
 

 

   

 

 12-1מס'               1.1.2027           

 עצי השקד זקוקים למכסה של מנות קור                        –  מנות קור   160                                                               
 כדי להתעורר מתרדמת החורף. ככל שמספר מנות הקור רב                                                   
 יותר, כך גם היבול גבוה יותר. נכון להיום, מצבנו לא משהו.                                                 
 שנתי.                    -ורות של דצמבר היו גבוהות מהממוצע הרבהטמפרט                                               
 שנתי -גדעון אייזקס )מגדל שקדים ותיק, צרעה( מציג גרף רב                                                
 ד עצמה של מנות קור. השנה....הנקודה האדומה מדברת בע                                               

   גר לך מכורתי ס   
 שונה. במקום   המציאות הבריאותית מכתיבה התנהלות

 עברנו   .סיור מדריכיםמגדלים שתוכנן השבוע, קיימנו סיור 
   בעל וקינואה. סיור חשוב,-בגידולי חיטה, תלתן, חימצה

 שיח  עדכני.  המאפשר במה לשיח פתוח, החלפת דעות, מידע
 ו יועבר  והמחשבותה. הלקחים, התובנות, הדגשים  ר  פ  רה ומ  ֹוּפ

 .בזום  09:00,  12/1שנקיים ביום ג',  בסיור מגדלים וירטואלי 

. מה שמובן  מוגדרת כחיונית למשקשוב המדינה בסגר ושוב החקלאות    -  חוק החקלאות 
הונח על שולחן הכנסת לקריאה  בימי חירום, לא מתורגם למדיניות, בימי חול. חוק החקלאות  

( הפוליטית  הקשת  מכל  ח"כים  ע"י  כערך  19.10.20טרומית  החקלאות  את  המעגן  חוק   .)
שנייה  -לאומי. דרכו של חוק ארוכה )מאד(: הכנה בוועדה לקריאה ראשונה, קריאות ראשונה 

והחוק נכנס להקפאה. אם זו הקפאה,    אה, עד לקבלת החוק. הכנסת התפזרהשלישית במלי-
 (. 5)רק שלא יהיה כמו ספוטניק כמו חיסוני פייזר, ואח"כ יינתן כחיסון, אז החקלאות תצא מחוסנת  

אש  הפסקת  לפני  בדקות    -רגע  לטנקים!  כולם  את  תכניס  תשמע,  ילד,  המ"פ,  "כבוד 
האש הפסקת  לפני  יירו    - האחרונות  להםהם  שנותרה  התחמושת  כל  הכי  את  זה  עכשיו   .

". כך זעק מילואימניק וותיק למ"פ צעיר, לקראת  הפסקת אש, בתום קרב סולטן יעקב   מסוכן
שסיימנו,   התחושה  סכנה.  בחובם  טומנים  הסוף  לפני  הרגעים  הראשונה(.   לבנון  )מלחמת 

סיום  ניצחנו, הגענו לגמר ועכשיו הכול מותר, עלולה להוביל לאסון. אנחנו עכשיו "רגע" לפני  
נכנסים לבידוד.    רבבותנדבקים,    אלפים הקורונה. אבל הסכנה לא חלפה. התחלואה גואה,  

קהילתיות ומקום העבודה, תלויים בהתנהגותנו. בואו נשמור  -תפעול המערכות המשפחתיות
 לפני הפסקת האש. שונצלח בשלום את הרגעים 

 שבוע הבא 
 זום( 13:30שעה  11/1', ביום  –פורום הגנת הצומח  

 )קישור לזום ישלח(  09:00, שעה 12/1יום ג' פלחה.  –סיור מגדלים וירטואלי  

 : אורי טלמשדות צרעה צילום                                                          (זריחה מעל בית שמש ) בית השמש העולה   

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 שבת שלום 


