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השבוע   . . יתרונות שלעיתים מוחבאיםתזקו  חו  , מבליטים הקמשבר או מצו פעמים ל – סולידריות
לקבל ממנו  רובו של מרכז מזון יסלסיטואציה בלתי אפשרית.  "םרגּוממשקי הסו  "נקלע אחד 

במשואות ז המזון כ   ללא פתרון. מר   ,הותיר את המשק עם מאות דונמים ,מאושר לקציר ,סורגום
על   ר פשוטזהו סיפו. המצוקה, הרים את הכפפה וניאות לקבל את הסורגוםת לפניינענה  יצחק 

שמרכז המזון המקורי   ,הסוף לסיפורמרגש!  .שהוא משלנו ,למצוקת האחרסולידריות, על הבנה 
 עתיד המשך הגידול, מוטל בספק.    וחזר בו.  "טעותו"ין הב

 "צמר  יש כתבה( הקד10/21)ידיעות אחרונות  ממוןסף מו –  הקיץ האחרון )?( 
 -, מנכ"ל צבראיל מוצ'ן גידול הכותנה בישראל.אליו נקלע מצב ה על  מר"גפן 

 במחסנים, אליהם   2019  יבול מלאיהשוק המת,  קמה, מתאר בכתבה את  
 ה בעונ בהון חוזר, להשקיע סור חוהמ   , הנקטף בימים אלו2020יבול   צטרףמ

 אחרים על כל גידולי השדה רוחביות  חדשה. להפסקת הגידול יהיו השלכות
 אמונה לגבי  . ויותים יראו את ההזדמני באזור. ואף על פי כן, האופטימ

זנים , אסטרטגיית שיווק, זלת עלויות הכותנה: הועל  התאוששות השוק והזדמנות לחשיבה אחרת
 /:html-,7340,Lwww.ynet.co.il/articles/0/https.5819661,00    יץ האחרון!אחרים ועוד. זה לא הק 

 ישראל הפיכת  :המטרה  – "עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה "
 הוכרזה ואה בעלת אחוז חלבון איכותי וגבוה הקינ . צמת קינואהלמע

 קפצו בעולם, פוד" ע"י ארגון הבריאות העולמי. מכירותיה-"סופר
 ם זרעי הציגו   ,)זום( מגדלים בכנסאך בארץ הצריכה עדיין מצומצמת. 

 אה הקינו  שנות ניסוי בגידולשלוש , את תוצאות צוות ההדרכהו דליה 
ים  לחה ובעל יבולים גבוה בפ כגידול למחזור  עשוי לשמשם קשים, גידול עמיד לתנאי בארץ. 

בצעדים עיל. מיטבי ודישון י  ה. אתגרי המחקר לשנה הקרובה יהיו על עומדים, קצירבהשקי 
יתוף פעולה עם וש, תוך בחינת זנים ואגרוטכניקה, ליווי החקלאים חדשגידול  מחדירים""מדודים 

 . חלומות  גשימיםמ ההדרכה. 
מפגש סיום ב . סיכום גידולי חורףלהעיתים, לא קיימנו כנס בצוק  – הנחיות לקראת זריעת חיטה

 . למגדלים נשלחהמצגת  הנחיות ודגשים לקראת זריעות החיטה.   עוזי נפתליהו   ציגהזום, ה
גיטלית". הדי המלכודת  –"מסכי עשן  קסי ה בתוכנית תחקיר של נטפלי לצפיהופניתי  – ה קשור? מ

והרשתות  , יוטיובשעמדו בחזית הפיתוח של גוגל, פייסבוק רים מיטב המוחותית מסביבתוכנ 
את   , באמצעות הגלישה שלנו, פענחיםעל המ-שביפים את האלגוריתמים במח החברתיות. חוש
לטובת  על התודעה וחולשותינו. מסבירים כיצד עורכים מניפולציות ותינונטיותינו, תחוש 
מוליך , אוטופיההיה יכול להוות ממחישים כיצד כלי ש . )כלכליים, פוליטיים( אינטרסים שונים 

  ניוז -על פייק יהבנו הזו ו, תדעּו מּו ההתנהגות האנושית מתנהלת על . מה קשור? לדיסטופיהאותנו 
  אינטרסנטים  ניוז שמפעילים בעלי-על בשרנו אנו חווים את הפייק. טרידה ומאיימתמ, ומניפולציות

להרס החקלאות   מכשירים את הקרקע המקומית.  החקלאית  בנושא מחירי התוצרת על דעת הקהל 
 למדינת ישראל.   ונה נכית  סטרטגיה חקלא על אחשיבה מערכתית ללא   הישראלית

ש הרבה קולות  אות האופפת את כולנו, יווד-איכי בתוך עננת הכבר הזכרתי  – 1 ועוד  דברים  4על 
 .1הקורונה:  הביאהש  תרונותי 5 ,מנה בפני מנהל גד"ש )השם שמור( אופטימיים. באחת השיחות 

.  4 הצטופפות הפסקת תרבות ה . 3 בזיהום האוויר והסביבההפחתה  .2 פורפורציות בחיים הצבת
 .החקלאות המקומית  ה שלחשיבותב ההכר...י לואו . 5.קהילתית סולידריות ו קירבה משפחתית 
לשנה  קשיים, אתגרים ומשימות: על מנהלי גד"שפורום של  מפגש יצירתי נקיים נובמברב 4 -יש למה לצפות

                                                                                           !!פרטים בהמשך .וחשיבה מחוץ לקופסא מגדלי הדרום של  ולה. שיח עמיתים על כיווני פעהקרובה
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