
 

 

   

 

 22-30מס'      2.2027.28       
 

 תעתועי הזיכרון 

הו.. אני כאן... אז זהתחושה ש  , יכולה להיווצרמרפרפים בשורות הכתובותכשאתם  

אחרת,   בארץ  אני  האפשרות  לּועשלא.  את  מנצל  ויפה.  מסתורית  הטכנולוגית,  מה, 

הד את  לקנה"  במועד    "ש"להכניס  אותו  כמה  ולשחרר  הנה  אז  רשמים  המתאים. 

 השבוע: לפגוש בתחילת שהספקתי 

 למזיקיםשדה ס  "ביה

 ביוזמתו של אריה בוסק וסיועה המקצועי של אריאלה 

 בניית  –מפגשים, שמטרתו  10ניב, נערך פיילוט בן 

 קאדר חדש לדור הבא של אנשי הגנת הצומח. מתוך

 תלתן, מגוון הגידולים באזור )חיטה, שעורה, חימצה, 

   .ומחלות אבטיח, תירס וכותנה(, נבחנו ואובחנו מזיקים 

 לפגישה כל מפגש כלל הרצאת פתיחה וסיור שטח

סיכום המשתתפים נסב על החשיבות הגדולה  אישית ובלתי אמצעית עם המזיקים.  

לאריה   גדול  שאפו  הבאים.  במחזורים  הקבוצה  להגדלת  והרצון  כזה  קורס  לקיום 

 והביצוע. נבחן את המשך הפרויקט גם בשנה הבאה.ואריאלה על היוזמה 

 דחופה עצה ישיבת מו

מתוך    –. האחד  מועצת מגדלי הפירות  של   )זום(  שני נושאים היו על הפרק בישיבת

לרווחת חבריו,  לדאוג  על מטרותיו,  כוונה להגדיל את הכנסות הארגון תוך שמירה 

ארוך טווח  ם עם חברה גדולה ולהציע לחבריו הסכם  בהסכבכוונת הארגון להתקשר  

מתקנים   במטעים.  -אגרולהקמת  המהלך,  וולטאים  לגבי  ספקות  וקיימים  היות 

למזכירות   להעביר  סוכם  בצידו,  הנזק  או  ההיבטים לבדיקה  התועלת  כל  ובחינת 

עסק  הכרוכי השני  הנושא  בפרויקט.  על  ם  בדגש  הצומח,  בענפי  הרפורמה  בהצגת 

והפחתת המכסים,  הפירות היבוא  לפתיחת  הצווים  שנחתמו  למרות  נראה שטרם  . 

האחרונה  הנאמר בין  .  המילה  הדברות  וממתקיימת  החקלאים  רדי שנציגות 

 החקלאות והאוצר. 

 שדרוג מכון הפיצוח 

לה  ההחלטה  את  ליוו  כבדים  וחששות  רבים    מכון  דרוגשמהלך  את  תחיל  לבטים 

לא היה ספק בצורך לשדרג את איכות הפיצוח לסטנדרטים  עכשיו.    -פיצוח השקדים  

ביותר  התקבלו  הגבוהים  הנכונות  מכבר  וההחלטות  העולמית זה  המציאות  אבל   .  

ו "תוהו  פו הבושידרה  נמלים  קוקים, שביתת משאיות בספרד, שרשראות אספקה  ": 

נספיק , שלא  היה  ומלחמת רוסיה אוקראינה. החשש  מגפת הקורונה  ....  תקועות וגם

להרכיב את המכונות עד תחילת העונה!!! אבל... אז הגיע צוות יורם )בלולו(. במאמץ  

 מוגבר, עבד צוות המנפטה לפירוק המכונות הישנות והרכבת החדשות שהחלו  



 

 

 

 

 

 

לקליטת  לה מוכן  עומד  המכון  הפיצוח,  עונת  פתיחת  ערב  האלו,  בימים  והנה,  גיע. 

אותם   לכל  גדולה  הערכה  לסיום  השקדים.  טובה  ועצה  כתף  יד,  שנתנו  אנשים 

נותר   עתה  שקדים  הפרויקט.  להביא  אנו  ולהנות  )והרבה(  רק  )כך  איכותי  מפיצוח 

 וכים ובטוחים(סמ
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