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יסודות -בנייר מדיניות מפורט ( 102עמודים 21 ,איורים 4 ,טבלאות ו 71-מקורות ביבליוגרפים) ,מפרטת ד"ר לירון
אמדור את העקרונות לאסטרטגיה חקלאית לביטחון המזון של מדינת ישראל" .ההמלצה העיקרית של נייר
המדיניות ...היא הכנת תוכנית ארוכת טווח לביטחון מזון לאומי ,שתתכנן ....את תפקידה של החקלאות
הישראלית באספקת המזון( "...עמ'  .)48התרחישים והחלופות שנבדקו ממחישים את חשיבותה של החקלאות
הישראלית ותפקידה בביטחון המזון הלאומי בשנים הבאות .חשיבות אותה יש למסד בכלים להשגת המטרות
והיעדים ולעגן בהחלטות ממשלה ,משרדים ורשויות .הנייר המלא מצורף.
צוות הדרכה מתוך אחריות לבריאות המשתתפים והקפדה על ההנחיות ,סוכם בפגישת המדריכים ,לדחות
את סיור המגדלים שתוכנן השבוע ,בשדות יבנה .מצגות
המדריכים לסקירת המצב העכשווי בשדות הועברו למגדלים.
בסקירה רוחבית על הגידולים באזור ,הוצג הרושם ליבולי
תחמיץ טובים בתירס ובסורגום (כרב שחור) ,שדות כותנה
תחמיץ תירס – צבר קמה
יפים ועמוסי הלקטים לצד המקרופומינה המרימה ראש
"והסתערות" העשבייה בגד"ש בכלל .סיכום הפגישה נשלח למגדלים.
התעשייה האווירית – בתיווכו ובהשתתפותו של משה סעדון ,נפגשנו עם נציגי הפיתוח של התעשייה האווירית .צו
השעה מביאם לנסות ולהסב יכולות צבאיות (בזה הם מעולים) לתועלות חקלאיות (בזה הם פחות) .מטרת הפגישה
נועדה לסייע באיתור צרכים חקלאיים ולתפור חליפה טכנולוגית מתאימה" .סיעור מוחות" כגון זה ,לצד יכולותיה
האדירות והתקציביות של התעשייה האווירית ,יכולים לסייע לכולנו "לקפוץ מדרגה" בחיבור האפשרי והמוכח בין
חקלאות לטכנולוגיה (עכשווית ועתידית) .נהוג לומר ,השמיים הם הגבול .עכשיו נגיד ,היקום הוא הגבול.
לעובדה ולשומרה" -אני אחראי לשמור על הקרקעות שקיבלתי בהשאלה ולדאוג שיהיו לשימוש גם בדורות
לירון
הבאים" (ר .פולקו ,פלח ,קיבוץ רוחמה) .במילים פשוטות וכנות מובאת כאן תמצית שימור
הקרקע והסביבה .האגף לשימור קרקע במשרד החקלאות ,מציב פרויקט ארצי לקידום
חקלאות סביבתית .לירון ישראלי נבחר לקדם מחקר שמטרתו :בניית סט כלים עבור האגף,
להנחלת תרבות השימור בקרב החקלאים .באמצעות הערכת ראיות מדעיות-אמפיריות
לפעולות חקלאיות מוכחות ,התומכות מגוון ביולוגי ופיתוח כלי שיווק חברתי של הפעולות
הנדרשות .אנו נמצאים במקום הזה! אך זוכרים ומזכירים ,למי ששכח או לא יודע ,שהחקלאות
במדינת ישראל נאבקת עדיין על עצמאותה ובמאבק הזה ,גם המדינה נדרשת להיכנס מתחת לאלונקה.
ועדת ביקורת -כמדי שנה ,אני עורך סקירה לוועדת הביקורת  ,על פעילות מגדלי הדרום בשנה החולפת .מכלול
התחומים והממשקים בהם נוגעת ההתארגנות :הדרכה ,סיורים וכנסים ,פורומים מקצועיים ,מחקרים ,שיתוף
מידע ,קיימות ,חשיפת טכנולוגיות תורמות ואחריות חברתית-הדדית .לצד זה ,אתגרי הגד"ש מול רווחיות נשחקת
ויכולת ההתארגנות להישאר בהיקף הפעילות תוך איזון תקציבי.
חישוב מסלול -העברתי לגד"שים את תחשיב הגד"ש הארצי  2019שנערך על ידי מדריכי שה"מ ומדריכי כלכלת
היצור במשרד החקלאות .במשך שנים בעבר ,הופקה חוברת תחשיבים אזורית שערכה מיצוע של הערכים
הכספיים .החוברת הנוכחית מאפשרת לכל גד"ש לשבץ את המספרים "הפרטיים" שלו ולערוך השוואה לממוצע
הארצי .גם אם ישנם אי-דיוקים בערכים מספריים ,תוצאות הרווח מדברות בעד עצמן ומשקפות מצב אתגרי.
הזיק בעיניים -רשימת הקשיים והאתגרים האישיים ,המשפחתיים ,הקהילתיים והחקלאיים ארוכה .ארוכה
שבעתיים בתקופת הקורונה .אבל "היום שאחרי" יגיע ,במוקדם או במאוחר .אז נחזור לשגרת חיינו הקודמת,
שזוכרים בערגה .נשכח את הכאב והקושי .אבל האתגרים בחקלאות לא ייעלמו ...הם רק יחריפו .המציאות לא
מאפשרת לחכות "ליום שאחרי" כי הוא כבר כאן .בשבוע הבא נקיים פגישת מנהלי הגד"ש ,מיקי לזר והמדריכים
(בזּום) כדי לשמוע ולהשמיע דעות ,לאן פני הגד"ש באזור? במציאות של רווחיות נשחקת בסל הגידולים הקיים .יחד
עם זאת ,אני חייב לציין ,כי בפגישות עם החקלאים ,לא נעלם הניצוץ בעיניים והזיק בנשמה .עם אנשים-חקלאים
כאלה "אפשר לבנות מדינה" .ואם תשאלו אותי ,הייתי מחליף את האפשר ב ...צריך.
רעולים -במסגרת המאבק בקורונה ובעצת מומחים בעלי שם (השם שמור במערכת)
רכשנו מסיכות פנים איכותיות עם לוגו התארגנות בעלת שם (השם שמור במערכת)
המסכות יחולקו .בריאות לכולם!
שבוע הבא -פגישת אנשי הגנת הצומח (זּום) – יום ג'13:30 ,4/8 ,
פגישת (זּום) מנהלי גד"ש ומדריכים – יום ד' .13:30 ,5/8 ,דיון על "כותנה וסל גידולי הגד"ש"
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