
 

 

   

 

 12-2מס'               1.1.20214           

בעשור. מתוך הנתונים,    שוק הגד"שהתאחדות חקלאי ישראל פרסמה ניתוח    -העשור האבוד 
  הצטמצמו   שטחי הגד"ש  @  בתפוקה החקלאית  קיבעון של עשורקיים    @  : בולטות העובדות

)מ   30%מספר החקלאים הפעילים הצטמק ב  @מיליון דונם(  1.15ל  2.59)מ  50%למעלה מ 
 לא רק חומר למחשבה... זה חומר נפץ. . 55מעל גיל  מהחקלאים  65%  @ אלף( 12אלף ל   17

סיור וירטואלי  להובילו המדריכים את המגדלים,  באמצעות תמונות ומלל,     -וירטואלי   סיור 
בעל, תלתן ובקיה,    חימצה   " ראינו"  המשוועים לגשם, של גלאון ובית ניר. ו  בשדות המוריקים

יש    , חיטה וקינואה יישום תכשירי הדברה מונעי הצצת עשבים לזריעות האביב.  על  ומידע 
גבלות הקורונה. מצגות מהמפגש  מ הנובע מ)שלי(  במפגש הזה משום נחמה פורתא לתסכול  

 למגדלים.  נשלחו
שני    על הפרקדע ועדכון מהנעשה בשטחים.  י פגש )זום( להחלפת ממ  -  הגנת הצומח   פורום 

הכרזנו  מלחמה כוללת    : . בתחום הראשוןמזיקים/הדברת עשבים ומחלותנושאים מרכזיים:  
  , כנימות עלה אנו ברמות נמוכות של מחלות: קימחון  :. בגזרה השנייההחפורית העמידהנגד  

 היסטוריה נפרדים מ                                    ! לגשם!!  ייחליםכולם מחכים ומו.....   ועש הקמה.
 עדי פנחס ביא שקפים, מ 39במצגת בת  - שוק הסחורות 

 (commodex  את ) שוק הסחורות העולמישל  2020סיכום   
   24% בבשנה הּכאֹוטית הזו, עלו מחירי החיטה   לעתיד.  תחזיות ו

   , האמריקאי. קיזז את העליות, הדולר  13%ומחירי הכותנה ב  
 האחרון  המוהיקני  -ברהמּו          אין צורך "... לסיכום כותב  .(ממשיך בצלילה ו) 6.42%בירידות של 

של  חשיבותה  על  במילים  ש  להכביר  המזון  ותעשיית  המקומית  על  '  החקלאות  תיפקדו 
חשוב  מהווים נדבך  ולילה. רבים מקוראי סקירה זו    במהלך השנה, הסגרים, יום  'סטרואידים

  , שתקום ]...[ המדינה והממשלה החדשה  . חשוב שקברניטיטחון הספקת המזון במדינהיבב
 . "היפנימו זאת גם ביום שאחרי הקורנ 

השבוע שימשתי כיו"ר שיחת קיבוץ בזום. נושאים חשובים, עשרות רבות    -השחורים החלונות  
מול מסכים חשוכים.    המורים בודדים עם מצלמה פתוחה. לרגע הרגשתי כמו    . של משתתפים

נוכח ניפקד. להתחבא מאחורי מסך. לחטט    זבוב על הקיר.  כמה נוח להיות רואה ואינו נראה.
מפגשי  , לחזור, וכל זאת מבלי שאף אחד ידע! מדהים!? לכת, ל להתלבש מרושל  לאכול, באף,

א השיח.  את  מסרסים  הישיר.  המבט  האנושי,  המגע  את  מאיתנו  גוזלים  הזום    ,בלהזום 
נכבד את עצמנו ואת זולתנו ונראה פנינו במפגשים. אם  בואו  ה למפגש.  מ  מאפשר לנו לקיים ב  

ה ואנחנו השחקנים אז בואו לפחות, ניצור מחזה יפה. כל העולם ב    חלון!  נפתח בואו   מ 
 

 " אולי גם נחזור לעצמנוו ...יפתחו השמים  בקרוב"             
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