
 

 

 

                

 47-20מס'         26.11.2020             
 

השטחים זרועים בתבואות ברכה היורדים בעת הזו, פוגשים את רובם המכריע של  גשמי    –  גשם בעיתו
 לעונה מוצלחת, חקלאית וכלכלית. תקוות ומנביטים החורף 

 
עם מ המו"  – תחמיציםהיו: .ע. הפלחה במפגש הרומאים עם א הועלומבין הנושאים ש – "איםרומ 

כמים, מוס ציפייה למחירים לא נפתח מו"מ. באזור קיימת. השנה , אשתקד, לא צלחמרכזי המזון
צע י הה  עקב מיעוט אלטרנטיבות בגידולי הגד"ש צפויאך אין בידינו את הכלים להגיע להסכמות. 

 לגרעינים. – מזרע המ  10-15% עוד כ   פנות מומלץ לה  מחיר.  ירידותגרום ללו  לעלות על הביקוש

 .2020יותר ממחירי קציר    28$שמשמעותו כ    Bות מחיר בפול  , נרכשו הגנאלף טון חיטה  35  עבור  אגב,
שפותחה בהתאמה   ניהול מתקדמת למנהלי גד"שים תוכנית א.ע. הפלחה מוביל  – ביחד"צומחים "

ת כלים ומיומנויות להתמודדות עם מגוון אתגרי הניהול  הרחב. תעניק לצרכי המנהלים בשטח 
 וכנית הקורס נשלחה למנהלי הגד"ש. ת בחקלאות. 

 
חוברים    הרשות לשיקום האסיר, מכללת ספיר וא.ע. הפלחה –  מעורבות בחברה-אקדמיה - חקלאות 

קורס אקדמאי  עבורם . מכללת ספיר תפתח תוחקלאב  ,יםרלקידום שילוב אסירים משוחר ,יחדיו
דראוליקה,  יהעברת כוח, ה ל נושאים: מערכות , במגוון רחב שמיכון חקלאיל שעות לימוד(  150)

ועוד. הגד"שים יבחנו את  כונות חקלאיות ועודומ ריתוך והלחמה, יסודות חשמל, יסודות עיבודים
שבהעסקת  התועלתנות, הצורך והאפקטיביותחיפוש ד , בשילובם של אנשים אלו. לצתםיכול 

חברה עם ה לאדמה ו חקלאותציונות לחיבור לה  חזון מציבים את רים, אנו אסירים משוחר 
לתת תקווה לאנשי  .  לייצר תקוות    -  נוסף  תפקידכי נוסף לתפקידנו לזרוע זרעים, יש לנו  .  הישראלית

 נעדכן. השוליים בחברה. 
 

 שהתקיימו לענפים השונים  הבחירות  –  לא קופאים על השמרים                                               
               מחים, הניעו רבים מבעלי זכות ההצבעה בקיבוצים, לקום במועצת הצ                                               
            משה ברוקנטלבכוחנו להשפיע על גורלנו. שיש בכך ההבנה ולהצביע.                                                
 ת הדרכשה"מ ב מימון ם סיוע ודי פועל נמרצות לק  ענף הפירות(מנהל )                                              
   המחקר הענפי  תקציבי חלק מושמע בקשתנו להפניית    באזור מטעים                                                
 קמה.-במשרדי צבר ,בתמונה: פגישה במרחק נגיעה לאזור הדרום והנגב.                                                

 

ניתן למנות את החדרת  )כל מערכת(מערכת העומד בראש מבין תפקידיו הרבים של  - געגוע לעתיד 
, את הדגשת נקודות האור ודרכי התמודדות מול  מועדפת, את התווית הדרך ה סובךתקווה למצב מ
. לגייס רבים לעשייה ברוכה. את היכולת לעטוף מציאות מורכבת בעטיפה אוהבת. נקודות החושך

לטפוח על   . להתגעגע ליום בו נחזור להיפגש, ללחוץ יד,להתגעגע לעתידאני בוחר היום להתגעגע. 
עוד קצת סבלנות... והעתיד הזה יגיע. ואז... נגמע אותו    . אינטימי-להתחבק, להיות פשוט ביחד  שכם,

 ! אמן  תענג עליו כמו בפעם הראשונה. בלגימות קטנות ונ
 
 
 

                    

 שבת שלום                                                                                


