
 

   

 

 22-1מס'       2.1.2026       
 

ניסיון" על  מושתת  להיות  חייב  אינו  של   -  התכנון  פונקציה  הוא      התכנון 

 הדרום  מגדלי  של 2022תוכנית העבודה לשנת   –  "מיון הד  

 העבר וצפיניסיון  ,2021 סיכוםלראשוני   אומדן מבוססת על

 הדגשתי את יסודות ההתארגנות:  בחוברת העבודהלבאות. 
 הדרכההמגדלי הדרום לשמור על מערכת  .....  במציאות זו תמשיך "

 דפי מידע   ם,שיתוף ידע ומידע באמצעות סיורים, כנסי יעילה ותורמת,  

 באמצעות מחקרי  ,פורומים מקצועיים וייצור ידע וביסוסו  מפגשיוהמלצות. 

הישראלית    פעילות ערכית של מעורבות בחברהבמקביל נמשיך בשדה רלוונטיים והטמעתם אצל המגדלים.   

כרגע  זה, לצד בחינת הרחבת הפעילות לענפי צומח שאינם    . "חווייתית-ופעילות חברתית

של מנהלי הגד"ש, שאנו    "חושבים יחד"לתהליך    מכך,  יתרהבמסגרת ההתארגנות.  

פעילות  בעיצומו למרחבי  משותף  מכנה  זיקוק  ציפיות,  לתיאום  רבה  חשיבות   ,

 ובעלי ערך מוסף למגדלים.  ,תורמים, משותפים

 על אתגרי המחר"  חושבים יחד"

 קבוצה שלישית של נבחרת מנהלי הגד"ש                                                          

 התכנסה במועדון בקיבוץ נען, לחשוב לחוד                                                        

 תידי של התארגנות  וביחד על כיוונה הע                                                      

  , בדגש על חיזוק תחומי עשייה מגדלי הדרום                                                      

   אני שמח )מאד( עלוכניסה לנוספים.   שונים                                                      

 התייחסות  ולחשיבה משותפת יצירת במה                                                       

ומחויבות  והכ.  מעמיקה                                                       אכפתיות  מתוך  ל 

ומיכל עלהתארגנות בעלת ערך.    מה שללקיו לגידי סוקולסקי  גדולה  הכנסת    תודה 

 )בגלל הידבקות אחד השחקנים(. נדחה!!  –בא המפגש ה האורחים הנעימה.

 בגינה זאת הסיבה !באסה.... מילה אחת=  תמונה אחת

 לא נכחתי פיזית בכנס דיווח מחקרי פלחה, אבל... התחברתי  

 )הרכב, אגב, מתלוצץ עם רופאיו(  ם והספקתי לספוג משהו....לזּו

  מחקרי פלחה קיץ

לא צריך מיומנות של  חקרים.  דיווחי המעשרות חקלאים, חלקם בזום, השתתפו בכנס  

שען עיוור, כדי להבחין שסל גידולי פלחה קיץ, מצומצם ביותר. הכנס עסק בדיווחי 

התמודדות מול עשבים , אבטיח לגרעינים, חמניות, טף קייצי, ובגידולי חימצהמחקרים  

את  ו להתאים  המאמץ  נמשך  המתפתחות  מזיקים.  הטכנולוגיות"  שפת  ל""שפת 

להגדלת ארגז הכלים  ואימות פרמטרים,  . שימוש בטכנולוגיות מתקדמות  הצמחים"

 . האתגר המרכזי העומד לפתחנו הוא המשך החלטות חקלאיותקבלת ל

 



 

 אב יח לגרעינים
ומיפוי יבול השפעת  יפולי השקיה
    -בעיבוד תמונה

מגדלי הדרום-אריה בוסק

מגדלי הדרום-מנחם אליה

צבר קמה-קילמןיגב

חיפה אונ-ר אנה ברוק"ד

 

 

 

 

גידולי הפלחה בכלל וגידולי הקיץ בפרט. כל זה במציאות של   מגוון המאמץ להגדלת  

 חקלאית מאתגרת. - ממשלתית  ומדיניות בר על ְסָפר המדמדינה 

 

 

 

                         

 

 )?(  ספינת הדגל

  מועצה, ספינת הדגל של ה                 . ביה"סיםדעויהותר לפרסום, מה שאנחנו  טרם  

הזעזוע    המינית.  רשייה, הוא ביה"ס בו התרחשה הפשחרטה על דגלה מצוינות ערכית

מוגנות    ת החינוך.ו במערכשל ההורים  יש המכנים זאת אסון. משבר אמון עמוק    .גדול

הוא החינוכיות  במסגרות  והילדים  במעלה  הילדות  טּבראשון  סביבם, עֹו.  הגנה  ת 

  זה עלול לקרות )ואולי קורה  .פה, נפרצו בזו אחר זו. זה לא מתחיל וייגמר  זה  במקרה

ספר!  ח"וח בית  בכל  אדומים (  קווים  יום    דוהה,שִצבעם    ,חציית  כל  בה  במציאות 

מין   עבירות  נתפשות,נחשפות  הישראלית.    בלתי  החברה  רבדי  את  בכל  כותב  אני 

משקל ההשפעה של התא נכדים.  אפילו  השורות הללו כי לכולנו יש ילדים, לחלקנו  

, לחברי תגנּוצוות מּוראש  העומדת ב,  תמי גורןכותבת    .לא יסולא בפז  –המשפחתי  

נמצאים בימים של סערה שסוחפת כל אחד ואחת למסתורי נפשו  ו  אנחנ "  הקיבוץ:

.  "אבל הדבר החשוב מכל ..... לעטוף את ילדינו, לשוחח איתם, לקיים עימם דיאלוג

 יישארוהחיים,  -דרךמעלה  .... אבל בתצא מחוזקתך  מערכת החינומהמשבר הזה,  אולי  

 מאחור. נשמות פצועות

 שבוע הבא 

 9/1יום א',  –  צוות הדרכה

 מטעמי קורונה.  נ דחה –  המפגש הרביעי של מנהלי הגד"ש –  "חושבים יחד"

 

 שבת שלום                                                                                              

  

 עוד נדע ימים טובים פי אלף"   -"עוד נדע ימים טובים מאלה                  

https://www.youtube.com/watch?v=3ODUFwPKEgc 

 ( . לחן: קובי אשרתשמרית אורמילים: )                                               

  

https://www.youtube.com/watch?v=3ODUFwPKEgc

