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לירון , מפרטת ד"ר (מקורות ביבליוגרפים 71-טבלאות ו 4רים, איו 21, עמודים 102) מפורט נייר מדיניותב -יסודות
של נייר  "ההמלצה העיקרית .של מדינת ישראלטחון המזון ילבחקלאית  לאסטרטגיה עקרונותהאת  אמדור

ת תפקידה של החקלאות .... אזון לאומי, שתתכנןביטחון מוכת טווח להכנת תוכנית אר אהמדיניות... הי
התרחישים והחלופות שנבדקו ממחישים את חשיבותה של החקלאות (. 48מזון..." )עמ' ההישראלית באספקת 

 תמסד בכלים להשגת המטרולנים הבאות. חשיבות אותה יש הישראלית ותפקידה בביטחון המזון הלאומי בש
 לא מצורף.מות ממשלה, משרדים ורשויות. הנייר הוהיעדים ולעגן בהחלט

     ותלדחבפגישת המדריכים,   , סוכםהנחיותה הקפדה עלבריאות המשתתפים ולאחריות מתוך       צוות הדרכה  
 תמצגו בשדות יבנה. את סיור המגדלים שתוכנן השבוע,                                             
 .הועברו למגדלים בשדות לסקירת המצב העכשווי יםכיהמדר                                             

 ליבולי הרושם הוצג ,אזורהגידולים ברוחבית על  בסקירה                                             
 ותנהות כשד, כרב שחור() ובסורגום תחמיץ טובים בתירס                                             
      קמה צבר    –ס  תחמיץ תיר              פומינה המרימה ראשלקטים לצד המקרוועמוסי ה יפים                                             
 לים.למגדסיכום הפגישה נשלח בכלל.  בגד"ש עשבייהה סתערות"הו"                                             

גי הפיתוח של התעשייה האווירית. צו , נפגשנו עם נצימשה סעדון  ובהשתתפותו שלבתיווכו  – עשייה האווירית תה 
. מטרת הפגישה פחות(הם )בזה  לות חקלאיותעוהם מעולים( לת לות צבאיות )בזהיכוסב נסות ולהמביאם ל השעה

יעור מוחות" כגון זה, לצד יכולותיה ה. "סמתאימוגית נועדה לסייע באיתור צרכים חקלאיים ולתפור חליפה טכנול
שרי והמוכח בין פ" בחיבור הא"לקפוץ מדרגה לסייע לכולנו ייה האווירית, יכוליםהאדירות והתקציביות של התעש

 )עכשווית ועתידית(. נהוג לומר, השמיים הם הגבול. עכשיו נגיד, היקום הוא הגבול. לאות לטכנולוגיהחק
אי לשמור על הקרקעות שקיבלתי בהשאלה ולדאוג שיהיו לשימוש גם בדורות רחי א"אנ -הלעובדה ולשומר 

 לירון               ורמבאת כאן תמצית שימו נותשוטות וכבמילים פקיבוץ רוחמה(. פלח, )ר. פולקו,  אים"הב

 קידוםפרויקט ארצי ל ציבמ ר קרקע במשרד החקלאות,האגף לשימוהקרקע והסביבה. 
  ,כלים עבור האגףבניית סט  :שמטרתונבחר לקדם מחקר  לירון ישראלי .תיתסביב חקלאות
  יותרפיאמ-מדעיותות ראית באמצעות הערכים. חקלאהשימור בקרב התרבות  להנחלת

 חברתי של הפעולות תומכות מגוון ביולוגי ופיתוח כלי שיווק ה ,מוכחותחקלאיות  תלפעולו
 ודע, שהחקלאותאו לא י ששכחזכירים, למי כרים ומ! אך זוזהאנו נמצאים במקום ה  הנדרשות.

 ה.יכנס מתחת לאלונקנדרשת להגם המדינה  ,ובמאבק הזה צמאותהעל עעדיין נאבקת ישראל  תבמדינ
, על פעילות מגדלי הדרום בשנה החולפת. מכלול קורתיעדת הבוכמדי שנה, אני עורך סקירה לו -ורתביק  ועדת 

ף מחקרים, שיתו, סיורים וכנסים, פורומים מקצועיים, : הדרכההתחומים והממשקים בהם נוגעת ההתארגנות
ווחיות נשחקת ר מול תגרי הגד"ש, א. לצד זההדדית-ות חברתיתרילוגיות תורמות ואחחשיפת טכנו, מידע, קיימות

 בהיקף הפעילות תוך איזון תקציבי. ויכולת ההתארגנות להישאר
דריכי כלכלת מו מ"שנערך על ידי מדריכי שה 2019 רציהא העברתי לגד"שים את תחשיב הגד"ש -חישוב מסלול

הערכים  שערכה מיצוע של אזורית םחוברת תחשיבי הופקה במשך שנים בעבר,היצור במשרד החקלאות. 
וצע " שלו ולערוך השוואה לממאת המספרים "הפרטיים הכספיים. החוברת הנוכחית מאפשרת לכל גד"ש לשבץ

 משקפות מצב אתגרי.ו תוצאות הרווח מדברות בעד עצמןמספריים, דיוקים בערכים -גם אם ישנם אי הארצי.
. ארוכה והחקלאיים ארוכה ם, המשפחתיים, הקהילתייםיים והאתגרים האישיימת הקשרשי -הזיק בעיניים

 , ת חיינו הקודמתגרנחזור לש. אז יגיע, במוקדם או במאוחר" היום שאחרי"עתיים בתקופת הקורונה. אבל בש
לא המציאות  .חריפוי רק ... הםעלמוילא יהאתגרים בחקלאות אבל . והקושי הכאבנשכח את  .בערגה םשזוכרי

והמדריכים  יקי לזרמ, בוע הבא נקיים פגישת מנהלי הגד"שום שאחרי" כי הוא כבר כאן. בשמאפשרת לחכות "לי
יחד  קיים.ה גידוליםהסל ב רווחיות נשחקת במציאות של ?באזורם( כדי לשמוע ולהשמיע דעות, לאן פני הגד"ש בזּו)

חקלאים -עם אנשיםזיק בנשמה. הוהניצוץ בעיניים  עלםנא עם זאת, אני חייב לציין, כי בפגישות עם החקלאים, ל
 .צריך... ב האפשר הייתי מחליף אתלו אותי, אואם תש ה "אפשר לבנות מדינה".כאל

 )השם שמור במערכת(ובעצת מומחים בעלי שם  מאבק בקורונהבמסגרת ה -רעולים                                           

                               במערכת( שמור ם)הש התארגנות בעלת שם ם לוגועמסיכות פנים איכותיות  רכשנו                                              

 . בריאות לכולם!כות יחולקוהמס                                              

 13:30, 4/8 ג',יום  – ם()זּו הגנת הצומחאנשי  פגישת -שבוע הבא
 "הגד"ש כותנה וסל גידולי"דיון על . 13:30 ,8/5 ד',יום  – ומדריכים מנהלי גד"שם( )זּופגישת                      
    ם שלו שבת                                                                                                                                         
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