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 בהשתתפות הזכיינים ם()זּו הקציר הראשונהפגישת קציר החיטה בפתח.  -מתחילים
 בדיקות איכות החיטה, בתקופתהרומאים, עסקה בנהלי ארגון עובדי הפלחה ו 
 תפרצותנת קליטה נסגרת בגלל הההבנה היא שאסור להגיע למצב שתח הקורונה. 
 . יאסרו החיטהקליטת  ותנבתח הנחיות הבריאותים לשמור על נדרש ו. כולננגיףה 

 .ג'סקו בודקיהחקלאים עם או לחלוטין התערבות והתערבבות של נציגי הזכיינים ו
 .מגדלים" נשלח ל1"דף קציר מס'   .טובה ואיכות גבוהים מאחלים יבולים

                     ם()זּו נוהשבוע נפגש .בנושא "מערכות לניהול גד"ש" לךארגון עובדי הפלחה מוביל מה -פלטפורמת נתונים
                    מחה המת חברת "אחדות ישראל"ברית פיקוח ו, עם חקלאיםשל קבוצת מיקוד                                              
            וע שמל , על מנתלניתוח נתונים שונים בגד"שבמערכים חשבונאיים ומציעה כלי                                              
 חבי, בנושא. אין חולק על כך שאיסוף נתונים וניתוחם, באופן אורכי ורו ולהשמיע דעות                                             

   הולות גדמורכבקיימת , תאהוא כלי חשוב ביותר לקבלת החלטות נכונות. יחד עם ז                                             
   , תשומותגידולים,  : סלשונים בעלי מאפייניםהניתוח של נתוני גד"שים מלאכת ב                                             
      עפ"י אזור והשוואה  )איסוף נתונים. אם נצליח לרבע את המעגל ועוד היקפיםאקלים,                                              

  היה בצידנו. הדרך עוד ארוכה.ולזקק את התובנות העיקריות, שכרנו ילמשל( ,גיאוגרפי                                             
 הנושא גם הפסקה הבאה....באותו                                              

את המידע הרב  למצות, שנועדה תגיטליסחר דימערכת של פרויקט משקי דן מובילים  -מערכת סחר דיגיטלית
מודרניזציה של תהליך הרכש בקיבוצים תוך מינוף היתרונות לגודל  ל.גודל היתרוןמימוש  העובר בארגון לטובת

כוון דרכנו נכונה ולמקסם את לכוחו של הידע והמידע על מנת יטב את הכולנו מבינים ויכולות ניתוח השוק. 
! בעוד מספר שנים, לא נבין איך עבדנו איננה ארוכה הנכון למעשה וןתרת היהבנמהדרך היתרונות הטמונים בכך. 

 Beek-https://youtu.be/7OlDvg כנסו לקישור  ם......פע
  תקפדשתדלות על הה. תוך מחממת לב, היתה "קורונההפגרת "לסיור מגדלים לאחר היענות  – ה לפגישהה י כמ 

, : חיטה, חמניות, אבטיחואנשי החברות לסיור והדרכה במגוון גידולים רבים מגדלים כללי הריחוק, התייצבו
ש "צוות ההדרכה, לגדתודה גדולה ל הניסוי.ף בחלקת נגה הרחיב על גידול הט  שוקי סר 'כותנה, תירס וחימצה. פרופ

 כללי הריחוק.....עמוד בהתמונות פזורות ברחבי הדף כדי לצבר קמה ולמשתתפים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

מערכות החינוך,  ,יםרסוק מובטלים, עסקיםמיליון ע. הקורונה המיטה עלינו זעזומגפת  -ע צעדיו של צבלשמו
 ובני הגיל השלישי עם הילדיםעצרו מלכת. משפחות נצורות התחבורה והתרבות 

 חינם, אהבת הטוב התנדבות,: רוח ההזה מצבב ריםאבל יש גם צדדים אח .מנותקים
 היתה הדממהגם . והקיפה אותנו סביב סביב הסבלנות והאדיבות שנגעה בכולנו

 פג ופתאום התחלנו לשמוע זיהום האוויר, שאון המכוניות נדםחיים.  ה שללדממ
 פעמי צעדיואף שמעו את  עהצמחים ומיטיבי השמ גדילת ,ציפוריםציוץ  את הטבע.
 .חוסר הסבלנותלו דוחקל ,חוזרים לרעש ם מעידים שנגמר.ימים האחרוניהשל הצב. 

                                                                               נוותר.ר בערגה. על השאר, ונזכ , של שלוות הטבע,ההםרגעים ה את
 חפר  יתן סלע בגדשא - חוזר בגדול        שבת שלום         ם.            . בזּו13:30פגישת פקחי הגנת הצומח. יום ב',  – שבוע הבא
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