
 

   

 

 12-40מס'        1.2029.7       

 מנהל המט"ש    –  אברהם                                                                                                       ממטרד למשאב

 ממט"שה סוג א'  בוצ המגדלים, מפזריםכעשור וחצי 

 מעידים על   בית שמש, בשדות. מחקרים שנעשו באזורנו

 והן על  על הרכב הקרקע ןהתרומה חיובית של החומר 

 י מחיר תקופות בהםשבעתיים בהדבר גידולים. נכון ה

  מסך התקלות                 פורהמתקיים שיתוף פעולה הדשנים מרקיעי שחקים. 

נמצא כיום בפרשת דרכים: מצד    המט"ש, המגדלים ומפזר הבוצה. המט"ש:  משולשב

אחד ציוד ישן ותקלות רבות בייצור ומצד שני אוכלוסייה הולכת וגדלה ואיתה גם כמות  

מאד(    גדולה  השפכים. הם עומדים "ערב" החלטה על הקמת מתקן חדש )בהשקעה

פתרונות    , בעזרת המגדלים,ופתרונות אחרים לסילוק הבוצה. בינתיים, אנחנו מאתרים

 ה לערמות הבוצה בתקופת החורף. אמשיך להיות מעורב ואעדכן. אחסון/המתנ

 התארגנות מטעים 

 את התארגנות המטעים )שקד וזית(. הגדרנו הקמנו 2019באוקטובר 

  שיתוף וסנכרון , מחקריםתוכנית עבודה בארבעה תחומים עיקריים: 

 סיורים ומפגשיםהגורמים השונים בענף )מגדלים/מדריכים/שה"מ(, 

 עדכני והמלצות. בתום השנתיים )רצופות הקורונה(,  ופרסום מידע

 פרסמנו דף סיכום ותוכניות להמשך. כותב ניר קילמן )רכז ההתארגנות(: 

 אחד הדברים החשובים שעשתה ההתארגנות, זה יצירת גוף פעילות  ".. 

 מו והעשייה שבו, מושך אליו גורמים שונים בתחוםחדש שמעצם קיו 

המשותף  והרצון  החיבורים  ומתוך  אלינו,  הרלוונטית  פעילות    ,החקלאות  נוצרת 

קדימה הגידולים  את  החודש,     ."שמושכת  מנהלי   נירנעבור,  במהלך  בין  ואנוכי 

 של ההתארגנות.  הלעתיד  המטעים, לשמוע רצונות ומחשבות לכיוונים נכונים

 שקט.... קוטפים 

 

 

 

 

 

חמד וגד"ש חפר.   -קמה, יבנה, שדות -צבר  :של  כותנה  לכל רוחב החזית עובדות קטפות 

מופשטים הלבנים  זה  השטיחים  אחר  הכותנה    בזה  שדות  לים  יוגלמעל 

מהמקצועיות    כחולים/צהובים להתרשם  שלא  קשה  החלקות.  שולי  את  מעטרים 

הילה האופפת  שווה להיה    מעמדו של מפעיל קטפת  ,המופגנת של נהגי הקטפות. פעם

 גם כיום תא המפעיל מורכב לא פחות מתא הטייס.קרב.  יטייס



 

 

 

 

 

 

. הפיצוי -מוקדם להצהיר על יבולים אך נדמה שהשנה התברכה ביבולים ממוצעים +

 .  הגבוהים מחירי הכותנהב ליבול יהיה

 הזדמנות להוכיח 

א.ע. הפלחה    !, יש הזדמנותפעמים רבות אנו משננים לעצמנו שכוחנו באחדותנו. הנה

 בשוק.    חימצה, לגורם  מציע לאגם כוחות של מגדלי החימצה ולאגד מכירה מרוכזת של

שיווק מרוכז יניב מחיר גבוה יותר ושנת השמיטה "משמיטה" עסקאות  שמתוך הנחה  

 . הועברה לכל הגד"שיםמפורטת פנייה של שנים רגילות. 

 ועת להתחדש  היפרדעת ל

חג  .  אי שם בנגב "הרחוק"חג,  באחד מימי השבוע החולף,  על פי פרסומים זרים, נערך  

וצעירים  תלחבור החדש  פחות-צעירים  משכנם  חנוכת  על  הפיקוד. ,  החלפת  וטקס 

הוותיקיםציוד    להעביר" געגוע", אמר אחד  לא  על    ,)בפרפרזה לשיר ההוא(  אפשר, 

"אווירת הקיבוץ" והמסורת. בכירי   עלר  ולשמ   הבטיחוהצעירים  .  המעבר לבסיס חדש

ממשל, שרים וראשי מערכות הביטחון הגיעו לברך )רובם שירתו בחבורה הזו(. לצד  

החשאית המבצעית  הּב  בגלוי   פועלת  ,הפעילות  טוב". ו עמותת  דורשי  "מסדר  גרים 

המוטו המוביל את אנשי העמותה, אומר שהמדינה בחרה אותם בפינצטה. נתנה בידם  

ר לכל גבול הדמיון, התעוזה והחוצפה.  ב  ע  לתכנן, לייזום, להוביל ולבצע מ  את הזכות  

 היכולת המבצעית.האפשרות לעמוד בקצה של הקצה של הקצה של את  נתנה להם  

ּב  ,עתה למדינה.  להחזיר  זמנם  גריה פרוסים בכל מרחבי החברה הישראלית  והגיע 

כוכבי, "באופן רשמי אני רא"ל אביב  סיכם  .  למען החברה  ,במיזמים מעוררי השראה

לא הייתי מאמין לכל זה, אם   ?!מחבק אתכם". האמת מצדיע לכם, באופן אישי... אני

 /  https://www.misdar.org.il  לא הייתי נוכח.

 שבוע הבא 

 12/10יום ג',  –  למגדלי הדרום לחשיבה אסטרטגית  היגויהצוות פגישת 

 13-14/10ד', -ימים ג' -ב אגרו משותערוכת 

  שבת שלום                                                                                
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