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גבעות   בכרמיהבין  משובצות  צרעה,  לבקעת  סיור  וזית,    גפן  משתפלות  את  ערכנו 

)  המגדלים. מוני  ביקב  דירבאדיבות  התחלנו  כותנה.  ראפאת(-מנזר  ריסוס  ב  חלקות 

בהדברת   ניסוי  פ  ,)אדמה(  עשביםמוגן,  פיזור  של  תכלית   ברחפןומונים  רותצוגת 

(ALTA)בפונדק"  ,כנסבים של חבל ארץ זה.  בנופיו הקסומלטייל    סיבה מופלאה  , היו "  

את  ,רעהצ הכותנהתיאור    שמענו  עיניו    )האופטימי(  שוק  לנדאו     שלבראי    יזהר 

הכותנה(, מ.  תמונת   סלע  איתן  )מנכ"ל  עכשיו,    נתן  את    סקר  צונץ  מתניההכותנה 

בוסקהשקיה  ת  לצוהמ  נועם עמירהפגעים שלפתחנו,   שנות מחקר    4סיכם    ואריה 

כותנת פימה ועוד על תוצאות ניטורי הכותנה, עד כה. סיור וכנס  חה בבמווסתי צמי

התודות    המרוב ומוצלח.  מעניין  צור משתתפים,  ואסף  טל  על    לאורי  צרעה(  )גד"ש 

והא ההדרכהיהארגון  לצוות  וברורות  על    רוח,  בהירות  במצגות  החומר  העברת 

 ו ונהנו.  ם שבאולמשתתפי

 

 

 

 

 

 

 שקט.... קוצרים 

כמעט להצהרות    נושקת נקצרו עד כה במשקי הדרום. כמות ה טון חיטה    13,000כ  

עדי  ,המוקדמות תם.  ןיוהקציר...  כ    לא  ל  ארצי.    85הצפי  טון  האיכויות  אלף 

מדהמ ממוצע    הימות.תקבלות,  הפרס!!!עמוק    -  13.1%של    חלבון  כמו     בתחום 

עם הזכיינים, "התלוננתי"    בישיבת הקצירלא יגמר לעולם".  ק, "ששאמר לי פלח וותי

יש לכך שתי  ועקיצות.    צעקות, טענותבלי    ועות,פגישות רג  שהישיבות "משעממות".

האחת  איכותית  -סיבות:  והשנחיטה  מסודר  יה,י,  דורון  ניהול  של  והדוק  מוקפד   ,

 ."שלא יגמר..."בקיצור..... )א.ע. הפלחה(.  אליהו

 קימחון/חילדון /ות/אקריותשנת הציקד

 הקבועה של פורוםה שני נושאים מרכזיים היו בפגיש

 על הנעשה   ,דיווחי הפקחיםסבב  –. האחד  הגנת הצומח



 

 

 

 , והרצאה של אהוד אדלר )אגריקה( בשדות

 עלוותי. היה זה דיון מקצועי על הזנת/הגנת הצומח בעזרת דישון

 אייה מרחבית ן רכא  ממשתה בין כל המשתתפים. מתר  פ  רה ומ  ֹוּפ

 ב ושובמחלות והמלצות/הצעות למענה יעיל. שומזיקים ושל 

 מוכיח הפורום את חשיבות המפגש, החלפת המידע ועדכוני 

 ת ל  ה  נ  ולמ   ידע חדש. תודות לחברת אגריקה על הכיבוד המפנק

 על הפרק.  ארגון הנושאיםעל  צומחהגנת ה

 זה משמעותיביחד  –אחד יכול להשפיע כל 

             הקיבוצית )התק"צ( יוזמת  התנועה                                                                    

   והמעשה מהלך לקידום המודעות                                                                    

 במרחב הקיבוצי,   הקיימותנושא  ב                                                                    

     , עסקי-במגוון נושאים )כלכלי                                                                    

            ל , חקלאי, שמירה עחברתי-קהילתי                                                                    

אנרגיה                                                                        ועוד...(הסביבה  .  ירוקה 

א לה  –  המטרה במ  תוביל  הקיימות  כחלק  רנושא  הכפרי/קיבוצי,   מהערכים, חב 

קהיל יעדי  בסביבה  הלקיום  עם  פעילה  שותפות  ותוך  וירוקה    המדינה.  בריאה 

התנועה,במסגרת   מרחבי  החברים,  החשיבה,    צוות  בצוות  להיות  הוקמו שהתנדבו 

לדיון   צוותים  השוניםתתי  יבתחומים  בחקלאות,  הקיימות  צוות  דון  ל  אצלנו,  פגשי. 

הפעולב התחומי  מה רצויים/אפשה  נדרש  ומה  בחקלאות  והתנועד" גריים  וש  מה  ה 

מהמדינה  לדרוש  י  ,צריך  הקיימות.לקידום  בתחום  נקבעה    עדיה  א', הפגישה  ליום 

להשתתף בפגישת החשיבה, מוזמנים ליצור    המעונייניםמגדלים  .  13:30בשעה    3/7

 מחה.בש איתי קשר.

 מה קשור?

 מכלל האנושות הם פליטים. אנשים   1%ן יום הפליט הבינלאומי.  צוי(  20.6)השבוע  

, אלימות ופגיעה בזכויות אדם. ב בתיהם/מולדתם בשל רדיפות, לחימהשנאלצו לעזו

לרגע  או"ם, לפני מלחמת רוסיה אוקראינה(. בואו נניח  )נתון ה  מיליון פליטים  82.4כ  

  וקות. , צעירים, משפחות, ילדים, תינזקניםאת המספרים בצד ונחשוב על האנשים:  

לא נוכל  .  יםשורד  כנת חיים ורעב.סב  א ביטחון,ללא זהות, ללא שייכות, לל   .בני אדם

ומזון,   נקיים  ים. שינוי האקלים, אסונות טבע, מחסור במלהשפיע ולא נוכל להתעלם

מה קשור? הכל קשור. מה    וכלוסיות בעולם.יביאו למלחמות ובעקבותיהם לנדידת א

 זה משמעותיביחד  –אחד יכול להשפיע כל ניתן לעשות?  

                                                          הבא שבוע 

    13:30אולם "תמר" משקי הדרום . 27/6ם ב'  יו –  כנס נוטעים 

      (מביניהם)הטוב    1/11או  25/10 – יום חופש 

    שבת שלום                                                                                


