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מתנדבים  .השבועות לקראת חג קט כרוביתיפרוגם השנה אנחנו מתנדבים ל. נפשבין הראש למחברים  – חיבורים

י פסטות בטעמים שונים. ניתן אנטיפסט פשטידות אול הכנה ביתית ש ארוזות לנזקקים.ת חג וסייע בהכנת ארוחל

לצד נתינה ת חוונו לחבר את הראש לנפש ולרוהזדמנות עב .לקבל אצלנו תבניות אריזה אצלנו )ראו הזמנה מצורפת(

 נו שם!אנח .העצמת הקבלה

'אתגרי החקלאות בעתיד הקרוב  תחת הכותרת)בזום( ו"רים נפגש השבוע מרכזי משק ויפורום  -מדברים דרום 
 עמיתו"ר משקי הדרום, בסקירה על הממשקים בין הארגון לחקלאות האזור, המשיך , ימיקי לזר. פתח והרחוק'

על  לירון אמדורטות וסיימה ד"ר ההחלהיעדים והמלצות למדיניות קובעי  המטרות על מכון יסודות מנכ"ל ,צור-בן
"מפת דרכים" בסיכום דבריה, הציבה לירון ועל אסטרטגיה לאומית בשגרה ושגרה מדרדרת.  בטחון המזון בישראל

תפקידה של  חון המזון תוך זיהויטילממשלת ישראל. "...על ממשלת ישראל לגבש תוכנית לאומית ארוכת טווח לב
יחד ...". ל ביבוא המזוןרשים לקיומה וצמיחתה, לצד ניהול סיכונים מושכם נדהחקלאות הישראלית והבטחת תנאי

להתייעל, להתמקצע,  כי אנחנו, החקלאים, מצווים להמשיךבדיון עם שינוי מדיניות מתבקש והכרחי, הוספתי 
"תנועת מספריים" זו תמקם את לקליטת צעירים בחקלאות.  התנאים אפשר אתול ורמותתלאמץ טכנולוגיות 

 אות הישראלית במקום הראוי לה.חקלה
השרב הנוכחי ארוך במשכו . של החקלאות 'הימים הנוראים' חודש מאי הם שרבי  -השרב הגדול תם  (כמעט)

בטיח והחמניות סובלים לקמל וצהוב. פוטנציאל הנזק לחימצה גדול, האהטבע הופך באחת וקיצוני במעלותיו. 
דיווחי המגדלים מעידים כי נערכו ככל . נהימו, מעלה את הסיכון למקרופצעיריםהזמנית לצמחי הכותנה הוהעקה 

 למתן מים במועד. האפשר לחום ו
לשמוע ולדון על המודל החדש להערכת נזקים  צוות ההדרכה נפגש השבוע עם אורון בית אור )קנט( -הדרכה
ם השנה המפגש לא התקיי  ע הקורונה"ב  ט  מ  "ם ארגון עובדי הפלחה ומדריכים. בדיאלוג ע כפי שגובש בחימצה

הועברו במייל כתובים בנושא "לקראת השקיית הכותנה" הנערך בקיבוץ גת, לזכרו של אריאל איתם. לכן המסורתי 
 טים בהמשך.. פר26/5הבא, יום ג',  יערך בשבועומצגת המבארים ומעמיקים את הנושא. סיור מגדלים י

  במשקל נפחיפרמטרים האיכות מסתמנים . קצר החלקות הראשונות של החיטהיהחלו לההשבוע  – קציר חיטה
 בתוך קיימת  המאפיין עונה גשומה במיוחד. וחלבון גבולי גבוה
 לגבי קביעת המחיר הזמני . ע. הפלחה והזכיינים,, בין אלוקתמח

 $  236דמה של מק. סוכם כי בשלב הזה יעבירו הזכיינים לחיטה 
 והשאר 90%מזה מקבלים המגדלים כ ) לטון עבור חיטה בסיסית
 וציפינו  בתעתועי הקורונה האמנו, קיווינובגמר החשבון הסופי(. 

 משפט ב אבל כמו שאמר הסנדלר היהודי .גבוה יותרשהמחיר יהיה 
 מר עד . זה לא נגר לתקן.." , "... כל עוד הנר דולק, אפשאלמותיה

 שזה לא נגמר.
, מהחטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ציפי פרידקין  נוטעים זומי התארחה במפגש -מטעים 

ניסיון למנוע מהרשתות ב מדוברשמקדם המשרד.  יהשיווק מקוון בתוצרת חקלאית טרייקט שתיארה את פרו

לממכר  דיגיטליתמסחר הניח תשתית לזירת ל( ו50%שולטות על )המסחר בתוצרת הטרייה השתלטות על הגדולות 

 שוק פתוחל ת ומוסווית ששתביא לשינוי המציאות. בשונה ממדיניות ממשלתית מוצהר תוצרת חקלאית טרייה,

לכלית חברתית את חשיבות המעורבות הממשלתית להתווית מדיניות כקר חטיבה למחמציבה ה וחופשי,

שקיפות, הוגנות  ון, אימוץ סטנדרטי איכות,. בין מטרותיה: הקמת תשתית לניהול וניתוח מידע ותכנואסטרטגית

 צילום: איה רפאל כהן                                     החקלאי. אהבתי.-ושיפור מעמד המגדל

                                                                                                           תוכניות

                                                                              למאי  25ב', יום  – סיור מגדלי הזית

 ילמא 26ג', יום  –סיור מגדלים גד"ש 
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