gle/C93giS3H2TYQN98V7

