
 

 

   

 

 22-42מס'      2.2026.16       
 ממטרד למשאב 

 של משה הנמרצת , ביוזמתו  2008משנת 

 החלה התארגנות מגדלי הדרום  ,ברוקנטל

 סוג  יהודה( לקלוט בוצה-מגדלי דרום )אז...

 ה חלוקהלחקלאות ממט"ש בית שמש.  א'

 על פי  ,ברישום קפדני נעשתהלגד"שים  

 מושלם של  ה ו, והפיזור בביצועהתקנות

 מאי,בתחילת  .שוקי אלפרוביץ' )ניר בנים(

ייצור הבוצה לאלתר, כיוון שאיננה    למט"ש להפסיק את  להגנת הסביבה  הורה המשרד

את   לשפר  לחילופין  או  הנדרש  בתקן  המט"ש  עומדת  הנהלת  הבוצה.  ייצוב  תהליך 

את הבוצה לאתר קומפוסט בבקעה. בכך,   שנעהכריעה לא להשקיע במתקן חדש ול

באחת סיכום    ,נגדע  ההזנה.  ביסודות  הקרקע  להעשרת  למגדלים  וזול  זמין  מקור 

אלף    250מיליון יח' זרחן ועוד כ    1.2מיליון יחידות חנקן, כ    1.2על כ    מעידהתקופה  

עדיין לא נאמרה המילה  אבל....  יח' אשלגן, שהעשירו את הקרקעות החקלאיות באזור.  

 כמו שאומרים אצלנו... "ישועת השם כהרף עין".האחרונה.  

 פוגשת יד אחותמושטת יד 

קור. פרסנו את מגוון הפעילויות שמבצע הנהלת ארגון משקי בית שאן קיימה אצלנו בי

לשמוע ולהשמיע, ללמוד  נפגשנו  רכש ופעילויות ידע.    אחזקות,  הארגון: כספים, אשראי,

                   שהאתגרים  לשמוע  . לא הופתענו איש את רעהו  וללמד, להכיר טוב יותר אתגרי

            לשמוע  הופתענו דומים ומשותפים. לא                                                     

   אזורית. מותאמתאך  דומה,   שההתנהלות                                                     

 שאנו  ההבנה    את  חזקשמ  מפגש היה זה                                                       

   משותפת  והאתגרים  במציאות   נמצאים                                                      

 פעולה   שיתוף  שמחייבת מציאות  דומים.                                                       

 הבטחנו ביקור גומלין. ואחדות עשייה.                                                      

צוות ההדרכה נפגש השבוע. נערכה סקירה על הגידולים, בדגש על    –  צוות הדרכה 

בשבוע   המגדלים  בכנס  יוצג  זה  נושא  בפימה.  פיקטר  מתן  סוגיית  על  ודיון  הכותנה 

 ( יתקיים בשדות צרעה ובפונדק בקיבוץ.   21/6וב )הבא. סיור וכנס המגדלים הקר

 וועדת מגדלים 

תהליך "חושבים יחד על אתגרי המחר" העלה וחידד תובנות רבות. ביניהן גם הצורך  

פעילות שהועתקה לפורום של כלל מנהלי הגד"ש,  .  לחדש את פעילות וועדת המגדלים

תחליף מהווה  איננה  נשלחה    אך  אלו  בימים  הפרק.  שעל  בסוגיות  שיעמיק  לצוות 

תפקיד הגדרת  הגד"ש  ו   מחודשת  למנהלי  המגדלים  וועדת  חברים  של  על  המלצה 

 הוועדה. את  לאייש הסכימוש
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 ר פורום מגדלי התמ            

 הראשונה          השבוע התקיימה הפגישה                                                                

 צפון ים           ב  ,של פורום מגדלי התמרים                                                                

                   המלח. אבן דרך בהתארגנות משותפת                                                                 

 אפרים ציפילביץ    מתבקשת.שנחיצותה                                                                 

   מלצות על ה  )מו"פ הבקעה( הרצה                                                                

בוגר                                                                   לתמר  משטר השקיה  והשפעת 

  את האתגרים המרכזיים בגידול.   חידדסבב בין המשתתפים    .היבול ואיכותו  השקיה על

)שחלקם   גדולים  בישראל(.  תואמים  אתגרים  החקלאות  כלל  הקמת  את  מטרת 

שהגדרתי   כפי  דיוןהבפתיחהפורום,  וחדש,  קיים  מידע  שיתוף  ולמידה:  התלבטות   , 

אם נדע כולנו    ,נצליחמול אתגרים.    משותפת  בסוגיות שונות בחיי הגידול והתמודדות

                                                                להתעמק בעיקר ולזנוח את הטפל.

 ניצןחוות  –המקום בו חלום פוגש מציאות 

 ,חוות ניצןקשר שנוצר עם ביקור מנהלי הגד"ש וה בהמשך ל

 .נפגשנו, ירון )ו. מגדלים נגב( ואנוכי עם יהונתן קם ובועז ספיר

 לקראת  הצעדיםו  הפרויקט פיתוח  המשך  על   שמענו

 יהונתן, בועז וירון                     הם זקוקים...  מוסדות המדינה. ועדייןעל ידי  המלאה  הכרתו

בתחום היבולים החקלאיים:    ,לסיוע במגוון רחב. בחלקנו נופלת הזכות לסייע במעט

 ועוד. בימים הקרובים אפנה למנהלי הגד"ש בבקשה לעזור במידת האפשר.   חציר, קש

 המחלוקת

)ביוונית דיא=דרך, לוגוס=דיבור(. הן    דיאלוג הוא רב שיח בניגוד למחשבה הרווחת,  

את היכולת של האנשים    לּולפוהפ    השיחה  וביטא  ,העתיקה והן ביהדות  יווןבתרבות  

. תהליך של  ת או הגדרות מסורתיותאמיתֹו תקישיח לבד אלחיות ביחד. המחלוקת הי

, מקדמת, מרימה. ה ר  פ  מ    -  שיחה בין טועיםלמידה, הקשבה, שכנוע, הבנה והכרה.  

בחיינו, אנו  רבות  , קיטוב המוביל לשנאה. פעמים  שיחה בין חוטאים מביאה לביטול

כאשר    .חברית, מקצועית, פוליטית  :, ברבדים שוניםלשנאה  עדים למחלוקת שקורסת

ביחסים בין אנשים, נת. מסוכנת  כ צד אחד צודק והשני חוטא, המחלוקת הופכת למסּו

. אז בואו )ראו ערך בית ראשון... שני....ו....( לממלכתיותו לדמוקרטיהמסוכנת לחברה, 

                                                                                                                                                           בין טועים.  מחלוקות נהלננסה ל

                                                          שבוע הבא 

 20/6יום ב'   – קיימות בחקלאותצוות 

 21/6 יום ג'        –סיור וכנס מגדלים  

    פרח הכותנה                                                                                        22/6יום ד'        -פורום הגנת הצומח

                                                                                           שבת שלום                                                


