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, דני שטיינברג  פרופסור נחשון )אסיפי בר(.במטעי  סיור קיימהרום, ד-התארגנות מטעים -הקורונה של השקד

רקיעה שחקים(, תיאר את ממיולוגים דימחלות עצים )טוען שמאז פרצה הקורונה, קרנם של האפאפידמיולוג 
גם אצלנו( מיועד ) שנהמתחיל הההמחקר רה של עצי שקד בוגרים. תופעת ההתנוונות, ההתייבשות והתמותה המהי

)מנכ"ל אסיפי  דוד קצב ביישום שונה. יעילות תכשיריםהתמותה, על ידי בחינת לפתח גישות להתמודדות עם בעיית 
תקן -וכן על הצורך לקביעת תו יצוח איכותילפהנדרשות  בניעור וייבוש השקד, ,טביותסיפר על הכנות מיבר( 

מלאים  :למחיר הנמוך הסיבות עלמספרת בארה"ב המציאות  .וביציאה למכון הפיצוח כניסהלאיכות השקד ב
. אבל... אם ההיסטוריה חוזרת.... אז בשנה הבאה יהיה טוב!! דולים, יבולים צפויים גבוהים ועסקאות שבוטלוג

 .מסלול המראה.ת ההתארגנות על צבה על ולניר קילמן  רוחיאעל ה לדני שטיינברג, ינון שחם ודוד קצב תנו תוד
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יישומון  סה חקלאיתנדבמכון לה ותחפ ,במחקר שמומן בשנה שעברה ע"י מועצת הכותנה - הגובה כן קובע 

שתי מטרות: האחת לאפשר לחקלאי לראות בזמן אמת  יש)אפליקציה( למדידות גובה בשדות כותנה. ליישומון 
ת זום גיש. בפכמה הוא קרוב לגובה המומלץ והשנייה לפתח מודל להערכת גובה באמצעות דימותי לוויין חינמיים

אפליקציה ואת ת המגדלים ומדריכים, הציגה יפית א תו)המכון להנדסה חקלאית( ובהשתתפ יפית כהןעם ד"ר 
ירי בין גובה הצמח לבין מדד דל אמפ, ישמשו בסיס למציאת מוהרציונל: איסוף נתוני מדידות גובה מחקלאים

 חקלאות טובה יותר ונכונה יותר היא שם המשחק. עשייתחיבור טכנולוגיות ל צימוח ספקטריאלי מלווין.
 יזם עסקים וטבע בהובלת החברה להגנת מהוא  – ביז עב ט                     

 "ג וחברות מובילות.טגנת הסביבה, הרההטבע, המשרד ל                                           
 פרויקט, בו יחקרו מגוון המיניםמצטרפת למועצת הכותנה                                                     

 להנגיש חקלאים: . מטרת היעדקמה(-)צבר מודל בגד"ש                                           
 תמיכה בקידום תהליכיםו הטבע ה עלשמירהלחשיבות                                            
 ית ארגוניים להטמעת נהלים, הנחיות ותרבות ארגונ                                           

  .גד"ש צבר קמה עם ותנה מ. הכו צוות הפרויקטהיכרות של בתמונות: מפגש    מירה על המגוון הביולוגי. לש
 עד כה פרמטרי האיכות הממוצעים. פויהסך הכמות הצמ 30%שני של הקציר ועד כה שווקו כ בשבוע האנו  – חיטה 

לבון חפורית ואו ח ףטון חיטה נמוכת איכות על סעי 650מכל אזור הנגב והדרום הגיעו רק כ  !הם בתחום הפרסים
 .ולקצור בהתאם החיטה עוד לא מאוחר לערוך מיפוי איכויות בחלקותנמוך. 

ימי הכלכלה  ??..יום.. ללכת עם ידיים בכיסים נחשב לבטלנות, לחוסר חיילות. והפעם... בצבא. -בכיסים דיים י 
פתוח, כוחות השוק, "היד השוק ה ופשית,ת הכלכלה החועמדמצדדי פני עידן הקורונה, חיזקו את הפורחת, ל

שהמגזר הפרטי מפרפר בין  ,לפים. עכשיוטרפה את הקהמגפה . כלכלההתערבות המדינה ב את פסלוו מה"הנעל
ולחבר את המגזר למכונות רחיה( )שלה ולא של אז לכיסיםים עמוק ידילהכניס את החיים למוות, על המדינה 

 ולתפארת מדינת ישראל. תומכתמדיניות א זקוקה לצריכה נדבות, היה איננ הנשמה. החקלאות
 אות . היה זהלהשמדת חיל האוויר המצרי, החל מבצע "מוקד" ביוני( 5) שנים 53לפני , 507:4-ב -לא פוליטי

תוצאות ללא הכר.  החברה הישראלית, ה שלפניו התישינתה את גבולושמלחמה הפתיחה למלחמת ששת הימים. 
. איננו על כלכלה או החברה כבר ן לשמאלבין ימייכוח הנוקב והו ,כיום, פתרו בעיות וייצרו אחרות. היאהמלחמה ה

 הוא על אבני הדרך . הוויכוח, בגבולות בטוחיםפיוס עם שכנינו, בר קיימא לשלום נפשעל משאת יש קונצנזוס 
רק את האתגר  ,וי לשמאל השפויימין השפהבין  ,משוואהב נשאיר אם. הודית ודמוקרטיתמדינה ישמירה על ב

 ובה שעה אחת קודם.וט על המהלכים שיש לנקוט כאן ועכשיו. פנימית לאחדות מקצועי, נוכל להגיע-, נטויטחוניהב
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