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מים, סגירת  –חמניות  ,החל קציר -בעל  ימצהוי. חהמדריכים עסקה במיפוי מצב הגידולים העכשופגישת  – הדרכה
שגם ראינו כפי  –. הכותנה גידול )תירס/סורגום( בשלבי גידול שונים-תחמיצים בדו סגירת מים.שלבי  –אבטיח 

טרות למצב החנקן בפטותשומת לב ובים. אברי פרי מר ספריםונצימוח הקצב טבי לריסון מי, נמצאת בבסיור
. בשטחים אחדים התגלו סימנים בודדים של מחלת המקרופומינה. יש לדווח למדריכים על פי הנדרש הוהוספ

דולים יעות הרצון במשקים, סל הגינושאים נוספים: ההדרכה בראי סקר שב ולמיכל אקסלרוד ממועצת הכותנה.
 הנשחק ותוכנית סיור המגדלים.

 עברנורעה. לאחר קפה בוקר "בעץ הדומים", צבשדות  התקייםהסיור  -םדלי מג   סיור 
 התרשמות ,גידולים: חמניות, אבטיח, כותנה, תירס ואספסת. את סיכום הסיורב

 לאורי טל ואסף והנחיות המדריכים, ערכנו בחסק"ה )ראו בהמשך(. תודה מהגידולים
 ליוויעל  בוסק ואריה איתן סלענועם עמיר, , על האירוח בשדות הגד"ש ולמדריכים צור 
 פינת קפה ומאפה  -עץ הדומים                                                                                            הסברים ותובנות מניסיון השנים. 
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 בדרום 62%בצפון ו  38%אלף טון. כ  109ו, על פי הצפי כ יקצרלפני סיום. סה"כ בנגב  2020חיטה קציר  – קציר

לטון והערכת  10$נגב, מעל -השנה מעולה ונושאת פרסים. הפרס הממוצע בדרום איכות החיטה המקומית והנגב.
 יהיו בסיום הקצירערכים מוחלטים לטון.  260$ה ימית יגיע לכ המחיר, כולל פרסים והשלמת מחיר הובל

 בין א.ע.ה לבין הזכיינים. סופיתות הוההתחשבנ
 הילהק-סביבה-חברה – ה" חסק                               

 נערך במשק החי )לשעבר(סיכום סיור המגדלים                                                        
 וחזון בעלי מעוף בני המקום, בקיבוץ צרעה. צעירים                                                       

 . דשא ירוק,רוגעת הקימו במקום הנטוש פנינת חמד                                                       
 ומתקני שעשועים. המטרה: , פסליםמים ומפל הבריכ                                                       

 ע, אל האדמה,לקרב ולחבר ילדים ונערים אל הטב                                                       
 ה וקשר למקום הולדתם.הבאל השורשים, אל א                                                       
 ,הקורונה דחתה לעת עתה פרויקטים ערכיים נוספים                                                       

 !ר השראהונערים עם צרכים מיוחדים. מקום מעור חוויתי לילדים-ילימודכגון אירוח 
קובעי המדיניות במדינת ישראל הקריאה לועכשיו ביתר שאת, את  ,ממשיך יסודות מכון  – בריא, מגוון ואיכותי 

לאוכלוסייה ההולכת  טחון המזוןיבלהבטיח את כדי  –לגבש תוכנית אסטרטגית שבמרכזה החקלאות הישראלית 
טחון המזון איננו מובטח. כנסו לקישור ייבוא, במהמזון מגיע מ 80%אל. במדינה בה וגדלה בתחומי מדינת ישר

 lhttps://www.facebook.com/101935517898528/posts/276430610449017/?app=fbהבא ותסכימו עם כל מילה: 
ביום צוות הכותנה שהתקיים אצלנו בתאריך . ננועל מפת הקורונה ידענו שזה יקרה ולא יפסח עלינו. – השתבללות

עברתי את המידע ה )מהחולה עצמו( עם קבלת ההודעה דמיבכנס.  נכחש וח על חולה מאומתדוליולי,  1
 בזו הלשון הודעהד לא היה כלל בכנס( )אחחברים  2. נכון לעכשיו, קיבלו מונת היושבים באולםלמשתתפים, כולל ת

חובה עליך  ליד חולה קורונה. 13:00ל  12:00בין השעות  1/7/2020היית בתאריך  לפי חקירה אפידמיולוגית"...
ת, חשיפה לחולה קורונה מאומת, במרחק . אני מבקש להדגיש, על פי הנחיות משרד הבריאו...."להיכנס מיד לבידוד

, ההודעה מכניסה למרות שידענו שניחשףוהודעה למשרד הבריאות.  כניסה לבידודייבת , מחדקות 15מ' ולמשך  2
, מתכנסים בתוך עצמנו לליםמשתּבאנחנו  ,. מבלי שנחשובבידוד מרצון או לאעל עצמנו את כולנו למתח. לגזור 

גרה של שי .בעלת עוצמות משתנות של תחלואהשל שגרה  סתגל למציאותמשנה זהירות. נאלצים לה ונוקטים
משיך לעסוק בעשייה זו המציאות של התקופה הקרובה/רחוקה של כולנו. נהחיים.  שינויים דחופים בסדר

 עד יעבור זעם, והוא יעבור! ריות.החקלאית ולהתמודד מול הנגיף בתבונה ואח
 שבוע הבא 

                                             13:30שעה  14/7ג', יום  –פורום הגנת הצומח 

                                                                                                                                              ם שבת שלו                                                                                 
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