
 

   

 

 12-71מס'               1.2024.92        

 חיטה 

וערכה   קציר החיטה יתחיל בשבוע הבא. בינתיים, מחירי החיטה ממשיכים לעלות 

₪ לטון    600יותר מאשתקד( וכ    ₪85$ לטון ) מבטא עליה של כ    1100שווה היום לכ  

בימים האחרונים אנו עדים   –וואו ..."מציין עדי פינחס במכתבו למגדלים, עבור הקש. 

מחיר חיטת קנזס חוצה לראשונה מאז קציר  לתנועה היסטורית של מחירי התירס ]...[  

 סנט לבושל. תזמון מצוין עבור החקלאים הישראלים..."  700את רמת ה  2014

  נדרשים כל הפרטים ה  קיבלו את   מגדליםה  .4/5תחנת הקליטה ביושיביה תפתח ב  

לגבי נהלי הקליטה והשיווק. החיטה הישראלית נבחנת בשבע עיניים ומחובתנו להביא  

 ככל שניתן.  לתחנות הקליטה, חיטה איכותית  

 2030שקד 

 ,, אותו אנו מקדמים2030מטרת העל של פרויקט שקד 

 היא לבחון ולהמליץ למגדלי השקד את הזנים הבאים

 , בשניםלפרקםגיעו יאותם יינטעו במקום המטעים ש

 ניר קילמן                     אור שפרלינג               הפרויקט עובר דרך אפיון השקד   . מסלולהקרובות

)יבול סיוע    יבול(...המבוקש  ואיגום  חוקרים  עם  מודל"  "משק  שונים.  בניית  מגופים 

ניר קילמן נפגשנו,  זו  ואנוכי, עם  במסגרת  וגל , מרכז התארגנות המטעים,    דוד קצב 

 . אור שפרלינג  מכירים את צרכי השוק. השבוע נפגשנו עם ד"רה)אסיפי קמה(  רסולי

הפגישה עסקה בתצורת "משק מודל" הרצוי, עם הזנים העתידיים בשקד. משק מודל  

נמשיך  וב. בעשור הקרמיטביים לאזור זה, שייתן לנו את הכלים להמליץ על זני השקד 

 . 2030להביא הלכה למעשה, מרעיון לביצוע, את פרויקט שקד 

  במאי 1

שייך אותו לקומוניזם והדגל האדום. אבל... ראשיתו  , אנו נוטים למטבע ההיסטוריה

. איגודי העובדים דרשו  1872של "אחד במאי" בהפגנה שהתקיימה בטורונטו אפריל  

  9לשחרר ממעצר פועלי דפוס שהנהיגו שביתה במטרה להגביל את יום העבודה ל  

ב   רק  הפועלים.    1889שעות.  של  וסולידריות  חג  כיום  חוקי  נקבע  למרבית  הבסיס 

הטבות   השנים.  לאורך  העובדים  במאבקי  נעוץ  הסוציאליים,  והתנאים  העבודה 

למעשה כולנו    סוציאליות מעוגנות בחוק נראות לנו טבעיות, אבל לא תמיד היה זה כך.

לשכוח לגלות כבוד, רגישות  לנו  אבל אסור    .פועלים, בתפקידים כאלו ואחריםבמעמד  

 ומתפרנסים בדוחק.ואנושיות כלפי אלו שאינם בראש הסולם 

 שינויים בהנהלה 

תפקידה המרכזי    . מועצת המנהלים של מגדלי הדרום נפגשת כשלוש פעמים בשנה

יעדים ארוכי טווח. בהנהלה    ההתארגנות  פיקוח ובקרה על התנהלותהוא   והתווית 

 . לאחר שנים רבות, ביקש עוז לסיים ואני רוצה  ועוז צעירי  איסי אורן    שני נציגי מגדלים

 



 

 

 

 

 

)יו"ר מגדלי הדרום( סוכם להגדיל את   לזר  לו מקרב לב. בתיאום עם מיקי  להודות 

 קמה( ונועם פישביין )יבנה( -נציגות המגדלים בוועדה. לפנייתי נענו, אייל מוצ'ן )צבר

ראי ורכש במשקי  לאישורה של הנהלת אש   ויובא  מינויים. ההנהלהלהצטרף לצוות ה

 .בהצלחה לכולנו הדרום.

 שרשרת הדורות 

נוסדה עוברת המסגרת הצבאית בה    שלהיב  ,מאז  לדרום    ,שרתתישנות החמישים, 

"הרחוק". דורות של לוחמים גדלו בין עצי האקליפטוס עבי הגזע, במקום שהפך לביתם  

מאמץ עד כלות,  : שרת הדורותשרב עברו כחוט השני השני. אלפי רגעים באלפי גוונים

של    "מגן חומת ה"בניית  ל  ותחושת שליחות  זיעה, נחישות, עקשנות לצד יוזמה, אלתור,

חיילים  פרידה מהבסיס, התבוננתי בלוחמים הצעירים. הם    אירועישראל. השבוע, ב

 בניווטים גמאנו מרחקים  הלכנו. אנחנו בעיקר טובים מאיתנו.

 ן, פסעואב על כל דרכו כפות רגלינוארוכים בלילות חשוכים. 

 לו. ומעבר מרחבי המדברדרך  מהחרמון  כל שביל, על

ומצויד במיטב  חזק  פיזי ונפשי מתמהילהדור הצעיר מוכשר יותר, מתוחכם יותר, בנוי 

והנחישות,  הטכנולוגיה.   כאז גם היום,  אבל הרוח היא אותה הרוח, היוזמה הדמיון 

גבולות.   פעם פורצי  אי  אם  לעוצמה.  מקור  הם  חברתית,  עשייה  עם  שילוב מבצעי 

ברחוב   בעיר הסמוכה,  פוסעים בשם  תצעדו בשכונה חדשה  דעו שאתם  "היחידה" 

 לחושך... בהצלחה. עכשיו חוזרים ו. ות כמוסיםבאחד המקומות שאדמתו צופנת סוד

  על הפרק 

 3/5יום ב'  –  צוות הדרכה

        4/5יום ג'  –  סיור מגדלי הזית

                                                                                              10/5לזכרו של אריאל איתם ז"ל. יום ב'   –"  לקראת השקית כותנהכנס גת " 

 שבת שלום                                                                               


