
 

   

 

 12-32מס'               1.2026.10        

 פגישה עם חברת מילגם                                                                                                    ...חבל ומזל

 התקיימה פגישה )זום( עם בסוף השבוע שעבר

 ,ל והפקחים האזוריים(כ")המנ מילגםחברת 

 המנהלת את היתרי השמיטה מטעם הרבנות 

 מהחקלאים, הוא  95%הפתרון של  הראשית. 

 באופן מרוכז לגוי, . מכירת הקרקע  היתר מכירה

 על ידי הרבנות. לכל אזור נקבע פקח ופרטיהם

 ראשוני,הועברו לכולם. רובם כבר יצרו קשר 

 !!!. רביםלפני ראש השנהלקראת חתימות, 

  14חבל שזה לא כל  באמת    :התלוננו באוזני על הבירוקרטיה סביב הנושא. לכך אומר

 שנים. 7שנים ומזל שזה רק כל  

 צוות הדרכה 

נסקרו מרבית הגידולים: חיטה )תחילת סיכום(, כותנה, חימצה, תירס,    בפגישה השבוע

כן,   כמו  הגידולים.  בפני  העומדים  ואתגרים  מהלכים  על  דיון  נערך  וחמניות.  מללי 

להדגיש: ה והכנס בשבוע הבא. שוב, חשוב  לב   הדרכהסוכמה מתכונת הסיור  היא 

יותר    ,ההתארגנות ברורה  תמונה  לקבלת  חיוני  רוחבי,  לכן, ומבט  תובנות.  ובעלת 

   למגדלים. . פרוטוקול הפגישה נשלחהתרומה של מפגשי צוות ההדרכה כה חשובים

 תחילת הסוף                                              

 השבוע הבא יהיה תחילת הסוף של קציר חיטה                                                                  

 . תחנות הקליטה ייסגרו בסוף השבוע הבא.2021                                              

 מוקדם לסכם ובכל זאת: יבולים גבוהים, איכויות                                                    

            .חיטה בסיסית בתחום הפרסים( 95%טובות )                                              

 גם אם טרם קביעת המחיר הסופי, נראה שמחיר                                                    

        שער  מאשתקד, אם כי  24%החיטה ב $ טוב בכ                                                 קמה-קציר בצבר   

 . (2020מ  5%כ נמוך החליפין מאכזב )                                              

 איזה כייף להיפגש 

משתתפים,   20פורום אנשי ההשקיה חזר למפגשים, לאחר תקופת קורונה ארוכה.  

ניטור איכות מי השקיה   שמעו הרצאתו של מוטי פלדלייט )ארגון עובדי המים(, על 

ממאגרים ומניעת מצבי סתימה. באזור בו מי קולחין ממאגרים, מהווים את סם החיים 

למניעת   הנכון  הטיפול  שבעתיים  חשוב  השקיה.  לחקלאות,  השיחה עצירת  גם 

 שהתפתחה, בעקבות שאלות, היתה מועילה להרחבת הידע הכללי. נמשיך להיפגש. 
          הפורום                                                         מוטי פלדלייט                                

 

 



 

 

 

 

 ציונות מעשית 

 חלקנו, הצעירים ברוחם, זוכרים את הקופסה הכחולה של קרן      

 הקיימת. אלפי קופסאות הוצבו בבתי הספר, מוסדות ציבור,                                

 ובבתי מסחר ושימשו הן אמצעי לגיוס כספים והן כלי חינוכי                                

 הטמעת הציונות )דונם  פה ודונם שם(. סמל למאמץ לפיתוח  ל                                

לחקלאות                                  קרקע  הכשרת  יערות,  נטיעת  הארץ,  אדמת 

הקופסא הזו מסמלת תקופה אחרת. של ציונות  ולהתיישבות. הקשר בין אדם לארצו.  

שר בין אדם  תמימות. אבל... החקלאות היא ממשיכת הדרך. מחזקת את הקמתובלת ב

קצב,   לדוד  גדולה  תודה  הדרך.  ממשיכי  אנחנו  כן...  לארצו.  העם  בין  לאדמתו, 

 מתהומות השכחה.  כחולות  , הצליח להציל מספר קופסאותהשברגישות והבנ

 חגיגה 

 מתחיל  2020שנים ועוד שנה של מגפה )ומלחמה( ויורו  4סוף סוף זה קורה! עברנו 

 באצטדיוןליולי  11מדינות והגמר ב  11נבחרות ישחקו ב  24. 2021 ...ב

 עומדת  לא שם, נאמנותנו איננה  )כרגיל( וומבלי, אנגליה. כיוון שישראל

 לארצות   נשאר לנו רק להתרפק לסנטימנטים לא רציונאלייםלמבחן. 

 . ארדואן-איטליה , 22:00, מחר, יום ו'ואחרות. אז ככה... מתחילים  מוצא כאלה

ה אמריקה.   כל מילה נוספת... מיותרת!  אגב, למתקדמים יש את קֹופָּ

 שבוע הבא 

 ו...השבעת הממשלה  אוקראינה-מקדוניה, הולנד-קרואטיה, אוסטריה- אנגליה   –  13/6, יום א'

                                          סיור וכנס מגדלים -  14/6יום ב', 

 שלום שבת                                                                             


