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זורם בין חברי הקבוצה ם( מהווה השלמות למידע המשתתפי 22) םהגנת הצומח בזּופגישת פורום  -השלמות
: חמניות, מולם הם עומדים מזיקים-ים והאתגריםהגידולים העכשווי נסקרו ,ירטואליתובווטסאפ. בפגישה הו

היתה כן , וכותנה. כמו שמע רע(גם באנגלית זה נ אגב, מזיק חדש באזור "תולעת הגדוד הסתווית".) מללי, תירס
או  םיפרונטלי ומפגשיםבאזור הישיר בין אנשי הגנת הצומח הקשר  התייחסות לנזקי העורבים וחזירי הבר.

. יתרון נותןמידע  –, יוצרים תמונה מרחבית עדכנית למצב המזיקים והתפשטותם. כפי שתמיד אמרנו םיירטואליוו
 לפעול נכון. יתרוןלצפות את הנולד ו יתרון

רעיון  ,כךף ל. נוסבמגדלי הדרום חקלאימידע לנתח ו םיתן לאגקים בשאלה איך נמזה זמן אנו עוס – הזכות לדעת 
. מאגר חקלאות)חשבונאות ופיננסים(, לקיים מאגר נתונים כולל, בכל חתכי הגידול ב אחדות ישראל""המובל ע"י 

-ם להקמת "ביגכלכלית. יש חסמים רבי-וטיוב העשייה החקלאית , חסכוןלעוילניתוח והשוואה לצורך ישניתן 
 בחובה לדעת הזכות לדעתאנו צריכים להמיר את  הסיר או להנמיך.דאטה" מסוג זה. את רובם ניתן ל

וגם עם מרכז עסקי  משקי הדרום והנגב(בהשתתפות ) עם אחדות ישראל השבוע, פגישותבשתי  – מעבר לאופק 
צריך לדבר ומה שאת התרומה הנוספת של החקלאות בקיבוצים. תר וצים, ניסיתי להאיר באור זרקורבאחד הקיב

קשר לאדמה, אהבת המקום, הכרת הטבע ושמירתו, ציונות, גבוהות כמו:  כאילו מילים ת אותה.מ  עליה וקשה לכ  
, מקום שכייף לחיות בו. לטעמי, בראייה הוליסטית, החקלאות היא סלע רים, אבן שואבת לצעיגאוות קהילה

 של כולנו. ערכים היעשות גם לאורלובחינתה חייב בקיבוץ, קיומנו 
ההבנה שהגד"ש , אינם מקהים כהוא זה את של ערכים הזכות לדעת וגם ראייה מעבר לאופק -חדשהדרך 

מציב מציאות  ,בות ראויותחוסר אלטרנטילצד ווחיותם נשחקת גידולים שר: ענקבפני אתגר המסורתי עומד 
הרחבת סל  ה חלקי לאתגרמענהם  טףוסיונות לגידול קינואה, ינ, , חוחובה, בננות(נטיעות )אבוקדומכבידה. 
 הבאה., נדון בפגישת מנהלי הגד"ש בבחינת גידולים חדשים מגדלי הדרום  של םעל מקומ. הגידולים

 ! סוף   . קציר 

 

 

 

 

 

 

 

 

   צפריר ניר                                                                                        צילום:                                                                                                  
 

 –שנים לנפילת הבסטיליה  231ביולי( מלאו  14השבוע ) -תזכורלך    ... שנים   231

 עמוקות על סדרי החברה  ה, שהשפיעכה הצרפתיתסמל המהפמכונן ואירוע  
 מניעוהכבדה במיסים היוו את ה לם המודרני. משבר כלכלי חריףבעו והממשל

  חירות -ה. הסיסמוטבעה בנהרות של דם נמשכה שנים ארוכותש, המונים כתלמהפ
 לנכס צאן ברזל. היו  סעיפי הצהרת זכויות האדם 17 הפכה למוטו ו ואחווהוויון ש

 י האדם נולדים שווים, העם הוא הריבון וקיים חופש מצפון ל בנהקביעה שכ בהם
           מצורות שלטון  הפחות גרועה שיטת שלטון ואצלנו... דמוקרטיה היאדעה.  וחופש
                                                                                       " החירות מובילה את העם".   1830ד'לקרואה                                                                                   עליה. לשמור חובה/צריך .אחרות

   על אחריות אישית ומשמעת עצמית                                               
 (החברתית  וך הרשתמתהקורונה כאן! )                                                                                      
                                                

 שבוע הבא                                                 
                           המחקר גילת. , מרכז23/7 יום ה' – אבוקדו דרוםמגדלי גש מפ                                                                                    
 )הכנס יתקיים בקפסולות, עפ"י ההנחיות(                                              

   שלמה  ובריאות   ם שבת שלו                                                                      
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